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• SZTA - legkonzervatívabb befektető a piacon

• nem JEREMIE alap, de Európai Uniós forrás

• 14 milliárd Ft – 7 régió

SZTA és a startup befektetések

• 14 milliárd Ft – 7 régió

• célcsoport: induló és már a piacon lévő vállalkozások

• közel 100 tőkebefektetés

• A portfólióban jelenleg arányosan oszlik meg a startup 
életszakasz, spin-off vállalkozások, a korai fázis és a késői fázis 
finanszírozása.

• 23 db nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozás
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Divat startupperkedni?

Divat
• önkifejezés, 

• véleményformálás, 

• reflektálás a világra

Startup
• „Budapesten ma tényleg minden 20-35 év 

közötti startupper, vagy ha még nem az, 
akkor az szeretne lenni.” – Index, 2014

• milliárd közeli találat a Google keresőben

• „startup kultúra”, „startup ökoszisztéma”• „startup kultúra”, „startup ökoszisztéma”

• életstílus, életforma 

• nem köthető társadalmi réteghez

4Abodi by SZTA Ez nem én vagyok



Mit jelent startup-nak lenni?
1. Korai életszakasz és kis méret

2. Nagy növekedési potenciál

3. Innovativitás, új áttörő ötlet 
vagy technológia

4. Cél: a globális piac

Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – Mi a startup? ( nih.gov.hu/download.php?docID=30433)

5. Nagy bizonytalanság

6. Jellegzetes munkakultúra és 
szellemiség

7. Sajátos finanszírozási igények 
és finanszírozási problémák

8. Speciális ágazat
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9.    Alapfeltétel: infrastruktúra, társadalmi, kulturális viszonyok



Mit jelent startup-nak lenni?
El kell felejteni a „kkv-definíciót”, viszont …
• induló vállalkozás     startup

• finanszírozási életszakasz     nagy növekedési potenciál 

• nagy növekedési potenciál     siker

• tőkebefektetés      siker• tőkebefektetés      siker

• siker     eredmény

• globális piacra lépés      Szilícium-völgy

• sok munka, pénz     pénzügyi eredmény
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Amivel számolni kell: 
van második esély?



Mit jelent startup-nak lenni?

• önkifejezés, véleményformálás

„vállalkozni őrülten kockázatos, de épp ettől is szebb ez 

a karrierút, mint bármi más. Az ember egyszerre alkotja 

meg a saját világát, és formálja közben a világot.” –
Vinnai Balázs, Origo – Üzletrész, 2016 Vinnai Balázs, Origo – Üzletrész, 2016 

• reflektálás a világra
• probléma  ==> megoldás

(piaci igényen alapul)

• új szemléletű 
üzleti modellek 
(pl. Airbnb, Uber, Yummber)
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Uniós és hazai startup politika
EU kezdeményezések
• Startup Europe

ökoszisztéma építés, akkcelerátor
programok, jó gyakorlatok 
megmutatása, ígéretes start-upok
fejlesztése (Enterpreneurship 2020 

Hazai szakpolitika
• Nemzeti intelligens szakosodási 

stratégia >> start-upok, spin-
offok fejlesztésének fontossága, 

• KFI Stratégia, GINOP � start-up 
ökoszisztéma fejlesztése, start-
upok, spin-offok támogatása

fejlesztése (Enterpreneurship 2020 
Action Plan) � web alapú és ICT 
vállalkozásoknak!
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upok, spin-offok támogatása

stratégia vs. megvalósítás



Trendek a világban
USA startup trendek

• design

• személyi eszközök 
(wearables) az üzleti 
életben 

• IoT

• Big Data

Európai startup trendek

• Fintech

• Cleantech 

• E-commerce, Media 

• mobil applikáció,

• üzleti alkalmazások

• hardware fejlesztés

Ázsiai startup trendek 
• Fintech
• lakhatás
• közlekedés-szervezés
• IT biztonság

• Big Data

• Machine Learning

• Healthcare

• fogyasztói adatvédelem

• smart e-commerce

• kibervédelem

• önvezető autó

• űrkutatás 

• kiterjesztett valóság
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• hardware fejlesztés



Kreatív gazdaság felértékelődése
• egyidejűleg termelnek üzleti és kulturális értéket

• nagy hozzáadott értékű, szellemi tevékenységek

• magyar kreatív ipar
– globális piac dominálta ágazatok
terméktervezés, technológia, grafika, divattervezés stb.terméktervezés, technológia, grafika, divattervezés stb.

nincs önálló hazai piac, a magyar piac csak a világpiac egy szeglete

– magyar nyelvre és kulturális hagyományokra 
épülő kereslet által meghatározott szegmens

zene, műsorszórás, reklám stb.

hazai kereslet, közösségi megrendelések

• ha jól működik � hatásai
export, GDP hozzájárulás, foglalkoztatottság

10Forrás: Design Terminál – A kreatív ipar mint erőforrás 
(http://www.designterminal.hu/uploads/content/files/vezetoi_osszefoglalo.pdf)
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Lehetőség!
Budapest mint startup központ – piaci igény?

• korábbi próbálkozások – BP HUB / Runway BP

• startup vonzó képesség növelése

• nem magyar startupok Budapesten 

• Brexit utáni átrendeződés?• Brexit utáni átrendeződés?

• olimpia?

Feladat

• Versenytársak 
megelőzése/ kooperálás

• Üzleti környezet megerősítése
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

blog.szta.hu
www.szta.hu



SZTA – tömeges tőkebefektetés hazai kísérlete
1. 2010-ben jött létre a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA), 100%-ban Európai Uniós 
forrásból (14 Mrd Ft). Futamideje 10 év.

2. Az Alap kockázati tőkét helyez ki induló és már a piacon lévő mikro-, kis- és 
középvállalkozásokhoz.

3. Az Alapkezelő 2011-2016. között 5 db tőketerméket fejlesztett ki a magyar piac
sajátosságaihoz igazodva. Egyedi EUB notifikáció (2013), megelőlegezte a 2014-2020-assajátosságaihoz igazodva. Egyedi EUB notifikáció (2013), megelőlegezte a 2014-2020-as
időszak rugalmasabb rendszerét.

4. Kb. 600 db projekt vizsgálatára és közel 100 tőkebefektetésre került sor 12,8 Mrd Ft 
szerződéses elkötelezettséggel. 

5. HVCA IMR riport rendszerint „legaktívabb befektető”-ként hivatkozik az SZTA-ra.

6. Az SZTA befektetéseinek 33%-át elérő privát tőke bevonására került sor.

7. A portfólióhoz tartozó cégek 75%-a végez valamilyen innovációs tevékenységet (OECD 
fogalom meghatározása alapján).

8. Az SZTA portfoliócégei 2015. évben 16 Mrd Ft árbevételt értek el.


