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Startupvállalkozások a visegrádi 
országok nagyvárosaiban1

Startup Businesses in the Large Cities  
of the V4 Countries

Összefoglalás
A  tanulmány az innovációnak a V4-or-
szágok együttműködésében betöltött 
szerepét vizsgálja, különös tekintettel a 
startupvállalkozásokra. A  szakirodalom 
segítségével értelmezi a startup és az öko-
szisztéma fogalmát, majd végigköveti a 
startupok megjelenését és elterjedését a 
V4-országokban. A kutatás a Crunchbase 
adatbázis alapján aktuális helyzetképet ad 
az ezen országokban tevékenykedő start-
up vállalkozások területi eltéréseiről, a 
visegrádi országok 52 nagyvárosát vizsgál-
va. Felmerül a kérdés, mely nagyvárosok 
vonzóak a startupvállalkozások számára a 
visegrádi országokban, mely városok szol-
gálnak startupközpontként. Végül kité-
rünk a koronavírus-járvány és a startupok 
kapcsolatára is.
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Summary
The study examines the role of innova-
tion in the Visegrád Cooperation, with 
special focus on startups. The concepts 
‘startup’ and ‘ecosystem’ are defined 
on the basis of the literature. Then the 
emergence and spread of startups in 
the V4 countries are described. The re-
search provides an up-to-date picture of 
the territorial differences between start-
ups operating in V4 countries based on 
the Crunchbase database and the analy-
sis of 52 large cities. The authors wish to 
know which large cities are attractive for 
startups in the Visegrád countries and 
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which of the latter serve as startup cen-
tres in this region. The study concludes 
with a description of the perspectives of 
the relationship between the pandemic 
Covid–19 and startups.
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Keywords: Visegrad countries, economic 
development, regional analysis, startup 
history, Covid–19

Bevezetés 

Európa 2019-ben ünnepelte a vasfüggöny 
leomlásának harmincadik évfordulóját. 
Ezen történelmi pillanat létrejöttében, a 
szabadság és a demokrácia keresésében 
különösen fontos szerepet játszottak a 
visegrádi országok. Az esemény egyben a 
több mint negyven éven át szétválasztott 
Európa egyesítésére irányuló, közös kez-
deményezés is volt. Az 1989-ben elindult 
folyamat még 2019-ben is számos kihívást 
jelent, és továbbra is prioritást élvez – 
hangzott el a Visegrádi Csoport és a Be-
nelux államok minisztereinek találkozó-
ján 2019. december 8-án.2 

A globális gazdaságban a vállalkozók a 
start upvállalkozások révén vezetnek be új 
innovációkat, új termékeket és szolgálta-
tásokat, hoznak létre új munkahelyeket. 
Megújítják a világ számos városának gaz-
daságát, mivel megteremtik az alapot a 
gazdasági növekedési hullámhoz. A start-
up-ökoszisztémák az Egyesült Államok-
tól Izlandig a világ minden táján felbuk-
kantak. Ezek a vállalkozói ökoszisztémák 
mozgatják az innovációt, az új vállalko-
zások létrehozását és a munkahelyterem-
tést. A startupközösségek dokumentálják 
a vállalkozó közösségeinek felépítéséhez 
szükséges stratégiát, dinamikát, takti-

kát és hosszú távú perspektívát. Egymást 
támogatják, és táplálják a kreativitást. 
Tehát, aki úgy gondolja, hogy kizárólag 
a Szilícium-völgy az egyetlen hely, ahol 
startupvállalkozást indítanak, az téved. 
Manapság a nagyszerű üzleti ötletek bár-
honnan származhatnak (Feld, 2012).

Módszertan

A tanulmány első része szakirodalmi átte-
kintés, amely egyrészt értelmezi a startup 
fogalmát, másrészt bemutatja a visegrádi 
országokban a rendszerváltás óta beindult 
innovációs folyamatokat. Ismerteti, ho-
gyan törtek utat maguknak a startupvál-
lalkozások a vállalkozói szférában, illetve 
hogyan fejlődött ki a startup-ökoszisztéma 
az egyes országokban. A tanulmány máso-
dik része kvantitatív adatelemző módszer-
rel készült primer kutatás, mivel jelenleg 
nem áll rendelkezésre hivatalos adatbázis, 
amely összesíti a startupvállalkozásokat, 
illetve a V4-országokban nincs frissen ki-
adott hivatalos startupstatisztika. (A  leg-
frissebb hivatalos jelentés, a Visegrad 
Startup Monitor 2016/2017-ben készült.) 
Ezért a kutatás az American Crunchbase 
Database adatait elemezte. Az adatbázis 
olyan innovatív online platform, amely 
összegyűjti és rendszerezi 160 ország start-
upvállalkozásait. Az adatbázis célja, hogy 
támogassa a több mint 55 millió szakem-
bert (vállalkozókat, befektetőket, piacku-
tatókat, értékesítőket) az üzleti döntéseik 
során (Crunchbase, 2020). A  kutatás az 
adatbázisban szereplő, 2020. március 20-i 
adatokat elemzi, SPSS Statistics 21 szoft-
ver segítségével. A  vizsgálatban szereplő 
magyar városok: Kecskemét, Nyíregyháza, 
Győr, Pécs, Miskolc, Szeged, Debrecen; a 
szlovák városok: Kassa és Pozsony; a cseh 
városok: Liberec, Plzen, Ostrava, Brno; 

PSZ 2020. 1-3.szam_beliv_v08.indd   440 2020. 07. 30.   7:56



441

Tudományos műhely

illetve a lengyel városok: Legnica, Kalisz, 
Koszalin, Chorzów, Tarnów, Włocławek, 
Walbrzych, Płock, Elbląg, Dąbrowa Gór-
nicza, Gorzów Wielkopolski, Opole, Ti-
chy, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, 
Bytom, Bielsko-Biała, Olsztyn, Zabrze, 
Gliwice, Rzeszów, Kielce, Torun, Sos-
nowiec, Radom, Częstochowa, Gdynia, 
Katowice, Białystok, Lublin, Bydgoszcz, 
Szczecin, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź 
és Kraków. A  kutatás ezen nagyvárosok-
ban található startupvállalkozások területi 
eltéréseit vizsgálja.

A startup fogalmának értelmezése

A 21. században használt kifejezés a start-
upvállalkozások. Egyértelmű és egységes 
definíciója hiányzik, a szakirodalomban 
több meghatározással is találkozhatunk. 
Malone és szerzőtársai (2003) szerint 
minden az úgynevezett internetbubo-
rékkal3 kezdődött 1996 és 2001 között az 
Egyesült Államokban. Manapság a start-
upvállalkozások egyre fontosabb szere-
pet játszanak a globális világban, hiszen 
a társadalom hajtóerejeként tekintenek 
rájuk. Akadnak, akik összekeverik a kkv-
kat a startupvállalkozásokkal. Kezdetben 
a befektetők a startupokat a nagyvállala-
tok kisebb méretű verzióiként kezelték, 
helytelenül, hiszen jelentős ideológiai 
(és szervezeti) különbség van az induló 
startup, a kisvállalkozás és a nagyvállalat 
között, ami különféle finanszírozási stra-
tégiákat is igényel (Gonçalves, 2016).

A  Szilícium-völgy híres vállalkozóle-
gendája, Steve Blank szerint a startup 
egy olyan átmeneti szervezet, amelynek 
célja megismételhető és méretezhető 
üzleti modell keresése (Blank, 2010). 
A legnépszerűbb meghatározás Eric Ries-
től származik, aki szerint a startup olyan 

vállalkozás, amelynek célja új termék lét-
rehozása, vagy szolgáltatás nyújtása szél-
sőségesen bizonytalan feltételek között 
(Ries, 2011). Dee és társai (2015) tanul-
mányukban a startupot olyan új, innova-
tív vállalkozásként jelölték meg, amely 
a gyors növekedésre (alkalmazottak, ér-
tékesítés, ügyfelek) összpontosít, és egy 
fenntartható, skálázható üzleti modellt 
kíván megtalálni. Kollmann és társai 
(2016) három alapvető jellemző alapján 
határozták meg a startupvállalkozásokat: 
1) 10 évesnél fiatalabb, 2) rendkívül in-
novatív technológiákat és/vagy üzleti 
modelleket alkalmaz, és 3) jelentős lét-
szám- és/vagy értékesítésnövelésre törek-
szik (Kollmann et al., 2016:15). Szarek és 
Piecuch (2018) tanulmányukban a start-
upvállalkozásokat innovatív ötleteken 
alapuló, úttörő üzleti vállalkozásokként 
jellemezték, amelyek új terméket vagy 
szolgáltatást hoznak létre, ami nem má-
solat, hanem önálló, új kezdeményezés. 
A  startupok tevékenységét jelentős koc-
kázat terheli. Finanszírozásuk szempont-
jából a vizsgált vállalatok nyilvánvalóan 
nem különböznek a többi vállalkozástól; 
elsősorban saját tőkén, ritkábban külföl-
di tőkén alapulnak. A  startupvállalkozá-
soknak lehetőségük van tőkét bevonni az 
alapítókon kívül befektetőktől, az ún. üz-
leti angyaloktól. Fejlődési hajlandóságuk 
nehezen előre jelezhető (Szarek–Pie-
cuch, 2018). Jelen tanulmány Kollmann 
és társai meghatározása alapján vizsgálja 
a startupvállalkozásokat.

Az innováció szerepe  
a V4-országokban

A Visegrádi Csoportot 1991. február 15-
én hozták létre a visegrádi országok, 
Csehszlovákia, Lengyelország és Magyar-
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ország, hogy az eredetileg három, majd 
később négy közép-európai ország párbe-
szédének és szoros együttműködésének 
fórumaként szolgáljon. A V4-ek tükrözik 
a közép-európai régió országainak erőfe-
szítéseit, hogy együttműködjenek számos 
közös érdekű területen, az európai integ-
ráción belül. A  visegrádi országok min-
dig ugyanazon civilizációhoz tartoztak, 
amelynek kulturális és szellemi értékeit 
kívánják megőrizni és tovább erősíteni 
(Visegrad Group, 2020). A kétezres évek-
ben a posztszocialista országok alapvető 
célja volt felzárkózni a Nyugathoz, illetve 
csatlakozni az Európai Unióhoz, amely 
egyidejűleg a nyugati piac felé nyitást is 
jelentette. A  külföldi verseny fokozódó 
nyomásának hatására és a gyorsan telített 
hazai piacok következtében a folyamat 
lelassult, amely az új vállalkozásokat ge-
nerálta (Szerb–Trumbull, 2015). A közös 
célt 2004. május 1-jén elérték, a visegrá-
di országok az Európai Unió tagjává vál-
tak, újabb lépést téve afelé, hogy Európa 
megosztottságának éles határvonalai el-
mosódjanak. A  V4-es országok fő céljai: 
a közép-európai régió stabilitásának erő-
sítése, a kulturális kohézió megőrzése és 
előmozdítása, a V4-en belüli együttműkö-
dés elősegítése, amely az értékek átadását 
jelenti a kultúra, az oktatás, a tudomány 
és az információcsere terén; az optimális 
együttműködést ösztönzése minden or-
szággal, különösen a szomszédaival. To-
vábbá legfőbb érdeke, hogy fenntartsa a 
demokratikus fejlődést egész Európában 
(Visegrad Group, 2020).

2016-ban a V4-országok Andrus Ansip 
európai biztos jelenlétében, Prágában alá-
írták az innováció és az induló vállalkozá-
sok terén folytatott regionális együttmű-
ködésről szóló egyetértési nyilatkozatot. 
A  2016-os V4-elnökség továbbá megerő-

sítette, hogy az induló vállalkozások és 
innovációk együttes, összehangolt be-
mutatása az együttműködés egyik legígé-
retesebb formája, amely a jö vő ori en tált 
kutatást és fejlesztést ötvözi az üzletorien-
tált gazdasági perspektívával (V4 Annual 
Report 2015–2016). A lengyel elnökségű 
visegrádi együttműködés 2016–2017. évi 
jelentése közzétette a varsói nyilatkoza-
tot, amelynek célja az innovációs politi-
ka összehangolása, a vállalatok közötti 
együttműködés erősítése a kutatás-fejlesz-
tés, az infrastruktúra, a szolgáltatások, a 
kiberbiztonság és a digitális írástudás te-
rén. Ahogy az utóbbi évek jelentéseiből 
kitűnik, az innováció és az induló vállal-
kozások fogalma kiemelt, aktuális téma a 
V4-államokban, különféle programokkal 
segítik az induló vállalkozásokat a nem-
zetközi piacra kilépésben. 2017–2018-ban 
elindult a V4 Startup Force mentor- és 
mobilitási program, a V4 Smart Platform 
(regionálisan átjárható szolgáltatásokra 
irányítva), a V4 Startup, és megtartották 
az Innovációs Napokat és a V4 – Google 
Innovációs Fórumot. 

Nehajova (2019) írásában azt vizsgálta, 
hogy a technológiai haladásnak, az innová-
ciónak és a negyedik ipari forradalomnak 
(Ipar 4.0) milyen hatásai vannak a V4-ek-
re. Jelentős különbségek fedezhetők fel az 
EU-n belül az egyes régiók digitalizáció-
jában. A  V4-ek számos kezdeményezéssel 
igyekeznek felzárkózni: okosipar Szlováki-
ában, Prumysl 4.0 a Cseh Köztársaságban, 
„Morawiecki-terv” Lengyelországban és az 
Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform 
Magyarországon. A szerző számba veszi az 
Európai Unió digitális átalakulást támoga-
tó központi kezdeményezéseit és a szakpo-
litikákat, és összehasonlítja a V4-országo-
kéval. Javaslata szerint, ha az erősségekre 
fókuszálva, az országok fokozzák a vezető 
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iparágaik támogatását annak érdekében, 
hogy megerősítsék azoknak a saját szeg-
mensükben betöltött pozícióját, „a regi-
onális digitális ipari platformok megfele-
lőképpen összekötött hálózata korábban 
sohasem látott mértékben aknázhatná ki a 
V4-régió digitális és innovációs potenciál-
ját” (Nehajova, 2019:241).

Böszörményi-Nagy és Mura (2018) a 
digitális forradalom és a V4-ek kapcsolatát 
vizsgálta a digitális technológia felhaszná-
lóinak arányán keresztül. A  V4-ek között 
Csehország a digitalizáció eddigi egyértel-
mű nyertese, hiszen a folyamatos fejlesz-
téseknek köszönhetően a digitális kornak 
megfelelő termékeket és szolgáltatásokat 
tud kínálni. A tanulmány esettanulmányo-
kon keresztül mutatja be a startupvállalko-
zásokat. A szerzők a start upvállalkozásokra 
a gazdasági növekedés közvetítőiként tekin-
tenek, bár megjegyzik, a tudatos politikai és 
szabályozói fellépés nélkülözhetetlen.

Zöldréti (2019) tanulmányában megfo-
galmazza, hogy a visegrádi országok a po-
litikai együttműködésen túl ma már az eu-
rópai gazdasági növekedés zálogát jelentik. 
Az egyre erősödő gazdasági együttműködés 
érdekében a V4-országok 2019. évi verseny-
képességi helyzetéről készített látleletet, 
és átfogóan bemutatja a tagországok po-
zícióját. Zöldréti kutatásának eredményei 
azt mutatják, hogy az elmúlt években elért 
növekedés megalapozza a felzárkózást Nyu-
gat-Európához, ennek ellenére jelenleg a 
V4-országok egyike sem érte még el a hosz-
szabb távon célként kitűzött teljes verseny-
képességi fordulatot, így ez közös kihívást 
jelent valamennyi V4-ország számára.

Startup-ökoszisztéma 

Az ökoszisztéma fogalmát James F. Moore 
1993-ban a Harvard Business Review-ban 

megjelent, nagy hatású cikkében alkot-
ta meg. Rámutatott, hogy a vállalkozások 
nem „vákuumban” alakulnak ki, a cégek 
együttműködnek a beszállítókkal, az ügy-
felekkel és a finanszírozókkal (Moore, 
1993). A  vállalkozói ökoszisztéma tehát 
olyan körülményeknek tekinthető, ame-
lyek között az egyén, az üzleti vállalkozá-
sok, a kormányok, a civil társadalom és 
a fejlesztési partnerek regionális szinten 
összetalálkoznak, támogatva a vállalkozói 
tevékenységeket azzal a céllal, hogy gazda-
sági vagyont és jólétet teremtsenek. A di-
namikus ökoszisztémákban az új cégek 
jobb lehetőségeket kapnak a növekedésre 
és a munkahelyteremtésre, mint a más 
helyszíneken létrehozott cégek (Mason–
Brown, 2014). A vállalkozói ökoszisztéma 
meghatározása, amely az irodalomban ta-
lálható definíciók szintézisén alapul, a kö-
vetkező: „egymással összeköttetésben álló 
(lehetséges és tényleges) vállalkozási sze-
replők, vállalkozói szervezetek (pl. cégek, 
kockázatitőke-befektetők, csendestársak, 
bankok), intézmények (egyetemek, a köz-
hivatalok, pénzügyi testületek), valamint 
vállalkozási folyamatok (pl. vállalkozásala-
pítási arány, a gyors növekedésű cégek szá-
ma, a »slágervállalkozások« szintjei, a soro-
zatos vállalkozásokat létrehozók száma, a 
cégeken belüli korrupt hozzáállás mérté-
ke, illetve a vállalkozói becsvágy szintjei), 
amelyek hivatalosan vagy nem hivatalosan 
szövetkeznek, hogy a helyi vállalkozói kör-
nyezetet összekapcsolják, abban összekötő 
kapocsként szolgáljanak, illetve teljesítmé-
nyét irányítsák.”  (Mason–Brown, 2014:5).

A  vállalkozói ökoszisztémák koncep-
ciója egyre nagyobb figyelmet kapott az 
elmúlt évtizedben, amikor a kormányok, 
magánvállalkozások, egyetemek és kö-
zösségek kezdték felismerni az integrált 
politikák, struktúrák, programok és fo-
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lyamatok potenciálját, amelyek elősegítik 
a regionális vállalkozói tevékenységeket, 
és támogathatják az innovációt, a terme-
lékenységet. Míg Salido és társai még 
2013-ban azt jelentették, hogy az egy főre 
eső startupprogramok száma körülbelül 
azonos Európában és az Egyesült Álla-
mokban (Salido et al., 2013), 2018-ban a 
startup-ökoszisztéma a technológiai vál-
lalatokba történő beruházások terén re-
kordszintet ért el. Az európai szoftveripar 
ötször gyorsabban növekedett, mint az 
európai gazdaság többi része (Atomico, 
2018). A  Startup Genome 2018-as jelen-
tése szerint a leginkább növekvő szekto-
rok között van a fintech, a kiberbiztonság 
és a blockchain, és az Amerikai Egyesült 
Államok elveszíti erőfölényét ezekben az 
ágazatokban, Európa stagnál, Kína pedig 
jelentős növekedést tudhat magáénak 
(Startup Genome, 2018).

A V4-országok startup-ökoszisztémái

Magyar startup-ökoszisztéma

Hazánkban 2007 óta ismert a kifejezés, 
de ekkor még csak igen kezdetleges for-
mában létezett. A  magyar startuptörté-
nelmet a szakértők két szakaszra osztják: 
a kezdetekre és a „New Age” korszakra.

2008-ban szervezték az első startupver-
senyt, a Startup Undergroundot, a legelső 
startupeseményt hazánkban. Megszülettek 
az első magyar sikeres startupok: a LogMe-
In (2003), Ustream (2007), majd a Prezi 
(2008). 2009-ben Záboji B. Péter4 megala-
pította az Európai Vállalkozói Alapítványt, 
amely elsőként kezdte meg a vállalkozás-
tan oktatását. Ugyanebben az évben az 
Európai Unió támogatásával elindult a 
Jeremie tőkeprogram. 2012-ben látott 
napvilágot az első jelentés a magyar start-

up-ökoszisztémáról (Páger–Szerb, 2012). 
2013-ban meghirdették az első, állami 
startup inkubációs programot, a Gazella 
pályázatot, amely azonban 2014-ig nem in-
dult be. 2013-ban elindult a Climate-KIC 
Akcelerációs Program, amely az európai 
modell és hálózat részeként klímainno-
vációs startupokat támogatott. 2014-ben 
megalapították a Design Terminalt, amely 
Közép-Európa vezető innovációs ügynök-
ségeként foglalkozik vállalkozásfejlesztés-
sel és tehetséggondozással. Ugyanebben 
az évben Turcsán Tamás privát kezdemé-
nyezésére elindult a Hackathon. 2015-re 
azonban visszaesett a hazai startupélet ak-
tivitása, nem rendeztek versenyeket, ese-
ményeket. 2015 nyarán meghalt Záboji B. 
Péter, a startupvilág kiemelkedő személyi-
sége, és ezzel lezárult az első korszak.

A „New Age” korszak elnevezést a start-
upok világával foglalkozó Insider Blog 
használta először. 2015 őszétől ismét fej-
lődésnek indult a hazai startupvilág: no-
vemberben az Enterprise Hungary meg-
rendezte az első nemzetközi, Get in the 
Ring elnevezésű versenyt (Bagó, 2015). 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innová-
ciós Hivatal létrehozza a Startup Campus 
programot Budapesten és Debrecenben. 
2015 év végére sikertelenül lezárult a Ga-
zella-program. A  2014–2020 támogatási 
időszakban nem hirdettek meg új Jere-
mie programot, helyette további civil kez-
deményezések, közösségek jöttek létre. 
2017-ben jelent meg a visegrádi országok 
startupvállalkozásairól szóló első és máig 
egyetlen jelentés (Beauchamp–Skala, 
2017). 2017-ben kormányrendelet szüle-
tett a startupvállalkozásokkal kapcsolat-
ban [331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 
1. §]. A startupok a kormányrendeletben 
mint korai fázisú vállalkozások jelentek 
meg. 
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2017 óta folyamatosan fejlődik a ma-
gyar startupközösség. Számos, a gazda-
ságfejlesztést és az innovációs folyamatok 
erősítését céljául kitűző projekt indult Ma-
gyarországon. Ilyen koncepció a 2013-ban 
létrejött Felsőoktatási és Ipari Együttműkö-
dési Központ (FIEK) Győrben, amely 14 
milliárd forint kormányzati támogatással 
új alapokra helyezte a Széchenyi István 
Egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységét, 
új perspektívát nyújtva az egyetem és a vál-
lalkozások közti kutatás-fejlesztési együtt-
működésnek, továbbá az egyetem bővíti a 
kis- és középvállalkozások számára nyújtott 
szolgáltatásait is (Fekete, 2017). A  2015-
ben meghirdetett Modern Városok Prog-
ram (MVP) keretében a 23 megyei jogú vá-
ros összesen 3400 milliárd forint központi 
fejlesztési támogatást kap a következő 
években. Ezen fejlesztések között létrejött 
új ipari parkok és az induló vállalkozásokat 
segítő inkubátorházak segítségével bővül-
het a felsőoktatási intézmények kutatás-fej-
lesztési tevékenysége (Fekete, 2018). Egyre 
inkább elterjednek az inkubációs házak és 
a befektetési programok, a közösségi iro-
dák. Rendezvények, versenyek sora várja 
az érdeklődőket (Startup Safari, Central 
European Startup Award, Regional Start-
up and Innovation Day, Demo Day).

A  StartupBlink 2019-es értékelése 
alapján Budapest figyelemre méltó sike-
reket ért el a Prezi és az Ustream formájá-
ban, és a startup-ökoszisztémája gyorsan 
fejlődik. Tekintettel a hazai fejlődés üte-
mére és a lelkes startupközösségére, nem 
kell már sokat várni, hogy Európa vezető 
startupcélállomásává váljunk.

Lengyel startup-ökoszisztéma

2010-ben még elképzelhetetlennek tűnt, 
hogy startup-ökoszisztéma jön létre Len-

gyelországban. 2014-ben fiatal lengyel start-
upalapítók egy lelkes csoportja tette le a 
lengyel startup-ökoszisztéma alapjait, ami-
kor felvállalták, hogy képviselik a startupvál-
lalkozásokat a kormánnyal, a parlamenttel, 
az Európai Bizottsággal és az önkormány-
zati egységekkel folytatott párbeszédekben. 
Hatalmas lendülettel kezdték el építeni az 
ökoszisztémát (Skala et al., 2015), mely-
ről 2015 óta elérhetők az éves jelentések 
(Beauchamp et al., 2018).

Krysztofiak-Szopa és Wisłowska (2019) 
jelentésében a lengyel startupvállalkozások 
számát 4300-4700 cégre becsülték. A start-
upcégek 60 százaléka jellemzően IT- és 
szoftveriparágakban tevékeny. De jelen-
tős iparág az energia, a biotechnológia, a 
nanotechnika, illetve az ipar 4.0. Az átfogó 
tanulmányban 1235 techvállalatot térké-
peztek fel, ez az első, 2015-ös jelentéshez 
képest 290 százalékos növekedést jelent. 
A szerzők az írásukban Alsó-Sziléziát nevez-
ték meg a lengyel Szilícium-völgynek, mi-
vel Wrocławban és környékén, Alsó-Szilézia 
régióban, Lengyelország délnyugati részén 
a legmagasabb a technológiai vállalkozók 
koncentrációja. Wrocławban két egyetem 
is a legjobb besorolást érte el az induló vál-
lalkozásokkal együttműködő tudományos 
intézmények között. Míg Varsó, Wrocław, 
Krakkó, Lublin jelentős startupközpon-
tokká nőtték ki magukat, mivel a lengyel 
techvállalatok több mint fele itt található, 
addig Poznań, Łódź és Katowice jelentősé-
ge az elmúlt évek során csökkent (Krysz-
tofiak-Szopa–Wisłowska, 2019).

Cseh startup-ökoszisztéma

Lukes és szerzőtársai 2013-as kutatásában 
azonosították a startupvállalkozókat, és 
szakpolitikai ajánlásokat fogalmaztak meg 
a vállalkozói tevékenység negatív megíté-
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lésének enyhítésére (Lukes et al., 2013). 
Durda és Ključnikov (2019) tanulmányuk-
ban már intenzíven fejlődőnek értékelték 
a cseh startup-ökoszisztémát. Megállapí-
tották, hogy a startupok kínálta munka-
helyek, valamint az azok iránti kereslet fo-
lyamatosan nő Csehországban. 2017-ben 
Beauchamp és Skala a V4-országok start-
upjaira vonatkozó jelentésben azt hangsú-
lyozták, hogy Csehországban a kockázati 
tőke és az állami alapok a startupok finan-
szírozásában kevésbé fontos szerepet ját-
szanak, mint a többi V4-tagországban. Iva-
nová és Čepel 2018-ban viszont már arról 
számolt be, hogy Csehország éri el a leg-
magasabb innovációs teljesítményt, ahogy 
Schwab (2018) is a legfejlettebb innováci-
ós ökoszisztémát azonosította. Az üzleti in-
kubátorok kiterjedt hálózata segíti a cseh 
startupvállalatokat. Staszkiewicz és Havlí-
ková (2016) és a Keiretsu Forum (2018) 
átfogó tanulmánya a cseh startupvállalko-
zások, illetve a startup-ökoszisztéma alap-
vető jellemzőit ismerteti. Jelenleg aktuális 
és hivatalos startupstatisztikák nem állnak 
rendelkezésre a cseh startup-ökosziszté-
máról (Durda–Ključnikov, 2019).

Szlovák startup-ökoszisztéma 

Szlovákiában a startup-ökoszisztéma meg-
lehetősen fiatal. 2009-ben tették meg az 
első lépéseket a vállalkozók együttmű-
ködésének irányába. Az ökoszisztéma 
kialakításában vezető szerepet játszot-
tak a vállalkozások és a startupközösség. 
Ahogy nőtt az ökoszisztéma szereplőinek 
száma, úgy vált egyre fontosabbá a kor-
mány számára is az innováció, valamint 
a hozzáadott érték, amelyet ezek a start-
upvállalkozások képviselnek. Az elmúlt 
tíz évben több szlovák startup is jelentős 
sikereket ért el a globális piacon, ilyen pl. 

a Pixel Federation, a Sygic (Dzurovčino-
vá, 2016).

A  StartupBlink 2019-es értékelése 
alapján hatalmas potenciál rejlik a szlo-
vák startupvállalkozásokban. A  kormány 
támogatja az innovatív, fiatal vállalkozó-
kat, mellyel számos lehetőség nyílik az 
induló vállalkozók számára.

V4-országok startupvállalatainak 
vizsgálata a Crunchbase adatbázis 
alapján

A  primer kutatás során a Crunchbase 
adatbázisban szereplő, a V4-országokból 
5450 regisztrált startupvállalkozást ele-
meztük. A 2. ábra szemlélteti az egyes tag-
országokban tevékenykedő startupvállal-
kozások egymáshoz viszonyított arányát. 

1. ábra: A startupvállalkozások százalékos 
megoszlása a V4-országokban  
(2020. március 20-i adatok)

22,18%

16,77%

53,47%

7,58%

CZK HUN PL SK

Forrás: Saját szerkesztés a Crunchbase, 2020 alapján

A  V4-országokban a startupvállalko-
zások lakossághoz viszonyított aránya a 
Cseh Köztársasában a legmagasabb. Ezer 
főre 0,12 startupvállalkozás jut, amely a
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2. ábra: Az ezer fő lakosságra jutó startupvállalkozások a V4-országokban
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Forrás: Saját szerkesztés

V4 átlagánál 0,0096-tal magasabb. Ez az 
arány Szlovákiában és Lengyelországban 
a legalacsonyabb, Magyarországon a V4 
átlagához hasonlóan alakul.

A Crunchbase-adatbázis tavaszi adatai 
alapján a V4-országokban 5450 regisztrált 
startupvállalkozás található, amelyek 98 
százaléka működő vállalkozás, és mind-
össze 113 vállalkozás az, amely jelenleg 

nem működik. A vizsgálat során kiderült, 
hogy a V4-országok területén a startup-
vállalkozások 52 százaléka profitorientált 
vállalkozás, mindössze 0,5 százaléka non-
profit vállalkozás. 45 százalékáról nincsen 
rendelkezésre álló adat.

A V4-országokban a startupvállalkozá-
sok jellemzően ún. magvető (seed) élet-
szakaszban tartanak, ami igazolja a V4 

3. ábra: A V4-országok profitorientált vállalatai, becsült bevételeik szerint
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Forrás: Saját szerkesztés
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startup-ökoszisztéma fiatalságát. Ugyan-
akkor a lengyel és a cseh startupvállalatok 
közül már több vállalat is túlélte a magve-
tő szakaszt, és az M&A, vagyis az egyesülé-
sek és felvásárlások szakaszába lépett.5

Területi eltérések a V4-országok 
nagyvárosaiban 

A V4-országokban 52, 100–1000 ezer fő 
lakossággal rendelkező város található. 

Ezekben a városokban, a 2019-es statisz-
tikai adatok alapján, összesen 11 787 601 
fő él. A vizsgált városok átlagos lakosság-
száma tehát 226 684 fő. Az 52 városban, 
agglomerációjukban, illetve ugyanazon 
megyében összesen 1776 startupvállal-
kozás működött a vizsgált időpontban, 
ami átlagosan 34 startupvállalkozást je-
lent. Arányukat tekintve az 1000 fő la-
kosságra jutó átlag startupvállalkozások 
száma 0,14.

4. ábra:  A cseh és szlovák nagyvárosok 1000 fő lakosságára jutó startupvállalkozások  
és a V4-átlag
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Forrás: Saját szerkesztés

5. ábra: A magyar nagyvárosok 1000 fő lakosságára jutó startupvállalkozások és a V4-átlag
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6. ábra: A lengyel nagyvárosok 1000 fő lakosságára jutó startupvállalkozások és a V4-átlag

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

L
eg

n
ic

a
B

yt
om

G
or

zó
w

 W
ie

lk
op

ol
sk

i
W

al
br

zy
ch

R
ze

sz
ów

R
yb

n
ik

So
sn

ow
ie

c
T

ic
h

y
W

ło
cł

aw
ek

R
ud

a 
Śl

ąs
ka

Pł
oc

k
T

ar
n

ów
C

h
or

zó
w

R
ad

om
K

al
is

z
Z

ab
rz

e
D

ą b
ro

w
a 

G
ór

n
ic

za
B

yd
go

sz
cz

E
lb

lą
g

C
ze

st
oc

h
ow

a
K

os
za

lin
L

ub
lin

T
or

un
Z

ie
lo

n
a 

G
ór

a
K

ra
kó

w
 (

K
ra

kk
ó)

B
ia

ły
st

ok
K

ie
lc

e
O

ls
zt

yn
O

po
le

Ł
ód

ź
Sz

cz
ec

in
V

4 
át

la
g

G
liw

ic
e

B
ie

ls
ko

-B
ia

ła
K

at
ow

ic
e

G
dy

n
ia

G
da

ń
sk

W
ro

cł
aw

Po
zn

ań

Forrás: Saját szerkesztés

A V4 átlagánál magasabb az 1000 fő la-
kosságra jutó startupvállalkozások száma 
Csehországban és Szlovákiában Brnóban 
és Pozsonyban, Magyarországon Szege-
den és Debrecenben, Lengyelországban 
pedig Gliwice, Bielsko-Bialą, Katowice, 
Gdynia, Gdańsk, Wrocław és Poznań váro-
sokban (ez megegyezik Krysztofiak-Szopa 
és Wisłowska felmérésének eredménye-
ivel). Ezek a nagyvárosok azonosíthatók 
startupközpontokként a V4-országokban.

Kitekintés és javaslatok

A  szakirodalmi áttekintés alapján a Vi-
segrádi Együttműködés eredményesnek 
mondható. A  tagországok közös célja a 
felzárkózás Nyugat-Európához. Az in-
nováció 2016 óta fontos szerepet tölt 
be a V4-együttműködésben, amikor a 
tagok aláírták az innováció és az induló 
vállalkozások terén folytatott regionális 
együttműködésről szóló egyetértési nyi-
latkozatot. A  regionális együttműködést 
nemcsak elméletben, hanem a gyakorlat-

ban is alkalmazzák: erre jó példa a 2017 
óta működő V4 Startup Force. Hazai 
partnere a Design Terminal, amely Kö-
zép-Európa vezető innovációs ügynök-
ségeként 2014 óta foglalkozik vállalko-
zásfejlesztéssel és tehetséggondozással, 
jelenleg 12 európai országban. Misszió-
juknak tekintik, hogy olyan innovációs 
programokat építsenek, amelyek kulcs-
fontosságú üzleti és szervezeti problémá-
kat oldanak meg startupmódszertanok 
alkalmazásával, így segítve partnereik 
versenyképességét, innovatív fejlődését 
és hatékony működését. 

2020 tavaszán Covid–19-járvány sö-
pört végig az egész világon. A  kialakult 
válsághelyzettel kapcsolatban 22 országot 
érintő, átfogó felmérés készült a start-
upok és befektetők körében, arra keresve 
a választ, a válság hogyan befolyásolja a 
startupvállalkozásokat és a befektetőket. 
A  kutatás eredményei alapján a válasz-
adók negyede lehetőségként élte meg a 
válságot, hogy a termékei, szolgáltatásai 
tökéletesítésén dolgozzon. Háromnegye-
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düket negatívan befolyásolta, ezért vál-
ságkezelési tervet készítettek. A negatívu-
mok közé sorolták az értékesítés jelentős 
visszaesését, a megrendelések és a szemé-
lyes találkozók hiányát. A csőd elkerülése 
érdekében válságstratégiát dolgoztak ki, a 
költségcsökkentés mellett webáruházakat 
indítottak, bővítették portfóliójukat, és 
online képzéseket tartottak. A válaszadók 
30 százaléka tudott pozitívumot is felso-
rolni a válsággal kapcsolatban. A pozitívu-
mok között elsősorban az időfaktort em-
lítették: több szabadidő jutott a termék 
tökéletesítésére; több idő a lehetőségek 
és új ötletek kidolgozására; több idő a fej-
lesztésre, tervezésre.

Míg a világ országainak többségében 
harcoltak a koronavírussal, számos válla-
lat, induló startupvállalkozás és egyetem 
egyesítette erőit az orvosi személyzet és 
az első sorban harcolók megsegítésére és 
a vírus legyőzésére. Az Európai Bizottság 
2020. március 11-én felhívást tett közzé 
azonnal lehívható 164 millió eurós for-
rásról, melyet olyan startupok és inno-
vatív kkv-k pályázhattak meg, amelyek a 
Covid–19-járvány leküzdését, kezelését, 
tesztelését elősegíthető technológiák-
kal és innovációkkal foglalkoznak. Ha-
zánkban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium szakpolitikai 
támogatásával 2020. április 24-én CO-
VIDEA  néven online ötlet- és startup-
versenyt hirdetett. A  pályázatra olyan 
ötletekkel és megoldásokkal lehetett je-
lentkezni, amelyek a nehéz járványügyi, 
egészségügyi és társadalmi helyzetben 
szakterülettől függetlenül segítséget 
nyújthatnak az új kihívások terén. Mind-
ez bizonyította, mennyire jelentős és idő-
szerű a startupvállalkozások támogatása, 
fejlesztése. 

Jegyzetek

1  A  tanulmány az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium ÚNKP-19-3-I-SZE-2 kódszámú Új 
Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támo-
gatásával készült.

2  Joint Statement of the Ministers of the Benelux 
Union and the Visegrad Group. Brussels, 8th 
December 2019.

3  Az internetbuborék 2000–2001-ben robbant ki, 
és a világ minden táját érintette (Feld, 2012).

4  Záboji B. Péter a hazai startupvilág meghatáro-
zó személyisége, egyik alapítója, sikeres vállal-
kozó, mentor. 2005-ben létrehozta a European 
Entrepreneurship Foundationt (EEF), amely 
akcelerátor kurzusairól lett ismert, először Nyu-
gat-Európában, majd 2009 óta Budapesten is. 
A  vállalkozói kultúra magyarországi térnyerése 
érdekében folytatott tevékenysége elismeréséül 
megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést. Könyve 2014-ben jelent meg Startup, 
felnőtteknek! Az entrepreneurship szelleme és a vállal-
kozói szemlélet címmel.

5  A  Mergers and Acquisitions kifejezést a válla-
latok vagy eszközök különféle típusú pénzügyi 
tranzakciók révén történő konszolidációjának 
leírására használják, ideértve az egyesüléseket, 
felvásárlásokat, tendereket, eszközvásárlásokat 
és az irányítási akvizíciókat.
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