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DirectLine Kft. bemutatása

Küldetésünk:
„Társaságunk célja olyan korszerű termékek fejlesztése, 
gyártása és forgalmazása, amelyek hosszú távon szolgálják az 
emberek valós szükségleteit.”

 1991-ben alakult német, kanadai és magyar tulajdonnal,     

rozsdamentes anyagok forgalmazására

 1994 óta 100%-ban  magyar tulajdonú családi vállalkozás

 1996 nemesacél szerkezetgyártó üzletág beindulása

 2006 óta a K+F önálló üzletág



   

A valódi innovációs lánc

Rozsdamentes alap-

anyagok forgalmazása

Saját fejlesztés  ű

termékek forgalmazása

Termék-

fejlesztés

Technológia-

fejlesztés További

K+F projektek

Gyártás

K+F

Szerviz-center



   

A HaXSoNrendszer lényege

HaXSoN vékonyterminál jellemzői:
 kis méretű, alacsony fogyasztású,
  zajtalan működésű;
 mozgó alkatrésztől mentes, hosszú
  élettartam;
 nem szükséges frissíteni;
 számos periféria illeszthető hozzá;
 beállítások módosítására a szerveren 
van
  lehetőség;
 teljesítménytől független alkalmazás
  futtatás
 Multimédia támogatás;

Szerver jellemzői:
 nagy teljesítményű;
 többszálú alkalmazás vezérlés;
 valódi alkalmazásszerver;
 távoli hálózatról felügyelhető;
 biztonsági mentés központilag történik.

A HaXSoN jellemzői:
 Hardware mérnökileg megtervezett;
 XWindow grafikus felület;
 Softwarek a szerveren futnak;
 Network,  folyamatos és biztonságos 
adatátvitel



Gördülő elemes hajtás

● új hajtástechnikai gépelemrendszer
● hajtó és hajtott elemet golyók       

kapcsolják össze
● golyók gördülnek a hornyokban
● gördülést a hornyok struktúrája        
  biztosítja



   

Ultraprecíziós megmunkálás

Pontosság:
0.01 m!



   

Drainback napkollektor rendszer
A DirectLine kft. által kifejlesztett rozsdamentes napkollektorokkal 
működő drain back típusú mintarendszer:

Vezérlés

Hőmérő 1

Tartály 

Szivattyú

Légtelenítő

Mágnes szelep

Napkollektor

Hőcserélő spirál

Hőmérő 2

Hőmérő 3



   

Ipari berendezések
Szennyvíztechnológiai 

berendezések
Vákuumbepárló 

berendezés
Rozsdamentes

medencék

Hőcserélők Szellőzőtornyok Folyóka rendszerek



   

Köztéri létesítmények



   

Felborult egyensúly

Túl sokan lógnak a
költségvetés eml jén.ő

Improduktív szféra

Íróasztallovagrend



   

Innovációs törvény jellemzői

Innovációs törvény

 Már az elnevezés is hibás

 K+F-et non-profit tevékenységnek tekinti

 A törvény szelleme és bet je, számonkérési ű

gyakorlata egymással nincs összhangban



   

A Hivatal jobban tudja mi a K+F...
Különböz  feltételezésekő

 Jóhiszem : Dilettantizmusű

 Rosszhiszem : Pénzbehajtásű

Tévedések

 Törvény szövegének helytelen értelmezése (szakmai és jogi)

 K+F munka eredménye a tanulmány

 Alapfogalmak nem ismerése  (tanulmány = kutatási jelentés)

 stb.

Eljárás hibája

 Nem azt, nem ott, nem úgy, nem akkor vizsgálják, mint kellene!



   

Alkalmazott kutatás
A számviteli törvény szerint:
„Az alkalmazott kutatás új ismeretek megszerzésére 
irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen 
valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek.”

Az innovációs törvény szerint:
„tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új 
ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások 
vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, 
eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének 
elősegítéséhez. Magában foglalja az alkalmazott kutatáshoz - 
különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez - szükséges 
komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, a 
prototípusok kivételével; ”

Innováció alapjai - 3.el adáső Dr. Reith János, Direct-Line Kft.



   

Kísérleti fejlesztés

A számviteli törvény szerint:
„A számviteli törvény megfogalmazása szerint: a 
kísérleti fejlesztés olyan a kutatásból és a gyakorlati 
tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, 
rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, 
termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, 
rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már 
létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása. ”

Innováció alapjai - 3.el adáső Dr. Reith János, Direct-Line Kft.



   

Magyar gazdaság helyzete

Hatalmas adminisztráció és adóterhelés    Allergia mechanizmus



   

Hazai képzési struktúra

Innováció alapjai - 8.el adáső Dr. Reith János, Direct-Line Kft.

20 fő 80 fő

+16 fő = 80% 
növekedés

-16 fő = 
20%

csökkenés



   

Színvonal: SIALS felmérések eredménye



   

Tudás

 kimondatlan tudás
 titkos tudás ~ ösztönös megérzés 
 személyes tapasztalatokban rejt zik ő
 gyakran nincs tudomásunk a létezésér lő
dönt  szerepe van a gyakorlati problémák ő
megoldásában 

Innováció alapjai Dr. Reith János, Direct-Line Kft.

Tacit Explicit

jól megfogalmazható,
közzétehet , másnak átadható ő



   

Szemlélet
 A „papír”, nem egyenl  a tudássalő

 Gyakorlati orientáció hiánya

 Problémamegoldó képesség hiánya

 Tudásszint és tudástartalom téves megítélése

 Gazdasági összefüggések „szemérmes” kezelése

 Munkatapasztalat hiánya



   

Együttműködés a BMEvel

 Termelési gyakorlatok biztosítása

 Félévközi, önálló feladatok kiadása, konzultálása

 Diplomatémák kiírása, konzultálása

 Egyetemi el adások, gyakorlatok tartása, önálló tárgy:ő

      Innováció alapjai

 Doktori témák kiírása, konzultálása

 Gyárlátogatások szervezése

 Nemzetközi egyetemi együttm ködések, tanulmányi projektekű

 2012-ben BME Termék- és technológia fejleszt  laboratóriumaő



   

BME kihelyezett laboratóriuma



   

Felsőoktatás: jelentős kapacitás

GDP befolyásoló 
tényez  is lehető



   

Gyakorlati képzés modellje

Költségmegtakarítás lehet sége egy példán keresztül:ő

Az ultraprecíziós oktató labor felszerelése: 350 M Ft
fizikai és elkölcsi avulás: 10 év
6 fels oktatási intézmény: 6 x 350 M Ft / 10 év = 210 M Ft/évő
Direct-Line Kft. Vállalja 21 M Ft/év

Megtakarítás: 90%

Tennivalók:
● Szakosodás elvégzése
● Tömbösített órarend a hallgatóknak



   

Gyakorlatorientált képzés előnyei 1
Egyetemeket érintő főbb hatások:
 nem kell mindenre szakszemélyzetet alkalmazniuk
 nem kell foglalkozniuk a gépek üzemeltetésének költségeivel 

anyagköltségekkel
 nem kell készülniük a gyakorlati órákra
 magasabb színvonalú gyakorlati oktatást kínálhatnak a 

hallgatóknak, ráadásul egységesen
 felszabadul rengeteg hely - ez hasznosítható más célra
 a vállalati partnerek segíteni tudják ket a meglév  ő ő

eszközállományuk elhelyezésében, karbantartásában, esetenként
értékesítésében

 vendégeiknek m köd  környezetben mutathatják meg azű ő
eszközeiket, mint saját üzemi körülmények között m ködű ő
laboratóriumukat

 a saját eszközeiken túl más eszközök (vállalat, vagy másik
egyetem eszköze) használatát is elérik



   

Gyakorlatorientált képzés előnyei 2

Szolgáltatást adó egyetemeket és vállalkozásokat érintő hatások:

 bevételük származik a szolgáltatásból

 az erősségük területére koncentrálhatnak szakmai, pénzügyi

szempontból is

 reklámértéke van annak, hogy minden leendő műszaki

szakember megfordul náluk

 országos ismertségre tehetnek a szakemberek szert

 az együttműködési lehetőségek skálája kiszélesedik



   

Gyakorlatorientált képzés előnyei 3

Össztársadalmi, nemzetgazdasági hatások:
 nő a gyakorlati képzés színvonala, profizmusa
 a hallgatók és leendő szakemberek tájékozottsága javul, nem 

csak saját intézményüket ismerik
 az egyetemek szakosodása bekövetkezik, csökken a

szétaprózottság, belterjesség
 nem elsősorban hazai, hanem külföldi szereplőkkel kell

versenyezzenek az egyetemek
 a központi pénzek felhasználása sokkal gazdaságosabban 

valósul meg
 az így létrejövő bázisok az egyetemi képzés számos más formáját

is kiszolgálhatják. Akár még az ipari gyakorlattal nem 
rendelkező oktatók számára is lehetőség teremthető



   

Társadalmi kapacitások összehangolása

Vállalatok

Magyar
Tudományos

Akadémia

Felsőoktatási
intézmények

Közigazgatás

etc.



   

Megfogalmazott célok

 Innováció útjában álló akadályok lebontása,
  hibás szemlélet megváltoztatása

 Innovatív munkára
  alkalmas szakemberek képzése,
  gyakorlati orientáció erősítése

 Innovációs folyamatokban
  a zökkenőmentes együttműködés



   

Megoldandó feladatok

✔ Gazdaság és közszféra elfogulatlan átvilágítása

✔ Társadalmi szerepek értékelése

✔ Negatív végösszegű tevékenységek kiiktatása

✔ Alacsony hatékonyságú területek fejlesztése

✔ Felzárkózási és integrációs programok elindítása

✔ Értékelőállítás beindítása, tartalékok mozgósítása 



   

Mit kérünk, mit kínálunk?

Várjuk mindenki bátorító, támogató, segítő szándékú 
együttműködését ehhez a munkánkhoz, s ugyanezt 
kínáljuk mi is cserébe.



   

Telephely:  2330-Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 14.

Tel.: +36-24/492-111

Fax: +36-24/492-112

E-mail:  info@dldh.hu

Weblap: www.dldh.hu

DR. REITH JÁNOS

reith.janos@dldh.hu

Köszönöm a figyelmet!

http://www.dldh.hu/

