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A fémmegmunkálás területén tevékenykedő, magyar tulajdonú "MŰFORG EZREDÉV" Kft. 
Hajdúnánáson kezdte meg támogatott kutatás-fejlesztési projektjét, melynek célja olyan új 
gépjárművekbe beépíthető és elektronikus vezérlés segítségével működő forgó tárcsás egyensúlyozó 
eszköz előállítása, mely a gépkocsi úttartását és menetstabilizálását növeli majd. A projekt 2018. 
januárjában megkezdődött és a Széchenyi 2020 program GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00039 azonosító 
számú pályázatának keretében elnyert 200 917 216 Ft vissza nem térítendő támogatásnak és a 
kapcsolódó 100.458.623 Ft kedvezményes kölcsönnek köszönhetően valósulhat meg. 
 
A fejlesztés keretében egy olyan önálló menetstabilizáló rendszer kifejlesztése a cél, ami a már 
szokásosan alkalmazott rendszerektől (ESP és ESC rendszerek) függetlenül és azok működése mellett 
bármilyen kocsi típusba beépíthető lesz, akár utólag is. A kifejlesztendő szerkezet működés közben 
valódi oldalirányú ellenerőt képes kifejteni a kocsira, ezáltal önmagában vagy a meglévő rendszerek 
mellett használva is megsokszorozza az autók úttartási képességét a tapadási viszonyoktól függetlenül. 
Különlegessége, hogy nem a kerekekre hat, hanem az autó karosszériáján keresztül az egész autóra 
fejt ki erőhatást. 
 
A megvalósítás 24 hónaposra tervezett időtartama alatt a MŰFORG EZREDÉV" Kft. szakemberein kívül 
további magyar vállalkozás is bevonásra kerül az eszköz műszaki vizsgálatait, bizonyos kísérleti, 
kutatási feladatainak ellátását illetően. 
 
A támogatott vállalkozás a sikeres fejlesztést követően az eszköz gyártásra kész prototípusának 
birtokában lép majd az eredményekkel a nagyközönség elé és széles körben igyekszik megismertetni 
új termékét a potenciális felhasználókkal, a sajtó és az autós szakma képviselőivel a cég piaci 
értékesítésre vonatkozó stratégiájával összhangban. 
 
A fejlesztést végző vállalkozásról a https://www.muforg.hu/hu oldalon találhatnak bővebb információt.  
 
 
További információ kérhető: 
Gencsi Imre ügyvezető 
tel: 0630/993-4235 
e-mail cím: imre.gencsi@muforg.hu 

A "MŰFORG EZREDÉV" Kft. Hajdúnánáson egyedülálló műszaki megoldásra alapozva gépjármű 
menetstabilizáló eszköz kifejlesztését kezdte meg 200,92 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós 
támogatás segítségével. A gépjárművekbe beépíthető és elektronikus vezérlés segítségével működő 
berendezés kifejlesztését követően a vállalkozás mielőbb szeretné beindítani az eszköz hazai 
sorozatgyártását is. 
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