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Immár több mint 25 éves a Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány. Mit 
tudnak felmutatni negyedszázados műkö-
désük apropóján? 

– A BVK aktív és immár nemzetközi 
szinten is elismert szereplője a fővárosi 
gazdaságfejlesztésnek. A több mint 25 
éves szervezetet 2013-tól teljesen meg-
újítottuk. Ma már hangsúlyosan fókuszá-
lunk az életképes, üzleti innovációban ak-
tív, új vagy megújulni kívánó fővárosi kis- 
és közepes vállalkozásokra (kkv), a 40 év 
alattiak és a nők vállalkozásaira, a XXI. 
században nemzetközi kitörési pontot is 
jelentő ágazatok, például a zöldgazdaság, 
az egészségipar, a digitalizáció és az okos-
város-megoldásokat szolgáltató kkv-kra. 
Az elmúlt öt évben alapjaiban megújítot-
tuk a fővárosi mikrohitelezést, valamint 
elindítottuk az innovatív vállalkozásfej-
lesztést. Jelenleg mindkét területünkön 
nemzetközi sikereket értünk el, amelyek 
több éven át tartó szisztematikus építkezés 
eredményei. Bizton állíthatjuk, hogy ma 
hazánkban és a térségünkben is a legkölt-
séghatékonyabban működő vállalkozás-

fejlesztési szervezet vagyunk. A bérszín-
vonalunk nem lépi át a KSH által közölt 
fővárosi szakágazati átlagot, létszámunk 
töredéke a hasonló bécsi szervezetnek, az 
eredményeinket pedig már a szakma nem-
zetközi szinten is figyeli.

– Be tudtak-e kapcsolódni az európai 
vérkeringésbe? 

– Olyannyira, hogy az üzleti innováció, 
illetve a startupok területén végzett tevé-
kenységünkért 2017-ben elnyertük az EU 
Business Innovation Centre címet, az unió 
e területen elérhető legmagasabb szintű 
minősítését. Így az országban jelenleg mi 
vagyunk az egyetlen európai uniós minő-
sített üzleti innovációs centrum. Emellett 
a Be Smart programunk 2016-ban, míg a 
Startup Budapest Programunk 2018-ban 
lett az Európai Vállalkozásfejlesztési Díj 
nemzeti nyertese. Büszkék vagyunk arra 
is, hogy 2018-ban elnyertük a fővárosnak 
az Európai Bizottság által alapított Startup 

Europe Díj startupok számára legjobb köz-
igazgatásnak járó kategóriáját. Az értéke-
lésben kiemelték a BVK vállalkozói kom-
petenciákat fejlesztő, a nemzetközi know-
how-k megosztását, valamint a startupok 
tőkevonzó képességének javítását célzó 
tevékenységeit. 

– Miként tudják menedzselni az induló 
vállalkozásokat? 

– Öt éve már tizenkét ország 19 váro-
sában 175 budapesti startupnak adtuk meg 
a lehetőséget a bemutatkozásra, a nemzet-
közi piacra jutásra. A versenyeinken több 
mint 400 piacon levő vagy legalább proto-
típussal rendelkező startup vett már részt. 
Ez jelenleg is unikális, példaértékű progra-
munk, Pekingtől Dublinig számos város-
ból érkeznek folyamatosan szakmai dele-
gációk a jó gyakorlataink megismerésére. 

– Pénzszűke idején léptek be a mikro-
hi telezésbe. Mennyire „trendi” műfaj ez 
forrásbőség idején, akár uniós megköze-
lítésből is? 

– Az ezzel kapcsolatos legfrissebb elis-
merésünk a napokban született meg: több-
éves alapos felkészülési folyamat ered-
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ményeként a mikrohitelezésünket Brüsz-
szel az Európai Bizottság szabványának 
megfelelőnek minősítette. Az unióban alig 
40 olyan szervezet van, amelynek a tevé-
kenysége e szigorú szabványnak megfe-
lelő, így igazán elégedettek lehetünk az-
zal, ha egy ilyen csapat tagjává válhat-
tunk. Célunk, hogy a BVK segítségével 
végre Magyarország is belépjen az EaSI 
Progress Microfinance programba, a többi 
21 uniós tagország mellé.

– Konkrétan mekkora erre az igény?
– A BVK évente csupán a mikrohitelezés 

területén közel 100 budapesti mikro-
vállalkozás mentorálását látja el, és több 
mint évi 200 esetben végez tanácsadást. 
Emellett évente több mint 1000 fő vesz 
részt a workshopjain. E tevékenységünk-
ben is kiemelten fókuszálunk azokra a vál-
lalkozásokra, ahol a tulajdonosok között 
van 40 évesnél fiatalabb vagy nő. Tud-
tommal jelenleg egyedül Európában ná-
lunk van mikrohitel női vállalkozóknak. 

– Más téma, de idetartozik: lépést tud-e 
tartani Budapest a nemzetközi innová-
ciókkal?

– Budapesten a közszféra mellett jó né-
hány szakmai szervezet és magángazda-
sági szereplő támogatja a vállalkozások 
működését. Mind a szervezetek száma, 
mind a szolgáltatások köre folyamato-
san bővül. Manapság már szükség van 
a különböző szereplők közötti együtt-
működést biztosító, nem jogi értelem-
ben vett platformokra, amelyek segítik 
az információ áramlását, a tudásátadást, 
a tapasztalatmegosztást, az üzleti kapcso-
latok építését.

– Köztudomású, hogy Magyarországon 
a kelleténél több vállalkozás működik – 
papíron. A fővárosban mennyire csordult 
túl a pohár? 

– Nézze, nem az én dolgon megítélni, 
hogy mennyi lenne Magyarországon a vál-
lalkozások ideális vagy optimális száma. 
Kétségtelen azonban, hogy Budapest Eu-
rópa egyik legnépesebb települése. Az 
Eurostat 2019-es Regionális Területi Év-
könyve szerint a 14. helyezett, az egyetlen 
kelet-európai város a top 20-ban. A fővá-
rosban több mint 400 ezer regisztrált vál-
lalkozás létezik, ebből közel 200 ezer mű-
ködik, tehát vagy foglalkoztatottja, vagy 
pedig fizet valamilyen adót, s 2018-ban 
112 ezer budapesti lakos önfoglalkoztató 
vállalkozóként dolgozott bennük. Ehhez 
mérten kell értékelni, hogy az elmúlt évek-
ben több mint 16 ezren vettek részt a BVK 

valamely programján. Ahhoz, hogy még 
hatékonyabban ki tudjuk használni a vá-
ros méretéből adódó előnyöket, a sziget-
szerű megoldások összekapcsolására és 
a szinergiák erősítésére van szükség az 
ökoszisztémán belül, a szereplők közötti 
kapcsolatok fejlesztése a következő idő-
szak első számú kihívása. 

– Valószínűleg 2019-ben a GDP-bő-
vülés vonatkozásában újból összejött az 
„ötös”. Mekkora részük van ebben a fő-
városi cégeknek? 

– Magyarország és a főváros gazdasá-
gának fejlődéséhez nagyon aktívan hoz-
zájárulnak az itteni vállalkozások. A fő-
városi vállalkozások nélkül nem elképzel-
hető az unió átlaga feletti gazdasági nö-
vekedés. Ugyanakkor Budapesten egé-
szen más módszereket és eszközöket kell 
használnunk a vállalkozásfejlesztésben, 
mint az ország többi részén, ahol a kkv-k 
sokkal nagyobb mértékben érhetik el az 
uniós forrásokat. A továbbiakban is ilyen 
új megoldásokat kívánunk kifejleszteni, 
ezért csatlakoztunk már számos brüsszeli 
programhoz és tervezünk részt venni to-
vábbiakban is. 

– Említette, hogy viszonylag sűrűn jár-
nak külföldi kiállításokra. Van ezeknek 
még értelmük az internet világában?

– A személyes találkozókat, bemutat-
kozási lehetőségeket a világháló aligha 
váltja ki. Ezt támasztja alá, hogy külföl-
dön akárhová megyünk, mindenhonnan 
hoznak haza megbízásokat a startupjaink. 
Dublin kerekesszékes járdatérképét ép-
pen úgy, mint a bécsi energiacég, a Wien 
Energie elektromosautó-töltő hálózatát 
támogató applikációjának megújítását is 
magyar startup készíti, s várhatóan hazai 
okoshotel-applikációval nyit több portu-
gál szálloda is az idei első negyedévben. 
Tavaly azért is örömmel vállaltuk a ma-
gyarországi Startup Europe Díj versenyé-
nek megszervezését, s összesen 19 kate-
góriában – például egészségügy, pénzügy, 
zöldgazdaság, ipar 4.0, okosváros, okta-
tás – hirdettünk nyerteseket, hogy ezek a 
fejlesztések még nagyobb nyilvánosságot 
kapva minél több gazdasági területen mű-
ködő céget, szervezetet hozzanak közel a 
magyar startupok közösségéhez. 

– Ha ilyen hatékonyak ezek a szakmai 
összejövetelek, nem lehetne még többet 
Budapestre vonzani? 

– A BVK fontos szerepet vállal a plat-
formépítő munkában, a koordinációban 
és az ökoszisztéma szervezésében. Ezért 

is tartjuk fontosnak a 2019-ben már ötö-
dik alkalommal megrendezett Startupok 
Éjszakáját, ahol a lokális ökoszisztéma 
tagjai és a külföldi érdeklődők is talál-
kozhattak, sőt a város érdeklődő lakói 
is megismerkedhettek a legizgalmasabb 
fejlesztésekkel. Tavaly már 14 országból 
jöttek résztvevők, több mint 1200 érdek-
lődő regisztrált, 110 kiállítónk volt, kö-
zülük 80 startup, 70 hazai és 10 külföldi. 
Ma már szerencsére nem arról kell gon-
dolkodni, hogy hogyan kerüljünk fel, ha-
nem, ahogy Győri Enikő is fogalmazott 
ezen az eseményen elhangzott beszédé-
ben, „jó lenne, ha Budapest fent maradna 
a startuptérképen”.

– Akkor nézzük, hová lehet elhelyezni 
Budapestet a startuptérképen!

– Tavaly januárban brit elemzők sze-
rint a startupok számára a legjobb euró-
pai város Budapest lett 30 ország 80 tele-
pülése közül. A Cities Today ugyancsak 
2019-es, márciusi felmérése alapján a vi-
lág 100 leginnovatívabb (Európából 33) 
városának egyike lettünk. 2018-ban az 
Európai Unió régiói közül Budapesten a 
második legnagyobb, 10,2 százalék volt 
a foglalkoztatottak között a csúcstechno-
lógiai iparban és a tudásintenzív szolgál-
tatásokban dolgozók aránya, csupán Ox-
ford előzött meg bennünket az Eurostat 
kimutatása szerint. 

– S mennyire „okos” főváros Budapest? 
– A közép- vagy felsőfokú végzettségűek 

aránya Budapesten az európai átlaghoz ké-
pest is magas. Az elmúlt évtized gazda-
sági folyamatai az Információs és Kom-
munikációs Technológiák (IKT) szektor, 
valamint a szakmai tudományos szolgál-
tató ágazat erősödését mutatták. A fővá-
rosi működő vállalkozások 30 százaléka 
szakmai, a tudományos, műszaki szolgál-
tató szektorban tevékenykedik. A KSH ka-
rácsony előtt kiadott Budapest Statisztikai 
Évkönyve szerint 2017-ben Budapest ter-
melte meg a magyar IKT-szektor GDP-jé-
nek 73,2 százalékát.

– Mit terveznek idénre? Beindult már 
a 2020-as üzleti év? 

– A BVK működésének alapját március 
végéig még a főváros múlt évi költségve-
tésében meghatározott keretek képezik. A 
jelenlegi feladatainkat is a múlt évi szer-
ződésünkben fektette le a főváros. Ápri-
listól indul az új év nálunk, s nagyon bí-
zunk benne, hogy továbbra is kellő hang-
súlyt kap e sikerterület. 
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