Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók
Akkreditált Innovációs Klaszter és a
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Sajtóközleménye
SZTAKI által művelt kutatási területek összhangban vannak a MediKlaszter fejlesztési céljaival erre
alapozva együttműködésük megerősítéseként, Klaszter belépési nyilatkozatot írt alá Prof. Monostori
László, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) igazgatója és Dr. Steiner
Arnold, a Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter (MediKlaszter)
elnöke, a MEDICOR Zrt. elnök-vezérigazgatója a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen 2021.06.15–én mesterséges intelligencia lehetőségeit bemutató kiállítás és szakmai
konferencia (MI Koalíció) keretében.

Elsősorban innovációs és kutatás-fejlesztési programokban
működik együtt a jövőben a SZTAKI és a MediKlaszter.
A felek együttműködésében meghatározott célok segíteni fogják a kutatókat, a hazai orvostechnikai
fejlesztőket, gyártókat, valamint a kormányzat egészségügyet érintő törekvéseit az egészségiparban
érintettek számára érdekeket teremtve.
A MediKlaszter és SZTAKI folyamatosan együttműködnek fejlesztésekben, innovációban, a
tagvállalatok által fejlesztett orvosi termékek piaci bevezetésében. A közös értékek és érdekek mentén,
a tudományos együttműködés fejlesztése keretében kialakításra kerülő programjaik megvalósításához
K+F+I programok kidolgozását tűzték ki célul az együttműködő partnerek.
A MediKlaszter tagok termékeik fejlesztésével és piacra vitelével, a SZTAKI K+F+I tevékenységével tesz
eleget társadalmi felelősségvállalási kötelezettségének, hozzájárulva az orvostudomány globális
méretű problémáinak megoldásához.
A Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter (MediKlaszter) olyan gazdasági társaságok szakmai
szövetsége, amelyek orvostechnikai termékek fejlesztésével, előállításával, egészségipari
szolgáltatásokkal foglalkoznak. A MediKlaszter tagvállalatainak száma 49, a cégek kivétel nélkül hazai
mikro-, kis- és közepes vállalkozások (KKV), tagsággal és együttműködő tudományos intézetek száma
7 (SZTAKI, SE, BME, OE, SZTE, SZE, PTE) együttesen a magyar orvostechnikai ipar meghatározó
szereplői. A vállalatok olyan orvosi berendezések és eszközök gyártásával és szolgáltatások
fejlesztésével foglalkoznak, melyek hozzásegítik az egészségügyet kitűnő minőségű hazai
készülékekhez, technológiákhoz és szolgáltatásokhoz.
A MediKlaszter 4x „Államilag Akkreditált Innovációs Klaszter”, a hazai medtech iparág meghatározóan
magyar tulajdonú, tradicionális, ugyanakkor high-tech innovatív, exportképes ágazat képviselője. A
MediKlaszter célja a 100 éves magyar orvostechnikai iparág versenyképességének növelése, az
egészségipari innovációs környezet fejlesztése, szakmai hálózatépítéssel az iparág hagyományainak
folytatása, kultúrájának megőrzése és felemelése. E cél érdekében a MediKlaszter együttműködik a
magyar tudomány és a kormányzat képviselőivel.

