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A WORLD ECONOMIC FORUM (VILÁGGAZDASÁGI FÓRUM) NYÍLVÁNOSSÁGRA HOZZA A 2006. ÉV
„TECHNOLÓGIAI PIONÍR” NÉVSORÁT: AZ EGYIK KIVÁLASZTOTT A HOLOGRAFIKA KFT.
Budapest, 2005. december 5. A World Economic Forum (Világgazdasági Fórum) a mai napon kihirdette a
2006-os év 36 technológiai úttörőjének névsorát. A Holografika Kft. (Magyarország) az egyike a kiválasztott
cégeknek.
A „Technológiai pionír” cégek által fejlesztett és alkalmozott technológiák különösen innovatívak és átalakító
erejűek, ezáltal gyökeres változást hozhatnak az energia, a biotechnológia és egészség, valamint az információs
technológiák területén. Az idei év cégei nemcsak élvonalbeli munkásságuk miatt kerültek kiválasztásra, hanem
azért is, mert eredményeik hosszútávon befolyásolhatják az üzleti életet és a társadalmat egyaránt.
A Fórum a világ állapotának javításával szembeni elkötelezettségének megfelelően 2000-ben hozta létre
„Technológiai pionír” programját, amely arra hivatott, hogy a technológiai fejlesztések és változások új
perspektíváját nyújtsa. A program a Világgazdaságii Fórum égisze alatt, illetve annak két stratégiai partnere, az
Apax Partners és a Deloitte Touche Tohmatsuval karöltve működik. A WEF technológiai pionír programján
keresztül az egész világon követi és átfogja azokat a cégeket, amelyek új technológiák kialakításával és
fejlesztésével foglalkoznak. Minden innováció, legyen az kis vagy nagy jelentőséggel bíró, egy újabb lehetőség a
társadalom számára, hogy olyan technológiát alkalmazzon, amely megváltoztatja, esetleg tökéletesítheti
világunkat.
„Technológiai úttörőink kreatív innovációi jelentős hatással vannak az üzleti élet és a társadalom működésére”,
mondta a WEF vezérigazgatója, Peter Torreele. „A világot átfogó tudáshálózatként a technológiai úttörők
jelentős mértékben hozzájárulnak ehhez a párbeszédhez és a Fórum küldetéséhez.”
Az idei év egyik technológiai úttörője a Holografika Kft., egy gyorsan növekvő magyar technológiai cég,
amelyet Balogh Tibor, Gábor Dénes díjas villamosmérnök-holográfus alapított. A Holografika Kft. holografikus
technológiák és 3D megjelenítők fejlesztésével foglalkozik, amelyek a jövőbeni 3D televíziózás alapját
jelenthetik. A HoloVizio™ egy olyan szabadalmaztatott high-end megoldás, ami a gyakorlatban is bizonyított. A
3D kép szemüveg nélkül is látható, nincs szükség pozicionálásra vagy követésre és „ablakszerű”, természetes 3D
látványt nyújt egyidejűleg több néző számára.
A 3D monitorokat a múlt év óta már forgalmazzák orvosi célra és tudományos képalkotásra, és többek között
egy autóipari tervezésre is alkalmas computer-aided design (CAD) nagyméretű kivetítős rendszer fejlesztése is
folyamatban van. A cég 3D képalkotásban meglévő jelentős tapasztalata lehetővé teszi, hogy új-generációs
rendszereket építsen és világméretben is jelentős szereplővé váljon a 3D technológiák területén.
„A Holografikának hosszútávú víziója van a jövő 3D rendszereiről és az új optikai eszközökre épülő, ma még
sci-fi-be illő 3D környezet megvalósításához vezető útról; kezdve az ehhez tartozó technológiák, termékek
kifejlesztésétől az alapvetően új alkalmazások bevezetésén keresztül egészen a szabványok megteremtéséig. Az,
hogy ránk esett a választás a "Technológiai pionír" programban megadja az esélyt, hogy magyar cégként,
találmányainkon alapuló fejlesztési munkánk széles nyilvánosságot kapjon. Alkalom arra, hogy kifejthessük
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nézeteinket a döntéshozóknak a kutató szemszögéből, és megtaláljanak bennünket azok, akik fantáziát látnak
ebben a robbanásszerűen fejlődő technológiai területben. Végsősoron kiváló lehetőség számunkra, hogy
hallassuk a hangunkat, és ha lépésenként is, de alakítsuk a jövő technológiai képét”, mondta Balogh Tibor, a
Holografika alapító ügyvezetője.
A WEF tagjai, választói és munkatársai minden évben jelölik a technológiai úttörőket. A kiválasztás kritériumai
magukban foglalják a következőket:
1. Innováció: A cég technológiája legyen igazán innovatív. A cég jelentős befektetéseket mutasson fel a
K+F szektorban.
2. Lehetséges befolyás: A cég technológiája potenciálisan hosszútávon alapvetően befolyásolja az üzleti
életet és társadalmat.
3. Növekedés és fenntarthatóság: A cégnek rendelkeznie kell egy hosszútávú piacvezetőre jellemző
jegyekkel, illetve jól körvonalazott terveket kell felmutatnia a jövőbeni fejlesztésekre és növekedésre
vonatkozóan.
4. A koncepció bizonyítéka: A cégnek legyen piacképes terméke vagy technológiájának több bizonyított
gyakorlati alkalmazása.
5. Vezetés: A cégnek legyen vízióval rendelkező vezetése, amelynek kritikus szerepe van abban, hogy a
cég elérhesse kitűzött céljait.
6. Státusz: A cég előzetesen nem lehet tagja a Világgazdasági Fórumnak.
A jelölteket egy technológiai szakértőkből álló külső vizsgáló bizottság értékeli a fenti kritériumok
figyelembe vételével.
A Holografika Kft. a 26” és 32”-os monitorjait 2004-ben kezdte el értékesíteni és tervezi, hogy jövőre a
szórakoztató ipar számára is alkalmas nagyméretű rendszereket készít. Az EU 6-os keretprogramja által
támogatott projektekben második generációs megjelenítők, 3D kamera rendszer és a teljes 3D szoftver
környezet fejlesztése is folyamatban van. A cég Európán kívüli üzleti kapcsolatok és együttműködések
kiépítését is tervezi, hogy jelenlétét megalapozza az amerikai, valamint ázsiai és egyéb piacokon az
elkövetkező években.
A technológiai pionír hálózat különlegessége, hogy az új technológiák fejlesztésével foglalkozó cégeket
integrált és interdiszciplináris módon kapcsolja össze. A technológiai pionírok közössége az alapítvány és
annak tagjai számára mélyreható ismereteket nyújt számos kulcsfontosságú, a társadalmat érintő
technológiai témában.
A World Economic Forum (www.weforum.org) genfi székhelyű független szervezet, amely a világ
állapotának javítását tűzte ki célul. A világ vezető 1.000 cégének közreműködésével alapították, a Fórum a
világméretű gazdasági növekedés és társadalmi haladás érdekében tevékenykedik. A Fórum lehetővé teszi,
hogy vezető üzletemberek, politikusok, értelmiségiek és más társadalmat meghatározó vezetők egymással
kapcsolatokat építsenek ki és kulcsfontosságú közérdekű témákat vitassanak meg. A szervezet 1971-ben
alapítvánnyá alakult át. A World Economic Forum pártatlan és nonprofit szervezet, politikai, párt és nemzeti
érdekekhez nem kötődik. 1995-ben a Fórum az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsával a nem kormányzati
szervezetek tanácsadói státuszát nyerte el.

Megjegyzés a szerkesztőnek:
További információk a WEF Technológiai pionír programjáról és a 36 jelöltről:
www.weforum.org/techpioneers
A jelöltek nagyfelbontású fotói letölthetők:
www.pbase.com/forumweb/techpioneers
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