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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 kutatás-fejlesztési-innovációs projektek támogatása világszínvonalú fejlesztési és gyártási 
infrastruktúrával, tesztelési környezettel, kezdeti tőkeinjekcióval.  
 
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. 
A kiválasztási táborba elhívott Jelentkezőknek kötelező a megjelenés mindegyik napon, reggel 9-19 
óra között, amennyiben szeretnének bekerülni az akcelerátor programba, ugyanis a tábor, a 
kiválasztási folyamat része. A tábor alatt oktatási programokon vesznek részt a csapatok, és 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.  

 
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 befektetés- Hiventures Zrt., 9%-os részesedésért 

• 4 millió forint vissza nem terítendő támogatás- a Startup Campus, mint közvetítő szerv 
tovább 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, melyről 72 
órán belül visszajelzést kap, írásos formában, emailen keresztül. 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, valamint befektetési feltételeket írásos 
formában, a program során használt sablonokat emailen keresztül kapja meg, legkésőbb 
2020 február 14.-ig. A Jelentkezőnek 2020 február 29-ig el kell fogadnia a feltételeket, 
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 7-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 13.  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 
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után a csapatokat a Startup Campus értesíti ki, hogy bekerültek-e a programba vagy sem, 
legkésőbb 2020. március 31-ig.  

 
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 tematika és a képzés pontos részleteiről, 
a Résztvevő írásban, emailen keresztül kap tájékoztatást, a program indulása előtt 1 héttel.  
 
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.  
 
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 
Résztvevőket.  
 
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.  
 
 
A Programba való jelentkezési határidő:  
2020. február 29.  
 
További információ:  
tungsram@startupcampus.hu 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2020. január 24.  


