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A Vállalkozz 50+ programunk záróeseményének egyik pillanata.

A generációkban rejlő erő
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KEDVES BARÁTUNK!

Az idei kiadvány nem csak a 2022-es év büszkeségre okot 

adó eredményeit összegzi, ennél sokkal tágabb kitekintés-

sel álltunk neki a szerkesztői munkának. Ennek oka, hogy 

idén 10 éve indultunk el azon az izgalmas úton, amely a 

Design Terminal jelenlegi formájához vezetett. Az, hogy 

ma a nemzetközi Mentorprogramunk a világ különböző 

pontjain élő startupokat segíti, hogy több, mint 1000 kül-

honi magyar vállalkozó sikereiben osztozunk, hogy ösz-

szehozzuk egymással a visegrádi régiós cégeket, hogy az 

agrárium kihívásaira keresünk megoldásokat, és az űripar 

magyarországi szerepét is erősítjük, mind annak köszön-

hető, hogy 2014-ben mertünk nagyot álmodni.   

Nem dőltünk hátra akkor sem, amikor megvalósult egy-

egy víziónk, folyamatosan azon dolgoztunk, hogy új 

célközönség számára indítsunk programokat. Több pél-

dával szolgál erre az idei év is. A Womentoring pár éve 

még a Mentorprogram keretein belül fogalmazódott meg, 

idén már önálló programba vártuk a vállalkozásra vágyó 

édesanyákat. Emellett egy olyan generáció felé fordultunk, 

amellyel ritkán törődik az innovációs világ: az ötven év 

felettieket szólítottuk meg Vállalkozz 50+ kezdeményezé-

sünkkel. A fiatal, 18-35 éves korosztály kiváló ötleteit pedig 

a Nemzeti Tehetség Központtal közös START Programban 

kerestük. 

2022-ben is erősítettük európai szerepünket. Az Euró-

pai Bizottság által indított CASSINI Hackathont, melyen  

a résztvevőknek műholdadatok segítségével kellett meg-

oldást hozniuk a turizmus fenntarthatóságára, hazánk-

ban a Design Terminal rendezhette meg. Ősszel érkezett a 

hír: a jövő évi verseny magyarországi szervezőiként szintén 

minket választottak. Két sikeres Horizon 2020 pályázat 

után pedig jövőre már konzorciumvezetőként bonyolítunk 

egy Horizon Europe projektet.  

Az elmúlt esztendő globális gazdasági és társadalmi ér-

telemben rendkívüli nehézségeket hozott. Töretlen opti-

mizmussal hisszük, hogy ebből a helyzetből is kiutat mu-

tathat az innováció, a közösségek – és természetesen  

a tehetséggondozás, amely misszió mellett minden kö-

rülmények között kitartunk. A következő évtizedben is 

szeretnénk rászolgálni a bizalomra!

2023-ban folytatjuk!

Jónás László, Böszörményi-Nagy Gergely, Végh Tímea, 

a Design Terminal tulajdonosai
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A DESIGN TERMINAL 10 ÉVE

Idén 10 éve, hogy megfogalmazódott a Design Terminal gondolata. Ma már 12 

országban vagyunk jelen vállalkozásfejlesztési tevékenységünkkel, és az elmúlt 

évtizedben több, mint 250 innovációs programban segítettünk 2500-nál is több 

vállalkozót. Mindeközben értékes szakmai-baráti kapcsolatokat kötöttünk, és 

izgalmasabbnál izgalmasabb kezdeményezések során mi magunk is fejlődtünk. 
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2014

A hozzánk beérkező számos 

megkeresésre és igényre vá-

laszul életre hívjuk vállalkozói 

Mentorprogramunkat, amely 

mára Magyarország legrégebben 

működő üzleti tehetséggondo-

zó műhelye. Három területen, a 

TechLab (skálázható technológiai 

vállalkozások), a DesignLab (ter-

vezői vállalkozások) és a CityLab 

(városfejlesztéssel foglalkozó 

vállalkozások) keretében segítjük 

a jövő magas hozzáadott értékű 

magyar vállalkozásait. Nemzetközi 

szintű csúcstalálkozókat hozunk 

létre a jövő iparágai számára  

(pl. Budapest 3D Printing Days).

2016

A Design Terminal magántulajdo-

nú non-profit szervezetként foly-

tatja tevékenységét, Csák János 

elismert üzletember, diplomata 

elnökként és társtulajdonosként 

csatlakozik hozzánk. A Design 

Terminal a Külhoni Magyar Fiatal 

Vállalkozók Évének stratégiai part-

nere lesz, és megszervezi első kár-

pát-medencei mentorprogramját. 

Célunk, hogy minden határon túli 

magyar közösségben szülessenek 

olyan vállalkozások, amelyek hoz-

zájárulnak a tehetséges fiatalok 

szülőföldön maradásához. 

2012-2013 

Megkezdődik a Design Terminal 

szakmai tevékenységének felépí-

tése Böszörményi-Nagy Gergely 

vezetésével. Elkészítjük a kreatív- 

ipar ösztönzésének stratégiáját, 

és az Európai Unió Tanácsának 

Magyar Elnöksége keretében be-

mutatjuk a kontinensnek a hazai 

kreatívipar meghatározó teljesít-

ményeit (pl. Gombold újra! Divat  

a magyar).

2015

A Design Terminal szervezésé- 

ben megszületik Magyarország 

jövőfesztiválja, a Brain Bar.  

Az esemény már az első évben is 

különlegesnek számított formáját 

és tartalmát tekintve, ember és 

technológia viszonyára fókuszált, 

és közel 100 ismert előadót látott 

vendégül.

2017

Nemzetközi építkezésbe kezdünk, 

és elindítjuk üzleti szolgáltatá- 

sainkat a magyar gazdaság  

meghatározó vállalatai számára.  

A programok célja, hogy a start- 

upok beépüljenek a nagyválla-

latok értékláncaiba, és innovatív 

megoldásaikkal versenyképeseb-

bé tegyék őket. Első ügyfeleink 

közt van a MOL Group és  

a Google is. 
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2018

Egész Európára kiterjesztjük  

missziónkat. Ezen belül elsősorban  

a V4-es régió fellendítésére kon-

centrálunk: elindítjuk Közép- 

Európa első vállalkozói ösztöndí-

ját a Nemzetközi Visegrádi Alap 

támogatásával, melynek célja a 

régió üzleti tehetségei és a térség 

nagyvállalatai közötti együttmű-

ködés, ezzel a visegrádi orszá-

gok közötti üzleti kapcsolatok 

erősítése. 

2020

Első sikeres, nemzetközi pályáza-

tunk eredményeként elindul  

a kétéves X-Europe, melyet olyan 

neves konzorciumi partnerekkel 

bonyolítunk, mint az F6S, a TNW,  

a Growth Tribe és a TechChill.  

Az EU által finanszírozott program 

célja, hogy deeptech, vagyis tu-

dományos-technológiai, kutatá-

son alapuló startupok fejlődését 

ösztönözze. Ettől az évtől kezdve 

tudatos nemzetközi építkezésbe 

kezdünk. Alapító-ügyvezetőnk, 

Böszörményi-Nagy Gergely  

a Magyar Érdemrend Arany  

Érdemkereszt polgári kitüntetés-

ben részesül a hazai innovációs 

ökoszisztéma fejlesztéséért  

végzett munkájáért.  

2021

Csatlakozunk az űriparhoz. 

Az Európai Űrügynökség megbízá-

sából a Design Terminal veszi  

át az ESA űripari tevékenységének 

hazai képviseletét, és vezeti ettől 

az évtől az ESA Business Incuba-

tion Centre Hungary Programot, 

mely utat nyit a hazai vállalkozá-

sok számára az űripar felé. Egy 

másik, a HIPA-val közös progra-

munk révén az autóipar kihívásai-

ba is belekóstolunk. 

2019

Együttműködésbe kezdünk  

a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-

rával: közösen elindítjuk Magyar-

ország történetének egyedülálló 

agrárinkubációs programját,  

a NAK TechLabet, hogy a leginno-

vatívabb megoldások megtalálják 

helyüket a hazai mezőgazdaság-

ban. Ezen kívül innovációs part-

nerségbe kezdünk a Knorr-Brem-

sével, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemmel, a MÁV Zrt-vel,  

a Microsoft Magyarországgal  

és az E.ONnal. 
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„Ebéd a Sárgánál?”

Irodánk kedves központja a hatalmas napsárga asz-

tal, amely az Erzsébet téri helyszínünkről indulva a Kál-

vin térre, majd a Székács utcába is kísért minket egy 

évtizeden át. Itt gyűlik össze ebédidőben a csapat,  

összpontosulnak a munkán túli legfontosabb ügyek, 

szóba kerül magán- és közélet, vélemények ütköznek,  

álláspontok módosulnak..., majd újra szétszéled minden-

ki, hogy visszatérjen a feladataihoz. Ja, és persze nya-

ralásból, vidéki, külföldi utazásból hazaérkezve mindig 

teszünk valami ínyenc meglepetést a Sárgára.
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Az innovációs ügynökség életében a kezdetektől fontos 

törekvés a fiatalok tehetséggondozása, ugyanakkor az 

idei év azt is bebizonyította: érdemes hidat képezni a ge-

nerációk között.  

A rátermett fiatalok most mindennél több programban 

kaptak támogatást. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamará-

val a mezőgazdaság versenyképességének növeléséért 

szervezzük évek óta az egyetemistákat megszólító ötlet-

versenyeket. Minden alkalommal lendületes, bátor, világ-

megváltó tervekkel előálló hallgatók érkeznek, akik évről 

évre azt is bebizonyítják, hogy egy monstrum iparágban 

is jól jöhet a felőlük jövő vérfrissítés.  

A CASSINI hackathon versenyzői sem kis lépésre vállal-

koztak: a világűr késztette kreativitásra a fiatalokat, akik 

közül a legkiválóbbak az európai döntőre is eljutottak.  

Egy kolléganőnk haladó búvár vizsgát tett, egy másik 

jelnyelvet tanult. Olyan is van, aki vertikális farm technoló-

gia szaktudással bír.  És van, aki bányászhagyományokat 

ápol szabadidejében.   

A GENERÁCIÓKBAN REJLŐ ERŐ

A Nemzeti Tehetség Központtal karöltve pedig szintén egy 

új kezdeményezés szakmai partnerei lehettünk. A decem-

berben második etapját kezdő START Program a 18-35 

éves korosztálynak segít megalapozni vállalkozásait.     

Az egyik legnagyobb újítás a Design Terminal idei évében 

a Vállalkozz 50+ program. Egy olyan korosztályt szólítot-

tunk meg, amivel ritkán foglalkozik az innovációs világ. 

A jelentkezők lelkesedése és a vállalkozók visszajelzései 

alapján nem hiába vállaltuk fel ezt a missziót, amelyben 

kimondott törekvés volt az is, hogy a résztvevőket ösz-

szehozzuk – akár sokkal – fiatalabb mentorainkkal. A két 

generáció így megismerhette egymás nézőpontját, ta-

nulhatott egymástól.    

Az idei Éves jelentés ezt a korosztályos ívet is szeretné 

felmutatni.  
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GYAKORNOKI PROGRAMUNK TUDÁST  
ÉS TAPASZTALATOT NYÚJT 

Minden évben lehetőséget biztosítunk néhány lelkes egyetemistának, hogy  

a Design Terminalnál a gyakorlatban is hasznosíthassák szakmai tudásukat. 

Clayton Romanok zászlóshajó Mentorprogramunkban segített idén. 

Mi volt a fő feladatod?

Elsősorban a startupok és a mentorok közt közvetítettem. A félév vége felé 

pedig én is támogathattam a DT csapatot a szemesztert záró Graduation Day 

megtervezésében és megszervezésében.  

Melyik volt a kedvenc pillanatod a munka során és miért?  

Egyértelműen a záróesemény hete! Ekkor minden vállalkozó személyesen jött 

el hozzánk mentorálásra és a sikeres félév megünneplésére. Csodálatos érzés 

volt egy helyen, az eredményeiket ünnepelni látni azt a csapatot!

Mivel lettél gazdagabb a gyakornoki program alatt?  

Felbecsülhetetlen értékű tudással, amelyet a Design Terminal szuper mento-

raival folytatott mentorálás során tanulhattam. Külföldiként olyan nemzetközi 

tapasztalatot szerezhettem, ami csak egyszer adódik egy életben, és mind-

eközben elmélyedhettem a magyar kultúrában is. A Design Terminal tágította a 

látókörömet, és olyan csapat tagja lehettem, amely kimeríthetetlenül törekszik 

a pozitív társadalmi hatásra. 

 

Clayton Romanok 
gyakornok
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ŰRIPARI PROGRAMUNK 
EURÓPÁBAN 

A tavalyi évben a Design Terminal vette át az ESA űripari 

tevékenységének hazai képviseletét, ezzel pedig az ESA BIC 

Hungary program vezetését, mely utat nyit a hazai vállalko-

zások számára az űripar felé. Ebben az évben nemzetközi 

szinteken ismerkedtünk az ESA hálózat tagjaival. Athén-

ban betekintést nyerhettek abba, hogy a nemzetközi köz-

pontok saját országukban hogyan támogatják az űripari 

startupokat. Noordwijk városában, az ESA hollandiai köz-

pontjában az ESA Commercialization Gateway tagjaival 

találkoztak, és az International Space Days űrkonferenci-

án, Európa egyik legrangosabb űripari eseményén is részt 

vehettek. Barcelonában egy új, Horizon 2020-as projekt 

nyitóeseményére utazhattak, melynek fő célja egy átfogó, 

hozzáférhető európai adattér létrehozása.

CSAPATUNK TÁVOL  
A HÉTKÖZNAPOKTÓL

Májusban kétnapos csapatépítőt tartottunk Galyatetőn, 

amin a Brain Bar és a Creacity is részt vett. Amellett, hogy 

volt idő kicsit egymás tevékenységéről, izgalmas kezdemé-

nyezéseiről is bővebben beszélgetni, workshopokon vehet-

tünk részt, túráztunk a gyönyörű hegyvidéken, és éjsza-

kai csillaglesre is ellátogathattunk. Ősszel az irodában 

folytattuk a közösségépítést: egy normafai délelőtt után 

főzőversenyen mértük össze csapatokban a tudásunkat.   

2022 EMLÉKEZETES 
PILLANATAI
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ELLÁTOGATTUNK EGY ÁSATÁSRA   

Júliusban Iharkúton, a Bakony szívében jártunk, ahol Ősi 

Attila paleontológus vezetett körbe minket egy egykori 

bauxitbányában. A szakemberek a krétakori Magyaror-

szág elképesztő világát tárják fel éppen az ásatáson. 

Nem mellesleg Attila itt találta meg húsz évvel ezelőtt az 

első magyar dinoszauruszleleteket. Erről is mesélt gyer-

meki érdeklődéssel felvértezett csapatunknak.    

RÉSZT VETTÜNK A TUSVÁNYOSI 
TALÁLKOZÓN

Pár kollégánk részt vett az idei Bálványosi Szabadegye-

tem programjain, előadásokat hallgattak, alkalomad-

tán a Design Terminalt népszerűsítették Tusnádfürdőn. 

Kirándulásra is volt idő: a kis csapat eljutott a Szent 

Anna-tóhoz, és a történelmi Magyarország legkeletibb 

pontjára, az Apahavas csúcsára is.   

KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB 
JÖVŐFESZTIVÁLJÁN A DESIGN 
TERMINAL

A Brain Baron mindig azokat a fiatalokat keressük, akik 

hasonló innovációs szemlélettel bírnak, mint mi. A sát-

runkat meglátogató érdeklődők DT-s memóriajáték és 

szerencsekerék segítségével ismerkedhettek meg tevé-

kenységünkkel, és az új startup szótárunkba is belelapoz-

gathattak. A vállalkozói karrierre bátorítottuk idén is őket.   

Egy alomnyi bébi sünre bukkantunk 

a Design Terminal kertjében.
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Az innovációs világot gyakran azonosítjuk a fiatal start- 

upokkal, a Design Terminalnál azonban úgy gondoljuk: 

érdemes odafigyelni azokra az ötletgazdákra, akik élet-

koruknál fogva már rendelkeznek kellő tapasztalattal 

és céltudatosabbak is. Ezért indítottuk el a Vállalkozz 50+ 

programot. Az egyedülálló kezdeményezés az első perctől 

elsöprő sikernek örvendett, a jelentkezők lelkesedése túl-

tett a fiatal innovátorokén is. A legfőbb cél az volt, hogy 

minél több ötven év feletti váljon vállalkozóvá.  

 

A Vállalkozz 50+ védnöki szerepét Csák János jelenlegi 

kultúráért és innovációért felelős miniszter vállalta el, aki 

korábban a MOL, a Matáv, a T-Mobile Magyarország ve-

zetői között volt, és így releváns tapasztalatokkal tudta 

gazdagítani a programot.  

 

A résztvevőknek szakmai mentorálások, előadások, 

workshopok segítettek abban, hogy naprakész tudás-

hoz jussanak, és ezáltal megszerezzék a vállalkozás 

elindításához szükséges alapokat, üzleti és pénzügyi 

tervvel rendelkezzenek. Üzleti találkozókat szerveztünk 

nekik, melyek igen eredményesen zárultak. Egyik résztve-

vőnk lehetőséget kapott, hogy bemutassa vállalkozását 

a Bosch Rexrothnál. Másikuk vajdasági vállalkozóként el 

tudta kezdeni a magyarországi terjeszkedést.  

 

Ezzel párhuzamosan közösséget is formáltunk. Egy olyan 

támogató, egymásra nyitott csapat szerveződött, amely 

ránk is inspirálóan hatott. A visszajelzések alapján pedig 

egyértelmű volt, hogy elindul a második szemeszter is.  

VÁLLALKOZZ 50+ 

GENERÁCIÓS  
KEZDEMÉNYEZÉSEINK

A GENERÁCIÓKBAN REJLŐ ERŐ
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“Amióta a Design Terminal vállalkozásfejlesztéssel foglalkozik, azt vettük észre, 

hogy sokkal nagyobb sikereket érnek el azok, akik nagy tapasztalattal vágnak 

bele vállalkozásuk beindításába, és adott esetben fiatalabb generációval 

dolgoznak együtt. Számtalan programot indítottunk, amely a fiatal innováto-

rokra koncentrált. Most azt szeretnénk megmutatni, hogy az innovációs világ 

nem teljes az 50+-os korosztály nélkül.”

Jónás László
a Design Terminal szakmai vezetője, ügyvezetője

3 KÉRDÉS – 3 VÁLASZ TÓTH KAROLINA 
PROJEKTMENEDZSERREL

Melyik a legkedvesebb emléked a programból? 

Maga a teljes program és az atmoszférája. Amellett, hogy a résztvevők fejlőd-

hettek a képzéseken, mi is rengeteget tanulhattunk tőlük: kitartást, életigenlést, 

és azt, hogy nem szabad feladni. Sohasem késő az álmaidért tenni, küzdeni, 

és valóban nem a kor határozza meg az embert – ezek a gondolatok, örökké 

el fognak kísérni.  

Miben fejlődtek legtöbbet a résztvevők? 

Mivel ez egy alapozó képzés, szakmailag rengeteg mindenben fejlődtek. Az 

első szemeszter elején a résztvevők még nem tudták tömören, néhány mon-

datban bemutatni vállalkozásukat. Távolinak tűnt, hogy mindössze két percben  

pitch-eljék az ötletüket. Az őszi szemeszterben azonban két alumni résztvevőnk 

adott elő az új csapatnak, ahol beszéltek magukról, vállalkozásukról és a prog-

rammal kapcsolatos tapasztalataikról. Mindezt hihetetlenül összeszedetten, 

lényegretörően és izgalmasan.  

Milyen hangulatban zajlott a záróesemény? 

A záróesemény elején magunk között zártuk le a programot. Ezt a meghittség és 

a hála jellemezte legjobban. A díjátadón és a záróbeszédeken már voltak öröm-

könnyek is. Végül együtt sütögettünk, önfeledt, vidám beszélgetéssel kísérve. 

Mi a közös a McDonald’s-ban,  

a Coca Cola-ban, a Garminban 

és az Ethereumban? 

Mindegyik cég alapítója 50 felett 

volt, amikor belevágtak ma már 

multimilliárdos üzletükbe.

„A képzés előtt úgy voltam vele, 

hogy már senkinek sem kellek, 

idős, így felesleges is vagyok.  

A programban azt éreztem, hogy 

végre az én ötletemet is figye-

lembe veszik, és nem  

a ’na megint mit talált ki az öreg’  

hozzáállással fogadnak. A kép-

zések alatt elfelejthettem hány 

éves vagyok, a családom pedig 

újra felnéz rám.”  

Ágoston Tibor 

vállalkozó
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A program résztvevői többek között vállalkozásfejlesztési 

módszertanokkal ismerkedhettek meg, HR, sales, brand-

ing és marketing, valamint piackutatási és piacelemzési 

ismereteket szerezhettek, sőt üzleti terv kidolgozása is a 

feladatuk volt: erre folyamatos visszajelzéseket kaptak 

kulcsmentoraiktól. 

A Nemzeti Tehetség Központnak köszönhetően az innová- 

torok bruttó 3 millió forint kezdőtőkével alapozhatták meg 

vállalkozásukat. A kéthónapos folyamatot záró eseményen 

pedig két résztvevő elnyerhette a bruttó 5 millió forintos 

jutalmat is ezen felül.  

A tavaszi START Program annyira jól sikerült, hogy télen folytattuk a kezdeménye-

zést.  Három új, napjaink kihívásait érintő témakörben lehetett beadni a jelentke-

zéseket, decemberben indult a program a résztvevőknek.   

• egészségügy és szociális kérdéskör  

• ötletek zöld küldetéssel  

• megoldások a közösségért  

„Azt tapasztaljuk, hogy a fiatal generáció minden eddiginél nagyobb motivációt 

érez magában saját vállalkozás indítására. Ehhez azonban nem elég egy innovatív 

ötlet. Pályázatunk célja, hogy pénzügyi támogatással és tudással is felvértezze a 

jövő vállalkozóit, hogy az ambiciózus fiatalok ötletük megvalósítására tudjanak 

koncentrálni.”

Dr. Lantos Krisztina
a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője

START PROGRAM A NEMZETI  
TEHETSÉG KÖZPONTTAL   

101 fiatal jelentkező    
19 bekerült csapat   
3 millió forint kezdőtőke  
a résztvevőknek   

A magyar társadalom számára hasznos innovációkat ke-

resett közös programján a Nemzeti Tehetség Központ és 

a Design Terminal.   

A tavaszi szemeszterben három kihívásra vártuk a fiatal 

ötletgazdák jelentkezését:   

• koronavírus utáni újratervezés  

• a fiatalok és az idősebb generáció közti párbeszéd   

• a valódi és a virtuális tér közti átjárás

Az első szemeszter győztes 

csapata a Hungary Hiring lett. 

A vállalkozás külföldön tanuló 

magyar hallgatókat köt össze 

platformján magyar cégekkel, 

vállalatokkal, annak érdekében, 

hogy csökkentse a minőségi 

munkaerőhiányt itthon és a 

frissen végzett diákoknak is 

lehetőséget biztosítson.   

A GENERÁCIÓKBAN REJLŐ ERŐ
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A Design Terminal története során 
már több, mint 250 programban 
mutatott irányt több, mint 2500 
startupnak.

Az egyik biztos pont ebben a misszióban, zászlóshajó 

a DT mindennapjaiban a nemzetközi Mentorprogram, 

amelynek 3 hónapja során az induló vállalkozások többek 

között termék-, és üzletfejlesztésben, kommunikációban, 

értékesítésben, pénzügyi tervezésben fejlődhetnek, hazai 

és nemzetközi mentorok közreműködésével, személyre 

szabott mentorálás során.     

MENTORPROGRAM: FÓKUSZ  
A NŐI VÁLLALKOZÓKON 
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TAVASZI SZEMESZTER   

3 KÉRDÉS – 3 VÁLASZ MIKLÓS 
SÁRIVAL, A MENTORPROGRAM 
VEZETŐJÉVEL  

Mi volt számodra a legizgalmasabb a tavaszi 

szemeszterben?   

Sok szempontból volt különleges ez a félév. A kiválasztott 

csapatok fele női társalapítóval érkezett, ami nagyon jót 

tett a sokszínűségnek, behozott új nézőpontokat, izgal-

massá tette a startupok szakmai beszélgetéseit. Persze 

a férfiak is brillíroztak.   

Hogyan alakult a közösségépítés?   

Ötletmegosztásban, egymás segítésében nem volt hiány. 

Végre kiléphettünk az online térből, személyesen is megis-

merhettük a másikat. Az offline nyitóhétre Budapestre ér-

kezett az összes csapat, beszélgethettünk, workshopokon 

vehettünk részt, kialakult a csapatdinamika.   

Melyik volt a kedvenc programelemed?  

A tartalmas félév végül egy szintén személyes záróalka-

lomban csúcsosodott ki, amelyen már nem csak a csapa-

tok, hanem a külföldi kulcsmentorok is részt vettek. Cso-

dálatos dolog volt végre mindenkivel találkozni, és együtt 

ünnepelni sikereinket.   

TAVASZI SZEMESZTER   

2022 tavaszán 68 professzionális fejlődésre és üzleti kap-

csolatokra vágyó vállalkozás jelentkezett a Mentorprog-

ramra. A felkészítő tábor, vagyis a Power Camp után a 

végső válogatásba 10 ígéretes, társadalmi hatással bíró 

csapat került be. Utóbbi az egyik legfontosabb kitétel, 

amikor a jelentkezők közül választjuk ki a bejutókat.    

Kiemelt szempont volt az is, hogy minél több női alapítót 

bírjunk jelentkezésre. E tekintetben ebben a félévben két-

szeres volt a siker: a jelentkező vállalkozások több, mint 

50%-át és a bekerült csapatoknak is több, mint a felét, 

vagyis hat startupot indítottak nők. Nem csoda, hogy a 

következő félévig megérett bennünk a gondolat egy önálló 

Womentoring programra...  

43Design Terminal – Éves jelentés 2022



Ultimate Waterprobe – Magyarország   

A termelőket segítik a minőségi haltenyésztésben azzal, 

hogy integrált hardver és szoftver megoldásukkal mérik 

a vízminőséget.   

Babypurp – Magyarország  

Kisbabák számára terveznek speciális, antibakteriá-

lis cumit, amely megelőzi és gyógyítja többek között a 

szájpenészt.   

Composterra – Hollandia   

Bioalapú élelmiszer-csomagolóanyagokat, cserepe-

ket és dekorációs elemeket gyártanak a műanyagok 

alternatívájaként.   

Click’N’Cruise – Magyarország

A platform abban segíti felhasználóit, hogy utazási iro-

dák összetett szolgáltatásai nélkül szervezzenek hajós 

körutazásokat.  

Astrotectonic  – Lengyelország   

A földrengéseket segít előre jelezni a startup integrált 

szoftveres és hardveres megoldása.  

Dyrectorio – Magyarország

A startup idő- és költségveszteséget csökkent a DevOps 

és GitOps operációk esetében.

Smart Capacit System – Magyarország  

Szoftveres megoldást kínálnak, amellyel a felhasz-

nálók elektronikus eszközeik energiafelhasználását 

optimalizálhatják.   

CSAPATOK

Ultimate Waterprobe
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Refilamer – Magyarország   

A műanyag hulladékot 3D nyomtató filamentként haszno-

sítják újra, sőt online piacteret is üzemeltetnek az eladásra 

szánt filamentnek.

Voovo – Magyarország     

A startup olyan appot fejleszt, amelyen az idegennyelve-

ket tanuló felhasználók kártyákkal fokozhatják sikereiket.   

Már ebben a szemeszterben is kiemelt figyelmet 

fordítottunk a női alapítókra, kifejezetten nekik szóló 

programelemekkel. A félév végén plusz ösztöndíjban 

részesült az Astrotectonic, a Babypurp, a Click’N’Cruise 

és a Little Snooze.

Little Snooze  – Svédország   

Fejlesztésük egy olyan sapka, amely funkcionális akuszti-

kai kialakítása révén megvédi a babákat, kisgyermekeket 

a káros zajoktól.    
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ŐSZI SZEMESZTER  

“A DT Mentorprogramja olyan rést tölt be az ötletfázis és az erős piaci pozícióval 

rendelkező scaleup fázis között, amire nemzetközi szinten is kevés példa van. 

Ebben az életszakaszban már van valamilyen értékajánlat az alapítók kezében, 

már talán néhány ügyfelük is van, de rengeteg területen hiányos a tudásuk és a 

tapasztalatuk, amelyet a Mentorprogram szisztematikusan kezel workshopokkal, 

előadásokkal, boardroom gyakorlatokkal. Ehhez adódik hozzá, hogy mi, kulcs-

mentorok heti rendszerességgel segítünk egy-egy csapatot az útjukon. Saját 

tapasztalat, hogy mentorként egyfajta svájcibicskaként kell működni, hiszen 

ebben a fázisban a fókuszban lévő termékfejlesztésen túl olyan területeken is 

támogatást nyújtunk, mint a például az értékesítés, a vezetői működés, szerve-

zet- és folyamatfejlesztés vagy éppen az üzleti jog. Emellett szívesen osztom 

meg mentoráltjaimmal a kapcsolati tőkémet, amennyiben ez minden félnek 

értéket teremt. A legkedvesebb emlékeim mindig az offline rendezvények, amikor 

a mentorok és a csapatok találkoznak és kötetlenül érzik jól magukat együtt.”  

Slezák Balázs
a Mentorprogram kulcsmentora 

Optimisták-e a startupok?  

 

A Hungarian Startup Report 2021 

válaszadói közül 41% gondolja 

úgy, hogy unikornis lesz belőle, 

pedig az előző évben még csak 

34% volt ennyire magabiztos. 

84%-uk pedig úgy látja, 

kulcsszereplővé válik  

a nemzetközi piacokon.

Ebben a félévben is változatos területeken működő vállalkozások jutottak be a 

Mentorprogramba. Tíz csapat kezdte meg a 2022-es őszi szemesztert.  



Apprise – Magyarország 

Abban segítik regisztrálóikat, hogy hatékonyan növeljék 

felhasználóik számát. A felület az alkalmazások felhasz-

nálószerzési kampányait automatizálja, kampánypara-

métereket, hirdetési szövegeket kezel, és optimalizálási 

tippeket is ad.    

Borindex – Magyarország  

A startup a borkóstolók kínálatát összegzi felületén a 

nagyközönség számára, ugyanakkor a hozzájuk csatla-

kozó magyar pincészeteknek ingyenes tartalomgyártással 

is segít.     

CSAPATOK 

Duelbox – Magyarország  

Virtuális, személyes vagy hibrid eseményekhez kínálnak in-

teraktív, testre- (és márkára) szabható játékokat, melyek-

kel könnyebb bevonni a résztvevőket és erősíteni bennük 

az elköteleződést.   

Exaurus – Oroszország   

Mesterséges vázakat, úgynevezett exoskeletonokat gyárt 

a vállalkozás, melyek csökkentik a fizikai munkát végzők 

munkahelyi baleseteknek való kitettségét. Az eszköz a 

mozgásszerveket érő stresszt enyhíti.  

Énprojekt – Magyarország  
Ez a felület a szakmai és magánéletben is segít megtalálni 

felhasználói számára a legjobb megoldásokat és szakem-

bereket, legyen az pszichológus, coach vagy tanácsadó.   

Veteményem.hu – Magyarország  

Elsősorban hobbikertészek és önellátó gazdaságok szá-

mára nyújt interaktív platformot ez a startup, ahol a fel-

használók megtervezhetik és fejleszthetik kertjüket.  

Flame – Magyarország  
Az alkalmazás megkönnyíti a tűzoltók riasztását, méghoz-

zá a veszély elhárításáig nyomon követve a helyzetet. Sőt, 

országos tűzcsaptérképet is találunk itt.   
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Performanceology – Magyarország   

Termékük, a Simboostr bárkit e-sport versenyzővé va-

rázsol. Virtuális versenymérnökkel biztosít automatizált 

visszajelzéseket a felhasználók számára, hogy hogyan 

fejleszthetik a vezetési technikájukat.   

Truviva  – Magyarország  

Meddőségkezelési platform, amely holisztikus megköze-

lítéssel – mindfulness anyagokkal, termékenységi speci-

alistákkal, kiegészítőkkel – közelít a leendő anyák testi és 

lelki jólétéhez.   

ThanX Finance – Magyarország  

A startup blokklánc alapú jutalom- és hűségplatformot 

épít, amelyen még kriptovalutát is lehet gyűjteni, azok pe-

dig kedvezményekre és ajándékokra válthatók.   
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WOMENTORING  

Mi a férfiak és a nők aránya a magyar startupokban? 

 

A 2021-es Hungarian Startup Report alapján az átlag 

startup alapító Magyarországon 30+-os, magas iskolai 

végzettséggel bíró férfi. Női társalapítóval csak a vállalko-

zások 29%-a bír, női alapítású vállalkozás pedig csak 12%. 

A fenti, nem túl mutatós számokon szeretnénk változtatni 

célzott programunkkal, a Womentoringgal.  

A WOMENTORING RÉSZTVEVŐI  

 

Menyhárt Kornélia  

A Végtagmentő elnevezésű applikációt fejleszti, amely  

a diabétesz szövődményei során fellépő nehezen vagy 

egyáltalán nem gyógyuló sebeket vizsgálja, vénás beteg-

ségeket diagnosztizálja.  

 

Csanaky Szilvia Piroska 

Olyan terápiás eszköztí álmodott meg, amely hatéko-

nyabbá teszi és meggyorsítja a pszichoterápiás munkát. 

Az Attached projective toolkithez – melyet Holbis Emőke 

tervezővel közösen hoztak létre – terápiás módszertan is 

tartozik.   

 

Dékány Mónika  

Olyan készletet álmodott meg, amely az általános isko-

lai fizika oktatáshoz nyújt segítséget: egyszerű, látványos 

kísérletek végezhetők el vele, méghozzá újrahasznosított 

eszközök segítségével.  

 

Kónyi-Kiss Borbála  

Hallássérültekkel is foglalkozó logopédusként fejlesztő há-

zat szeretne létrehozni azok számára, akiknek beszédfej-

lesztésre van szükségük – csecsemőtől felnőttkorig. 

 

Pápay Zsófia  

Maga is az édesanyáknak szeretne segíteni egy termék-

családdal, amely csak természetes hatóanyagokat tar-

talmaz, és támogatja például a stresszoldást, a minőségi 

alvást, sportolást.  

4 éve kifejezetten a nőkre fókuszáló kezdeményezést in-

dítottunk ezen a néven, akkor még a Mentorprogramon 

belül. Női alapítókat, kismamákat és kisgyermekes anyu-

kákat segítettünk abban, hogy felismerjék: a vállalkozói 

lét akár kisgyermek mellett is opció lehet, hiszen a nők 

anyaként nap mint nap olyan készségeket alkalmaznak, 

amelyek egy vállalkozásban is elengedhetetlenek.  

 

A 2022-es őszi szemeszterben önálló programként in-

dítottuk el a Womentoringot. Azokat a várandós nőket 

és anyukákat vártuk a programra, akik rendelkeznek egy 

startup ötlettel vagy már elindították vállalkozásukat, de 

hiányzott ehhez a megfelelő üzleti tudásuk vagy kellő ma-

gabiztosságuk. A képzés során gyermekfelügyeletet biz-

tosítottunk számukra irodánkban.   

A Womentoring első félévének nagykövete Rácz Zsófia volt, 

akkori fiatalokért felelős helyettes államtitkár, jelenlegi  

miniszteri biztos. Az Index-szel együttműködésben ké-

szített podcast sorozat első részében alumni startupunk,  

a Photon alapítójával, Volom Sárával szerepeltek együtt.

“A támogató közösség 
és a kihívások megosztása nagy
erőt tud adni, ami így hozzájárul
az egyéni és egyben a közösség
sikereihez is. Ilyen támogató
közeget teremt a Womentoring
programja is. Felemelő érzés 
látni azt a lelkesedést 
és eltökéltséget, amivel 
a napi rutinból kiszakadva 
vetik munkába magukat 
a résztvevők, hogy megvalósítsák 
vállalkozói terveiket.”

Szabó Edit Ditte
Kulcsmentor

“Nagyon inspiráló látni, ha valaki kiemelkedően jó ered-

ményt ért el egy területen, vagy valami szokatlant alkot. 

Azt az érzést kelti az emberben, hogy ha neki sikerült, 

nekem is összejöhet. Elhiszed, hogy te is képes vagy ha-

sonló teljesítményre vagy egy olyan dolog megalkotására, 

amit mondjuk nem gondoltál volna korábban. Alábecsül-

jük, hogy mennyire nagy reményt tud adni a nőknek az 

összekapaszkodás.”   

Rácz Zsófia
 Womentoring nagykövet 



58 Design Terminal – Éves jelentés 2022

Ami a posztok mögött van címmel videósorozatot indí-

tottunk a Brain Barral közösen, Womentoring programunk 

keretében. Ismert, vállalkozó nők inspiráló sikertörténeteit 

ismerhették meg a nézők, hogy erőt meríthessenek saját 

álmaik megvalósításához. Az első vendég Kende-Hofherr 

Krisztina volt.
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Bécs, Barcelona és Berlin az Édes Város új iránya  

Még csak jövőre lesz 3 éve, hogy az Édes Város elindult 

(2020 tavaszán jelentkeztek Mentorprogramunkba is), idén 

máris egy 400 millió forintos, második befektetési körről 

tudtak beszámolni, és elindították a terveket az európai 

terjeszkedés felé is. A startup Budapest prémium cuk-

rászdáinak édességeit, minőségi borokat és a legszebb 

virágcsokrokat kínálja platformján, és ezt más nagyváro-

sokkal is meg szeretnék ismertetni, sőt a távolabbi jövőben 

a Közel-Keletet és Ázsiát sem tartják kizártnak.  

Befektetést szerzett a Marketyour.store   

Szintén a 2021-es őszi szemeszterbe került be a Market- 

your.store csapata, akik teljeskörű vizuális tartalomszol-

gáltatást nyújtanak. Az általuk alkalmazott 360°-os és 

a 3D termékmegjelenítés az online kereskedelem növe-

lésének egyik leghatékonyabb módja. Első befektetőjét 

húzta be a startup idén szeptemberben: a Virgo Ventures 

csatlakozott hozzájuk.   

Szárnyal a Briefly Business!    

Azon túl, hogy ebben az évben 205 millió forintos befektetési kört zárt a szu-

persikeres szabadúszó platformot megálmodó Briefly, belevágtak egy táv-

munka csapat menedzsment szoftver fejlesztésébe is. Így már a szabadúszók 

és a vállalatok közötti munka adminisztrációs feladatainak teljes támogatását 

is biztosítja a szolgáltatás. A csapat – a 2020-as tavaszi Mentorprogram egyik 

kiemelt alumnija – a terjeszkedésben is gondolkodik már: Hollandiát és az angol 

piacot szeretnék meghódítani 2023-ban. Nem mellesleg pedig nemrég nyitottak 

új irodát.  

A Respray megjelent a Lupa Beach-en  

A Respray Solutions Mentorprogramunk 2021-es őszi sze-

meszterének csapata volt. Céljuk az alumínium dezodo-

ros palackok jelentette veszélyes hulladék termelésének 

csökkentése, amelyet palackjaik sokszori újratölthetősége 

és egy káros hajtógáz mentes technológia tesz lehetővé. 

Ez év júliusában a Lupa Beach kezdett velük pilot projekt-

be: újratölthető arc- és testpermetet tettek elérhetővé a 

kilátogató vendégek számára.   

SIKERSZTORIK KORÁBBI 
MENTORÁLTJAINKTÓL 



A V4 Startup Force 2018 óta épít sikerrel hidat Lengyelor-

szág, Magyarország, Csehország és Szlovákia vállalkozói 

ökoszisztémái között a Nemzetközi Visegrádi Alap támo-

gatásával és szakmai partnerekkel közösen. A legfőbb 

cél idén is az volt, hogy helyben, a régióban építsük a 

tehetségeket, hosszú távon így mutatva meg a globá-

lis piacnak a térség erejét. Az országok közti hídépítés 

még hangsúlyosabb szerepet kapott a jelen gazdasági 

helyzetben.  

A V4 Startup Force eddigi mérlege:

Több, mint 70 résztvevő startup.   
Több, mint 350 üzleti találkozó.   

V4 STARTUP FORCE: HELYBEN 
ÉPÍTJÜK A TEHETSÉGEKET  

A 2022-es tavaszi félévtől kezdődően kifejezetten az éret-

tebb és B2B vállalkozások (vagyis olyan vállalatok, ame-

lyek más cégek számára értékesítik termékeiket vagy szol-

gáltatásaikat) jelentkezését vártuk a programra. Először 

most is a kiválasztási körbe jutott be húsz startup, akik 

már azonnal releváns üzleti képzésben részesültek. A fő 

programba összesen négy – országonként egy – startup 

kerül be minden szemeszterben. Ők online és offline vállal-

kozásfejlesztési és közösségi programokkal, nagyvállalati 

találkozókkal kísérve járják be a visegrádi régiót.    

TAVASZI SZEMESZTER  

Összesen 81 csapat adta be jelentkezését. Az első két he-

tet virtuálisan, a harmadikat pedig Budapesten, szemé-

lyes valósítottuk meg. 

“A V4 Startup Force egy kitűnő lehetőség arra, hogy fellen-

dítsük az innovációt a visegrádi régióban, támogassuk a 

vállalkozókat abban, hogy hasonló gondolkodású társa-

ikkal össze tudjanak kötődni, tanulhassanak egy határo-

kon átívelő perspektívából, és felgyorsítsák üzleti öteleteik 

fejlesztését. Nagyon élveztem a program során azt, hogy 

felfedezhettem, hogyan kerülnek ki a csapatok a saját 

komfortzónájukból és léphetnek új utakra az értékterem-

tésben ügyfeleik számára.” 

Valentino Megale
V4 Startup Force előadó  

és Bootcamp Demo Day zsűritag

„Nagyon jó élmény volt,
hogy ennyi különböző
hátterű emberrel tudtunk
megismerkedni, mentorokkal
és startupokkal egyaránt,
mert mindenki megoszthatta
a másikkal a saját
tapasztalatát. A kapcsolat is
megmarad közöttünk, tudunk
hova nyúlni, ha elakadunk.”  

Jade Nacoul 
nemzetközi üzletfejlesztés, BEiT  
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CSAPATOK  

B-Lock – Magyarország   

A startup okos kerékpártároló rendszert fejleszt, mely applikáción keresztül 

nyitható és zárható, így maximális biztonságot nyújt a bringatulajdonosoknak.  

Ecobean – Lengyelország   

A fenntarthatóság jegyében kávézaccból gyártanak használati tárgyakat, pél-

dául szívószálat vagy éppen virágcserepet.   

BeiT – Csehország   

A startup digitális és automatizált megoldása segíti az ingatlantulajdonosokat a 

hatékony ügyintézésben, és lehetővé teszi a bérlők számára, hogy csökkentsék 

energiaszámlájukat.   

Try The Colors – Szlovákia   

A startup azoknak segít alkalmazásával, akik lakást újítanak fel: a felhasználók 

egy helyen tudhatják le a teljes procedúrát, az inspirációtól a szín kiválasztásán 

és megvásárlásán át a festő felkéréséig.   

ŐSZI SZEMESZTER

73 startup jelentkezett ősszel a programba. 

CSAPATOK

BonsaiX – Magyarország   

A BonsaiX cégre szabott vállalati tudáskezelési funkció-

kat tesz elérhetővé kis- és középvállalkozások, valamint 

nagyvállalati ügyfelek számára.   

YourLox – Szlovákia   

Intelligens, egymással kommunikáló sportszekrények? A 

startup arra hozott megoldást, hogy közvetlenül a hely-

színen bárki bérbe adhassa vagy vehesse a sportoláshoz, 

játékokhoz szükséges eszközöket, így akár saját felszere-

lés nélkül is élvezhetjük az aktív kikapcsolódást.  

Team FeedBack – Lengyelország   

A startup szolgáltatásának használatával a cégek in-

novatív módon monitorozhatják a csapatok hangulatát, 

munkafolyamatait és aktuális problémáit. A kollégák ki-

töltenek egy egyszerű, anoním kérdőívet, a szoftver pedig 

még a csapat készségeit is strukturálja, és visszajelzé-

seket is nyújt.  

WisePorter – Csehország   

Intelligens termékkatalógust fejlesztenek, amely auto-

matizálja a termékkezelést és személyre szabja ajánla-

tait többek közt bankok, e-kereskedelmi szereplők, tele-

kommunikációs, gyógyszerészeti és energiaipari cégek 

számára.  
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KÜLHONI  
MENTORPROGRAM:  
A HÁLÓZAT EREJE  

2022-ben összesen 469 vállalkozó fordult  
meg a Külhoni Mentorprogramokon.  
2015 óta 1061 vállalkozó csatlakozott  
a hálózatunkhoz. 

Hét évvel ezelőtt, a Nemzetpolitikai Államtitkárság szakmai partnereként kezdtünk 

bele egyik legeredményesebb, legszívmelengetőbb programunkba.

A külhoni vállalkozókat 2022-ben is mentor-mentorált találkozók, workshopok és 

előadások segítségével buzdítottuk fejlődésre. Az indulás óta összetartó közös-

ség kovácsolódott a résztvevőkből Erdélyben, Vajdaságban, Horvátországban, 

Felvidéken, Kárpátalján és Muravidéken is.

A vállalkozók észrevételei alapján vezettünk be idén számos újítást, így a két-

szintű (alapozó és haladó) képzéseket, illetve az iparági, tematikus szekciókat, 

hogy az egy iparágon belül tevékenykedők hatékonyabban teremthessenek kap-

csolatot, illetve az iparágak közti együttműködést is serkentsük.

Büszkék vagyunk arra, amikor egy mentoráltunk mentor szerepet vállal, mert úgy 

érzi: van mit továbbadnia. Idén több ilyenre is volt példa. Sőt, megerősítettük a 

kulcsmentori szerepkört, akikhez maguk a mentorok fordulhatnak.

Fontos cél volt, hogy a régiók közötti együttműködést erősítsük. A Kárpát-me-

dencei Vállalkozók Találkozóját most is ennek szellemében szerveztük meg Me-

zőkövesden, immár 7. alkalommal, 200 vállalkozó részvételével. A kapcsolat- és 

közösségépítést régiónként is hangsúlyoztuk, a Vajdaságban például alumni ta-

lálkozó megszervezésével. 

Tavaly első alkalommal rendeztük meg az Erdélyi Gazdasági Fórumot, melynek idei 

folytatása mellett már Felvidéken is hasonló eseményt szerveztünk.
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“Az elmúlt évek tapasztalata alapján azt látom, hogy ezek-

nek a rendezvényeknek két nagyon fontos hatása van: egy-

részt a tanulás, mert az előadásokból rengeteg új ötletet, 

információt szereznek a vállalkozók. Másrészt a kapcso-

latépítés, hisz sok vállalkozó nagyon messze él és dolgozik 

egymástól, a rendezvényeken pedig nagyon sokat tudnak 

beszélgetni, amiből üzleti kapcsolatok születnek.”  

Mészáros Anita
a Külhoni Mentorprogram kulcsmentora 

“Ez egy nagyon pozitív gondolkodású közeg. Azzal, hogy 

megosztjuk egymással a tapasztalatainkat és tudásunkat, 

fényévekkel gyorsabban tudunk haladni, mint ahogyan 

arra egyedül képesek lennénk.” 

Nagy Zsolt
mentor, volt mentorált, Smart Web Invest SRL 

“Nagyon sokat kapunk a külhoni
programjaink vállalkozóitól, mentoraitól
és mentoráltjaitól: a hitünk megerősítését.
Ha pedig azt nézzük, hogy az elmúlt 
7 év alatt nem relativizálódtak azok
az értékek, amikben közösen hiszünk,
így például a becsület és a szövetség,
az egyéni érdekek nem írták felül ezeknek 
a jelentését, az megerősít minket abban is, 
hogy ez a közösség: erő.”  

Hajnal Virág
a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője 



KIEMELT SIKERREL ZÁRTUK  
AZ X-EUROPE PROGRAMOT  

2022. április 30-án zárult a kétéves X-Europe projekt, 

amely nagy mérföldkő volt a Design Terminal életében. 

Az első nagyobb volumenű nemzetközi pályázat, amit 

elnyertünk, és fontos szakmai partnerekkel valósítottuk 

meg. A szakmai bíráló bizottság úgy értékelte: a Design 

Terminal nemhogy sikerrel zárta a programot, de túltel-

jesítette, amire szerződött, többek között a jelentkező 

startupok számában. Kiemelték a DT közösségépítési 

munkáját is. A program másik legnagyobb hozadéka – 

az eredményeken és a startupok fejlesztésén túl –, hogy 

azóta is tárgyalunk az F6S-szel a folytatás lehetőségéről, 

esetleges új projektekről. Ennek köszönhetően indul el a 

Womenture program 2023 januárjában, német és észt 

partnerekkel, illetve a régi társsal, a DEX-IC-vel.    

NEMZETKÖZI SIKEREK  
ÚTJÁN  

A Design Terminal tudatosan dolgozott nemzetközi pá-

lyázati tevékenységének felépítésén az idei évben. Büsz-

kék vagyunk arra, hogy a kifejezetten a pályázatokért 

felelős munkatársak mellett az egész csapat lelkesen 

segített abban, hogy hazai programjaink mellett egyre 

több nemzetközi partnerséget tudhassunk magunkénak.  

A pályázati terület elindítása óta nemcsak azt mondhat-

juk el, hogy folyamatosak a nemzetközi megkeresések, 

hanem azt is, hogy csak az idei évben már négy nem-

zetközi projektet is elnyertünk. A legfontosabb eredmény 

azonban az, hogy a vállalkozni vágyó tehetségeknek 

vagy a már vállalkozó startupoknak további lehetősé-

geket tudunk biztosítani a terveik megvalósításához 

mindezzel.

Végh Tímea
Operatív vezető

72 73Design Terminal – Éves jelentés 2022Design Terminal – Éves jelentés 2022



75Design Terminal – Éves jelentés 202274 Design Terminal – Éves jelentés 2022

CASSINI HACKATHON  

Hazánk mellett 8 másik európai országban futott pár-

huzamosan a CASSINI Hackathon, melynek résztvevői 

európai műholdakból, a Copernicusból, a Galileoból és 

az EGNOSból származó adatok felhasználásával hoztak 

ötletet arra, hogyan tennék fenntarthatóvá a kontinens 

turizmusát.  

 

Az ötletverseny arra fókuszált, hogyan tudjuk megóvni, 

megőrizni a jövőnek a felejthetetlen európai úti célokat. 

Magyarországon a Design Terminal rendezhette meg a 

versenyt. A CASSINI Hackathons and Mentoring soroza-

tot szervező Európai Bizottság Védelmi és Űripari Főigaz-

gatóságának szakreferense, Ugo Celestino is részt vett a 

kétnapos eseményen. Értékelése alapján a Design Termi-

nal bebizonyította, miért esett az európai szervezők vá-

lasztása az innovációs ügynökségre: kiválóra minősítette 

a budapesti fordulót.  

Büszkék vagyunk rá, hogy 2023-ra 
újra elnyertük a CASSINI Hackathon 
szervezésének jogát Magyarországon.  

A résztvevők a következő évben Európa védelmi és bizton-

sági képességeit erősítő kihívásokra válaszolhatnak, ame-

lyeket ismét űrtechnológiák segítségével kell megoldaniuk. 

„A szervezők számára mindig az a fő
kihívás, hogy a megfelelő irányokat és
szakértelmet biztosítsák a résztvevő
csapatoknak a fejlődéshez. Az első
napon azt láttam, hogy a srácok elég
merész ötletekkel érkeztek, de az üzleti
és technikai mentorálás, valamint a pitch
felkészítők a megfelelő irányba terelték 
a gondolkodásukat.”   

Ugo Celestino
az Európai Bizottság Védelmi  

és Űripari Főigazgatóságának szakreferense

Pusztán az elmúlt négy évben 

több, mint kétmilliárd turistát 

fogadott a kontinens a világ 

minden tájáról. 

A GENERÁCIÓKBAN REJLŐ ERŐ
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3 KÉRDÉS – 3 VÁLASZ HANSON  
SOPHIVAL, A CASSINI HACKATHON 
PROJEKTMENEDZSERÉVEL

Ez volt az első szakmai élményed a Design Terminalban. Mi volt a legnagyobb 

kihívás benne?

Nem ismertem az itteni struktúrát, elvárásokat. Viszont egy olyan támogató 

csapatba kerültem, ahol minden kérdésemmel tudtam hova fordulni. A másik 

nagy kihívás az volt, hogy hogyan tudjuk hatékonyan ötvözni az űripart és a 

turizmust. Szerencsére nagyon jó szakmai partnerek és mentorok csatlakoztak 

hozzánk, hogy segítsék ezt.  

Melyik volt a legkedvesebb pillanatod a verseny során?

Lehet, hogy sablonos válasz, de a Demo Day-t szerettem legjobban. Izgalmas 

volt a szervezés, és mivel 7 országból érkeztek hozzánk a résztvevő diákok, iga-

zán multikulturális volt a közeg. Vicces, hogy a lezárás után 3 megkeresést is 

kaptunk, hogy van-e nyitott pozíció a Design Terminalban. Őket is meggyőzte 

a profi szervezés és a program izgalma.   

Szerinted mivel érdemeltük ki a kiváló minősítést a főszervezőktől?

Egyrészt a workshopok magas minőségével voltak elégedettek, és a szakmai 

zsűri is elnyerte a tetszésüket. Sikerült meghívnunk egy-egy szakértőt az ál-

lami (Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos), a piaci (Sárhegyi 

István, űripari befektető) és az egyetemi szektorból (Dr. Bacsárdi László, MANT 

alelnök). Másrészt imádták azt, ahogyan a helyszínt dekoráltuk. A Demo Day 

színpadának alján a Hold látszódott, így a versenyzők képletesen egy holdra-

lépéssel pitcheltek. 

54 jelentkezőből 15 résztvevőt 

válogattunk be a hackathonra.  

Ők 7 különböző országból 

érkeztek, Magyarország 

mellett többek közt Indiából, 

Hollandiából, a Fülöp-szigetekről 

és Németországból.  
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NAK TECHLAB A NEMZETI 
AGRÁRGAZDASÁGI KAMARÁVAL 
   

Folytattuk az együttműködést a kamarával, így idén is je-

lentkezhettek az egyetemisták az ötletversenyre, a star-

tupok pedig a nagyvállalati partnerek közreműködésével 

megrendezett inkubációs programra. Ezeket most is szak-

mai partnerként segítette a Design Terminal. 

IPARÁGI PROGRAMJAINK 

EGYETEMI ÖTLETVERSENY   

A 24 órás ötletverseny, mely során a fiatalok intenzív üz-

let- és termékfejlesztési, IT, pénzügyi és prezentációs fel-

készítést, valamint agrárszakmai mentorálást kaptak, az 

agrárium, illetve az agrár karrierút népszerűsítését tűzte 

ki célul.   

A jelentkezők égető mezőgazdasági kihívásokra dolgoz-

tak ki javaslatokat. Született ötlet a napelemekkel táplált 

precíziós epertermesztésre, az állattenyésztés területén az 

energia-, illetve takarmány-felhasználás optimalizálására, 

sőt: rovar alapú élelmiszerek piaci bevezetésére is. A győz-

tes csapat a robotfejésre alkalmatlan tehenek jelenleginél 

értékteremtőbb és jövedelmezőbb hasznosításának mo-

delljét dolgozta ki.  

Miért fontos kérdés az agráriumban a generációváltás?

 

Nagy kérdés az agrárszektorban, hogy az előttünk álló – 

érzékelhetően kihívásokkal teli – időszakban lesz-e után-

pótlás az ágazatban. Magyarországon a gazdaságok 

13%-át vezetik csak fiatal gazdálkodók, 31%-a 65 év feletti 

gazdák kezében van. 2010 óta a gazdaságokat irányító 65 

év felettiek aránya 7%-kal nőtt, míg a 14–39 éves korcso-

port aránya 3%-kal csökkent. *

*parlament.hu - InfoJegyzet: Generációváltás a mezőgazdaságban, 2021.

A GENERÁCIÓKBAN REJLŐ ERŐ
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INKUBÁCIÓS PROGRAM    

Idén szeptemberben negyedik alkalommal indult útjára 

az agrár startupokat és hazai agrárnagyvállalatokat ösz-

szekötő inkubációs program. A cél most is az volt, hogy az 

agrárium digitalizációs szintjének növelését segítsük, és 

minél több gazdálkodó kezdje alkalmazni a hatékonyság-

növelő és fenntartható megoldásokat.   

A startupok a hazai agráriumot érintő, megoldásra váró 

problémákra jelentkezhettek. A program értékajánlatai 

közül idén is kiemelkedett, hogy akár együttműködésbe is 

kezdhettek a résztvevő nagyvállalatokkal, így a Corteva  

Agriscience-szel, a CLAAS Hungáriával, az Axiál Kft.-vel 

vagy éppen a Bonafarm Csoporttal.   

DEMO DAY

A háromhónapos program záró eseményére november vé-

gén került sor, a NAK AGTECH SUMMIT agrárdigitalizációs 

konferencián, mely során a startupok és nagyvállalatok 

bemutatták a kialakult együttműködéseket.

A bekerült csapatok sokszínű megoldásokkal érkeztek, 

amelyek több területen is segíthetik a mezőgazdaság 

versenyképességének növelését. A GrabMax az ipari au-

tomatizációban lehet hasznos a gazdáknak, az ARIO a 

robotizált növénytermesztésben, a Callio Vision Kft. mes-

terséges intelligencia alapú gépi látást fejleszt az iparnak. 

A Recog.AI szintén gépi látás alkalmazásával foglalkozik, 

a StatCog Informatikai Kft. predikciós modelleket, ada-

telemzést tud nyújtani az agrárszereplőknek. A PigBrother 

szintén a döntéstámogatásban segít big data megoldá-

sokkal, a Klippe Learning Kft. egyedi digitális tananyago-

kat készít ügyfeleinek. A ChatBoss Kft. HR fókuszú chatbot 

szolgáltatást nyújt, a Fóliavezérlés a fóliasátras, üveghá-

zas növénytermesztésre hoz megoldást automatizálás-

sal és szenzorhálózatokkal. Az E-Orr illatanyagok alapján 

nyújt korai kórokozófelismerési rendszert, míg az AiCan Kft. 

egy MI-alapú vizuális minőségellenőrző szoftvert fejleszt, 

amely az osztályozási folyamatokban tud segíteni.
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SPACE TERMINAL: AZ ŰRHAJÓSOK 
AGYTRÉNINGJÉTŐL A VILÁG LEGKISEBB 
DOZIMÉTERÉIG

Tavalyi indulása óta hatalmas sikerrel fut az ESA Business Incubation Center 

Hungary Program, melynek már 11 vállalkozás is aktív résztvevője, és melyre a 

toborzást folyamatosan végzi a Space Terminal projektcsapat.     

A galaxis meghódítására egy egyszerű ötlet is alkalmas lehet, startupjaink azon-

ban nemhogy szerény gondolatokkal, hanem magas szakmai tapasztalattal és 

zseniális fejlesztésekkel felvértezve jelentkeztek a European Space Agency tá-

mogatásával megvalósuló programra.   

Az ESA BIC Hungary fő célja sikeres űripari startupok fejlesztése, valamint egy 

űripari közösség létrehozása és megerősítése Magyarországon. A 12-24 hónapos 

inkubációs programba bekerült induló vállalkozások többek között 50.000 euró 

ösztöndíjat kapnak az üzleti mentorálás és technikai támogatás mellett.   

3 KÉRDÉS – 3 VÁLASZ ARATÓ 
ANNÁVAL, AZ ESA BIC HUNGARY 
PROJEKTMENEDZSERÉVEL 

Mi a legnagyobb kihívás számodra a programban? 

Az, ami egyben a legizgalmasabb része is. Minden startup 

teljesen egyedi ötlettel érkezett hozzánk, így az inkubáci-

ójukat is egyénre kell szabni amellett, hogy a köztük lévő 

szinergiákat is meg kell találnunk. Emellett a hazai űrstra-

tégiában is egyre inkább jelen szeretnénk lenni, értékes és 

széleskörű együttműködéseket kötni. 

Mi volt a kedvenc pillanatod, élményed a program során? 

Kedvenc pillanataim mindig azok, amikor egy általunk ren-

dezett esemény, összekötés, megbeszélés után születik 

egy megállapodás, együttműködés, és pozitív visszajelzést 

kapunk, hogy mennyire jól jött a mi segítségünk ehhez.  

Mit kapnak a programtól a startupok? 

Először is kapcsolati hálót, mely az egyik legfontosabb 

elem egy kezdő startup életében. Ezen kívül üzleti, jogi 

támogatást, személyre szabott tanácsadást, közössé-

get. Ezektől lesz kerek a program, s mivel hosszabb ideig 

velünk vannak, alkalmunk van hosszútávú kapcsolatot is 

kiépíteni velük. 

A Space Terminal az űripari 

programjankat összefogó 

ernyőtevékenységünk. 

Beletartozik az ESA BIC 

Hungary bonyolítása ugyanúgy, 

mint a CASSINI Hackathon 

megszervezése.   

CSAPATOK  

D3 Seeron / 27G Technology / Skyint / SpaceCrop / 

Surviot Monitoring / Ephemersys / Mindrove /  

SpaceABC Tanácsadó / GHG Monitoring Solutions / 

Genesis Sustainable Future / CropOM 
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SZAKMAI TARTALMAK A SPACE 
TERMINAL LINKEDIN-OLDALÁN  

Miért éri meg űripari innovációban gondolkodni vagy ép-

pen a szektor ötleteibe befektetni? Szeptemberben elin-

dítottuk a Space Terminal önálló LinkedIn profilját, ahol 

folyamatosan értékes szakmai tartalmakkal bombázzuk 

a követőinket ezzel az izgalmas területtel kapcsolatban.   

EGYÜTTMŰKÖDÉSRE LÉPTÜNK 
A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI 
HIVATALÁVAL

Ahhoz, hogy a kreatív és innovatív munka valóban kifize-

tődő legyen, ma már nem elég egy jó ötlet. A termék vagy 

szolgáltatás megálmodójának saját szellemi vagyonát 

is meg kell óvnia. Erre a tudatosságra hívjuk fel a prog-

ramjainkban résztvevő startupok, így például az ESA BIC 

Hungary vállalkozásainak figyelmét a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatalának szakmai segítségével.

STARTUP SIKEREK AZ ESA BIC 
HUNGARY PROGRAMON BELÜL

A legmodernebb és legkisebb méretű, félvezető alapú do-

ziméteres megoldást fejlesztő 27G startup sikeresen integ-

rálta első repülő prototípus példányait a BME új, MRC-100 

jelzésű műholdjába. Az MRC-100 lesz a következő magyar 

műhold, indítását a SpaceX Falcon rakétájával fogják el-

végezni 2023 tavaszán.

A Mindrove bioszenzoros eszközöket fejleszt az űrhajós je-

löltek mesterséges intelligenciával támogatott agytréning-

jéhez. Ők az ESA BIC programon belül kerültek kapcsolatba 

a Fit4Race nevű céggel, akik a csúcsteljesítmény gátjait 

segítenek leküzdeni központjukban. Nekik köszönhetően a 

Mindrove már extrém sportolókon is végzi a neurofeedback 

tesztelést. 

Mesterséges intelligenciával és műhold adatok segítsé-

gével támogatja a gazdálkodókat a SpaceCrop abban, 

hogyan optimalizálják vízfelhasználásukat. Ők idén egy 

210.000 eurós befektetést húztak be.
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OPTIMISTS FIRST SOROZAT  

Új videósorozatunkban sikeres startup alapítókat, vállal-

kozókat ültettünk kamera elé, akik elképesztő eredményeik 

mellett karrierjük nehézségeiről is kendőzetlenül beszéltek 

nézőinknek – legyenek több millió eurós tőkebefektetéssel 

bíró cégek vagy akár csak pár éve alapított, ígéretes indu-

lók. A célunk a sorozattal az volt, hogy motiváljuk a fiata-

labb generációt: ha van egy jó ötletük, merjenek belevágni 

a vállalkozás elindításába. Mindehhez címként fő mottónkat 

kölcsönöztük. Többek között olyan startupokat ültettünk ka-

mera elé, mint a Briefly, a Neticle, a Poliloop, a Tresorit, a 

SEON vagy éppen a farm2fork. Az exkluzív, befejező részben 

Pogátsa Zoltán közgazdászt kérdeztük.  

3 KÉRDÉS – 3 VÁLASZ TAKÁCS BALÁZZSAL,  
A DESIGN TERMINAL KOMMUNIKÁCIÓS 
VEZETŐJÉVEL

Hogyan született meg a sorozat ötlete? 

Minden évben önvizsgálatot tartunk a Design Terminal márkával kapcsolatban, és 

rendre arra jutunk, hogy kisebb arculati és tartalmi korszerűsítéseken kívül nincs 

szükség markáns változtatásra, cserére. Az egyik legstabilabb elem a szlogenünk, 

mert egyre feltűnőbb számunkra, hogy az optimizmus nem csak a vállalkozások 

terén, de minden jövővel kapcsolatos témánál alapvető szükséglet a sikerhez. A má-

sik nagyon alapvető törekvésünk a hitelesség megőrzése. Így jutottunk el a sorozat 

alapgondolatáig, hogy a vállalkozói világot minden releváns nézőpontból bemutas-

suk cukormáz nélkül. Az volt a célunk, hogy ha valaki erre az útra szeretne lépni, az 

meríthessen az évadokból, és magabiztosabban vágjon bele a vállalkozásba vagy 

adott esetben mérje föl, hogy mégsem neki való. 

Melyik vállalkozói gondolat tette rád a legnagyobb hatást, és miért? 

Szilágyi Gyuri (Tresorit) idézetével teljes mértékben egyet tudok érteni, miszerint 

annak van szerencséje, aki jobban akar és keményebben dolgozik a céljaiért. Ez a 

sporttól kezdve az emberi kapcsolatokon át a munkáig minden területre érvényes. 

Mi jut eszedbe neked személyesen a Design Terminal és a sorozat szlogenjéről? 

Számomra az optimizmus nem csak egy tulajdonság, inkább módszertan. Nem re-

mélni kell a szebb jövőt, hanem tenni érte. A legjobb helyen vagyok ehhez. 

EDUKÁCIÓS  
KEZDEMÉNYEZÉSEINK 

A videókat a Youtube-csatornánkon lehet megnézni.    
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3 KÉRDÉS – 3 VÁLASZ FÁBIÁN BARBARA  
SAJTÓ ÉS PR MENEDZSERREL

Hogyan született meg a szótár?  

 

A csapattal összedobtuk azokat az angol vagy idegen csengésű kifejezéseket, 

amelyek sokszor hangoznak el az irodában. A száraz excel-táblázatból aztán el-

készült egy szándékosan kicsit ironikus szöveg, hogy nevessünk is magunkon, amit 

kiegészítettünk kedves piktogramokkal és jegyzetoldalakkal.  

 

Minden kifejezést le lehetett fordítani?  

 

Van olyan szó, ami annyira beépült a mi nyelvünkbe is, hogy felesleges rá magyar 

megfelelőt találni. Ilyen pl. a workshop. Ezeknél direkt jelöltük, hogy modoros lesz, 

ha erőszakosan keressük rájuk a magyar szavakat. 

 

Melyik a legkedvesebb szavad a füzetkében? 

 

Egyértelműen a cherry picking. Inkubációs programokban arra használjuk, amikor 

csupa fényes, friss, ropogós ötlet érkezik a jelentkezési időszakban a startupok-

tól, és ezek közül kell kiválasztani a legeslegjobbakat. Erre sikerült két hasonlóan 

kedves magyar megfelelőt találni: szemezget vagy mazsolázik. 

STARTUP SZÓTÁR  

Hogyan mondanád magyarul, hogy hackathon? Hogyan 

definiálnád az exit jelenségét? Van-e magyar megfelelője 

a misztikus MVP-nek, vagyis minimum viable productnak? 

Egyáltalán mi az a startup egészen pontosan?!   

 

Szótárt írtunk 2022-ben mindezek tisztázására, mert úgy 

éreztük, túlságosan sok idegen, főleg angol nyelvű kife-

jezést használunk manapság a vállalkozói világban. Már-

pedig szeretnénk, ha mindenki értené, amikor feltörekvő 

magyar vállalkozók sikereiről beszélünk!  Mert, ahogy egy 

bejegyzés fogalmaz, mennyivel elegánsabb felvásárlásként 

hivatkozni egy akvizícióra! 
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MIT REAP

Az USA leghíresebb technológiai felsőoktatási intézménye, a Massachusettsi 

Műszaki Egyetem által éppen tíz éve életre hívott MIT REAP (Regional Entrepre-

neurship Acceleration Program) világszerte már több, mint 70 régióban segítette 

az innováció-vezérelt vállalkozói ökoszisztémák erősítését. A programba a világ 

minden tájáról igyekeznek bekerülni a szcéna ambiciózus szereplői, hogy az MIT 

gyakorlati tapasztalataira alapozva az innovációs élvonalba kerüljenek. Ettől 

az évtől Magyarország is a kiváltságosok között van. Minden régióból egyszerre 

képviselteti magát az adott ökoszisztéma 5 legfontosabb csoportja, így a kor-

mányzati, a nagyvállalati, az akadémiai szektor, a kockázati tőkések és a vállal-

kozók is. A magyarországi csapatot a Magyar Nemzeti Bank, a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal, az Oncompass Medicine Hungary Kft., a 77 Elektronika Kft., a 4iG Nyrt. és 

a Design Terminal alkotják.    

„Egy rázós évtizedben kell elérnünk 

a fenntartható gazdasági felzárkó-

zást. A siker kulcsa a tudás, a tőke 

és az új technológiák összeková-

csolása lesz. Külön-külön, elszórva 

rengeteg innovációs potenciál van a 

magyar gazdaságban, célunk olyan 

platformok, jó gyakorlatok kialakítá-

sa, ahol az összekapcsolódó tudás 

nemzetgazdasági szinten is jelentős 

növekedési többletet generál.”  

Virág Barnabás
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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KARITATÍV  
SZEREPVÁLLALÁS

IDÉN MINDENNÉL NAGYOBB SZÜKSÉG VOLT  
A SEGÍTSÉGRE  

A Design Terminal már a háborús helyzet kitörésekor úgy döntött, lehetőségei-

hez mérten mindent megtesz, hogy segítse a hazájukból menekülni kényszerülő, 

kárpátaljai és ukrán családokat. Gyorsan cselekedtünk. Szabaddá tettük iroda-

helyiségeinket, hogy ideiglenes szálláshelyet és ellátást biztosítsunk a mene-

külőknek. Az irodában dolgozó kollégák és ismerőseik, családtagjaik élelmiszert, 

ruhaneműt, a gyermekeknek játékokat hoztak a Design Terminalba. Több család 

is nálunk szállt meg, mielőtt folytatták volna útjukat más országok felé. Azoknak, 

akik nem utaztak tovább, abban próbáltunk segíteni, hogy komfortos lakhatást, 

önkormányzati lakást találjunk számukra. 

Karácsonykor ismét gondoltunk azokra a hátrányos helyzetű gyermekekre, 

akiknek nem jut ajándék a fa alá. Év végi csapatépítő napunkon nekik csoma-

goltuk be a kollégák által vásárolt játékokat, majd juttattuk el hozzájuk még az 

ünnepek előtt.
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KUDARCAINK

A társadalmi hatás, ezen belül a fenntarthatósági törekvések figyelembevétele 

kiemelten fontos szempont akkor, amikor innovációs programjaink résztvevőit 

választjuk ki. Ebben az évben azonban azt vettük észre, hogy bőven van még 

miben fejlődni ezen a téren a saját házunk táján is. A 2023-as évben kiemelt 

célként határoztuk meg az iroda zöldítését és működésünk fenntarthatóbbá 

tételét.   
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ÁTLÁTHATÓSÁG

A Design Terminal közhasznú nonprofit szervezet, amely piaci bevételekből és 

állami támogatásból gazdálkodik. Állami támogatásunkat közfeladatellátá-

si szerződés keretében kapjuk alaptevékenységeink ellátására: üzleti tehet-

séggondozásra, a vállalkozói ökoszisztéma fejlesztésére és az innovációhoz 

kapcsolódó nemzetközi jó gyakorlatok hazai szervesítésére. A támogatás fel-

használásáról évente pénzügyi és projektalapú beszámolást készítünk.   

A Design Terminál Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodását a világszerte elis-

mert, nemzetközi könyvvizsgáló, a BDO Magyarország auditálja.  
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EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK

KIEMELT TÁMOGATÓINK

PARTNEREINK

Miniszterelnökség Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Külgazdasági és  
Külügyminisztérium

Kulturális és Innovációs  
Minisztréium

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési  
és Innovációs Hivatal

MÉDIAPARTNEREINK
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