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Pillanatkép Mentorprogramunk egyik csapatával.

Innováció a közösségekért



KEDVES BARÁTUNK!

Az előző két évünk a közösségekről szólt. A tavalyi azért, 

mert nem élhettük meg együtt, személyesen a fontos pil-

lanatokat, az idei pedig azért, mert mindannyian próbáltuk 

bepótolni, ami 2020-ban elmaradt.

A Design Terminal életében ezek az élmények, az együtt-

gondolkodás és a közösségekből fakadó inspiráció lét-

fontosságúak. Éppen ezért kiemelten figyeltünk arra, hogy 

bővített tartalommal töltsük meg a megadatott személyes 

pillanatokat, és ne veszítsük el közösségteremtő erőn-

ket akkor sem, amikor a virtuális térben kényszerülünk 

találkozni. 

  

A visegrádi régió országaiban szervezett V4 Startup For-

ce programunkban ötször annyi csapatnak nyújtottunk 

szakmai támogatást. Külhoni Mentorprogramunkat pedig 

már öt országra terjesztettük ki, hogy még több terület 

vállalkozóit tudjuk segíteni.

Két év után lassan lezárjuk a nemzetközi partnereinkkel 

szervezett X-Europe programot, melynek nem csak a 150 

résztvevő startup, hanem a mi szervezetünk számára is 

volt hozadéka: a következő időszakban merészebben és 

tudatosabban irányítjuk figyelmünket a Design Terminal 

nemzetközi építkezésére.

 

Ehhez kapcsolódó, hatalmas mérföldkő az életünkben, 

hogy az Európai Űrügynökség bizalmat szavazott nekünk a 

magyarországi űripari startupok üzleti inkubációs központ-

jának vezetésére. Nagy kihívás, amely számtalan inspiráló 

pillanattal szolgál, és rengeteg potenciált tartogat a hazai 

innovatív vállalkozások számára.

A 2021-es évben rengeteg új ismeretségre tettünk szert, 

legfőbb célunk pedig az volt, hogy ne csak mi profitáljunk 

ebből, hanem összehozzuk egymással a feleket. Partnere-

inknek hálásak vagyunk, hogy töretlenül bíznak bennünk.

Köszönjük, hogy idén is velünk tartottál!  

Jövőre folytatjuk!

Jónás László, Böszörményi-Nagy Gergely, Végh Tímea, 

a Design Terminal tulajdonosai
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A KÖZÖSSÉG: KATALIZÁTOR 

A pandémia alatti élet és munka ráébresztett minket, 

hogy mennyire adaptív az emberi viselkedés. A Design 

Terminallal közösen elképesztő üzleti fordulatoknak lehet-

tünk szemtanúi, távoli országokban mentorált startupja-

inkkal együtt hoztuk létre a közös munka új normáit. Olyan 

dolgokra voltunk képesek, amiket sosem gondoltunk volna 

korábban, legyen szó virtuális oktatásról vagy befektetési 

körök lezárásáról Zoomon keresztül. 

Miközben a digitális közösségépítéssel kísérleteztünk, 

kipróbáltuk az online jógát, közösen főztünk külföl-

di startupokkal, de a rengeteg új élmény mellett azt 

is megtanultuk, hogy az emberi kapcsolódás olyan 

luxus, amit meg kell becsülnünk, hiszen a közösség 

elengedhetetlen katalizátora az innovációnak. Az el-

múlt év nagyszerű emlékeztetőként szolgált arra, hogy 

a személyes találkozásoknak és a közös irodában tar-

tózkodásnak ereje van és véletlen összefutni valakivel 

a kávégép előtt tulajdonképpen varázslatos élmény.  

A legfőbb gondolat, amit magammal viszek ebből az idő-

szakból, hogy miközben lehetséges online is üzletet köt-

ni és kapcsolatokat teremteni, az analóg momentumok 

azok, amik miatt megéri a tehetséggondozásba időt és 

energiát fektetni.

Ivanics Anikó
a tehetségprogramok vezetője 
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GYAKORNOKI PROGRAMUNK SEGÍT  
A KARRIERÉPÍTÉSBEN 

A Design Terminal évente két alkalommal hirdeti meg gyakornoki programját. 

Olyan ambíciózus, új ismeretekre, fejlődésre vágyó fiatal kollégákat keresünk, 

akik erősíteni tudják a Design Terminal csapatát a különböző területeken, és akár 

hosszú távon is gondolkodnak abban, hogy velünk dolgozzanak. Több jelenlegi 

kollégáról is elmondható, hogy gyakornokként kezdték nálunk DT-s karrierjüket.

„Már a gyakornoki időszak során is változatos feladatokat kaptam. Rengeteg 

izgalmas projektbe tudtam bekapcsolódni, mivel az egész csapat szorosan 

együtt dolgozik. A kedvenc projektem a Mentorprogram, mert inspiráló látni 

a startupok ötleteit és motiváltságát és azt, hogy a Design Terminal hogyan 

tud nekik segíteni a kezdetekben és a további fejlődésben. Nagyon élveztem 

év végén a Kék Bolygó Alapítvánnyal közös, fenntarthatósági programot, mert 

a téma hozzám is közel áll. A saját fejlődési lehetőségemet is megtaláltam a 

DT-nél: a gyakornoki helyből rövid idő alatt marketing-kommunikációs mun-

katársi pozíció lett. Ennek nagyon örültem, mert szuper menő a csapat, befo-

gadók és kedvesek a munkatársak, szép az iroda, tele kutyával, jó rezgésekkel, 

szakmailag fontos történésekkel.” 

Petróczi Zsuzsi 
korábbi gyakornok,  

marketing-kommunikációs munkatárs
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KÖNYVTÁRRAL BŐVÜLT  
AZ EBÉDLŐNK 

Az egyébként is jó hangulatú kantinunk idén év elején 

intellektuális ráncfelvarráson esett át.  A helyiség köz-

ponti eleme a hatalmas sárga asztal, ahol ebédidőben 

összegyűlik az iroda. Ez a tér egészült ki februárban egy 

komplett könyvtárral, ahol mindenki lapozgathatja az 

őt érdeklő tech, társadalomtudományos, történelmi 

köteteket.   

AGRÁRTRENDEKKEL 
ISMERKEDTÜNK

Júniusban – ügyfelünk, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

meghívására – mi is részt vettünk a NAK Szántóföldi Na-

pok és Agrár Gépshow rendezvényen. Végtelen búzatáb-

lák és monumentális kombájnok nyűgözték le a csapat 

tagjait, akik egyik sikeres alumni startupunkkal, a digitális 

kártevőcsapdát fejlesztő SMAPP Lab-bel is összefutottak 

a helyszínen. 

2021 EMLÉKEZETES 
PILLANATAI
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ISMÉT SZEMÉLYESEN  
ÉPÍTHETTÜK SZAKMAI 
HÁLÓZATUNKAT

A Design Terminal életéhez mindig is hozzátartozott, 

hogy nemzetközi szinten népszerűsítsük tevékenysé-

günket és építsük kapcsolatainkat. Ez a covid-helyzet 

miatt a 2020-as évben elmaradt, ám 2021-ben végre újra 

átléphettük az országhatárokat. A csapat tagjai Amszter-

damban részt vettek konzorciumi partnerünk, a The Next 

Web konferenciáján, ahol az európai deeptech startup 

szcéna mutatkozott be. Berlinben, az Európai Űrügynökség 

networking rendezvényén valamint a Dubai Expon űripari 

témában merültünk el és ismerkedtünk potenciális szak-

mai partnerekkel. Lisszabonban, a Web Summit konferen-

cián az X-Europe volt a fő téma, és partnerhálózatunkat 

építettük. 

A BRAIN BARON IS  
KERESTÜK A VÁLLALKOZÓ  
KEDVŰ FIATALOKAT

Ismét offline formában látogathatták az érdeklődők a  

Brain Bart, így természetesen mi is kitelepültünk egy 

Design Terminal standdal Európa legnagyobb jövőfesz-

tiváljára. A célunk az volt, hogy népszerűsítsük a fiata-

loknak ügynökségünk tevékenységét és bátorítsuk őket 

a vállalkozói karrierre. 
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Nyáron nem csak a startupokra figyeltünk, hanem a méhekre is: a kertünkben 

sokáig nem nyúltunk a fűhöz, növényzethez, hogy a szorgos rovarok minél job-

ban érezzék magukat nálunk. Arról nincs statisztikánk, hogy hány mézcsepp 

köszönhető a Design Terminalnak, azt viszont meg tudtuk számolni, hány szem 

almát termett az almafánk, és nem panaszkodtunk. A facsemetét még a ka-

ranténidőszak elején ültettük, és 2021 egyik valódi sikere lett a termés.  

Év végi csapatépítőnkön a Mátyás-

hegyi-barlang sokszor erőt próbáló 

folyosóin és hasadékain küzdöttük 

végig magunkat. A föld felett hagy-

tuk a telefonokat és a napi munkát, 

de a föld alatt, a csapatfeladatok-

nál is fontos volt, hogy számíthas-

sunk egymásra. Edzésnek sem volt 

rossz ez a nap, és fejben is nagyon 

ott kellett lenni, hogy végigkúsz-

szuk-másszuk a nem mindennapi 

kihívást. Imádtuk minden percét!

ALMAFÁT NEVELTÜNK  
A KERTÜNKBEN

BARLANGÁSZTUNK 
A CSAPATTAL

Tavasszal egy váratlan vendég  

is szétnézett nálunk
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TAVASZI SZEMESZTER

19 országból, 4 különböző kontinensről  
jelentkeztek a startupok inkubációs  
programunk első félévére,  
az USA-tól Észtországon és Szerbián  
át Libanoning. 

A kimondottan kemény, intenzív kiválasztó tábor, vagyis a háromnapos Power 

Camp után 9 csapat maradt fenn a rostán.

Nemzetközi csapatok már a virtuális térbe vonulás előtt is szívesen jelentkeztek 

a programba: többek közt brit, svéd és barbadosi startup is. A földrajzi kötött-

ségek megszűnése pedig még a korábbiakhoz képest is látványosan dobott a 

külföldiek jelentkezési kedvén.  

 

A Mentorprogram ebben a szemeszterben is három hónapon keresztül támo-

gatta üzleti modelljük, termékük fejlesztésében az induló vállalkozásokat, 

méghozzá egyedi igényeik alapján. A startupok palettáján a mesterséges 

intelligencia, az okosvárosok, az adat és analítika, a megosztásos gazdaság, 

az oktatás, az IT és a fintech területe is képviseltette magát. Termék-, és üz-

letfejlesztésben, kommunikációban, értékesítésben, pénzügyi tervezésben 

nyújtottunk segítséget, de szervezeti és jogi hátterükre vonatkozóan is kaptak 

iránymutatást és tanácsokat a startupok. A program erőssége a szakmai prog-

ramokon és a közösségépítésen túl most is a hazai és nemzetközi szakembe-

rekből álló mentorcsapat volt.

MENTORPROGRAM:
EGYRE TÖBBEN JELENTKEZNEK 
KÜLFÖLDRŐL 

„Számtalan hasonló
programon vettünk már részt,
de mind közül ez volt
a legerősebb megmérettetés.
Rengeteg potenciált látunk
a kelet-európai piacon, ezért
is volt hasznos számunkra
a program.” 

Max Gordienok
Goscore alapító  
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OLIMPIKONUNK  
INSPIRÁLTA A STARTUPOKAT 

A Mentorprogram záróeseményét a DT Facebookján is 

megnézhette a közönség. A műsorban nem csak a szak-

mai zsűri, de a moderátor, Alexis Latham is igyekezett 

csavarni egyet az alapítók lelki nyugalmán: kvízkérdések, 

szituációs feladatok is várták a résztvevőket. A zsűri ezek 

mentén értékelte, milyen fejlődést értek el a startupok 

a program során. A grémiumban helyet kapott Lasma 

Ivaska, a MOME új innovációs vezetője, Dr. Lehóczky  

Zoltán, a GRÁNIT Bank senior elnök-vezérigazgatói 

tanácsadója, valamint Benkő Willy tehetséggondozó, 

befektető és a Mentorprogram egyik kulcsmentora.  

A startupok és a nézők Liu Shaolin Sándor aranyérmes rö-

vidpályás gyorskorcsolyázó gondolatait is meghallgat-

hatták. Olimpikonunk izgalmas párhuzamokat vont  

a sportolói lét és egy vállalkozás beindítása közt.  

„Sportolóként évekig azért
küzdesz, hogy felállhass
a dobogóra. Minden az
építkezésről, a felkészülésről
szól. Egy startup ugyanígy
működik. Lehet, hogy az
út elején nem látod az
eredményt, de amikor elérsz
odáig, az nagyon jó érzés.”

Liu Shaolin Sándor  
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ASTODI  - Magyarország

A startup felhőalapú digitális eszközkezelés (DAM) szol-

gáltatást fejleszt és üzemeltet, amely segít a digitális tar-

talmak rendszerezésében, elérésében és terjesztésében. 

GoScore  - Norvégia

A hitelbírálati algoritmus lehetővé teszi a bankok számára 

új hiteligénylő ügyfelek megszerzését és személyes köl-

csönajánlatok készítését; a magánszemélyek számára pe-

dig azt, hogy minél több korrekt banki ajánlatot kapjanak 

és megfelelő pénzügyi szokásokat alakítsanak ki.  

CSAPATOK

Leafy  - Magyarország

A csapat a környezettudatos vásárlóknak segít abban, 

hogy az apró változtatásokat fenntartható szokásokká 

alakítsák, mindezt AI megoldással.  

Rising.Eco - Magyarország

A startup küldetése, hogy felgyorsítsa a társadalom meg-

újuló energiahálózatra való áttérését. Napelemet minden 

tetőre!  

Coffis - Magyarország

A csapat fejlesztése egy olyan applikáció, amellyel köny-

nyen menedzselhetjük egy stresszes, dolgos nap közben, 

hogy mikor kell szünetet tartanunk a mentális egészségünk 

érdekében, és hogyan érdemes strukturálni az időnket.   

Privacy optimization  - Lengyelország

Data Breach Management eszközük egy olyan szoftver, 

amely az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 

segít megfelelni szervezetek, intézmények számára. Így 

gyorsan kezelhetik az információs adatvédelemmel kap-

csolatos ügyeket, ezáltal csökkentve a magas szabályo-

zási szankciók kockázatát.   
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WearHealth – Németország 

Az AI-megoldás a nehéz munkákat végző embereket védi 

a rejtett emberi kockázatok kivédésével, emellett olyan 

Health and Safety-kultúrát hoz létre, amihez könnyű 

kapcsolódni.  

RYTA – Magyarország 

Egyedi gyártású, tartós bútorokat tervez, gyárt és ad 

bérbe a startup. Fő alapanyagaik az újrahasznosított 

műanyag és alumínium – melyek a RYTA körforgásos gaz-

daságában maradnak.  

Going To Be - Magyarország

A startup lehetőséget kínál a fiatalok számára, hogy 

betekintést nyerjenek és személyes tapasztalatokat 

szerezzenek a munkaerőpiacon, hogy ezzel segítsék elő 

pályaválasztásukat.  
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ŐSZI SZEMESZTER

„Azt szeretem a Design Terminalban, hogy nem fél 

mélyvízbe dobni. Már több, mint egy éve dolgoztam itt 

más pozícióban, amikor a Mentorprogram körforgá-

sába kerültem. Tapasztalt kollégák segítették az uta-

mat, de emellett is nagy részt tudtam vállalni a kivá-

lasztási folyamat harmadik köréből, a Power Campből. 

A háromnapos intenzív program tele van workshopokkal, 

személyes megbeszélésekkel, meglepetés pitch-verseny-

nyel és persze a végén a Demo Day-jel. Hatalmas élmény 

volt. Nem kérdés, hogy még egyszer végigcsinálnám (és 

végig is fogom a következő félévben).”

Miklós Sári
projektasszisztens

Az év második  
Mentorprogramjára szintén  
19 országból összesen  
94-en adták be a jelentkezésüket.   
9 startup lett a végső program 
részese. 

Ebben a szemeszterben a megszokottnál is átfogóbb se-

gítséget nyújtottunk a számukra. Mivel kezdeti fázisban 

lévő és már előrehaladottabb startupokat is beválasztot-

tunk a programba, arra törekedtünk, hogy mindannyian 

az igényeiknek és fejlettségi szintjüknek megfelelő, sze-

mélyre szabott mentorálást kapjanak.

A korai fázisú startupokat a skálázható- és fenntartható 

üzleti modell kialakításában, termékeinek piacra juttatá-

sában, valamint az oda vezető úthoz szükséges tudás, 

kapcsolati háló és gyakorlati tapasztalat megszerzésében 

segítettük. Külön hangsúlyt helyeztünk a sales- és mar-

keting területére, a befektetőkkel való tárgyalás alapjaira, 

sikeres csapatok építésére, valamint a pénzügyi és üzleti 

modellezésre.

A fejlettebb startupok esetében támogatást nyújtottunk 

a tőkebevonáshoz, valamint a hazai- és regionális piacra 

lépéshez szükséges üzleti feltételek megteremtéséhez, 

kiemelt fókusszal a krízisálló szervezetek és vállalkozások 

fejlesztésére a pandémia alatt.
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Birosign – Magyarország

A csapat aláírás ellenőrzési szolgáltatást nyújt. Megoldá-

suk segítségével az egyéni aláírás dinamikusan rögzíthető, 

de nem lehet ellopni, lemásolni vagy elfelejteni. 

Look@ Ltd. – Horvátország 

A Look@ szelfirobotokat készít turisták számára. Céljuk 

egy olyan technológia létrehozása, mely segítségével az 

emberek a jelenben tudnak maradni, és megélni az adott 

pillanatot.

UX Mining – Lengyelország

A felhasználói viselkedés megértésére és mérésére, va-

lamint a felhasználói élmény tesztelésére és növelésére 

fejlesztett megoldást ez a startup.  

TransFoodMission - Ételmentő – Magyarország

A csapat az élelmiszeripar átformálásán keresztül pozitív 

hatást szeretne gyakorolni a társadalomra. Az úgyneve-

zett ’upcycled’ élelmiszereikkel ínycsiklandó megoldást 

kínálnak az ételpazarlásra. 

Marketyour.store – Magyarország  

A csapat teljeskörű vizuális tartalomszolgáltatást nyújt. Az 

általuk alkalmazott 360°-os és a 3D termékmegjelenítés az 

online kereskedelem növelésének egyik leghatékonyabb 

módja. 

WeDo – Social Habit Builder – Magyarország

A WeDo alkalmazása a produktivitás növelésében és a jó 

szokások kiépítésében segíti a felhasználókat, akiket egy-

mással is összekötnek a motiváció fenntartása érdekében.  

Market your. store
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PiggyBanx Kft. – Magyarország  

A startup applikációja gamifikációt alkalmazva, vagy-

is játékélményt felhasználva segíti a fiatalokat pénz-

ügyeik megértésében és jobb pénzügyi döntések 

meghozatalában.  

Respray Solutions Kft. – Magyarország  

A csapat célja az alumínium dezodoros palackok jelentet-

te veszélyes hulladék termelésének csökkentése, amelyet 

palackjaik sokszori újratölthetősége és egy káros hajtógáz 

mentes technológia tesz lehetővé. 

Walk2Watt – Magyarország

A csapat megoldása villamos energia helyett kinetikus 

energiával tölti a mobilokat: a telefon tulajdonosának 

egyszerűen csak sétálnia kell ehhez.
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SZÍVÜGYÜNK A TEHETSÉGGONDOZÁS
Magyarország jövőjének építésében kulcsfontosságú a tehetséges fiatalok 

felkarolása. Misszióvezérelt, közhasznú szervezetként a Design Terminal ezzel 

összhangban végzi kiemelt feladatát, az üzleti tehetséggondozást. Legfőbb cé-

lunk, hogy megtaláljuk és célzottan segítsük a fiatal vállalkozókat. Programjaink 

változatosak, régiós és iparági bontásban is sokszínű vállalkozásokat segítenek.

Fő támogatónk, Novák Katalin 

családokért felelős tárca nélküli 

miniszter és Böszörményi-Nagy 

Gergely, a Design Terminal 

ügyvezetője a Brain Bar 

színpadán



A V4 Startup Force Programot a Design Terminal a Nem-

zetközi Visegrádi Alap támogatásával, lengyel, cseh és 

szlovák partnerekkel a régió első startup ösztöndíjprog-

ramjaként indította 2018-ban. A legfőbb cél, hogy segítsük 

a csapatokat vállalkozásuk fejlesztésében, kapcsolatépí-

tésben és a régiós terjeszkedésben.

ERŐS VISEGRÁDI VÁLLALKOZÓI 
KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK 

Annak érdekében, hogy minél több startup számára tegyük elérhetővé a vállalko-

zásfejlesztési programot, idén csavartunk egyet a begyakorolt formátumon. Már 

a kiválasztási folyamat során is értékes üzleti tudással és kapcsolatrendszerrel 

vérteztünk fel 20 startupot. Először minden ország 5 legjobb vállalkozása mellett 

tettük le voksunkat, majd a 20 kiszemelt startup számára rendhagyó módon újabb 

rosta következett: a V4 SUF Bootcamp, vagyis a felkészítő tábor. A cél itt nemcsak 

az volt, hogy megtaláljuk a 4 legkiválóbbat, akikkel elindul a program, hanem az 

is, hogy már a többi 16 vállalkozás is profitáljon a Bootcampből. Workshopok és 

networking események várták a startupokat, sőt üzleti találkozókon vehettek részt 

nagyvállalatokkal valamint kis- és középvállalkozásokkal.  

A fő programba bekerült csapatok üzleti találkozókon, országspecifikus work- 

shopokon vehettek részt a két szemeszter három-három hete alatt. A startupok 

most is virtuálisan járták be a visegrádi országokat. Ettől az évtől már nemcsak 

nagyvállalatok, de kis- és középvállalkozások is bekapcsolódtak a programba, 

ami még több potenciális együttműködési lehetőséget jelentett a résztvevőknek.

Partnereink ebben az évben is a cseh DEX-IC, a lengyel ReaktorX Warsaw és a 

szlovák CAMPUS voltak.

Több, mint 

200 jelentkező startup 

40 bekerült vállalkozás 

1000 üzleti találkozó 

A magyar csapatokkal trambulin 

parkban jártunk, hogy egy 

lazább, offline közösségi 

élmény során közelebbről is 

megismerkedhessünk velük.
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Dodo work – Lengyelország

A startup fejlesztése ML algoritmus használatával segíti 

hatékony projektcsapatok létrejöttét. Az algoritmus fi-

gyelembe veszi a munkatársak képességeit, preferenciá-

it, pszichometriai profilját, az eredmény pedig magasabb 

teljesítmény és nagyobb elégedettség. 

KNET / Bookkeepie – Magyarország  

 

Adótanácsadókat, bérszámfejtőket és könyvelőket köt 

össze kis- és nagyvállalatokkal ez a magyar csapat.  

 

AgeVolt – Szlovákia  

Az elektromos autók töltési rendszerének megújítására 

talált megoldást a startup. Küldetésük, hogy felgyorsítsák 

az e-mobilitás elterjedését azáltal, hogy kényelmessé és 

elérhetővé teszik az elektromos járművek töltését, miköz-

ben optimális villamosenergia-elosztást tesznek lehetővé. 

 

Boost.space – Csehország  

A startup megoldása, vagyis az üzleti, vállalati adatok 

összesítésének felügyeleti eszközökkel való integrálása 

gyorsabbá teszi az adatok megosztását és hatékonyab-

bá a távoli – akár home office-ból vagy országok között 

történő – együttműködést.

Az ösztöndíjprogram a Nemzetközi  
Visegrádi Alap (IVF) támogatásával  
valósul meg.

TAVASZI SZEMESZTER 

ŐSZI SZEMESZTER 

BioMinds – Lengyelország  

A health tech startup kiterjesztett és virtuális valóságon 

alapuló telemedicina platformot fejleszt, amely támogatja 

a neurológiai betegségekben szenvedők terápiáját. 

 

Airlogy Labs – Szlovákia  

 

A startup a beltéri levegőben és felületeken elemzi a mik-

robiológiai veszélyeket. Beazonosítják a baktériumokat, az 

élesztőgombát és a penészgombát, és segítenek megbir-

kózni mindegyikkel. 

 

Onsinch – Csehország  

A platform automatizálja az összes mindennapi munka-

folyamatot, a rendelések létrehozásától a végső számlá-

zásig. Abban hisznek, hogy a projektalapú munkák az első 

lépéstől az utolsóig automatizálhatók.

Munch – Magyarország  

A megtermelt ételek 1/3-át nem eszi meg senki. A Munch 

egy egyszerű megoldást kínál arra, hogy az ételgazdálko-

dás fenntarthatóbb legyen környezeti, társadalmi és gaz-

dasági szempontból is. A platformon keresztül vendéglá-

tóhelyek és boltok kedvezményesen értékesítik az el nem 

adott, de jó minőségű ételeket. 
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2021-ben végre újra személyesen is találkozhattunk a 

Külhoni Mentorprogramunkhoz csatlakozó vállalkozók-

kal. Hat évvel ezelőtt, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának szakmai partnereként indítottuk a 

programot, amely a határontúli magyar vállalkozók fejlő-

dését segíti és a szülőföldön maradást ösztönzi az egész 

Kárpát-medencében.  

KÜLHONI MENTORPROGRAM:  
ÖT ORSZÁGBAN INDULT EL  
A MENTORKÉPZÉS  

Idén is részt vettünk a Kárpát-medencei vállalkozók VI. ta-

lálkozójának online lebonyolításában: mentor-mentorált 

találkozókat, workshopokat, szakmai előadásokat szer-

veztünk. A program olyan együttműködési keretet kíván 

megteremteni a külhoni területeken, amely összefogja, 

közös munkára, együttgondolkodásra hívja a helyi ma-

gyar vállalkozókat, szakmai szervezetek vezetőit. A vajdasági Mentorprogram után Erdélyben is elindítottuk a mentorképzést, 

amely a helyi, tapasztalt vállalkozókat készíti fel arra, hogy segítsék a fiatalabb, 

kevesebb jártassággal bíró cégalapítókat. Mikor a lehetőségek már adottak 

voltak, júliusban ünnepélyes gálavacsorán díjaztuk Erdélyi Mentorprogramunk 

résztvevőit, akik egészen addig csak a képernyőn keresztül találkoztak egymással 

és a szervezőkkel.  

Folytatásként szeptemberben első alkalommal rendeztük meg az Erdélyi Gaz-

dasági Fórumot – szintén közösen az államtitkársággal és a Pro Economica Ala-

pítvánnyal. Közel 180 vállalkozó gyűlt össze ezen a különleges napon Marosvá-

sárhelyen, hogy gondolatébresztő beszélgetések keretében segítsék egymást a 

vállalkozói létben. 

Potápi Árpád János államtitkár úr Marosvásárhelyen bejelentette: a mentor-

képzést a Kárpát-medence más vidékeire is kiterjesztjük. Szeptemberben Hor-

vátországban, októberben pedig Felvidéken és Kárpátalján is elindítottuk a 

mentorprogramot. 

Pataki Attila,  

az EDDA frontembere 

meglepetésvendégként 

csatlakozott hozzánk 

Mezőkövesden. 
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”Külhoni programjaink során a legmeghatóbb pillanatok, 

amikor a helyi vállalkozók tapasztalatokat cserélnek, kö-

zösen gondolkodnak és együtt keresik a megoldásokat 

problémáikra. A találkozók alkalmával mi leginkább a 

szakmai keretet biztosítjuk, valódi tartalommal, szív-

vel ők töltik meg a programokat. Igyekszünk mindig a 

régió sajátosságaira és a résztvevők igényeire szabni 

a képzéssorozatot. Így minden programunk egy kicsit 

más, azonban az egymásra figyelés és a kölcsönös se-

gítő szándék mindenhol közös.

A képzésre jelentkező vállalkozók jellemzően eltérő ipará-

gakból, más típusú háttérismeretekkel érkeznek a prog-

ramba, így a mentorképzést követően gyakran felmerül 

a kérdés tapasztalt vállalkozóink részéről: hogyan támo-

gassanak egy olyan fiatalt, akinek nem ismerik tevékeny-

ségi területét és annak sajátosságait. A találkozók előre-

haladtával a résztvevők rájönnek arra, hogy a vállalkozói 

karrierúton mindenki hasonló buktatókon megy keresztül, 

szektortól függetlenül.” 

Dula Marina
Projektmenedzser

TUDÁSMEGOSZTÁS 
KÖZÖSSÉGBEN
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EURÓPÁN ÁTÍVELŐ INNOVÁCIÓS 
EGYÜTTMŰKÖDÉS – X-EUROPE 

2020-ban a Design Terminal a világhírű holland szerve-

zet, a The Next Web felkérésére csatlakozott a kétéves 

X-Europe programhoz, melynek célja a Baltikum, a Viseg-

rádi régió és Nyugat-Európa startup ökoszisztémájának 

erősítése. A Horizon 2020 által finanszírozott program a 

deeptech, vagyis tudományos kutatáson alapuló star-

tupokat nagyvállalatokkal, befektetőkkel és ökosziszté-

ma-építőkkel kapcsolta össze. Az X-Europe két év alatt 

összesen 150, nagy fejlődési potenciállal rendelkező vál-

lalkozást támogatott.

NEMZETKÖZI PROJEKTEK  
ÚTJÁN

Ebben az évben összesen négy különböző tematikájú 

kohort lebonyolításában vettünk részt: januártól májusig 

tartott az AI, vagyis a mesterséges intelligencia és az ML, 

vagyis a gépi tanulás köre, májustól októberig az okos vá-

rosokkal és fenntarthatósággal foglalkozó startupoknak 

nyújtottunk üzleti segítséget, júliustól decemberig tartott 

a space tech kör, és még ebben az évben elindult a fintech 

startupokat fejlesztő, záró szakasz is. A Design Terminal 

minden alkalommal akcelerációs hetek szervezését biz-

tosította a programon belül, illetve a két év során két al-

kalommal szerveztünk online konferenciát.

 „A Design Terminal 2019-ben nyerte el első nagyobb volumenű, nemzetközi pá-

lyázatát. Büszkeség, hogy a kontinens startup ökoszisztémáját átfogó X-Europe 

programra a legnagyobb nyugat-európai szakmai partnerek hívtak meg minket: 

a The Next Web, az F6S, a TechChill és a Growth Tribe mellett vágtunk bele a 

projekt szervezésébe. Azon túl, hogy az elmúlt két évben rengeteget profitáltunk 

a programból szakmailag, illetve a kapcsolati hálónkat is tudtuk szélesíteni, 

az X-Europe megfelelő lépcsőfoknak bizonyult ahhoz is, hogy irányt adjon a 

Design Terminal tudatos nemzetközi építkezésének. Az idei évtől kiemelt célunk, 

hogy partnereket találjunk különböző nemzetközi projektekhez, és ezáltal közösen, 

más jelentős, európai szereplőkkel együtt tegyünk a vállalkozói ökoszisztéma 

fejlesztéséért. Kifejezetten motiváló a csapat számára, hogy mostantól való-

di nemzetközi környezetre terjeszthetjük ki tevékenységünket, és a legnagyobb 

szereplőkkel dolgozhatunk együtt közös pályán.”

 

Végh Tímea
Operatív és HR vezető
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ŰRKONFERENCIÁT 
SZERVEZTÜNK 

Ismét konferenciát szerveztünk az X-Europe program ke-

retein belül, méghozzá a novemberi space tech kohorthoz 

kapcsolódóan. Interaktív platformot biztosítottunk startu-

poknak, alapítóknak, vállalatoknak, befektetőknek, öko-

szisztéma-építőknek és az űripar más szakértőinek, hogy 

megosszák egymással tudásukat és építsék hálózatukat. 

A konferencia témái között kiemelt szerepet kapott a vál-

lalkozások szerepe az űrszcénában, a nők a világűrben 

és az űripar szerepe a mindennapjainkban. Az előadók 

között a résztvevők meghallgathatták a Space DOTS tár-

salapítóját és vezérigazgatóját, Bianca Cefalo űrmérnököt, 

a Thales Alenia Space európai együttműködési igazgató-

ját, Freddy Geyert és Eleni Charitonos analóg űrhajóst is. 
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AZ INNOVÁCIÓ HIDAT 
KÉPEZ A SZEKTOROK 
KÖZÖTT 

„A Design Terminal a kezdetek óta azon dolgozik, hogy programjainak valódi hatá-

sa legyen Magyarország és a régió gazdaságára. Ezt a célt az iparági programok 

tudják a leggyakorlatiasabb módon segíteni, hiszen ezek során partnereinkkel 

együtt azt szeretnénk elérni, hogy a különböző területek innovációi azonnal 

bejussanak az adott iparág vérkeringésébe. Három fő területünk jelenleg az 

agrárium, az űripar és a járműipar. Habár ezek egymástól nagyon távol álló 

szektoroknak tűnhetnek, mégis rendkívül erős köztük az átjárás. Egy űripari 

műholdképpel kapcsolatos innováció azonnal tud hasznosulni a járműipar és az 

agrárium területén is. Egy járműipari szenzor ugyanígy hasznos lehet az űriparnak 

és a mezőgazdaságnak. A Design Terminal kiemelt célja, hogy Magyarország és 

a régió vezető innovációs szereplőjévé váljon. Az agrárszektorban az elmúlt há-

rom évben végzett munkánk alapján már látjuk, hogy az iparági programoknak 

mekkora szerepe van a fentiekben, és hogy egy szektor központi szereplője, jelen 

esetben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hogyan tud hozzásegíteni minket 

ahhoz, hogy egy egész iparágra hatással lehessünk.” 

Jónás László
szakmai vezető
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EGYETEMI ÖTLETVERSENY 

Harmadik alkalommal hirdettük meg a NAK TechLab Egye-

temi Ötletversenyt. A cél most is az volt, hogy megszólítsuk 

a felsőoktatásban tanuló fiatalokat, illetve beépítsük az 

agráriumban fellelhető problémákra adott innovatív meg-

oldásokat a hazai mezőgazdaságba. 

A májusi döntő két győztese az Agrofly és a Vision csapa-

ta lett. Előbbiek, a Debreceni Egyetem hallgatói, egy pilóta 

nélküli légi járművet álmodtak meg, ám nem egy mostaná-

ban divatos drónos megoldást, hanem egy léghajót, ami 

madárriasztásra és vadzavarásra illetve -megfigyelésre 

szolgál. A Vision öntözőrendszer megoldása a szabadföl-

di intenzív kertészeti növények számára végzi el az ideális 

tápoldattal való öntözést: a környezeti körülményekhez 

képest számolja ki a legideálisabb tápoldatozást. 

„Napjainkban a magyar agrárium előtt
álló egyik legnagyobb kihívás 
a generációváltás kérdése. 
A NAK a gazdák, a magyar agrárium 
és mindannyiunk jövője érdekében komoly
hangsúlyt fektet a fiatalok ösztönzésére,
támogatására.”

Győrffy Balázs
a NAK elnöke

NAK TECHLAB

Idén is kerestük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával kö-

zösen azokat az innovatív megoldásokat, melyek a hazai 

mezőgazdaság digitalizációját, ezáltal pedig versenyké-

pességét segíthetik elő.  

 

Az ötletversenyekre jelentkezők mintegy 60%-a 

nem agrár területről érkezett. 

INKUBÁCIÓS PROGRAM  

Szeptemberben folytattuk a már két alkalommal nagy si-

kerrel megszervezett inkubációs programunkat is, amely-

ben friss vállalkozásokat, új típusú fejlesztéseket támo-

gatunk. A háromhónapos programban olyan projektek 

indulhatnak a startupok és nagyvállalatok között, melyek 

új agrárszolgáltatások megjelenését alapozzák meg. 

Közel száz egyeztetés zajlott le a program első szakaszá-

ban a startup vállalkozások és a csatlakozott nagyválla-

lati szereplők között. A startupok agrár és termékfejlesz-

tési szakértőktől kaptak szakmai útmutatást, felkészülve 

ezzel az üzleti megbeszélésekre az AXIÁL Kft., a Corteva 

Agriscience, a Bonafarm Csoport, a KITE Zrt., valamint 

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) képviselőivel 

valamint technológiai partnerként a Vodafone Hungary 

képviselőivel. 



A csapatok fejlesztései közt számtalan izgalmas innováci-

ót találhattunk ebben a szemeszterben is. A Proofminder 

mesterséges intelligencia megoldásokat tesz elérhetővé az 

agráripari szereplők számára, ráadásul a fejlesztés gyorsít-

ja és egyszerűsíti is a képi alapú adatelemzés folyamatát. 

A Nextwit vállalati vezetőknek segít a digitalizációra való 

átállásban és az adatalapú döntéshozatalban, többek közt 

service design és adatmenedzsment révén. Az Agribit és 

a RakNetWork is hasonló fejlesztésen dolgozik: egyszerű 

szenzorok segítségével mérik a környezeti hatásokat a 

szántóföldeken, ezzel segítve a gazdálkodóknak az előre-

jelzésekben. A dFarm fejlesztése hasonló célból, műholdas 

adatforrásból képes tematikus térképeket és időjárási ada-

tokat megjeleníteni a saját platformján. A Dronteh drón-

építő szolgáltatást nyújt, saját drónjaikkal pedig biztosítani 

tudják az önállóságot, adatvédelmet és azt, hogy az esz-

közök dinamikusan illeszkedjenek a felmerülő igényekhez. 

A Machine Intelligence fejlesztése a deep learning megol-

dásokat alkalmazza, amivel például minőségellenőrzésben 

segíthetnek a gyártási folyamatok során.

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 NAK TechLab az első hazai  

vállalkozásfejlesztési program, 

amely kifejezetten az agrár  

startupokra fókuszál.
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SPACE TERMINAL: AZ ŰRIPAR NEM SCI-FI

A galaxis meghódítására a legegyszerűbb ötlet is alkalmas lehet. Az űripar a 

magyar vállalkozások nagy lehetősége. 

Az idei évünk egyik legizgalmasabb eseménye az volt, amikor elstartolt űripari 

projektünk, a Space Terminal. Ennek legfontosabb állomása, hogy 2021-ben a 

Design Terminal vehette át a European Space Agency űripari tevékenységének 

hazai képviseletét, és vezetheti mostantól az ESA Business Incubation Centre 

Hungary Programot.  

Magyarország 2015 óta teljes jogú tagja az Európai Űrügynökségnek, amely ösz-

szesen 22 inkubációs központot működtet a kontinensen, és már több, mint 1100 

vállalkozást támogattak. Ezek közül többen ma már globális céggé nőtték ki 

magukat. A szervezet hat éve dolgozik hazánkkal közösen a magyar űrtevékeny-

ség fejlesztésén. Ez az együttműködés most új szférákba emelkedik, mely utat 

nyit a hazai vállalkozások számára az űripar felé. Márpedig azok a vállalkozások, 

amelyek belépnek az űriparba, hatalmas fejlődési lehetőségre tesznek szert.  

 

Az asztronauták sisakjához 

használták először azt a speciális 

öntvényt, amelynek ötletét 

egy leleményes űripari mérnök 

később továbbadta a világ egyik 

legnagyobb cipőgyártójának. 

Így született meg a sportcipők 

légbetétes talpa. 

„Korunkban a gépek helyett az emberi elme, saját és közösségünk tudása válik 

a legjelentősebb termelőeszközzé. Az űripar az egyik legfontosabb olyan terület, 

ahol ezt Magyarország hasznosíthatja.” 

Jónás László
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„A 2021-es év új mérföldkő a Design Terminal számára 

az űripari projektek becsatlakozásával. A részletes elő-

készítési időszak után öröm volt fejest ugrani a nemzet-

közi űripari inkubátorházak hálózatába, és jobban meg-

ismerni a hazai szereplőket, akikkel az elkövetkezőkben 

szorosan együttműködve tudjuk kiépíteni a megálmodott 

űripari kompetencia centrumot. Mérnök hátterem ellené-

re is lámpalázzal vegyes izgalommal vágtam bele ebbe 

a projektbe, mivel a fiatal vállalkozói ötletek tárháza igen 

széles. Öröm volt gyorsan megtapasztalni, hogy akik az 

iparágban helyezkedtek el, azoknak szívügyük a hazai 

űripar erősítése, és segítőkészen állnak rendelkezésre.  

A hazai űripari vállalkozások támogatása nagy kihívás, 

személyesen számomra kifejezetten motiváló, hogy iz-

galmas, új tudományos és innovációs ismeretekkel gaz-

dagodom nap mint nap, fantasztikus hazai és nemzetkö-

zi elméket ismerek meg, illetve részese és előre mozdítója 

lehetek a jövőnknek.”  

Bódi Zsuzsanna
ESA BIC HU koordinátor

„Ha egy terület a mindennapi életünkre is ilyen jelentős 

hatással bír, és emellett azt is érzékeljük, hogy a világban 

éppen egy második űrverseny zajlik, akkor felelős ország 

nem maradhat ki abból, hogy ebben szerepet vállaljon. 

Különösen akkor, ha olyan komoly múlttal és tudással ren-

delkezik ezen a területen, mint hazánk.”  

Dr. Ferencz Orsolya
űrkutatásért felelős miniszteri biztos,

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Az ESA BIC Hungary fő célja sikeres űripari startupok 

fejlesztése, valamint egy űripari közösség létrehozása 

és megerősítése Magyarországon. A 12-24 hónap időtar-

tamú inkubációs programba bekerült induló vállalko-

zások többek között 50.000 euró ösztöndíjat kapnak az 

üzleti mentorálás és technikai támogatás mellett.  
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A háromnapos innovációs program során szakértő mento-

rok segítették workshopokon és egyéni mentorálásokon a 

startupokat abban, hogy valódi megoldásokat hozzanak 

létező autóipari kihívásokra. A résztvevők a termékfejlesztés 

mellett komoly piaci validációra tehettek szert, a végső cél 

pedig a nagyvállalati együttműködés volt. Több esetben 

komoly egyeztetések indultak el a startupok és nagyvál-

lalatok között.   

„Jó érzés hitelesen állítani, hogy a Design Terminalnál mindig tanul valami újat 

az ember, és a folyamatos fejlődés a DNS-ünkben van. A HIPA-nak köszönhe-

tően a mezőgazdaság és az űripar mellett a járműiparban is elmélyedhettünk 

és a legkomolyabb szereplőkkel dolgoztunk együtt. Beleláthattunk a járműipar 

óriásainak működésébe és gondolkodásmódjába. A kihívásaikra olyan beszállí-

tókat kutattunk fel, akiknek innovatív megoldásaival reméljük, találkozunk a jövő 

autóiban. Mondanom sem kell, hogy ezek a szakemberek nem lacafacáznak. A 

legjobb minőséget várják el, a legjobb szervezéshez vannak szokva, és mindent 

szigorú sikermutatók mentén mérnek. Az összes projektünkbe ezzel a testtartással 

állunk bele, de itt hatványozottan igaz volt, hogy a 110% a minimum, amit hoz-

nunk kell. Kifejezetten élvezetes volt az együttműködés a HIPA illetékeseivel, akik 

ugyanezt a szakmai profizmust hozták a projektbe és tűpontosan megfogalmazott 

visszajelzésekkel segítették a további fejlődésünket. Minden fél gazdagabb lett 

rengeteg új ismerettel, kapcsolatokkal, inspirációval és egy pakli autós kártyával.”  

Takács Balázs
kommunikációs  

és ügyfélkapcsolati vezető

HIPA INNOVATION BOOTCAMP 

Idén ősszel az autóipar legnagyobbjainak kihívásaira ke-

reste a választ a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és 

a Design Terminal közös kezdeményezése, melyhez olyan 

nagyvállalatok csatlakoztak, mint az Audi Hungaria, a Con-

tinental, a Jaguar - Land Rover és a Thyssenkrupp. A boot-

camp célja az volt, hogy lendületet adjon az autógyártás 

mamutcégei és feltörekvő vállalkozások közti együttmű-

ködéseknek, ezáltal erősítve Magyarország járműipari 

szerepét.  

Ésik Róbert, a HIPA 

vezérigazgatója, Böszörményi-

Nagy Gergely ügyvezetőnk és 

Winkler Róbert újságíró értékelte 

a startupok pitcheit. A zsűri 

döntése alapján a bootcamp 

legjobb csapata a közúti 

biztonságot AI-megoldással 

növelő RoboGaze lett.
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VÁLLALKOZÁSRA BIZTATTUK  
AZ MCC HALLGATÓIT 

Az MCC Karrierközpont egyik fő célkitűzése a tehetséges 

fiatalok támogatása abban, hogy változatos karrierutakat 

ismerjenek meg, elsajátítsák a vállalkozói kompetenciá-

kat, és növeljék munkaerőpiaci értéküket. A Design Terminal 

a sikeres vállalkozóvá válás folyamatát támogatta a kom-

petenciafejlesztő és szemléletformáló szakmai program, 

Az innováció tudománya során. Elsődleges célunk az volt, 

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ÚTTÖRŐIT  
KERESTÜK A KÉK BOLYGÓ ALAPÍTVÁNNYAL 

A nagysikerű, globális vízválság problémájára megoldásokat hozó Aquathon 

innovációs ötletverseny után ismét a Kék Bolygó Alapítvánnyal közösen indí-

tottuk el a Planet Bootcamp versenyt, mely immár a körforgásos gazdaság 

kihívásaira kereste a legjobb válaszokat. A háromnapos innovációs program 

során szakértő mentorok segítették workshopokon és egyéni mentorálásokon 

a startupokat. A Planet Bootcamphez az ALTEO Energiaszolgáltató, a BMW 

Magyarország, a MOL Magyarország, a Nestlé Hungária és a Vajda Papír csat-

lakozott. Az általuk megfogalmazott kihívások között szerepelt többek között 

az újonnan előállított műanyagok (virgin plastic) környezetkárosító és költséges 

felhasználásának csökkentése, a kisebb környezeti lábnyomú alapanyagok és 

csomagolóanyagok használatának növelése vagy éppen a vevők buzdítása az 

újrahasznosításra, és bevonásuk ezekbe a folyamatokba. 

TOVÁBBI INNOVÁCIÓS  
PROJEKTJEINK 

hogy a már végzett hallgatók és a Vezetőképző Akadémia 

diákjai rendelkezzenek azzal a tudással és szemléletmóddal, 

amelynek köszönhetően kezdeményezői lesznek innovatív 

folyamatoknak. A hallgatók négy alkalommal inspirációs 

beszélgetésen vehettek részt tapasztalt vállalkozók veze-

tésével, zárásként pedig egy hasznos workshopoktól sűrű 

képzési hétvége várta őket. 
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CSATLAKOZTUNK A RED 
BULL BASEMENTHEZ  

A nemzetközi Red Bull Basement University Programhoz 

idén is csatlakoztunk. A projektet most is azzal a tudás-

sal és tapasztalattal segítettük, amit az elmúlt években az 

egyetemi, főiskolai hallgatók számára szervezett, számtalan 

ötletverseny során szereztünk. Olyan hallgatói innovációkat 

kerestünk közösen, amelyek megváltoztathatják az egyetemi 

életet, digitális megoldásaik révén hoznak pozitív változá-

sokat a területen. A globális döntőn, Isztambulban minden 

országot egy startup képviselt.  

 

DIGITÁLIS KISOKOST ÍRTUNK  
A MASTERCARDNAK   

A karantén fémjelezte időszak az élet több területén is arról 

szólt, hogyan állunk át a digitális világra. A Mastercard fel-

kérésére, a Design Terminal többéves vállalkozásfejlesztési 

tapasztalatát latba vetve 50 hasznos tippet szedtünk össze 

azoknak a cégeknek, akik a háztartási és prémium szolgál-

tatási, a vendéglátóipari, a szépségipari szektorban vagy a 

kiskereskedelemben szembesültek ezzel a kihívással.  

Hogyan használják az online projektmenedzsment eszközö-

ket a folyamatoptimalizáláshoz? Vagy éppen táblázatkezelő 

szoftvereket a gördülékeny raktárkezeléshez? Hogyan állja-

nak át az online fizetésre és építsenek webshopot? Többek 

között ezekben segíti őket a Mastercard ingyenesen letölt-

hető kiadványa.  

 

A Mastercard projekthez kapcsolódóan négy szerencsés vál-

lalkozó személyre szabott mentorálást nyert, méghozzá igazi 

profiktól: Balázs Pétertől, Szabi a Péktől, Wossala Rozinától 

és Zólyomi Zsolttól.
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STARTUP SZÓTÁRT ÍRTUNK   

Robbantsd a startup szlenget! címmel készítettük el a szó-

szedetet, mert sokszor mi magunk is szívesen elkerülnénk az 

idegen szavakat, angol nyelvből átvett, rögzült kifejezéseket, 

amiktől hemzseg a szektor és az üzleti világ.  

Szeretnénk, ha mindenki értené, amikor feltörekvő magyar 

vállalkozók sikereiről beszélünk!  

Márpedig a probléma gyakran ott kezdődik, hogy kiejtjük: 

STARTUP. A legelterjedtebb fogalmakat szedtük össze és 

magyarítottuk, vagy adtunk melléjük könnyen értelmezhető 

magyarázatot. 

 

INNOVÁTOROKAT KERESTÜNK  
A COOPER VISIONNÉL

Innovációs Bajnok Programunk lebonyolítására, mely során 

egy vállalat kiválasztott munkatársaiból belső vállalkozó-

kat képzünk, idén a Cooper Vision kért fel minket. Célunk 

a programmal, hogy ezek a kollégák innovatív ötleteikkel, 

megoldásaikkal és gondolkodásmódjukkal biztosíthassák 

a vállalat folyamatos fejlődését és versenyképességét. A 

Cooper Vision esetében ezt első lépésként egy háromalkal-

mas design thinking workshop során segítettük.  

 

Cherry picking 
/ˈtʃer.iˌpɪkɪŋ/

Ez az egyik legkedvesebb szó a startup kultúrában. Képzeld el, 

amint egy inkubációs programra csupa fényes, friss, ínycsiklan-

dó ötlet érkezik a startupoktól. Nos, ezek közül kell kiválasztani 

a legjobbakat. Tehát ha cherry pickinget folytatsz, tulajdonkép-

pen SZEMEZGETSZ vagy MAZSOLÁZOL. 

Deal
/diːl/

Üzlet, alku, megállapodás. Ne használd a deal szót! Ugyanannyi 

energiát kell beletenni, mint a magyar megfelelőibe. Különböz-

tesd meg magad! Legyél te az a személy, aki az árral szemben 

fogalmaz!

FELTÉRKÉPEZTÜK A LENGYEL-MAGYAR  
INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMÁT 

100 lengyel és magyar céget kérdeztünk meg a Wacław Felczak Alapítvánnyal közös 

tanulmányunk elkészítése során. A magyar és lengyel innovációs ökoszisztéma 

legfontosabb kihívásait, problémáit és az ezekre adható válaszmegoldásokat 

kerestük.  

A kutatásban részt vevő startupok négy fő témában fogalmaztak meg kihíváso-

kat. A kapcsolatépítés mellett a finanszírozás, vagyis a potenciális befektetők meg-

ismerése és elérése, továbbá a tehetségek megtalálása és a jó csapat összeállítása, 

valamint a tudásmegosztás sem egyszerű feladat számukra. A nemzetközi terjesz-

kedés mindannyiuknak kiemelt fontosságú, emellett pedig kölcsönösen nyitottak 

a másik országgal való kapcsolatra és kooperációra.  

A kiadvány arra is javaslatot tesz, hogy a startup szektor szereplőinek tevékenységét 

és együttműködését mely pontokan és hogyan lehet elősegíteni. A projekt hosszú 

távú célja, hogy a DT segítségével a WFA egyfajta hídszerepet tölthessen be a jö-

vőben a két ország ökoszisztémája között.  
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PHOTON  

Sikeres befektetési körön van túl 2018-as Mentorprogra-

munk egyik startupja, a Photon. 180 milliós befektetést 

kaptak, amellyel lehetőségük lesz a nemzetközi terjesz-

kedésre is. A német piacra lépést már elő is készítette a 

fotósokat, videósokat, valamint megrendelőiket össze-

kötő cég, jövőre elindulnak az országban. 

PÉNTECH

Nagyon büszkék vagyunk a V4 Startup Force progra-

munk 2019-es alumni csapatára, a Péntech-re is, akik 

idén februárban megalapították lengyel leányvállalatu-

kat, így már teljes körű faktoringszolgáltatást nyújtanak 

Lengyelországban bejegyzett cégek számára is. Portfólió- 

jukban már csaknem 600 regisztrált cég szerepel.  

MUNCH 

Az idei év számtalan sikert hozott a Munchnak, akik tavasszal a Mentorprogram, 

ősszel pedig a V4 Startup Force keretein belül is csatlakoztak a Design Termi-

nalhoz. Négy fiatal alapította a platformot, amely az ételpazarlás ellen küzd. 

Miután Budapesten egyre több étterem, kávézó csatlakozott hozzájuk, vidéki 

városokban is elindították a szolgáltatást, és rohamléptekkel növekedtek. Év 

végére több, mint 300 partnerük lett, nem csak Magyarországon, de Erdélyben 

is. Az alkalmazást 100.000 ember töltötte le eddig. Rangos díjakat is bezsebeltek, 

többek között a Hungarian Business Leaders Forum és a Kék Bolygó Alapítvány 

Klímavédelmi Díját. A jövő évük a nemzetközi terjeszkedésről fog szólni. 

SIKERSZTORIK 
MENTORÁLTJAINKTÓL 

BEDROCK.FARM

A magyar éttermeket, kávézókat, hoteleket a legkiválóbb 

minőségű élelmiszerekkel ellátó France Gourmet Foods kö-

tött együttműködést a 2019-es NAK TechLab egyik csapa-

tával, a bedrock.farmmal. A csapat egy budapesti belvá-

rosi pincében az év minden napján, évszaktól és időjárástól 

függetlenül fix áron termeszt kiszámítható minőségű, vegy-

szermentes terményeket, leveles zöldeket, fűszernövényeket, 

mikrozöldeket, ehető virágokat, amelyek mostantól akár 40 

percen belül top kategóriás séfek kései alá kerülhetnek. 
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KARITATÍV  
SZEREPVÁLLALÁS

IDÉN IS GONDOLTUNK A HÁTRÁNYOS  
HELYZETBEN LÉVŐKRE 

Évek óta fontos küldetésünknek tartjuk, hogy támogassuk azokat a szervezete-

ket, amelyek közreműködésével a leginkább hátrányos helyzetben lévőket tudjuk 

segíteni. Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítványnak ebben az évben egymillió 

forint pénzbeli adományt juttattunk, hozzájárulva ezzel az egyszülős családok 

boldogabb karácsonyához. A Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel szintén 

évek óta stratégiai partnerségben állunk. A számukra támogatásként küldött 

egymillió forint adományt menedékházak támogatására fordítják.
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KUDARCAINK

Számos munkaadóhoz hasonlóan, a Design Terminal is kihívásokkal küzd  

a Z-generációs munkaerő megszólítása, ösztönzése és megtartása területén. 

Tevékenységünk néhány fontos területén, a mindennapokban nélkülözhetet-

len junior pozíciókra kifejezetten nehezen találunk felkészült pályakezdőket, 

illetve számos esetben nem találjuk a módját megfelelő motiválásuknak és 

hosszú távú elkötelezésüknek a küldetésünk mellett. Ezekben a pozíciókban  

a fluktuáció visszatérő problémát okoz, amit a jövőben a kiválasztástól a visz-

szajelzésekig mindent magában foglaló, tudatos szervezetfejlesztéssel sze-

retnénk orvosolni.  
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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 KARITATÍV PARTNEREINK

PARTNEREINK

Család- és ifjúságügyért
Felelős Államtitkárság

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési  
és Innovációs Hivatal

MÉDIAPARTNEREINK
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IMPRESSZUM

Felelős kiadó:

Design Terminál Nonprofit Kft.

Fotók:

Liszkay Lilla, Vargha Miklós, Photon

  www.designterminal.org

  contact@designterminal.org

  facebook.com/designterminal

      instagram.com/design_terminal

      linkedin.com/designterminal



98 Design Terminal – Éves jelentés 2021


