
T e r m é s z e t  -  t u d o m á n y i

T á r s a d a l o m  -  t u d o m á n y i

M ű s z a k i  -  k u t a t á s

K í s é r l e t i  -  f e j l e s z t é s

„Számunkra  az innováció fogalma azt jelenti, hogy a tudomány
az értékteremtő munka szolgálatába áll.”

KUTATÁS-FEJLESZTÉSKUTATÁS-FEJLESZTÉS



Kutatási vezető:

 MTA SZTAKI  - tudományos munkatárs
 BME Gépgyártástechnológiai Tanszék - egyetemi tanársegéd
 BME Gépgyártástechnológia Tanszék – adjunktus
 Karlsruhe-i Műszaki Egyetem – vendégkutató
 Fischer Edelstahlrohre GmbH - műszaki szakértő
 Direct-Line Kft. - kutatásvezető, ügyvezető igazgató

Bemutatkozás:

A Direct-Line Kft. 1991-ben alakult rozsdamentes alapanyagok és félkész termékek forgalmazására. 1996-
ban a kereskedelmi tevékenység kiegészítéseként megkezdtük a különböző korrózió- és saválló termékek 
fejlesztését, tervezését és gyártását. Cégünk a saját nyereségének felhasználásával kezdettől fogva jelentős 
összegeket fordított kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésére, mely tevékenység immár vállalatunk 
egyik meghatározó irányvonalává vált. Központi telephelyünkön több tudományágat átfogó Innovációs Kutató-, és 
Szakképzési Központ jött létre.

A 2003-ban megszületett innovációs alapról szóló törvény elsődleges célja a hazai gazdaság 
versenyképességének növelése, a fejlődés folyamatosságának biztosítása volt. Cégünk a fejlett nyugat-európai  
kutatás-fejlesztési gyakorlatot követve egyszerre kísérli meg az eredményesség és a gazdaságosság ott elvárt 
követelményeit teljesíteni. 

Erősségünk:

 Kollégáink nemzetközi kutatói tapasztalata (D, GB, I, USA, RSA)
 Versenyszféra követelményeinek ismerete, amelyet eredményes fejlődésünk is igazol
 A megoldandó problémák szokásostól eltérő, jövedelmezőség-orientált kezelésmódja

A nálunk gazdagabb és fejlettebb világtól nem szégyen tanulnunk. Mi a Direct-Line Kft.-nél is ezt tettük 
akkor, amikor munkatársaink hosszú éveket töltöttek el külföldön, s kísérjük ma is figyelemmel az általunk művelt 
szakmaterületek legfrissebb eredményeit.

Mi az innováció?

„Innováció, a munkába állított tudás.”
„Az innováció a K+F integrálása a termelésbe.”
„Az innováció megújulás a vállalkozásban.”

A kutatás-fejlesztési projektek érdemi lebonyolítása a mi felfogásunk szerint azt jelenti, hogy a végeredmény a 
megrendelő számára közvetlenül hasznosítható produktum kell legyen, amelynek értéke a ráfordítás arányában jól 
mérhető. Meggyőződésünk, hogy a kutató munka célja nem a tanulmányok megírása, amelyek hasonlóan, mint a 
könyvelés, a termelési folyamat utólagos dokumentálását szolgálják. Ehhez a szemlélethez igazodó módon a kutatás-
fejlesztési módszereinkben és a lebonyolítás menetében a szokásosnál lényegesen nagyobb szerep jut a gyakorlati 
megközelítésnek, a gazdasági szempontok érvényre juttatásának.

dr. Reith János



Melyek a fő prioritások a cégünk által lebonyolított K+F programokban:

 A K+F projekt nem szokásos vállalkozási típusú tevékenység
 Ismert  és elterjedt módszerek megkérdőjelezése, legfeljebb szakmai minimumként való kezelése
 Megbízói témák integrálása, szinergia kihasználása
 Források szétforgácsolása helyett azok koncentrálása
 A korábbi években elindított, időközben sikeres programok kiteljesítése
 A megbízók valós igényeire, valós megoldások kidolgozása
 A törvényben leírtakkal összhangban, teljes körű dokumentálás
 Hiteles fő- és alvállalkozói körrel való együttműködés
 Szakmai publikációk, szabadalmi bejelentések készítése helyett megvalósítás
 A szerzői és anyagi jellegű jogok hazánkban és egy kézben tartása

Cégünk éppen ezért olyan K+F projektek lebonyolításában érdekelt, amelyeket a potenciális megrendelők 
előzményeivel együtt már az indulás időszakában megismerhetnek, az itt megfogalmazott témakiírásokkal 
azonosulhatnak, a saját tevékenységi körükhöz igazodó módon az ebben részletezett célokat módosíthatják, a 
számukra fontos hangsúlyokat megválaszthatják. A több megrendelő finanszírozta kutatás-fejlesztési programok 
a világban mindenütt a legsikeresebbek közé tartoznak, hiszen így jöhet felszínre az a szinergia  hatás, amit ma 
hazánkban sokan még gyanakvással fogadnak. A világ fejlettebb régióiban a piaci ellenfelek is összefognak egy-egy
innovatív fejlesztés céljából.

A megbízóink egyedi igényeinek, szakmai elvárásainak teljesíthetősége érdekében mindenkor kompetens 
partnereket vonunk be a kutatás-fejlesztési projektekbe. Az alvállalkozói kör gondos megválasztása, az adott 
témában való felkészültsége a garancia a Direct-Line Kft. irányításával megvalósuló kutatás-fejlesztési projektek 
eredményességének.

Kutatási-fejlesztési témakörök:

Cégünk az elmúlt évtizedek alatt több olyan fejlesztési projektet gondozott, melyek megrendelői 
igényeknek megfelelően több szabadalmi bejelentéssel, piaci sikert aratott termékekkel zárultak. A jelenleg is 
folyamatban lévő közös fejlesztéseink az alábbi főbb tématerületek szerint foglalhatók össze. 

 Energia racionalizálási módszertan fejlesztése
 Alternatív energiák alkalmazhatósága
 Informatika 
 Ultra precíziós megmunkálási technológia fejlesztése
 Mérésautomatizálási rendszerek fejlesztése
 Víz- és Szennyvíztechnológiai berendezések fejlesztése
 Termelés irányítás

 Humán erőforrás menedzsment új irányainak kutatása
 Logisztikai rendszerek fejlesztése

 Piackutatási módszerek fejlesztése
 Forma- és konstrukciós tervezési módszerek fejlesztése

A fejlesztési témakörök mindegyikén belül több önálló projekt valósult meg. A Kutatási és Innovációs 
Alapról szóló 2003. évi XC törvény szerinti Innovációs Járulék teljes egészében felhasználható a fentiekben 
felsorolt kutatási projektek megrendelésére valamint más, a listában nem szereplő egyedi kutatási területre is. 

Mindezekkel kapcsolatban cégünk munkatársai készséggel adnak bővebb tájékoztatást.



Elérhetőségünk:

Telephely: 2330-Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 14.
Tel.: +36-24/492-111
Fax: +36-24/492-112
e-mail: main@dldh.hu
weblap: www.dldh.hu
GPS koordináták: É47.3522911

K19.1201801

Megvalósult referenciáinkból:

Informatika

Ultra precíziós megmunkálás

Alternatív energiák

Formatervezett konstrukciókSzennyvíztechnológiai berendezések


