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Általános információk 
Program neve: Startup Campus Tungsram akceleráció (továbbiakban: Program) 
Program fő koordinátora: Startup Campus Inkubator Zrt. (továbbiakban: Startup Campus)  
Program fő partnere: Tungsram Operations Kft.  
Program befektetési partnere: Hiventures Zrt.  
Program szakmai partnerei: Deloitte Zrt., HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.  
Program Smart City partnere: EDC Debrecen Nonprofit Kft.  
 
Fogalmak 
Jelentkező: az a vállalkozás/csapat, mely a tungsram.startupcampus.hu honlapon kitöltötte a 
jelentkezési ívet 
Résztvevő: a Programba bekerült vállalkozás (Bootcamp után, szerződött csapatok)  
Program célja 
Magyar, vidéki kutatás-fejlesztési-innovációs projektek támogatása világszínvonalú fejlesztési és 
gyártási infrastruktúrával, tesztelési környezettel, kezdeti tőkeinjekcióval, debreceni és budapesti 
központú képzéssel és megvalósítással 
 
Iparági fókuszterületek 
A jelentkezőket az alábbi iparágak valamelyikéből várjuk: mobilitás, energia, egészségügy- és 
életmódtechnológia, agrártechnológia, okos város.  
 
Idővonal a program vonatkozásában 
Bootcamp: 2020. március 16-19. 
Helyszín: Budapest, Millenáris Park  
A kiválasztási táborba elhívott Jelentkezőknek kötelező a megjelenés mindegyik napon, reggel 9-18  
óra között, amennyiben szeretnének bekerülni az akcelerátor programba, ugyanis a tábor, a 
kiválasztási folyamat része. A tábor alatt oktatási programokon vesznek részt a csapatok, ahol 
összeállítják a projekt vállalásait és költségvetési tervét, majd  a tábor utolsó napján pitchelik a 
termékeiket és üzleti modelljeiket. A tábor célja, hogy a Program partnerei megismerjék a 
csapatokat, és kiválasszák azokat, akikkel együtt szeretnének dolgozni az akcelerátor programban. 
Mivel a táborban stratégiai jellegű kérdések fognak felmerülni, ezért fontos, hogy a cégben a 
döntéshozó vegyen részt a bootcampen. 
Forgatókönyv nagyvonalakban:  
Március 16: 10-18 óra között program 
Március 17: 9-17 óra között szakmai program 
Március 18: 9-18 óra között szakmai program  
Március 19: 15-20 óra között Demo Dayre való felkészülés, és pitch verseny az este folyamán 

 



Szeretnénk előre jelezni, hogy a Bootcampen és a program során végig titoktartási szerződés védi 
az ötleted és a mögötte lévő technológiát, melyet már aláírva visszaküldtél nekünk, ennek az 
eredeti példányát a Bootcampen fogja minden fél aláírni.  
 
A Bootcamp után kerülnek kiválasztásra azok a projektek, amelyek az akcelerációs programba részt 
vehetnek. A megadott szerződések aláírása és a programba való elköteleződés itt történik meg. 
 
Akceleráció és termékfejlesztés: 2020. április 20-tól szeptember 30-ig 
Az akceleráció és termékfejlesztés előreláthatólag 2020. április 20-án kezdődik és 2020. szeptember 
30-ig tart. Az adott időszak alatt különböző oktatási formátumok valósulnak meg workshop 
formájában, valamint egyéni konzultáció keretein belül. Ezeknek az időpontjáról és szakmai 
tartalmáról a Jelentkezőt a programba kerülés után tájékoztatja a Startup Campus email-en 
keresztül.  A Résztvevő a képzés mellett a Tungsram közreműködésével fejleszti a prototípust, 
melynek menetéről és folyamatáról részletes tájékoztatást kap a programba való bekerülést 
követően. Minden a Programban Résztvevő 20 millió forintos befektetésben részesül, melynek a 
részleteit a Startup Campus írásban fogja a Jelentkezők számára elküldeni.  
Befektetés 3 részből áll:  

• 15 millió Forint- Hiventures Zrt., melyből 9M Forint befektetés 9%-os részesedésért, 
valamint 6M Forint konvertálható tagi kölcsön. 

• 4 millió forint vissza nem terítendő támogatás- a Startup Campus, mint közvetítő szerv 
továbbítási támogatásával 

• 1 millió forint befektetés- Startup Campus Inkubator Zrt., 5%-os részesedésért 
További információ: tungsram@startupcampus.hu email címen.  
 
Pitchtréning: 2020. október 19-29 
A Résztvevő számára a fent megadott időszakban prezentációs képzést biztosítunk, annak 
érdekében, hogy minél jobban és érthetőbben mutassa be vállalkozását a Demo Day-en. A képzési 
napok pontos időpontját a Résztvevő 2 héttel a megadott időpont előtt kapja meg írásban, emailen 
keresztül.  

 
Demo Day: 2020. október 29.  
A Résztvevő számára kötelező a Demo Day-en való részvétel. A program szakmai vezetője dönti el, 
hogy milyen sorrendben és melyik Résztvevő mutatja be a vállalkozását. A Startup Campus készíti 
fel a Résztvevőket, és feladata a Demo Day gördülékeny menedzselése.  
 
Jelentkezés és kiválasztás menete  
A jelentkezés és kiválasztás 5 (öt) lépcsőben valósul meg.  

1. A Jelentkező kitölti a tungsram.startupcampus.hu oldalon a jelentkezési ívet, melyet 
követően az oldalon felugró “sikeres regisztráció” felirat jelenik meg és ad visszaigazolást a 
jelentkezés sikerességéről. A Startup Campus és a Program partnerek ezeket a 
jelentkezéseket szakmai szempontból megvizsgálják és hiánypótlást kérhetnek, illetve 
telefonon felkereshetik a Jelentkezőt.  

2. A Jelentkező a programban való részvételi feltételeket írásos formában, a program során 
használt sablonokat emailen keresztül kapja meg. A Jelentkezőnek 2020 március 14-ig el 
kell fogadnia a feltételeket (ÁSZF, ez a dokumentum, Adatkezelési tájékoztatók), 



amennyiben a Programban továbbra is részt szeretne venni. Amennyiben a Jelentkező nem 
teljesen érti a feltételeket, és segítséget kér annak megértéséhez, a Startup Campus 
szakértői felé felteheti kérdéseit a tungsram@startupcampus.hu email címen keresztül.  

3. A Startup Campus írásban, emailen keresztül értesíti ki a Bootcamp-be bekerülő 
Jelentkezőket, legkésőbb 2020. március 11-ig.  

4. Bootcamp előtt minden Jelentkező köteles egy üzleti és pénzügyi tervet készíteni a 
Bootcamp időpontjáig, melyet előre megküldött sablon alapján kell elkészíteni. Ehhez 
segítséget igényelhet a tungsram@startupcampus.hu email címen keresztül. Határidő a 
kitöltött sablon leadására: 2020 március 16.  A kitöltött sablont a 
tungsram@startupcampus.hu email címre kell elküldeni, pdf és szerkeszthető 
formátumban is.  

5. A kiválasztás utolsó fázisa a Bootcamp-en való részvétel. A résztvevő csapatok feladatokat 
kapnak, melynek segítésével a Zsűri objektíven tudja értékelni őket. A Bootcamp-en való 
részvétel kötelező, amennyiben a Jelentkező szeretne bekerülni a Programba. A Bootcamp 
után a csapatokat a Startup Campus értesíti ki, hogy bekerültek-e a programba vagy sem, 
legkésőbb 2020. március 31-ig. A befektetési szerződés ezt követően kerül aláírásra.  

 
Mentorok 
A Programban nemzetközileg elismert mentorok segítik a Résztvevők szakmai fejlődését. A 
Résztvevők üzletfejlesztés, marketingkommunikáció, validációs technikák, termékfejlesztés, jogi- és 
adózási környezet, valamint pitchtréning területein kapnak képzést. A képzés felépítése a 
Résztvevők igényeire és jelenlegi tudására lesz szabva. A képzésitematikarészleteiről, a Résztvevő 
írásban, emailen keresztül kap tájékoztatást, a program indulása előtt 1 héttel. A workshopok, és 
egyéb képzési formák időpontját tekintve, a Résztvevő az adott képzés előtt 2 héttel kap 
tájékoztatást annak időpontjáról. 
A befektetésben részesülő Résztvevő csapatok fizetési kötelezettséget vállalnak a mentorok felé. 
Havidíj ellenében, melynek összege nettó 200.000 HUF/hó (összesen nettó 1.200.000 HUF), a 
mentorok pedig átlagosan heti 1.5-2 óra mentorálást vállalnak. A mentorok ezen kívül 3%-os 
részesedés megszerzésére jogosító opciós jogot is szereznek a Befektetésben részesülő csapatok 
vállalkozásában. A részesdés a külön megkötendő opciós szerződésben meghatározott feltételek 
esetén hívható le. 
 
Partnerek szerepe  
Tungsram Operations Kft. - A Résztvevők, a hardver termékek gyártását, prototipizálását és 
tesztelését a Tungsram infrastruktúráján keresztül tehetik meg, melyhez mérnöki segítséget kell 
igénybe venni. A Résztvevőknek a Programban való részvétel eredményeképpen folyósított 
befektetés vagy más forrás összegéből nettó 3.000.000,-Ft (hárommillió forint) összeget a 
TUNGSRAM szolgáltatásaira kell felhasználniuk. A Tungsram szakértői óradíja átlagosan nettó 
25.000,- Ft, amely nem tartalmazza a Tungsram költségeit.  A TUNGSRAM szakértői 
közreműködésének pontos díjáról a TUNGSRAM és a Résztvevők az egyes projektekben egyedileg 
állapodnak meg. A Startup Campus és a Tungsram között létrejött külön megállapodás alapján a 
Tungsram jogosult megvásárolni a Startup Campus-nak a befektetés eredményeképpen a 
Résztvevőben megszerzett 5%-os részesedését, továbbá a Startup Campus jogosult átruházni a 
tőkeemelésre vonatkozó elsőbbségi jogát a Tungsramra.  



A Tungsram elkötelezett a program, valamint a csapatok iránt, így a belső munkavédelmi szabályok 
mindenkori betartása mellett, lehetőséget biztosít a gyártási folyamat során a csapatok részéről 
történő betekintésre, azonban ennek feltételei a csapatok szerint egyénileg kerül meghatározásra. 
 
Hiventures Zrt. – A kockázati tőkealap-kezelő a Program fő befektetési partnere. A befektetési 
részleteket a “Jelentkezés és kiválasztás” pont alatt olvasható, bővebb információt a Jelentkezők 
email formájában kérhetnek a tungsram@startupcampus.hu címen keresztül.  
 
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. - A HEPA a Program során a nemzetközi 
piaci validációban támogatja a Résztvevőket, ennek részleteit a Program során ismertetjük a 
Résztvevőkkel.  
 
EDC Debrecen Nonprofit Kft. - A nonprofit vállalkozás a Program során városi infrastruktúrát és 
tesztkörnyezetet biztosít a Résztvevők számára (Debrecen városában), amennyiben szükség van 
rá. Tehát a programba bekerülő okos város megoldásokat városi környezetben lehet tesztelni.  
 
Deloitte Zrt. - A Deloitte Private a Program során jogi- és adózási kérdéskörökben segíti a 
Résztvevőket, workshopok formájában.  
 
Fontos tudnivalók: 

• A program kiírói több éves tapasztalattal rendelkeznek a vállalkozásfejlesztés területén. 
Nagy rálátással rendelkeznek arról, hogy milyen jellegű szakmai támogatásra van szüksége 
egy, a programba jelentkező érettségű startupnak. Ezért a program kiíró bizonyos 
szolgáltatások igénybevételét kötelezően ajánlja. Ezek között szerepel egy megadott 
könyvelőiroda könyvelési szolgáltatása, megadott szakember projekt adminisztrációs 
feladatvégzése, szakmai mentor igénybevétele, valamint mérnöki és gyártási szolgáltatás 
megrendelése a program szakmai partnerétől. A program kiírói ezen szolgáltatások 
kötelező igénybevételével tudják azt biztosítani, hogy a projektek a tervezett 6 hónapos 
határidőn belül megvalósításra kerülhetnek.  

• A program debreceni és budapesti megvalósítású, debreceni telephely nyitására minden 
résztvevő startup esetében szükség lesz. Ebben a Startup Campus Inkubator teljes 
mértékben segíti, és kiséri a folyamat során a csapatot.  

• A programhoz köthető kötelező szolgáltatások a befektetési összeg maximum 30%-át teszi 
ki összesen. A további összeg felhasználásáról a csapat maga dönt, az összeg felhasználását 
szabályozó (GINOP, Hiventures) keretrendszereken belül mozogva. 

 
A Programba való jelentkezési határidő: 2020. február 29.  
 
További információ:  
tungsram@startupcampus.hu 
 
 
Kelt: Budapest, 2020. március 11.  


