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Neves szakemberek az InnoMax Díj zsűrijében
Rekordszámú nevezés érkezett a közösségi célokat fókuszba helyező innovációs
seregszemlére
Budaörs, 2016. december 15. – Lezárult az Invitech InnoMax Díj pályázati időszaka, most a
zsűrin a sor, hogy kiderüljön, mely hazai innovációs kezdeményezések érdemlik ki a
legjobbaknak járó elismeréseket. Az idei évben megújult díj középpontjában a
mindannyiunk életét jobbá tévő, a közérdeket szolgáló innováció elősegítése áll. Az
összetételében szintén megújult zsűri ezúttal is garancia lesz a magas színvonalú értékelő
munkára.
Az Invitel Csoport vállalati és nagykereskedelmi partnereit kiszolgáló Invitech Solutions idén is
meghirdette a hazai innovációs megoldások egyik legnépszerűbb seregszemléjét. Az InnoMax
Díj lényege, hogy felhívja a figyelmet a gyorsan változó piaci környezetben is helytálló cégekre,
melyek így megmutathatják magukat a szélesebb közvélemény előtt.
A zsűri összetétele idén is arra enged következtetni, hogy komoly szakmai értékelés veszi
hamarosan kezdetét. A pályázatok elbírálásában új tagként részt vesz Dr. Solymár Károly
Balázs, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára,
az üzleti világból pedig Chikán Attila, az ALTEO Group vezérigazgatója is vállalta a felkérést.
Mellettük szintén új tagként, a civil szférát képviseli Dr. Molnár Klára, a Magyar Adományozói
Fórum igazgatója. Továbbra is részt vesz a zsűri munkájában Krisán László, a KAVOSZ Zrt.
vezérigazgatója és Dr. Peredy Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
stratégia- és programtervezője. Az Invitech Solutions igazgatóságának képviseletében
Javorniczky Áron COO és Mártha Imre operatív főigazgató vesznek részt a díjazottak
kiválasztásában.
A 2009-ben alapított díjra három kategóriában – Business, InnoApps, InnoMax nonprofit –
lehetett nevezni.
„Egyre több cég nyitott az infokommunikációs technológiák bevezetésére, fejlesztésére, ez a
folyamat ugyanakkor társadalmi szempontból is hasznos. Egy ilyen pályázat alkalmas arra, hogy
felhívja a figyelmet a közösségi érdekeket is szem előtt tartó újításokra és közös célunk, hogy
ezek minél több ember számára elérhetők legyenek” – nyilatkozta Dr. Solymár Károly Balázs, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára, az Invitech
Innomax zsűri tagja.
A napokban lezárult pályázási időszak után, a szakértők elkezdték a beérkező anyagok
feldolgozását. A díjakkal járó támogatások jelentős emelése mellett fontos változás volt, hogy a
kiírás is egyszerűbbé vált. Részben ennek is köszönhető, hogy rekordszámú pályázat futott be,
csak a nonprofit kategóriába benevezett pályaművek száma 130.
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„Mindig sokat jelent egy civil szerveződésnek, ha elismerik a munkáját, és magánszemélyek
mellett komoly szervezetek is felsorakoznak mögötte. Ez a pályázat éppen ezt segíti, felhívja a
figyelmet az üzleti világ és a civil szféra kapcsolatának fontosságára, és a nonprofit szervezetek
társadalomban betöltött hasznos szerepére” – mondta Dr. Molnár Klára, a Magyar Adományozói
Fórum igazgatója. A szervezet együttműködő partnerként segíti a civil világból érkező pályázatok
szakszerű kiértékelését.
A beérkezett pályaművek alapján már most kijelenthető, hogy az üzleti, a fejlesztői és a civil
kategória nevezői is magukénak érezték a kiírás szellemiségét, a közösségi célokat segítő
elképzelések mindhárom kategóriában megjelentek. Így például a nyelvtanulást új alapokra
helyező mobilapplikáció, az idős családtagokkal való folyamatos kapcsolattartást segítő IoTmegoldás, vagy az orvos-beteg kapcsolatot támogató, mesterséges intelligencia-alapú fejlesztés
egyaránt megtalálható a témák között. A pályaművek között szerepelnek az egészséges, és
élhető környezet megőrzését, a fiatalok biztonságosabb internethasználatát, vagy a hátránnyal
élők közmű-ügyintézését segítő fejlesztési elképzelések is.
„A fenntarthatóság ma már nem csak egy jól mutató fogalom a céges brosúrákban, hanem sok
esetben a vállalati működés alapvetése is. Hiszem, hogy a fenntarthatóság és az innováció kéz
a kézben járó elemei az üzleti működésnek. Minden olyan kezdeményezés, ami ráirányítja a
figyelmet a közösségek e téren kifejtett tevékenységére, üdvözlendő. Ezért is vállaltam el
örömmel az Invitech Solutions felkérését a pályázat zsűrijébe” – fogalmazott Chikán Attila, a
fenntartható smart energetikai megoldások terén élen járó ALTEO Group vezérigazgatója.
„Az Invitech Solutions a díjak odaítélésével szeretné kifejezni elkötelezettségét a folyamatos
megújulást elősegítő ötletek megvalósítása iránt, de mostantól nagyobb hangsúlyt szeretnénk
fektetni a nonprofit szervezetek ez irányú törekvéseinek felkarolására. Szeretnénk ezzel is
hangsúlyozni, hogy a vállalatoknak az üzletvitel mellett a társadalmi célokra is jobban oda kell
figyelniük, a profit mellett a közérdek is fontos.” – fogalmazott Mártha Imre, az Invitel Csoport
operatív főigazgatója.
A beérkezett nagyszámú pályázat feldolgozását követően a zsűri januárban ül össze, hogy
kiválassza az egyes kategóriák győzteseit, a díjazott pályaműveket.

Háttér-információ
Az Invitech Solutions Magyarország egyik legnagyobb informatikai és telekommunikációs
szolgáltatója. Az Invitel Csoporthoz tartozó társaság ügyfelei között közép- és nagyvállalatok,
valamint közintézmények is megtalálhatóak, emellett a távközlési szektor több száz szereplője
számára biztosít nagykereskedelmi szolgáltatásokat. A 20 éves tapasztalattal rendelkező cég
jelenleg több mint 500 szakembert foglalkoztat és mintegy 6000 partnerének nyújt informatikai-,
adatközponti-, valamint felhőmegoldásokat, illetve adatátviteli és telekommunikációs
szolgáltatásokat.
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