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KEDVES BARÁTUNK,

Két évvel ezelőtt indult a Design Terminal új időszámítása. Álla-
mi ügynökségből ekkor alakítottuk át cégünket magántulajdonú 
nonprofit szervezetté. Három dolgot ígértünk: először, hogy 
megnyitjuk tehetséggondozó programunk kapuit a külföldiek 
előtt, másodszor, hogy szövetségre lépünk a legfontosabb 
vállalatokkal, harmadszor, hogy már közép távon jelentősen 
növeljük üzleti bevételeinket. Most, 2018 végéhez közeledve 
itt az idő leltárt készíteni. 

Ha nemzetközi nyitás, akkor a mögöttünk hagyott esztendő az 
áttörés éve. Bár az első fecskék már korábban megjelentek, 
idei Mentorprogramunk őszi szemeszterére már ötvenhat or-
szágból kétszáztizenöt vállalkozás jelentkezett. Ők mindany-
nyian --köztük a közép-európai barátaink mellett amerikaiak, 
portugálok, vagy éppen svédek-- úgy gondolták, hogy Budapest 
jelenti a megfelelő helyet, és a Design Terminal jelenti a megfe-
lelő partnert ahhoz, hogy ötletük és innovációjuk a következő 
szintre lépjen.  
  
Életre hívtuk innovációs partnerségeinket, hogy hidat építsünk 
a startupok és a nagyvállalatok között. Tizenkét hónappal el-
ső vállalati együttműködésünk bejelentése után elmondhatjuk, 
hogy piacvezető világcégekkel dolgozunk és gondolkodunk 
együtt, akiknek üzleti, technológiai vagy kulturális kihívása-
ira a bolygó bármely pontjáról képesek vagyunk Budapestre 
csábítani a legkreatívabb, legütőképesebb megoldást szállító 
csapatokat. 

Végül, de nem utolsó sorban gazdálkodásunk perspektíváiról. 
2018-ra érdemben csökkenteni tudtuk az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától lehívott támogatás összegét, miközben 2016 
óta hatszorosára növeltük üzleti és pályázati bevételeinket. 
Mi a kezdetektől hisszük, hogy a Design Terminal műhelyeiben 
fontos, országépítő érték születik. Hogy mindezt a piac is visz-
szaigazolja, számunkra becsületbeli ügy. 

Böszörményi-Nagy Gergely, Jónás László, Végh Tímea
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GYAKORNOKI PROGRAM 

2019-ben gyakornoki programunkba immár külföldi hallgatók 
is csatlakoztak. Gyakornokaink a 4-6 hónapos program so-
rán betekintést nyerhetnek Közép-Európa vezető innovációs 
ügynökségének működésébe. Személyes mentoraik segítsé-
gével megismerkedhetnek az üzletfejlesztési, termékfejlesztési, 
ügyfél-, és startup kapcsolati, kommunikációs folyamatokkal, 
valamint egy vállalkozásfejlesztést támogató Mentorprogram 
szervezésével. Az itt megszerzett tudást tanulmányaik befejez-
tével, szakmai pályafutásuk során alkalmazhatják. 

egy kollégánk noi szabó végzettségu
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Tomiris Kossanova (20)
Kazahstan

Pierre-Baptise Dupire (25)
France

„Egy francia kisvárosból, Lille-ből 
származom, ahol gépészmérnökként 
tanulok. A tanulmányaim kiegészítése 
miatt jelentkeztem a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemre, hogy 
a francia diploma mellett egy BME-sre 
is szert tegyek. A gyakornoki programba 
a szabadidőm hasznos eltöltése és 
releváns munkatapasztalat-szerzés 
céljából jelentkeztem, és ez a tervem 
teljes mértékben meg is valósult a Design 
Terminálnál, amellett, hogy csodás 
munkakörnyezet és rengeteg fejlődési 
lehetőség vesz körül.”

„A gyönyörű Kazahsztánból, Almaty 
városából származom. Az alapdiplomám 

megszerzése miatt költöztem Budapestre, 
jelenleg másodéves ipari termék- és 

formatervező vagyok az  Óbudai 
Egyetemen. Idén nyáron önkéntesként 

vettem részt a Brain Baron, és itt 
ismerkedtem meg a Design Terminal 

csapatával a Future Jobs állásbörzén. 
Amit leginkább szeretek a gyakornoki 

programban, hogy több részleg munkáját 
is megismerhetem, támogathatom, sokat 
tanulva startup kapcsolatokról, üzlet- és 

termékfejlesztésről is. A gyakornoki 
program remek lehetőség arra, hogy 

tágítsam a látókörömet, új kihívások elé 
állítsam magam és beindítsam ezáltal a 

szakmai karrieremet!”
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KISKERTÜNK

Csapatunk életében fontos momentum volt, mikor 2018-ban új 
központunkba költöztünk a budai hegyek lábához. A Design Ter-
minal és az irodánkban lakó többi cég folyamatosan dolgozik 
azon, hogy egy még élhetőbb, inspirálóbb teret alakítson ki. Tö-
rekszünk arra, hogy munkatársaink igényeire szabjuk a teret, 
emiatt hoztuk létre a csapat által kezdeményezett  közösségi 
kiskertet, mely lehetőséget teremt arra, hogy közös főzéseink 
alkalmával saját alapanyagokat használjunk.
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BARABÁSI ALBERT-LÁSZLÓ 
A DESIGN TERMINALBAN

Az évet rögtön egy hatalmas megtiszteltetéssel kezdtük, Bara-
bási Albert-László volt a vendégünk. A világhírű hálózatkutató 
legújabb műve, ,,A képlet - A siker egyetemes törvényei” kap-
csán beszélt arról, hogy a tudományos és a művészeti szféra 
tapasztalataiból kiindulva mi lehet a siker képlete a vállalko-
zók számára. A személyes beszélgetés során a hallgatók, köz-
tük a Design Terminal mentorált startupjai gyakorlati példákon 
keresztül kaphattak képet arról, hogy a hálózatkutatás hogyan 
segíti elő egy vállalkozás sikerességét, de választ kaphattak 
például arra is, hogy mi alapján fektetnek be az USA-ban egy 
induló vállalkozásba vagy, hogy mi tud meglepni még egy vi-
lághírű hálózatkutatót is.

2019 EMLÉKEZETES 
PILLANATAI

TRANZIT FESZTIVÁL

Idén nyáron a Design Terminallal is találkozhattak a résztvevők 
a Tranzit Fesztiválon. A fesztiválon nem csak a közélet legége-
tőbb kérdéseiről hallhattunk előadásokat, de Design Terminal 
standjánál izgalmas játékokkal, kvízekkel is várta csapatunk 
az érdeklődőket. 

VENDÉGÜNK VOLT A 
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 
KOALÍCIÓ

A legfontosabb üzleti és kormányzati szereplőket tömörítő 
testület célja, hogy az AI-ban rejlő lehetőségek kiaknázásával 
a hazai vállalatok innovációs bajnokokká váljanak. A koalíció 
elnökségének tagja Böszörményi-Nagy Gergely, a Design  
Terminal vezetője is. Célja, hogy hazánk az MI fejlesztések 
terén mihamarabb az európai élvonalba kerüljön, ezáltal Ma-
gyarország a nemzetközi MI közösség fontos referenciapont-
jává váljon.  

ALUMNI CSAPAT NYERTE 
A BLASTOFF-OT

Ismét a Brain Bar jövőfesztivál színpadán mérték össze tudásu-
kat a Blastoff startup verseny döntősei, Európa legígéretesebb 
kezdő vállalkozásai. A zsűriben helyet kapott Jónás László, a 
Design Terminal üzletfejlesztési vezetője is. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a neves szakmai zsűri mentorált csapatunknak, 
a svéd Happy at Worknek ítélte oda az első helyért járó díjat. 

18 19Design Terminal – Éves jelentés 2019Design Terminal – Éves jelentés 2019



#WOMENTORING 

2019-ben a Design Terminal #Womentoring néven eseménysorozatot indított. A sorozat 
célja a vállalkozói lét és szemlélet erősítése és egy olyan közösség létrehozása, mely 
segíti a család és a karrier összeegyeztetését, valamint a kismamák és kisgyermekes 
anyukák munkaerőpiacra történő visszatérését is támogatja. A Design Terminal célja 
egy olyan új platform nyitása, amely hozzájárul a női jelenlét erősítéséhez az üzleti, a 
startup és a tech világban, valamint egy olyan értékes közösséget teremt, ahol később 
a résztvevők segítik egymást.  

Az események túllépve a hagyományos formátumokon izgalmas, gondolatébresztő 
formában valósulnak meg, a részvétel férfiak és nők számára egyaránt nyitott.  A szer-
vezet életében először megrendezett #Womentoring eseményen az üzleti, a politikai 
és a startup világ vezető hazai női képviselői járták körül a vállalkozói lét témakörét, 
valamint a nők üzleti életben, illetve a technológiai iparban betöltött szerepének jelen-
tőségét. A beszélgetés után a hazai üzleti és startup ökoszisztéma neves női szereplői 
tartottak egyedülálló rapid tanácsadást és mentorálást a Mentorprogramban résztvevő 
startupoknak.

Fábián Sára, az Amigos a Gyerekekért alapítója; Csányi Gabriella, a Like Locals társalapítója, ügyvezetője és a Pine társalapítója; 
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.
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INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK, 
FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZET

Csapatunkból Orbán Dorka ügyfélkapcsolati vezetőnk és 
Szarka Dorka startup kapcsolatokért felelős munkatársunk 
egy egyedülálló versenyen, a Solar Decathlon Europe 2019-en 
adhatott elő. A verseny célja a megújuló energiák haszná-
latával és az innovatív technológiák alkalmazásával össze-
függő építészeti megoldások népszerűsítése. Csapatunk 
egyedülálló megoldásokkal, vállalkozó kedvű fiatalokkal 
találkozhatott a megmérettetésen.

KÖZÖS KARÁCSONYI 
KÉSZÜLŐDÉS

Csapatunk 2019-ben egy különleges csapatépítőn vett részt 
Nagybörzsönyben. Sokan a csapatból talán először fogtak 
fűrészt, fúrót és ecsetet, de fél napos munkával közösen elké-
szítettük az ünnepi időszakban az irodánkat díszítő karácsony-
fákat. A közzöségépítő programon a Hello Wood vezetősége 
és csapata volt a segítségünkre.

AZ INNOVÁCIÓRÓL ADTUNK 
ELŐ ZÁGRÁBBAN

Jónás László, a Design Terminal üzletfejlesztési vezetője a 
zágrábi Corp2in Innovációs konferencián adott elő a sikeres 
nagyvállalati-startup együttműködések kulcsáról. László be-
szélgetőtársai voltak Marijan Mrkonjic, a legnagyobb horvát 
olajvállalat, az INA vezetője, valamint Kristijan Percic, a Szlovén 
Posta innovációs vezetője.

#COMMTALK A CORVINUSON

Ivanics Anikó, a Mentorprogramunk vezetője adhatott elő a 
Budapesti Corvinus Egyetem CommTalk estjén. A program 
célja, hogy olyan a hallgatókat inspiráló előadók üljenek össze, 
akik a erősíthetik a fiatal tehetségek vállalkozó kedvét és akár 
konkrét segítséget is adhatnak ötletük megvalósításában.
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ÜZLETI 
TEHETSÉGGONDOZÁS

2019-ben az előző évekhez hasonlóan jelentős nemzetközi érdeklődés övezte tehet-
séggondozó Mentorprogramunkat. A tavaszi szemeszterre a világ 30, míg az őszire 21 
országából jelentkeztek csapatok. 2019 őszén egy mentoráltunk Barbadosról költözött 
Budapestre a program miatt. Idén, még az előző éveknél is nagyobb hangsúlyt helyez-
tünk a személyességre, mind a szigorú kiválasztás, mind pedig a mentorálás során. 
Ebben segítségünkre volt nemzetközi szinten is kiemelkedő mentori közösségünk. 
Törekvéseinket mentoráljaink sikerei igazolták. 

2019-től külön hangsúlyt fektetünk a női, kismama és kisgyermekes anyuka startup ala-
pítók támogatására, hagyományos Mentorprogramunk keretében ösztöndíjjal segítjük 
vállalkozói törekvéseiket, a munka és a család összeegyeztetését. 

300 JELENTKEZŐ 56 ORSZÁGBÓL

X-EUROPE: ÖSSZEKÖTJÜK EURÓPÁT

Büszkén állíthatjuk, hogy a Design Terminal már évek óta központi szereplője, szervező ereje a régiós ökoszisztémának. Az idei évben 
nemzetközi jelenlétünk is fordulópontjához ért. Történetünk során először indultunk EU-s pályázaton, melyet azonnal sikerrel zártunk. 
A nemzetközi startup életben megkerülhetetlen, holland The Next Web konzorciumi partnerének kért fel minket egy nagyszabású, 
kétéves programhoz, melynek célja a nyugat- és a közép-európai innovációs ökoszisztémák összekapcsolása. A program keretében 
a Design Terminal hozzásegíti a visegrádi régió csúcstechnológiai mérnöki innovációit fejlesztő, deep-tech kezdő vállalkozásait a 
nemzetközi piacra lépéshez, valamint összeköti őket Nyugat-Európa nagyvállalataival is. 

19 
mentorált

78  
nemzetközi mentor

64  
szakmai foglalkozás

2019-ben először...
• szerveztük párba a csapatainkat segítő kulcsmentorokat,
• szerveztünk kifejezetten női startup alapítóknak szakmai eseményt,
• rendeztünk Halloween-i és Hálaadási vacsorát.
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Hogyan változott a Design Terminal Mentorprogramja 
2019-ben?  

A Mentorprogram az egyik legrégebb óta futó projektünk, 
amit ugyan 6 éve fejlesztünk, mégis minden évben kicsit 
más a végeredmény. Sok szívét-lelkét beleadó szakember és 
mentor dolgozott már ezen a projekten. Nekem mindig az az 
érzésem, hogy a Design Terminal által nyújtott három fő ér-
ték: a személyre szabott mentorálás, a nagyvállalati kapcso-
latok és az erős közösség mellett, ezeknek az embereknek 
a karaktere és küldetéstudata határozta meg egy-egy szem-
eszter identitását. 2019-ben kitűzött céljaink elsősorban a 
mentoráltak és mentorok közösségének erősítése, a program 
nemzetköziesítése, és a női vállalkozók kiemelt támogatása 
volt. Az őszi szemeszterben átalakítottuk a program szak-
mai struktúráját, megbontottuk a hagyományos workshop 
formátumot és erősítettük az egyéni konzultációk szerepét, 
hogy minden Design Terminalban töltött nap valós értéket 
hordozzon. 

Mik az elmúlt év legfontosabb tanulságai számodra? 

Egy akcelerátornak mindig nyitottnak kell maradnia, hogy 
meghallgassa a startupok igényeit és ezek mentén készen 
kell állnia a változásra is. Ha az ember évek óta foglalkozik 
startupokkal könnyű elhinni magunkról, hogy jobban tud-
juk mire van szüksége egy-egy kezdő vállalkozásnak, de 
fontos szem előtt tartani azt, hogy minden startup más. A 
Mentorprorgam erőssége, hogy elsősorban a csapatot, az 
egyéniségeket helyezi előtérbe. Az alapítók fejlődését támo-
gatjuk. Így, ha az ötletek nem is minden esetben érnek cél-
ba, mentoráltjainkból a legtöbb esetben sikeres vállalkozók 
válhatnak. A legnagyobb pozitív tanulság az, hogy megérte 
külön hangsúlyt fektetnünk a mentoráltak közösségének épí-
tésére, a csapatok mindig számíthatnak egymásra és ránk is. 
Ezt a fajta erős közösségi szellemet szeretném különböző 
szinteken - mentorok és akcelerátorok szintjén is - elültetni 
Magyarországon, én hiszek abban, hogy együtt mindig többre 
vagyunk képesek.  

„A Mentorprorgam erőssége,
hogy elsősorban a csapatot, 
az egyéniségeket helyezi előtérbe. 
Az alapítók fejlődését támogatjuk.
Így, ha az ötletek nem is
minden esetben érnek célba,
mentoráltjainkból a legtöbb esetben
sikeres vállalkozók válhatnak.„

Ivanics Anikó
Mentorprogram vezető

 

Mik voltak az elmúlt év fénypontjai számodra a Mentor-
program során?  

Az egyik egészen biztosan a PowerCamp, ami nagyon a szí-
vemhez nőtt a programban. Ez a startupok kiválasztásának 
utolsó szakasza, egy négy napos, rendkívül intenzív tábor 
Budapest forgatagától távol. Ez az első alkalom, hogy talál-
kozunk a leendő mentorált startupokkal, ezért ilyenkor még 
nem látunk akadályokat, csak lehetőségeket. A programot 
lezáró Demo Day a másik nagy kedvencem, mert ilyenkor 
látszik az a rengeteg munka, amit a mentorált csapataink 
12 hét alatt véghez vittek. Ez egyfajta örömünnep, ahol le-
zárunk egy rengeteg tanulással, munkával, kudarccal és 
eredményekkel teli fejezetet, valamint megünnepeljük egy 
új korszak kezdetét, amikor útjára engedjük a startupjainkat.  
Az év fénypontjaként mindenképp kiemelném az egyre bővülő 
nemzetközi stábunkat és a #Womentoring rendezvényso-
rozat elindítását is, ami a női vállalkozók szerepvállalását 
és a startupok csapatában meglévő diverzitás ösztönzését 
hivatott inspirálni és támogatni.  

 
Mik a terveid a következő évre, hova szeretnél eljutni 
jövőre a Mentorprogrammal?  

Lassan egy éves évfordulójához érkezem a Design Terminal-
lal való közös munkámnak, ami számomra fontos mérföldkő, 
mivel nagyon büszke vagyok azokra az eredményekre, amiket 
a mentorainkkal és csapatainkkal közösen értünk el. A Men-
torprogram vezetőjeként, úgy érzem fontos fordulóponton 
állunk hiszen a következő szemeszterek során dől majd el, 
hogy vajon kihajtanak-e azok a magok, amiket ebben az 
évben ültettünk el, sikerül-e tovább fejleszteni a programun-
kat és sikerül-e átlépnünk az eddigi határainkat. Szeretném, 
hogy a Design Terminal Mentorprogramja stabil, minőségi 
értéket képviselő akcelerátorként válna egyre ismertebbé 
nemcsak a magyar startupperek között, hanem más európai 
országokban is. Ahhoz a célhoz szeretnék pár lépéssel kö-
zelebb kerülni, hogy egy fiatal magyar vállalkozó ne induljon 
hátránnyal a nemzetközi piacon, különösen amiatt ne, hogy 
ha nő, vagy ha gyermeket vállal. 
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A dán startup technológiát fejleszt a tengerekben felhalmo-
zódó műanyag hulladékból öko üzemanyag előállítására. A 
skandináv csapat okosan, zéró szemét- és szennyezőanyag 
kibocsátással kezelné a szelektálatlan műanyag hulladékot, 
megoldásukkal támogatva a körkörös gazdaságot. 

Magyar művészeti online piactér, amely tehetséges művészek 
termékeit (kortárs design poszterek és dekorációs termékek) 
kínálja elérhető áron a közép-kelet-európai régióban. Platform-
juk összeköti a művészeket az egyedi, inspiráló alkotásokat 
kereső közönséggel. 

A várandós anya szív- és érrendszeri állapotát vizsgáló Preg-
naScan alkalmazás az eredményeket a kezelőorvos felhőtár-
helyébe küldi, így hozzájárulva a koraszülés vagy egyéb komp-
likációk megelőzéséhez. 

TAVASZI SZEMESZTER 

A svéd csapat digitális szolgáltatásával a vállalatok a munka-
vállalói elégedettséget mérhetik a munkatársak válaszai alap-
ján, így csökkentve a fluktuációt. 

A Motivive egy olyan szoftver, mely játékos feladatokon keresz-
tül növeli a munkahelyi elkötelezettséget. Segít a dolgozók mo-
tiválásában és növeli az ügyfelek elégedettségét. A Motivive 
elősegíti a proaktív szerveződéseket a szervezetben és fejleszti 
az ügyfélközpontú szemléletmódot.

A magyar ME3D Your Anastamosis megoldása az orvoskép-
zésben a sebészeti érműtéti technika gyakorlati oktatása során 
alkalmazható technológia. 
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A személyes adatok EU jogszabályok szerinti kezelését támo-
gató vállalati platform. A csapat megoldása adminisztrációs 
terhet vesz le a vállalatokról, megkönnyíti a GDPR szabályoknak 
való megfelelést, egyszerűvé teszi az adatok kezelését.

A dán startup légzési és szívverési mintákat követő edzés 
hatékonyságot növelő megoldást fejleszt, amellyel oko-
seszközünkön sportolás közben is tájékozódhatunk fizikai 
teljesítményünkről. 

A logisztika utolsó kilométeres kiszállításának megújítását 
szolgáló applikáció. Szolgáltatásuk és platformjuk webáruhá-
zakat köt össze egyéni futárokkal és megújítja a városon belüli 
csomagszállítást. 

A magyar csapat fejlesztése tréningek utókövetésével foglal-
kozó e-learning megoldást kínál vállalatok számára. 
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A Banding egy partnerkereső platform zenekarok és DJ-k szá-
mára. A platform segítségével az előadók világ minden tájáról 
kapcsolatba tudnak lépni hasonló profilú művészekkel és ha-
tékonyan tudják megszervezni csere-koncertjeiket is.  A plat-
formon jegyeladás is lehetséges közvetlenül a rajongóknak. 

A hazai csapat fejlesztése egy olyan városi szerves hulladék-
kezelő rendszert kínál, mely egy intelligens hulladéktárolóból 
és egy applikációból áll. A rendszer megkönnyíti a városi kom-
posztálást, ezzel növelve az állampolgárok környezettudatossá-
gát és elkötelezettségüket a körkörös gazdaság megvalósítása 
iránt.

A magyar startup célja a városi kerékpározás népszerűsítése 
és  a biciklitárolás biztonságosabbá tétele. A BLOCK kerékpártá-
rolói kényelmes és biztonságos parkolást biztosítanak a városi 
kerékpárosoknak.

ŐSZI SZEMESZTER 

A Cytocast forradalmasítja a gyógyszerfejlesztést azáltal, 
hogy számítógépes modelleket kapcsol össze mesterséges 
intelligenciával, mely az egyének összetett biológiai folyama-
tait szimulálja. Megoldásuk képes előre jelezni, hogy az egyes 
gyógyszerek hogyan módosítják a sejtek egészségét. 

Készségfejlesztő játékötletek, melyek a gyerekekkel töltött mi-
nőségi időt teszik élményszerűvé és kreatívvá. A játékokkal szo-
rosabb kapcsolat alakítható ki a szülők és gyermekük között. A 
mobil applikáció segíti az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy 
közös tevékenységek során támogassák gyermekük fejlődését. 
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A barbadosi startup PODIUM megoldása, egy integrált e-lear-
ning platform, amely személyre szabott tanfolyam-tartalmat 
és felhasználói élményt nyújt a felhasználó egyéni tanulási 
stílusainak megfelelően. 

Az osztrák startup innovatív szenzorral, a Trackbarral forradal-
masítja az edzést. A felvett mozgási paraméterek alapján az 
edzők személyre szabott, hatékony edzésterveket alakíthatnak 
ki gyorsan és egyszerűen. 

Szoftver alapú tevékenységfigyelő és automatizált jelentéské-
szítő eszköz építőipari vállalkozások számára. Használatával 
jelentősen csökkenthetőek a vállalkozások adminisztratív ter-
hei és növelhető az egyes projekteken dolgozók közötti kom-
munikáció hatékonysága. 

A magyar csapat LED-es irányjelző karpántja korlátozott látási 
viszonyok között is láthatóvá teszik a biciklist. A 100%-ban au-
tomata Useeme az egyik leginnovatívabb kerékpáros irányjelző 
megoldás.

A rengeteg újdonság mellett a csapat a 

hógolyózást is nálunk próbálta ki eloször!
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SIKERSZTORIK MENTORÁLTJAINKTÓL 

EMED4ALL: Díjeső és félmillió eurós befektetés

A hazai medtech vállalkozása valódi értéket teremtő sikertörténet. A Vodafone Digital 
Award Digitális Család kategóriában a csapat második helyezést ért el, amivel terhes-
ség-megfigyelési programjuk hat hónapig ingyenesen elérhetővé vált nagyobb városoktól 
távoli kistelepüléseken a Magyar Védőnők Egyesületének közreműködésével. Emellett a 
csapat elnyerte a Mentorprogram tavaszi szemeszterének legtöbbet fejlődött csapa-
tának járó elismerést is. A vállalkozás fejlődésének további katalizátora az a 500.000 
EUR befektetés, amit egy holland partnertől szereztek a program ideje alatt. A program 
hatására megváltoztatták üzleti stratégiájukat, és a SCN4ALL kardiovaszkuláris teledi-
agnosztikai szűrőrendszert helyezték tevékenységük középpontjába. 

Happy at Work: Svéd startup nyitott 
irodát Budapesten

Hatalmas öröm volt számunkra, ami-
kor alumni csapatunk, a svéd Happy 
at Work bejelentette, hogy a Mentor-
programnak és a csapat összefogá-
sának köszönhetően Budapesten nyit 
irodát és innen szervezi nemzetközi 
terjeszkedését. A Happy at Work cél-
ja Budapesten az, hogy egy éven belül 
már nyolc tagú csapattal működjön, és 
onnan tovább növekedjen, túlszárnyal-
va a kilencfős svéd irodát. 

ÖSZTÖNDÍJPROGRAM NŐI 
STARTUP ALAPÍTÓKNAK 

A Design Terminal kiemelt feladatának tartja a nők, a kismamák 
és a kisgyermekes anyukák szerepének erősítését a vállalko-
zói szférában, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
támogatásával tavasztól új ösztöndíjprogramot indítottunk 
Mentorprogramunk keretén belül. Az ösztöndíjprogram hoz-
zájárul a vállalkozói lét és szemlélet erősítéséhez, de segíti a 
kismamák és kisgyermekes anyukák munkaerőpiacra történő 
visszatérését is. 2019-től a Mentorprogram különlegessége, 
hogy azok a női vállalkozók, kismamák és kisgyermekes anyu-
kák, akik egyben startup alapítók és a beválogatott csapatok 
között vannak, plusz ösztöndíjban részesülnek. 

Alumni sikersztori: az IKEA-Aeriu együttműködés

Alumni csapatunk, a 2017-ben öt fiatal IT-szakember által ala-
pított Aeriu Smart Solutions Kft. 2019-ben hatalmas lépést tett 
a nemzetközi kapcsolatépítés és terjeszkedés terén. A csapat 
összefogott az IKEA-val, hogy szoftveres megoldásával váljon 
egyszerűbbé a svéd óriás leltározási tevékenysége. A tesztelés 
az IKEA soroksári áruházában indult el márciusban. ·
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Pancsa Emese
Compocity

Azért ajánlanám a Design Terminal 
Mentorprogramját, mert nem csak  
a stratupkultúráról, hanem saját  
magamról és vezetői készségeimről is 
nagyon sokat tanulhattam. Az összes 
mentor hatalmas figyelmet fordított 
ránk, megosztva velünk kapcsolatukat, 
tudásukat. Őszintén szólva úgy érzem, 
nem tudtam mindent teljesen kihasz-
nálni, amit a programtól és mentoraitól 
kaphattunk az idő rövidsége és a feszes 
tempó miatt, azonban mégis úgy gon-
dolom, ez volt a lehető legjobb formája 
startupunk fejlesztésének. A Design 
Terminal egész csapata szorgalmas, 
nyitott emberekből áll, akik végig inspi-
ráltak minket, hogy ne adjuk fel és min-
dig törekedjünk a lehető legtöbbre.
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OTTHON A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

A 2019-es évben is folytatódott Kárpát-medencei vállalkozásfejlesztési programunk, 
melyet Magyarország kormányával együttműködve szervezünk 4. alkalommal. A tehet-
séggondozó program célja, hogy segítse a határon túli magyar vállalkozókat helyben 
maradni, erősítse a vállalkozó kedvet és szakmai támogatást nyújtson nekik. 
 
Az évek során egy nagyon összetartó közösség alakult ki közel 200 felvidéki, kárpátaljai, 
erdélyi, vajdasági, muravidéki és horvátországi vállalkozóval, számos barátság szövő-
dött a programnak köszönhetően. A vállalkozásfejlesztési program része az évente 
megrendezett mezőkövesdi találkozó, ahol az előadásokon és a csoportos mentorá-
lásokon kívül a Design Terminal mentorai konzultációkon és workshopokon keresztül 
segítik a fiatal vállalkozókat. 
 
2019 őszén a program egy új szintre lépett: a Vajdaságban helyi vállalkozók men-
torokká képzését kezdtük meg, akik a későbbiekben helyi segítséget nyújthatnak a 
fiatal vállalkozók számára. 
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V4 STARTUP FORCE: 
A RÉGIÓS INNOVÁCIÓ ÉLÉN
 
2019-ben immáron második éve indítottuk el régiós vállalko-
zásfejlesztési programunkat, ezúttal két szemeszterben. A Vi-
segrádi Alap támogatásával megvalósuló program célja, hogy 
lendületet adjon a cseh, lengyel, magyar és szlovák startupok 
nemzetközi terjeszkedésének és régiós kapcsolataik erősí-
tésének. Ezzel is megalapozva, hogy a legtehetségesebb cé-
galapítók itt építsék ki, és hosszú távon is a térségben tartsák 
innovációs tevékenységüket. 

A program Budapesten indul, melyet 10 napos körút követ a 
további három visegrádi fővárosba, ahol a helyi üzleti és star-
tup ökoszisztéma képviselőivel találkoznak a startupok. Kiváló 
mentorok közreműködnek a csapatok fejlesztésében és a star-
tupok a térség vezető nagyvállalatainak is bemutatkozhatnak. 
Az ösztöndíjprogram a Design Terminal vezetésével és partne-
rei, a cseh UP21, a lengyel MIT Enterprise Forum CEE (tavaszi 
szemeszter), a lengyel Reaktor Warsaw (őszi szemeszter) és 
a szlovák CAMPUS közreműködésével valósul meg. 

 
A teljesítmény és a minőség folyamatos javítására kínál meg-
oldást a magyar csapat. A szoftver eszközök segítségével 
operatív folyamatokat optimalizálnak és a hibák ellenőrzésé-
vel felülvizsgálati menedzsmentjére fókuszálnak, elsősorban 
az autóipar területén. 

A lengyel startup nagy tárhellyel és jelentős teljesítménnyel 
rendelkező felhőalapú munkateret biztosít animáció- és filmké-
szítőknek, grafikusoknak, mérnököknek és építészeknek.

 

A szlovák csapat virtuális és kiterjesztett valóságot használó 
megoldásokat kínál vállalatoknak, a sales, a marketing, a ter-
mékfejlesztési és a munkavállalói továbbképzési tevékenységet 
támogatva. 

A cseh kiberbiztonsági megoldás megóvja a hálózatot a káros 
rosszindulatú programoktól és a fertőzött webhelyekhez való 
hozzáféréstől. 

„Rendkívül tetszett a program 
hangulata. Nagyra értékeltük azt 
a munkát aminek köszönhetően 
létrejött ez az egész.”

Marcin Szary
Secfense
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Summer Office a Kőleves kertben

 
A cseh csapat megoldása szimuláció felhasználásával segíti 
a nagyvállalatok kiválasztási folyamatát, a jelentkezők egyéni, 
nem szakmai képességeit tudja lemérni. A megoldás emellett 
támogatja a pályakezdők, egyetemisták karriertervezését is, 
akik a kérdőív kitöltésével megtudhatják, milyen feladat illik 
hozzájuk leginkább.

Az adatbiztonság új szintjét kínálják. A lengyel megoldás egy 
olyan kétlépéses jelszóvédelem, amely gyorsan és költségha-
tékonyan beépíthető a nagyvállalatok rendszerébe.

Ez az első olyan projekt, amely összekapcsolja a visegrádi országok tehetséges 
vállalkozóit, bemutatkozási lehetőséget és mentori képzést is biztosít az ígéretes 
startupoknak mind a négy fővárosban. Ezzel megteremtjük annak a feltételeit, hogy 
a térség jövőbeli sikeres üzletemberei már a vállalkozásuk kezdetén találkozzanak 
és közösen gondolkodjanak üzleti ötletük fejlesztésén. Ezeknek a kapcsolatoknak 
köszönhetően válik szerves gazdasági együttműködéssé a V4-ek szövetsége.  
A Design Terminallal közös munkánkat 2018-ban egy pilot (teszt)-projekt előzte 
meg, szintén a kissé talán nagyratörő V4 Startup Force elnevezéssel. A munka 
kiemelkedően eredményes volt. Olyannyira, hogy 2019-ben már dedikált összeget 
különítettünk el erre. Önálló költségvetési soron fut a program, itt a Design 
Terminalnak és a V4-országokban működő partnereinek nem szükséges újra 
pályázniuk a forrásokra.

Dávid Andor
Visegrádi Alap

A magyar csapat azzal a céllal jött létre, hogy megkönnyítse 
a kis- és középvállalatok hitelezési folyamatát. Ezzel az okos 
faktoring szolgáltatással gyorsan, kényelmesen és papírmunka 
nélkül tudnak pénzügyi segítséget nyújtani ügyfeleinknek. Pénz-
ügyi intézeteknek és nagyvállalatoknak whitelabel megoldást 
tudnak nyújtani, hogy saját márkanevük alatt tudják hasznosí-
tani a terméket.

A szlovák platform összeköti a grafikusokat leendő ügyfeleikkel. 
Megoldásuk leegyszerűsíti a tárgyalás és az adminisztráció 
folyamatát is, ezenkívül a felhasználók illusztrációkat, vizuális 
anyagokat tudnak vásárolni a felületen. „Ezeknek a kapcsolatoknak

köszönhetően válik szerves
gazdasági együttműködéssé
a V4-ek szövetsége.”
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MEGÚJÍTJUK A MEZŐGAZDASÁGOT! 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Design Terminal célul tűzte ki azok-
nak az innovatív ötletek, startup cégeknek és vállalkozó kedvű fiataloknak a felku-
tatását, akik a mezőgazdaság egyes kihívásait valamilyen rendhagyó megoldással 
orvosolják. Ezek a megoldások forradalmasítják a hazai mezőgazdaságot.  A NAK 
által legjobbnak tartott ötletek beépülésében Közép-Európa vezető innovációs ügy-
nöksége, a Design Terminal nyújt segítséget. A hosszú távú cél a magyar gazdák 
versenyképességének növelése, a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságának 
megteremtése, valamint az agrárszakemberek utánpótlásának biztosítása. 

INNOVÁCIÓS 
PARTNERSÉGEK 

GAZDÁLKODJ OKOSAN! 
NAK AGROTECH HACKATHON

Egyetemisták dolgoztak agrárszakértőkkel az első 24 órás 
agrárinnovációs ötletversenyen. Ezzel a programmal tehet-
séges diákok százainak figyelmét irányítottuk az agrár-
szektorra. Bemutattuk, hogy a magyar fiatalok a mezőgaz-
daságban is megtalálhatják az innovációs és vállalkozási 
lehetőségeket. Az együtt töltött 24 órában az informatikusok, 
fizikusok, terméktervezők és geológusok új generációja dol-
gozott közösen a hazai agráripar kihívásain.

1.helyezett: 
BeeNet: interaktív hálózat méhészek, mezőgazdasági terme-
lők és hatóságok közötti kapcsolattartásra
2.helyezett: 
Grinsect: automatizált megoldás a fekete katonalégy 
lárváinak tenyésztésére és állattakarmányozási célú 
feldolgozására
3. Helyezett: 
Almathron: mesterséges intelligenciát alkalmazó vadkár fel-
mérési rendszer

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium különdíja:
Trime: vadkárelhárítási megoldás mesterséges intelligencia 
alkalmazásával

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ különdíja:
Mélyvíz: közvetlen gyökéröntözési technológia, mellyel ki-
küszöbölhető a párolgási veszteség és a gyomok öntözése
 
A hackathon résztvevőit a NAK és a Design Terminal szak-
emberei segítették mentorként; a zsűrinek a két szervezet 
vezetője mellett tagja volt Dr. György László, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium államtitkára és Dr. Juhász Anikó, 
agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, valamint Reng 
Zoltán, Hungrana Kft. vezérigazgatója és Dr. Gyuricza Csaba, 
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója.

A hackathont júliusban egy befektetői találkozó követte, ahol 
az innovatív startupokat befektetőkkel kapcsoltuk össze. 

136 
jelentkező

13  
résztvevő csapat

5  
díjazott projekt
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2019 őszén elindítottuk Magyarország történetének egye-
dülálló agrárinkubációs programját, a NAK TechLab-et. A 
magyar mezőgazdaság egyszerre néz szembe a generáció-
váltás, a klímaváltozás és a technológiaváltás kihívásaival, 
amik ráadásul mind összefüggnek. A megoldás az agrárium 
innovációs képességének növelésében rejlik. A NAK TechLab 
inkubációs program célja, hogy a leginnovatívabb megoldá-
sok megtalálják helyüket a hazai agrárszektorban és élelmi-
szeriparban, ezáltal versenyképesebbé, fenntarthatóbbá és 
környezettudatosabbá téve az iparágat és a piacot. A három 
hónapos programban a kiválasztott innovatív vállalkozások 
fejlődése üzleti képzésekkel, valamint agráripari, üzletfejlesz-
tési és nagyvállalati mentorokkal dolgozva vehet lendületet. 

Az Axiál Kft., a Tesco-Globál Zrt., a Vodafone Magyarország 
Zrt., a Bonafarm Csoport, a Hungrana Kft. és a Hiventures 
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. a program nagyvállalati 
partnerei. 

Az inkubációs program három részből – úgynevezett sprint-
ből – áll, és összesen három hónapig tart, 2019. november 
végétől. A jelentkezők közül a legígéretesebb csapatok kap-
tak meghívást az első sprintre, a háromnapos rendezvényre, a 
bootcampre, ahonnan a program későbbi szakaszaiba az ott 
sikeresen szereplő csapatok jutottak tovább. Ezután a Design 
Terminal workshopokon, konzultációkon, ágazati és külsős 
mentorok bevonásával segíti a résztvevő startupok fejlődését 
és a nagyvállalatokkal közös munkát. Majd az intenzív közös 
felkészülés és a három hónap eredményeinek bemutatására 
látványos záróeseményen, a Demo Day-en kerül sor. 
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„A magyar gazdaság  
a startupok és az innovatív 
ötletek felkarolásával a 
következő szintre léphet.”

Hogyan tudják segíteni a startupok a hazai mezőgazda-
ság fejlődését?

A hazai mezőgazdaságban az elmúlt években megjelen-
tek az első sikeres startupok. Ezek várhatóan gyorsan 
növekednek majd, termékeik, szolgáltatásaik technoló-
giai alapúak, és nemzetközi piacot céloznak meg. Ezek 
a vállalkozások a gépek programozott tanulását, azaz a 
mesterséges intelligenciát a gazdaságok hétköznapi prob-
lémáinak megoldására alkalmazzák. A magyar gazdaság 
a startupok és az innovatív ötletek felkarolásával a kö-
vetkező szintre léphet. Ennek feltétele azonban az, hogy 
kiépüljenek az agráripari innovációkat több technológiai 
szakterületről összekapcsoló, a tehetséges fiatalokat a 
szakterületre vonzó és az induló üzleti kezdeményezése-
ket az agrárvállalkozásokkal összekötő folyamatok. Ezek 
élére kíván állni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az 
innovatív startupok felkutatásában és a megoldások be-
épülésében partnerünk a Design Terminal, mely egyedül-
álló szakmai hátterével, mentorhálózatával és nemzetközi 
kapcsolataival mozdítja előre a hazai agrárinnovációt.

Mit nyújt ma az agrárium a kreatív, fiatal magyar 
vállalkozóknak?

A 2019 márciusában a Design Terminallal közösen meg-
rendezett ,,Gazdálkodj okosan! NAK Agrotech Hackathon” 
ötletversenyünk egyik fő célkitűzése volt megmutatni a 
fiataloknak, hogy az agráriumban mennyi innovációs le-
hetőség rejlik, olyanok számára is, akiknek korábban nem 
volt kötődésük az ágazathoz. Hogy ebben a szektorban 
is érdemes elképzelni a jövőjüket, itt is érdemes vállal-
kozásba kezdeniük. Az agráriumban sok a kiaknázatlan 
lehetőség, az ágazatban megvalósuló projektek ráadásul 
kiemelt társadalmi hatással rendelkeznek, és kézzelfog-
ható változásokat tudnak előidézni.

Milyen további lépései vannak az együttműködésnek?

A nagy sikerű ötletversenyt 2019 júliusában egy befekteté-
si találkozó követte, majd októberben rapid tanácsadáson, 
ún. speedmentoringon vehettek lendületet a startupok. 
Mindezek után 2019 novemberében elindult Magyaror-
szág első agrárinkubációs programja, a NAK TechLab. A 
programban a startupokat olyan nagyvállalatokkal kötjük 
össze, mint az Axiál Kft., a Tesco-Global Áruházak Zrt., 
a Vodafone Magyarország Zrt., a Bonafarm Csoport, a 
Hungrana Kft., a KITE Zrt., illetve Magyarország legna-
gyobb kockázati tőkebefektetője, a Hiventures Kockázati 
Tőkealap-kezelő Zrt.

Győrffy Balázs
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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AZ INNOVÁCIÓ BAJNOKAIT ÉPÍTETTÜK 

A Knorr-Bremse a világ legnagyobb fékrendszereket gyártó cégcsoportjának budapesti 
divíziója a Design Terminal mellett döntött, amikor startup megoldások bevonásán 
kezdett el gondolkodni. 

A menedzsment idejében felismerte, hogy ahhoz, hogy megőrizzék a piaci pozíciójukat, 
sőt javítani is tudjanak rajta, egy szuper csapatra, illetve áramvonalasabb belső folya-
matokra van szükségük. Ehhez először meg kell találni azokat az embereket a szerve-
zeten belül, akik képesek az újításra, és utána pedig azokat a startupokat is, akik olyan 
innovatív megoldásokon dolgoznak, amivel ők is fejlődni tudnak. A számukra kialakított 
program során megkerestük a cégen belüli Innovációs Bajnokokat és felkutattuk a cég 
kihívásaira megoldást szállító startupokat.

„Elégedett vagyok az eredménnyel 
és úgy érzem, hogy hatalmas fejlődést 
értünk el a Knorr-Bremse és a Design 
Terminal csapatával”

David Durma
Client.io
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JÖVŐ EGYETEME HACKATHON 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyarországon először 24 órás innovációs ötletver-
senyt rendezett 2019 novemberében a jövő egyeteméről a Design Terminallal közösen.  
Az eseményen a közösségi tér és az információcsere témakörében hoztak innovatív 
megoldásokat a jelentkezők. A verseny a karok közötti közös egyetemi identitás és az 
együttműködés erősítését célozta. 

A hackathonra olyan újításokkal jelentkezhettek a csapatok, amelyek a „jövő egye-
temének” építését indítják el a közösségen belül. Az újítás a campus tereinek jobb 
közösségi kihasználásához, valamint a hallgatók és oktatók közötti információcseréhez 
kapcsolódó szervezeti megoldás, technológiai fejlesztés vagy más újszerű projektja-
vaslat volt. 
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INNOMÁV ÖTLETVERSENY

Szívügyünk a hazai tömegközlekedés fejlesztése, így a tavalyi évhez hasonlóan idén is 
folytattuk együttműködésünket a MÁV Zrt-vel, az INNOMÁV kezdeményezés keretein 
belül. Az INNOMÁV lehetőséget kínál a vállalat munkatársai számára, hogy bemutat-
hassák saját fejlesztési elképzeléseiket, amik akár a későbbiekben beépülhetnek a 
vállalat működésébe. 

2019-ben szerepvállalásunk a MÁV munkatársainak képzésére fókuszált a projekt si-
keres lebonyolítása érdekében. 

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA A KÖZJÓ 
SZOLGÁLATÁBAN

A legújabb digitális innovációkkal ismerkedhettek meg civil szervezetek a Microsoft 
Magyarország és a Design Terminal közös eseményén. A „Tech for Social Impact” ren-
dezvényen több tucat civil szervezet munkatársa találkozott startupper fejlesztőkkel és 
számos technológiai vállalat szakértőivel. Az egynapos eseményen a civil társadalmi 
aktivisták professzionális fejlesztőkkel és informatikai vállalatokkal dolgoztak, hogy 
megismerjék a  mesterséges intelligencia legújabb vívmányait, a felhőalapú  és más 
digitális technológiákat, amelyek felhasználhatók olyan társadalmilag fontos kérdések 
kiszolgálására, mint például a környezetvédelem, az akadálymentesség, vagy humani-
tárius segítségnyújtás. 

ENERGY GLOBE

Az E.ON idén is meghirdette nagysikerű pályázatát, az Energy Globe-ot. A tavalyi év-
től már Ötlet kategóriában is lehet pályázni a nívós nemzetközi energetikai versenyre. 
Ebben a kategóriában induló cégek vagy már működő vállalkozások ötleteit várták 
elsősorban smart home és smart city megoldások, e-mobilitás, fenntartható energia-
termelés és energiahatékonyságot javító megoldások témákban. Az innovatív kezdő 
vállalkozások felkutatását a Design Terminal segítette. 
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2019 karácsonyán is összehoztuk a tehetségeket. A különleges élményvacsorával egy-
bekötött jótékonysági aukcióra neves fiatal hazai vállalkozók, tervezők, sportszervezetek, 
innovátorok, valamint vállalati partnereink ajánlották fel termékeiket és szolgáltatásaikat 
a jó cél szolgálatában. Az aukció résztvevői olyan tárgyakra és szolgáltatásokra licitál-
hattak, mint a magyar férfi labdarúgó válogatott dedikált meze; lámpakészítő csapat-
építő workshop, a Hello Wood felajánlásával; de kalapács alá került egy három napos 
lakóautózás is a Vanlifehungary-nek hála. A Design Terminal több alumni csapata is 
felajánlotta szolgáltatásait a jótékonysági eseményre, köztük a ViddL, a Photon vagy 
a svéd Happy at Work.

A felajánlásokból befolyt összeget, közel 6 millió forintot a Magyar Ökumenikus Se-
gélyszervezet részére ajánlottuk fel, akikkel évek óta stratégiai partnerségben állunk.

KARITATÍV 
SZEREPVÁLLALÁS

Gelencsér Lajos  
E.ON

„   Brilliáns gondolatok 
születtek.”

Orbán Balázs, miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár





KUDARCAINK

2018-ban a Design Terminal bővülő nemzetközi kapcsolatai és új szolgáltatásai, köztük 
a piaci szereplőkkel kialakított innovációs partnerségek próbára tették a szervezetet. 
A növekvő munkaterhelés és az átalakuló felelősségi struktúrák eredményeként, az 
idei évben fluktuációs rátánk meghaladta az előzetesen tervezett mértéket. Több 
olyan eset is előfordult, amikor egy-egy munkatársunktól (akár a menedzsment, akár 
az érintett elhatározásából) fájóan rövid idő után köszöntünk el. A tanulságok levo-
nása érdekében, 2018 nyarától tudatosan, professzionális tanácsadó bevonásával 
fejlesztjük kiválasztási rendszerünket, az újonnan érkező munkatársak bevonásának 
folyamatát (onboarding), a szervezeten belüli munkamegosztást és a vezetői visz-
szajelzések rendszerét is.
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ÁTLÁTHATÓSÁG

A Design Terminal közhasznú nonprofit szervezet, amely piaci bevételekből és állami 
támogatásból gazdálkodik. Állami támogatásunkat közfeladatellátási szerződés kere-
tében, az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapjuk alaptevékenységeink ellátására: 
üzleti tehetséggondozásra, a vállalkozói ökoszisztéma fejlesztésére és az innovációhoz 
kapcsolódó nemzetközi jó gyakorlatok hazaiszervesítésére. A támogatás felhasználá-
sáról évente pénzügyi és projektalapú beszámolást készítünk a Minisztérium számára.

A Design Terminál Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodását a világszerte elismert nem-
zetközi könyvvizsgáló, a BDO Magyarország auditálja

2018 20192017

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

ÜZLETI BEVÉTELEK
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EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK

KIEMELT TÁMOGATÓNK KARITATÍV PARTNERÜNK

ÜGYFELEINK

PARTNEREINK

Család- és ifjúságügyért
Felelős Államtitkárság

K K KB

MÉDIAPARTNEREINK

Magyar
Turisztikai Ügynökség
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