
# Céltársaság neve Alap neve Szerződés dátuma Megítélt befektetés összege (Ft)  Folyósított összeg (Ft) Megvalósítás helyszíne Befektetés ismertetése  röviden Befektetési terület

1. 3S.life Kft. KFI 2021.11.22 15 000 000 15 000 000 Székesfehérvár

A 3S terméke egy átfogó megoldási terv, mobilan installálható, úszó nyílttengeri élelmiszergazdálkodási 

rendszerre, annak kialakítására és üzemeltetésére. Két fő komponense egy új, egyedi kialakítású hajó és egy 

farm. A vállalkozás egy olyan innovatív megoldást fog a piacra hozni, amely jelenleg nem érhető el a 

versenytársaknál, legfőbb célja ezen termékek megtervezése és a gyártókhoz, illetve a felhasználókhoz való 

eljuttatása.  

Inkubáció

2. 9 Axis Kft KFI 2019.09.05 30 000 000 30 000 000 Etyek

A cég egy újfajta kontrolleren dolgozik, amelynek lényege, hogy 9 tengelyen tud mozogni, így pl. 

sportjátékoknál valósághűbben irányíthatók, a csukló és hüvelykujjak jobb bevonásával. A termék 

egészségügyben és egyéb gépek irányításában is felhasználható lehet majd. 

Inkubáció

3. 9 Axis Kft KFI 2021.12.22 20 000 000 20 000 000 Etyek

A cég egy újfajta kontrolleren dolgozik, amelynek lényege, hogy 9 tengelyen tud mozogni, így pl. 

sportjátékoknál valósághűbben irányíthatók, a csukló és hüvelykujjak jobb bevonásával. A termék 

egészségügyben és egyéb gépek irányításában is felhasználható lehet majd. 

Inkubáció

4. Actlico Kft KFI 2018.03.27 9 000 000 9 000 000 Veszprém Egészséges álló életmódra történő áttérést segítő módszertan és virtuális trénerszoftver fejlesztése  Inkubáció

5. Actlico Kft KFI 2020.09.09 30 000 000 30 000 000 Veszprém Egészséges álló életmódra történő áttérést segítő módszertan és virtuális trénerszoftver fejlesztése  Inkubáció

6. Aeriu Smart Solutions Kft. KFI 2021.10.19 60 000 000 60 000 000 Székesfehérvár Raktáros drónszoftver készítése és értékesítése Inkubáció

7. Agora Solutions Software Kft KFI 2019.05.16 9 000 000 9 000 000 Nyíregyháza
Az ingatlanközvetítők tevékenységét hatékonyabbá tévő, az ingatlanirodák adminisztrációs terhét csökkentő és 

a többlépcsős munkafolyamatot lerövidítő alkalmazás.
Inkubáció

8. Agora Solutions Software Kft KFI 2020.06.18 30 000 000 30 000 000 Nyíregyháza
Az ingatlanközvetítők tevékenységét hatékonyabbá tévő, az ingatlanirodák adminisztrációs terhét csökkentő és 

a többlépcsős munkafolyamatot lerövidítő alkalmazás.
Inkubáció

9. Agro-Innováció Kft KFI 2018.05.10 9 000 000 9 000 000 Velence

A projekt célja egy integrált, moduláris hidrokultúrás termesztőpanel megalkotása, amivel kisebb 

profitorientált agrárszervezetek termesztőüzemeit lehet felszerelni, illetve egy szoftver segítségével 

növénytípushoz és termesztési módszerhez szabhatóan központilag vezérelni. A vállalat tevékenysége a 

moduláris termesztőpanelek értékesítése lesz. 

Inkubáció

10. Agro-Innováció Kft KFI 2018.12.20 30 000 000 30 000 000 Velence

A projekt célja egy integrált, moduláris hidrokultúrás termesztőpanel megalkotása, amivel kisebb 

profitorientált agrárszervezetek termesztőüzemeit lehet felszerelni, illetve egy szoftver segítségével 

növénytípushoz és termesztési módszerhez szabhatóan központilag vezérelni. A vállalat tevékenysége a 

moduláris termesztőpanelek értékesítése lesz. 

Inkubáció

11. Agro-Innováció Kft KFI 2019.12.06 11 000 000 11 000 000 Velence

A projekt célja egy integrált, moduláris hidrokultúrás termesztőpanel megalkotása, amivel kisebb 

profitorientált agrárszervezetek termesztőüzemeit lehet felszerelni, illetve egy szoftver segítségével 

növénytípushoz és termesztési módszerhez szabhatóan központilag vezérelni. A vállalat tevékenysége a 

moduláris termesztőpanelek értékesítése lesz. 

Inkubáció

12. Agronet Hungary Kft KFI 2018.01.09 9 000 000 9 000 000 Kapoly
Integrált, a gazdálkodók, kereskedők és mezőgazdasági integrátorok ajánlatait (input anyag, termény) 

összefogó internetes platform.
Inkubáció

13. Agroninja Kft KFI 2017.07.18 9 000 000 9 000 000 Kapolcs

Az Agroninja célja, hogy az agrárvállalkozások problémáira könnyen kezelhető informatikai (elsősorban 

szoftveres) megoldásokat biztosítson. Ennek első lépése a Beefie piacra vitele. A Beefie megoldása egy 

könnyen kezelhető mobil alkalmazás, melynek segítségével „on-the-fly” állapítják meg a hízók súlyát a szállítás 

megkezdése előtt.

Inkubáció

14. Agroninja Kft KFI 2018.04.03 30 000 000 30 000 000 Kapolcs

Az Agroninja célja, hogy az agrárvállalkozások problémáira könnyen kezelhető informatikai (elsősorban 

szoftveres) megoldásokat biztosítson. Ennek első lépése a Beefie piacra vitele. A Beefie megoldása egy 

könnyen kezelhető mobil alkalmazás, melynek segítségével „on-the-fly” állapítják meg a hízók súlyát a szállítás 

megkezdése előtt.

Inkubáció

15. AI Production Kft KFI 2019.07.04 9 000 000 9 000 000 Székesfehérvár A Balaton.AI egy mesterséges intelligánciát használó humánerőforrás közvetítő cég. Inkubáció

16. AI Production Kft KFI 2020.05.19 30 000 000 30 000 000 Székesfehérvár A Balaton.AI egy mesterséges intelligánciát használó humánerőforrás közvetítő cég. Inkubáció

17. Ai-GTS Kft. KFI 2021.04.27 15 000 000 15 000 000 Cserénfa

Egy flottakövető rendszer, vezetést támogató funkciókkal felszerelve. A programhoz egy tudásbázist 

fejlesztenek, ahol oktatóanyagok lesznek a sofőrök számára, illetve az inkubáció alatt egy AI-t fejlesztenek, 

amely segítségével a rendszer képes lesz monitorozni a gépjárművezetőt és eltérő minták esetén leállítani a 

gépjárművet.

Inkubáció

18. Ai-GTS Kft. KFI 2021.12.11 35 000 000 35 000 000 Cserénfa

Egy flottakövető rendszer, vezetést támogató funkciókkal felszerelve. A programhoz egy tudásbázist 

fejlesztenek, ahol oktatóanyagok lesznek a sofőrök számára, illetve az inkubáció alatt egy AI-t fejlesztenek, 

amely segítségével a rendszer képes lesz monitorozni a gépjárművezetőt és eltérő minták esetén leállítani a 

gépjárművet.

Inkubáció

19. Alkubot Kft KFI 2019.06.20 9 000 000 9 000 000 Gárdony
Olyan chatbot fejlesztése, amely a webshopokban vásárlóknak alkudozási folyamat által megszerezhető 

kedvezményt biztosít.
Inkubáció

20. Alkubot Kft KFI 2020.04.24 30 000 000 30 000 000 Gárdony
Olyan chatbot fejlesztése, amely a webshopokban vásárlóknak alkudozási folyamat által megszerezhető 

kedvezményt biztosít.
Inkubáció

21. ALPHA FEMTECH Kft KFI 2020.03.05 15 000 000 15 000 000 Debrecen

Az ALPHA egy olyan hordható elektronikai okos öltözék koncepció, amely a menstruációs fájdalmat csökkenti a 

fájdalompontokra elhelyezett, idegvégződéseket célzó mikorrezgésekkel, valamint a testet érintő hő 

kibocsátás szabályozásával.

Inkubáció



# Céltársaság neve Alap neve Szerződés dátuma Megítélt befektetés összege (Ft)  Folyósított összeg (Ft) Megvalósítás helyszíne Befektetés ismertetése  röviden Befektetési terület

22. ALPHA FEMTECH Kft KFI 2021.04.01 50 000 000 50 000 000 Debrecen

Az ALPHA egy olyan hordható elektronikai okos öltözék koncepció, amely a menstruációs fájdalmat csökkenti a 

fájdalompontokra elhelyezett, idegvégződéseket célzó mikorrezgésekkel, valamint a testet érintő hő 

kibocsátás szabályozásával.

Inkubáció

23. Alzagro Kft KFI 2018.05.25 9 000 000 9 000 000 Szolnok

A CROPLER egy olyan mintavételező drón, mely sokkal gyorsabban képes mintát venni a búza halomból egy 

megadott útvonal tervet követve. Ezzel a megoldással a kézi mintavételezésnél gyorsabb, a robotkarral történő 

mintavételezésnél mobilabb és olcsóbb megoldáshoz jutnának a gabonatermelők, malmok és felvásárlók.

Inkubáció

24. Alzagro Kft KFI 2019.03.13 30 000 000 30 000 000 Szolnok

A CROPLER egy olyan mintavételező drón, mely sokkal gyorsabban képes mintát venni a búza halomból egy 

megadott útvonal tervet követve. Ezzel a megoldással a kézi mintavételezésnél gyorsabb, a robotkarral történő 

mintavételezésnél mobilabb és olcsóbb megoldáshoz jutnának a gabonatermelők, malmok és felvásárlók.

Inkubáció

25. Alzagro Kft KFI 2020.05.20 26 000 000 26 000 000 Szolnok

A CROPLER egy olyan mintavételező drón, mely sokkal gyorsabban képes mintát venni a búza halomból egy 

megadott útvonal tervet követve. Ezzel a megoldással a kézi mintavételezésnél gyorsabb, a robotkarral történő 

mintavételezésnél mobilabb és olcsóbb megoldáshoz jutnának a gabonatermelők, malmok és felvásárlók.

Inkubáció

26. Anon Kft KFI 2019.06.11 30 000 000 30 000 000 Velence
Az Anon egy közösségi kérdezz-felelek alkalmazás. A felhasználók nyilvánosan tehetnek fel kérdéseket 

egymásnak, amelyre bárki válaszolhat. Emellett chat funkció is elérhető. 
Inkubáció

27. Anvert Kft. IKT 2018.05.15 9 000 000 9 000 000 Szeged

Az Anvert egy olyan megoldást szállít a cégeknek, amellyel a vezető úgy tud válaszolni, hogy nem igényli a 

munkatársak közreműködését, ugyanis az összes e-mail fejléc adatából képes megmondani, hogy kezelve 

lettek-e az e-mailek, és melyek azok, amelyekkel még nem.

Inkubáció

28. Anvert Kft. IKT 2019.04.26 30 000 000 30 000 000 Szeged

Az Anvert egy olyan megoldást szállít a cégeknek, amellyel a vezető úgy tud válaszolni, hogy nem igényli a 

munkatársak közreműködését, ugyanis az összes e-mail fejléc adatából képes megmondani, hogy kezelve 

lettek-e az e-mailek, és melyek azok, amelyekkel még nem.

Inkubáció

29. Anvert Kft. IKT 2020.04.09 5 000 000 5 000 000 Szeged

Az Anvert egy olyan megoldást szállít a cégeknek, amellyel a vezető úgy tud válaszolni, hogy nem igényli a 

munkatársak közreműködését, ugyanis az összes e-mail fejléc adatából képes megmondani, hogy kezelve 

lettek-e az e-mailek, és melyek azok, amelyekkel még nem.

Inkubáció

30. Appartme Kft KFI 2017.10.19 9 000 000 9 000 000 Mórahalom

Az Appart.me egy olyan szoftvercsomag, amelynek a segítségével a szállodák a náluk megszálló vendégek 

részére a XXI. századi megoldásokkal tudják a szolgáltatásaikat kínálni egy applikáción keresztül. Ennek a 

segítségével a vendégek jobban meg tudják ismerni a szálláshely egyéb szolgáltatásait, amiket remélhetőleg 

nagyobb arányban fognak igénybe venni.

Inkubáció

31. Apprise Europe Kft. KFI 2021.04.29 15 000 000 15 000 000 Baj Mobiljátékfejlesztés Inkubáció

32. Apprise Europe Kft. KFI 2022.04.14 40 000 000 40 000 000 Baj Mobiljátékfejlesztés Inkubáció

33. AppZone Kft KFI 2017.10.18 9 000 000 9 000 000 Debrecen

Álláshirdetési app, elsősorban az alacsonyabban képzett munkaerő rekrutálására. Mind az álláshirdető, mind a 

munkakeareső tud egymás közt keresni, ahol a találati relevanciát a távolság és a keresőszó is befolyásolhatja 

(saját beállítás, kinek mi a fontos). A két fél számára a rendszer lehetőséget biztosít azonnali chatelésre. A 

munkaadó mappákba tudja rendezni a jelentkezőket. A jelentkezők 72h-n belül választ kapnak. 

Inkubáció

34. AppZone Kft KFI 2018.05.25 30 000 000 30 000 000 Debrecen

Álláshirdetési app, elsősorban az alacsonyabban képzett munkaerő rekrutálására. Mind az álláshirdető, mind a 

munkakeareső tud egymás közt keresni, ahol a találati relevanciát a távolság és a keresőszó is befolyásolhatja 

(saját beállítás, kinek mi a fontos). A két fél számára a rendszer lehetőséget biztosít azonnali chatelésre. A 

munkaadó mappákba tudja rendezni a jelentkezőket. A jelentkezők 72h-n belül választ kapnak. 

Inkubáció

35. AR Analytics Kft KFI 2019.03.06 9 000 000 9 000 000 Győr

Egy olyan applikáció kifejlesztése a cél, amely segítségével cégek könnyen és gyorsan tudnak AR (kiterjesztett 

valóság) kampányokat készíteni és menedzselni, részletes adatelemzéssel megtámogatva. Mindemellett a világ 

nagyobb városainak kulturális és dizájnéletét is megismerhetjük AR-tartalmak segítségével. 

Inkubáció

36. AR Analytics Kft KFI 2020.03.26 40 000 000 40 000 000 Győr

Egy olyan applikáció kifejlesztése a cél, amely segítségével cégek könnyen és gyorsan tudnak AR (kiterjesztett 

valóság) kampányokat készíteni és menedzselni, részletes adatelemzéssel megtámogatva. Mindemellett a világ 

nagyobb városainak kulturális és dizájnéletét is megismerhetjük AR-tartalmak segítségével. 

Inkubáció

37. AR Analytics Kft KFI 2021.05.25 16 000 000 16 000 000 Győr

Egy olyan applikáció kifejlesztése a cél, amely segítségével cégek könnyen és gyorsan tudnak AR (kiterjesztett 

valóság) kampányokat készíteni és menedzselni, részletes adatelemzéssel megtámogatva. Mindemellett a világ 

nagyobb városainak kulturális és dizájnéletét is megismerhetjük AR-tartalmak segítségével. 

Inkubáció

38. ArtConscious Kft KFI 2017.09.20 9 000 000 9 000 000 Győr

Az ArtConscious egy online művészeti - és design piactér a magyar és Közép-Kelet európai képzőművészet és 

formatervezés nemzetközi piacon való érvényesítéséért, mely magyar szellemi és anyagi háttérrel Londonon 

keresztül kíván a globális műtárgypiacra lépni. A fejlesztésre váró termék egy trendteremtő online piactér, 

mely weboldal és mobil applikáció formájában valósul meg. 

Inkubáció



# Céltársaság neve Alap neve Szerződés dátuma Megítélt befektetés összege (Ft)  Folyósított összeg (Ft) Megvalósítás helyszíne Befektetés ismertetése  röviden Befektetési terület

39. ArtConscious Kft KFI 2018.08.02 30 000 000 30 000 000 Győr

Az ArtConscious egy online művészeti - és design piactér a magyar és Közép-Kelet európai képzőművészet és 

formatervezés nemzetközi piacon való érvényesítéséért, mely magyar szellemi és anyagi háttérrel Londonon 

keresztül kíván a globális műtárgypiacra lépni. A fejlesztésre váró termék egy trendteremtő online piactér, 

mely weboldal és mobil applikáció formájában valósul meg. 

Inkubáció

40. ASTODI.com Kft. KFI 2021.11.29 55 000 000 55 000 000 Herencsény

Az ASTODI egy médiatartalom-kezelő eszköz, amely magas színvonalon segíti a produkciós cégeket abban, 

hogy a nagy mennyiségű fájljaikkal hatékonyan dolgozhassanak egy egyszerű böngészőfelületen. Ez a Digital 

Media Asset Manager (DAM) rendszer fejlett címkézési funkciókkal, leíró metaadatok támogatásával és szűrési 

képességekkel is rendelkezik. Segít a képek, videók és audiofájlok katalogizálásában, keresésében, ezek online 

hozzáférésében, terjesztésében és hasznosításában.

Inkubáció

41. AviBike Kft KFI 2019.02.06 9 000 000 9 000 000 Nyíregyháza
Okostelefonos alkalmazással működő, maximális biztonságú kerékpártároló állomások gyártása irodák, 

bevásárlóközpontok, üzletek részére.
Inkubáció

42. AviBike Kft KFI 2021.07.08 42 000 000 42 000 000 Nyíregyháza
Okostelefonos alkalmazással működő, maximális biztonságú kerékpártároló állomások gyártása irodák, 

bevásárlóközpontok, üzletek részére.
Inkubáció

43. B3 TRAINER Kft. KFI 2022.03.22 15 000 000 15 000 000 Balatonvilágos
A vállalkozás célja egy új technológiára épülő otthoni okos fitneszeszköz, a B3 TRAINER és a hozzá szervesen 

kapcsolódó
Inkubáció

44. Bateye Kft. KFI 2020.10.28 15 000 000 15 000 000 Balotaszállás

A termék egy olyan passzív elakadásjelző háromszög, melyet a mai gépjárművekben és tehergép járművekben 

található vezetéstámogató rendszerek (ADAS, HAD, AD) felismernek és aktivizálják a kocsiban lévő 

automatikus vészfékezési asszisztenst.

Inkubáció

45. BDN Automotive Kft KFI 2019.10.07 15 000 000 15 000 000 Rábatöttös

A motor égésterében a nyomáslefutást mérő, és ezáltal az égés különböző paramétereit kalkuláló egyedi 

mérőeszköz tervezése, mely képet ad a motorban lezajló folyamatokról, segítve a motor működésének jobb 

megértését.

Inkubáció

46. BDN Automotive Kft KFI 2021.05.18 30 000 000 30 000 000 Rábatöttös

A motor égésterében a nyomáslefutást mérő, és ezáltal az égés különböző paramétereit kalkuláló egyedi 

mérőeszköz tervezése, mely képet ad a motorban lezajló folyamatokról, segítve a motor működésének jobb 

megértését.

Inkubáció

47. BESFOOD Kft. KFI 2021.08.09 15 000 000 15 000 000 Zamárdi

A BesBeer a sörpiac Nespresso-ja, gombnyomásra készít kiváló minőségű, egyedi sört, azonnal, várakozási idő 

nélkül. A BesBeer az otthoni sörcsapolók és otthoni sörkészítő gépek előnyeit ötvözve nyújtja a felhasználónak 

a következő értékeket: frissen készített sör az otthon kényelmében, garantált minőség, gombnyomásra, 

személyre szabható, saját sör (egyedi ízvilág lehetősége, adagonként változtatva), nem igényel szakértelmet, 

így bárki használhatja.

Inkubáció

48. Betfield Kft KFI 2018.03.14 9 000 000 9 000 000 Debrecen
A Betfield célja egy olyan társasjáték létrehozása, melynek lényege, hogy a TV-ben élőben közvetített 

focimeccs különböző eseményeire a játékosok zsetonokkal fogadásokat köthetnek.
Inkubáció

49. Biopeszticid Kft KFI 2018.04.13 9 000 000 9 000 000 Pécs A rizs tűzhalálát megelőző bakteriofág terápiás növény védőszer gyártása. Inkubáció

50. Biopeszticid Kft KFI 2019.08.23 30 000 000 30 000 000 Pécs A rizs tűzhalálát megelőző bakteriofág terápiás növény védőszer gyártása. Inkubáció

51. Biopeszticid Kft KFI 2021.03.19 14 000 000 14 000 000 Pécs A rizs tűzhalálát megelőző bakteriofág terápiás növény védőszer gyártása. Inkubáció

52. Bodri Elektromobilitás Kft KFI 2020.06.25 56 000 000 56 000 000 Veszprém
Az E-Zee egy olyan elektromos robogó megosztó szolgáltatás, amely innovatív üzleti modelljével és atipikus 

értékesítési modelljével kíván betörni az újragondolás alatt álló shared mobility piacra.
Inkubáció

53. Bonsai Experience Kft KFI 2020.05.15 15 000 000 15 000 000 Zalaegerszeg
A Bonsai egy olyan intuitív tudásmenedzsment rendszer, amely közepes és nagyvállalatok számára egyaránt 

lehetővé teszi a csatornától független, egységes ügyfél-kiszolgálást. 
Inkubáció

54. Bonsai Experience Kft KFI 2021.01.28 45 000 000 45 000 000 Zalaegerszeg
A Bonsai egy olyan intuitív tudásmenedzsment rendszer, amely közepes és nagyvállalatok számára egyaránt 

lehetővé teszi a csatornától független, egységes ügyfél-kiszolgálást. 
Inkubáció

55. Bonsai Experience Kft KFI 2021.11.23 5 000 000 5 000 000 Zalaegerszeg

A Dentrip egy olyan weboldal, ami összeköti a nyugati-európai pácienseket a magyarországi fogászati 

rendelőkkel. Az értékajánlatuk az ajánlatkérések egyszerű kezelése, az időpont egyeztetés utáni szállás, 

repülőjegy és transzfer kényelmes lefoglalása, valamint a páciensek turisztikai karakterének kiértékelése és 

kikapcsolódási igényeik célzott hirdetésekkel való kielégítése. 

Inkubáció

56. bor-i Hungary Kft. KFI 2021.05.14 15 000 000 15 000 000 Győr

A bor-i egy iOS és Android operációs rendszerekre fejlesztett mobil alkalmazás alapú (m-commerce) illetve 

web alapú webshop. A bor-i alapműködése, hogy a felhasználókat (előfizetőket) egy egyszerű kérdőív 

kitöltésével bekategorizálja. Elraktározza azokat a személyes egyéni preferenciákat, amelyeket a tanuló 

algoritmus felhasználva segít borokat választani. Így a felhasználónak személyre szabottan, ajánlja ki a borokat. 

A mobilalkalmazás egy előfizetéses klubtagságba lépteti be a felhasználókat (de nem Apple vagy Google 

előfizetés), akik eldönthetik a fogyasztási szokásaik alapján, hogy milyen frekvenciával érkezzenek a borok.

Inkubáció

57. Borindex Kft. IKT 2020.11.19 15 000 000 15 000 000 Gyöngyös

A Borindex.hu egy borturisztikai platform, amely lefedi az összes magyarországi borrégiót. Felületükön a 

felhasználók, borkostolókat, bortúrákat, pincebejárásokat, szállásokat tudnak foglalni. Illetve, minden 

regisztrált pincészet webshopot üzemeltethet a felületükön, melyen keresztül boraikat értékesíthetik.

Inkubáció
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58. Borindex Kft. IKT 2021.10.19 40 000 000 40 000 000 Gyöngyös

A Borindex.hu egy borturisztikai platform, amely lefedi az összes magyarországi borrégiót. Felületükön a 

felhasználók, borkostolókat, bortúrákat, pincebejárásokat, szállásokat tudnak foglalni. Illetve, minden 

regisztrált pincészet webshopot üzemeltethet a felületükön, melyen keresztül boraikat értékesíthetik.

Inkubáció

59. Breakslow Kft KFI 2018.07.09 9 000 000 9 000 000 Drégelypalánk

Egy multifunkciós platform fejlesztése, (applikáció és weboldal), melynek térképes keresőjén megtalálhatók a 

vendéglátóhelyek (reggelizőhelyek és kávézók); saját felhasználói profilban, egy helyen tárolhatók a 

törzskártyák és online kedvezményes menüt /reggeli kupont is lehet vásárolni pár kattintással. A platform 

össze van kötve egy CRM és hűségrendszerrel, mely biztosítja az ügyfél analitikát, célzott kommunikációt és 

lokáció alapú marketing eszközök használatát

Inkubáció

60. Byome Kft KFI 2020.07.07 15 000 000 15 000 000 Szarvas

1. feltölti a saját fotóját, rajzát vagy bármilyen mintáját (DecPlan), megtervezi a terméket, és megvásárolja azt 

– az elképzelés kialakításához pedig stílustanácsadást kaphat az aktuális trendekről tájékoztatást adó 

hírfolyamban (DecBlog);

Inkubáció

61. Byome Kft KFI 2021.05.07 40 000 000 40 000 000 Szarvas
2. az oldal mintakatalógusából (DecStore, ahol az első mintákat hazai iparművészek és formatervező készítik 

el) választ ki egy mintát (amiért cserébe az eredeti tervező jutalékot kap);
Inkubáció

62. Campsule Kft KFI 2018.07.19 9 000 000 9 000 000 Baja

A Campsule egy időjárásálló, kompakt, könnyen telepíthető hálóhely. Elsősorban a sátor kiváltására szolgáló, 

magasabb kényelmi, biztonsági fokozatot nyújtó eszköz: akár egész évben használható, szigetelt és olcsó, 

variálható szálláshelyet biztosít, több személy számára is.

Inkubáció

63. Campsule Kft KFI 2019.08.08 30 000 000 30 000 000 Baja

A Campsule egy időjárásálló, kompakt, könnyen telepíthető hálóhely. Elsősorban a sátor kiváltására szolgáló, 

magasabb kényelmi, biztonsági fokozatot nyújtó eszköz: akár egész évben használható, szigetelt és olcsó, 

variálható szálláshelyet biztosít, több személy számára is.

Inkubáció

64. Campsule Kft KFI 2020.05.07 26 000 000 26 000 000 Baja

A Campsule egy időjárásálló, kompakt, könnyen telepíthető hálóhely. Elsősorban a sátor kiváltására szolgáló, 

magasabb kényelmi, biztonsági fokozatot nyújtó eszköz: akár egész évben használható, szigetelt és olcsó, 

variálható szálláshelyet biztosít, több személy számára is.

Inkubáció

65. CAREonix Kft KFI 2017.06.15 9 000 000 9 000 000 Székesfehérvár
Infravörös közeli, illetve UV tartományba eső elektromágneses sugárzást felhasználó, otthoni felhasználásra 

szánt diagnosztikai eszköz (okos fogkefe), mely segít a fogbetegségek korai észlelésében és megelőzésükben. 
Inkubáció

66. CAREonix Kft KFI 2018.06.05 30 000 000 30 000 000 Székesfehérvár
Infravörös közeli, illetve UV tartományba eső elektromágneses sugárzást felhasználó, otthoni felhasználásra 

szánt diagnosztikai eszköz (okos fogkefe), mely segít a fogbetegségek korai észlelésében és megelőzésükben. 
Inkubáció

67. Cascade Event System Kft IKT 2021.07.01 15 000 000 15 000 000 Eger

A rendezvények lebonyolításánál a szervezők a részfolyamatok megszervezéséhez technikai forgatókönyvet 

használnak. Jelenleg elterjedt megoldás erre a MS Excel és Word. Az áttekinthetőségük egy komplexebb 

rendezvény esetében bonyolult és ezért a rendezvények megszervezése nehéz. Jelenleg a piacon nincs direkt 

technikai forgatókönyv megtervezésére kifejlesztett program. A Cascade erre a problémára egy reszponzív 

grafikus szerkesztő felületet hoz létre, amelynek segítségével könnyebb megtervezni és áttekinteni a technikai 

forgatókönyvet. 

Inkubáció

68. Cashier Basket Kft. KFI 2021.10.12 15 000 000 15 000 000 Szeged

Egy olyan okos bevásárlókocsi, mely számon tartja a benne lévő termékeket és monitorozza a kosár tartalmát 

a bevásárlás teljes ideje alatt. Ellenőrzi a termékek ki és bevitelét és a kosár súlyát a vásárlás közben. 

Fizetésnél nem kell külön kipakolni futószalagra a termékeket, mivel azokról pontos információnk van, hogy mi 

található a kosárban. Ezáltal csökken a sorban állás, kevesebb időt töltünk a kasszánál és a boltnak is kevesebb 

humánerőforrást kell alkalmaznia. A mobilapp segíti a korábbi és aktuális vásárlások visszanézését, nyomon 

követését. Kezeli az adott boltok akcióit és termékvalidátorként is szolgál, ellenőrizve, hogy az adott termék 

kapható-e még a boltban.

Inkubáció

69. Centipede Labs Kft KFI 2018.02.22 9 000 000 9 000 000 Győr
A szájsebészetek számára fejlesztenek egy digitális képfeldolgozó szoftvert, amely arra hivatott, hogy a 

kiértékelhetetlen (fém-zajos) CT felvételeket kiértékelhetőekké konvertálja.
Inkubáció

70. Cityzen Kft. KFI 2021.08.23 15 000 000 15 000 000 Debrecen

A cityZen applikáció egy hirdetési platformként szolgáló üzleti modell.Az alapítók gondolatának hátterében egy 

kommunikációs és marketing fókuszú stratégia áll, amelynek lényege, hogy lokálisan és vásárlói szokásai 

alapján jól definiálható települési közösségeket hozzon össze az adott lokáció vállalkozásaival, akik az app 

felhasználóitól várják bevételeiket. A cityZen applikáció korlátozás nélkül hozzáférhető a felhasználók, az 

önkormányzati szereplők és a helyi vállalkozások számára is.

Inkubáció

71. Cleango Kft. KFI 2021.06.01 57 000 000 57 000 000 Tótvázsony
igazán megfelelő megoldás, amellyel hatékonyan fejleszthetnék a beszédkészségüket. Számukra fejlesztik a 

hangfelismerés
Inkubáció

72. CloudCAM Kft IKT 2018.06.19 9 000 000 9 000 000 Tordas
3. az oldal trendvezetője (DecGen) a trendeket figyelembe véve ajánl a vevő otthonának koncepciójába illő 

mintákat.
Inkubáció
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73. CloudCAM Kft IKT 2019.12.17 42 000 000 42 000 000 Tordas

Az oldalhoz készítendő, saját fejlesztésű gyártásmenedzsment megoldás, a beszállítók versenyeztetésének 

backend rendszere szintén innováció. Ez egy olyan gyártói elosztófelület, ahol a csatlakozott, auditált gyártók 

emberi beavatkozás nélkül hozzáférnek az ügyfélrendelés gyártáshoz szükséges paramétereihez. A gyártók 

meghatározott ideig licitálhatnak a gyártásra. A legkedvezőbb árat kínáló gyártó készítheti el a terméket, amit 

a rendszer kivesz a gyártandó rendelések közül. Amikor a termék kész, átkerül a szállítandó tételek közé. A 

logisztikai partner szállítja ki.

Inkubáció

74. Coachingmatrix Kft. KFI 2021.12.01 15 000 000 15 000 000 Tatabánya Coachingmátrix: a coachok,  trénerek,  HR szakemberek online eszköztára egyetlen keretben. Inkubáció

75. CogniCone Kft. KFI 2021.11.12 15 000 000 15 000 000 Szolnok

A CogniCone egy új edzésmetódus, melyet számos, az edzést segítő edzőeszköz kialakításával kívánnak 

támogatni. Jelenleg az edzésfeladatok alapját képező, folyamatos körkörös figyelem fenntartását megkövetelő 

– színváltó, világító bójarendszert nyújtják segédeszközként az edzéseikhez. Az eszköz különböző feladatokhoz 

beállított program szerinti színkombinációk megjelenítésére alkalmas, mely programok képesek 

automatikusan, vagy az edző által vezérelt módon működni. Az eszközön futtatni kívánt program mobil 

alkalmazással választható ki. Jelenleg Android OS-t futtató készülékekkel lehet az eszközt beállítani.

Inkubáció

76. Constrech Hungary Kft. KFI 2022.02.09 15 000 000 15 000 000 Őriszentpéter

A Constrech egy online építőipari értéklánc ökoszisztéma, amely központi összekötő hub-ként, aggregátorként 

szolgálna, első körben a hazai építőipari szereplők számára. A tervezett platform alapvető funkciója az árak 

összehasonlíthatóságának megteremtésén túl az alapanyagok környezeti hatásainak, illetve származási 

helyeinek kimutatása, illetve a tervezéstől a kivitelezésig terjedő, átlátható, dinamikus árazás biztosítása az 

építőipari beruházások során.

Inkubáció

77. Constrech Hungary Kft. KFI 2022.10.14 20 000 000 20 000 000 Őriszentpéter

A Constrech egy online építőipari értéklánc ökoszisztéma, amely központi összekötő hub-ként, aggregátorként 

szolgálna, első körben a hazai építőipari szereplők számára. A tervezett platform alapvető funkciója az árak 

összehasonlíthatóságának megteremtésén túl az alapanyagok környezeti hatásainak, illetve származási 

helyeinek kimutatása, illetve a tervezéstől a kivitelezésig terjedő, átlátható, dinamikus árazás biztosítása az 

építőipari beruházások során.

Inkubáció

78. Cormedio Kft KFI 2018.04.27 9 000 000 9 000 000 Bonyhád
Miniatűr EKG-nak tekinthető, kényelmesen, állandóan hordható készülék tervezése és gyártása, amely 

folyamatosan monitorozza a szívritmust. 
Inkubáció

79. Cormedio Kft KFI 2019.02.06 30 000 000 30 000 000 Bonyhád
Miniatűr EKG-nak tekinthető, kényelmesen, állandóan hordható készülék tervezése és gyártása, amely 

folyamatosan monitorozza a szívritmust. 
Inkubáció

80. Cormedio Kft KFI 2020.10.16 10 000 000 10 000 000 Bonyhád
Miniatűr EKG-nak tekinthető, kényelmesen, állandóan hordható készülék tervezése és gyártása, amely 

folyamatosan monitorozza a szívritmust. 
Inkubáció

81. CPA Packing Services Kft. KFI 2021.07.07 15 000 000 15 000 000 Cserhátszentiván

A fejlesztett termék egy olyan térkitöltő fólia, amely adott doboz alakját felveszi, minden oldalról egyenletesen 

határolja a terméket, biztosítva annak statikus törésvédelmét. Továbbá, a csomagolás folyamata jól 

tervezhetővé válik és költséghatékonyabb megoldást nyújt a jelenlegi módszerekhez képest.

Inkubáció

82. CPA Packing Services Kft. KFI 2022.10.10 40 000 000 40 000 000 Cserhátszentiván

A fejlesztett termék egy olyan térkitöltő fólia, amely adott doboz alakját felveszi, minden oldalról egyenletesen 

határolja a terméket, biztosítva annak statikus törésvédelmét. Továbbá, a csomagolás folyamata jól 

tervezhetővé válik és költséghatékonyabb megoldást nyújt a jelenlegi módszerekhez képest.

Inkubáció

83. Darts Matek Kft KFI 2018.06.12 9 000 000 9 000 000 Székesfehérvár

A Darts Matek egy interaktív oktatási segédeszköz, amely nagymértékben segíti és támogatja, hogy az 5-8 éves 

korosztály a matematikai alapismereteket minél könnyebben sajátíthassa el, illetve a megszerzett tudást 

szinten tartsa.

Inkubáció

84. Darts Matek Kft KFI 2019.05.15 30 000 000 30 000 000 Székesfehérvár

A Darts Matek egy interaktív oktatási segédeszköz, amely nagymértékben segíti és támogatja, hogy az 5-8 éves 

korosztály a matematikai alapismereteket minél könnyebben sajátíthassa el, illetve a megszerzett tudást 

szinten tartsa.

Inkubáció

85. Day-to-day Kft KFI 2017.11.28 9 000 000 9 000 000 Nagyvenyim
Mobil applikáció óvodás korú gyermekek szüleinek, 1000 játékos fejlesztő feladattal, 500 fejlesztő videóval 

magyar és amerikai célpiacra.
Inkubáció

86. Day-to-day Kft KFI 2018.10.12 30 000 000 30 000 000 Nagyvenyim
Mobil applikáció óvodás korú gyermekek szüleinek, 1000 játékos fejlesztő feladattal, 500 fejlesztő videóval 

magyar és amerikai célpiacra.
Inkubáció

87. DecPlan Kft. KFI 2021.05.13 15 000 000 15 000 000 Kecskemét

A DecPlan (decoration planning) egy olyan B2B és B2C igényeket kiszolgáló webáruház. Ezen az online 

értékesítő platformon a vevő a saját igénye szerinti egyedi mintával ellátott használati tárgyakat, eszközöket 

(pl. tapéta, ágytakaró, lámpa) rendelhet. A megrendelőnek 3 lehetősége van, amikor az általa kiválasztott 

terméken egyedi mintát szeretne használni:

Inkubáció

88. Deep Biotech Solutions Kft KFI 2019.05.30 9 000 000 9 000 000 Hajdúszoboszló Transzgénikus sejtvonalak, valamint Cas9 konstrukciók készítésre meghatározott sejtre, szakaszra és genomra. Inkubáció

89. Deep Biotech Solutions Kft KFI 2020.05.13 30 000 000 30 000 000 Hajdúszoboszló Transzgénikus sejtvonalak, valamint Cas9 konstrukciók készítésre meghatározott sejtre, szakaszra és genomra. Inkubáció

90. Deep Biotech Solutions Kft KFI 2021.07.13 26 000 000 26 000 000 Hajdúszoboszló Transzgénikus sejtvonalak, valamint Cas9 konstrukciók készítésre meghatározott sejtre, szakaszra és genomra. Inkubáció



# Céltársaság neve Alap neve Szerződés dátuma Megítélt befektetés összege (Ft)  Folyósított összeg (Ft) Megvalósítás helyszíne Befektetés ismertetése  röviden Befektetési terület

91. Dental Scanner Solutions Kft KFI 2017.08.30 9 000 000 9 000 000 Debrecen

Egy új eljárással működő intraoral fogscanner továbbfejlesztése és partnerek általi tesztelése. A termék az 

orvosnak felhasználóbarát visszajelzést ad munka közben, valamint az eltérő képalkotási módszer miatt kisebb 

méretű eszköz tud elkészülni, valamint az előállítási költsége is kedvezőbb.

Inkubáció

92. Dental Scanner Solutions Kft KFI 2018.07.03 30 000 000 30 000 000 Debrecen

Egy új eljárással működő intraoral fogscanner továbbfejlesztése és partnerek általi tesztelése. A termék az 

orvosnak felhasználóbarát visszajelzést ad munka közben, valamint az eltérő képalkotási módszer miatt kisebb 

méretű eszköz tud elkészülni, valamint az előállítási költsége is kedvezőbb.

Inkubáció

93. Dentpacker Kft. KFI 2022.04.05 15 000 000 15 000 000 Kecel
A Dentrip csapata a CEU iLab összekötésével érkezett a Hiventures Inkubációs területéhez. A csapat az egy 

éves inkubációs folyamat után úgy gondolta, befektetésre érett fázisba került az ötletük. 
Inkubáció

94. Depofree-rently Kft. KFI 2021.12.02 15 000 000 15 000 000 Pécs

A Depofree megoldása egy kaució menedzsment szolgáltatás az albérleti piacon, ahol az egyszeri nagy összegű 

kaució kifizetése helyett, előfizetéses modellben, kisebb összegek megfizetésével váltják ki a cashflow 

problémát az albérlők, méghozzá úgy, hogy az előfizetésért cserébe egy integrált biztosító partner biztosítja a 

főbérlőt az esetleges károk megtérítéséről.

Inkubáció

95. Devobo Kft KFI 2019.03.07 9 000 000 9 000 000 Székesfehérvár

A Devobo által fejlesztett termék egy GÖMBI fantázianevet viselő, gyártósori robotkarok végére helyezhető 

manipulátor, mely rendelkezik beépített gépi látással, vákuumos megfogó szerkezettel és beépített feldolgozó 

egységgel. A szokásos konstrukcióval ellentétben így a megfogó fej vezérli a robotkart egy szkript segítségével, 

a beépített szenzoroknak és a feldolgozó egységnek, illetve a neurális háló alapú tanuló algoritmusnak 

köszönhetően képes a feladatok önálló megoldására

Inkubáció

96. DIGI Health Kft KFI 2017.10.09 9 000 000 9 000 000 Miskolc
A Patika.net 2.0 egy dropship (multistore) üzleti modellt működtet, leginkább az Amazon / Alibaba 

megoldásának megfelelően, egészségügyi területen.
Inkubáció

97. Digital Fitness Solutions Kft. KFI 2021.08.02 15 000 000 15 000 000 Alsópáhok az eddig megszokott ruhatári folyamat hatékonyabbá és biztonságossá válhat. Inkubáció

98. Digital Fitness Solutions Kft. KFI 2022.05.09 20 000 000 20 000 000 Alsópáhok az eddig megszokott ruhatári folyamat hatékonyabbá és biztonságossá válhat. Inkubáció

99. Digital Language Solutions Kft. KFI 2021.08.19 15 000 000 15 000 000 Miskolc
A Talk@Ease csapat célja, hogy megreformálják az angol társalgási rutin megszerzésének módját az ezt 

támogató
Inkubáció

100. Digital Language Solutions Kft. KFI 2022.03.17 40 000 000 40 000 000 Miskolc
A Talk@Ease csapat célja, hogy megreformálják az angol társalgási rutin megszerzésének módját az ezt 

támogató
Inkubáció

101. Digitális Ugróiskola Kft KFI 2019.04.17 9 000 000 9 000 000 Miskolc
A Szöcske ugróiskola egy olyan játék, amely egyesíti a régi hagyományos ugróiskolát és mai kor legmodernebb 

eszközeit, a számítógépet, vagy okos telefont. 
Inkubáció

102. Diwine Kft. KFI 2021.09.28 15 000 000 15 000 000 Döbrököz

A Wine Travellers célja a fogyasztók bor vásárlásainak megkönnyítése egy személyre szabott, szűkített és 

releváns borokat ajánló online platformon keresztül, amelyen a vásárló összeállíthatja a saját borozói 

bakancslistáját a világ borvidékein fellelhető összes borospince kínálata alapján. A borajánló big data 

fogyasztói adatok alapján a múltban már megkóstolt borok és a borozói bakancslisták alapján az oldalra 

látogatók számára releváns, személyre szabott, kiváló ár/érték arányú bor ajánlatokat kínál, közösségi 

funkciókkal. A Társaság magáért az IT platform fejlesztésért és üzemeltetésért felelne, amelyen a vásárlói és 

oldal látogatói interakciók, illetve a rendelések leadása is történne, azonban a rendelések kiszállítását már az 

országonként egy-egy kizárólagos kereskedő partner végezné.

Inkubáció

103. Dogradar Informatikai Kft KFI 2018.05.04 9 000 000 9 000 000 Baja

A fejlesztés elsődleges célja egy olyan interaktív térkép applikáció létrehozása, melyben megjelenítésre 

kerülnek az éppen sétáló és játszótársat kereső kutyák. A programban többek között látható lesz, hogy éppen 

merrefelé, melyik parkban és hány kutya játszik. 

Inkubáció

104. DP Innovations Kft KFI 2017.11.17 9 000 000 9 000 000 Nyíregyháza
Olyan mechanikai porlasztóval működő inhalátor készülék, mely célja az egészséget nem károsító, de 

dohányzáshoz hasonló érzést stimulaló eszköz.
Inkubáció

105. DP Innovations Kft KFI 2020.04.29 30 000 000 30 000 000 Nyíregyháza
Olyan mechanikai porlasztóval működő inhalátor készülék, mely célja az egészséget nem károsító, de 

dohányzáshoz hasonló érzést stimulaló eszköz.
Inkubáció

106. DP Innovations Kft KFI 2021.11.26 24 000 000 24 000 000 Nyíregyháza
Olyan mechanikai porlasztóval működő inhalátor készülék, mely célja az egészséget nem károsító, de 

dohányzáshoz hasonló érzést stimulaló eszköz.
Inkubáció

107. Dr Cheval Kft KFI 2017.12.19 9 000 000 9 000 000 Balástya 3D-s analízis a lovak stressz faktorának megállapítására. Inkubáció

108. Dr Cheval Kft KFI 2018.07.25 30 000 000 30 000 000 Balástya 3D-s analízis a lovak stressz faktorának megállapítására. Inkubáció

109. Dyslex Kft KFI 2020.04.24 15 000 000 15 000 000 Kaposvár A Dyslex egy diszlexiát diagnosztizáló és fejlesztő rendszer. Inkubáció

110. Dyslex Kft KFI 2021.02.22 40 000 000 40 000 000 Kaposvár A Dyslex egy diszlexiát diagnosztizáló és fejlesztő rendszer. Inkubáció

111. Eatech Kft. IKT 2020.12.14 15 000 000 15 000 000 Kisköre
Az Eatrend egyediségét az “intelligens recept” adja, amely mögött olyan algoritmusok állnak, ami képes egy 

közösség étrendjét úgy alakítani, hogy azok a felhasználók vagy felhasználói csoportok igényeit kielégítse.
Inkubáció

112. Eatech Kft. KFI 2022.05.19 30 000 000 30 000 000 Kisköre
Az Eatrend egyediségét az “intelligens recept” adja, amely mögött olyan algoritmusok állnak, ami képes egy 

közösség étrendjét úgy alakítani, hogy azok a felhasználók vagy felhasználói csoportok igényeit kielégítse.
Inkubáció
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113. Ecomate Solutions Kft. KFI 2021.11.15 65 000 000 65 000 000 Dörgicse

Az Ecomate Solutions Kft. egy moduláris white-label fintech mobilapplikációt fejleszt, amely segíti felhasználóit 

a túlköltés elkerülésében, a céljaik elérésében, valamint a karbon-tudatos életmód megteremtésében, amit 

tranzakcióhoz kötött CO2 kibocsátás szemléltetésével visznek véghez.

Inkubáció

114. Edumarket Kft. KFI 2021.11.29 15 000 000 15 000 000 Paks

Az Edumarket egy online platform, amely a magyar piacon első számú igazodási ponttá válni kívánó képzési és 

oktatási piactér, természetes platformként működve az itthoni szakképzések területén, e mellett a vállalati és 

önkormányzati képzéseknek, sportedzői képzéseknek, nyelvtanfolyamoknak és egyéb oktatási programoknak 

válna összekötő katalógusává (az airbnb vagy a hasznaltauto.hu működését alapul véve, „kékgalléros” 

oktatásra kiterjesztve).

Inkubáció

115. Edumarket Kft. KFI 2022.04.14 30 000 000 30 000 000 Paks

Az Edumarket egy online platform, amely a magyar piacon első számú igazodási ponttá válni kívánó képzési és 

oktatási piactér, természetes platformként működve az itthoni szakképzések területén, e mellett a vállalati és 

önkormányzati képzéseknek, sportedzői képzéseknek, nyelvtanfolyamoknak és egyéb oktatási programoknak 

válna összekötő katalógusává (az airbnb vagy a hasznaltauto.hu működését alapul véve, „kékgalléros” 

oktatásra kiterjesztve).

Inkubáció

116. e-Fásli Kft KFI 2018.03.05 9 000 000 9 000 000 Szeged e-Fásli terápiás okos eszköz gyártásra kész prototípusának fejlesztése Inkubáció

117. Epidy Health Research Kft. KFI 2021.11.16 15 000 000 15 000 000 Debrecen

A HealSkill egy weben és applikáción elérhető szolgáltatás, mely felhasználói adatok és tudományos evidenciák 

alapján megbecsüli több, mint 200 különböző betegség fennállásának jelenlegi és bekövetkezésének jövőbeni 

kockázatát, valamint ezek alapján egészségmegőrzési tanácsadást nyújt. 

Inkubáció

118. Estata Software Kft. KFI 2022.05.04 15 000 000 15 000 000 Bocskaikert

Az Estata célja egy olyan jogi szoftver fejlesztési és értékesítése ügyvédek/ügyvédi irodák számára, amely 

ingatlan adásvételi ügyletek lebonyolítását támogatja. Az adásvételi ügyletek lebonyolításakor az eljáró 

ügyvédeknek/irodáknak különböző szoftverfelületeket kell kezelniük, számos adminisztrációs és repetitív 

feladatot végeznek el tevékenységük közben. A tevékenység során (1) nő az adminisztrációs teher és a velejáró 

idő, (2) emelkedik a hibázás lehetősége. A megoldás erre egy webes felületről elérhető szoftver, ami egy 

helyen kezeli az adásvételi ügyletek lebonyolításakor használt sablonokat, integrálja az állami bejelentési 

rendszereket. A célja, hogy egy adott irányítópultból tudják az ügyvédek kezelni a feladatot a jelenlegi 

fragmentált munkavégzés helyett. A megoldással így (1) adminisztrációra fordított idő csökkenthető, (2) 

hibázás lehetőség csökkenthető, (3) emelkedik az ügyvéd/iroda produktivitása. 

Inkubáció

119. E-tourdesk Kft. IKT 2020.11.23 15 000 000 15 000 000 Balatonvilágos

Az e-tourdesk egy a szállodáknak személyre szabottan kialakított turisztikai szolgáltatásokat kínáló online 

piactér, amely diverzifikálja saját szolgáltatásaikat, növeli a profitjukat, a vendégelégedettségüket és csökkenti 

a munkaerő szükségletüket.

Inkubáció

120. E-tourdesk Kft. IKT 2021.09.14 30 000 000 30 000 000 Balatonvilágos

Az e-tourdesk egy a szállodáknak személyre szabottan kialakított turisztikai szolgáltatásokat kínáló online 

piactér, amely diverzifikálja saját szolgáltatásaikat, növeli a profitjukat, a vendégelégedettségüket és csökkenti 

a munkaerő szükségletüket.

Inkubáció

121. ETYSH Kft KFI 2019.05.22 9 000 000 9 000 000 Miskolc
A bejárati ajtóba a hagyományos kitekintő helyére, komolyabb szaktudás nélkül beszerelhető digitális 

kitekintőt fejlesztenek.
Inkubáció

122. ExaMe Learning Kft KFI 2019.11.22 15 000 000 15 000 000 Alsóörs Oktatási anyagok elektronikus átalakítása és a tananyagokhoz kapcsolódó feladat készítő szoftverek fejlesztése. Inkubáció

123. Fanatic 5 Solutions Kft IKT 2019.06.27 9 000 000 9 000 000 Szeged
A Downtime App projekt egy asztali szerepjátékosok számára kialakított on-line tér és mobil alkalmazás, ahol 

az asztali játékmenetek közti időt (downtime) tudják eltölteni a csapatok.
Inkubáció

124. Fanatic 5 Solutions Kft IKT 2020.10.16 30 000 000 30 000 000 Szeged
A Downtime App projekt egy asztali szerepjátékosok számára kialakított on-line tér és mobil alkalmazás, ahol 

az asztali játékmenetek közti időt (downtime) tudják eltölteni a csapatok.
Inkubáció

125. Farm-Optimum Szolgáltató Kft KFI 2018.05.18 9 000 000 9 000 000 Óhíd Precíziós mezőgazdasági eszközökre épülő digitális döntéstámogató rendszer alkotása és értékesítése. Inkubáció

126. Farm-Optimum Szolgáltató Kft KFI 2018.09.06 30 000 000 30 000 000 Óhíd Precíziós mezőgazdasági eszközökre épülő digitális döntéstámogató rendszer alkotása és értékesítése. Inkubáció

127. Farvand Kft. KFI 2021.06.22 15 000 000 15 000 000 Szolnok

A Farvand egy IoT vízmérőből és a hozzá tartozó szoftverből áll, amely a vízfogyasztással kapcsolatos adatokat 

a szálloda és a vendég részére elérhetővé teszi. Maga a szoftver tartalmaz egy, az adatok továbbítására 

szolgáló részt, mely a csatolt Bluetooth modulon keresztül szoros kommunikációval képes adatszolgáltatásra a 

csatlakoztatott eszközre, telefonra. A forráskód alapjául egy nyílt forráskód szolgál, mely MIT licensz alatt áll.

Inkubáció

128. FASTRRR International Kft KFI 2019.08.06 9 000 000 9 000 000 Veszprém
Olyan vitorlázóknak szánt telemetriai rendszer, mely adatok rögzítésével és valós idejű elemzésével a hajó 

teljesítményére vonatkozó információkat közöl, segítve a vitorlázó tanulási folyamatát.
Inkubáció

129. FASTRRR International Kft KFI 2021.04.29 37 000 000 37 000 000 Veszprém

kínál, ennek lényege, hogy rendezett, könnyen áttekinthető módon tehetjük el azokat a képeket és egyéb 

fájlokat, amiket az interneten találunk és használni szeretnénk később. Feleslegessé válik a letöltésük, hiszen a 

felhőben tárolhatjuk őket, a Lazy Felix bármikor, jóval kevesebb kattintással akár más eszközeinken is könnyen 

elérhetővé teszi azokat számunkra, ezzel segítve a gördülékeny, kényelmes napi munkát.

Inkubáció
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130. FBSoil Biotechnológiai Kft. KFI 2020.09.10 15 000 000 15 000 000 Debrecen

A célnövény sajátosságait és a talaj paramétereit egyaránt figyelembe vevő, az erdészeti és egyéb 

remediációra szoruló talajok (pl. ipartelepek) mikroflóráját javító, azokat ezáltal a gazdálkodásba visszahozó, 

biológiai (gomba és baktérium) eredetű talajoltó készítmények biotechnológiai úton, fermentációs 

technológiával való kifejlesztése, gyártása és kereskedelme.

Inkubáció

131. Feedbackpack Kft. KFI 2021.11.09 15 000 000 15 000 000 Székesfehérvár
Az RD-SAM egy kisvadcsapda megfigyelő rendszer. GSM hálózat nélkül, alacsony frekvencián egymással 

kommunikáló csapdák lánca megkönnyíti a vadásztársaságok számára a csapdamegfigyelést.
Inkubáció

132. FestMemo Kft KFI 2019.10.03 15 000 000 15 000 000 Debrecen

A FestivalMemory egy olyan egyedülálló IoT eszköz, ami a borkóstolások adatainak rögzítésével, 

összegyűjtésével és elemzésével, valamint a kóstolt borok értékelésének lehetőségével egyedülálló 

szolgáltatást nyújt.

Inkubáció

133. FlyingFreelance Kft KFI 2018.11.06 9 000 000 9 000 000 Fertőszentmiklós
Online platform, melyen a megrendelő pilótát, repülőmérnököt, légiutas kísérőt talál egy automatizált online 

rendszer segítségével
Inkubáció

134. FlyingFreelance Kft KFI 2019.09.25 30 000 000 30 000 000 Fertőszentmiklós
Online platform, melyen a megrendelő pilótát, repülőmérnököt, légiutas kísérőt talál egy automatizált online 

rendszer segítségével
Inkubáció

135. FlyingFreelance Kft KFI 2022.06.28 26 000 000 26 000 000 Fertőszentmiklós
Online platform, melyen a megrendelő pilótát, repülőmérnököt, légiutas kísérőt talál egy automatizált online 

rendszer segítségével
Inkubáció

136. Foldergo Kft KFI 2018.03.22 9 000 000 9 000 000 Esztergom Összecsukható rollerek tervezése, gyártása és értékesítése Inkubáció

137. Foldergo Kft KFI 2019.07.17 30 000 000 30 000 000 Esztergom Összecsukható rollerek tervezése, gyártása és értékesítése Inkubáció

138. Foldergo Kft KFI 2020.09.03 15 000 000 15 000 000 Esztergom Összecsukható rollerek tervezése, gyártása és értékesítése Inkubáció

139. FomFlow Software Kft KFI 2020.02.17 50 000 000 50 000 000 Kazincbarcika
A FomFlow több komponensből álló low-coding vállalatirányítási rendszer, mely egyben egy üzleti folyamat 

tervező, modellező és implementációs eszköz.
Inkubáció

140. FomFlow Software Kft KFI 2020.10.19 15 000 000 15 000 000 Kazincbarcika
A FomFlow több komponensből álló low-coding vállalatirányítási rendszer, mely egyben egy üzleti folyamat 

tervező, modellező és implementációs eszköz.
Inkubáció

141. Foodyapp Hungary Kft KFI 2017.11.23 9 000 000 9 000 000 Nyíregyháza
Egy olyan rendszert, online piacteret tervezek létrehozni, amely személyre szabottan könnyíti meg a városi 

emberek napi étkezési gondjait.
Inkubáció

142. Foodyapp Hungary Kft KFI 2018.05.11 30 000 000 30 000 000 Nyíregyháza
Egy olyan rendszert, online piacteret tervezek létrehozni, amely személyre szabottan könnyíti meg a városi 

emberek napi étkezési gondjait.
Inkubáció

143. Freeasy Kft KFI 2020.01.20 15 000 000 15 000 000 Győr A Freeasy egy digitális munkaközvetítő platformon összeköti a szabadúszókat és a vállalatokat. Inkubáció

144. Freeasy Kft KFI 2020.11.12 30 000 000 30 000 000 Győr A Freeasy egy digitális munkaközvetítő platformon összeköti a szabadúszókat és a vállalatokat. Inkubáció

145. Funatiq Kft. KFI 2021.04.16 15 000 000 15 000 000 Dunaújváros
Ötletük lényege, egy olyan platform megvalósítása, melyen keresztül a rajongók, személyre szabott videókat 

kérhetnek, kedvenc előadójuktól, sportolójuktól, vagy akár üzletemberektől.
Inkubáció

146. Funatiq Kft. KFI 2022.01.20 40 000 000 40 000 000 Dorog
Ötletük lényege, egy olyan platform megvalósítása, melyen keresztül a rajongók, személyre szabott videókat 

kérhetnek, kedvenc előadójuktól, sportolójuktól, vagy akár üzletemberektől.
Inkubáció

147. Fundastik Kft IKT 2018.05.03 9 000 000 9 000 000 Veszprém

Az amerikai befektetési alap piacra terveznek betörni egy diszruptív alapválogató és portfólió-építő 

megoldással. Segítik a kisbefektetőket egy diverzifikált portfóliót építeni,  elsősorban befektetési alapokat 

veszik be a kínálatba, később ez bővíthető kriptopénzekkel vagy más befektetési termékekkel is. 

Inkubáció

148. Fundastik Kft IKT 2018.07.18 30 000 000 30 000 000 Veszprém

Az amerikai befektetési alap piacra terveznek betörni egy diszruptív alapválogató és portfólió-építő 

megoldással. Segítik a kisbefektetőket egy diverzifikált portfóliót építeni,  elsősorban befektetési alapokat 

veszik be a kínálatba, később ez bővíthető kriptopénzekkel vagy más befektetési termékekkel is. 

Inkubáció

149. FUSI Solutions Kft. KFI 2021.11.03 15 000 000 15 000 000 Kiskunfélegyháza
A FUSI lényegében egy online piactér mobil applikációs kivitelezésben. A koncepció szerint a platform 

összeköti a munkaadót a munkavállalóval rövid távú, alkalmi együttműködésekre.
Inkubáció

150. Fuvar.hu Kft KFI 2017.06.06 9 000 000 9 000 000 Pécs
világító bójarendszert nyújtják segédeszközként az edzéseikhez. Az eszköz különböző feladatokhoz beállított 

program szerinti 
Inkubáció

151. Fuvar.hu Kft KFI 2018.04.25 30 000 000 30 000 000 Pécs
színkombinációk megjelenítésére alkalmas, mely programok képesek automatikusan, vagy az edző által 

vezérelt módon 
Inkubáció

152. Fuvar.hu Kft KFI 2019.08.21 8 000 000 8 000 000 Pécs működni. Az eszközön futtatni kívánt program mobil alkalmazással választható ki. Jelenleg Android OS-t futtató Inkubáció

153. Gaming Service Kft KFI 2017.11.14 9 000 000 9 000 000 Putnok Webapplikáció, melyben a játékosok és a coachok könnyen fel tudják venni egymással a kapcsolatot. Inkubáció

154. Gaming Service Kft KFI 2018.10.26 30 000 000 30 000 000 Putnok Webapplikáció, melyben a játékosok és a coachok könnyen fel tudják venni egymással a kapcsolatot. Inkubáció

155. GetLight Kft. KFI 2022.05.12 30 000 000 30 000 000 Debrecen Online rendelő app vendéglátóhelyek számára Inkubáció

156. GetLight Kft. KFI 2021.08.11 15 000 000 15 000 000 Debrecen Online rendelő app vendéglátóhelyek számára Inkubáció

157. Glassling Kft KFI 2019.07.24 9 000 000 9 000 000 Ópályi
A Glacces projekt egy hardver és szofvter csomagot tervez, amely a beszélt nyelvet jelnyelvvé alakítja avatár 

segítségével. 
Inkubáció

158. Globodemic Technologies Kft KFI 2018.06.20 9 000 000 9 000 000 Szeged
A fejlesztés elsődleges célja egy olyan orvosi eszköz és a hozzátartozó applikáció létrehozása, amely különböző 

frekvenciájú rezgésekkel monitorozza a törött csont állapotát, illetve elősegíti annak gyorsabb gyógyulását. 
Inkubáció
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159. GoOrderz Kft. IKT 2021.11.17 15 000 000 15 000 000 Szentes

A GoOrderz célja egy olyan komplett rendszer létrehozása, amely digitális platformra helyezi a vendéglátás 

folyamatait. Komplex megoldást ad rendelések kezelésre, a készlet követésre és felhasználó szempontból 

egyszerűbb, tudásban több és árban előnyösebb a konkurenseknél. 5 fő eleme: - POS rendszer - Pincér 

applikáció - Készlet kezelő rendszer - Online kiszállítási applikáció vagy weblap (iOS és Android) - QR kódos 

digitális érintés mentes menü, digitális rendelés és digitális fizetés mobil telefonnal

Inkubáció

160. GoOrderz Kft. KFI 2022.06.27 30 000 000 30 000 000 Szentes

A GoOrderz célja egy olyan komplett rendszer létrehozása, amely digitális platformra helyezi a vendéglátás 

folyamatait. Komplex megoldást ad rendelések kezelésre, a készlet követésre és felhasználó szempontból 

egyszerűbb, tudásban több és árban előnyösebb a konkurenseknél. 5 fő eleme: - POS rendszer - Pincér 

applikáció - Készlet kezelő rendszer - Online kiszállítási applikáció vagy weblap (iOS és Android) - QR kódos 

digitális érintés mentes menü, digitális rendelés és digitális fizetés mobil telefonnal

Inkubáció

161. GrainMonitor Kft KFI 2020.01.23 10 000 000 10 000 000 Paks
A jelenleg alkalmazott lassú és erőforrásigényes ellenőrzési módszerre kiváltására az IoT GrainMonitor csapata 

olyan szondákat fejlesztett ki, melyek segítségével folyamatosan monitorizni lehet a tárolás körülményeit.
Inkubáció

162. GrainMonitor Kft KFI 2021.06.08 6 000 000 6 000 000 Paks
A jelenleg alkalmazott lassú és erőforrásigényes ellenőrzési módszerre kiváltására az IoT GrainMonitor csapata 

olyan szondákat fejlesztett ki, melyek segítségével folyamatosan monitorizni lehet a tárolás körülményeit.
Inkubáció

163. Green Drops Farm Kft KFI 2019.06.21 9 000 000 9 000 000 Debrecen
Olyan szintenként bővíthető, az akva-, az aero- és a hidropónia előnyeit ötvöző berendezés fejlesztése, mellyel 

vegyszermentes közegben termelhetők kiváló minőségű salátafélék az afrikai harcsák rendszervízében.
Inkubáció

164. Green Drops Farm Kft KFI 2020.06.02 30 000 000 30 000 000 Debrecen
Olyan szintenként bővíthető, az akva-, az aero- és a hidropónia előnyeit ötvöző berendezés fejlesztése, mellyel 

vegyszermentes közegben termelhetők kiváló minőségű salátafélék az afrikai harcsák rendszervízében.
Inkubáció

165. Green Drops Farm Kft KFI 2021.05.19 22 000 000 22 000 000 Debrecen
Olyan szintenként bővíthető, az akva-, az aero- és a hidropónia előnyeit ötvöző berendezés fejlesztése, mellyel 

vegyszermentes közegben termelhetők kiváló minőségű salátafélék az afrikai harcsák rendszervízében.
Inkubáció

166. Gympiper Kft. IKT 2020.11.10 15 000 000 15 000 000 Dunapataj
A Connect Fitness egy olyan sportolást és testi fejlődést segítő platform, amely az edzők munkáját segítve és 

kiegészítve nyújt extra előnyt a felhasználóknak.
Inkubáció

167. Gympiper Kft. IKT 2022.04.13 35 000 000 35 000 000 Dunapataj
B3 TRAINER bevételi modellje. Ennek egyik lába a termékértékesités, ami az alap eszköz piaci felfutását 

követően magában
Inkubáció

168. HACKRATE Kft. IKT 2020.12.07 15 000 000 15 000 000 Tata
A HACKRATE egy bug bounty platform, amely az etikus hackerek globális közösségének erejével segíti a 

cégeket a kiberbiztonsági kockázatok csökkentésében.
Inkubáció

169. HACKRATE Kft. IKT 2021.08.17 50 000 000 50 000 000 Tata
A HACKRATE egy bug bounty platform, amely az etikus hackerek globális közösségének erejével segíti a 

cégeket a kiberbiztonsági kockázatok csökkentésében.
Inkubáció

170. Healhop Kft KFI 2018.05.29 9 000 000 9 000 000 Debrecen
A healhop az egészségügyi szolgáltatások nemzetközi piactere, mely az online utazásszervezők (OTA) működési 

mechanizmusai honosítja meg az orvosi idegenforgalomban.
Inkubáció

171. Healhop Kft KFI 2019.07.18 30 000 000 30 000 000 Debrecen
A healhop az egészségügyi szolgáltatások nemzetközi piactere, mely az online utazásszervezők (OTA) működési 

mechanizmusai honosítja meg az orvosi idegenforgalomban.
Inkubáció

172. Hemonapló Kft KFI 2018.08.16 9 000 000 9 000 000 Debrecen

A Hemonapló projekt egy webes és mobilapplikációs szoftver, mely elektronikus rendszerbe teszi a hemofíliás 

betegek rendkívül drága gyógyszerfogyasztásának papíralapú adminisztrációját. A Hemonapló megoldást nyújt 

a betegek gyógyszerfelhasználásának az optimalizálására, valamint a platformon keresztül kapcsolatot hoz 

létre az orvosok – betegek és a NEAK – orvosok között.

Inkubáció

173. Hemonapló Kft KFI 2019.08.12 30 000 000 30 000 000 Debrecen

A Hemonapló projekt egy webes és mobilapplikációs szoftver, mely elektronikus rendszerbe teszi a hemofíliás 

betegek rendkívül drága gyógyszerfogyasztásának papíralapú adminisztrációját. A Hemonapló megoldást nyújt 

a betegek gyógyszerfelhasználásának az optimalizálására, valamint a platformon keresztül kapcsolatot hoz 

létre az orvosok – betegek és a NEAK – orvosok között.

Inkubáció

174. HexaVR Kft KFI 2017.08.02 9 000 000 9 000 000 Parád Elsősorban autó, később hajó és repülő szimulátorok fejlesztése. Inkubáció

175. himoney Kft. IKT 2021.11.10 15 000 000 15 000 000 Mezőkövesd

A himoney azért jött létre, hogy felkavarja a befektetési piac állóvizét: a technológia erejével először 

átláthatóvá tesszük a hazai káoszt, majd pedig ingyen elmondjuk mindenkinek, hogy mibe, mikor és hogyan 

érdemes fektetni.

Inkubáció

176. himoney Kft. KFI 2022.09.06 50 000 000 50 000 000 Mezőkövesd

A himoney azért jött létre, hogy felkavarja a befektetési piac állóvizét: a technológia erejével először 

átláthatóvá tesszük a hazai káoszt, majd pedig ingyen elmondjuk mindenkinek, hogy mibe, mikor és hogyan 

érdemes fektetni.

Inkubáció

177. Hunting Box Kft KFI 2020.04.22 15 000 000 15 000 000 Kisberény
A hunting.direct projekt egy olyan piactér és közösségi oldal, amely a vadászokat és vadászterületeket 

közvetlenül köti össze, vadászatszervező közreműködése nélkül.
Inkubáció

178. Hunting Box Kft KFI 2021.04.01 35 000 000 35 000 000 Kisberény
A hunting.direct projekt egy olyan piactér és közösségi oldal, amely a vadászokat és vadászterületeket 

közvetlenül köti össze, vadászatszervező közreműködése nélkül.
Inkubáció
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179. IB Math Club Kft KFI 2019.11.19 19 780 220 19 780 220 Tatabánya
Az IB Math Club webes felület a nemzetközi IB matematika vizsgára való felkékszüléshez nyújt segítséget 

tanagyagokkal, vizsga példákkal, onepager összefoglalókkal és magántanárok elérésével. 
Inkubáció

180. iBar Experience Kft. IKT 2021.08.04 15 000 000 15 000 000 Siklós
Az iBar egy B2B mobil applikáció, amely egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a röviditalok standolást a 

vendéglátóhelyeken. Az applikációval 3 standolási módszer lehetséges: fotó alapú, mérleges és manuális.
Inkubáció

181. iBar Experience Kft. IKT 2022.02.16 40 000 000 40 000 000 Siklós
Az iBar egy B2B mobil applikáció, amely egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a röviditalok standolást a 

vendéglátóhelyeken. Az applikációval 3 standolási módszer lehetséges: fotó alapú, mérleges és manuális.
Inkubáció

182. iBarel Kft. Kft. KFI 2022.05.31 15 000 000 15 000 000 Debrecen Borászati technológia fejlesztése a fenntartható feljlődés érdekében. Inkubáció

183. iBookr.ai Informatikai Kft KFI 2020.05.05 15 000 000 15 000 000 Győr

Automatizált könyvelés ÁFA mentes webáruházaknak. Cél az elektronikus kereskedelmet bonyolító 

vállalkozások könyvelése, valamint ilyen vállalkozások pénzügyi döntéseit valós idejű kontrolling adatokkal 

való segítése.

Inkubáció

184. iBookr.ai Informatikai Kft KFI 2021.06.02 30 000 000 30 000 000 Győr

Automatizált könyvelés ÁFA mentes webáruházaknak. Cél az elektronikus kereskedelmet bonyolító 

vállalkozások könyvelése, valamint ilyen vállalkozások pénzügyi döntéseit valós idejű kontrolling adatokkal 

való segítése.

Inkubáció

185. iBookr.ai Informatikai Kft KFI 2022.03.31 20 000 000 20 000 000 Győr
foglalja több különböző B3 modell és B3 kiegészitők bevezetését. A bevételek másik lába a fitnesz mobil app 

havi előfizetéses
Inkubáció

186. iKont Kft KFI 2018.02.01 9 000 000 9 000 000 Nadap
Olyan intelligens tároló konténer kialakítása, mely szervezési és kontrolling támogató szoftverre (ERP és MIS 

rendszer), valamint kapcsolódó eszközökkel rendelkezik, elsősorban építőipari felhasználásra.
Inkubáció

187. iKont Kft KFI 2019.01.18 30 000 000 30 000 000 Nadap
Olyan intelligens tároló konténer kialakítása, mely szervezési és kontrolling támogató szoftverre (ERP és MIS 

rendszer), valamint kapcsolódó eszközökkel rendelkezik, elsősorban építőipari felhasználásra.
Inkubáció

188. iKont Kft KFI 2020.10.30 8 000 000 8 000 000 Nadap
Olyan intelligens tároló konténer kialakítása, mely szervezési és kontrolling támogató szoftverre (ERP és MIS 

rendszer), valamint kapcsolódó eszközökkel rendelkezik, elsősorban építőipari felhasználásra.
Inkubáció

189. InStoore Kft KFI 2018.11.07 9 000 000 9 000 000 Debrecen

Az InStoore egy olyan közvetítői webes szolgáltatás, amelynek segítségével a felesleges raktárkapacitással 

rendelkező, vagy eddig is raktározással foglalkozó cégek (“Bérbeadó”) kiadhatják a raktárhelyüket raktárhely 

hiányával küzdőknek (“Bérlő”). 

Inkubáció

190. Intech Studio Kft KFI 2019.03.21 9 000 000 9 000 000 Csongrád Moduláris midi kontrollerek fejlesztése és piacra vitele. Inkubáció

191. Intech Studio Kft KFI 2020.09.08 30 000 000 30 000 000 Csongrád Moduláris midi kontrollerek fejlesztése és piacra vitele. Inkubáció

192. Intech Studio Kft KFI 2021.12.15 26 000 000 26 000 000 Csongrád Moduláris midi kontrollerek fejlesztése és piacra vitele. Inkubáció

193. IpVision Kft KFI 2019.02.13 9 000 000 9 000 000 Lovas
Az Optikai Parkoló Foglaltság Érzékelő projektnek a lényege egy olyan megoldás, amely az adott parkoló 

terület fölé/mellé/köré telepítve a szabad parkolóhelyeket ugyanúgy észleli, mint a földbe telepített szenzorok.
Inkubáció

194. IpVision Kft KFI 2020.08.04 40 000 000 40 000 000 Lovas
Az Optikai Parkoló Foglaltság Érzékelő projektnek a lényege egy olyan megoldás, amely az adott parkoló 

terület fölé/mellé/köré telepítve a szabad parkolóhelyeket ugyanúgy észleli, mint a földbe telepített szenzorok.
Inkubáció

195. IT-MEDicine Kft KFI 2018.11.29 9 000 000 9 000 000 Kaposvár
Az IT-MEDicine Kft. egy olyan rendszer (hardver + szoftver) fejlesztését tűzte ki célul, amely képes mérni a 

magzat szívének és agyának pontos állapotát a terhesség utolsó trimeszterében és a szülés alatt.
Inkubáció

196. IUM Development Kft KFI 2019.06.05 9 000 000 9 000 000 Hajdúsámson Összecsukható elektromos roller tervezése és gyártása. Inkubáció

197. jFermi Biotechnológiai Kft. KFI 2021.05.18 15 000 000 15 000 000 Jenő Fermentor/Bioreaktor fejlesztése és sorozatgyártása Inkubáció

198. jFermi Biotechnológiai Kft. KFI 2022.07.19 35 000 000 35 000 000 Jenő Fermentor/Bioreaktor fejlesztése és sorozatgyártása Inkubáció

199. Kidcare Kft. KFI 2021.09.07 15 000 000 15 000 000 Kecskemét

A KidCare csapata (végső kedvezményezett) egy olyan pelenkára szerelhető érzékelő fejlesztését és gyártását 

fogja megvalósítani a befektetésből, amely méri és érzékeli a gyermek tevékenységét és állapotát. Az adatokat 

pedig a felhasználók szoftver segítségével nyomon követhetik. A termék tehát egy kisméretű szenzorból és 

szoftverből (pontosabban applikációból) áll. A Társaság üzleti modellje gyártás, ami kiegészül az applikáció 

segítségével visszatérő bevételekkel. A bevételi források a szenzor egyszeri eladásából és az applikáció plusz 

funkcionalitásának értékesítéséből tevődök össze. A szenzorokból 3 különböző típust terveznek értékesíteni, 

amelyek képességükben térnek el és természetesen más árazást kívánnak meg. 

Inkubáció

200. Lanus Kft. KFI 2021.12.08 30 000 000 30 000 000 Répcelak

A Lanus csapata egy napelemre helyezhető kiegészítő réteget, panelt készít, melynek segítségével az adott 

cella nagyobb teljesítményre lesz képes, annak köszönhetően, hogy a felület segít abban, hogy a napsugarak 

beesési szöge nagyobb legyen a nap folyamán.

Inkubáció

201. Lanus Kft. KFI 2022.07.28 35 000 000 35 000 000 Répcelak

A Lanus csapata egy napelemre helyezhető kiegészítő réteget, panelt készít, melynek segítségével az adott 

cella nagyobb teljesítményre lesz képes, annak köszönhetően, hogy a felület segít abban, hogy a napsugarak 

beesési szöge nagyobb legyen a nap folyamán.

Inkubáció
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202. Lazy Felix Kft. KFI 2021.09.22 15 000 000 15 000 000 Miskolc

A Lazy Felix projekt egy böngészőkiegészítés a Chrome böngészőhöz, melynek célja, hogy egyszerűbbé, 

hatékonyabbá, gyorsabbá tegye a hétköznapi irodai munkát a legkülönbözőbb munkaköröket ellátó emberek 

számára. A probléma, hogy ha

Inkubáció

203. Leap Kft KFI 2017.10.27 9 000 000 9 000 000 Kétpó Új tipusú mosógépet és mosási eljárást fejlesztenek textíliák/ruhák tisztítására, első körben mosodák számára. Inkubáció

204. Leap Kft KFI 2018.08.29 30 000 000 30 000 000 Kétpó Új tipusú mosógépet és mosási eljárást fejlesztenek textíliák/ruhák tisztítására, első körben mosodák számára. Inkubáció

205. LEG Technology Kft KFI 2020.07.07 15 000 000 15 000 000 Debrecen
A projekt célja egy saját anyagában világító üveg (Light Emitting Glass - LEG) fejlesztése, amelynek első 

terméke egy hang-, illetve távvezérelhető okosablak lesz (LEG Window).
Inkubáció

206. Liverobe Kft KFI 2018.07.13 9 000 000 9 000 000 Karancsalja
A LiveRobe egy közösségi média alapú, divat fókuszú e-commerce platform, személyre szabott ajánlatokkal, 

inspirációkkal, stílustippekkel, használt és új ruhák és kiegészítők értékesítésének lehetőségével.
Inkubáció

207. Liverobe Kft KFI 2020.02.20 30 000 000 30 000 000 Karancsalja
A LiveRobe egy közösségi média alapú, divat fókuszú e-commerce platform, személyre szabott ajánlatokkal, 

inspirációkkal, stílustippekkel, használt és új ruhák és kiegészítők értékesítésének lehetőségével.
Inkubáció

208. Liverobe Kft KFI 2021.08.13 26 000 000 26 000 000 Karancsalja
A LiveRobe egy közösségi média alapú, divat fókuszú e-commerce platform, személyre szabott ajánlatokkal, 

inspirációkkal, stílustippekkel, használt és új ruhák és kiegészítők értékesítésének lehetőségével.
Inkubáció

209. LMDoki Kft KFI 2019.09.20 15 000 000 15 000 000 Jászberény
A magánegészségügyi szolgáltatások piacán bevezetendő, mobilapplikáción és webes felületen egyaránt 

elérhető Last Minute piactér, ahol a szektor összes kedvezményes ajánlata elérhető.
Inkubáció

210. LMDoki Kft KFI 2021.04.08 30 000 000 30 000 000 Jászberény
A magánegészségügyi szolgáltatások piacán bevezetendő, mobilapplikáción és webes felületen egyaránt 

elérhető Last Minute piactér, ahol a szektor összes kedvezményes ajánlata elérhető.
Inkubáció

211. LogPiper Kft. KFI 2021.05.28 15 000 000 15 000 000 Debrecen

A LOGPIPER mobil és webes applikációja, ill. intelligens szerződéskezelése egyszerűsíti, és modulárisan 

kezelhetővé teszi a szállítmányozási folyamatot, a dokumentumkezelést digitalizálja, biztonságossá teszi, 

költséget, időt spórol a szereplőknek. A technológia egy mostanában elterjedő folyamat-automatizálási 

módszer, ami a digitalizáció vívmányait (webes platform, mobil app, blockchain) kombinálja.

Inkubáció

212. Lokcheck  Kft. IKT 2019.11.25 30 000 000 30 000 000 Szeged
A Lokcheck egy projekt menedzsment és automatizációs applikáció, kifejezetten építőipari projektek részére. 

Célja az építőipar kivitelezési fázisában a hatékonyságot és az elszámoltathatóságot növelni.
Inkubáció

213. Lokcheck  Kft. IKT 2021.12.02 20 000 000 20 000 000 Szeged
A Lokcheck egy projekt menedzsment és automatizációs applikáció, kifejezetten építőipari projektek részére. 

Célja az építőipar kivitelezési fázisában a hatékonyságot és az elszámoltathatóságot növelni.
Inkubáció

214. Lokcheck Kft IKT 2018.10.31 9 000 000 9 000 000 Szeged
A Lokcheck egy projekt menedzsment és automatizációs applikáció, kifejezetten építőipari projektek részére. 

Célja az építőipar kivitelezési fázisában a hatékonyságot és az elszámoltathatóságot növelni.
Inkubáció

215. Makersmarket.xyz Li Kft.mited KFI 2019.11.25 30 000 000 30 000 000 Debrecen

A makersmarket.xyz tervezőket köt össze olyan műhelyekkel, amik kis és közepes szériás gyártás, egyedi 

termékek vagy prototípusok kivitelezését vállalják. A portál alapvetően pénzt és időt spórol a tervezők számára 

azzal, hogy lerövidíti és hatékonyabbá teszi a gyártók utáni keresést.

Inkubáció

216. Makersmarket.xyz Ltd KFI 2019.04.09 9 000 000 9 000 000 Debrecen

A makersmarket.xyz tervezőket köt össze olyan műhelyekkel, amik kis és közepes szériás gyártás, egyedi 

termékek vagy prototípusok kivitelezését vállalják. A portál alapvetően pénzt és időt spórol a tervezők számára 

azzal, hogy lerövidíti és hatékonyabbá teszi a gyártók utáni keresést.

Inkubáció

217. Mancsonline Kft. KFI 2021.10.14 15 000 000 15 000 000 Kövegy

A Mancsonline összekapcsolja a kisállat tulajdonosokat a szolgáltatókkal. Legyen szó sétáltatásról, 

felügyeletről, vagy éppen állatorvosról, a honlapjukon keresztül egyszerűen és gyorsan tudnak szolgáltatót 

találni

Inkubáció

218. Mandularizs Kft. KFI 2021.07.13 15 000 000 15 000 000 Eger
Allergénektől mentes joghurt, kefír és tejföl természetes módon fermentálva vegánok és ételallergiások 

számára.
Inkubáció

219. MandyApp Kft KFI 2019.06.04 9 000 000 9 000 000 Balatonboglár
Az applikációval egy utazás meghirdethető más felhasználóknak, akik csatlakozásukkal arányosan csökkentik a 

rövidtávú személyszállítás költségeit.
Inkubáció

220. ManyTours Kft KFI 2019.11.12 9 000 000 9 000 000 Kecskemét
A ManyTours túráknak és különböző szabadidős tevékenységeknek az árösszehasonlító oldala. Több száz OTA-

nak (Online Travel Agencies) az kínálatát jeleníti meg az oldalon és az áraikat hasonlítja össze.
Inkubáció

221. MASTIFF Kft. KFI 2022.03.25 45 000 000 45 000 000 Debrecen

A saját fejlesztésű és hazai sorozatgyártású MASTIFF Cargo Bike pénzügyi és környezeti szempontból is 

fenntartható megoldást kínál az utolsó kilométeres kiszállításban (last mile delivery). Segítségével gyorsabb a 

célba érés és egységnyi idő alatt több termék kézbesíthető.

Inkubáció



# Céltársaság neve Alap neve Szerződés dátuma Megítélt befektetés összege (Ft)  Folyósított összeg (Ft) Megvalósítás helyszíne Befektetés ismertetése  röviden Befektetési terület

222. Measure.Me AI Solutions Kft. IKT 2021.06.17 15 000 000 15 000 000 Nagyrada

A weblapokba/webshopokba/mobilapplikációkba könnyen integrálható, a mesterséges intelligenciát és a 

számítógépes látást ötvöző Measure.Me modul és annak méretválasztó alkalmazása gördülékennyé teszi az 

online ruházati vásárlást: az online vásárló (végfelhasználó) a megfelelő méretet kapja a webáruházból; a 

ruházati termékeket online értékesítő/forgalmazó cég (fizető ügyfél) nem szembesül világszinten 30%, főleg 

méretprobléma miatt visszaküldött áruval, miközben nő a vásárlói bizalom/lojalitás és bevétel, valamint 

csökken a visszaküldött termékek száma és a közvetlen költségek a szállítási/feldolgozási oldalon. A 

Measure.Me 2 komponensből áll: 1.) A felhasználó mobiljával teljes alakos képet/videót készít magáról, amit a 

gépi látáson alapuló méretvételezési algoritmus több módszerrel kielemez, és megadja a felhasználó pontos 

méreteit (magasság, váll/mell/derék/csípőszélesség, karhossz). 2.) Az ajánlási motor a gépi tanulási módszerek 

és a CV algoritmus eredményei alapján összeveti a felhasználó adatait a termék adataival/szabásmintájával, és 

elemzést követően meghatározza, a felhasználónak megfelelő-e az adott darab (ha igen, vásárlásra; ha nem, 

más méret választására ösztönzi).

Inkubáció

223. Mechanical Sheep Kft KFI 2017.11.28 9 000 000 9 000 000 Kecskemét Öko-fűnyírógép tervezése és építése kertesházak gyepgondozásához, mely emberi erő segítségével működik. Inkubáció

224. Medika Pro Kft KFI 2017.10.20 9 000 000 9 000 000 Sopron Szájba vehető okos pH-mérő eszköz Inkubáció

225. MEMS Kft. KFI 2021.09.22 15 000 000 15 000 000 Győr

A MEMS egy olyan 3D nyomtatási technológia kifejlesztését tűzte ki célul. A csapat célja tehát olyan innováció 

létrehozása, ami lehetővé teszi a nanoszállal történő helyben nyomtatást, amely képes lesz a csont külső, sima 

felületét és a belső. Ezenkívül pedig egy olyan nylon-kalcium filament (nyomtatási anyag) kálcium sóval 

ötvözve, amely átépül az emberi szervezetben így lehetőséget biztosítva az adott csontszakasz 

regenerálódásában. 

Inkubáció

226. Meter Solutions Kft KFI 2020.06.22 30 000 000 30 000 000 Tihany
A MET3R intelligens energetikai megoldásaival hatékonyabbá teszi az energiavállalatok működését, javítja az 

ügyfélkapcsolatok minőségét, energiát és pénzt takarít meg a fogyasztónak.
Inkubáció

227. Mindconnect Kft KFI 2019.07.26 15 000 000 15 000 000 Békéscsaba

Egy workshopok, konferenciák és vállalati rendezvények interaktív eszközeként szolgáló, a közönség 

véleményének feltérképezésére és bemutatására alkalmas, mély elemző módszere ellenére azonnali 

eredményt nyújtó webalapú elemző és prezentációs megoldás fejlesztése és kereskedelme.

Inkubáció

228. Mindconnect Kft KFI 2020.01.27 30 000 000 30 000 000 Békéscsaba

Egy workshopok, konferenciák és vállalati rendezvények interaktív eszközeként szolgáló, a közönség 

véleményének feltérképezésére és bemutatására alkalmas, mély elemző módszere ellenére azonnali 

eredményt nyújtó webalapú elemző és prezentációs megoldás fejlesztése és kereskedelme.

Inkubáció

229. Mindconnect Kft KFI 2020.12.08 20 000 000 20 000 000 Békéscsaba

Egy workshopok, konferenciák és vállalati rendezvények interaktív eszközeként szolgáló, a közönség 

véleményének feltérképezésére és bemutatására alkalmas, mély elemző módszere ellenére azonnali 

eredményt nyújtó webalapú elemző és prezentációs megoldás fejlesztése és kereskedelme.

Inkubáció

230. Moment App Kft IKT 2018.01.29 9 000 000 9 000 000 Tolna
Olyan mobil app, aminek a segítségével kapcsolatba léphetünk olyan (többnyire ismeretlen) személyekkel, akik 

a közvetlen közelünkben vannak, vagy voltak valamikor a nap folyamán
Inkubáció

231. Moment App Kft IKT 2019.08.05 30 000 000 30 000 000 Tolna
Olyan mobil app, aminek a segítségével kapcsolatba léphetünk olyan (többnyire ismeretlen) személyekkel, akik 

a közvetlen közelünkben vannak, vagy voltak valamikor a nap folyamán
Inkubáció

232. Munkalehetőség Mindenkinek Kft KFI 2019.06.13 9 000 000 9 000 000 Tatabánya

A Munkalehetőség Mindenkinek egy olyan álláskereső platform, amely az online térben nem aktív, első sorban 

egyszerűbb, VBTMAnított munkákban érdekelt álláskeresőket célozza, bevezeti az online térbe és összeköti a 

munkaerőt kereső cégekkel. 

Inkubáció

233. Munkalehetőség Mindenkinek Kft KFI 2021.11.15 40 000 000 40 000 000 Tatabánya

A Munkalehetőség Mindenkinek egy olyan álláskereső platform, amely az online térben nem aktív, első sorban 

egyszerűbb, VBTMAnított munkákban érdekelt álláskeresőket célozza, bevezeti az online térbe és összeköti a 

munkaerőt kereső cégekkel. 

Inkubáció

234. My Food Protocol AI Analytics Kft. KFI 2021.11.17 15 000 000 15 000 000 Miskolc Mesterséges intelligencián alapuló terápiás étrendtervező és monitorozó szoftver, komplex megoldásokkal. Inkubáció

235. Natur Motor Fejlesztő Kft KFI 2019.09.02 30 000 000 30 000 000 Miskolc
A Natur Motor Kft. egy javított hatásfokú ipari felhasználásra szánt Stirling elven működő motort fejleszt. 

Felhasználási területe az ipartelepeken keletkező hulladékhő felhasználása.
Inkubáció

236. NEONECTAR Zrt. KFI 2022.06.28 50 000 000 50 000 000 Mátraszőlős

A Neonectar egy szirupos állagú természetes édesítő, amely előnyösen ötvözi két természetes eredetű 

összetevő (magyar virágméz és xilit) előnyeit. A termék fő jellemzői közé sorolható továbbá a radikálisan 

csökkentett cukortartalom (40-45% a virágmézhez képest), az alacsony glikémiás index (GI=35), az intenzív

Inkubáció

237. Netflorista Kft KFI 2017.10.16 9 000 000 9 000 000 Győr

A Netflorista egy olyan reszponzív webes gyűjtőplatformot hozott létre virág és ajándékboltok számára, mely 

lehetővé teszi a kiszállítást olyan üzletek számára is, ahol az eddig még nem volt megoldott, illetve igényes 

formában biztosít online megjelenési felületet a boltok és termékeik számára.

Inkubáció



# Céltársaság neve Alap neve Szerződés dátuma Megítélt befektetés összege (Ft)  Folyósított összeg (Ft) Megvalósítás helyszíne Befektetés ismertetése  röviden Befektetési terület

238. Netflorista Kft KFI 2018.07.04 30 000 000 30 000 000 Győr

A Netflorista egy olyan reszponzív webes gyűjtőplatformot hozott létre virág és ajándékboltok számára, mely 

lehetővé teszi a kiszállítást olyan üzletek számára is, ahol az eddig még nem volt megoldott, illetve igényes 

formában biztosít online megjelenési felületet a boltok és termékeik számára.

Inkubáció

239. NextEduTech Kft. KFI 2021.11.16 15 000 000 15 000 000 Nyíregyháza
Egy mobilapplikáció lefejlesztése és piacra vitele, mely pedagógiai módszertant alkalmazva hatékonyan 

motiválja a diákokat a tanulásra 
Inkubáció

240. NutriAssistant.com Kft KFI 2019.11.15 15 000 000 15 000 000 Dunaújváros
A NutriAssistant egy SaaS szolgáltatás, ami lehetővé teszi a professzionális étrend tervezést automatikusan, 

másodpercek alatt.
Inkubáció

241. NutriAssistant.com Kft KFI 2021.03.19 38 000 000 38 000 000 Dunaújváros
A NutriAssistant egy SaaS szolgáltatás, ami lehetővé teszi a professzionális étrend tervezést automatikusan, 

másodpercek alatt.
Inkubáció

242. OES Technologies Kft. IKT 2020.11.18 15 000 000 15 000 000 Debrecen
A közösségi média és az oktató platformok funkcióinak ideális egyvelegét nyújtjuk, ráadásul a női témák 

oktatásáról elfeledkeztek a hagyományos nagy online oktató platformok.
Inkubáció

243. OES Technologies Kft. IKT 2022.10.27 30 000 000 30 000 000 Debrecen
A közösségi média és az oktató platformok funkcióinak ideális egyvelegét nyújtjuk, ráadásul a női témák 

oktatásáról elfeledkeztek a hagyományos nagy online oktató platformok.
Inkubáció

244. Ok-Key To Yourself Kft KFI 2019.05.08 9 000 000 9 000 000 Jászalsószentgyörgy
Az Ok-Key applikáció a mentális jóllétet szeretné elősegíteni. A felhasználók különböző feladatokon keresztül 

fejleszthetik az önismeretüket, önbecsülésüket és stresszkezelésüket. 
Inkubáció

245. Ok-Key To Yourself Kft KFI 2020.06.03 30 000 000 30 000 000 Jászalsószentgyörgy
Az Ok-Key applikáció a mentális jóllétet szeretné elősegíteni. A felhasználók különböző feladatokon keresztül 

fejleszthetik az önismeretüket, önbecsülésüket és stresszkezelésüket. 
Inkubáció

246. OkosHaccp Kft. KFI 2021.08.02 15 000 000 15 000 000 Jászszentandrás

Egy olyan applikáció és szoftver, ami a HACCP rendszer papír alapú adminisztrációját kiváltja, leegyszerűsíti, 

felgyorsítja, részben automatizálja. Megoldást nyújt az élelmiszerláncban tevékenykedő cégeknek arra, hogy 

kisebb energia befektetéssel teljesíteni tudják az élelmiszerbiztonsági kötelességeiket, így csökkentsék a 

működési és büntetési kockázataikat.

Inkubáció

247. OkosHaccp Kft. KFI 2022.05.30 35 000 000 35 000 000 Jászszentandrás

Egy olyan applikáció és szoftver, ami a HACCP rendszer papír alapú adminisztrációját kiváltja, leegyszerűsíti, 

felgyorsítja, részben automatizálja. Megoldást nyújt az élelmiszerláncban tevékenykedő cégeknek arra, hogy 

kisebb energia befektetéssel teljesíteni tudják az élelmiszerbiztonsági kötelességeiket, így csökkentsék a 

működési és büntetési kockázataikat.

Inkubáció

248. ONEO System Kft KFI 2018.08.14 9 000 000 9 000 000 Tihany
Az ONEO lite egy intelligens szoftver, mely képes automatikusan tartalomkezelő rendszert építeni bármilyen 

statikus weboldal mögé.
Inkubáció

249. ONEO System Kft KFI 2018.12.20 30 000 000 30 000 000 Tihany
Az ONEO lite egy intelligens szoftver, mely képes automatikusan tartalomkezelő rendszert építeni bármilyen 

statikus weboldal mögé.
Inkubáció

250. Online Scouting Kft KFI 2018.12.12 9 000 000 9 000 000 Nyíregyháza

A tervezett termék egy online platform futballjátékosok- és klubok számár, melynek célja, hogy a fiatal 

tehetségek és a csapatok egymásra találhassanak. A játékosok és a klubok saját profilt hozhatnak létre, 

megadva minden lényeges információt; figyelhetik, értékelhetik egymást. 

Inkubáció

251. OOT Technologies Kft KFI 2018.06.14 9 000 000 9 000 000 Kecskemét

Egy olyan hardver és szoftver eszköz fejlesztése, amely az Európában forgalmazott okos otthon rendszerek 90 

százalékával kompatibilis. Az eszköz segítségével egy központból egy appon keresztül lehet irányítani a 

különböző smart home eszközöket. 

Inkubáció

252. OOT Technologies Kft KFI 2019.09.09 30 000 000 30 000 000 Kecskemét

Egy olyan hardver és szoftver eszköz fejlesztése, amely az Európában forgalmazott okos otthon rendszerek 90 

százalékával kompatibilis. Az eszköz segítségével egy központból egy appon keresztül lehet irányítani a 

különböző smart home eszközöket. 

Inkubáció

253. OptimAIze Marketing Kft. Solutions IKT 2022.02.14 30 000 000 30 000 000 Debrecen

Az OPTIMAIZE szoftvere a gépi tanulás segítségével lehetővé teszi a célközönség hatékonyabb elérését a 

Google hirdetések kezelésénél. Így a megrendelők jelentős költséget takarítanak meg a marketing kampányuk 

során, valamint több potenciális ügyfelet találnak meg.

Inkubáció

254. OptimAIze Marketing Solutions Kft. IKT 2021.06.30 15 000 000 15 000 000 Debrecen

Az OPTIMAIZE szoftvere a gépi tanulás segítségével lehetővé teszi a célközönség hatékonyabb elérését a 

Google hirdetések kezelésénél. Így a megrendelők jelentős költséget takarítanak meg a marketing kampányuk 

során, valamint több potenciális ügyfelet találnak meg.

Inkubáció

255. Oramix Kft KFI 2019.11.21 30 000 000 30 000 000 Kecskemét

Az Oramix a B.A.R. elnevezésű Bluetooth Audio Routeren dolgozik. Az eszköz lényege, hogy segítségével 

egyszerre akár 8 Bluetooth-(hang)eszközt is összekapcsolhatunk márkafüggetlenül. A hálózatba szervezett 

hangfalakon/telefonokról csúszásmentesen szólhat a zene, emellett lehetőség van közös lejátszási lista 

szerkesztésére és központi hangszínszabályozásra. 

Inkubáció

256. Országos Bortúra Kft. KFI 2020.11.27 15 000 000 15 000 000 Debrecen

A koncepció egy része a közismert Országos Kéktúra analógiájára épül: a látogató saját profiljával QR-kód 

segítségével „becsekkol” az ország 22 borvidékének regisztrált pincészeteiből, vagyis online pecséteket gyűjt. A 

platform arra ösztönzi a felhasználót, hogy bejárja és megismerje Magyarország minden borvidékét, miközben 

vizuális formában, színes térképen látja személyes profiljában, „hol volt, hol nem volt” és hova van tervezett 

utazása a közeljövőben.

Inkubáció

257. Országos Bortúra Kft. KFI 2021.07.08 40 000 000 40 000 000 Debrecen

A koncepció egy része a közismert Országos Kéktúra analógiájára épül: a látogató saját profiljával QR-kód 

segítségével „becsekkol” az ország 22 borvidékének regisztrált pincészeteiből, vagyis online pecséteket gyűjt. A 

platform arra ösztönzi a felhasználót, hogy bejárja és megismerje Magyarország minden borvidékét, miközben 

vizuális formában, színes térképen látja személyes profiljában, „hol volt, hol nem volt” és hova van tervezett 

utazása a közeljövőben.

Inkubáció
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258. Osteroo Kft. KFI 2021.11.18 15 000 000 15 000 000 Somlóvásárhegy

Az Osteroo egy print-on demand modellben működő platform, amely lehetővé teszi a vásárlóknak az egyszerű 

és testreszabható ajándékok tervezését és vásárlását. Jelenleg 3 egyedi posztert tartalmaz a termékkínálat, 

amelyet terveznek az inkubációs időszak alatt 4 új termékkel bővíteni.

Inkubáció

259. Paddlemate Kft KFI 2020.07.13 45 000 000 45 000 000 Rétság
A PaddleMate projekt célja az evezős sportágak számára szenzoros hardver eszközök és hozzájuk kapcsolódó 

szoftver fejlesztése és értékesítése.
Inkubáció

260. Paperspokes Kft KFI 2018.02.08 9 000 000 9 000 000 Keszthely Egyedileg készített biciklis kiegészítők. Inkubáció

261. ParagrapHer Kft. KFI 2021.05.18 15 000 000 15 000 000 Nőtincs

szeretnénk felhasználni valamit, amit az interneten találtunk, akkor először le kell töltenünk az asztali 

számítógépünkre, laptopunkra, okostelefonunkra, hogy utána egyből feltöltsük oda, ahol látni szeretnénk. Ez 

egy felesleges, szükségtelen közbülső lépés, ami sok energiát, értékes munkaidőt vesz el mindannyiunktól. A 

Lazy Felix pontosan erre nyújt megoldást, szükségtelenné teszi a képek, egyéb fileok le- és feltöltését az 

eszközeinkre. Le, majd azonnali, vagy későbbi feltöltés helyett ez a Chrome böngésző kiegészítés lehetővé 

teszi, hogy egyszerűen megjelöljük böngészés közben azokat a képeket és egyéb fájlokat, amiket használni 

szeretnénk, a háttérben a Lazy Felix elteszi azokat számunkra, majd könnyedén elérhetővé is teszi. Nem 

csupán a le- és feltöltögetést spórolhatjuk meg, egyben elkerülhetővé válik, hogy hosszasan keresgéljük az 

asztalunkon azt a file-t, amit használni szeretnénk. A Lazy Felix az eszközünk RAM-ját használja arra, hogy 

ideiglenesen tároljunk fájlokat, így a gépünket nem terheljük feleslegesen azzal, hogy csak rövid ideig 

szükséges fájlokat helyezünk el rajta. A hasznos idő megspórolásán túl a Lazy Felix sok kellemetlenségtől is 

megmenthet minket, hiszen az asztalunk hamar megtelhet fölösleges fájlokkal, amik között nehéz eligazodni. 

Mindezeken túl a Lazy Felix külön árazással egy felhő alapú tárhely szolgáltatást is

Inkubáció

262. ParagrapHer Kft. KFI 2022.04.25 30 000 000 30 000 000 Nőtincs

szeretnénk felhasználni valamit, amit az interneten találtunk, akkor először le kell töltenünk az asztali 

számítógépünkre, laptopunkra, okostelefonunkra, hogy utána egyből feltöltsük oda, ahol látni szeretnénk. Ez 

egy felesleges, szükségtelen közbülső lépés, ami sok energiát, értékes munkaidőt vesz el mindannyiunktól. A 

Lazy Felix pontosan erre nyújt megoldást, szükségtelenné teszi a képek, egyéb fileok le- és feltöltését az 

eszközeinkre. Le, majd azonnali, vagy későbbi feltöltés helyett ez a Chrome böngésző kiegészítés lehetővé 

teszi, hogy egyszerűen megjelöljük böngészés közben azokat a képeket és egyéb fájlokat, amiket használni 

szeretnénk, a háttérben a Lazy Felix elteszi azokat számunkra, majd könnyedén elérhetővé is teszi. Nem 

csupán a le- és feltöltögetést spórolhatjuk meg, egyben elkerülhetővé válik, hogy hosszasan keresgéljük az 

asztalunkon azt a file-t, amit használni szeretnénk. A Lazy Felix az eszközünk RAM-ját használja arra, hogy 

ideiglenesen tároljunk fájlokat, így a gépünket nem terheljük feleslegesen azzal, hogy csak rövid ideig 

szükséges fájlokat helyezünk el rajta. A hasznos idő megspórolásán túl a Lazy Felix sok kellemetlenségtől is 

megmenthet minket, hiszen az asztalunk hamar megtelhet fölösleges fájlokkal, amik között nehéz eligazodni. 

Mindezeken túl a Lazy Felix külön árazással egy felhő alapú tárhely szolgáltatást is

Inkubáció

263. Performanceology Kft. KFI 2022.05.18 15 000 000 15 000 000 Győr
A missziónk, hogy a termékünk új dimenziót nyisson a szimulátorozáshoz használt kiegészítő szolgáltatások 

piacán azáltal, hogy a felhasználók megkaphassanak minden szükséges tanácsot a fejlődéshez.
Inkubáció

264. PetConnVet Kft. KFI 2021.08.04 15 000 000 15 000 000 Debrecen
A PetConnVet egy olyan elektronikus felület, ahol az állattartók strukturált formában a kiskedvenceik fontos 

információt egy helyen gyűjthetik, szerkeszthetik, lekérdezhetik. 
Inkubáció

265. Péterváry Zenei Technológia Kft. KFI 2021.08.12 15 000 000 15 000 000 Tatabánya

A Péterváry zongoraszék projekt csapata oldalcsúszásra és automatikus magasságbeállásra képes új, a 

zongorázást alapjaiban megkönnyítő szék megalkotásával meghatározó szereplő kíván lenni a világ zenei 

eszköz piacán. A Péterváry zongoraszék csapata két különböző zongoraszék kifejlesztését tervezi: az otthoni, 

alapmodellét (amely kizárólag

oldalmozgásra képes), valamint a koncert zongoraszékét (elektromos emelési funkcióval kiegészítve).

Inkubáció

266. Péterváry Zenei Technológia Kft. KFI 2022.04.14 50 000 000 50 000 000 Tatabánya

A Péterváry zongoraszék projekt csapata oldalcsúszásra és automatikus magasságbeállásra képes új, a 

zongorázást alapjaiban megkönnyítő szék megalkotásával meghatározó szereplő kíván lenni a világ zenei 

eszköz piacán. A Péterváry zongoraszék csapata két különböző zongoraszék kifejlesztését tervezi: az otthoni, 

alapmodellét (amely kizárólag

oldalmozgásra képes), valamint a koncert zongoraszékét (elektromos emelési funkcióval kiegészítve).

Inkubáció

267. Pharma Monitoring Technologies Kft KFI 2020.07.09 15 000 000 15 000 000 Lovas

A szilárd szemcsés rendszerek kritikus fizikai tulajdonságainak gyártás közbeni folyamatos, valós idejű mérését 

biztosító, optikai képalkotáson alapuló hardver (szenzor, szonda) és a hozzá kapcsolódó mesterséges 

intelligencia (AI) alapú szemcseméret elemző szoftver kifejlesztése.

Inkubáció

268. Pharma Monitoring Technologies Kft KFI 2022.07.05 50 000 000 50 000 000 Lovas

A szilárd szemcsés rendszerek kritikus fizikai tulajdonságainak gyártás közbeni folyamatos, valós idejű mérését 

biztosító, optikai képalkotáson alapuló hardver (szenzor, szonda) és a hozzá kapcsolódó mesterséges 

intelligencia (AI) alapú szemcseméret elemző szoftver kifejlesztése.

Inkubáció
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269. Pickies Kft KFI 2017.10.11 9 000 000 9 000 000 Székesfehérvár

A Pickies fókuszában az egészséges nassolnivalók állnak, amit előfizetéses rendszerben rendelhetnek a 

vásárlók. Minden hónapban egy dobozt küldenek az előfizetőknek, benne 7-8 válogatott, egészséges 

termékkel, valamint releváns kedvezmény kuponokkal

Inkubáció

270. PiggyBanx Kft KFI 2019.10.24 15 000 000 15 000 000 Székesfehérvár

A PiggyBanx egy olyan applikáció lesz, amely digitális malacperselyként funkcionál, és célja a napiszintű 

kisösszegű megtakarítások ösztönzése. A koncepció lényege, hogy a felhasználó úgy „etetheti” a digitális 

malacát, hogy a számlájáról egy kisebb összeget (1-2 dollár) megtakarításba helyez át. 

Inkubáció

271. Pink Fox Games Kft. IKT 2020.12.03 15 000 000 15 000 000 Balatongyörök
A Happy Little Planet applikáció szerethető karakterei játékosan vezetik be a fenntartható élet alapjaiba a 

legkisebbeket.
Inkubáció

272. Pink Fox Games Kft. IKT 2021.12.22 45 000 000 45 000 000 Balatongyörök
A Happy Little Planet applikáció szerethető karakterei játékosan vezetik be a fenntartható élet alapjaiba a 

legkisebbeket.
Inkubáció

273. PinkBasilisk Kft KFI 2018.08.15 30 000 000 30 000 000 Szatymaz Számítógépes periféria, amely adott játék numerikus adatait a képernyőn kívül jeleníti meg. Inkubáció

274. PinkBasilisk Kft. KFI 2017.06.28 9 000 000 9 000 000 Szatymaz Számítógépes periféria, amely adott játék numerikus adatait a képernyőn kívül jeleníti meg. Inkubáció

275. Piroteus Kft KFI 2018.07.20 9 000 000 9 000 000 Győr

A Piroteus célja egy olyan, a postagalamb-sportban honos új típusú mérőrendszer és szoftvercsomag 

kidolgozása, amely megfelel a jelenlegi technológiai követelményeknek és fejlettségnek. Az innováció egy 

teljes ökoszisztéma kidolgozásában rejlik, mely komplett, egyszerű és központosított megoldást biztosít a 

postagalamb-tenyésztőknek az állomány gondozásától az orvosi nyomonkövetésen keresztül a 

versenyeztetésig.

Inkubáció

276. Piroteus Kft KFI 2019.03.19 30 000 000 30 000 000 Győr

A Piroteus célja egy olyan, a postagalamb-sportban honos új típusú mérőrendszer és szoftvercsomag 

kidolgozása, amely megfelel a jelenlegi technológiai követelményeknek és fejlettségnek. Az innováció egy 

teljes ökoszisztéma kidolgozásában rejlik, mely komplett, egyszerű és központosított megoldást biztosít a 

postagalamb-tenyésztőknek az állomány gondozásától az orvosi nyomonkövetésen keresztül a 

versenyeztetésig.

Inkubáció

277. Plantoon Kft KFI 2019.02.20 9 000 000 9 000 000 Szolnok Folyamatos komposztáló technológiával rendelkező berendezések gyártása és értékesítése. Inkubáció

278. Predictive Kft KFI 2019.11.21 45 000 000 45 000 000 Hajdúböszörmény Egyénre szabott folyadék alapú étrend-kiegészítő rendszer gyártása és forgalmazása Inkubáció

279. Predictive Kft KFI 2021.11.23 20 000 000 20 000 000 Hajdúböszörmény
A trEat csapata erre nyújt megoldást. Tervük egy olyan rendszer fejlesztése, amelynek segítségével digitalizálni 

tudják az
Inkubáció

280. Pulse Technologies Kft KFI 2019.09.25 15 000 000 15 000 000 Szeged

Célja, hogy objektív módszerrel átfogó betekintést adjon a piaci szereplők számára a vállalatjóléti helyzetükről, 

illetve rá tudjon mutatni a fejlesztendő területekre. A kellő adathalmaz megszerzése után benchmark adatok 

szolgáltatása és automatizált tanácsadás is cél, támogatva az adatvezérelt döntéshozatali folyamatokat.

Inkubáció

281. QA Auto Kft. KFI 2021.03.31 15 000 000 15 000 000 Abda

A termék egy online gépjárműkereskedelmi platform franchise szakértői szervízhálózattal kiegészülve. Az 

oldalra csak azok az autók kerülnek fel, amelyek átvizsgálásra kerültek a partner szervízeknél, akik kellő 

szaktudással és eszköz portfólióval rendelkeznek egyes típusok alapos és mindenre kiterjedő felméréshez. A 

vizsgálat végterméke egy rendkívül részletes állapotlap, aminek köszönhetően minimalizálva van a hibára futás 

mind eladói és mind vevő oldalon. 

Inkubáció

282. QA Auto Kft. KFI 2022.03.11 35 000 000 35 000 000 Abda

A termék egy online gépjárműkereskedelmi platform franchise szakértői szervízhálózattal kiegészülve. Az 

oldalra csak azok az autók kerülnek fel, amelyek átvizsgálásra kerültek a partner szervízeknél, akik kellő 

szaktudással és eszköz portfólióval rendelkeznek egyes típusok alapos és mindenre kiterjedő felméréshez. A 

vizsgálat végterméke egy rendkívül részletes állapotlap, aminek köszönhetően minimalizálva van a hibára futás 

mind eladói és mind vevő oldalon. 

Inkubáció

283. Qatalyst Kft KFI 2018.03.22 30 000 000 30 000 000 Kaposvár

A Qatalyst Dashboard egy online minőségbiztosítási rendszer, amely a termelési folyamatokat speciális 

statisztikai módszerekkel méri és ellenőrzi, két fő vizsgálati területre fókuszálva: Gépképesség és 

Folyamatképesség. Fókuszterület: autóipari beszállító KKV-k.

Inkubáció

284. Qatalyst Kft. KFI 2017.06.29 9 000 000 9 000 000 Kaposvár

A Qatalyst Dashboard egy online minőségbiztosítási rendszer, amely a termelési folyamatokat speciális 

statisztikai módszerekkel méri és ellenőrzi, két fő vizsgálati területre fókuszálva: Gépképesség és 

Folyamatképesség. Fókuszterület: autóipari beszállító KKV-k.

Inkubáció

285. Rainbox Kft KFI 2017.11.07 9 000 000 9 000 000 Aszófő
Egy központi formatervezett egység, mely egyszerre képes akár 12 különböző cserepes növényt megfelelően 

locsolni egy applikáción keresztül.
Inkubáció

286. Rainbox Kft KFI 2020.04.16 30 000 000 30 000 000 Aszófő
Egy központi formatervezett egység, mely egyszerre képes akár 12 különböző cserepes növényt megfelelően 

locsolni egy applikáción keresztül.
Inkubáció

287. Rainbox Kft KFI 2021.08.03 26 000 000 26 000 000 Aszófő
Egy központi formatervezett egység, mely egyszerre képes akár 12 különböző cserepes növényt megfelelően 

locsolni egy applikáción keresztül.
Inkubáció

288. Rava Systems Kft. KFI 2021.03.25 15 000 000 15 000 000 Budapest
A platform elősegíti kereskedelem ágazat tagjainak az automatizálást, forgási sebesség növelését. Végső 

fogyasztók bevonásával a kereslet/kínálat is tísztább, kiszámíthatóbbá válik.
Inkubáció

289. Rava Systems Kft. KFI 2022.08.09 30 000 000 30 000 000 Budapest
A platform elősegíti kereskedelem ágazat tagjainak az automatizálást, forgási sebesség növelését. Végső 

fogyasztók bevonásával a kereslet/kínálat is tísztább, kiszámíthatóbbá válik.
Inkubáció

290. Real-Deal Hungary Kft KFI 2020.01.29 15 000 000 15 000 000 Véménd

Egy okostelefonon és weben is elérhető alkalmazás fejlesztése, melynek célja könnyűvé és biztonságossá tenni 

az albérlet menedzsmentet a lakástulajdonos és az albérlő számára. Főbb moduljai: Pay, Contratc, Deposit, 

Angel, Comfort, Marketplace, Business.

Inkubáció
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291. Real-Deal Hungary Kft KFI 2020.11.11 30 000 000 30 000 000 Véménd

Egy okostelefonon és weben is elérhető alkalmazás fejlesztése, melynek célja könnyűvé és biztonságossá tenni 

az albérlet menedzsmentet a lakástulajdonos és az albérlő számára. Főbb moduljai: Pay, Contratc, Deposit, 

Angel, Comfort, Marketplace, Business.

Inkubáció

292. Recngo Kft KFI 2019.05.28 9 000 000 9 000 000 Székesfehérvár

A Recngo-val egy élő videó produkciós stúdió kerül a felhasználók zsebébe, akár egy egyszemélyes stábként 

működhetnek és készíthetik azonnal a live videókat. 1 ember képes lesz ellátni egy, akár 3-4 fős csapat 

munkáját is.

Inkubáció

293. Recngo Kft KFI 2020.03.26 40 000 000 40 000 000 Székesfehérvár

A Recngo-val egy élő videó produkciós stúdió kerül a felhasználók zsebébe, akár egy egyszemélyes stábként 

működhetnek és készíthetik azonnal a live videókat. 1 ember képes lesz ellátni egy, akár 3-4 fős csapat 

munkáját is.

Inkubáció

294. Recngo Kft KFI 2021.04.12 16 000 000 16 000 000 Székesfehérvár

A Recngo-val egy élő videó produkciós stúdió kerül a felhasználók zsebébe, akár egy egyszemélyes stábként 

működhetnek és készíthetik azonnal a live videókat. 1 ember képes lesz ellátni egy, akár 3-4 fős csapat 

munkáját is.

Inkubáció

295. Respray Solutions Kft. KFI 2020.09.21 15 000 000 15 000 000 Debrecen Újratölthető aeroszolos palack technológia dezodorgyártóknak Inkubáció

296. Respray Solutions Kft. KFI 2021.06.17 45 000 000 45 000 000 Debrecen Újratölthető aeroszolos palack technológia dezodorgyártóknak Inkubáció

297. ReverseTicket Kft KFI 2019.07.05 9 000 000 9 000 000 Debrecen
Igazságos belépőjegy értékesítés teltházas eseményeknek, folyamatos fordított aukció segítségével. A 

ReverseTicket egy jegyértékesítő portál, ahol egy különleges árazási technikát alkalmaznak.
Inkubáció

298. rising.eco Kft. KFI 2021.09.08 35 000 000 35 000 000 Debrecen

A Rising.Eco megújuló energia közösségek energiaelszámolási hátterét és üzemeltetését biztosítja. A rendszer 

a megtermelt és elosztott energiát minden hálózati résztvevővel egyből elszámolja és elkönyveli. Ehhez 

biztosítanak egy hardver terméket, az EcoBox-ot, amely okos villanyórákból kinyeri az energiatermelési és -

használati adatokat majd ezeket továbbítja egy decentralizált, blokklánc alapú elszámolási rendszerbe.

Inkubáció

299. rising.eco Kft. KFI 2022.08.31 30 000 000 30 000 000 Debrecen

A Rising.Eco megújuló energia közösségek energiaelszámolási hátterét és üzemeltetését biztosítja. A rendszer 

a megtermelt és elosztott energiát minden hálózati résztvevővel egyből elszámolja és elkönyveli. Ehhez 

biztosítanak egy hardver terméket, az EcoBox-ot, amely okos villanyórákból kinyeri az energiatermelési és -

használati adatokat majd ezeket továbbítja egy decentralizált, blokklánc alapú elszámolási rendszerbe.

Inkubáció

300. Robogaze Kft KFI 2020.07.07 43 000 000 43 000 000 Székesfehérvár
A roboGaze olyan AI alapú rendszert fejleszt, mely képes arra, hogy beazonosítsa a jármű vezetőjét, továbbá 

detektálni képes, hogy a vezető figyelmesen és felelősen vezet
Inkubáció

301. Rollin Technologies Kft KFI 2020.02.10 15 000 000 15 000 000 Zalatárnok
Vezeték nélküli töltőállomás fejlesztése és üzemeltetése elektromos roller megosztó szolgáltatások és ipari 

parkok számára.
Inkubáció

302. RoutePatch Kft KFI 2019.04.17 9 000 000 9 000 000 Miskolc

A termék egy fejlett algoritmus, amely képes optimalizálni az ételkiszállítók és egyéb fuvarozók útvonalát, a 

megrendelések/csomagok futárok közötti elosztását, mindezt valós időben és gyorsan. Az algoritmus 

felhasználás később más optimalizációs problémákkal küzdő iparágakban is elképzelhető, pl. gyógyszeripar, 

gyártásoptimalizáció. 

Inkubáció

303. RoyalPaté Kft KFI 2019.04.24 9 000 000 9 000 000 Miskolc

Egyedi gyártósorral, speciális hőkezeléses technológiával hízott libamáj, wagyu marha, bárány és lazac 

pástétom előállítása adalékanyag, tartósítószer, ízfokozó, hozzáadott cukor nélkül. Hűtést nem igényel, 

szobahőmérsékleten mégis egy évig eltartható.

Inkubáció

304. RoyalPaté Kft KFI 2020.09.18 48 000 000 48 000 000 Miskolc

Egyedi gyártósorral, speciális hőkezeléses technológiával hízott libamáj, wagyu marha, bárány és lazac 

pástétom előállítása adalékanyag, tartósítószer, ízfokozó, hozzáadott cukor nélkül. Hűtést nem igényel, 

szobahőmérsékleten mégis egy évig eltartható.

Inkubáció

305. RoyalPaté Kft KFI 2021.11.11 8 000 000 8 000 000 Miskolc

Egyedi gyártósorral, speciális hőkezeléses technológiával hízott libamáj, wagyu marha, bárány és lazac 

pástétom előállítása adalékanyag, tartósítószer, ízfokozó, hozzáadott cukor nélkül. Hűtést nem igényel, 

szobahőmérsékleten mégis egy évig eltartható.

Inkubáció

306. Ruhatárapp Kft. KFI 2022.02.08 15 000 000 15 000 000 Hódmezővásárhely

Fő versenytársaik olyan külföldi weboldalak és betegközvetítő cégek, melyek a globális fogászati-és 

egészségturizmussal foglalkoznak, illetve a nagyobb hazai rendelők, melyek külföldi pácienshálózatukat maguk 

alakították ki, mivel saját sales- és marketingcsapattal rendelkeznek.

Inkubáció

307. Safety Logistics Kft KFI 2019.10.18 15 000 000 15 000 000 Szakonyfalu

CrossRoad+ egy olyan intelligens, hálózatban is működő logisztikai irányító rendszer, mely elsődleges feladata 

a biztonságos munkakörnyezet megteremtése és az optimalizált termelés támogatása, ezáltal segítve a 

vállalati célkitűzések megvalósulását.

Inkubáció

308. Safety Logistics Kft KFI 2020.07.27 40 000 000 40 000 000 Szakonyfalu

CrossRoad+ egy olyan intelligens, hálózatban is működő logisztikai irányító rendszer, mely elsődleges feladata 

a biztonságos munkakörnyezet megteremtése és az optimalizált termelés támogatása, ezáltal segítve a 

vállalati célkitűzések megvalósulását.

Inkubáció

309. Safety Logistics Kft KFI 2021.06.11 10 000 000 10 000 000 Szakonyfalu
erőforrása nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy egy olyan rendszert fejlesszen, amely ezt a folyamatot 

megfelelően digitalizálja
Inkubáció

310. S-Babee Kft KFI 2020.01.07 15 000 000 15 000 000 Szeged

Egy hardver és szoftver eszköz kifejlesztése és forgalmazása, amely beépítésével a babaágy gyártók 

elkészíthetik a saját okos babaágyukat, ezzel lehetővé téve a szülők számára, a gyermekük egészségi 

állapotának és egyéb paramétereinek nyomon követését.

Inkubáció
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311. S-Babee Kft KFI 2021.03.18 35 000 000 35 000 000 Szeged

Egy hardver és szoftver eszköz kifejlesztése és forgalmazása, amely beépítésével a babaágy gyártók 

elkészíthetik a saját okos babaágyukat, ezzel lehetővé téve a szülők számára, a gyermekük egészségi 

állapotának és egyéb paramétereinek nyomon követését.

Inkubáció

312. Scraping Robotics Kft. KFI 2021.06.17 15 000 000 15 000 000 Bölcske

A Scraping Robotics célja a kézi hántolás, mint fémmegmunkálási folyamat automatizálása CNC technológiával. 

A koordináta mérést követően a szoftver megtervezi a hántolt felületet, és létrehozza a CNC programot, majd 

a CNC program futtatásával elkészül a hántolt munkadarab. A csapat már létrehozta az első gépi hántolt 

felületet, tehát a CNC technológia eddig alkalmasnak tűnik a kézi hántolás kiváltására. Azért pont a CNC 

technológiára specifikálják a szoftvert, mert az elterjedt és egyre népszerűbb, így a leendő ügyfeleknek nem 

kell lecserélniük a meglévő gépparkjukat.

Inkubáció

313. Scraping Robotics Kft. KFI 2022.08.11 13 000 000 0 Bölcske

A Scraping Robotics célja a kézi hántolás, mint fémmegmunkálási folyamat automatizálása CNC technológiával. 

A koordináta mérést követően a szoftver megtervezi a hántolt felületet, és létrehozza a CNC programot, majd 

a CNC program futtatásával elkészül a hántolt munkadarab. A csapat már létrehozta az első gépi hántolt 

felületet, tehát a CNC technológia eddig alkalmasnak tűnik a kézi hántolás kiváltására. Azért pont a CNC 

technológiára specifikálják a szoftvert, mert az elterjedt és egyre népszerűbb, így a leendő ügyfeleknek nem 

kell lecserélniük a meglévő gépparkjukat.

Inkubáció

314. SDR Technologies Kft. KFI 2020.10.09 15 000 000 15 000 000 Győr
Katasztrófaelhárító robotokat építünk, amelyek annyira gyorsak és megbízhatóak, amennyire egy 

vészhelyzetben lenniük kell.
Inkubáció

315. Seasonal Kft KFI 2018.02.23 9 000 000 9 000 000 Szomód Olyan kereskedelmi platform kialakítása, mely összeköti a mezőgazdasági kistermelőket a vásárlókkal. Inkubáció

316. Seasonal Kft KFI 2018.10.26 30 000 000 30 000 000 Szomód Olyan kereskedelmi platform kialakítása, mely összeköti a mezőgazdasági kistermelőket a vásárlókkal. Inkubáció

317. Seasonal Kft KFI 2020.03.06 11 000 000 11 000 000 Szomód Olyan kereskedelmi platform kialakítása, mely összeköti a mezőgazdasági kistermelőket a vásárlókkal. Inkubáció

318. Sectok Technology Kft IKT 2020.12.01 15 000 000 15 000 000 Tapolca

A SecTok olyan mobiltelefon tokot hoz létre, amely a mobiltelefon 2 funkciójából (kamera és mikrofon) 

származó adatok nem kívánt felhasználását akadályozza meg. Az eszköz a mobiltelefon kameráját és 

mikrofonját teszi működésképtelenné, akkor amikor azokat a tulajdonosa nem használja. Bevétel a tokok 

értékesítéséből fog származni.

Inkubáció

319. Sectok Technology Kft IKT 2021.12.22 40 000 000 40 000 000 Tapolca

A SecTok olyan mobiltelefon tokot hoz létre, amely a mobiltelefon 2 funkciójából (kamera és mikrofon) 

származó adatok nem kívánt felhasználását akadályozza meg. Az eszköz a mobiltelefon kameráját és 

mikrofonját teszi működésképtelenné, akkor amikor azokat a tulajdonosa nem használja. Bevétel a tokok 

értékesítéséből fog származni.

Inkubáció

320. Seyu Solutions Kft IKT 2018.08.01 9 000 000 9 000 000 Röszke

A SEYU megoldása egy olyan szurkolói alkalmazásból, képüzenet-kezelő back-endből és led-panelsorra képeket 

megjelenítő alkalmazásból álló programcsomag, amely képes a szurkolóktól érkező szelfiket előszűrni, 

üzenetekkel és szponzori logókkal ellátni, megjelenítésre előkészíteni és megjeleníteni a sportklub led-

panelsorán, valamint a felhasználók social media felületein.

Inkubáció

321. Seyu Solutions Kft IKT 2019.02.22 30 000 000 30 000 000 Röszke

A SEYU megoldása egy olyan szurkolói alkalmazásból, képüzenet-kezelő back-endből és led-panelsorra képeket 

megjelenítő alkalmazásból álló programcsomag, amely képes a szurkolóktól érkező szelfiket előszűrni, 

üzenetekkel és szponzori logókkal ellátni, megjelenítésre előkészíteni és megjeleníteni a sportklub led-

panelsorán, valamint a felhasználók social media felületein.

Inkubáció

322. Sharonel Events Kft. KFI 2021.07.21 15 000 000 15 000 000 Szeged
folyamatok, melyek jelenleg is még készpénzzel, valamint biléták használatával működtetnek. A felhőalapú 

alkalmazás révén
Inkubáció

323. Sharonel Events Kft. KFI 2022.02.08 40 000 000 40 000 000 Szeged Olyan platform mely a rendezvény szervezőket a rendezvényt szervezőkkel köti össze. Inkubáció

324. Skill Innovation Kft KFI 2017.12.04 9 000 000 9 000 000 Pécs

A CareerU (“Career of You”) egy diszruptív, jelenleg a globális piacon még nem létező online 

karriermenedzsment szolgáltatás. Egy olyan karriertervező és -menedzsment, ill. élethosszig tartó tanulást 

támogató globális platform lesz, mely az egyetemi évektől egészen a szeniorítás végéig nyújt segítséget a 

karrierív maximálizásában és a szakmai fejlődés felgyorsításában.

Inkubáció

325. Skill Innovation Kft KFI 2018.07.04 30 000 000 30 000 000 Pécs

A CareerU (“Career of You”) egy diszruptív, jelenleg a globális piacon még nem létező online 

karriermenedzsment szolgáltatás. Egy olyan karriertervező és -menedzsment, ill. élethosszig tartó tanulást 

támogató globális platform lesz, mely az egyetemi évektől egészen a szeniorítás végéig nyújt segítséget a 

karrierív maximálizásában és a szakmai fejlődés felgyorsításában.

Inkubáció

326. SmartCellar Kft. KFI 2020.09.23 15 000 000 15 000 000 Szolnok
Kinetikus energiát felhasználó elektromos energiát előállító telefontok, amely a készülékre helyezve, a 

felhasználó mozgási energiáját kihasználva meghosszabbítja a mobiltelefon üzemidejét.
Inkubáció

327. SmartCellar Kft. KFI 2022.03.25 35 000 000 35 000 000 Szolnok
Kinetikus energiát felhasználó elektromos energiát előállító telefontok, amely a készülékre helyezve, a 

felhasználó mozgási energiáját kihasználva meghosszabbítja a mobiltelefon üzemidejét.
Inkubáció



# Céltársaság neve Alap neve Szerződés dátuma Megítélt befektetés összege (Ft)  Folyósított összeg (Ft) Megvalósítás helyszíne Befektetés ismertetése  röviden Befektetési terület

328. SmileWarp Kft KFI 2019.04.25 9 000 000 9 000 000 Paks

A SmileWarp Kft. terméke szabadalom által védett eljárás digitális fogtérkép készítésére, ami során az emberi 

fogakról és fogsorról háromdimenziós, digitális modell készül. Az eljárás alaposabb tervezésre ad lehetőséget, 

mind protetika, implantológia és orthodoncia témakörén belül, valamint az eredeti arcprofil fogorvosi 

szempontból megőrizhető egy életre, valamint az adattárolás az ellátó szakorvostól független

Inkubáció

329. SmileWarp Kft KFI 2020.04.24 30 000 000 30 000 000 Paks

A SmileWarp Kft. terméke szabadalom által védett eljárás digitális fogtérkép készítésére, ami során az emberi 

fogakról és fogsorról háromdimenziós, digitális modell készül. Az eljárás alaposabb tervezésre ad lehetőséget, 

mind protetika, implantológia és orthodoncia témakörén belül, valamint az eredeti arcprofil fogorvosi 

szempontból megőrizhető egy életre, valamint az adattárolás az ellátó szakorvostól független

Inkubáció

330. SNOCK Kft KFI 2018.04.25 9 000 000 9 000 000 Balatonföldvár SNOCK – intenzív ízvilágú, prémium megjelenésű snack kifejezetten borokhoz készítve Inkubáció

331. SOLENDER Kft KFI 2019.10.24 15 000 000 15 000 000 Szolnok
A SOLENDER projekt célja egy olyan árnyékoló szerkezet kifejlesztése, mely képes passzív módon energiát 

raktározni.
Inkubáció

332. SOLENDER Kft KFI 2021.02.26 30 000 000 30 000 000 Szolnok
A SOLENDER projekt célja egy olyan árnyékoló szerkezet kifejlesztése, mely képes passzív módon energiát 

raktározni.
Inkubáció

333. Sole-Utions Kft KFI 2020.03.27 45 000 000 45 000 000 Székesfehérvár
Az Arctic Sparkle lábbeli képes a lépési energia egy részét hőenergiává alakítani és ezzel melegíti a lábakat a 

téli hidegben. A megtermelt hőt tárolni is képes.
Inkubáció

334. Sole-Utions Kft KFI 2020.12.01 15 000 000 15 000 000 Székesfehérvár
Az Arctic Sparkle lábbeli képes a lépési energia egy részét hőenergiává alakítani és ezzel melegíti a lábakat a 

téli hidegben. A megtermelt hőt tárolni is képes.
Inkubáció

335. Sponsmore Kft. KFI 2021.10.28 15 000 000 15 000 000 Kaposvár

A Sponsmore egy online platform, ahol a sportpiac szereplőinek és a sportot támogatóknak van lehetőségük 

egymásra találni, megállapodhatnak, majd ezt követően végig tudják kísérni a platformon született 

együttműködésüket. Ezáltal több tehetség juthat finanszírozáshoz, fejlődhet az adott sportág és mellette a 

szponzorációs-, támogatói kultúra is. Jelenleg ezt a szerepet hazánkban, de jellemzően nemzetközi szinten is, 

ügynökségek látják el.

Inkubáció

336. SPORT CAD Kft. KFI 2018.08.09 9 000 000 9 000 000 Pécs
A MySoccerSystem Kft. által fejlesztett termék egy olyan labdarúgó szakértői rendszer, mely három főbb 

területre fókuszál: edzéstervezés, játékos menedzselés és csapat menedzselés.
Inkubáció

337. SPORT CAD Kft. KFI 2019.03.13 30 000 000 30 000 000 Pécs
A MySoccerSystem Kft. által fejlesztett termék egy olyan labdarúgó szakértői rendszer, mely három főbb 

területre fókuszál: edzéstervezés, játékos menedzselés és csapat menedzselés.
Inkubáció

338. Sporteffect Kft KFI 2018.08.02 9 000 000 9 000 000 Heves

Olyan ütő és rúgópajzs fejlesztése és forgalmazása, mely alkalmas a reakcióidő pontos mérésére és 

regisztrálására. A pajzs elülső oldalába beépített LED teljesen véletlenszerű időközönként villan fel előre 

meghatározott határok között mozogva.

Inkubáció

339. Sporteffect Kft KFI 2021.02.26 30 000 000 30 000 000 Heves

Olyan ütő és rúgópajzs fejlesztése és forgalmazása, mely alkalmas a reakcióidő pontos mérésére és 

regisztrálására. A pajzs elülső oldalába beépített LED teljesen véletlenszerű időközönként villan fel előre 

meghatározott határok között mozogva.

Inkubáció

340. StageHive Kft KFI 2019.06.18 30 000 000 30 000 000 Szeged
A StageHive olyan applikáció, illetve weboldal, amelynek célja, hogy lehetőséget teremtsen a színpadi 

művészeti szféra szereplőinek a találkozásra, országos és nemzetközi szinten egyaránt.
Inkubáció

341. Stokes E-Commerce Kft. KFI 2021.08.31 15 000 000 15 000 000 Debrecen

A Stokes terméke egy olyan mesterséges intelligenciával támogatott platform a webáruházak számára, aminek 

segítségével legjobb kapcsolódó termék ajánlásokat tehetik. A termék elemzi vásárlói interakciókat és képes 

arra, hogy olyan termék párosításokat ajánljanak a vásárlóknak, amiket a legnagyobb eséllyel fognak a 

kosárhoz tenni, mint extra termék.

Inkubáció

342. StyCut Kft. KFI 2021.04.13 50 000 000 50 000 000 Ózd
A Stycut egy asztali habvágógép, amely számítógéphez kapcsolva alkalmas polisztirol hablemezekből 

különböző alakzatok kivágására. 
Inkubáció

343.
SURVIOT Monitoring Mérnöki 

Szolgáltató Kft.
KFI 2022.03.23 65 000 000 65 000 000 Fadd

A SurvIOT termékinnovációja egy „okos” deformáció- és mozgásmonitoring megoldást kínál nagy léptékű 

mérnöki projektek számára. A platform alapvető értékei a rugalmas szenzor integráció, a szakértő 

előfeldolgozás és szűrés és az építőkocka-szerű saját hardver megoldás. A SurvIOT részletes és tiszta képet ad 

a folyamatok biztonságáról a mérnökök és üzemeltetők számára folyamatos szerkezeti állapotfelügyeletet 

biztosítva.

Inkubáció

344. Swolo Ads Kft KFI 2017.12.13 9 000 000 9 000 000 Balatongyörök 
Az AdvertiCat egy olyan online platform, ahol a fejlesztők az alkalmazásukon belüli egyedi reklámhelyeiket a 

saját feltételük mellett, a saját áraikon értékesíthetik.
Inkubáció

345. Symbioneer Kft KFI 2019.01.16 9 000 000 9 000 000 Eger

Egy olyan bioanyag, amelynek összetevői a felhasználást követően természetesen lebomlanak, természetes 

komposztként is alkalmazhatóak. Alkotóelemei olyan mezőgazdasági melléktermékből állnak, mint a 

szőlővessző, kukoricaszár, hajdinahéj vagy napraforgószár

Inkubáció

346. Synthbiotics Kft KFI 2019.05.07 9 000 000 9 000 000 Dunaszentgyörgy

A cég egy molekuláris szőrtelenítésre alkalmas krém prototípusát szeretné kifejleszteni, mely a jelenleginél 

hosszabb távon, mellékhatások nélkül képes a szőrtelenítésre. A p53 tumorszupresszor aktivációjával érnék el 

a szőr kihullását.

Inkubáció

347. Synthbiotics Kft KFI 2021.06.21 30 000 000 30 000 000 Dunaszentgyörgy

A cég egy molekuláris szőrtelenítésre alkalmas krém prototípusát szeretné kifejleszteni, mely a jelenleginél 

hosszabb távon, mellékhatások nélkül képes a szőrtelenítésre. A p53 tumorszupresszor aktivációjával érnék el 

a szőr kihullását.

Inkubáció

348. SysTents Kft KFI 2019.02.19 9 000 000 9 000 000 Pécs
A megalkotott SysTents moduláris jurta rendszer különálló, de funkcióban egymást támogató termékeinek 

piaci forgalmazása.
Inkubáció
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349. SysTents Kft KFI 2020.06.09 30 000 000 30 000 000 Pécs
A megalkotott SysTents moduláris jurta rendszer különálló, de funkcióban egymást támogató termékeinek 

piaci forgalmazása.
Inkubáció

350. TagThing Kft IKT 2020.07.15 30 000 000 30 000 000 Miskolc
RFID eszköz-nyilvántartási rendszereket szolgáltatnak olyan kisvállalkozások részére, akiknek a jelenleg 

elérhető rendszerek túl drágák és bonyolultak.
Inkubáció

351. Tell Me Kft. IKT 2020.12.08 25 000 000 25 000 000 Tatabánya

A Tell a tale egy applikáció, melynek segítségével a szülők különösen varázslatos módon tudnak mesélni 

gyermeküknek, ahogy a szülő mesél, a szavai életre kelnek és a mese egy 3 dimenziós animációs film 

formájában megjelenik a képernyőn

Inkubáció

352. Tell Me Kft. IKT 2021.09.14 40 000 000 40 000 000 Tatabánya

A Tell a tale egy applikáció, melynek segítségével a szülők különösen varázslatos módon tudnak mesélni 

gyermeküknek, ahogy a szülő mesél, a szavai életre kelnek és a mese egy 3 dimenziós animációs film 

formájában megjelenik a képernyőn

Inkubáció

353. TheCineScaper Kft KFI 2019.11.14 15 000 000 15 000 000 Győr
de ha meg kell szólalni, már elbizonytalanodnak, szoronganak. Az ő szintjükhöz a költséges angol magánórákon 

kívül nincs
Inkubáció

354. TheCineScaper Kft KFI 2021.06.10 30 000 000 30 000 000 Győr

A projekt célja olyan csúcsminőségű tápoldatok létrehozása, amelyek könnyen kezelhetőek és alkalmazásukkal 

professzionális akváriumokat tudnak építeni akár még a kezdő akvaristák és aquascaperek is, megfizethető 

áron.

Inkubáció

355. Thinwood Kft KFI 2017.08.24 9 000 000 9 000 000 Kecskemét Speciális eljárással készített fa alapanyagú szemüvegkeretek gyártása és tervezése. Inkubáció

356. Thinwood Kft KFI 2018.07.27 30 000 000 30 000 000 Kecskemét Speciális eljárással készített fa alapanyagú szemüvegkeretek gyártása és tervezése. Inkubáció

357. Timedrips Kft. KFI 2021.10.08 45 000 000 45 000 000 Hatvan

A vállalkozás fő terméke a Timedrips antigravitációs hatást keltő csaptelep, amely egyedi technológiájából 

fakadóan rendkívül víztakarékos, csupán harmadannyi vizet használ (1,5 l/perc), mint más víztakarékos 

versenytársai (5 l/perc).

Inkubáció

358. Timeless Solutions Kft. KFI 2021.08.10 15 000 000 15 000 000 Kápolnásnyék

A csapat célja, egy olyan alkalmazás létrehozása és működtetése, mely segítségével a velük leszerződött 

vendéglátóhelyeken online, az applikációjukon keresztül rendelhetnek a vendégek az asztaluktól vagy 

miközben a vendéglátóhelyre tartanak – a vendégek egy térképes funkcióval látják majd azokat a 

vendéglátóhelyek, amelyek képesek a One Moment alkalmazással rendelni/fizetni. 

Inkubáció

359. Topo Guru Kft IKT 2019.11.18 30 000 000 30 000 000 Tata

Az európai, majd az azon kívüli sziklamászóhelyek térképeit (topo-it, climbing guide-jait), valamint számos, a 

mászóknak fontos információt és funckiót digitális formában összegyűjtő adatbázis, amely a felhasználók 

számára Android és iOS mobilapplikáción keresztül érhető el.

Inkubáció

360. Topo Guru Kft IKT 2020.10.21 22 000 000 22 000 000 Tata

Az európai, majd az azon kívüli sziklamászóhelyek térképeit (topo-it, climbing guide-jait), valamint számos, a 

mászóknak fontos információt és funckiót digitális formában összegyűjtő adatbázis, amely a felhasználók 

számára Android és iOS mobilapplikáción keresztül érhető el.

Inkubáció

361. Torrent Detective Kft KFI 2018.03.07 9 000 000 9 000 000 Győr

A Torrent Detective lehetőséget biztosít digitális tartalmak torrent oldalakon történő elérhetőségének 

ellenőrzésre és folyamatos monitorozására. Fizetni a részletekért (mely oldalakon szerepel, hányan töltötték 

le, milyen IP címekről) és a jogi asszisztenciáért kell.

Inkubáció

362. trEat Kft. KFI 2021.09.14 15 000 000 15 000 000 Debrecen
Az éttermek piacán a day to day működéseket elősegítő alkalmazások elterjedése még mindig elmaradott. A 

foglalási
Inkubáció

363. Truviva Kft KFI 2019.11.15 15 000 000 15 000 000 Székesfehérvár

A Turviva PAK egy olyan komplex szolgáltatáscsomag (alkalmazás + étrendiegészítő), mely segít a várandóság 

tudatos tervezésében továbbá segíti a meddőséggel küzdő párokat a közösséghez, információhoz és életmód 

tanácsadáshoz való hozzájutásban a platform által.

Inkubáció

364. Truviva Kft KFI 2021.05.14 43 000 000 43 000 000 Székesfehérvár

A Turviva PAK egy olyan komplex szolgáltatáscsomag (alkalmazás + étrendiegészítő), mely segít a várandóság 

tudatos tervezésében továbbá segíti a meddőséggel küzdő párokat a közösséghez, információhoz és életmód 

tanácsadáshoz való hozzájutásban a platform által.

Inkubáció

365. UR Stars Kft. KFI 2021.10.27 15 000 000 15 000 000 Mezőnyárád

A URStars egy online tartalomelőállító és közösségépítő applikációs platform. A tartalom elsődleges 

létrehozója a klub, a szövetség és a user (aki lehet klub alkalmazott, játékos vagy szurkoló), a demokratizált 

content production és ownership jegyében, amivel a cél a közösségalkotás, az interakció és az engagement 

szint növelése. Ebben minden stakeholder érdekelt, főleg a kényelmes elérés és az új bevételi láb kialakítása 

miatt, hiszen multiplatform helyett egyetlen felületen követhető a csapat élete. Elsősorban rövid videókkal és 

képekkel működik az app, tehát a URStars nem text-heavy és nem a livestream piacon versenyez. Az app 

először az amatőr labdarúgás, majd később más látvány csapatsportágak eredményeinek, eseménynaptárának, 

összeállításainak, statisztikáinak követésére; donáció felajánlására és fogadására, user generated content 

létrehozására lesz alkalmas, valamint megfelelően nagy userbázis elérése esetén hirdetési lehetőséget is nyújt 

majd az easy-to-ad funkciónak köszönhetően.

Inkubáció

366. Valfer Kft KFI 2017.08.31 9 000 000 9 000 000 Debrecen Besugárzástervező szoftver, mely lehetővé teszi virtuális térben való terápás tervezést. Inkubáció

367. VDS LOG Kft IKT 2018.04.19 9 000 000 9 000 000 Kecskemét
Modern, a nemzetközi szállítmányozási standardoknak megfelelő fuvarnyilvántartó és nyomon követő 

megoldást kínál a KKV-k számára.
Inkubáció

368. VDS LOG Kft IKT 2020.07.01 30 000 000 30 000 000 Kecskemét
Modern, a nemzetközi szállítmányozási standardoknak megfelelő fuvarnyilvántartó és nyomon követő 

megoldást kínál a KKV-k számára.
Inkubáció



# Céltársaság neve Alap neve Szerződés dátuma Megítélt befektetés összege (Ft)  Folyósított összeg (Ft) Megvalósítás helyszíne Befektetés ismertetése  röviden Befektetési terület

369. Veteményem.hu Kft. KFI 2021.09.24 15 000 000 15 000 000 Eger

A veteményem.hu egy olyan webes és mobiltelefonos alkalmazás, amely hobbikertészeknek, háztáji 

termelőknek készült. A projekt célja, hogy segítsen az embereknek lépésről lépésre beletanulni abba, hogyan 

termeszthetnek növényeket. A felhasználók megtervezhetik saját konyhakertjüket, a program növénytársítási 

ötletekkel segít, kiszámolhatják a megtervezett kert vetőmagszükségletét és egy kattintással meg is 

rendelhetik a termékeket.

Inkubáció

370. Vidarex Kft. IKT 2021.05.20 15 000 000 15 000 000 Baja

A VIDAREX egy felhő szolgáltatásra tervezett videó felügyeleti rendszer, ami speciális videó archívum 

kezeléssel és a korszerű, MI alapú videó analitikát nyújtó eszközök támogatásával egy könnyen megtanulható, 

egyszerűen használható mobil / web alkalmazást ad a hétköznapi felhasználók kezébe.

Inkubáció

371. Vidarex Kft. IKT 2022.01.03 40 000 000 40 000 000 Baja

A VIDAREX egy felhő szolgáltatásra tervezett videó felügyeleti rendszer, ami speciális videó archívum 

kezeléssel és a korszerű, MI alapú videó analitikát nyújtó eszközök támogatásával egy könnyen megtanulható, 

egyszerűen használható mobil / web alkalmazást ad a hétköznapi felhasználók kezébe.

Inkubáció

372. Vilhemp Kft. KFI 2020.12.03 15 000 000 15 000 000 Balatonszárszó
A Vilhemp által fejlesztett, PLA-t és kendert tartalmazó granulátumból jelenleg kétféle méretű kést és villát, 

valamint fagylaltos kanalat és szívószálat gyártanak.
Inkubáció

373. Vilhemp Kft. KFI 2021.12.20 3 591 297 3 591 297 Balatonszárszó
A Vilhemp által fejlesztett, PLA-t és kendert tartalmazó granulátumból jelenleg kétféle méretű kést és villát, 

valamint fagylaltos kanalat és szívószálat gyártanak.
Inkubáció

374. Vin-Win Kft. KFI 2020.08.18 15 000 000 15 000 000 Győr
Egy olyan rendszer kialakítása, amelynek célja a testnevelés, csapatsportok, egyéni képzés, para sportok 

területén a kognitív képességek fejlesztése.
Inkubáció

375. Vin-Win Kft. KFI 2021.05.05 50 000 000 50 000 000 Győr
édesítőhatás, amely nem ösztönöz túlfogyasztásra, a szirup állag, amely szélesebb felhasználási lehetőségeket 

biztosít, illetve a tökéletes ízélmény, hiszen a termék méz ízű és mentes a mellékes utóíztől. 
Inkubáció

376. VisibleCrossing Kft KFI 2017.11.06 9 000 000 9 000 000 Székesfehérvár Gyalogosjelző berendezés. Jelzi, ha a gyalogos éppen a zebrán tartózkodik és mutatja is a helyzetét. Inkubáció

377. VisibleCrossing Kft KFI 2019.07.23 30 000 000 30 000 000 Székesfehérvár Gyalogosjelző berendezés. Jelzi, ha a gyalogos éppen a zebrán tartózkodik és mutatja is a helyzetét. Inkubáció

378. VisibleCrossing Kft KFI 2021.03.11 20 000 000 20 000 000 Székesfehérvár Gyalogosjelző berendezés. Jelzi, ha a gyalogos éppen a zebrán tartózkodik és mutatja is a helyzetét. Inkubáció

379. VR-Reel Media Kft. KFI 2017.07.21 9 000 000 9 000 000 Gárdony Gerincbetegségek kezelése VR segítségével. Inkubáció

380. Walk2Watt Kft KFI 2020.08.31 15 000 000 15 000 000 Szolnok
Kinetikus energiát felhasználó elektromos energiát előállító telefontok, amely a készülékre helyezve, a 

felhasználó mozgási energiáját kihasználva meghosszabbítja a mobiltelefon üzemidejét.
Inkubáció

381. Walk2Watt Kft KFI 2022.04.04 35 000 000 35 000 000 Szolnok
Kinetikus energiát felhasználó elektromos energiát előállító telefontok, amely a készülékre helyezve, a 

felhasználó mozgási energiáját kihasználva meghosszabbítja a mobiltelefon üzemidejét.
Inkubáció

382. Wand Company Kft KFI 2019.01.23 9 000 000 9 000 000 Székesfehérvár

A CukorLabor egy kompromisszum nélküli terméket kínál, melyet lelkiismeretfurdalás nélkül vehet meg a vevő. 

A célpiac igényeit tanulmányozva fejlesztették ki a termékeiket, melyek egészségvédő és betegség megelőző 

alapanyagokból készülnek.

Inkubáció

383. Wannawork Kft KFI 2020.07.03 15 000 000 15 000 000 Győr
A Wannawork egy mobil alkalmazás, mely egy könnyen kezelhető rendszert biztosít a diákmunka közvetítők és 

a munkavállalók számára.
Inkubáció

384. Wannawork Kft KFI 2021.07.22 30 000 000 30 000 000 Győr
A Wannawork egy mobil alkalmazás, mely egy könnyen kezelhető rendszert biztosít a diákmunka közvetítők és 

a munkavállalók számára.
Inkubáció

385. Water MiniLab Kft KFI 2020.02.05 15 000 000 15 000 000 Andornaktálya
Mobilapplikációval elvégezhető költséghatékony és pontos vízkémiai mérések fejlesztése és forgalmazása 

vízminőség ellenőrzés céljából.
Inkubáció

386. Water MiniLab Kft KFI 2020.11.11 15 000 000 15 000 000 Hetes
Telepített, valós-idejű vízminőség monitorozó rendszer, amivel a víz fizikai és kémiai tulajdonságainak 

változását mutatják ki.
Inkubáció

387. Water MiniLab Kft KFI 2021.04.27 35 000 000 35 000 000 Andornaktálya
Mobilapplikációval elvégezhető költséghatékony és pontos vízkémiai mérések fejlesztése és forgalmazása 

vízminőség ellenőrzés céljából.
Inkubáció

388. Water MiniLab Kft KFI 2021.10.06 30 000 000 30 000 000 Hetes
Telepített, valós-idejű vízminőség monitorozó rendszer, amivel a víz fizikai és kémiai tulajdonságainak 

változását mutatják ki.
Inkubáció

389. Water MiniLab Kft KFI 2022.07.07 10 000 000 10 000 000 Andornaktálya
Mobilapplikációval elvégezhető költséghatékony és pontos vízkémiai mérések fejlesztése és forgalmazása 

vízminőség ellenőrzés céljából.
Inkubáció

390. Wedding Manager Kft. KFI 2021.05.25 15 000 000 15 000 000 Heves
Wedding Manager a felhő, mobil és web technológiákat ötvözve nyújt több platformon futó online megoldást 

mind az
Inkubáció

391. Wedding Manager Kft. KFI 2022.03.24 30 000 000 30 000 000 Heves rendszere a B3 TRAINER felhasználók és az edzést tartó trénerek részére. Inkubáció

392. WeShop Kft IKT 2018.01.15 9 000 000 9 000 000 Debrecen
esküvőjüket szervező pároknak, mind az esküvői szolgáltatóknak. Az előbbi csoportnak lehetősége nyílik az 

esküvőszervezés
Inkubáció

393. WindowGrin interactive display Kft. KFI 2021.11.17 15 000 000 15 000 000 Szepetnek Digitális interaktív kijelzőkhöz arc- és fejmozgás alapú érintésmentes vezérlést adunk Inkubáció
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394. Ye Tealeaves Kft KFI 2020.08.05 15 000 000 15 000 000 Szekszárd

A Ye Tealeaves egy szuperprémium, üveges ill. fémdobozos jegestea lesz. Első körben 4 teavariációval készül a 

csapat, ezek közül kettőt szeretnének az inkubációs időszak alatt tesztelni. A teák a versenytársakkal 

ellentétben a legjobb minőségű szálas teákból készülnének, innovatív, kíméletes gyártási folyamattal, mely 

során a lehető legmagasabb teanintartalmű üdítőket állítaná elő a csapat, mesterséges adalékanyagok nélkül.

Inkubáció

395. Yourparking Hungary Kft. KFI 2022.02.09 65 000 000 65 000 000 Debrecen
Olyan parkolásgátló, mely lehetővé teszik egyes területek fizikai eszköz általi védelmét, ám az rugalmasan és 

biztonságosan szabályozható 
Inkubáció

396. Yummee Online Kft. KFI 2021.11.17 15 000 000 15 000 000 Becske

A Yummee egy online platform, amely kedvezményes éttermi asztalfoglalásokat biztosít a vendégek részére. A 

modell lényege, hogy az éttermek százalékos kedvezményt ajánlanak fel a fogyasztás végszámlájából bizonyos 

idősávokban, adott számú vendég részére, akik az adott időpontban érkeznek. A vendéglátóhelyek maguk 

dönthetik el, hogy melyik idősávokban, hány főre, mekkora kedvezményt hajlandóak felajánlani, aminek 

mértéke 10%-50% lehet. Jelenleg a szolgáltatás böngészőből érhető el, de a piacivalidációt követően tervezett 

a telefonos applikáció lefejlesztése Android és IOS rendszerekre. Későbbiekben várható dinamikus árazási 

szolgáltatás nyújtása az éttermek számára. 

Inkubáció

397. Agro-Innováció Kft KFI 2020.04.24 200 000 000 155 000 000 Velence

A projekt célja egy integrált, moduláris hidrokultúrás termesztőpanel megalkotása, amivel kisebb 

profitorientált agrárszervezetek termesztőüzemeit lehet felszerelni, illetve egy szoftver segítségével 

növénytípushoz és termesztési módszerhez szabhatóan központilag vezérelni. A vállalat tevékenysége a 

moduláris termesztőpanelek értékesítése lesz. 

Magvető

398. Agroninja Kft KFI 2019.04.17 150 000 000 150 000 000 Csongrád

Az Agroninja célja, hogy az agrárvállalkozások problémáira könnyen kezelhető informatikai (elsősorban 

szoftveres) megoldásokat biztosítson. Ennek első lépése a Beefie piacra vitele. A Beefie megoldása egy 

könnyen kezelhető mobil alkalmazás, melynek segítségével „on-the-fly” állapítják meg a hízók súlyát a szállítás 

megkezdése előtt.

Magvető

399. Anvert Kft. DTA 2020.08.27 240 000 000 240 000 000 Szeged

Az Anvert egy olyan megoldást szállít a cégeknek, amellyel a vezető úgy tud válaszolni, hogy nem igényli a 

munkatársak közreműködését, ugyanis az összes e-mail fejléc adatából képes megmondani, hogy kezelve 

lettek-e az e-mailek, és melyek azok, amelyekkel még nem.

Magvető

400. AppZone Kft KFI 2019.02.22 120 000 000 120 000 000 Debrecen

Álláshirdetési app, elsősorban az alacsonyabban képzett munkaerő rekrutálására. Mind az álláshirdető, mind a 

munkakeareső tud egymás közt keresni, ahol a találati relevanciát a távolság és a keresőszó is befolyásolhatja 

(saját beállítás, kinek mi a fontos). A két fél számára a rendszer lehetőséget biztosít azonnali chatelésre. A 

munkaadó mappákba tudja rendezni a jelentkezőket. A jelentkezők 72h-n belül választ kapnak. 

Magvető

401. AppZone Kft KFI 2020.05.28 90 000 000 90 000 000 Debrecen

Álláshirdetési app, elsősorban az alacsonyabban képzett munkaerő rekrutálására. Mind az álláshirdető, mind a 

munkakeareső tud egymás közt keresni, ahol a találati relevanciát a távolság és a keresőszó is befolyásolhatja 

(saját beállítás, kinek mi a fontos). A két fél számára a rendszer lehetőséget biztosít azonnali chatelésre. A 

munkaadó mappákba tudja rendezni a jelentkezőket. A jelentkezők 72h-n belül választ kapnak. 

Magvető

402. AppZone Kft KFI 2022.03.23 30 000 000 30 000 000 Debrecen

Álláshirdetési app, elsősorban az alacsonyabban képzett munkaerő rekrutálására. Mind az álláshirdető, mind a 

munkakeareső tud egymás közt keresni, ahol a találati relevanciát a távolság és a keresőszó is befolyásolhatja 

(saját beállítás, kinek mi a fontos). A két fél számára a rendszer lehetőséget biztosít azonnali chatelésre. A 

munkaadó mappákba tudja rendezni a jelentkezőket. A jelentkezők 72h-n belül választ kapnak. 

Magvető

403. AquaShield Control Kft. DTA 2022.10.11 250 000 000 125 000 000 Salgótarján
Célunk, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegyük a magas minőségű, olcsó élelmiszereket 

csúcstechnológiás vezérlési rendszerek alkalmazásával és így fenntarthatóvá váljon az ipari növénytermesztés.
Magvető

404. AR Analytics Kft DTA 2022.07.11 185 000 000 85 000 000 Győr
Missziójuk a „Prevention rather than medication.”, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyógyszeres 

kezeléssel szemben a megelőzést helyezik előtérbe.
Magvető

405. ArtConscious Kft KFI 2019.06.11 140 000 000 40 000 000 Győr

Az ArtConscious egy online művészeti - és design piactér a magyar és Közép-Kelet európai képzőművészet és 

formatervezés nemzetközi piacon való érvényesítéséért, mely magyar szellemi és anyagi háttérrel Londonon 

keresztül kíván a globális műtárgypiacra lépni. A fejlesztésre váró termék egy trendteremtő online piactér, 

mely weboldal és mobil applikáció formájában valósul meg. 

Magvető

406. Asolve Kft KFI 2017.09.08 145 000 000 145 000 000 Solt Hatékonyságnövelő szoftvermegoldás értékesítése 3D-s grafikai munkát végző stúdiók számára. Magvető

407. Battlejungle Kft. KFI 2019.09.18 120 000 000 120 000 000 Vámosszabadi

A Battlejungle egy új, innovatív, online csapatépítő-szolgáltatás, melynek alapvető célja, hogy a csapatépítés 

mindennapos legyen a vállalati szférában, és amely megoldás erősíti a munkavállalók személyes kapcsolatait, 

segíti a beilleszkedést és rekreációt.

Magvető

408. Battlejungle Kft. KFI 2021.09.10 65 000 000 65 000 000 Vámosszabadi

A Battlejungle egy új, innovatív, online csapatépítő-szolgáltatás, melynek alapvető célja, hogy a csapatépítés 

mindennapos legyen a vállalati szférában, és amely megoldás erősíti a munkavállalók személyes kapcsolatait, 

segíti a beilleszkedést és rekreációt.

Magvető

409. Beam.Space Kft DTA 2020.07.07 100 240 042 100 240 042 Komló
A Beam,space Kft célkitűzése az egyedi gyártású bútorok piacának digitalizációja egy új eljárás kifejlesztésével. 

Alapja egy vizualizációs megoldás, mely valós időben jeleníti meg a bútorokat, kompozíciókat, enteriőröket.
Magvető
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410. Beontrips Kft. KFI 2020.12.22 220 000 000 220 000 000 Székesfehérvár Online utazási iroda, mely dinamikusan árazott repülőjegy és szállás csomagokat árusít. Magvető

411. Biopeszticid Kft KFI 2021.09.20 150 000 000 150 000 000 Pécs A rizs és a dió tűzhalálát megelőző bakteriofág terápiás növény védőszer gyártása. Magvető

412. Bonsai Experience Kft KFI 2022.03.07 185 000 000 85 000 000 Zalaegerszeg
A Bonsai egy olyan intuitív tudásmenedzsment rendszer, amely közepes és nagyvállalatok számára egyaránt 

lehetővé teszi a csatornától független, egységes ügyfél-kiszolgálást. 
Magvető

413. Campsule Kft KFI 2021.05.05 150 000 000 100 000 000 Baja

A Campsule egy időjárásálló, kompakt, könnyen telepíthető hálóhely. Elsősorban a sátor kiváltására szolgáló, 

magasabb kényelmi, biztonsági fokozatot nyújtó eszköz: akár egész évben használható, szigetelt és olcsó, 

variálható szálláshelyet biztosít, több személy számára is.

Magvető

414. Collectorism Kft KFI 2017.09.25 120 000 000 120 000 000 Ráckeresztúr Collectibles tárgyak cseréjére és kereskedelmére szolgáló online platform. Magvető

415. Complytron Kft IKT 2020.05.13 250 000 000 160 000 000 Rácalmás

A Complytron egy B2B modellben működő, mesterséges intelligenciára épülő pénzmosás és más pénzügyi 

bűncselekmények (AML/CFT) megelőzését szolgáló eszköz. A Társaság a piacon egyedülálló módon képes 

digitális ujjlenyomatok (például a szervezetek weblapjainak forráskódja, személynevek, szervezetek, címek és e-

mailcímek) alapján összefüggések felismerésére és ezáltal komplex kockázatelemzésre, a csalók, valamint a 

valódi tulajdonosi szerkezetet elrejteni kívánó szereplők szűrésére

Magvető

416. Conversific Zrt IKT 2018.04.13 140 000 000 140 000 000 Debrecen Egy döntéstámogató rendszer, amely webshopok számára nyújt adatelemzéseket és vizualizációt. Magvető

417. Cormedio Kft KFI 2021.05.06 250 000 000 166 000 000 Bonyhád
Miniatűr EKG-nak tekinthető, kényelmesen, állandóan hordható készülék tervezése és gyártása, amely 

folyamatosan monitorozza a szívritmust. 
Magvető

418. Data Innovation Kft KFI 2019.02.06 126 211 000 126 211 000 Tiszakécske

Adatbázis építés és online marketing szolgáltatás nyújtása EDM(hírlevél) küldési rendszer üzemeletetésével. A 

Data Innovation rendszere egyedi profilozással látja el az adatbázisban szereplő adatokat. Ezzel az innovációval 

sokszorosára nő a hatékonyság. A projekt saját adatokat is gyűjt GDPR kompatibilis formában és ennek 

köszönhetően a saját adatbázissal összekötött e-mail marketing hatékonysága sokszorosára növekszik. 

Magvető

419. Data Innovation Kft KFI 2020.07.10 100 000 000 100 000 000 Tiszakécske

Adatbázis építés és online marketing szolgáltatás nyújtása EDM(hírlevél) küldési rendszer üzemeletetésével. A 

Data Innovation rendszere egyedi profilozással látja el az adatbázisban szereplő adatokat. Ezzel az innovációval 

sokszorosára nő a hatékonyság. A projekt saját adatokat is gyűjt GDPR kompatibilis formában és ennek 

köszönhetően a saját adatbázissal összekötött e-mail marketing hatékonysága sokszorosára növekszik. 

Magvető

420. Dataxo Group Zrt. DTA 2019.12.20 100 000 000 100 000 000 Eger
Hagyományos és elektronikus dokumentumok biztonságos (tértivevényes) továbbítása a felek között, a lehet? 

legjobban automatizált feldolgozással ? IRODA 4.0
Magvető

421. Deep Biotech Solutions Kft KFI 2022.09.21 100 000 000 70 000 000 Hajdúszoboszló Transzgénikus sejtvonalak, valamint Cas9 konstrukciók készítésre meghatározott sejtre, szakaszra és genomra. Magvető

422. Dental Scanner Solutions Kft DTA 2019.10.07 150 000 000 150 000 000 Debrecen

Egy új eljárással működő intraoral fogscanner továbbfejlesztése és partnerek általi tesztelése. A termék az 

orvosnak felhasználóbarát visszajelzést ad munka közben, valamint az eltérő képalkotási módszer miatt kisebb 

méretű eszköz tud elkészülni, valamint az előállítási költsége is kedvezőbb.

Magvető

423. DisplayNOW Zrt DTA 2020.08.25 160 000 000 160 000 000 Budapest

A DisplayNOW létrehozásának célja, hogy a vevő az általa aktuálisan olvasott portálról azonnal elérjen egy 

könnyen kezelhető felületet, ahol egy rendszeren belül pár kattintással választhat számára kedvező hirdetési 

csomagot, feltöltheti az ezeken a felületeken megjelentetni kívánt kreatívokat (grafikai elemeket), elektronikus 

úton, előre kifizetheti a megjelenéseket élvezve ugyanazt a kényelmet, amit a nemzetközi szolgáltatók vásárlói 

felületei kínálnak.

Magvető

424. DRPORT Europe Kft. IKT 2020.12.15 250 000 000 100 000 000 Salgótarján
Integrált időpont-menedzselő, számlakezelő és elszámolási platform a nemzetközi egészségügyi turizmus 

fellendítéséért
Magvető

425. Empanada Europe Kft KFI 2021.06.18 500 000 000 500 000 000 Kerecsend

Az Empanada Story az Argentínában nagyon népszerű, de Európában szinte egyáltalán nem ismert empanada-t 

és hasonló latin-amerikai péksüteményeket tervezi meghonosítani a régióban. A fast- és street food piacon 

nagy szükség van az új, egyedi termékekre, mivel az elmúlt évtized gasztroforradalma továbbra is ugyanazokra 

a konyhákra épít.

Az Empanda Story innovációja viszont nem csak az új ízvilágban rejlik. A termék előállítása gyors, egyszerű és 

flexibilis, így az értékesítési pontok számára üzletileg is előnyös ezekkel a termékekkel bővíteni a kínálatukat. 

Az kifejlesztett innovatív receptúra és gyártási folyamat Argentínában sem ismert, teljes mértékben a csapat 

know-how-ja.

Magvető

426. e-Ventor Tech Kft KFI 2018.01.10 150 000 000 150 000 000 Eger
Az E-Ventor Tech Kft egy IoT technológiát alkalmazó vállalkozás olyan diszruptív HW/SW megoldásokkal, 

amely szenzoros alapon, külső árucikk-jelölés nélkül ismer fel és azonosít árucikkeket vagy tárgyakat.
Magvető

427. e-Ventor Tech Kft KFI 2020.04.29 35 000 000 35 000 000 Eger
Az E-Ventor Tech Kft egy IoT technológiát alkalmazó vállalkozás olyan diszruptív HW/SW megoldásokkal, 

amely szenzoros alapon, külső árucikk-jelölés nélkül ismer fel és azonosít árucikkeket vagy tárgyakat.
Magvető

428. e-Ventor Tech Kft KFI 2020.11.30 100 000 000 100 000 000 Eger
Az E-Ventor Tech Kft egy IoT technológiát alkalmazó vállalkozás olyan diszruptív HW/SW megoldásokkal, 

amely szenzoros alapon, külső árucikk-jelölés nélkül ismer fel és azonosít árucikkeket vagy tárgyakat.
Magvető
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429. Evotrex Zrt IKT 2018.06.22 140 000 000 140 000 000 Kecskemét Épületen belüli (raktár, gyár, áruház) nagy pontosságú (< 1m) lokalizációs és útvonalkövető megoldás. Magvető

430. Evotrex Zrt DTA 2020.07.31 100 000 000 100 000 000 Kecskemét Épületen belüli (raktár, gyár, áruház) nagy pontosságú (< 1m) lokalizációs és útvonalkövető megoldás. Magvető

431. Evotrex Zrt DTA 2021.09.17 50 000 000 50 000 000 Kecskemét Épületen belüli (raktár, gyár, áruház) nagy pontosságú (< 1m) lokalizációs és útvonalkövető megoldás. Magvető

432. FintechX Technologies Zrt. IKT 2021.11.12 500 000 000 300 000 000 Szeged

A FintechX (részben leányvállalatain – Aggreg8, FintechBlocks, Wyze – keresztül) nyílt bankolási megoldásokat 

épít, az értéklánc teljes szélességében. Egy újgenerációs PSD2 proof white label mobilbank alkalmazás és az 

ebben található fintech appstore lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy teljes mértékben személyre szabja 

saját mobil banki alkalmazását. A jelenlegi termékvonalak értékesítéséből jelentős bevételt termel jelenleg a 

Társaság ezért a befektetést az új termékeik (banki white label mobil app; payment gateway – továbbiakban 

payment GW) fejlesztésére és nemzetközi piacra vitelére tervezik felhasználni.

Magvető

433. FitPuli Kft DTA 2019.06.26 145 000 000 145 000 000 Győr

A Fitpuli fókuszában egy komplex digitális egészségügyi szolgáltatás áll, amely elsősorban a munkaképes 

korosztályra összpontosít, és kiemelten fontosnak tartja az orvosi mellett az életmódi paraméterek vizsgálatát, 

a prevenciót, a személyre szabott visszajelzéseket és az újszerű kommunikációs csatornák meghonosítását

Magvető

434. FitPuli Kft DTA 2021.05.01 150 000 000 150 000 000 Győr

A Fitpuli fókuszában egy komplex digitális egészségügyi szolgáltatás áll, amely elsősorban a munkaképes 

korosztályra összpontosít, és kiemelten fontosnak tartja az orvosi mellett az életmódi paraméterek vizsgálatát, 

a prevenciót, a személyre szabott visszajelzéseket és az újszerű kommunikációs csatornák meghonosítását

Magvető

435. Fixvalami Kft KFI 2017.10.10 150 000 000 150 000 000 Pásztó
A fix24.hu egy online piactér. Előnye, hogy könnyen, gyorsan, hatékonyan kapcsolja össze a szakembereket, 

szolgáltatókat az ügyfelekkel. 
Magvető

436. FomFlow Software Kft DTA 2021.12.07 70 000 000 35 000 000 Kazincbarcika
A FomFlow több komponensből álló low-coding vállalatirányítási rendszer, mely egyben egy üzleti folyamat 

tervező, modellező és implementációs eszköz.
Magvető

437. Freeasy Kft KFI 2022.03.22 205 000 000 105 000 000 Győr A Freeasy egy digitális munkaközvetítő platformon összeköti a szabadúszókat és a vállalatokat. Magvető

438. Fuvar.hu Kft IKT 2019.12.11 150 000 000 150 000 000 Pécs készülékekkel lehet az eszközt beállítani. Magvető

439. Fuvar.hu Kft KFI 2021.08.18 50 000 000 50 000 000 Pécs Fuvarbörze jellegű marketplace weboldal, ahol a szállítmányozók licitálhatnak a meghirdetett szállítmányokra. Magvető

440. GEMIL PHARMA Zrt KFI 2020.02.21 250 000 000 250 000 000 Debrecen

A GEMIL Pharma azért született, hogy egyedi, innovatív szemléletű OTC (over-the-counter; vény nélkül 

kiadható)/étrend-kiegészítő márkákat fejlesszen ki és forgalmazzon, a lehető leggyorsabban reagálva a változó 

piaci igényekre és lehetőségekre.

Magvető

441. GEMIL PHARMA Zrt KFI 2020.10.09 150 000 000 150 000 000 Debrecen

A GEMIL Pharma azért született, hogy egyedi, innovatív szemléletű OTC (over-the-counter; vény nélkül 

kiadható)/étrend-kiegészítő márkákat fejlesszen ki és forgalmazzon, a lehető leggyorsabban reagálva a változó 

piaci igényekre és lehetőségekre.

Magvető

442. Gyerekkel.com Kft KFI 2019.08.15 128 000 000 128 000 000 Paks Kisgyermekes családoknak interaktív programkereső applikáció Magvető

443. HalloService Kft. DTA 2020.12.10 220 000 000 130 000 000 Debrecen
A GOmontir egy komplex applikáció, mely online összeköti a gépjármű tulajdonosokat a szervízekkel és a 

szerelőkkel, ezzel egyszerűbbé és gyorsabbá teszi az időpot foglalást illetve az azonnali helyszíni kiszállást.
Magvető

444. Heppen Kft KFI 2018.09.26 130 000 000 130 000 000 Székesfehérvár

Rendezvényhelyszínek és teljes körű rendezvényszolgáltatások biztosítása egy helyen, üres és/vagy 

rendezvények tartására alkalmas helyszínnel rendelkező bérbeadókkal. A foglalási rendszeren keresztül a bérlő 

ki tudja választani a rendezvényéhez megfelelő helyszínt és szolgáltatásokat pár kattintással.

Magvető

445. iKont Kft DTA 2021.12.13 250 000 000 180 000 000 Nadap
Olyan intelligens tároló konténer kialakítása, mely szervezési és kontrolling támogató szoftverre (ERP és MIS 

rendszer), valamint kapcsolódó eszközökkel rendelkezik, elsősorban építőipari felhasználásra.
Magvető

446. Innovair Codes Kft KFI 2017.07.28 112 000 000 112 000 000 Debrecen Könnyen beköthető webes értékesítési rendszer kisebb éttermek számára. Magvető

447. InSimu Kft. KFI 2017.06.13 120 000 000 120 000 000 Debrecen
Orvostanhalgatóknak és a kezdő orvosoknak szóló oktatási applikáció. A diagnózisok felállításához nyújt 

gyakorlási lehetőséget.
Magvető

448. InSimu Kft. KFI 2019.06.26 30 000 000 30 000 000 Debrecen
Orvostanhalgatóknak és a kezdő orvosoknak szóló oktatási applikáció. A diagnózisok felállításához nyújt 

gyakorlási lehetőséget.
Magvető

449. InSimu Kft. KFI 2020.10.01 100 000 000 100 000 000 Debrecen
Orvostanhalgatóknak és a kezdő orvosoknak szóló oktatási applikáció. A diagnózisok felállításához nyújt 

gyakorlási lehetőséget.
Magvető
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450.
IOP Games Production Kft. 

(Insideout Production Hungary Kft.)
KFI 2021.06.09 140 000 000 100 000 000 Debrecen

A fiatalok szórakozási igényei gyorsan változnak manapság, amit specializáció nélkül nem lehet hatásosan 

követni. Ebből adódóan kevés a családbarát szórakoztató szolgáltatás a fiatalok számára, ami miatt a hotelek 

és az óceánjáró hajótársaságok nem tudják a fiatalokat hatékonyan megcélozni. Az InsideOut Production 

megoldása egy digitális adventure játék, amit a társaság épít és futtat. A digitális adventure játék alapjában egy 

analóg platformra épített digitális interaktív játék, ahol különböző helyszíneken telepített érintő képernyőkön 

fut egy történet, ami térbeni mozgásra ösztönzi a játékost. Az ügyfelek ezzel egy szórakoztató, akár 

kontaktmentes extra szoláltatást tudnak nyújtani a fiatalabb vendégeknek, amiből a jegyértékesítésen 

keresztül további bevételeket is realizálni tudnak.

Magvető

451. IT-MEDicine Kft KFI 2020.04.29 250 000 000 60 000 000 Kaposvár
Az IT-MEDicine Kft. egy olyan rendszer (hardver + szoftver) fejlesztését tűzte ki célul, amely képes mérni a 

magzat szívének és agyának pontos állapotát a terhesség utolsó trimeszterében és a szülés alatt.
Magvető

452. Leap Kft KFI 2019.11.12 150 000 000 75 000 000 Kétpó Új tipusú mosógépet és mosási eljárást fejlesztenek textíliák/ruhák tisztítására, első körben mosodák számára. Magvető

453. ME3D Graft Kft KFI 2019.01.11 100 000 000 100 000 000 Pécs Sebészek és orvostanhallgatók számára érvarrási készségfejlesztésre szolgáló szimulációk készítése. Magvető

454. ME3D Graft Kft KFI 2020.12.22 214 000 000 139 000 000 Pécs Sebészek és orvostanhallgatók számára érvarrási készségfejlesztésre szolgáló szimulációk készítése. Magvető

455. Moonsyst Zrt KFI 2018.08.06 110 000 000 60 000 000 Bicske

A Moonsyst Zrt. piacon lévő terméke a VetAsyst szarvasmarha bendő monitoring rendszer, egy innovatív 

precíziós rendszer, mely alkalmazásával a szarvasmarha állomány egészségi állapota, viselkedése, jóléte 

folyamatosan monitorozható.

Magvető

456. Moonsyst Zrt KFI 2020.06.29 65 000 000 65 000 000 Bicske

A Moonsyst Zrt. piacon lévő terméke a VetAsyst szarvasmarha bendő monitoring rendszer, egy innovatív 

precíziós rendszer, mely alkalmazásával a szarvasmarha állomány egészségi állapota, viselkedése, jóléte 

folyamatosan monitorozható.

Magvető

457. Motivive Solutions Kft. DTA 2021.12.17 250 000 000 150 000 000 Debrecen

A Motivive egy olyan employee engagement platform, mely játékos, digitális megoldásokon keresztül növeli a 

munkahelyi elkötelezettséget és a munkafolyamatok hatékonyságát. A vállalatok számára manapság egyre 

nagyobb problémát jelent a munkavállalók megtartása és motivációjuk fenntartása, melyre a hagyományos 

csapatépítők és tréningek sem nyújtanak megfelelő megoldást. Ebben segít a Motivive: üzleti környezetre 

tervezett szerepjáték alkalmazása segíti a vállalatokat, hogy fejlessze, motiválja és a munkába bevonja a 

munkavállalókat.

Magvető

458. Netflorista Kft KFI 2019.01.25 140 000 000 50 000 000 Győr

A Netflorista egy olyan reszponzív webes gyűjtőplatformot hozott létre virág és ajándékboltok számára, mely 

lehetővé teszi a kiszállítást olyan üzletek számára is, ahol az eddig még nem volt megoldott, illetve igényes 

formában biztosít online megjelenési felületet a boltok és termékeik számára.

Magvető

459. Onepage Kft IKT 2018.12.19 150 000 000 150 000 000 Debrecen
A Onepage egy felhőalapú fájlküldő szolgáltatás, bárhonnan elérhető, nem kell külön applikációt letölteni a 

felhasználónak. 
Magvető

460. Onepage Kft IKT 2020.07.20 65 000 000 65 000 000 Debrecen
A Onepage egy felhőalapú fájlküldő szolgáltatás, bárhonnan elérhető, nem kell külön applikációt letölteni a 

felhasználónak. 
Magvető

461. OrthoPred Kft KFI 2019.03.25 150 000 000 150 000 000 Győr

Sportsérülések- és ízületi elváltozások diagnosztikáját támogató szoftver, gép tanulással (ML) támogatva, első 

sorban sportklubok, sportolók biztosítását ellátó szervezetek és egyéb diagnosztikai szolgáltatók részére. A 

termék célja, hogy az ízületekről készített MRI- és radiológiai felvételek alapján pontos és automatizált 

diagnózist állítson fel, a későbbiekben pedig progressziós- és regressziós perdikciókat készítsen, és terápiás 

hatás monitorozása által segítse az ortopédiai- és sportorvosi döntéshozatalt.

Magvető

462. Paddlemate Kft KFI 2022.02.08 250 000 000 90 000 000 Rétság
módon állítható. Ezzel a közösség magának szabályozza a helyek hasznosítását. Elindulhat a közösségi parkolás 

rendszere, 
Magvető

463. PAN Corp Reorg Kft. DTA 2020.12.11 155 000 000 100 000 000 Veszprém
A cég megoldása automatizálja és modernizálja az ipari területekre történő be és kilépést. Emellett a vevők HR, 

oktatásszervezés és kommunikációs tevékenységét is segíti.
Magvető

464. Péntech Kft DTA 2020.07.30 325 000 000 325 000 000 Velence
A PénTech Kft. szolgáltatása lehetővé teszi platformján keresztül, hogy kis- és középvállalkozások online, 

gyorsan és alacsony költségek mellett előfinanszírozzák számláikat, együttműködő faktorcégek által.
Magvető

465. Photon Technologies Kft. IKT 2021.08.11 180 000 000 120 000 000 Siófok
A Photon egy online ügynökség, ahol a fotós és megrendelője könnyedén egymásra találhatnak és 

menedzselhetik a projektet.
Magvető

466. Plukkido Games Kft KFI 2020.04.23 240 000 000 240 000 000 Székesfehérvár

GPS alapú, mikrotörténetekből mesét szövő mobil applikáció, mely arról mesél a gyerekeknek, amit az autó 

ablakán keresztül látnak, így a gyermek nem a képernyőt nézi, hanem kifelé fordul és lehetőséget teremt a 

családok számára egy közös élményre is.

Magvető

467. Recash Europe Kft KFI 2017.09.27 130 000 000 130 000 000 Miskolc A vásárlás teljes összegére nyújtott kedvezményen alapuló, ún. cashback applikáció üzemeltetése. Magvető
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468. Recngo Kft KFI 2021.08.05 250 000 000 250 000 000 Székesfehérvár

A Recngo-val egy élő videó produkciós stúdió kerül a felhasználók zsebébe, akár egy egyszemélyes stábként 

működhetnek és készíthetik azonnal a live videókat. 1 ember képes lesz ellátni egy, akár 3-4 fős csapat 

munkáját is.

Magvető

469. Rentingo.com Zrt. IKT 2021.09.30 65 000 000 50 000 000 Veszprém

A Társaság által nyújtott platform freemium modellel működik. A monetizációt a bérbeadók prémium 

előfizetése biztosítja. A 30 napos prémium hirdetés díja 9990 Ft, míg a 100.000 Ft/hó alatti lakások esetében 

5990 Ft. Habár a bevétel a bérbeadóktól származik, a Társaság USP-jét a bérlői profilok jelentik: a bérbeadók 

azért jönnek az oldalra és azért fizetnek, mert elhiszik, hogy a platformon valódi bérlők vannak. A Társaság 

2020 áprilisában kezdte meg a bevételtermelő tevékenységét, 2021 februárig átlagosan 220.000 Ft / hó 

bevételt realizált. 

Magvető

470. RF Anatomy Kft KFI 2017.11.24 80 000 000 80 000 000 Debrecen Anatómiai applikáció orvostanhallgatóknak és az egészségügyben dolgozóknak. Magvető

471. RoyalPaté Kft KFI 2022.04.27 185 000 000 85 000 000 Miskolc

Egyedi gyártósorral, speciális hőkezeléses technológiával hízott libamáj, wagyu marha, bárány és lazac 

pástétom előállítása adalékanyag, tartósítószer, ízfokozó, hozzáadott cukor nélkül. Hűtést nem igényel, 

szobahőmérsékleten mégis egy évig eltartható.

Magvető

472. Safety Logistics Kft DTA 2021.09.20 250 000 000 100 000 000 Szakonyfalu

CrossRoad+ egy olyan intelligens, hálózatban is működő logisztikai irányító rendszer, mely elsődleges feladata 

a biztonságos munkakörnyezet megteremtése és az optimalizált termelés támogatása, ezáltal segítve a 

vállalati célkitűzések megvalósulását.

Magvető

473. Scienceboost Kft KFI 2017.12.11 97 000 000 97 000 000 Hódmezővásárhely

A Hubscience rendszer, olyan szoftveres megoldás, amellyel az orvostudományi és biotec szakirodalomra 

jellemző BigData források hathatósan kiaknázhatók, a tudományos szakmai tartalom, üzleti adatok és 

kontaktadatok tekintetében egyaránt.

Magvető

474. Scienceboost Kft KFI 2019.12.19 53 000 000 53 000 000 Hódmezővásárhely

A Hubscience rendszer, olyan szoftveres megoldás, amellyel az orvostudományi és biotec szakirodalomra 

jellemző BigData források hathatósan kiaknázhatók, a tudományos szakmai tartalom, üzleti adatok és 

kontaktadatok tekintetében egyaránt.

Magvető

475. Scienceboost Kft KFI 2020.11.10 65 000 000 65 000 000 Hódmezővásárhely

A Hubscience rendszer, olyan szoftveres megoldás, amellyel az orvostudományi és biotec szakirodalomra 

jellemző BigData források hathatósan kiaknázhatók, a tudományos szakmai tartalom, üzleti adatok és 

kontaktadatok tekintetében egyaránt.

Magvető

476. Seasonal Kft DTA 2020.12.14 155 000 000 100 000 000 Szomód Olyan kereskedelmi platform kialakítása, mely összeköti a mezőgazdasági kistermelőket a vásárlókkal. Magvető

477. Seyu Solutions Kft IKT 2020.02.21 240 000 000 240 000 000 Röszke

A szolgáltatás egy komplex, innovatív ökoszisztéma rendszer, amely olyan elemeket kombinál, amelyek 

minden egyes része kommunikál egymással (pl. alapanyag rendelések, raktárkészlet, online rendelések, 

házhozszállítás, éttermi rendelések), munkaerőt vált ki és összességében hatékonyabbá teszi a vendéglátással 

foglalkozó cégek működését.

Magvető

478. Seyu Solutions Kft IKT 2021.11.10 100 000 000 100 000 000 Röszke

A SEYU megoldása egy olyan szurkolói alkalmazásból, képüzenet-kezelő back-endből és led-panelsorra képeket 

megjelenítő alkalmazásból álló programcsomag, amely képes a szurkolóktól érkező szelfiket előszűrni, 

üzenetekkel és szponzori logókkal ellátni, megjelenítésre előkészíteni és megjeleníteni a sportklub led-

panelsorán, valamint a felhasználók social media felületein.

Magvető

479. Sharekiwi Kft KFI 2017.11.10 120 000 000 120 000 000 Győr Mobiltelefonok közti offline kommunikációs rendszer fejlesztése. Magvető

480. Sharekiwi Kft KFI 2019.06.27 30 000 000 30 000 000 Győr Mobiltelefonok közti offline kommunikációs rendszer fejlesztése. Magvető

481. SIXIDE Wave Kft KFI 2017.12.19 87 000 000 40 000 000 Győr A SIXIDE 3D reklámfelület készítő online alkalmazás. Automatizálja a 3D reklámfelület készítést és kiszolgálást. Magvető

482. Skill Innovation Kft KFI 2019.09.18 145 000 000 70 000 000 Pécs

A CareerU (“Career of You”) egy diszruptív, jelenleg a globális piacon még nem létező online 

karriermenedzsment szolgáltatás. Egy olyan karriertervező és -menedzsment, ill. élethosszig tartó tanulást 

támogató globális platform lesz, mely az egyetemi évektől egészen a szeniorítás végéig nyújt segítséget a 

karrierív maximálizásában és a szakmai fejlődés felgyorsításában.

Magvető

483. Smart Greenhouse Control Kft. DTA 2021.12.14 250 000 000 170 000 000 Kecskemét

A Fóliavezérlés szolgáltatás csomagja hajtatott növénytermesztésben szereplők számára nyújt távvezérlési 

szolgáltatást. A tevékenységük során kiépítik a fóliasátor irányításához szükséges vezérlőegységet (hardware) 

illetve nyújtják az automata irányításhoz szükséges szoftveres megoldást. 

Magvető

484. Smart Trade Application Kft. DTA 2020.12.09 300 000 000 300 000 000 Veszprém

A Smart Trade Application Kft. terméke, a *.KIT, egy komplex e-kereskedelmi döntéstámogató platform, mely 

szinergikus modulok segítségével, a piacon elérhető legszélesebb körű adatokból, big data alapon tud a 

webshopok számra árazási, eladási, konverziós adatokat szolgáltatni.

Magvető

485. Spomoco Kft KFI 2018.01.30 126 000 000 126 000 000 Szolnok Egyénileg végezhető csoportos sportórákra helyfoglaló szoftver, applikáció. Magvető

486. Square One Media Kft. DTA 2020.12.18 160 000 000 160 000 000 Székesfehérvár Kedvezményes helyi szolgáltatások értékesítése német nyelvű turisták felé Magvető

487. Square One Media Kft. DTA 2022.11.23 90 000 000 90 000 000 Székesfehérvár Kedvezményes helyi szolgáltatások értékesítése német nyelvű turisták felé Magvető

488. Supp.li Kft KFI 2019.02.25 144 000 000 144 000 000 Szolnok
A Supp.li egy kétoldalú B2B2C HORECA piactér, ahol séfek (hotelek, éttermek, azaz HORECA vevők) tudnak 

közvetlenül KKV gyártóktól, termelőktől élelmiszereket, alapanyagokat rendelni. 
Magvető

489. Supp.li Kft KFI 2020.12.29 97 000 000 97 000 000 Szolnok
A Supp.li egy kétoldalú B2B2C HORECA piactér, ahol séfek (hotelek, éttermek, azaz HORECA vevők) tudnak 

közvetlenül KKV gyártóktól, termelőktől élelmiszereket, alapanyagokat rendelni. 
Magvető

490. Supp.li Kft KFI 2022.03.10 57 000 000 57 000 000 Szolnok
A Supp.li egy kétoldalú B2B2C HORECA piactér, ahol séfek (hotelek, éttermek, azaz HORECA vevők) tudnak 

közvetlenül KKV gyártóktól, termelőktől élelmiszereket, alapanyagokat rendelni. 
Magvető
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491. Swipe Technologies Kft. DTA 2020.11.04 65 000 000 65 000 000 Szeged

A Salarify eladósodás nélkül segíti a munkavállalókat a pénzügyi egészség elérésében. A kontinentális EU első 

“earned wage access” platformjaként, egyedi, gyors és biztonságos módon ad hozzáférést a munkavállalóknak 

már ledolgozott bérükhöz.

Magvető

492. Swipe Technologies Kft. DTA 2021.08.24 35 000 000 35 000 000 Szeged

A Salarify eladósodás nélkül segíti a munkavállalókat a pénzügyi egészség elérésében. A kontinentális EU első 

“earned wage access” platformjaként, egyedi, gyors és biztonságos módon ad hozzáférést a munkavállalóknak 

már ledolgozott bérükhöz.

Magvető

493. Szabadszínész Kft KFI 2019.03.20 120 000 000 120 000 000 Esztergom

A projekt célja olyan platform létrehozása, amely képes összefogni és rendszerben kezelni a film- és 

reklámipari, valamint a színházi szereplők megbízásainak egyeztetését az összes érintett fél számára 

(színészek, gyártó vállalkozások, casting ügynökségek, színházak). 

Magvető

494. Szemfüles Preventív Kft KFI 2019.07.04 137 000 000 75 000 000 Kápolnásnyék

A Szemfüles Kft. megoldása az embert helyezi a középpontba és egy célszoftverrel kezeli az adott probléma 

rendszert, ami a monitor előtti munkavégzésből adódó betegségek megelőzését jelenti. A szoftver 

figyelmezteti a felhasználót, hogy 50 percenként tartson 10 perc szünetet, valamint a vízivásra is emlékeztet. 

Mobil telefonon figyelik a dőlésszöget is, hogy az SMS nyak szindrómát elkerüljék.

Magvető

495. Témaportál 2015 Kft KFI 2017.10.03 100 000 000 100 000 000 Eger

A toptalq.hu egy olyan innovatív online portál, mely révén a teljes internet hírei és újdonságai egy újszerű, 

tematikus megjelenítési szerkezetben válnak elérhetővé – aktuális fejlődésük pedig valós időben követhetővé 

– egy felületen.

Magvető

496. ThinkZee Kft DTA 2019.11.19 250 000 000 250 000 000 Miskolc

A BankZee egy családi bankolást digitalizáló applikáció, és biztonságos piactér Z generációs fiatalok és szüleik 

számára. Egyszerre segíti a fiatalok pénzügyi edukációját és a családon belüli pénzügyek kezelésének 

egyszerűbbé tételét. A tőkebevonás a B2C piacra történő belépéshez kell, célcsoportok azok a családok, ahol 8-

14 éves gyerekek vannak.

Magvető

497. TransCTRL Kft KFI 2017.12.20 150 000 000 150 000 000 Győr
Logisztikai iparágra specializált döntéstámogató és feladatmenedzsment rendszer. Lehetővé teszi az 

áruszállítási értéklánc szereplőinek valós idejű összekapcsolását.  
Magvető

498. Traqle Zrt KFI 2017.08.31 140 000 000 140 000 000 Székesfehérvár
Olyan biztonsági megoldáscsomag okostelefonokra, amivel megelőzhetőek a mobiltelefonok elvesztése illetve 

ellopása valamint káreseménykor a nyomon követés megvalósítása.
Magvető

499. TrucksOnTheMap Kft IKT 2017.12.19 150 000 000 150 000 000 Győr
Valós idejű fuvarkapacitás előrejelző rendszer, mellyel csökkenteni lehet a kamionok üresjáratait, emellett a 

fuvarszervezők munkájának hatékonyságát is jelentősen javító megoldás. 
Magvető

500. Trustchain Systems Kft KFI 2018.08.27 149 000 000 149 000 000 Debrecen

TrustChain egy komplex, a teljes nemzetközi kereskedelmi folyamatot egy rendszeren belül lefedő termék, 

amely a KKV-k számára jelentős mértékben biztonságossá teszi, egyszerűsíti és gyorsítja a folyamatokat. A 

folyamat digitalizálásával összefüggésben érdemi költségcsökkentés is elérhető.

Magvető

501. VelLab Biotech Kft KFI 2020.04.27 150 000 000 150 000 000 Szeged

A VelLab az életkor DNS-ből történő meghatározására alkalmas diagnosztikai rendszer kifejlesztésén dolgozik, 

amely képes kis mennyiségű DNS minta alapján beazonosítani az egyén életkora mellett a korai 

neurodegeneratív folyamatok

Magvető

502. Vern Kft DTA 2019.04.04 140 000 000 140 000 000 Miskolc

A Vern egy biztosításközvetítő, ami kiépíti a technológiai és szakmai kapcsolatot a biztosítók felé, és ezt 

felhasználva oda viszi a biztosítást, ahol az ügyfelek vannak: a mindennapi vásárlásaikhoz, azok vásárlási 

pontjához (akármilyen online vagy digitális értékesítési pont) és vásárlási eszközeihez (fizetési tárcák, banki 

alkalmazások, mobil szolgáltatók alkalmazásai) kapcsolja a releváns biztosítási termékeket. B2B2C üzleti 

modell.

Magvető

503. Vern Kft DTA 2020.10.26 150 000 000 150 000 000 Miskolc

A Vern egy biztosításközvetítő, ami kiépíti a technológiai és szakmai kapcsolatot a biztosítók felé, és ezt 

felhasználva oda viszi a biztosítást, ahol az ügyfelek vannak: a mindennapi vásárlásaikhoz, azok vásárlási 

pontjához (akármilyen online vagy digitális értékesítési pont) és vásárlási eszközeihez (fizetési tárcák, banki 

alkalmazások, mobil szolgáltatók alkalmazásai) kapcsolja a releváns biztosítási termékeket. B2B2C üzleti 

modell.

Magvető

504. Vidarex Kft. DTA 2022.09.21 125 000 000 125 000 000 Siófok

A VIDAREX egy felhő szolgáltatásra tervezett videó felügyeleti rendszer, ami speciális videó archívum 

kezeléssel és a korszerű, MI alapú videó analitikát nyújtó eszközök támogatásával egy könnyen megtanulható, 

egyszerűen használható mobil / web alkalmazást ad a hétköznapi felhasználók kezébe.

Magvető

505. Water MiniLab Kft DTA 2022.11.02 117 000 000 117 000 000 Andornaktálya
Mobilapplikációval elvégezhető költséghatékony és pontos vízkémiai mérések fejlesztése és forgalmazása 

vízminőség ellenőrzés céljából.
Magvető

506. Webkey Development Kft IKT 2018.11.21 121 000 000 121 000 000 Szeged

A Webkey célkitűzése, hogy elérést biztosítson mindenki számára a saját Androidos eszközeihez. Egy webes 

felületen keresztül lehetőség nyílik arra, hogy átvegyük az irányítást és a felügyeletet egy távoli eszközön. A 

Webkey közreműködésével távolról, az interneten keresztül kezelhetjük eszközeinket. 

Magvető

507. Webkey Development Kft IKT 2020.12.04 100 000 000 100 000 000 Szeged

A Webkey célkitűzése, hogy elérést biztosítson mindenki számára a saját Androidos eszközeihez. Egy webes 

felületen keresztül lehetőség nyílik arra, hogy átvegyük az irányítást és a felügyeletet egy távoli eszközön. A 

Webkey közreműködésével távolról, az interneten keresztül kezelhetjük eszközeinket. 

Magvető

508. Wenerate Kft. DTA 2022.10.10 250 000 000 150 000 000 Magvető

509. WeShop Kft IKT 2021.03.08 100 000 000 100 000 000 Debrecen szolgáltatóknak pedig hatékonyabb ügyfelkezelést és hirdetési lehetőséget biztosít a platform Magvető
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510. W-Filter Innováció Kft KFI 2020.05.07 150 000 000 80 000 000 Dunaújváros Egy olyan kétirányú vízszűrő rendszer, amely megoldást nyújt a hőszivattyús kutak eltömődési problémájára. Magvető

511. Woodries Kft KFI 2018.09.25 120 000 000 120 000 000 Siófok
A projekt célja egy innovatív faszárító- és hőkezelő berendezés építése és piaci bevezetése, amely az eddig 

ismert technológiáknál jobb minőségű thermofa előállítására alkalmas. 
Magvető

512. Xborgas Kft. KFI 2022.09.05 250 000 000 150 000 000 Dunaföldvár

A Társaság a New Science Takarmány kiegészítő termékcsalád előállításával és értékesítésével foglalkozik, 

valamint ehhez kapcsolódó szoftvereket is értékesít. Ezeket a gyógyhatású készítményeket a haszonállatok 

(szarvasmarha, sertés, szárnyasok, stb.) számára állítják elő, és a kifejlesztett termékcsalád alternatív 

megoldást nyújt és direkt választ ad egy 2022 Q1-es szabályozói rendeletváltozás által generált piaci rést nyitó 

problémára, megoldást arra, hogyan nevelhetők fel és gyógyíthatók haszonállataink kevesebb antibiotikum 

felhasználásával. 

Magvető

513. Zyntern.com Kft KFI 2018.03.06 120 000 000 120 000 000 Székesfehérvár

A Zyntern egy olyan egyedülálló gyakornoki és pályakezdő állásportál / applikáció, amelyen cégek és 

munkakereső Y és Z generációs fiatalok néhány kattintással egymásra találhatnak a legújabb technológiai és 

HR megoldásoknak köszönhetően.

Magvető

514. Zyntern.com Kft KFI 2020.12.16 30 000 000 30 000 000 Székesfehérvár

A Zyntern egy olyan egyedülálló gyakornoki és pályakezdő állásportál / applikáció, amelyen cégek és 

munkakereső Y és Z generációs fiatalok néhány kattintással egymásra találhatnak a legújabb technológiai és 

HR megoldásoknak köszönhetően.

Magvető

515. Adalékmentesen Kft KFI 2019.09.27 250 000 000 250 000 000 Hatvan Előre csomagolt adalékmentes készételek gyártása, hosszú távú tárolás; szavatossági idő 12-15 hónap. Növekedési

516. Asolve Kft IKT 2019.12.04 230 000 000 150 000 000 Székesfehérvár Hatékonyságnövelő szoftvermegoldás értékesítése 3D-s grafikai munkát végző stúdiók számára. Növekedési

517. CodersRank Zrt IKT 2019.08.26 365 000 000 365 000 000 Debrecen

A CodersRank.io egy LinkedIn-hez hasonló szakmai profil oldal, kizárólag programozók számára, akiket az oldal 

a publikus, digitális lábnyomuk felhasználásával, területi bontásban, program nyelvenként és tapasztalati 

szintenként automatikusan minősít és rangsorol.

Növekedési

518. Collectorism Kft IKT 2019.01.23 150 000 000 90 000 000 Ráckeresztúr Collectibles tárgyak cseréjére és kereskedelmére szolgáló online platform. Növekedési

519. Dicomlab Dental Kft KFI 2018.05.09 496 960 000 496 960 000 Szeged

Az Dicomlab Medical orvos-technológiai szolgáltatásrendszert fejleszt, mely lehetvé teszi nagy mtéti 

pontosságot igényl térd- és vállprotézis műtétek 3D modellezését, optimális mtéti tervek elkészítését, majd 

egy 3D nyomtatott mtéti sablon (navigational guide) használatával a tökéletes mtéti kivitelezést.

Növekedési

520. Dicomlab Dental Kft KFI 2021.11.10 30 000 000 30 000 000 Szeged

Az Dicomlab Medical orvos-technológiai szolgáltatásrendszert fejleszt, mely lehetvé teszi nagy mtéti 

pontosságot igényl térd- és vállprotézis műtétek 3D modellezését, optimális mtéti tervek elkészítését, majd 

egy 3D nyomtatott mtéti sablon (navigational guide) használatával a tökéletes mtéti kivitelezést.

Növekedési

521. Fixvalami Kft KFI 2019.02.14 200 000 000 200 000 000 Pásztó
A fix24.hu egy online piactér. Előnye, hogy könnyen, gyorsan, hatékonyan kapcsolja össze a szakembereket, 

szolgáltatókat az ügyfelekkel. 
Növekedési

522. Fixvalami Kft KFI 2020.09.16 71 314 000 71 314 000 Pásztó
A fix24.hu egy online piactér. Előnye, hogy könnyen, gyorsan, hatékonyan kapcsolja össze a szakembereket, 

szolgáltatókat az ügyfelekkel. 
Növekedési

523. Fixvalami Kft KFI 2021.11.15 50 000 000 50 000 000 Pásztó
A fix24.hu egy online piactér. Előnye, hogy könnyen, gyorsan, hatékonyan kapcsolja össze a szakembereket, 

szolgáltatókat az ügyfelekkel. 
Növekedési

524. Fruitdock Kft KFI 2017.12.18 240 000 000 240 000 000 Miskolc

A DoBox egy vezeték nélküli, hordozható dokkoló állomás, kifejezetten Apple eszközök számára. A 

finanszírozás célja az üzletfejlesztés megerősítése, a sorozatgyártás elindítása, valamint több lépcsős 

nemzetközi terjeszkedés segítése.

Növekedési

525. Fruitdock Kft KFI 2019.01.02 100 000 000 100 000 000 Miskolc

A DoBox egy vezeték nélküli, hordozható dokkoló állomás, kifejezetten Apple eszközök számára. A 

finanszírozás célja az üzletfejlesztés megerősítése, a sorozatgyártás elindítása, valamint több lépcsős 

nemzetközi terjeszkedés segítése.

Növekedési

526. Givme Analytics Kft KFI 2017.11.02 150 000 000 150 000 000 Pécs
Véleményvezér marketing piacra fejlesztett online piactér, ami összeköti a véleményvezéreket és a hirdetőket 

egy end-to-end folyamaton keresztül
Növekedési

527. Gremon Systems Zrt KFI 2017.11.02 400 000 000 400 000 000 Szeged
A Gremon Zrt. innovatív IT megoldásokat fejleszt, amelyek forradalmasítják a globális üvegházi 

növénytermesztés technológiáját és menedzsmentjét. 
Növekedési

528. Gremon Systems Zrt KFI 2020.07.03 35 909 000 35 909 000 Szeged
A Gremon Zrt. innovatív IT megoldásokat fejleszt, amelyek forradalmasítják a globális üvegházi 

növénytermesztés technológiáját és menedzsmentjét. 
Növekedési

529. Haemothromb Test Kft KFI 2019.05.29 500 000 000 500 000 000 Heves Olcsó, egyszer használatos eszköz a vérhigítót szedő betegek INR szintjének otthoni ellenőrzésére. Növekedési

530. HandInScan Zrt KFI 2017.10.31 400 000 000 400 000 000 Tata

A Hand-in-Scan egy innovatív egészségügyi tech cég, aminek a fókuszában az egészségügyi fertőzések 

megelőzése áll. Ezt úgy szeretnék elérni, hogy kifejlesztettek egy kézfertőtlenítés hatékonyságát ellenőrző 

eljárást, illetve high-tech technológiai fejlesztés eredményeként létrehozták a Hand-in-Scan készüléket, ami 

digitálisan elemzi és értékeli az orvosi kézfertőtlenítés hatékonyságát.

Növekedési

531. Herbow International Kft KFI 2017.12.20 171 000 000 171 000 000 Nyíregyháza
 A Herbow – mosódió labda alapú – mosószerpiaci termékcsalád gyártása és értékesítése Magyarországon és 

az EU piacain. 
Növekedési

532. Herbow International Kft KFI 2020.12.02 150 000 000 150 000 000 Nyíregyháza
 A Herbow – mosódió labda alapú – mosószerpiaci termékcsalád gyártása és értékesítése Magyarországon és 

az EU piacain. 
Növekedési



# Céltársaság neve Alap neve Szerződés dátuma Megítélt befektetés összege (Ft)  Folyósított összeg (Ft) Megvalósítás helyszíne Befektetés ismertetése  röviden Befektetési terület

533. Innoria Kft KFI 2019.06.04 280 000 000 210 000 000 Debrecen
természetes nyelvi feldolgozás és a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekkel szerezhetnek értékes 

angol társalgási
Növekedési

534. Innovair Codes Kft IKT 2018.12.05 280 000 000 100 000 000 Debrecen Könnyen beköthető webes értékesítési rendszer kisebb éttermek számára. Növekedési

535. KayakFirst Kft KFI 2018.05.11 400 000 000 400 000 000 Szeged
A társaság olyan beltéri sporteszközt gyárt és forgalmaz, amely minden evezős vízisport mozgás végzésére 

alkalmas.
Növekedési

536. Makery World Zrt DTA 2019.12.16 322 000 000 322 000 000 Paloznak

A Makery egy olyan innovatív gasztro-tech start-up, amely az egyik legalapvetőbb emberi tevékenységben, az 

étkezésben adja mindenki kezébe a játék és az alkotás élményét, mégpedig úgy, hogy a franchise rendszerben 

működő Makery éttermekben a megszokottól eltérően a vendégek főzik meg az ételeiket saját, az asztalba 

integrált főzőlapjukon. 

Növekedési

537. Makery World Zrt DTA 2022.04.01 65 000 000 65 000 000 Paloznak

A Makery egy olyan innovatív gasztro-tech start-up, amely az egyik legalapvetőbb emberi tevékenységben, az 

étkezésben adja mindenki kezébe a játék és az alkotás élményét, mégpedig úgy, hogy a franchise rendszerben 

működő Makery éttermekben a megszokottól eltérően a vendégek főzik meg az ételeiket saját, az asztalba 

integrált főzőlapjukon. 

Növekedési

538. NowTechnologies Zrt KFI 2019.08.14 192 000 000 192 000 000 Kecskemét

A Nowtechnologies egy olyan okotechnológiákon alapuló, programozható, mozgássérültek által használt 

elektromosszék vezérlő platformot fejleszt, mely elsőként a világon szoftveres kiegészítőkkel helyettesít drága 

és nehezen kezelhető hardveres megoldásokat.

Növekedési

539. PlanMaster Fogászati Szoftver Kft DTA 2019.03.25 250 000 000 250 000 000 Debrecen Megalkottak egy intelligens fogászati szoftvert, mely AI alapon 3D-s animációs terveket készít. Növekedési

540. Power-to-Gas Hungary Kft KFI 2017.12.14 490 000 000 490 000 000 Oroszlány

Továbbfejlesztett, csúcstechnológiát alkalmazó power-to-gas (P2G) technológiára épülő mobil prototípus 

megépítése, valamint a kapcsolódó szellemi termékek megszerzése. A power-to-gas technológia elektromos 

vízbontásból származó hidrogén és szén-dioxid segítségével állít elő magas tisztaságú bio-metánt (vagyis 

többlet villamos energiából a földgáz rendszerben tárolható bio-metánt). 

Növekedési

541. Pressenger Kft KFI 2017.11.22 340 000 000 340 000 000 Szombathely Kétrétegű mobil kommunikációs szolgáltatás, amely attraktívabb ügyfélelérést biztosít. Növekedési

542. Pressenger Kft KFI 2020.05.27 66 000 000 66 000 000 Szombathely Kétrétegű mobil kommunikációs szolgáltatás, amely attraktívabb ügyfélelérést biztosít. Növekedési

543. PSC CEE Kft KFI 2017.12.14 228 992 720 228 992 720 Kápolnásnyék
A Társaság, a CEE Régió, bank független fizetési és adatelemző szolgáltatója (integrátora) kíván lenni, KKV 

kereskedők számára kifejlesztésre kerülő SmartTill kassza rendszeren keresztül. 
Növekedési

544. PSC CEE Kft KFI 2020.07.30 140 000 000 140 000 000 Kápolnásnyék
A Társaság, a CEE Régió, bank független fizetési és adatelemző szolgáltatója (integrátora) kíván lenni, KKV 

kereskedők számára kifejlesztésre kerülő SmartTill kassza rendszeren keresztül. 
Növekedési

545. Recash Europe Kft KFI 2018.10.18 142 000 000 142 000 000 Miskolc A vásárlás teljes összegére nyújtott kedvezményen alapuló, ún. cashback applikáció üzemeltetése. Növekedési

546. Recash Europe Kft DTA 2019.12.13 50 000 000 50 000 000 Miskolc A vásárlás teljes összegére nyújtott kedvezményen alapuló, ún. cashback applikáció üzemeltetése. Növekedési

547. Rollet Kft. KFI 2018.12.20 80 000 000 27 500 000 Debrecen
Kényelmes alkalmazás alapú fizetési megoldás parkolóházak és parkoló vendégek számára, teljesen interakció-

mentes fizetés, egyszeri autó/rendszám és adat regisztráció után autósok részéről. 
Növekedési

548. Scolvo Zrt. IKT 2020.06.12 150 000 000 150 000 000 Balatonfüred

A SCOLVO könnyen testreszabható vállalati mobil alkalmazásokat kínál bármilyen munkafolyamat gyors és 

egyszerű mobilizálására, legyen szó akár biztosítási vagy banki termékek személyes értékesítés támogatásáról, 

területi ellenőrzési feladatokról, karbantartási folyamatok támogatásról.

Növekedési

549. Scolvo Zrt. IKT 2021.08.23 70 000 000 70 000 000 Balatonfüred

A SCOLVO könnyen testreszabható vállalati mobil alkalmazásokat kínál bármilyen munkafolyamat gyors és 

egyszerű mobilizálására, legyen szó akár biztosítási vagy banki termékek személyes értékesítés támogatásáról, 

területi ellenőrzési feladatokról, karbantartási folyamatok támogatásról.

Növekedési

550. Servo Movement Kft KFI 2019.05.28 330 000 000 288 750 000 Balatonfüred A Servo elektromos mopedet és könnyű elektromos járművek töltésére alkalmas töltőt fejlesztett és fejleszt. Növekedési

551. Talentuno Technologies Zrt KFI 2017.08.17 450 000 000 450 000 000 Mór Online recruiting megoldás, elsősorban SSC ügyfelekre optimalizálva. Növekedési

552. Talentuno Technologies Zrt KFI 2019.01.17 62 934 034 62 934 034 Mór Online recruiting megoldás, elsősorban SSC ügyfelekre optimalizálva. Növekedési

553. Trustchain Systems Kft DTA 2019.12.18 207 000 000 207 000 000 Székesfehérvár

TrustChain egy komplex, a teljes nemzetközi kereskedelmi folyamatot egy rendszeren belül lefedő termék, 

amely a KKV-k számára jelentős mértékben biztonságossá teszi, egyszerűsíti és gyorsítja a folyamatokat. A 

folyamat digitalizálásával összefüggésben érdemi költségcsökkentés is elérhető.

Növekedési

554. Trustchain Systems Kft DTA 2021.03.10 50 000 000 50 000 000 Székesfehérvár

TrustChain egy komplex, a teljes nemzetközi kereskedelmi folyamatot egy rendszeren belül lefedő termék, 

amely a KKV-k számára jelentős mértékben biztonságossá teszi, egyszerűsíti és gyorsítja a folyamatokat. A 

folyamat digitalizálásával összefüggésben érdemi költségcsökkentés is elérhető.

Növekedési

555. Vedd Bérbe Kft KFI 2017.10.04 170 000 000 100 000 000 Győr
A veddberbe.hu használati eszközök bérbeadását, bérlését aggregáló és közvetítő online platform országos és 

nemzetközi ismertségének kiépítése fokozott értékesítési és marketing tevékenység keretében.
Növekedési



# Céltársaság neve Alap neve Szerződés dátuma Megítélt befektetés összege (Ft)  Folyósított összeg (Ft) Megvalósítás helyszíne Befektetés ismertetése  röviden Befektetési terület

556. Vivelab Ergo Kft KFI 2017.10.18 304 820 000 304 820 000 Székesfehérvár

A VivaLab szimulációs szoftverrel 3D-ben és szenzorokkal az egyes munkahelyeken a dolgozókat érő fizikai 

hatások, (túl)terhelések és munkavégzési hatékonyatlanságok felmérése, aminek  az eredménye alapján 

modellezhetők és ergonómiai szabványok alapján kialakíthatók a megfelelő munkakörülmények.

Növekedési

557. Xeropan International Kft IKT 2018.07.25 250 000 000 250 000 000 Debrecen
A Xeropan egy unikális és erőteljesen gamifikált tartalommal rendelkező, mesterséges intelligenciát (AI) is 

alkalmazó, mobil és web alapú nyelvtanuló applikáció.
Növekedési

558. Xeropan International Kft IKT 2019.12.18 100 000 000 100 000 000 Debrecen
A Xeropan egy unikális és erőteljesen gamifikált tartalommal rendelkező, mesterséges intelligenciát (AI) is 

alkalmazó, mobil és web alapú nyelvtanuló applikáció.
Növekedési

559. Yaw VR Kft DTA 2019.05.16 247 500 000 247 500 000 Tatabánya Virtuális valóság rendszerekkel kompatibilis mozgás szimulátort fejlesztenek és gyártanak. Növekedési


