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Mitől start-up a start-up? 

Gyorsan növekvő, nagyvállalati struktúrában működő cégek, ahol
• Sokféle tudás épül egymásra – sokféle tudást kell összehangolni
• Csapatmunkában fejlődik a cég – meg kell találni a csapattagokat
• Funkciókban gondolkodnak – le kell tudni bontani a vállalat működését 

feladatokra és felelősökre
• Befektetők pénzéből fenntartott „mesterséges” állapotban működnek – addig 

kell felépíteni a céget, amíg „a pénz kitart”

A start-up vállalatok sikerének kulcsa a különböző szakterületek 
munkájának összehangolása és a kulcsmunkavállalók motivációjának 

folyamatos fenntartása.



A korai fázisú finanszírozás szakaszai
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A vállalatirányítás kulcskérdései

Milyen kört 
vonok be a 
döntésho-
zatalba?

Gyors 
reagálás, 

változtatás 
képessége!
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döntési 

hatáskörök!

Az üzlet ne 
írhassa felül 
a „szakmát”!

A szakma ne 
írhassa felül 
az üzletet!

Mindenki 
érezhesse, 
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része a 
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…bármelyik terület 
hiányossága a start-
up túlélését 
veszélyeztetheti

A fenti célok között 
konfliktusok 
lehetnek…



Néhány eset a múltból:

• Eset 1.
• Biotechnológiai vállalkozás, a befektetés összegében és a tulajdoni arányokban 

lényegében megegyezés
• Két nyitott kérdés : alkalmazott technológia és az ügyvezetés
• Nézeteltérés oka: a kutatás és az üzleti szempontok összeegyeztetése, 

„hierarchiája”
• Az alapító üzleti tapasztalattal nem rendelkezett, manuális módszerrel haladt 

volna, a befektető gépesített megoldást javasolt és független menedzsmentet
• Következmény: a pénzügyi befektető visszalépett

• Eset 2.
• Kezdő vállalkozás informatikai biztonság területén, rendkívül fiatal, üzletileg 

tapasztalatlan csapat folyamatos hitelességi deficittel
• A befektető javaslata egy tapasztalt nagyvállalati menedzser leigazolása, aki 

megteremti a társaság perdigéjét
• A probléma forrása: kulturális sokk mindkét oldalon, motiváció csökkenése 
• Következmény: a csapat egysége megbomlott, egymásra mutogatás, majd 

bukás



Néhány kulcskérdés – Motiváció

• A motiváció lehetséges formái:
• Szakmai
• Anyagi

Mivel a befektető pénzügyi megtérülést keres, célja, hogy a tulajdonostársak anyagi 
motivációkat (is) keressenek.  A pénzügyi befektető exitre játszik, célja olyan 
motivációs struktúra megalkotása, ahol az érdekek egy irányba mutatnak!

• Tipikus motivációs struktúrák:
• Üzletrész / részvény

• Minden kulcs munkavállaló részvénytulajdona fontos lehet
• Potyautas dilemma – a vesting
• Az egyenlő elosztás visszaüthet

• Tulajdoni arányoktól eltérített osztozkodás
• Jellemzően értékesítési árhoz kötött – magasabb ár, magasabb alapítói / 

menedzsment részesedés
• Árbevételtől / nyereségtől függő fizetések



Néhány kulcskérdés – Motiváció

• Munkavállalók opciós programja – ESOP 
• azon munkavállalóknak, akiket ma még nem ismerünk, később csatlakoznak a 

csapathoz 
• Tipikus méret: 10-20% között 

• ügyvezető 5-10%, 
• kulcs munkavállaló 2-5%

• Vissza is üthet, ha a munkavállalóval a viszony később megromlik!



Néhány kulcskérdés – Motiváció

• Eset 3.
• Start-up 5 alapítóval – közöttük a tulajdonrészek egyenlően kerültek leosztásra
• Az alapítók hozzájárulása, értéke nem volt azonos – az „értékesebb” kollégák 

demotiválttá váltak
• Segíthetett volna a vesting – a potyautasok eltávolításával, de a „barátság”

győzött az üzleti érdekek fölött. 
• Következmény: a csapat szétesett

• Eset 4.
• Biotechnológiai vállalkozás, aminek sikeréhez szerteágazó tudásra volt szükség
• A társaság tőkeszegény, ugyanakkor a motiváltság megteremtése fontos
• Fontos a potenciális versenytársak mozgásterének szűkítése, így az ötletgazdák 

úgy döntöttek, hogy minden lényeges szakértelmet tulajdonrésszel honorálnak 
– 11 alapító 0,87% és 21,74% között változó tulajdoni aránnyal


