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A Demola Budapest egy innovációs és 
kreatív labor, amely a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem egy régi 
villamosmérnöki laborjából lett átalakítva. 
A Demola egy nyitott hely mind a gyakorlati 
oktatást kereső hallgatók számára, mind a 
saját ötlettel rendelkező, vállalkozni vágyó 
fiataloknak, és végül mindazok számára, akiket 
érdekelnek a legújabb technológiai trendek. 

A Demolában egyszerre folyik az egyetemi 
szemeszterekhez kötött nyílt innovációs 
program, korai fázisú startup inkubáció, 
vállalkozó szellemű oktatás és tematikus 
előadások, workshopok a legfrissebb 
technológiai trendekről. A Demola tehát egy 
gyűjtőhely mindazok számára, akik vállalkozó 
szelleműek, keresik az újfajta kihívásokat, a 
kíváncsiság és a tanulásvágy vezérli őket, 
és nem félnek elrugaszkodni a megszokott 
dolgoktól. 

Az innovációs labor a Műegyetemi Technológia- 
és Tudástranszfer Iroda tevékenységéből indult, 
melynek az volt a célja, hogy hidat képezzen 
mind a műegyetemi karok, tanszékek, mind az 
ipar-egyetem között. Ehhez készült el 2012-re a 
labor, amely a kezdetekben teljesen üresen állt.

A DEMOLA 
TÖRTÉNETE
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Ekkor lépett a színre a 
névadó Demola program, 
melynek finn alapítói Budapesten 
járva meglátták a lehetőséget 
a közösségben, és itt is 
elindulhatott a nyílt innovációs 
program. Időközben startup 
cégek is elkezdtek gyűlni a 
csarnokban, kezdve a Resonoval, 
Mistoryval és Hand-in-Scannel. 
Ez megkívánta azt is, hogy 
különböző startup versenyeknek, 
összejöveteleknek adjon helyet a 
csarnok, amely rátette a Demolát 
a budapesti startup térképre.

2015-ben a kezdetben 
három tagból álló staff 
elkezdett bővülni, így a 
tevékenységek még profibbá 
és koordináltabbá kezdtek 
válni. A vegyes kompetenciájú, 
pszichológusokból és 
mérnökökből álló támogató 
csapat több fronton tud segíteni 
a beérkező hallgatóknak és a 
benn lévő startupoknak.



Az oktatási szemeszterekhez 
kapcsolódó Demola-program 
célja erősíteni az egyetemek 
és az üzleti élet szereplőinek 
együttműködését. Ez egyrészről 
lehetőséget biztosít cégeknek 
arra, hogy gyakorlatias 
gondolkodású diákokból 
álló csapatok újszerű üzleti 
megoldásokon dolgozzanak 
egy-egy problémájukon, 
továbbá ismeretszerzési és 
fejlődési lehetőséget nyújt 
bármilyen szakterületről 

érkező  hallgatónak. A Demola 
anyaszervezete három finn 
egyetem összefogásából 
született meg 2008-ban. A 
nemzetközi hálózat mára már 
több mint 20 Demolát számlál 
az egész világon, amelyhez 
Demola Budapest 2012-
ben csatlakozott, és azóta 
is az egyetlen, hallgatókra 
specializálódott, modern 
technológiájú nyílt innovációs 
labor Magyarországon.

A DEMOLA 
PROGRAM

3



A projekt partnereik 
(kisvállalkozástól a 
multinacionális cégig) 
különböző  kihívásokkal 
keresik fel a Demolát - legyen 
az informatikai, mérnöki, 
üzleti, marketing, design, 
társadalmi jellegű  - melyre 
újszerű  megoldásokat, 
ötleteket várnak. Eddigi 
partnereik közé tartozott 
például az Országos 
Mentőszolgálat, a Nokia, 
Vodafone, Canon, Siemens 
és több kisebb cég. 

Minden szemeszter elején 
indul egy projektidőszak,  
3-5 fős projektcsapatok 
kialakításával, amely során 
szerződéses keretek között 
a csapatok a partner 
segítségével az adott 
üzleti probléma megoldási 
javaslatán dolgoznak. 
A projektek zárásakor 
egy záró demonstráció 
keretében közönség előtt is 
prezentálják eredményeiket 
a partnereknek. A partner 
a hallgatók eredményét 
licensz formájában tudja 

megvásárolni, amelynek 
díja maradéktalanul 
a hallgatókat illeti. A 
folyamatot a lean product 
design alapokra épülő egyedi 
Demola módszertannal 
támogatják. Minden csapat 
munkáját egy facilitátor 
segíti, aki a csapatmunkát 
csoportdinamikai, 
tréningmetodológiai 
eszközökkel és technológiai, 
kapcsolati ismeretekkel 
támogatja.

A kezdetek óta már 11 
projektidőszak zajlott le 
a Demolában, közel 50 
megvalósult projekttel és 
180 résztvevő hallgatóval. 
Jelenleg a tavaszi 
félévben öt projektcsapat 
dolgozik különböző céges 
kihívásokon, például 
egy ingatlanközvetítő 
cég ügyfélkapcsolati 
rendszerének fejlesztésén, 
egy humanoid robot 
bartender megépítésén és 
egy városfelfedező applikáció 
továbbfejlesztésén.
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PROJEKTEK

HAJTOGATOTT MENEDÉKHÁZ, 2017 ősz

5

A csapat egy stabil, de könnyen hajtható 
anyagból készített egy olyan összehajtható 
menedékházat, amely átmeneti menedéket 

biztosíthat katasztrófa sújtotta területen 
élőknek, vagy menekülteknek. A projekten 

terméktervező és építész hallgatók 
dolgoztak.

Belsős Demola projekt

 SEGÍTS A MENTŐSÖKNEK!, 2017 ősz

A hallgatók a mentők munkakörülményeinek 
javításán dolgoztak, és olyan rejtett humán 
és monetáris erőforrást fedeztek fel a 
szervezetben, amellyel növelni tudták a 
mentők munkával való elégedettségét és 
megbecsültség érzését.

Országos Mentőszolgálat

TALÁLD KI A RENDCRM! 2017 ősz

A projekt a megbízó cég 
ügyfélmegtartására és az ügyfelek 
viselkedése mögött húzódó mintázatok 
feltárására irányult. A belső folyamatokra 
és az ügyfélélményre fókuszálva a csapat 
több megoldást hozott, köztük egy olyan 
szoftver ötletét, amely segíti az ügyfelekről 
történő adatgyűjtést. 

MiniCRM Zrt.

$$ 
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ROBOT BARTENDER, 2018 tavasz

A projekt célja a Humanoid Robot 
Bartender mechatronikai tervezése, 
kivitelezése,a külső design megalkotása, a 
választható italok programozása.
A már most rendelkezésünkre álló 
technológia segítségével, és némi 
kreativitással  olyan gépet alkottak a 
mérnökhallgató cspattagok, amely képes 
az önálló munkavégzésre.

Mihók András, bártulajdonos

NO PLACE LIKE HOME, 2018 tavasz

Az ügyfélkapcsolatok kialakítására 
és ápolására nagy figyelmet fordító 
ingatlanközvetítő vállalat a cégpolitika és 
mechanizmusok fejlesztése érdekében 
minden területen a technológia és az 
IT irányába szeretne fordulni és új utat 
bejárni, melynek részei ügyfélkörünk 
magatartásának megismerése és 
kiaknázása, az automatizáció, vagy akár 
az AI alapú, automatizált folyamatok és 
támogatás.

At Home Budapest

VR FORRADALOM, 2018 tavasz

A projekt tagjai azon dolgoztak, hogy  
élvezhetőbbé tegyék a VR élményt. 

Feladat volt, hogy találjanak megoldást 
a VR használata közben fellépő negatív 

fiziológiai hatásokra, valamint arra, 
hogy milyen módon lehet irányítani 

a felhasználó figyelmét. A munka 
lehetséges működő termékelhelyezést is 

vizsgálta a 3D-s virtuális térben.

Broduction
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CÉGSZEMPONT
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A Demola-program egy agilis 
módja a belső szolgáltatás- vagy 
termékfejlesztési folyamatok 
meggyorsítására, külső friss 
látásmódok bevonásával a 
hallgatók által. Ideális olyan cégek 
számára, akik új piaci kihívásokkal 
szembesülnek, vagy elavultnak 
érzik jelenlegi folyamataikat, de nem 
tudják pontosan, milyen irányba 
fejlesszék azt tovább.

A programban való részvétel emellett 
kiváló lehetőség friss tehetségek 
megismerésére és az új látásmódok 
elsajátítására. A céges partnerek – 
főleg a közvetlen kapcsolattartók, a 
projekt partnerek –  az innovációban 
versenyelőnyt jelentő kreatív 
képességeket, folyamatszemléletet 
és módszertant tanulják meg.

A projekt során nagy hangsúlyt 
kap a „co-creation”, tehát a céges 
partner együtt alkot a hallgatókkal. A 
projekt végén pedig a megbízó cég a 
hallgatók által létrehozott megoldást 
mint szellemi tulajdon használati 
jogát vásárolhatja meg, tehát a 
co-creation folyamat azon részét, 
ami a projektcsapattól jött. Ezt 
többszintes rugalmas 
licenszkonstrukció teszi lehetővé.



A fiatal generáció tagjainak bevonása 
és a közös megoldáskeresés lehetővé 
tette, hogy frissítsük csapataink 
gondolkodásmódját és innovatívan álljunk 
a felmerülő problémákhoz. Továbbá ezzel 
kollégáink elkötelezettsége is javult, mivel 
ezek a projektek új és érdekes kihívásokat  
jelentettek számukra is a napi teendőik 
mellett.

- Emri Dávid, 
Business Operations Manager, 

Vodafone Hungary
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DIÁKSZEMPONT
A programban résztvevő hallgatók tapasztalatot 
szerezheznek projektmunkában, az önálló 
munkavégzésben és csapatmunkában, valamint 
projekt-menedzsmentben. Emellett olyan készségeket 
sajátíthatnak el, amire az egyetemi órákon nincs 
lehetőségük: tárgyalási készségek, vezetői és szervezői 
készségek, hatékony pitch (meggyőző előadás) 
megtartása, felhasználó központú gondolkodásmód. 
Emellett fejlődnek a bizonytalan helyzetek kezelésében is.
A projekt során a hallgatóknak más szakterületről jövő 
társaikkal kell egy csapatban dolgozniuk, ami elősegíti a 
másféle perspektívák megismerését egy adott témáról, és 
kihívás elé állítja őket főleg a kommunikáció terén. 

Sok területen kipróbálhattam 
magam, és épp ez okozta azt, hogy 
minden problémához más- más 
módon, a lehető legkreatívabban 
kellett hozzáállnom.

    - Wild András
ipari termék- és formatervező mérnök
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A csapatépítést és a hatékony kommunikációt képzett 
facilitátorok segítik elő, hogy minél gördülékenyebb legyen a 
közös munka.
Egy jól összeállított és facilitált projekt során a hallgatók olyan 
valós problémát oldanak meg, amik mérhető növekedést 
hoznak a megbízó cégnek, tehát valódi értéket teremtenek a 
cég számára. Ezzel pedig piaci szereplőkké válnak, és maguk is 
megerősítést és önbizalmat kapnak.
A programban való részvétel a hallgatók számára heti 10-15 órát 
igényel, amik maguk szabadon osztanak be – leegyeztetett csapat 
és projekt partner találkozók, valamint egyéni kutatómunka által. 
Így a hallgatók fejlődnek idő- és feladatmenedzsmentben, ami 
felkészíti őket a jövőbeli munkaerőpiaci kihívásokra.

A projektcsapatok mint mini vállalkozások működnek, az 
általuk hozott megoldás lényegében a saját termékük, amit 
aztán el tudnak adni a megbízó cégnek. Ez fejleszti a vállalkozói 
szellemet és attitűdöt, amit aztán serkenti a hallgatókat arra, 
hogy saját vállalkozásba kezdjenek. Így ez a program a vállalkozó 
szellemű oktatást képviseli, és a vállalkozói lét kipróbálására ad 
lehetőséget kevesebb kockázattal.
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DEMOLA 
MÓDSZERTAN

A program során a csapatok egy folyamaton mennek 
keresztül, amelynek során többször végigjárják az ötletelésből-
demoépítésből-validálásból álló Demola-ciklust. Ennek 
elősegítésére a facilitátorok workshopokat tartanak a hallgatóknak. 
A projektidőszak első felében főleg problémaszűkítést, 
piackutatást és ötletelést kell végezniük a csapatoknak, amit a 
Demo day-en kell bemutatniuk, és a visszajelzések alapján tovább 
kidolgozniuk. A félév második felében pedig a tényleges munka és 
a végső eredmény kidolgozása történik.
A Demola-ciklus a design thinking metodológiát veszi alapul, 
és ráveszi a hallgatókat, hogy felhasználóközpontú megoldást 
hozzanak létre. 
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Ezt segíti elő a folyamatos validálás, ami a különböző 
felhasználók megkérdezését is magába foglalja. Így lesz 
a végső megoldás is valós, a piaci igényeknek megfelelő.
A csapatok a munka során használhatják a Demola 
kapcsolatrendszerét, amely a csarnokban lévő vegyes 
kompetenciájú startupperek, kutatók és innovációs 
szakértők elérhetőségét biztosítja. A csarnok 
atmoszférája segíti és motiválja a csapatokat az 
innovatív eredmény létrehozásában.

14



START-UP 
INKUBÁCIÓ

Csarnokunkban startup 
inkubációval is foglalkozunk, 
és egyszerre nagyjából 10 
startup cég kap nálunk helyet. 
Ezek a startupok vegyes 
portfólióval rendelkeznek, van 
köztük szoftver-, hardver- és 
gasztrovállalkozás is. Emiatt 
sokféle kompetencia és tudás 
található a csarnokban, és 
nagy hangsúlyt helyezünk a 
tudásmegosztásra.

Inkubációs programunk 
nagyban épít a közösség 
erejére. Fő értékeink közé 
tartozik a nyitottság, a tett- 
és tanulási vágy, önállóság, 
segítőkészség, alázat és 
bizalom. Mind egyénekre, 

mind csapatokra építünk, hogy 
együtt létrehozzunk egy olyan 
inspirációs közösséget, ahol 
bármilyen kérdéssel lehet a 
másikhoz fordulni, és ahol nem 
kell attól félni, hogy más ellopja 
az ötletünket.
Az organikus szerveződés 
abban is megnyilvánul, hogy 
nyitottak vagyunk bárkire, aki 
be szeretne jutni a csarnokba, 
csak a fenti értékeknek kell 
megfelelnie. Ezért is főleg a 
szájhagyomány útján terjedő, 
organikus terjeszkedésben 
hiszünk, nem csak a marketing 
trükkökben. Aki a Demolába 
belép, egy egyedi atmoszféra 
részese lehet.
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Inkubációs programunkban 
ezért az egyéni és csapathoz 
mért fejlődést támogatjuk, 
nem hiszünk a standardokban. 
Ehhez három havonta egy 
becsekken kell részt venniük 
az inkubált csapatoknak, ahol 
feltárjuk, mennyit haladtak 
az elmúlt három hónapban 
mind az üzletfejlesztés, mind a 
csapatépítés terén. 

Ezzel segítjük az egyéni és 
csapat szintű célkitűzést, 
segítünk monitorozni a 
haladásukat és visszajelezni 
ezzel kapcsolatban. Nem 
állítunk senki elé standardokat, 

mindenkinek lehetővé tesszük a 
fejlődést a saját tempójában.

A hatékony munkához teret, 
munkaállomásokat és irodai 
eszközöket biztosítunk, 
emellett egy kisebb műhely is 
rendelkezésre áll a hardveres 
startupok számára. Konyha, és 
sok-sok kávé járul még hozzá 
ahhoz, hogy akár éjszakába 
nyúlóan is tudjanak dolgozni 
a „Demolakók”. A kávés stand 
emellett a legjobb hely a 
networkingre, és a random 
emberekkel való találkozásra. A 
kávé tehát a Demola fő értéke 
és központi eleme.
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JELENLEGI START-UPOK
Mistory - városfelfedező applikáció
Broduction - mobil és VR játékfejlesztés
Miutcánk - szomszédokat összekötő közösségi 
platform
Beeready - automata sörcsap
Roxxare - Esport coaching
We-Are Studio - VR játékfejlesztés
Four Bites - egészséges falatkák rendezvényekre
DiabTrend - cukorbetegek diétáját segítő applikáció

ROXXARE
„Én személy szerint az embereket, a 
nyüzsgést a közösségi iroda feelinget 
imádom. Közös reggeli / ebéd / kávé 
a „másodmunkatársakkal”. Mindíg 
van kihez fordulni ha elakad az ember. 
Ha pedig már nagyon elég volt a 
munkából és kellene egy kis pihenő; nem 
létezik, hogy ne találj partnert egy jó 
beszélgetésre, vagy tollasra.”

- Berényi Norbert
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SIKERESEN KILÉPETT 
START-UPOK

Hand-in-Scan - kézhigiéné mérő eszköz
Rabbit - lead generáló rendszer rendezvényekre
Sybrillo - GoPro kamera stabilizátor
Atmosplay - mobiljátékok kipróbálása, 
szoftverfejlesztés
Notch - testmozgás monitorozó eszköz és 
applikáció
Postuse Agency - influencer marketing, 
marketing ügynökség

18

RABBIT
„Amikor az első prototípusukat fejlesztették, 
szakmai hézagot tömtük be a tervek 
műszaki ellenőrzésével és átalakításával. 
Nemrég újra megkerestek bennünket, hogy a 
korábbinál szorosabban működjünk együtt, 
és teljesebb kompetencia-pótlással vállaljuk 
az új eszközeik termék- és formatervezését. 
A megoldásaink nagyban építkeznek a 
korábbiakra, de a tervezés így is izgalmas 
kihívás mindkét fél számára.”

- Surek György, Demola Staff



GYAKORLATI OKTATÁS, 
KURZUSOK
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StartupVIP

A StartupVIP a BME Innovatív 
vállalkozások indítása és 
működtetése (IVIM) és a BCE 
Kisvállalkozások indítása 
és működtetése (KIVIM) 
kurzus vállalkozásindításra és 
vállalkozói karrierre felkészítő 
„edzőterme”, inkubátora. 
A StartupVIP felkészíti a 
hallgatókat, hogy piacon is 
validált, vállalkozásindító 
koncepciót dolgozzanak 
ki annak érdekében, hogy 
megtalálják azt az innovatív, 
tudás alapú terméket vagy 
szolgáltatást, amelyet tényleg 
érdemes kifejleszteni és piacra 
vinni.

A BME termék- és formatervező 
mérnök szakos hallgatói 
számára kötelező tantárgyak, 
amelyek egymásra épülnek. 
A IV. és V. kurzus során 
a hallgatók csapatokban 
dolgozva olyan innovatív 
termékek koncepcióit kell 
hogy megtervezzék, amelyek 
a piacon is megállnák a 
helyüket. Ezzel olyan valós 
termékeket hozhatnak 
létre, amit akár később el 
is adhatnak és vállalkozást 
építhetnek rá. A folyamatban 
a tantárgyfelelőssel 
együttműködve a Demola 
facilitátorai is segédkeztek.

Integrált 
terméktervezés 
gyakorlat IV-V.



GYAKORLATI OKTATÁS, 
KURZUSOK
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Forma- és 
grafikai tervezés 

számítógépes 
módszerei

Ez az óra szintén a BME 
keretein belül futott. A 
termékmenedzsment 
specializációt hallgató 
műszaki menedzsereknek 
adott új, hasznos és prakitus 
tudást. A tárgy keretein belül 
bemutatásra került számos 
grakifai és 3D-s tervező 
program. A Demolából több 
vendégelőadó is tartott 
órát. A házi feladat témája 
lehetett bármilyen LEGO-val 
kapcsolatos tervezési feladat 
volt. A diákok munkái a 
Demola csarnokban kerültek 
bemutatásra és rendkívül 
színvonalas munkák 
születtek.

Engineering 
design,

Eindhoven

1500 hallgató veszi fel évente 
ezt a tárgyat 9 különböző 
szakról. Teljesen projekt alapú 
gyakorlatias tárgy, csupán 
egy indító előadás van. A 
tudásáramlás hallgatók közt, 
oktatók és felsőbbévesek 
között közvetlen módon zajlik.
Óhatatlanul egy 
tudásközösséget is kialakít 
a tárgy, ami közelebb hozza 
a különböző egyetemi 
szinteket és területeket. 
Demola mintára itt is 
minden csapatnak van 
facilitátora és az általunk 
használt metodológiákkal és 
tapasztalatokkal segítjük a 
diákokat
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Formatervező 
mérnökként nyitott 
vagyok minden 
olyan lehetőségre, 
amivel fejleszthetem 
a tervezői 
hozzáállásomat. 
Kifejezetten kedvelem, 
amikor egy kreatív 
folyamat során 
különböző területek 
egyesülésével valami 
új születik. Idén veszek 
részt először Demola 
projektben, ahol egy 
nagyon színes csapat 
és egy izgalmas 
projekt részese 
lehetek.

Korábban számos 
európai vállalattal 
dolgoztam együtt, 
mégis a Demolában 
találkoztam az egyik 
leginkább diverz 
közösséggel. Kiváló 
tudású, változatos 
kompetenciájú 
emberekkel 
dolgozhatok együtt. 
Számomra a Demola 
program egy olyan, 
kreatív folyamatban 
való részvételt 
jelent, amely során 
szélesíthetem a 
látókörömet és a 
gyakorlatban is 
kipróbálhatom magam.

DEMOLA TEHETSÉGEK

Laurinyecz Anita

Rácz Bálint

Ipari termék- és 
formatervezőtervező mérnök

Pszichológia, közgazdaságtan
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Szoták Soma 
vagyok, idén először 
veszek részt Demola 
projektben. Imádom, 
hogy azt csinálhatom, 
amiben jó vagyok, és 
hogy olyan csapatnak 
lehetek a része, ahol 
mindenki azt teszi 
hozzá a projekthez, 
amivel a legjobban 
hozzá tud járulni 
annak sikeréhez. Így 
mindenki testhezálló 
feladatokat kap, 
így a projekt 
végén minőségi 
megoldással 
szolgálhatunk a 
partnercégnek.

Wild Gergő

Szoták Soma

Villamosmérnök

Vegyészmérnök

Villamosmérnök 
hallgató vagyok, és 
a tanulmányaim 
mellett nagy figyelmet 
szentelek a szakmán 
kívüli kompetenciáim 
fejlesztésére is. Két 
sikeres Demola 
projektnek voltam a 
részese, és ebben a 
félévben is egy erős 
csapattal egy remek 
kihíváson dolgozunk. 
A csapattársaim pedig 
hamar a barátaimmá 
váltak, gyakran 
találkozunk a projektek 
keretein kívül is.
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Két okból léptem be 
a Demolába: Először 
is már kiskoromban 
elhatároztam, hogy 
feltaláló akarok lenni, 
ami lényegében 
megegyezik az 
innovatív vállalkozóval. 
Másodszor, egyetemi 
képzés alatt nem volt 
olyan, hogy az ember 
a saját két kezével 
tényleg megépítse amit 
szeretne. Ráadásul 
ha bármilyen akadály 
lépne fel, a Demolában 
pszichológusoktól 
kezdve programozókig 
sok segítséget találni.

Pszichológus 
hallgatóként általában 
a végzettségünk 
felhasználhatóságával 
kapcsolatos 
lehetőségeknek 
csak töredékével 
vagyunk tisztában 
(a témában nemrég 
egy kerekasztal-
beszélgetés is 
szerveződött). A 
Demolában töltött 
félév viszont segített 
kitágítani azt a 
horizontot, ahol 
pszichológusként 
el tudom magam 
képzelni a jövőben.

DEMOLA TEHETSÉGEK

Horicsányi Gergő

Szilvás Fanni

Villamosmérnök

Pszihológia, animáció
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Eredetileg a BME 
ajándéktárgy projekt 
miatt jelentkeztem 
a Demolába. Már a 
közös munka elején 
magával ragadott az a 
fajta támogató légkör, 
ami a csarnokban van. 
Olyan tapasztalatokra 
tettem szert amit 
más területeken 
használhatok, illetve 
lehetőségem volt 
megismerni a többi 
projektet azzal, hogy 
más csapatokkal 
dolgoztunk 
együtt különböző 
részfeladatokon.

2015-ben csöppentem 
bele az első Demola 
projektembe és 
rögtön beleszerettem 
a csarnok 
lüktető, inspiráló 
atmoszférájába. 
Szeretem azt, 
ahogyan a különböző 
területről érkező, 
egymás számára 
idegenek csapattá 
kovácsolódnak itt és 
közösen alkotnak. 
Hálás vagyok, a sok 
izgalmas emberért, 
akivel itt találkoztam, 
és akiktől mind 
tanulhattam valamit.

Tauber Pálma

Kindrusz László

Ipari termék- és 
formatervezőtervező mérnök

Ipari termék- és 
formatervezőtervező mérnök



DEMOLA STAFF 
TAGOK
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SUREK GYÖRGY
facilitátor, terméktervező mérnök, 
tech-guru, 3D modellezés szakértő, 
oktató, mindig segít

MIKLYA  ATTILA

facilitátor, végzős pszichológus 
hallgató, pályázat szakértő, 
mentor, küldetése a pszichológus 
kompetencia minél jobb hasznosítása

RÁDAI GERGŐ

facilitátor,  terméktervező mérnök, 
3D modellezés szakértő, szövegíró, 
oktató, hangulatfelelős

MOLNÁR NIKOLETT

facilitátor, pszichológus, admin-
felelős, shitty proto guru, szakterülete 
a team-munka és a vállalkozó 
szellemű oktatás

BACSA LÁSZLÓ

a Demola Budapest alapítója, 
vezetője, és aki egyben tartja a káoszt
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PAULUSZ ANNA

facilitátor, terméktervező mérnök, 
többszörös Demola-alumni, grafikus, 
rendszert teremt a káoszban



PARTNEREINK VOLTAK

makerspace.hu
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