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MAGYAR INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI INFORMATIKAI SZOLGÁL TATÓ (MITISZ) KFT. 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY    
„GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM - VERSENYKÉPE S IKT SZEKTOR FEJLESZTÉSE” 
(GOP-2015-3.3.4.) CIMŰ PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÁSA A MITISZ KFT. ESETÉB EN 
 
A GOP-2015-3.3.4. azonosítószámú, „Gazdaságfejleszt ési Operatív Program - Versenyképes IKT 
szektor fejlesztése” cím ű projekt keretében a MITISZ Kft. innovációs képessé geinek vizsgálata, 
fejlesztése és egy új, elektromagnetikus sugárzás m érésére és a mérési eredmények közérthet ő 
ábrázolására képes szolgáltatás, az E-smogrider üzl eti terve került kialakításra. 
A komplex megközelítés ű projekt 13.972.500,- Ft összeg ű támogatásból valósul meg az Európai Unió 
Európai Strukturális és Beruházási Alapjának támoga tásával. Támogató: Nemzetgazdasági 
Minisztérium, Közrem űködő szervezet: IVSZ – Informatikai, Távközlési és Elek tronikai Vállalkozások 
Szövetsége 
 

A projekt keretében a MITISZ Kft. innovációs potenciáljának kiaknázását segítő tanácsadás történt. Ennek 

részeként elemzésre került a MITISZ Kft. innovációs képessége és potenciálja és meghatározásra került 

annak optimális alkalmazási formája. A tanácsadó és a kedvezményezett együttműködésében kialakításra 
került az E-smogrider fantázianevű szolgáltatás üzleti terve, mely ismert elektroszmog mérési technológiákat 

és egyedi, vizualizációs képességet kombinál kültéri elektroszmog mérések elvégzésére. A létrehozott új 

szolgáltatás arra szolgál, hogy magas minőségű, de könnyen értelmezhető információval lássa el az 

érintetteket (lakosság, önkormányzatok, civil szervezetek, vállalatok, intézmények) az elektromagnetikus 

sugárzás közterületeken való jelenlétéről. 
 

Megállapítható, hogy az alacsony és magas intenzitású elektromagnetikus sugárzást kibocsátó eszközök 

illetve infrastrukturális elemek száma is ugrásszerűen növekszik az Európai Unió területén. Ezzel 

párhuzamosan nem csak a lakosság figyelme növekszik, de életbe lép a mérési igényeket jelentősen 

megnövelő 2013/35/EU számú Európai Bizottsági határozat, így a fejlesztés iránti piaci kereslet növekszik. 
 

A projekt során azonosításra kerültek a fejlesztést támogató külső források is és kijelölésre került az Európai 

Unió Horizon 2020 programjának „KKV Eszköz – I. Fázis” felhívása, mint jó eséllyel pályázható forrás. A 

tanácsadó és a MITISZ Kft. együttműködésében pályázat is benyújtásra került erre a felhívásra. 
 

A kutatás-fejlesztési projekt megvalósításáról és elért eredményeiről további információ Horváth László 

projektvezetőtől (horvath.laszlo@mitisz.hu) kérhető. 

 


