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K É Z A I  P E T R A  K I N G A 1

A magyar startup vállalkozások vizsgálata az  
amerikai Crunchbase adatbázis alapján

1. BEVEZETÉS

Jelen kutatásomat megelőzte már egy kutatás 2017-2019-ben, amely eredményeit 
2019-ben a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián prezentál-
tam, ahol a munkám harmadik helyezést ért el.

Az OTDK kutatásom2 eredményeképpen elmondható, hogy a startup jelenleg 
nagyon népszerű téma. A médiában zajló promótálás következtében a nagykö-
zönségben is felkelti az érdeklődést új vállalkozási ötletek megvalósításához. 

Ezt a kutatást kívánom folytatni, vizsgálva a startup ökoszisztémában bekö-
vetkezett változásokat elsősorban a közép- és kelet-európai régióban. Szeretném 
összehasonlítani a nemzetközi startup adatbázis (Crunchbase) 2017-es adatait a 
2019-es adatokkal. Kutatásom célja, hogy bemutassam, hogy mindössze két év 
alatt milyen robbanásszerű fejlődés történt a magyar startup ökoszisztémában.

A kutatási kérdés: Mely területi eltérések tapasztalhatók a magyar startup 
ökoszisztémában, az egyes régiókban?

2. MÓDSZERTAN

Kutatásom elkészítésénél szekunder kutatásomhoz felhasználtam szakmai anya-
gokat, nyomatott sajtót, szakirodalmi könyveket, kutatásokat, internetes szak-
irodalmat. Továbbá több idegen nyelvű, jellemzően angol szakirodalmat: ezen 
idegen nyelvű szövegek saját fordításban kerültek be a kutatásba. Végeztem egy 
adatbázis elemzést az SPSS statisztikai elemző program segítségével, amely a ma-
gyar startup vállalatok jellemzőit tárja fel. A Crunchbase adatbázis egy fizetős 
adatbázis, ingyen kizárólag kutatói jogosultsággal lehet hozzáférni. A kutatásom-
ban szereplő adatok a 2017. március 15-i időpontot és a 2019. augusztus 17-i 
időpontot tükrözik. A kutatás eredményeit összegezve: a tanulmány bemutatja  

[1] Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, PhD hallgató. 
Témavezető: Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta, egyetemi tanár, Széchenyi István 
Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudományi és Szervezeti Kommuniká-
ció Tanszék.
[2] Kézai Petra: Nők a startup vállalkozások világában, in Jakopánecz Eszter (szerk.): XXXIV. 
Országos Tudomány Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció, Absztraktkötet, 
2019, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 484. o.
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a magyar startup ökoszisztéma fejlődését, átfogó képet ad annak területi eltérése-
iről és a kialakult eltérések okaira keres magyarázatot.

3. FOGALMI ALAPVETÉS

A startup fogalma az egyesült államokbeli Szilícium-völgyből ered, az elsők már 
az 1970-es években jöttek létre, míg Európában csak jóval később, körülbelül 15-
20 éve jelentek meg. A magyar nyelvben nincs olyan szó vagy kifejezés, amely  
a „startup” jelentéstartalmát vissza tudná adni. A startup eredetileg a kezdő vál-
lalkozást jelölte, de jelentése mára már változott, hiszen ma már olyan tőzsdén 
jegyzett vállalatokat is startupként emlegetnek, mint a Google vagy a Facebook.

A nemzetközi szakirodalomban sokat idézik Eric Ries fogalom meghatáro-
zását. Eric Ries, amerikai vállalkozó, blogger, a Lean Startup könyv írója 2011-
ben így definiálta: „a startup olyan vállalkozás, amelynek célja új termék vagy 
szolgáltatás létrehozása szélsőségesen bizonytalan feltételek között”. „Lényegében  
a startup nem más, mint katalizátor, amely ötleteket alakít át termékké.”3

A hazai szakértők közül Vecsenyi János Vállalkozás tankönyvében (2002)  
a következő definíciót használja: „A dinamikus, gyorsan növekedő és fokozot-
tan sérülékeny vállalkozások a gazellák. A gazella-vállalkozások többnyire kicsi-
vel kezdik, de már a kezdet kezdetén nagyban gondolkodnak, azaz az alapító 
vállalkozók szeme előtt egy nagy vállalkozás képe lebeg. A növekedés mértéke  
a gazelláknál az iparági növekedés duplája. A gyors növekedés azonban fokozot-
tan sérülékennyé is teszi a vállalkozásokat.”4

Turcsán Tamás Péter5 2019-ben megjelent könyvében kifejti, hogy egy korai 
fázisú vállalkozás még nem biztos, hogy startup vállalkozásként definiálandó.  
A startupot valójában a növekedési lehetősége különbözteti meg a kezdő vállal-
kozástól.6

A Magyar Startup Közösség megfogalmazása szerint: „A startup egy olyan 
„garázscég”; tipikusan egy induló mikro- vagy kisvállalkozás, amely innovatív 
ötletet valósít meg, lépésről lépésre halad a termékfejlesztésben és piacra vezetés-
ben, tőkebefektetésre vár és nagyra tör.”7 

Tény, hogy minden induló vállalkozásnak támogató ökoszisztémára van 
szüksége a gyors fejlődéshez és a globális piacokhoz való könnyű hozzáféréshez. 
Ez általában csak a nagyvárosokban érhető el. Számos tanulmány vizsgálja az 

[3] Ries Eric: Lean Startup. Hogyan tegyük ötleteinket sikeressé és fenntarthatóvá?, 2014, HVG 
Könyvek, Budapest, 34., 75. o.
[4] Vecsenyi János: Vállalkozás – Az ötlettől az újrakezdésig. 2002, Aula Kiadó Kft. Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 61. o.
[5] Turcsán Tamás Péter startupper, mentor, startup tanácsadó, közösségi média szakértő és tár-
sadalmi innovátor. A Közgazdasági Társaság Startup Szakosztályának vezetője. A hazai startup 
ökoszisztéma véleményvezére.
[6] Turcsán Tamás Péter: Az elveszett recept, 2019, Budapest.
[7] Magyar Startup Közösség http://magyar-startup-kozosseg.hu/.
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új vállalkozások alapítását ösztönző jótékony tényezőket. Roman és munkatársai 
(2018) szignifikáns összefüggést találtak a makrogazdasági adatok (GDP), a de-
mográfiai változók (a népesség növekedési üteme) és a vállalkozói szellem között. 
A makrogazdasági és demográfiai jellemzők mellett egyéb tényezők és esemé-
nyek természetesen támogathatják az induló vállalkozókat is. A startup vállalko-
zások a legfontosabb szereplői az ökoszisztémának.8

4. A MAGYAR STARTUP TÖRTÉNELEM FŐBB ÁLLOMÁSAI

Hazánkban 2007 óta ismert a kifejezés, de ekkor még csak igen kezdetleges for-
mában létezett. A magyar startup történelmet a szakértők két korszakra osztják 
fel: a kezdetek és a „New Age” korszakra.

4.1. A kezdetek időszak

2008-ban megszervezték az első startup versenyt, a Startup Underground-ot, ami 
a legrégebbi startup esemény hazánkban. Megjelentek az első magyar sikeres start- 
upok: LogMeIn (2003), Ustream (2007), majd a Prezi (2008). 2009-en Záboji B. 
Péter9 megalapította az Európai Vállalkozói Alapítványt, amely megkezdte az első 
vállalkozástani oktatást. Ugyanebben az évben elindult az Európai Unió támo-
gatásával a Jeremie tőkeprogram. 2012-ben jelent meg az első jelentés a magyar 
startup ökoszisztémáról.10 2013-ban meghirdették az első, állami startup inkubá-
ciós programot, a Gazellapályázatot, ami sajnos 2014-ig sem indult be. 2013-ban 
elindult a Climate-KIC Accelerációs11 program, amely az európai modell és háló-
zat részeként klímainnovációs startupokat támogatott. 2014-ben megalapították 
a Design Terminalt,12 ami Közép-Európa vezető innovációs ügynökségeként fog-
lalkozik vállalkozásfejlesztéssel és tehetséggondozással. Ugyanezen évben elindul 
Turcsán Tamás privát kezdeményezésére a Hackatron. 2015-ben azonban visz-
szaesett a hazai startup élet aktivitása, nem rendeztek versenyeket, eseményeket. 
2015 nyarán meghalt Záboji B. Péter, a startup világ kiemelkedő személyisége, és 
ezzel lezárult az első korszak.

[8] Jáki Erika – Molnár Endre Mihály – Kádár Béla: Characteristics and challanges of 
the Hungarian startup ecosystem, in Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 50. évf., 
2019/5. sz., DOI: 10.14267/VEZTUD, 2019. május 1.
[9] Záboji B. Péter a hazai startup világ kiemelkedő meghatározó személyisége, egyik alapító-
ja, sikeres vállalkozó, mentor. 2005-ben létrehozta az European Entrepreneurship Foundation-t 
(EEF), amely akcelerator kurzusaival lett ismert, először Nyugat-Európában, majd 2009 óta Bu-
dapesten is. A vállalkozói kultúra magyarországi térnyerése érdekében folytatott tevékenysége 
elismeréséül március 15-én megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. Megje-
lent könyve: Záboji B. Péter: Startup, felnőtteknek! Az entrepreneurship szelleme és a vállal-
kozói szemlélet, 2014.
[10] Páger Balázs – Szerb László: GEM 2012 Magyarország: Megtorpanás vagy a visszaesés 
kezdete?, 2012, http://www.regscience.hu:8080/jspui/bitstream/11155/738/1/pager_gem_2014.pdf.
[11] https://www.climate-kic.org/programmes/entrepreneurship/accelerator/.
[12] https://designterminal.org/hu/.
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4.2. „New Age” korszak

Ezt a kifejezést az InsiderBlog használta először. Az InsiderBlog egy internetes 
portál, amely a startupok világával foglalkozik. 2015 őszétől ismét fejlődésnek 
indul a hazai startup világ: 2015. novemberben az Enterprise Hungary megren-
dezi az első nemzetközi versenyt „Get in the Ring”13 néven. A Nemzeti Kutatási 
és Fejlesztési Innovációs Hivatal létrehozza a Startup Campus programot Buda-
pesten és Debrecenben. 2015 év végére sikertelenül lezárul a Gazella program. 
A 2014–2020 támogatási időszakban nem hirdetnek meg új Jeremie Programot, 
helyette további civil kezdeményezések, közösségek jöttek létre. 2016-ban kiad-
ják az első Startup Monitort Magyarországról,14.majd 2017-ben pedig az első és 
egyetlen Visegrádi országok startup jelentését.15 2017-ben pedig kormányrende-
let született a startup vállalkozásokkal kapcsolatban. A kormányrendeletben ko-
rai fázisú vállalkozásként16 jelentek meg, 2017 óta folyamatosan fejlődik a magyar 
startup közösség. Elterjedtek az inkubációs házak és a befektető programok, a 
közösségi irodák. Rendezvények, versenyek sora várják az érdeklődőket, mint 
például a Startup Safari, Central European Startup Award, Regional Startup and 
Innovation Day, Demo Day. 

A tudományos éra számára is kezdenek kutatási témává válni a startup vál-
lalkozások. Az elmúlt évtized során mindössze néhány tudományos cikk jelent 
meg a témában, ezért jelenleg még nem áll kellő minőségben és mennyiségben 
rendelkezésre szakirodalom a témában. Ebből kifolyólag a kutatás feltáró és mi-
nőségi jellemzőkkel bír.

5. CRUNCHBASE ADATBÁZIS

A Crunchbase adatbázis az amerikai Tech Crunch startup hírportál adatbázisa. 
Az adatbázis a világ minden táján működő startupokat fogja össze. Az adatbá-
zis alapjait a Szilícium-Völgyben 2007-ben tették le, mely az évek során kinőt-
te magát egy virtuális piactérré, ahol a befektetők és érdeklődők kereshetnek a 
startup vállalkozások között. Így az adatbázis frissen tartása a regisztrált startup 
vállalatok feladata és érdeke. Az online adatbázis az online felületek mintájára 
működik. A 2017. március 15-i adatok alapján 138177 vállalat 160 különböző 
országból volt regisztrálva. 9965 vállalat nem jelölte meg, hogy melyik országban 
van a székhelye, tehát erről nincsenek információk; a későbbi kimutatásokból 
ezeket kizártam. 

[13] https://startupper.hu/get-ring-vilag-egyik-legnepszerubb-startup-versenye-magyarorszagon/.
[14] Kállay László – Vecsenyi János – Freész Gergely – Vas György – Katona Bence: 
European Startup Monitor – Country Report Hungary, 2016, https://europeanstartupmonitor.
com/fileadmin/esm_2016/country_reports/Hungary_CountryReport.pdf.
[15] Beauchamp, Magdalena – Skala, Agnieszka: Visegrad Startup Report 2016/2017, https://
s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/aspeninstitutece.org/uplo-
ads/2017/06/Visegrad-Startup-Report-5.pdf.
[16] 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés.



209

6. STARTUP VÁLLALKOZÁSOK A VILÁGBAN ÉS EURÓPÁBAN

Az országok ranglistáját tekintve a legtöbb startup vállalat (74803) az USA-t jelöl-
te meg székhelyéül; Nagy Britannia áll a második helyen 9585 vállalattal; Kanada 
szerepel a harmadik helyen 5159 vállalattal; India a negyedik helyen 4395 válla-
lattal; Németország az ötödik helyen 3146 vállalattal. Magyarország a 132 válla-
lattal a 160 ország rangsorában a regisztrált vállalatok számát tekintve a negy-
venhetedik helyen áll az országok ranglistáján. Magyarország megelőzi Kenyát, 
ahol 126 regisztrált startup működik; illetve kicsit lemaradt Kolumbiától, ahol 
136 regisztrált vállalat működik. 

Az Európai Unió országait megvizsgálva 1000 km2-re a legtöbb startup az 
Egyesült Királyságban, Luxemburgban, Hollandiában, Dániában, Belgiumban, 
Írországban van. Ha a területi arányokat tekintjük, Málta a maga 300 km2-én 37 
startup vállalkozást tart fenn. Területileg tehát Málta tekinthető a startup vál-
lalkozásokkal legsűrűbben tarkított országnak az Európai Unióban, de mivel a 
területe nem éri el az 1000 km2-t, ezért nem szerepel az ábrán. Magyarország az 
alsó harmadban, a huszonegyedik helyet foglalta el.

1. ábra: A startupok sűrűsége az Európai Unió országaiban (startup/1000 km2)

Forrás: Saját szerkesztés

Az Európai Unió országait megvizsgálva, hogy hol jut 1000 fő népességre a 
legtöbb startup vállalat, egyértelműen Írország, Olaszország, Egyesült Királyság, 
Svédország, Luxemburg, Dánia áll a lista elején. Magyarország a 23. helyen áll az 
EU rangsorban. 
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2. ábra: Az Európai Unió országaiban az 1000 fő lakosra jutó startup  
vállalkozások száma 2017-ben

Forrás: Saját szerkesztés

7. A VISEGRÁDI 4-ES ORSZÁGOK STARTUP HELYZETE 2017-BEN

Utoljára 2016/2017-ben vizsgálták a Visegrádi Országok (Lengyelország, Cseh-
ország, Szlovákia és Magyarország) startup ökoszisztémáját egy átfogó jelentés 
keretében. Az akkori jelentés arra hívta fel a figyelmet, hogy a közép-kelet-euró-
pai régió ezen országai magas potenciállal rendelkeznek, hogy egy erős startup 
ökoszisztéma alakuljon ki az elkövetkező években.17

2017-ben a 132 regisztrált magyar startup vállalatból az adatbázis tisztítás 
után 129 vállalat maradt. Megvizsgáltam az országon belüli regionális eltéréseket 
a regisztrált vállalatok székhelye alapján.

3. ábra: A magyar regisztrált startup vállalkozások székhelyek  
alapján 2017-ben

Forrás: Saját szerkesztés

[17] Beauchamp, Magdalena – Skala, Agnieszka: i .m.
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Magyarországon, ahogy a közlekedésben is, úgy a gazdaságban is jellemző 
a centralizáltság. A vállalatok 83%-a jelölte Budapestet székhelyéül. Pest me-
gyével együtt eléri a 86%-ot. A vidéki nagyvárosokban mindössze 9% székel.  
A vidéki nagyvárosok között vannak: Debrecen, Gulács, Herend, Kazincbarci-
ka, Kecskemét, Pécs, Ráckeve, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Vértessző-
lős, Sándorfalva.

1. térkép: Regionális eltérések Magyarországon a startup vállalatok székhelye  
alapján 2017-ben

Forrás: Saját szerkesztés

A regionális eltérések kiugrónak bizonyulnak hazánkban: Budapest és ag-
glomerációjában üzemel a magyar startupok 86%-a, és mindössze 1-2 vállalat 
választ egyéb régiót székhelyéül. Így Dél-Alföld és Közép-Dunántúl régiókban 
2,33%, Észak-Alföld és Észak-Magyarországon 1,55%, illetve Dél-Dunántúl és 
Nyugat-Dunántúl régiókban 0,78%.

Tevékenységi körük szerint a legnagyobb százalékban, közel 54%-ban az IT 
szektorban tevékenykednek (telekommunikáció 24%, informatikai szolgáltatá-
sok 16%; adminisztratív tevékenységek 14%). A divat iparág még 13%; pénzügyi 
szolgáltatás 8%; turizmus és vendéglátás 5%; reklám és marketing tevékenység 
4%, egészségügyi szolgáltatás 4%.

A telephely szerinti eloszlás azt mutatja, hogy vidéki telephelyű startup vál-
lalkozások 56%-a informatikai szolgáltatást nyújt, 18%-a tudomány és gyártás, 
18%-a telekommunikáció, 8%-a pénzügyi szolgáltatás területén tevékenyek. 

A 2017-es eredmények alapján a magyar startupokra jellemző, hogy 2007 
után alapították, 87%-nak a székhelye Budapest és annak agglomerációja, mind-
össze 13% választ vidéki várost székhelynek. Jellemzően az IT szektorban mik-
ro- és kisvállalatként üzemelnek. A női jelenlét (minimum egy fő női vezető – 
ügyvezető, CEO vagy tulajdonos ‒ aránya (14%) megegyezik az európai átlaggal 
(14,7%). Érdekesség, hogy női jelenléttel rendelkező vállalatok 17%-ban egész-
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ségügyi szolgáltatással, 11%-ban turizmus és vendéglátással, 6%-ban oktatással 
és 5%-ban alkotóművészettel foglalkoznak. 

8. MI VÁLTOZOTT RÖVID 2 ÉV ALATT?

Megvizsgáltam két év elteltével az adatbázisban regisztrált vállalatokat. Az észak- 
és nyugat-európai országok, ahol eddig is jelentős számú startup vállalkozás volt, 
nem növelték a vállalkozások számát. Mindössze két év alatt azonban hatalmas 
érdeklődési hullám kezdődött Európa többi országában. A közép- és kelet-eu-
rópai országokban a regisztrált startupok száma robbanásszerűen megnőtt. A 
legnagyobb növekedés Horvátországban történt 746%-kal, ezt követi Románia 
616%-kal, Málta 445%-kal, Csehország 415%-kal, Görögország 400%-kal. Ma-
gyarország az Európai Unió országai között a 6. legnagyobb növekedést érte el a 
startup adatbázisban regisztrált startup vállalatok száma alapján. 

4. ábra: Az Európai Unió országainak startup regisztrációi a Crunchbase  
adatbázisban 2019-ben a 2017. év tükrében %-ban kifejezve

Forrás: Saját szerkesztés  

A CEO Word Magazin 2017 óta minden évben összeállítja a startup-barát or-
szágok listáját. A kutatásban 62 országot vizsgáltak világszerte. A kutatáshoz fel-
használt minta 194.976 fő 95 különböző országból. A mintából több mint 96.000 
fő „tájékozott elit” (főiskolai végzettségű, közép- vagy felsőfokú végzettségű egyén). 
Több mint 54.000 volt vezető beosztású. A minta fennmaradó része a nagyközön-



213

ség volt. A felmérést 2018. szeptember 12. és december 19. között végezték. A fel-
mérés során arra keresték a választ, hogy mely országban a legkedvezőbbek a fel-
tételek a startup vállalkozások számára. A rangsort öt alapkategória alapján állítják 
fel: emberi erőforrás, a kutatás és fejlesztés, a vállalkozói struktúra, a műszaki infra-
struktúra és politikai dinamika. A legmagasabb elérhető pontszáma 100 pont volt. 

A 2019-es összesített rangsorban az első helyen az Egyesült Államok, máso-
dik az Egyesült Királyság, harmadik Kanada, negyedik Izrael, ötödik India és ha-
todik Németország. Összességében a startup-barát országok rangsorának élme-
zőnye 2017 óta változatlan. 2019-ben Lengyelország újonnan jött az első tízbe, és 
2018-tól hat pontot ugrott fel. Svédország két helyet süllyedt a 9. helyre, Malajzia 
pedig egy helyet a 8. helyre. Az 5. ábra a kutatásban vizsgált európai uniós orszá-
gok által elért helyezéseket ismerteti. Magyarország a 49. helyen áll, közvetlen 
Bulgária után és Thaiföld előtt. A V4 országok közül Csehország és Szlovákia a 
középmezőnyben végeztek.

5. ábra: Az Európai Unió startup-barát országai a CEO World Magazin által 
készített „A világ startup-barát országai” lista alapján 2019-ben

Forrás: Saját szerkesztés a CEO World Magazin kutatása alapján  
https://ceoworld.biz/2019/01/02/most-startup-friendly-countries-in-the-wor-

ld-2019/ Letöltés ideje: 2019.11.16.
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9. ÖSSZEFOGLALÁS

Az elmúlt években a közép- és kelet-európai országokban, különösképpen a 
Visegrádi Országokban jelentős fejlődés történt a startup vállalkozások terüle-
tén. Az ilyen innovatív, magas növekedési portenciállal rendelkező; szignifikáns 
munkavállalói növekedést és/vagy bevétel növekedést felmutató cégek száma 
Magyarországon az 2017–2019-re közel 370%-kal megnőtt. Viszont a területi el-
oszlásuk nem mutat egységes képet az ország egész területén. Az eddigi eredmé-
nyek alapján, ahogyan sok más területen is, a startup ökoszisztéma is centralizált, 
Budapest központú. A többoldalú együttműködéseknek (Felsőoktatási intézmé-
nyek, Kereskedelmi és Iparkamara, Civil csoportok, inkubátorházak és közösségi 
irodák stb.) köszönhetően a vidéki városok is lassan felkerülnek az ökoszisztéma 
térképre, mint Debrecen, Győr, Szeged, Pécs. 

10. A JÖVŐBELI TERVEK

Az Új Nemzeti kiválósági Program keretében benyújtott pályázatomat a 
PhD-disszertációm elkészítését elősegítő kutatási program megvalósítása cél-
jából terjesztettem elő. A pályázatomhoz csatolt kutatási terv 10 hónapra szólt. 
Tekintettel arra, hogy a támogatott időszak 2020. június végén zárul le, a kutató-
munka a tanulmány megírása közben is folyamatban van. Így jelen írás a kutatás 
első szakaszáról, a szakirodalmi háttér áttekintéséről és az első részeredmények-
ről ad rövid összegzést. A kutatás végső eredményeit folyóirat és konferenciacik-
kek tartalmazzák majd.
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