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Tisztelt Olvasó!

Budapest nem csak kelet és 
nyugat kapuja, kivételes adott-
ságú turisztikai látványosság, 
hanem az utóbbi időszakban 
vonzó célpont a sikerekre törő, 
nemzetközi szintű vállalkozá-
soknak is.
A magyar főváros az elmúlt 
hónapokban több innovációval 
foglalkozó rangsorban is az 
élre tört. 2018-ban az Euró- 
pai Unió a Startup Europe díj-
jal ismerte el a közigazgatás 
eredményeit a vállalkozás-
fejlesztésben, egy nemrég  
megjelent brit elemzés pedig  
Budapestet találta a legjobb 
választásnak a székhelyüket 

változtató angol cégek szá-
mára. 2019-ben Budapest el-
nyerte az „Európa legjobb úti-
célja” kitüntető címet is.
Magyarország kormánya és  
a Főváros vezetése elkötele-
zett amellett, hogy Budapes-
tet élhető, szerethető és ál-
landóan fejlődő várossá tegye. 
A Fővárosi Közfejlesztések 
Taná csának megalakulása 
mint egy 1000 milliárd forintos 
többletforrást és stabil hát-
teret biztosít a Budapesten 
megvalósuló fejlesztéseknek.
A történelmi tényekre alapuló 
tapasztalatok is azt mutatják, 
hogy Magyarország csak ak-
kor őrizheti meg pozícióját, ha 
növekszik az innovatív vállal-

kozások aránya, ha egyre több 
fiatal választja a vállalkozói 
létet. A fejlődés feltétele, hogy 
a kedvező vállalkozói környe-
zet működésbe hozzon újabb 
dinamikus hazai és külföldi 
startup-közösségeket. Ebben 
a munkában Budapest veze-
tése számít az önkormányzat 
irányítása alatt álló szerveze-
tekre, köztük a 25. évfordulóját 
ünneplő Budapesti Vállalko-
zásfejlesztési Közalapítványra.
Az eddig elért eredmények bi-
zonyítják, hogy a fővárosnak 
érdemes tevékenyen részt 
vennie az innovatív vállalkozá-
sok támogatásában.
Budapest napi működtetésé-
ben, építésében, a jövő alakí-
tásában főpolgármesterként 
részt venni néha embert pró-
báló kihívás, ugyanakkor fel-
emelő érzés, nemes feladat. 
A nagy elődök munkássága 
meghatározó irányokat mutat. 
Bárczy, Széchenyi, Andrássy, 
Podmaniczky mindannyian 
nagyformátumú politikusok 
voltak, akik teremtő szándé-
kukkal, elhivatottságukkal pél- 
dát mutatnak azoknak a vá-
rosfejlesztőknek, akik ma,  
a 21. század elején Budapest 
fejlődését mindennél fonto-
sabbnak tartják.
Budapestet szorgos és eszes 
magyar emberek tették nagy-
gyá. Ajánlom figyelmükbe a 
Budapesti Vállalkozásfejlesz-
tési Közalapítvány kiadványát, 
amely a számok mellett arco-
kat is rendel a főváros elmúlt 
éveinek legsikeresebb gazda-
sági vállalkozásaihoz.

TARLÓS István, főpolgármester

 

BUDAPEST 
„A Startups.co.uk 80 európai nagyvárost vizsgált meg arra vonatkozóan, hogy a Brexit után melyik külföldi helyszínen lenne érdemes 
startupot alapítani. A tanulmány Budapestet hozta az első helyre, Fővárosunk számos gazdasági okból vonzó a külföldi vállalkozók 

számára.” (Startups.co.uk, 2019 január)

„2018-ban Budapest a fővárosi startup ökoszisztéma fejlesztésére tett erőfeszítéseiért megnyerte az Európai Bizottság Startup Europe 
Díját „the Best Public Administration for Startups” kategóriában.” (BVK, 2018 november)

STARTUP BUDAPEST
Fókuszban a fővárosi  

és a nemzetközi  
startup ökoszisztéma

2019.
november 28.

www.startupokejszakaja.hu
www.budapeststartup.hu

www.bvk.hu

NEMZETKÖZI PIACOK 
Előadások és kerekasztal- beszélgetések 

Hogyan lesz egy ötletből vállalkozás? 

Hogyan segítheti egy metropolisz 
az innovatív vállalkozások 

nemzetközi piacra lépését?

NETWORKING ARÉNA
Kiemelkedő fővárosi 

és a nemzetközi startupok, 
partnerek, fejlesztő 

szervezetek, egyetemek, 
vállalati programok. 
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Tisztelt Olvasó!

A Budapesti Vállalkozás-
fejlesztési Közalapítványban 
(BVK) nagy szerencsénk, 
hogy éppen most ünnepel-
hetjük alapításunk 25. év-
fordulóját, amikor a fővárosi 
gazdaság példátlanul gyors 
ütemben fejlődik, a foglal-
koztatási szint csúcson van, 
a munkanélküliség törté-
nelmi léptékkel is a legala-
csonyabb, s a bérek növeke-
dési üteme korábban soha  
nem tapasztalt mértékű.
A vállalkozásaink komoly fej-
lesztéseket tudnak megvaló-
sítani. A piaci eredményeik 
lehetőséget adnak rá, a bő-
vülő fogyasztói igények pedig 
meg is követelik ezt tőlük.
A kkv-k világában az üzleti in-
nováció legaktívabb szereplői a 
startupok. A startup-világ ala-

kítói, influencerei számára is 
csábító hely Budapest. Számos 
hazai startup alapít leányvál-
lalatot külföldön, s egyre több 
külföldi Budapesten hozza lét-
re a közép-európai központját. 
Hangsúlyos a megjelenésünk  
a világ legjelentősebb inno-
vációs eseményein is. 2018-
ban önálló standunk volt  
Európa legnagyobb, 70 ezer fős 
webtechnológiai eseményén, 
a lisszaboni Web Summiton,  
2019-ben pedig a barcelo-
nai Mobile World Congress  
22 ezer fős startup kísérő-
rendezvényén, a 4YFN-n. 
Budapest a bűvös kocka szü- 
lő városa, a magyar talentum-
ra büszkék vagyunk. Azt tart-
juk magunkról, hogy minden 
problémára találunk megol-
dást, s a külföldiektől is azt 
halljuk, hogy nálunk sok na-
gyon értékes innováció szü-

letik. Nemrégiben Brüsszel is 
és a britek is Európa a start- 
upok számára legjobb váro-
sának nyilvánított bennünket.  
A Cities Today a világ legin-
novatívabb városairól szó-
ló jelentésében idén először 
szerepel Budapest 33 má-
sik európai város mellett, 
amelyből összesen öt közép- 
európai. Lassan magunknak 
is érdemes elhinni, hogy az 
innováció területén értékes 
hely Budapest, ha már ennyi-
en mondják! Persze tudjuk, 
hogy nem elegendő feltalál-
ni, kifejleszteni valamit, üzleti 
sikerre is kell vinni, s ebben 
még van hova fejlődnünk.
A BVK az életképes fejlesz-
téseket végző kkv-k üzleti si-
kereit elősegítő programokat 
valósít meg, amelyekben a tu-
dásukat és a kapcsolati tőké-
jüket tudják növelni. Számos 
rendezvényt szervezünk, jó 
példákat mutatunk be Buda-
pestről, egy-egy szakterület 
belföldi és külföldi megha-
tározó személyiségeit hívjuk 
meg előadásokra, akiktől 
friss, élő gyakorlati tudást 
szerezhetnek az érdeklődők.
E kiadványunkat is inkább 
gon dolatébresztőnek szánjuk, 
s nem az elmúlt negyedszá-
zad összegzésének. Huszonöt  
példa a 25. évfordulóra. Ha 
megtetszett, találnak még 
többet is a honlapjainkon, s 
várjuk Önöket a rendezvénye-
inkre. Hozzák el a gyermeke-
iket vagy akár a szüleiket is! 
Örömmel látjuk Önöket a kö-
vetkező 25 évben is!
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Újbuda polgárm
estere

A 21. század kihívásai az üzleti  
életben és egy fővárosi kerü-
letben is megkövetelik az in-
novációt. De a haladás nem 
lehet öncélú, önkormányza-
tunk sem a maga kedve sze-
rint fejleszt, hanem a közös-
ség szolgálatára. A 2010-ben 
elkezdett város- és gazda-
ságpolitikai erőfeszítéseink 
mára termőre fordultak, ön-
kormányzati, kormányzati és 
magántőkéből finanszírozott 
beruházásokban egyaránt bő-
velkedik Újbuda. A Lágymá-
nyosi-öböl mentén magyar 
befektetők teremtenek ter-
mészetközeli városnegyedet 
és itt épül fel a MOL innovatív 
székháza is. Ugyanezt a telje-
sítményt sugallja az Etele-tér 
környékén megvalósuló új vá-
rosközpont, az Infoparkba be-
települő vagy az ott már évek 
óta növekvő vállalkozások,  
az újabb és újabb tudásköz-
pontok vagy a Kulturális Város-
központ kreatív társaságai is.

A magunk részéről minden 
lehetséges eszközt megraga-
dunk, hogy támogassuk ezt  
a lendületet. A 2014-ben indí-
tott Újbuda Startup pályáza-
tunkkal eddig húsz kezdő vál-
lalkozást segítettünk az első 
lépések megtételében vagy 
akár a nemzetközi piacokra 
való kijutásban. A kreatív ipar 
szereplőinek megjelenését 
kedvezményes bérleti díjak-
kal támogatjuk a Kulturális 
Városközpont területén, ahol 
olyan nagy nevek is feltűntek 
már, mint a Kortárs Építé-
szeti Központ vagy a Lechner 
Tudásközpont. A kerületi fel-
sőoktatási intézményekkel 
hagyományosan jó a kapcso-
latunk, idén tavasszal pedig  
a Budapest Demolával közö-
sen nyitjuk meg a mindenki 
számára nyitott közösségi iro-
dánkat a Szent Gellért téren, 
hiszen ahogyan kerületünk 
jelmondata is szól: 
Újbuda  Veled, Velünk épül!

Gazdasági szempontból Jó-
zsefváros abszolút sikeres volt 
az elmúlt 10 évben. Évről évre 
egyre jobb a költségvetés hely-
zete a deficit és adósságállo-
mány szempontjából is.  A vál- 
lalkozások helyzetét segíti a fo- 
lyamatos városrehabilitáció, a 
gazdaságélénkítő programok  
és az egyetemekkel kötött 
megállapodások. Kiemelkedő 
szerepet vállal a H13 Diák- és 
Vállalkozásfejlesztési Központ, 
akik számos innovatív ren-
dezvénnyel várják az érdeklő-
dőket és befektetni vágyókat.

A H13 Diák- és Vállalkozás-
fejlesztési Központ egy olyan 
önkormányzati tulajdonú cég, 
amelyet a kerületi gazdasági 
élet fejlesztésére és támoga-
tására hoztunk létre. Az in-
kubátorprogramra a kerületi 
kezdő vállalkozóknak van le-
hetőségük pályázni, a mikro-
hitel-program a mikrovállalko-
zásoknak nyújt kedvezményes 

kamatozású hitelt, a vállalko-
zásfejlesztési partnerek köz-
vetítésével támogatni tudjuk 
az induló és meglévő vállal-
kozásokat, továbbá coworking 
iroda és székhelyszolgáltatás 
is elérhető a H13 épületében.
Nagyon sok tehetséges diák és 
vállalkozó fordul meg nálunk 
kiváló ötletekkel. Az egyik legki-
emelkedőbb eredményt még az 
inkubációs program első évé-
ben induló Bárány Tamás érte 
el, akit két díjjal is jutalmaztak 
a közelmúltban. Klauzál Gábor 
Elismerő Oklevelet és Regioná-
lis príma díjat vehetett át sike-
res vállalkozása elismeréséül.

Továbbra is a városrehabilitá-
ció, a közbiztonság és a köz-
tisztaság lesznek fókuszban 
a következő években, hogy  
a kerületi fejlődő tenden ciát 
folytathassuk. Cél a tisztább, 
élhetőbb kerület, mely vonzó  
a fiatalabb és idősebb korosz-
tály számára egyaránt.
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Vállalkozásfejlesztési Iroda 

A Spin-Off Klub célja 2008-as 
alapítása óta a vállalkozói kul-
túra és ismeretek terjesztése,  
a vállalkozásindítási kedv nö- 
velése a budapesti fiatalok  
körében. A klub egy olyan 
programsorozatot jelöl, amely 
során két különböző típusú 
rendezvénnyel várjuk a látoga-
tókat. Egyfelől neves és sikeres 
vállalkozók osztják meg törté-
netüket és tapasztalatukat a 
hallgatósággal, másfelől pedig 
ismeretterjesztő és látókörbő-
vítő előadásokon lehet ellesni 
vállalkozásindításhoz szüksé-
ges tippeket és trükköket a leg-
különbözőbb szakemberektől.

Újbuda vállalkozásbarát ön-
kormányzata jóvoltából a Klub 
székhelye 2015 óta az egye-
temvárosként is aposztrofált 
XI. kerület. A klub különböző 
helyi projektekbe bekapcso-
lódva segíti a helyi vállalkozói 
környezet és innováció fejlődé-
sét is. Működését a Budapesti 

Corvinus Egyetem Kisvállal-
kozás-fejlesztési Központja és 
Újbuda Önkormányzata támo-
gatja, a jogi kereteket pedig 
az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő 
Egyesület biztosítja.

A BVK-val az elmúlt évek so-
rán mind a Klubnak, mind  
a kerület önkormányzatának 
jó együttműködése alakult 
ki. A BVK kuratóriumi elnö-
ke a kezdetektől meghatáro-
zó tagja az Újbudai Hallgatói 
Startup Pályázat zsűrijének, 
emellett a főváros vállalko-
zásfejlesztési céljaival össz-
hangban rendszeres szakmai 
egyeztetések zajlanak az Ön-
kormányzattal, de sor került 
már közös vállalkozói fórumra 
is a két intézmény szervezésé-
ben. A Spin-Off Klub az induló 
budapesti vállalkozások ak-
tív és sokoldalú támogatója- 
ként pedig rendszeres kiállító-
ja és együttműködő partnere  
a BVK eseményeinek.

Józsefvárosban a rendszer-
váltást követően hosszú stag-
nálás következett, 2010 óta 
viszont ugrásszerűen javul a 
kerület minden szempontból, 
ami az ingatlanárak alakulá-
sán is lemérhető. Biztos va-
gyok benne, hogy ehhez a H13 
mint vállalkozásfejlesztési in-
tézmény is hozzájárult.

Diákcentrum más kerületek-
ben is van, viszont az, hogy 
egy önkormányzat kifejezetten 
a kerület vállalkozóinak hoz 
létre egy intézményt, ritka-
ságszámba megy. Azért dol-
gozunk, hogy Józsefvárosban 
olyan kedvező gazdasági kör-
nyezetet találjanak az itt indu-
ló vállalkozások, amely hosszú 
távon itt tartja őket. Szakmai 
tanácsadással, mentorálással, 
mikrohitelekkel, kedvező üzle-
ti klíma kialakításával próbál-
juk ellensúlyozni, hogy a köz-
ponti régióban nem érhetőek 
el az EU-s pályázati források.

Egy felmérés szerint több  
tízezer diák fordul meg a ke-
rületben, mert 14 felsőoktatá-
si intézmény működik nálunk. 
Aktívan keressük a kapcso-
latot az egyetemekkel, és  
arra is volt példa, hogy a ke-
rületi vállalkozóknak hallga-
tók segítettek online stratégi-
ájuk kialakításában.

A H13 kezdeményezésére  
Józsefváros is kamattámo-
gatást ad a BVK által nyújtott 
hitelekhez. A Közalapítvánnyal 
számos eseményen veszünk 
részt együtt, a Vállalkozz  
Józsefváros! verseny zsűri-
jében rendszeresen helyet 
foglalnak a Közalapítvány de- 
legáltjai, mi pedig a BVK ren-
dezvényein saját standdal 
mutatkozunk be. Mind ezek 
alapján az egyik legfonto-
sabb vállalkozásfejlesztési 
partnerünknek nevezhetjük  
a BVK-t, bízunk a további  
hatékony  együttműködésben.

Az RV17 annak köszönhető-
en jött létre, hogy az önkor-
mányzat feltérképezte, hogy 
a viszonylag nagy lélekszámú 
kerületben hiányzik a helyi 
vállalkozókat támogató szol-
gáltatás. Októberben volt egy 
éves az iroda, és a tapasztala-
taink szerint meglepően rövid 
idő alatt sikerült elérni az ügy-
feleket, felmérni, mi érdekli 
őket, és megismertetni velük 
a szolgáltatásainkat. Már fél 
év elteltével voltak visszaté-
rő ügyfeleink, és a rendszeres 
rendezvényeink is jelentős ér-
deklődés mellett zajlanak.

Munkánk során egyrészt a már 
itt működő vállalkozókat se-
gítjük információkkal és szol-
gáltatásokkal, másrészt azt is 
próbáljuk elősegíteni, hogy mi-
nél több új vállalkozás induljon 
a kerületben. Sajátos célcso-
portként a gyermekgondozás-
ból visszatérő édesanyákra 
fókuszál a Startup Mami tré-

ning, de a középiskolások-
nak is egyedi módszerekkel 
igyekszünk bemutatni a vál-
lalkozói életformát. Összetett 
szolgáltatást kínálunk, amely 
tanácsadást, workshopokat, 
tréningeket, üzleti klubot foglal 
magában, de inkubációs ház-
ként a kapcsolati háló kiépülé-
sét is támogatjuk. A coworking 
irodatér pedig a belvárosban 
már elterjedt újszerű szem-
léletet és munkamódszereket 
hozza el Rákosmentére. Ön-
kormányzati fenntartású in-
tézmény lévén, az iroda kínálta 
szolgáltatásokat igen kedvező 
díjak mellett tudjuk biztosítani.

Munkánk során nagyon fontos 
együttműködő partnerre talál-
tunk a BVK-ban, akik rendsze-
resen jelen vannak a rendez-
vényeinken, ismertetik a vál- 
lalkozókkal a hitellehetősége-
ket, és sokat hozzátesznek ah-
hoz, hogy a hozzánk betérők jól 
informáltak legyenek.
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Bár az elmúlt évtizedek szá-
mos területen fellendülést 
hoztak, a magyar gazdaság 
versenyképessége érdekében 
tovább kell erősíteni a hazai 
kkv szektor teljesítményét. 
Kiemelendő, hogy a kkv szek-
tor innovációs tevékenységé-
nél nem csak a termékalapú, 
csúcstechnológiát érintő in-
nováció támogatandó, hanem 
a számukra sokkal megvaló-
síthatóbb szervezet- és folya- 
mat innováció is.

Úgy gondolom, hogy Magyar- 
ország meghatározó üzleti egye- 
temeként az elmúlt évek mun-
kájával sikerült bizonyítanunk: 
az oktatás tényleg tud tenni  
a vállalkozásokért. Szisz te ma - 
tikusan, tudományos módsze-
rekkel kutatjuk a kkv szektort 
érintő legfontosabb kérdéseket, 
kutatásaink eredményeit pedig  
szakpolitikai ajánlások, elem- 
zések és jó gyakor latok formá- 
jában tesszük közzé.

Emellett az oktatási rendsze-
rünkben is komolyan teszünk 
azért, hogy a hallgatók már  
az egyetemi évek alatt meg-
ismerjék a vállalkozások 
elvárásait, illetve a vállal-
kozói lét lehetőségeit. Arra 
bátorítjuk őket, hogy akarja-
nak vállalkozók lenni, ezért 
a gyakorlatorientált kép-
zés mellett nagy hangsúlyt 
helyezünk az inspirációra  
és a szemléletformálásra, 
valamint az üzleti élet sze-
replőivel való szoros és valós 
együttműködésre is. 

Ennek egyik jó példája a Bu-
dapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvánnyal való együtt-
működés, melynek keretén be-
lül erőforrásainkat közösen fel- 
használva rendszeresen szer-
vezünk programokat, ahol tu-
dásmegosztással és ösztönző 
példákkal  segítjük a fiatalok 
vállalkozóvá válását és a hazai 
vállalkozói kultúra fejlesztését.

Az Óbudai Egyetem a gyakor-
lati fókuszú magyar műszaki  
felsőoktatás meghatározó sze-
replőjeként innovációs és tu-
dásközvetítő szerepet tölt be 
a gazdaság, az állami intéz-
mények és a nonprofit szer-
vezetek között. Intézményünk 
Budapesten és három konver-
gencia régióban széles képzési 
területen végez teljes körű fel-
sőoktatási és kutatás-fejlesz-
tési tevékenységet. A gazda- 
sági partnerek közreműködnek  
a képzési programok kialakítá-
sában, az oktatási folyamatban, 
különösen szoros az együttmű-
ködés a duális és kooperatív 
képzés megvalósításában.

A Budapesti Vállalkozásfejlesz-
tési Közalapítvány és az Óbudai 
Egyetem célkitűzései több pon-
ton illeszkednek egymáshoz, 
ez jelentette az alapját az ez év 
február 14-én aláírt stratégiai 
együttműködési megállapo-
dásnak. A hosszú távú partneri 

kapcsolat célja, hogy előse-
gítse a fővárosban a verseny-
képes, tudáson és innováción 
alapuló gazdaság további fejlő-
dését, a startupok és a vállal-
kozások hatékony támogatá-
sán keresztül. A két szervezet 
közös vállalása a releváns tu-
dásbázisokhoz való hozzáférés 
biztosítása, a szakmai fórumok 
közötti információáramlás elő-
segítése, a közös tevékeny-
séggel kapcsolatos informáci-
ók kommunikációja, valamint  
a munkatársak kölcsönös rész-
vételének biztosítása a szak-
mai fórumokon, kiállításokon 
és versenyeken.

Az Óbudai Egyetem a hosszú 
távú együttműködésben továb-
bi lehetőséget lát a hallgatói 
innováció ösztönzésére, a szer-
zett tudás és a kutatási-fej-
lesztési ismeretek gyakorlati 
hasznosítására, a hallgatók és 
a gazdasági élet szereplői kö-
zötti kapcsolatok erősítésére.

Az idén 250 éves Semmelweis 
Egyetem a hazai egészségipar 
meghatározó tudásteremtője. 
Az egyetem jubileumi évében 
jelentős, az egyetem jövőjét 
meghatározó változásoknak 
lehetünk szemtanúi, mivel a 
Semmelweis Egyetem egy-
re erőteljesebben fog megje-
lenni a tudástranszfer és tu-
dásfelhasználás területén is. 
Az egyetem vezetőségének tö-
rekvése egybevág a kormányzat 
felsőoktatás versenyképessé-
gét, a kutatás-fejlesztés-inno-
vációt megújító céljaival, hiszen 
a dinamikusan átalakuló társa-
dalmi, egészségügyi és gazda-
sági igényekhez a Semmelweis 
Egyetemnek is alkalmazkodnia 
kell. Ez a folyamat megkövete-
li, hogy az egyetem a piaci igé-
nyeket figyelembe véve egyre 
szélesebb körű ipari együttmű-
ködéséket hozzon létre. Ennek 
részeként az egyetem meghatá-
rozó szerepet vállal az orvos- és 
egészségtudományi, a minden-

napi gyógyításban hasznosítha-
tó tudásanyag meg újításában, 
szoros, de egyben rugalmas 
együttműködést alakít ki a pi-
aci szereplőkkel, és a kutatás, 
fejlesztés és innováció terén 
kiemelten kezeli a nemzetstra-
tégiai szempontból fontos hazai 
egészségipari, gyógyszeripari, 
biotechnológiai szektor meg-
erősítését. Ez a folyamat segí-
teni fogja az egyetemi tudás-
bázison alapuló, koncentrált, 
technológia-intenzív vállalatok 
létrejöttét és új munkahelye-
ket teremtve támogatja a kkv-k 
és nagyvállalatok, valamint az 
egyetemek közötti hatékony 
tudás- és munkaerőáramlást.

Látható, hogy a Budapesti  
Vállalkozásfejlesztési Köz-
alapítvány és a Semmelweis  
Egyetem versenyképességet 
növelő elképzelései hasonlóak 
és ez előrevetíti a két intéz-
mény hosszabb távú straté- 
giai  partnerségét.
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A magyar kreativitás a múlt-
ban is számos világraszóló ta-
lálmányt hozott létre, amelyek 
nemzetközi hírnévre tettek 
szert. Már lassan mindenki által 
ismert, hogy a Nobel-díjas tudó-

saink száma az ország lakossá-
gához viszonyítva kiemelkedően 
magas, de legyünk büszkék az 
innovatív termékeket, eszkö-
zöket, megoldásokat létrehozó 
magyar feltalálókra is! 

A TRADICIONÁLISAN HÍRES  
KREATIVITÁSUNK ÉS AZ INNOVÁCIÓ
Találmányok, amelyekkel magyar mérnökök, feltalálók megváltoztatták a világot

AZ ELSŐ STARTUPOK 
MEGJELENÉSE BUDAPESTEN

Excel és Word
Simonyi Károly

Rubik kocka
Rubik Ernő

floppylemez
Jánosi Marcell

napenergia
hasznosítása:

passzív ház
Telkes Mária

hologram
Gábor Dénes

számítógép
(Neumann-rendszerű)
Neumann János

izzólámpa
(wolframszálas  
kriptontöltetű)
Bródy Imre 

C-vitamin
Szentgyörgyi Albert

golyóstoll
Bíró László

Dobos torrta
Dobos C. József

telefonközpont
Puskás Tivadar

dinamó
Jedlik Ányos

biztonsági gyufa
Irinyi János

1985

1974

1974

1948

1947

1944

1936

1932

1931

1884

1881

1861

1836

Figyelemre méltó, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok  
szabadalmi hivatala az USA  
több mint félezer legnagyobb  
nemzeti feltalálója közé  
(National Inventors Hall  
of Fame) 7 budapesti  
születésűt választott be:

Kármán Tódort
(repülőgépek és szárnyainak 
aerodinamikai szerkezete),

Parker Lajost
(TV vevőkészülék),

Bíró Lászlót
(golyóstoll),

Goldmark Pétert
(LP hanglemez),

Szilárd Leót
(nukleáris maghasadási 
reaktor),

Telkes Máriát
(számos napenergiával kap cso la- 
tos találmánya van), valamint

Gábor Dénest  
(hologram).

13

a XIX.-XX.
századból

magyar
találmány

Az ezredforduló után, részben 
a gazdasági válság következ-
tében, részben pedig a digitális 
forradalom hatására a gazda-
ság, a kkv-k világa is teljesen 
átalakult, mára már sokkal 
nagyobb hangsúlyt kaptak az 
üzleti innovációban aktív vál-
lalkozások, amelyek az új kihí-

vásoknak jobban meg tudnak 
felelni. Ahogy a mindennap-
jaink már elképzelhetetlenek 
az okoseszközök használata 
nélkül, úgy a vállalkozások 
működéséhez is elengedhe-
tetlenek az új kommunikációs 
eszközök, megoldások mind  
a cégen belül, mind az ügyfe-
lek, partnerek felé. 
Új szereplők is megjelentek a 
vállalkozások közt, a startu-
pok, azaz azok a nemrég indult 
vállalkozások, amelyeknek az 
innovatív terméke vagy szolgál-
tatása igazán nagy növekedési 
potenciállal bír, s már indulá-
sukkor sem elégednek meg  
a lokális piac adta lehetőségek-
kel, a külpiacok felé is indulnak 
a nagyon korai fázisban. 
Ezek a vállalkozások a kkv szek-
tor motorjai az üzleti innováció 
területén, a példájuk átterjed a 
hagyományos gazdaságbeli (old 
economy) szereplőkre is, ezért 
érdemes jobban figyelni rájuk 
mint amit a méretük vagy a hoz-

záadottértéktermelő-képessé-
gük indokolna az első időben. 
Látható, hogy a fiatalok közt 
gyorsan népszerűvé is váltak.
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MIÉRT 
BUDAPEST?

2015
„Budapest egyike azon 5 euró-
pai városnak, amire kiemelten 
érdemes figyelni”. – Forbes 
2015. június

2016
„A magyar startupok rohamo-
san fejlődtek az elmúlt évek-
ben. A sikeres magyar start-
upok ösztönző hatással voltak 
a vállalkozói szemlélet fejlő-
désére a városban a digitális 
területen. A magán- és köz-
szférabeli startupokat támo-
gató kezdeményezések száma 
is rohamosan nőtt az elmúlt 
években. A mutatók nagy ré-
sze arra utal, hogy Budapest 
jó úton halad ahhoz, hogy 
létrejöjjön a megfelelő öko-
szisztéma, ahol vállalkozók, 
kockázati tőkebefektetők és 
más érintettek együtt dolgoz-
hatnak azért, hogy új, sikeres 
vállalkozások alakuljanak.” – 
European Digital City Index 
(EDCI), 2016. 

2017
A BVK megszerezte az üzleti 
innováció, illetve a startupok 
területén végzett tevékeny-
ségéért, programjaiért az EU 
Business Innovation Centre 
címet, az unió e területen el-
érhető legmagasabb szintű 

minősítését, valamint a BVK 
képviseli Magyarországot  
az Európai Bizottság Üzleti  
és Innovációs Hálózatának 
igazgatóságában.

2018

2018-ban Budapest a StartUp 
Europe Díj – a startupok szá-
mára legjobb közigazgatás 
kategóriájának nyertese. E díj-
jal az Európai Bizottság a köz-
igazgatások startup ökoszisz-
téma fejlesztése terén tett 
erőfeszítéseit díjazza, a legjobb 
startup ösztönző programmal 
és szolgáltatással rendelkező 
városokat ismeri el. Elismer-
ték, hogy a BVK tevékenységén 
keresztül a Főváros egyrészt a 
budapesti startup ökosziszté-
ma szereplői közti kapcsolatok 
erősítését katalizálja, más-
részt a startupok nemzetközi 

kapcsolatépítésének erősíté-
séhez ad hatalmas segítséget 
oly módon, amit a világban is 
nagyon kevés nagyváros tesz 
meg: a testvérvárosi és város-
diplomáciai kapcsolatrendsze-
rét a sport, a művészetek és 
a kultúra mellett a startupok 
számára is elérhetővé tette. 

2019
A Startup.co.uk, egy angol 
elemző szervezet Európa 30 
országának 80 nagyvárosát 
vizsgálta abból a szempont-
ból, hogy azoknak a brit start-
upoknak, akik a brexit után 
el kívánják hagyni a szigetor-
szágot, hova érdemes költöz-
niük. A költözni kívánó start-
upok számára legjobb város 
Buda pest lett, amelyet  Prága, 
Lisszabon és Varsó követ. –  
Forbes 2019. február 21. 
[Miért Budapest a vállalkozók 
vá gyainak városa?]

BUDAPEST EURÓPA ÉLVONALÁBAN
A fővárosi startup ökoszisztéma az elmúlt öt évben

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az OECD szerint „a magyar 
gazdaság gyors ütemben bő-
vül, példátlan foglalkoztatási 
szinttel, történelmileg ala-
csony munka nélküliséggel 
és erős bér növekedéssel”.

2018-ban  
Magyarországon 
 

amely az unió második leg-
jobbja, míg a tagországok 
átlaga csupán 1,9%. Célunk, 
hogy a következő években is 
legalább 2%-kal magasabb 
legyen hazánkban a növeke-
dés, mint az unió átlaga. 

• A magyar vállalkozások 27%-a 
alkalmaz IT szakembert, amely kima-
gaslóan magas arány az unióban és 
a világon is. 

• Komoly fejlesztések vannak az elek-
tromobilitás és az önvezető autók 
területén, Európa legmodernebb teszt-
pályája épül.

• A felsőfokú képzésben részt vevő 
hallgatók száma és aránya is az 
összes képzési terület közül az infor-
matikában és a természettudomá-
nyok területén nőtt legjobban az el-
múlt 15 évben.

• A 16–74 év közötti internethasználók 
84%-a használ közösségi hálózatot, 
amely szintén a legmagasabb arány 
az unióban.

• A Európai Unió legutóbbi, 2016-os 
Regionális Versenyképességi Indexé-
nek (RCI) innovációs összetevője az 
uniós átlag másfélszerese a Közép- 
magyarországi régióban, s az RCI felső-
oktatási és munkaerő-piaci hatékony-
sági összetevője is átlag feletti nálunk.

• A világon a 3. leggyorsabb 4G inter-
net Magyarországon működik, s 2019. 
januárban egyes területeken már az 
5G szolgáltatás is elindult. 

4,9% volt a GDP 

növekedés,
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Ahogy hazánkban, úgy Buda-
pesten is nyolc év óta folyama-
tosan javulnak a foglalkozta- 
tási mutatók. 
A 2008 előtti időszak 740 ezer 
fős szintjéről két éven belül 
negyvenezer fővel zuhant a 
15–64 éves korú foglalkozta-
tottak száma, s így 2010-ben 
mindössze 701 ezren dolgoztak 
a fővárosi lakosok közül, majd 
2016-tól minden évben megha-
ladtuk a nyolcszázezer főt. 
A múlt évben 821 ezer fő dol-
gozott a fővárosban élő 15–64 
évesek közül, 429 ezer férfi és 
392 ezer nő. A bővülést egy-
részt a munkanélküliek 44 
ezer fős, másrészt az inaktívak 
94 ezer fős csökkenése okozta. 

Hat év alatt a 9,2%-os munka-
nélküliségi ráta 3,2%-ra – nők 
esetében 3,6%-ra, a férfiaknál 
2,8%-ra  – csökkent. Budapest 
2016 óta már teljes foglalkoz-
tatottságú területnek számít, 
mert a munkanélküliség 5% 
alatti. Már nagyobb problémát 
jelent a munkaerőhiány, mint a 
munkanélküliség a városban. 
A munkaerőhiány kezelhető a 
25 évesnél fiatalabbak esetén a 
duális képzésekkel, a gyakor-
noki programokkal és egyéb 
rugalmas, részmunkaidős fog-
lalkoztatási formák létrehozá-
sával; az 55 év felettiek ese-
tében akár a nyugdíj melletti 
részmunkaidős foglalkoztatás-
sal, illetve a 6 évesnél fiatalabb 

gyermeket nevelők esetében 
szintén a részmunkaidős, he- 
ti 2–3–4 napos, folyamatosan 
 

növekvő leterheltséget jelentő 
foglalkoztatási formák kialakí-
tásával lehetséges.

120 EZERREL TÖBBEN DOLGOZTAK BUDAPESTEN 
2018-BAN, MINT NYOLC ÉVVEL KORÁBBAN
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A 15-64 ÉVESEK MUNKAERŐPIACI RÉSZVÉTELE BUDAPESTEN 2010–2018 
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821 EZER fő dolgozott a fővárosban élő 15–64 évesek
közül, 429 EZER FÉRFI és 392 EZER NŐ.

429
ezer

392
ezer

86,0%

71,1%
78,2%

2017-ben 
a 20–64 éves korú 
budapesti lakosság 
foglalkoztatási rátája 
78,2%, ezen belül a nőké 
71,1%, a férfiaké 86,0%.

A 20–64 ÉVESEK FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁJA 
A V4 ORSZÁGOK FŐVÁROSAIBAN ÉS BÉCSBEN 
2010–2017 (%, EUROSTAT)

BUDAPEST

2010 2017

VARSÓ

BÉCS

PRÁGA
POZSONY

68,468,9

82,476,0

79,9

79,273,6

78,265,3

EU 28

72,168,5

2017-ben a 20–64 éves korú 
budapesti lakosság foglalkoz-
tatási rátája 78,2%, ezen belül 
a nőké 71,1%, a férfiaké 86,0%. 
2010–2017 között a nők foglal-
koztatási rátája 10,3, a férfia-
ké 15,9 százalékponttal javult  
e korcsoportban. 

Az unióban átlagosan a férfiak 
mindössze 2,9, a nők pedig 4,4 
százalékpontot javultak ezen 
időszakban. E tekintetben már 
2014-ben megelőztük Bécset, 
de Pozsony, Prága és Varsó 
előttünk jár. 

Budapesten a 20–64 éve- 
sek foglalkoztatási rátája 
már 2016-ban meghaladta  
az unió által 2020-ra meg- 
célzott 75%-ot.
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ÜZLETI INNOVÁCIÓ A KKV VILÁGBAN
Egy vállalkozást akkor tekin-
tünk üzleti innováció terüle-
tén aktívnak, ha a vizsgálatot 
megelőző 12 hónapban az ábra 
szerinti négy fejlesztés közül 
akár  az  egyiket  is  elvégezte. 
A korábbi években az inno-
vációs stratégiáinkban soká-
ig méltatlanul elhanyagoltuk  
a kkv-ket, szakértőink a na-
gyobb cégekre fókuszáltak 
vagy a kutatóintézetek privilé-
giumának tekintették e terü-
letet. Ha a magyar kkv-k üzleti 
innovációs potenciálját javítani 
szeretnénk, akkor azt minden-
képp Budapesten kell kezdeni. 

ÜZLETI
INNOVÁCIÓBAN

AKTÍV

TERMÉKET
FEJLESZT

TECHNOLÓGIÁT
FEJLESZT

ÉRTÉKESÍTÉST
FEJLESZT

SZERVEZETET 
FEJLESZT

K+F RÁFORDÍTÁSOK 
GDP %-ÁBAN 2016-BAN

2,5
2,1

0,7

2

1,5

1

0,5

0

BUDAPEST VIDÉK

BUDAPEST RÉSZESEDÉSE 
2017-BEN (%)

A SZOLGÁLTATÁSI SZEKTORBAN

FOGLALKOZTATOTTAK: 43 

ÁRBEVÉTEL: 54

HOZZÁADOTT ÉRTÉK: 58

AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZATBAN

FOGLALKOZTATOTTAK: 69 

ÁRBEVÉTEL: 81

HOZZÁADOTT ÉRTÉK: 80

A SZOLGÁLTATÁSI SZEKTORBAN

FOGLALKOZTATOTTAK: 43 

ÁRBEVÉTEL: 54

HOZZÁADOTT ÉRTÉK: 58

AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZATBAN

FOGLALKOZTATOTTAK: 69 

ÁRBEVÉTEL: 81

HOZZÁADOTT ÉRTÉK: 80

REGISZTRÁLT 
GAZDASÁGI SZERVEZET
2018. DECEMBER 31-ÉN

MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁS 
(FOGLALKOZTATOTTJA VOLT 

VAGY MÁS JOGCÍMEN
FIZETETT ADÓT) 

2017-BEN (EZER DB)

EBBŐL 10 FŐ ALATTI 
MIKROVÁLLALKOZÁS

EBBŐL 10-49 FŐ KÖZTI 
KISVÁLLALKOZÁS

EBBŐL 50-249 FŐ KÖZTI 
KÖZÉPVÁLLALKOZÁS

NETTÓ 
ÁRBEVÉTEL

2017-BEN
(milliárd ft)

HOZZÁADOTT 
ÉRTÉK

2017-BEN 
(milliárd ft)

BERUHÁZÁSOK
2017-BEN 
(milliárd ft)

ÖSSZES
FOGLALKOZTATOTT

Ebből KKV-ben
587 000 fő

Ebből KKV-ben
462 900 fő

Ebből mikro-
vállalkozásban

114 600 fő

Ebből KKV-ben
15 572 milliárd Ft

Ebből KKV-ben
3 358 milliárd Ft

Ebből KKV-ben
474 milliárd Ft

ÖSSZES
ALKALMAZOTT

2017-BEN

ÖSSZES ÖNFOG- 
LALKOZTATÓ

2017-BEN

23,4%

28,5%

33,1%
1 008 000 FŐ

28%
190 100 db

11 800 db

2000 db

35%

38,5%

446  000 db

206 600 db

34,3%
881 500 FŐ

26,7%
126 500 FŐ

41,2%
8684 milliárd

Ft

40,7%
40 147 milliárd

Ft

43,6%
2038 milliárd

Ft

BUDAPEST GAZDASÁGÁNAK LEGFONTOSABB ADATAI ÉS  
MAGYARORSZÁGI RÉSZESEDÉSE (%) AZ ADOTT TERÜLETEN
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ÖNFOGLALKOZTATÓ VÁLLALKOZÓK NŐI VÁLLALKOZÓK, NŐI STARTUPPEREK
Hazánkban a foglalkoztatottak 
között kisebb az önfoglalkoz-
tató vállalkozók aránya (9,7%), 
mint az unió átlaga (13,7%), Bu-
dapesten (12,3%) viszont majd-
nem eléri az európai átlagot.  
2018-ban jelentősen megemel-
kedett az önfoglalkoztatók lét-
száma, 119 ezer fővel a válság 
utáni legmagasabb értéket érte 
el a számuk. Nálunk (4,5%) a 
tagállamok átlagánál (3,9%) 
több önfoglalkoztató dolgozik 
alkalmazottal mind a férfiak, 
mind a nők között, sőt a 40 év 
alatti fiatal vállalkozók közt is.
Az átlagos magyar vállalkozók 
magasabb végzettségűek az 
uniós társaiknál.

A magyar vállalkozók több, 
mint harmada azért választotta 
a vállalkozói létet, mert meg-
felelő lehetőségnek tartja. Ez 
a 3. legjobb arány az Unióban. 
Kimagaslóan sokan, minden 
ötödik magyar vállalkozó a ru-
galmas munkaidő lehetőségé-
ért választotta, ami a 2. legma-
gasabb arány.

A felmérésben megvizsgálták 
az önfoglalkoztatók legfőbb ne-
hézségeit is a tagállamokban. 
Hazánkban a vállalkozók több 
mint harmada nem említett 
nehézséget, s ötödük beszélt 
legfőbb gondként a sok admi-
nisztrációról.

Az üzleti innováció terén aktív, 
sikeres vállalkozások között a 
BVK látókörében számos olyan 
működik, ahol a tulajdonosok 
és a vezetők között is találunk 
nőket. A főváros komoly, nagy 
múltú vállalkozásai közül több-
nél a legfelső vezető nő.
A startupokban világszerte ke-
vés női társalapítót találunk, 
s ez sajnos hazánkban is így 
van. A BVK-ban feladatunknak 
tekintjük azon sikeres start-
upok bemutatását, támogatá-
sát, ahol a nyilvánosság előtt is 
megjelennek a női társalapítók. 
Nem csak a 100%-ban nőkből 
álló startupokat, hanem a ve-

gyes alapítású cégekben meg-
jelenő nők eredményeit is elis-
merjük Be Smart versenyeink 
női különdíjával.
A BVK a mikrohitelezés terü-
letén is fokozottan segíti a női 
mikrovállalkozókat. Több, a ke-
rületekkel és más partnerekkel 
közösen működtetett kamattá-
mogatási programunk is maga-
sabb kamattámogatást biztosít 
a többségében női tulajdonban 
levő vállalkozásoknak.
A „szakmai, tudományos, mű-
szaki tevékenység” nemzet-
gazdasági ágazatába tartozó 
tervezőirodák, tanácsadócé-
gek, ügyvédi irodák alkalma-

zottakkal dolgozó tulajdonosai 
között található nők arányát 
tekintve hazánk – Horvátor-
szággal és Szlovéniával együtt 
– dobogós az unióban. Ezen 
vállalkozások az üzleti innová-
ció területén aktív cégek új pro-
jektjeinek a fejlesztését vég- 
zik, s számos alkalommal a 
fejlesztések kivitelezésében, 
megvalósításában is részt 
vesznek. Látni kell, hogy a vál-
lalkozásokban az üzleti inno-
váció nem valósulhatna meg 
a magas iskolai végzettségű, 
nagyon jó kompetenciákkal  
és kiváló tapasztalattal ren-
delkező női vállalkozók nélkül. 

ALAPFOKÚ
KÖZÉPFOKÚ
FELSŐFOKÚ

15–64 éves önfoglalkoz-
tatók iskolai végzettség 
szerinti megoszlása (%)

HUNGARY 
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45

35
30
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Az önfoglalkoztató vállalkozóvá
válás fő oka 2017-ben (%)

Az önfoglalkoztatók legfőbb
nehézségei 2017-ben (%)
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MEGFELELŐ LEHETŐSÉG
ÁLTALÁNOS GYAKORLATA A SZAKMÁBAN
RUGALMAS MUNKAIDŐ
CSALÁDI VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSA
NEM TALÁLT ALKALMAZOTTKÉNT MUNKÁT
NINCS VÁLASZ
MÁS OKBÓL VÁLASZTOTTA
MUNKÁLTATÓJA KÉRÉSÉRE
NEM TERVEZTE VAGY AKARTA, 
DE MÁS OKOK MIATT KEZDTE

NINCS NEHÉZSÉG
SOK ADMINISZTRÁCIÓ
EGYÉB
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22 23

A Budapesti Vállalkozásfej-
lesztési Közalapítvány (BVK) 
az egyetlen olyan szervezet, 
amelyet a Főváros Közgyűlése 
a budapesti mikro-, kis- és 
középvállalkozások fejlesz-
tése céljából hozott létre még 
1993-ban. 
Működésünk alapját Buda-
pest Gazdaságélénkítési és 
Munkahelyteremtési Straté-
giája (2015–2021), valamint az  
Európai Kisvállalkozói Intéz-
kedéscsomagban és a Vállal-
kozás 2020 cselekvési tervben 
megfogalmazottak adják.

2016-ban a BVK induló és mű-
ködő vállalkozásoknak szóló 
Smart Programja, 2018-ban 
pedig a BVK Startup Budapest 
Programja lett a Díj az Európai 
Vállalkozások Ösztönzéséért 
(European Enterprise Promo-
tion Award – EEPA) nemzeti 
fordulójának nyertese. 

2018-ban Budapest nyerte a 
StartUp Europe Award – the 
Best Public Administration 
for Startups kategóriáját. A 
StartUp Europe Díjjal az Euró-
pai Bizottság az unió legjobb 
startupjait, s a közigazgatások 
startup ökoszisztéma fejlesz-
tése terén tett erőfeszítéseit 
díjazza. A Legjobb Közigazga-
tás Díjkategóriában legjobb 

startup ösztönző programmal 
és szolgáltatással rendelkező 
városokat ismeri el. Budapest 
díjazásával a BVK eredményeit 
is értékelték.
Budapesti Vállalkozás- 
fejlesztési Fórumok
•   Részt veszünk a Főváros és 

a kerületek gazdaságfejlesz-
tési és vállalkozásfejlesztési 
tevékenységében, szakpoli-
tikai ajánlások kidolgozásá-
ban, a vállalkozói környezet 
fejlesztésében. 

•   Jó gyakorlatokat mutatunk 
be vállalkozók és vállalko-
zásfejlesztők számára. 

Országos és nemzetközi  
ágazati és szakértői  
kapcsolatrendszer
•    vállalkozásokat támogató 

szervezetek
•   vállalkozásokkal foglalkozó 

hatóságok 
•    felsőoktatási intézmények
•    önkormányzatok
•   külföldi piacok képviselői
•    a budapesti gazdaságfejlesz-

tés nemzetközi partnerei.
Non-profit mikrohitelezés 
•   kisösszegű (10 millió Ft-ig) 

pénzügyi szolgáltatások 
•    üzletfejlesztési, tanácsadá-

si szolgáltatások
•    kerületi kamattámogatási 

programok együttműködés-
ben Józsefváros és Rákos-
mente Önkormányzataival 

•    kiemelt célcsoportjaink  
a női és a 40 évesnél  
fiatalabb vállalkozók.

BVK Smart Program  
– 2013 óta

•   Be Smart startup verse-
nyeket szervezünk, melyek 
keretein belül kiválasztjuk 
a LEGJOBB STARTUPOKAT. 

•   Workshopjainkon a fővá-
rosi vállalkozói kultúrát és 
kompetenciákat fejleszt-
jük, népszerűsítjük, tudást 
adunk át.

•   Kommunikációs csator-
náinkon összegyűjtjük és 
közzétesszük a vállalkozói 
jó gyakorlatokat és siker-
történeteket.

•   Platformokat hozunk létre 
a vállalkozói ökoszisztéma 
erősítésére, ahol támogató 
környezetet alakítunk ki 
a budapesti startupok és 
vállalkozások számára.

BVK Startup Budapest  
Program – 2015 óta
•   Startup versenyeink nyer-

tesei számára – Budapest 
testvérvárosaiban székelő 
magyarországi nagykövetsé-
gekkel, főkonzulátusokkal, 
konzulátusokkal együttmű-
ködve – világszínvonalú ren-
dezvényeken, fesztiválokon, 
konferenciákon biztosítunk 
megjelenési és kapcsolat-
építési lehetőséget. 

•   Bemutatjuk a budapesti 
startup ökoszisztémát he-
lyi, országos és nemzetközi 
szinten. Szakmai delegáci-
ókat, startup-menedzsere-
ket, befektetőket fogadunk, 
számukra szakmai progra-
mokat szervezünk. 

EU BIC - 2017 óta 

A BVK az egyedüli magyar-
országi székhelyű európai mi-
nősítéssel rendelkező Business 
Innovation Centre, továbbá mi 
kép viseljük Magyarországot az 
Európai Bizottság Üzleti és Inno-
vá ciós Hálózatának (European 
BIC Network) igazgatóságában. 

Startupok éjszakája   
– 2015 óta

2015 óta évente rendezzük 
meg a Startupok éjszakáját, 
amely a főváros által támoga-
tott legnagyobb startup ren-
dezvény Budapesten. 
A budapesti startup ökoszisz-
téma legfontosabb tagjai, a 

főváros nemzetközi kapcso-
latrendszerének szakértői és 
az üzleti innováció iránt érdek-
lődők találkozója. 
2018-ban a Tarlós István fő-
polgármester és Varga Mihály 
pénzügyminiszter, miniszter-
elnök-helyettes fővédnöksége 
alatt zajló eseményre 10 or-
szágból érkeztek meghívottak, 
50 kiállító jelent meg és több 
mint 800-an regisztráltak.

EYES – 2017 óta

A BVK nemzetközi startup ver-
senyeket rendezett 2017-ben 
és 2018-ban két alkalommal 
V4-es, 2019-ben pedig szlo-
vák–magyar határon átnyúló 
Interreg projekt keretében.

INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS ÉS NON- 
PROFIT MIKROFINANSZÍROZÁS A BVK-BAN

STARTUP BUDAPEST

2019
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A BVK a 2014-től napjainkig 12 
startup ill. üzleti ötlet versenyt 
szervezett, melyből 3 nemz-
etközi volt és melyen több mint 
300 �atal vállalkozó ill. startup 
cég indult. A BVK eddig 33 
delegációban közel 150 nyertes 
startup számára biztosított 
külföldi bemutatkozási, kapcso-
latépítési és tapasztalatszerzési 
lehetőséget. Büszkék vagyunk 
arra, hogy ezen utak 
eredményeként a magyar 
startupok közül többen már 
megalapították a külföldi 
leányvállalatukat, támogatókat 
és ügyfeleket találtak.

Közel 170 rendezvényt szervez-
tünk vállalkozóknak és 
vállalkozásfejlesztő szakember-
eknek, melyeken közel 
16 ezer fő vett részt. 
Tanácsadást közel 5000 esetben 
tartottunk. Honlapunkon, 
rendezvényeinken és 
kiadványainkban több, mint 
120 jó gyakorlatot mutattunk 
be.

KÖZEL 200 
RENDEZVÉNY

TÖBB MINT 16 EZER 
RÉSZTVEVOVEL

KÖZEL 
5000 TANÁCSADÁS 

ÉS MENTORÁLÁS

TÖBB MINT 120 
FELDOLGOZOTT 

BUDAPESTI 
JÓ GYAKORLAT

HONLAPJAINK:
www.bvk.hu
www.budapeststartup.hu
www.startupokejszakaja.hu
www.budapestmikrohitel.hu

AKTÍV KÖZÖSSÉGI MÉDIA 
JELENLÉT

 
TÖBB MINT 3000 
HÍRLEVÉLOLVASÓ

2014-töl:
9 HAZAI 

+ 3 NEMZETKÖZI 
STARTUP-VERSENY

KÖZEL 300 RÉSZTVEVÖ

KÖZEL 150 NYERTES

33 DELEGÁCIÓ

A BVK a 2014-től napjain-
kig 12 startup ill. üzleti ötlet 
versenyt szervezett, melyből 
3 nemzetközi volt és melyen 
több mint 300 fiatal vállalko-
zó illetve startup cég indult. 

A BVK eddig 33 delegációban 
közel 150 nyertes startup 
számára biztosított külföldi 
bemutatkozási, kapcsolaépí-
tési és tapasztalatszerzési 
lehetőséget. Büszkék vagyunk 
arra, hogy ezen utak eredmé-
nyeként a magyar startupok 
közül többen már megalapí-
tották a külföldi leányvállala-
tukat, támogatókat és ügyfele-
ket találtak.

Közel 170 rendezvényt szer-
veztünk vállalkozóknak és 
vállalkozásfejlesztő szakem-
bereknek, melyeken közel  
16 ezer fő vett részt. Tanács-
adást közel 5000 esetben tar-
tottunk. Honlapunkon, ren dez- 
 vényeinken és kiadványaink-
ban több, mint 120 jó gya- 
korlatot mutattunk be.

BVK – AZ ELMÚLT ÖT ÉV SZÁMOKBAN
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KATOWICE

VARSÓ

SZENTPÉTERVÁR

RIGA

PRÁGA

BARCELONA

MADRID

GRANADA

VISEU

SANTANDER

LISSZABON

DUBLIN

BOCHUMBRÜSSZEL

AACHEN

LUXEMBURG

DÜSSELDORF

BUDAPEST

POZSONY

TEL AVIV

BÉCS

REIMS

STUTTGART

FIRENZE

VALENCIA

MATERA

BURGASZ

KASSA

VILNIUS

KOLOZSVÁR
SZÉKELYUDVARHELY

TUSNÁDFÜRDŐ

PÁRIZS

A BVK  
AKTÍV KÜLFÖLDI  
PARTNERKAPCSOLATAI  
AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN

Startup delegációk a Be Smart  
versenyünk nyerteseiből

Partnereink projektekben,  
más programjainkban



28 29

JÓ GYAKORLATOK

Az elmúlt években mintegy 300 kiemelkedő startup mérette meg magát a BVK versenyein,  
valamint több tucat kisvállalkozásnak nyújtottunk mikrohitelt, és számos cégnek bizto-
sítottunk megjelenési lehetőséget rendezvényeinken. A következő oldalakon közülük mu-
tatunk be huszonötöt: olyan vállalkozókat, akik bátorsággal, tudással, kemény munká - 
val, kockázatokat vállalva lettek sikeresek, vagy állnak éppen a siker kapujában.
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MILYEN BUKTATÓKON ÁT  
VEZET EGY MEGOSZTÁSRA  

ÉPÜLŐ ÜZLETI MODELL  
KIALAKÍTÁSA, ÉS HOGYAN 
LEHET MAGYAR CÉGKÉNT 

BEJUTNI A NYUGAT- 
EURÓPAI PIACOKRA?

NÉVJEGY | ABOUT
Repülőtéri autómegosztó 

szolgáltatás | Car-sharing 
services on airports

Alapítva | Founded in: 2015
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Bősze Botond

alapító-cégvezető | founder-CEO
Kálcsics Gergő

társ-cégvezető | co-CEO
Bozóki Szilárd

társalapító-technológiai 
igazgató | co-founder-CTO

Piller András  
ügyvezető igazgató | COO

Befektetők | Investors:
Dr. Cselédi Zsolt

Dr. Bartal Iván
Innogy Innovation Hub

A BeeRides a hazai startupok 
között kiemelkedő a terjesz-
kedés sebességében. Mi tette 
lehetővé a gyors expanziót?
Az alapötlet a közösségi autó-
megosztás, más szóval Airbnb 
repülőtéren, kocsikkal. Erede-
tileg egy olyan operációs mo-
dellel indultunk el, ami nagyon 
közel áll ahhoz, amit egy tra-
dicionális, franchise-rendszerű 
autókölcsönző cég csinál, de 
végül átmentünk egy technoló-
giai megoldásba, ahol a komp-
lexitás nem az emberekben, ha-
nem a szoftverben jelenik meg. 
A fejlesztés eredménye egy 
auto matizált folyamat, amivel 
már el tudtunk kezdeni a növe-
kedés felé fordulni. Az új part-
nereknek már csak a szoftvert, 
az applikációt és a hozzá tartozó 

egyszerű folyamatleírást kellett 
átadnunk, ezzel a szerződés-
kötés ideje hónapokról hetek-
re csökkent. Ez segített abban, 
hogy Budapest után 2018-ban 
egymás után megnyissunk há-
rom német lokációt a frankfurti, 
a berlini és a düsseldorfi repülő-
téren. Nagyon nem ugyanaz úgy 
tárgyalni, hogy csak egy buda-
pesti bázisunk van, vagy hogy 
jelen vagyunk még három fon-
tos németországi városban is.

Ebben a folyamatban  
segített a BVK is?
2016 óta részt vettünk a start- 
up-versenyeiken, és kétszer ki 
is jutottunk velük német ese-
ményekre, ahol bemutathattuk 
a céget. Egy ilyen rendezvényen 
ismertük meg az Innogy Inno-

BeeRides

vation Hub-ot, akik az egyik fő 
befektetőnkké váltak mostan-
ra, valamint találkoztunk olyan 
iparági partnerekkel is, akik 
nagyon érdekesek számunkra 
üzletileg. Emellett hozzáfér-
tünk helyi vállalkozásfejlesztési 
szervezetekhez is, akik meg-
nyitják a kapukat más partne-
rek felé.

Milyen tapasztalatok szület-
tek Dortmund kapcsán?
A végkonklúzió az lett, hogy  
a reptér 2 millió utasa a mi  
üzleti modellünkhöz kevés, 
ezért november végével nem 

foly tattuk az együttműködést. 
De ez vitt be minket Német-
országba, és itt merültek fel 
először azok a specifikus prob-
lémák is, amelyek a német 
ügyfeleket foglalkoztatják, mint 
például az apró sérülések kér-
dése. Ennek alapján tovább tud-
tuk fejleszteni az üzleti modellt, 
de a weboldal tartalmát is.

2017 végén zárult egy befek-
tetési körötök. Ennek a ter-
jeszkedés volt a célja?
Az üzleti modellünk fókuszá-
ban most a terjeszkedés áll. 
A következő két évben nagy-

ságrendileg 20 olyan európai 
repülőtéren szeretnénk elindí-
tani a szolgáltatásunkat, ahol 
az utasforgalom az évi tízmil-
lió főt meghaladja. Ehhez meg 
kell ismernünk a piacot, a jogi 
környezetet, fel kell hajtanunk 
a partnereket, akikkel együtt 
tudunk működni, és telepíteni  
kell a Smart Locker eszköze-
inket. Közben folyamatosan ta- 
nulunk, adatokat gyűjtünk, és 
ez befolyásolhatja a terveinket. 
Emellett jelenleg is aktívan tár-
gyalunk befektetőkkel egy kö-
vetkező körös tőkebevonásról, 
ami felgyorsíthatja a folyamatot.
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MIÉRT A HULLADÉK- 
SZÁLLÍTÁS A LEGIDEÁLISABB 

TEREP AZ ELEKTROMOS  
MEGHAJTÁS SZÁMÁRA,  

ÉS MIKOR TERJEDHETNEK  
EL AZ ALTERNATÍV- 

HAJTÁSÚ KUKÁSAUTÓK?

NÉVJEGY | ABOUT
Elektromos meghajtású 

hulladékszállító- 
járművek gyártása |  

Production of electric 
powered garbage trucks

Alapítva | Founded in: 2009
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Kőszegi Dániel   

ügyvezető | CEO
Bántó Ruben  

operatív igazgató | COO

Befektetők | Investors:
magánszemély

Miért éppen hulladékszállító-
járművekben alkalmazzák  
az elektromos meghajtást?
A fejlesztés még a Debrece-
ni Egyetemen kezdődött, ahol 
eredetileg versenyautókat haj-
tottak meg elektromotorral. 
2010-ben viszont megjelent 
egy pályázati kiírás elektromos 
meghajtású kukásautókra, és 
ekkor felmerült, hogy a koráb-
ban csak jóval kisebb tömegű 
járműveket mozgató eljárást 
kipróbálják ekkora méretben is. 
Ez olyannyira működött, hogy 
2014-ben szabadalmaztatták  
a megoldást, és ezt a szaba-
dalmat vásárolta meg a cégünk 
tulajdonosa. Egyébként pedig 
a hulladékszállítás az egyik 
legideálisabb terep az elektro-
mos meghajtásra: a nyomaték 

azonnal jelentkezik a gyako-
ri elindulásoknál, a fékezések 
során pedig visszatáplálódik  
az energia az akkumuláto-
rokba. Ezáltal a hagyományos 
robba nómotorokhoz képest itt 
érhe tő el az egyik legnagyobb 
energiamegtakarítás, ami üze-
meltetési oldalon megjelenő 
költségcsökkentést jelent.

Hol tart most a fejlesztés?
Összesen öt darab prototípus 
készült el a járműből, ezeket 
már két éve tesztelik magyar-
országi településeken. Mára 
néhány európai startupról tu-
dunk, akik kísérleteznek ezzel 
a megoldással, de hozzájuk ké - 
pest ez a tapasztalat lépés- 
előnyt jelent. Most a szériagyár-
tást tervezzük, és bízunk abban, 

hogy hamarosan az országban 
már több helyen lehet majd ta-
lálkozni a járműveinkkel.

Az országhatáron túl melyek 
a célpiacok?
Az Európai Unióban három cél-
piacban gondolkodunk: a skan-
dináv országokban, Német-
országban és Ausztriában, 
mégpedig azért, mert ezekben 
az országokban adták el a leg-
több elektromos autót. Vagyis 
nem csak beszélnek az elekt-
romobilitásról, de ténylegesen 
költenek is rá.

A Budapesti Vállalkozás- 
fejlesztési Közalapítvány 
támogatásával a cég  
már járt Németországban,  
Írországban, Portugáliában 
és Spanyolországban is. 
Ezekből a megjelenésekből 
tudtak profitálni?
Többféle rendezvényen vehet-
tünk részt, például pitch ver-
senyeken, kiállításokon, de 
mindenhol ki tudtunk alakítani 
kapcsolatot olyan emberekkel, 
akik – városvezetőként vagy cég - 
tulajdonosként – kapcsolatban 
állnak a hulladékszállítással. 

Egy konkrét partneri együtt-
működés is kialakulóban van, 
mégpedig a legnagyobb német 
hulladékbegyűjtő céggel.

A kukásautókon kívül más 
járművekben is tervezik fel-
használni a meghajtást?
A megoldásunk alkalmas egyéb 
felhasználási területekre, példá-
ul teherszállításhoz vagy buszok-
hoz is. Ha látunk ilyesmire igényt, 
akkor erről is tudunk tárgyalni, 
de az elsődleges célunk egyelő-
re a hulladékszállító-járművek 
sorozatgyártásának beindítása.

Electromega



34 35

SZEGEDI MELINDA  
MÉG GIMNAZISTA, DE  

MÁR ÉVEK ÓTA FEJLESZTI  
A SZEMÉLYRE SZABOTT  

TERÁPIÁT BIZTOSÍTÓ ORVOS- 
TECHNOLÓGIAI ESZKÖZÉT.

A korosztályodban csoda- 
bogárnak számítasz azzal, 
hogy 17 évesen már  
vállalkozó vagy?
A magyar oktatásban első-
sorban tudásalapú, és kevés-
bé projektorientált versenyek 
vannak. Tapasztalatból mon-
dom, hogy aki fiatal és vállal-
kozó, az nagyon sok előnyben 
részesül, és igen korán na-
gyon sokat tud tanulni, viszont 
rendkívül kevesen vannak, 
akik megpróbálják. Ezért ala-
pítottunk egy innovációs klu-
bot is, ahol gyerekeket mento-

rálunk, és felkészítjük őket az 
innovációs versenyekre, akár 
külföldi versenyrészvételüket 
is szponzoráljuk.
Magad is vettél részt külföldi 
versenyeken?
A Kínai Ifjúsági Tudományos 
Technológiai és Innovációs 
Versenyen első helyezést ér-
tem el, a Sanghaj TV műsorá-
ban, a Junior Edison Show-ban 
pedig közönségszavazatokkal 
elnyerhető különdíjat kap-
tam meg. Az Intel ISEF verse-
nyen oklevelet kaptam, majd 
– immár a felnőttek között –  

voltam a lisszaboni Web  
Summiton, ahol a Machine 
Demo pitch-versenyen harma-
dik lettem. Ezt követte a BVK 
versenye, amire a Hiventures  
e-mailje hívta fel a figyelmün-
ket. Itt különdíjat kaptam, va-
lamint megnyertem a dublini 
utat. Ez lesz az első olyan kül-
földi versenyem, ahova kísé-
rő nélkül utazom, és kíváncsi 
vagyok, hogyan fogom állni a 
sarat. Azt már megtanultam, 
hogy a vállalkozói szféra kom-
petitív ugyan, de nagyon befo-
gadó közösségek alakulnak ki.

e-Fásli

NÉVJEGY | ABOUT
Személyre szabott 

okosborogatás| Customizable 
smart bandage

Alapítva | Founded in: 2017
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Szegedi Melinda    
alapító-feltaláló |  

founder-innovator
Dr. Szegedi Zsolt   

orvosi informatika |  
medical informatics

Dr. Varga Viktor Sebestyén    
műszaki vezető | CTO

Befektetők | Investors:
Hiventures Kockázati 

Tőkealap-kezelő

Honnan jött a késztetés  
az e-Fásli kifejlesztésére?
2016 őszén bokaszalag sza-
kadással feküdtem otthon, és 
a borogatás a felhelyezéskor 
rettenetesen hideg volt, viszont 
gyorsan felmelegedett. Ezeket 
a problémákat küszöböli ki az 
e-Fásli, emellett a betegség 
változásai alapján személyre 
szabja a terápiás folyamatot. 
A projekt mögött biológiai hát-
tér is áll, ami arról szól, hogy  
a különböző gyulladásos gócok 
hogyan reagálnak különböző 
hőkezelésekre. Ezzel kapcso-
latban még számos tesztelést 
kell végeznünk.
A vállalkozásalapításnak  
voltak családi előzményei?
Apukámnak korábban már 
voltak vállalkozásai, de ebben 

az esetben azért volt fontos, 
hogy cég legyen belőle, mert 
komolyabb termékként ter-
vezzük forgalmazni, és a koc-
kázati tőkebefektető is kezde-
ményezte ezt. Most fog lejárni 
a befektetés első éve, és több 
külföldi befektetővel is tárgya-
lásban állunk, mert szeret-
nénk Európa felé nyitni.
Hol áll a fejlesztési folyamat?
Az orvosi eszközök esetében 
rengeteg teszten kell átesnie a 
terméknek, ahol a hatásfokát 
és a biztonságosságát vizs-
gálják. Emellett pedig gim- 
nazista vagyok, ami szintén 
korlátozza az erre fordítható 
időmet. Az a tervünk, hogy 
hamarosan teljes munkaidős 
menedzsert és programozót 
is felveszünk.
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A SPORTOLÓK TÖMEGEINEK 
SEGÍT MOSOLYOGVA CÉLBA 

ÉRNI A SAJÁT TAPASZTA-
LATOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 

ALKALMAZÁS, AMELY KILÉPNI 
KÉSZÜL A VILÁGPIACRA.

NÉVJEGY | ABOUT
Frissítéstervező alkalmazás 

sportolóknak | Sports 
refreshment planning app

Alapítva | Founded in: 2017
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Kindl Gábor   

alapító-ügyvezető |  
founder-CEO
Kiss Melinda  

kommunikációs vezető |  
head of communication

Zahorecz Zsolt  

Befektetők | Investors:
magánfinanszírozás |  

self-financed

Kindl Gábor 1986 óta jelen van 
a triatlonsportban, több távon 
országos bajnoki címet nyert, 
és már az első triatlon VB-n 
is részt vett. Sportolóként ta-
pasztalta meg, hogy a frissí-
tés, a megfelelő tápanyag- és 
folyadékfogyasztás kulcsfon-
tosságú a csúcsteljesítmény 
eléréséhez, nem beszélve 
az egészség megőrzéséről. 
Tapasztalatait először sze-
mélyesen adta át, de az igé- 
nyek megnövekedésével fel-
merült, hogy egy mindenki 
számára elérhető alkalma-
zást is létrehozzanak.

Ehhez már csapatra volt szük-
ség, amely részben véletlen-
szerűen, részben tudatosan 
épült fel. Gábor felesége sport-

ösztöndíjasként végzett kom-
munikáció szakon, így ő felel 
a kommunikációs, ügyfélkap-
csolati és közösségi médiás 
feladatokért. Zahorecz Zsolt 
régi ismerős, aki nem csak 
szintén sportol, de az üzleti 
gondolkodásuk is hasonló –  
ő a vállalkozói szemléletet hoz-
ta a csapatba, valamint barát-
ját, Magashegyi Balázst, aki  
a kreatív megvalósításért felel.

A fejlesztés során két komoly 
kihívás adódott: kiszámolni 
az erőforrás-veszteséget és 
meghatározni, mi az, amit eb-
ből a sporttevékenység közben 
vissza kell pótolni, valamint 
a piacon elérhető rengeteg 
termékből valóban jó mixeket 
összeállítani. Az alkalmazás 

nagyon sok tényezővel szá-
mol, a külső körülményektől 
a felhasználó testfelépítéséig. 
Emellett több mint 600 termék-
ről található benne információ, 
az aktuális versenyek és fris- 
sítőállomásaik adatbázisa pe-
dig pótolhatatlan megoldássá 
teszi. Az app-ban jelenleg a 
kerékpározás, úszás, futás és 
a triatlon szerepel, de ezt to-
vább bővítenék, akár a csapat- 
sportok felé is. A magyar pia- 
con a tesztek során mintegy  
1000-1200 rendszeres felhasz-
náló több mint tízezer frissítési 
tervet állított már össze, és ed-

dig egyetlen negatív visszajel-
zés sem érkezett.

Most érkezett el a nemzetkö-
zi piacra lépés fázisa, amely-
hez befektetőt keresnek. Aktív 
résztvevőként jól ismerik a pi-
acot, marketingtervük szerint 
célcsoportjuk képzett, biztos 
jövedelemmel rendelkező, igé-
nyes emberekből áll, akiknél 
jól működik az előfizetéses 
üzleti modell, de a folyamatos 
fejlesztések sem spórolhatók 
meg. Mivel az alkalmazásnak 
angol nyelvű változata is léte-
zik, a benne ajánlott termékek 

pedig globálisan elérhetőek, 
ezért az egész világ a célpia-
cuknak számít.

A vállalkozás jelenlegi élet-
szakaszában „nem elég jónak 
lenni, jónak is kell látszani”, 
ezért minden lehetőséget 
megragadnak a publicitás 
megszerzésére. A BVK-nak 
köszönhetik a Bochumban kö-
tött kapcsolatokat és több be-
fektetői tárgyalásukat is, va-
lamint sokat tanultak a pitch 
tréningből is. Emellett az RTL 
Klub üzleti showműsorában is 
tárgyalnak befektetőkkel.

Enduraid
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A HORVÁTH MIHÁLY TÉR  
SARKÁN ÁLLÓ KIS  

CUKRÁSZDÁBAN EGYMÁSNAK 
ADJÁK A KILINCSET  

A KÖZELBEN LAKÓK: KÁVÉÉRT, 
KRÉMESÉRT, VAGY A MEG- 

RENDELT TORTÁÉRT JÖNNEK.

NÉVJEGY | ABOUT
Cukrászda |  

Confectionery shop

Tulajdonos | Owner: 
Kiss Zoltán

Hitelfelvétel ideje |  
Loan granted in: 2018 

Hitel összege |  
Amount of loan:

4 millió forint |  
4 Million HUF

Hitelcél | Goal of loan:
berendezések vásárlása | 

buying equipments

Mit lehet tudni a cukrászda 
történetéről?
A hely – mint ahogyan a fa-
lon lógó fényképen is látható  
– már legalább ötven éves 
múlttal rendelkezik, bár ele-
inte nem cukrászdaként mű-
ködött. A nagypapám egy ba-
rátjától vette meg, én pedig 
2002-ben vettem át tőle a csa-
ládi vállalkozást. A kollégák  
is főleg családtagok.

Ez a hely mindig a környéken 
lakók igényeit szolgálta ki?
Igen, főleg retró süteményeket 
készítünk, mert a hagyomá-
nyos ízekre van igény. Persze 
bevonunk néhány újdonságot 
is, mint például a sajttorták 
vagy a parfék, de azokra rit-
kán kapnak rá.

A BVK-s mikrohitelt  
milyen célra vették fel?
Mivel régi cukrászdáról van 
szó, a gépek is korosak, elavul-
tak. A hűtők annyira rossz álla-
potban voltak, hogy már a mű-
ködést veszélyeztették, viszont 
saját erőből nehezen lett volna 
megoldható a cseréjük. Össze-
sen három darabra volt szük-
ségünk, amelyek közül egy 
hűtő gyártási problémák miatt 
csak néhány hónapos késéssel 
érkezik majd meg, de egy dup-
la hűtőt és a fagyitároló pultot 
már üzembe helyeztünk. Mind-
egyik hűtő egyedi gyártású,  
egy magyar cég méretre készí-
ti őket, viszont nem olcsóak: a 
benti darab például 2,1 millió 
forintba került.

Hámori  
Cukrászda

Hogyan találtak rá a BVK-ra?
Talán egy hete gondolkod- 
tunk azon, hogyan oldjuk  
meg ezt a problémát, amikor  
bedobtak egy szórólapot a  
mikrohitel-lehetőségről. Tele  
fonáltam, bementem, meg- 
beszéltük, és onnantól ment  
minden a maga útján. Sok 
mindent be kellett szerezni, 
az értékbecsléstől kezdve az 
önkormányzati engedélyeken 
át a céges pénzügyek igazo-

lásáig, de végig nagyon se-
gítőkészek voltak. Mivel én 
szinte éjjel-nappal itt vagyok, 
így a szabadnapjaimon kicsit 
lassabban zajlott az ügyinté-
zés, de sikerült.

Bankhitelben nem  
is gondolkodtak?
Mielőtt megtudtam, hogy lé-
tezik ez a lehetőség, utána - 
néztünk annak is. Érdek-
lődtem a számlavezető ban - 

kunknál és más pénzintéze-
teknél is, de ott olyan felté-
teleket mondtak, különösen 
a kamatok tekintetében, ami 
nem nekünk való lett volna.

A türelmi időszakkal élnek?
Nem szerettünk volna élni 
vele, mert a törlesztőrészlet 
így sem túl magas. Ehhez hoz-
zájárul a Józsefvárosi Önkor-
mányzattól kapott kiegészítő 
kamattámogatás is.
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NAGY TÖMEGBEN, FESZTIVÁ-
LOKON KÖNNYEN ELKERÜL-
HETJÜK AZ ISMERŐSEINKET.  

A LIGHTMEAPP CSAPATA  
ERRE A PROBLÉMÁRA KERESI 

A MEGOLDÁST.

gondoljuk újra a terméket. 
A magyar piacon szeretnénk 
majd eladni a megoldást a 
nagyobb fesztiváloknak, ezzel 
párhuzamosan pedig befek- 
tetőt is keresünk. 

Az értékesítéssel Ausztriában 
és Németországban is próbál-
kozunk, februárban Düsseldorf-
ba utaztunk a konzulátus meg-
hívására. A fesztivál szervezők 
mellett megpróbáljuk megcé-
lozni a jelentős támogatókat 
is, mert nekik meghatározó 
befolyásuk van a szervezőkre. 
Célunk, hogy üzletileg felfut- 

tassuk a startupot, és a rek-
lámból, szponzorációból fenn-
tartható üzleti modellt hozzunk 
létre. A technológia továbbfej-
lesztéséhez is keresünk tőkét, 
mert ha sikerül egy olyan mű-
szaki hátteret felépíteni, ami 
a helymeghatározás jelenlegi 
módszereihez sokat hozzáad, 
az feljogosíthat minket arra, 
hogy klasszikus exitben gon-
dolkodjunk, vagyis egy nagyobb 
technológiai cégnek eladjuk  
a megoldást.

A BVK 8. Be Smart versenyén 
utazást nyertünk a lisszaboni  

Web Summitra. Ez óriási le-
hetőség volt számunkra, kü-
lönösen mert ún. Alfaként 
mentünk ki, amivel egy napi 
standmegjelenés is járt. A fel - 
készülési időszakban össze-
gyűjtöttünk rengeteg olyan be-
fektetőt és reménybeli partnert, 
akikkel a három nap alatt majd 
találkozni tudunk. Emellett a 
többi magyar startuptól is ren-
geteget tudtunk tanulni. A BVK 
rendezvényein azóta is öröm-
mel veszünk részt, és reméljük, 
hogy ezek során a többi startup 
számára is hasznos visszajel- 
zéseket tudtunk adni.

LightMeApp

NÉVJEGY | ABOUT
GPS és AR alapú 

helymeghatározó 
szolgáltatás | GPS and AR 

based friend-finder app

Alapítva | Founded in: 2017
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Leskó Katalin    

társalapító-ügyvezető |  
co-founder-CEO

Áts Zsolt   
társalapító-kommunikációs 

vezető | co-founder-CCO
Veres B. Szabolcs 

társalapító | co-founder

Befektetők | Investors:
saját finanszírozás |  

self-financed

A LightMeApp ötlete abból az 
egyszerű élethelyzetből indult 
ki, amikor nagy tömegben, 
támpontok nélkül próbálunk 
tájékozódni, megtalálni az 
ismerőseinket – avat be Áts 
Zsolt társalapító és kommu-
nikációs vezető. A való vi-
lágban jellemző pontok vagy  
az érzékszerveink alapján vi-
szonylag könnyű tájékozódni, 
egy fesztiválon viszont akár 
egy méterről is képesek va-
gyunk elkerülni egymást.

Amikor felmerült az appli-
káció ötlete, ötletgazda ba-
rátommal közgazdászként 
körbejártuk, hogy lenne-e 
erre igény. Elkészült egy kon-
cepció, amit több egyszerű 
piackutatással validáltunk. 

Kiderült, hogy a tervezett cél-
csoportunkat, a Z-generációt 
valóban érdekelné a megol-
dás, viszont nem fizetnének 
érte. 2018-ban több iteráció 
után elkészült a véglegesnek 
tekinthető specifikáció, és 
ekkor kerestünk a programo-
zásban jártas partnert, mert 
mi a kereskedelemhez, üzlet-
fejlesztéshez és a felhasználói 
élményhez értettünk inkább. 
A prototípus elkészítését saját 
forrásból finanszíroztuk.

Az volt a célunk, hogy a leg-
egyszerűbb, már működő 
terméket minimális marke-
ting mellett ki tudjuk próbál-
ni élesben egy fesztiválon.  
A Művészetek Völgyén szerzett 
tapasztalatok alapján most 
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MIÉRT ÉRI MEG,  
HA EGY STARTUP KISZERVEZI 

A TERMÉKTERVEZÉSI  
FELADATOKAT, ÉS HOGYAN 
TUD ÜZLETEKET SZEREZNI 

EGY HAZAI STÚDIÓ?

NÉVJEGY | ABOUT
Designstúdió | Design studio

Alapítva | Founded in: 2010
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Molnár Péter    

társügyvezető |  
co-CEO

Csire Géza   
társügyvezető |  

co-CEO

Befektetők | Investors:
Evopro Holding

Milyen háttérrel vágtatok 
bele a designstúdió  
megalapításába?
Ketten indítottuk a stúdiót, 
még 2010-ben. Műegyete-
mi terméktervező diplomával 
rendelkeztünk, és egy év mun-
kaviszony után inkább olyas-
mibe vágtunk bele, amit iga-
zán szerettünk volna csinálni.
Üzleti ismeretekkel  
nem is rendelkeztetek?
Tavalyelőtt csatlakozott hoz-
zánk egy designmenedzser, 
de közgazdász nincs a csa-
patban. Próbáljuk magunkat 
képezni: könyveket olvasunk, 
tanulunk a tapasztalatainkból 
és tanácsokat kérünk.
Milyen szolgáltatásokat  
nyújtotok az ügyfeleiteknek?
A designszolgáltatásaink há - 

rom kategóriába sorolha-
tók: ipari formatervezés, 
felhasználóifelület-tervezés  
és arculattervezés. A mun-
káinkat jellemzően 3–4 hetes 
blokkokban, ún. sprintekben 
tervezzük, a víziótól az imple-
mentációig.
Milyen cégekkel dolgoztatok 
eddig együtt?
Az egyik első munkánk a jelen-
legi tulajdonos számára ter-
vezett városi elektromos busz 
volt, de azok közül a startupok 
közül, akiknek kézzel fogható 
terméke van, nagyon sokkal 
együtt dolgoztunk. Terveztünk 
már asztma-inhalátort, fitne-
szeszközt, egy svájci cégnek 
rugalmas falú gardróbot, va-
lamint a Lift Aircraft embert 
szállító drónját is.

Maform

Ezek szerint egy startup ese-
tében érdemes kiszervezni  
a designfeladatokat?
Általában nem éri meg házon 
belülre hozni, mert lassú és 
kockázatos felépíteni, majd 
drága fenntartani a kapaci-
tást. Velünk együttműködve 
sokkal könnyebben elkészül  
a validálható termék.
A BVK-val több rendezvényen 
is megfordultatok. A Web 
Summit inkább a digitális 
fejlesztésekre fókuszál, míg 
a Ruhr-vidéken elsősorban 
iparvállalatok találhatóak. 
Milyen tapasztalatokat  
szereztetek ezek során?

A Web Summiton kétszer sa-
ját erőből, harmadszor pe-
dig a BVK-val vettünk részt. 
Ez nagyon fontos rendez-
vény számunkra. Mindhá-
rom alkalommal jött vissza 
munka is, de a lényeg, hogy 
három nap alatt annyi em-
berrel tudunk beszélni, mint 
az irodában ülve egy év alatt 
sem, és mindenki nyitott és 
őszinte véleményt mond az 
elképzeléseinkről. A Ruhr 
Summit számunkra föld- 
rajzi és iparági fókuszban 
álló területen működik, és 
ott is találni jó projekteket, 
viszont ezek számossága 

jóval alacsonyabb, mint ami 
a Web Summiton található. 
Németország eléggé zárt 
közeg, ahova nehéz bejutni. 
Hideghívással, vagy akár vá-
sári jelenléttel nehéz munkát 
szerezni, ajánlással köny-
nyebb olyan területeken, ahol 
akár családi vagy történelmi 
szálon van magyar kötődés. 
Érkezett viszont megrende-
lésünk Ausztriából, Svájc-
ból, az Egyesült Államokból 
és Japánból is. Ezért most 
nemzetközi eseményeket ke- 
resünk, ahol megjelenhe- 
tünk, mert a távmunkát meg 
tudjuk oldani.
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A MINDTECH NEM SZOKVÁ-
NYOS STARTUP: PIACI MUN-

KÁKBÓL TARTJÁK FENN A TÁR-
SADALMI IGÉNYT KIELÉGÍTŐ  
ÉS ÜZLETI POTENCIÁLLAL IS 
BÍRÓ SAJÁT PROJEKTJEIKET.

NÉVJEGY | ABOUT
EEG-alapú egészségügyi 

fejlesztések |  
EEG-based  

healthcare applications

Alapítva | Founded in: 2015

Alapítók és vezetők |  
Founders and top management:

Králik Tamás  
alapító-ügyvezető |  

founder-CEO

Hogyan találtatok rá erre  
a fejlesztési területre?
Infobionikus mérnökhallgató-
ként láttam, hogy az e-egész-
ségügyben remek technológi-
ák állnak rendelkezésre, 
amikre még senki sem fej- 
lesztett. Innen jött az ötlet,  
hogy pislogásvezérelt mobil-
alkal ma zást csináljunk a be- 
zárt ság-szind rómás pácien-
sek nek. A Pázmány Péter  
Ka tolikus Egyetem Informá-
ciós Technológiai és Bionikai  
Karával együttműködve diplo-
matémaként is tovább tudtam 
vinni a fejlesztést, és néhány 
barátom is csatlakozott hoz-
zám. Végül az derült ki, hogy  
ez a terület nem túl jövedelme-
ző, viszont a fejlesztő csapat 
költségei növekedtek, ezért 

arra gondoltunk, hogy a meg-
lévő tudást értékesítjük a pia-
con, megbízásos fejlesztések-
ből tartjuk fenn a céget. Sok 
cégnek dolgoztunk, nagyobb 
vállalatoknak és rengeteg más 
startupnak is segítettünk. 
Emellett az e-healthcare vo- 
nalat sem dobtuk el teljesen.  
Elindítottunk egy új fejlesztést, 
amely figyelemzavaros pácien-
sek moni torozását és hatéko-
nyabb fejlesztését teszi lehető-
vé a pszichológusok számára.
A cég hogyan  
fejlődött eközben?
2018-ban az előző évhez ké-
pest 1000 százalékos növeke-
dést értünk el, és a csapatlét-
szám is 4-5 főről 18 főre bővült, 
ami egy teljesen más nagyság-
rendet képvisel. Nemrég egy 

Mindtech

új irodába költöztettük össze  
a csapatot. A megbízásos vo- 
nal el tudja tartani a saját inno-
vatív fejlesztéseinket, és még 
növekedni is tudtunk.
Könnyű embert találni  
a növekedéshez?
Az egyetemi együttműködés-
nek köszönhetően ki tudjuk 
válogatni a legjobb embereket, 
és meghívni magunkhoz dip-
lomamunkára vagy szakmai 
gyakorlatra, mielőtt a nagy cé-
gek horribilis pénzekért elvin-
nék őket.
A BVK-val is összefonódott 
a cég sorsa: az ő szervezé-

sükben sok versenyen részt 
vettetek és viszonylag sok 
helyre el is jutottatok.  
Ezek a bemutatkozási  
lehetőségek mit adtak hozzá 
a cég életéhez?
A Pázmány után következő 
nagyobb partnerünk a BVK 
volt, és nagyon sokat kö-
szönhetünk nekik. Az általuk 
szervezett versenyeken nyert 
díjakkal induló vállalkozás-
ként, több tízezer felhasználó 
nélkül is fel tudtunk mutatni 
valamit, hogy a mi cégünk ki-
emelkedő. A másik nagyon 
érdekes dolog, amit a BVK-tól 

kaptunk, a kapcsolatrendszer.  
Az e-healthcare mellett a pro-
jektalapú munkákhoz is hasz-
nos kapcsolatokat szereztünk, 
mivel jól összefogják a kutatási 
és a startup-ökoszisztémát.
A jövőbeli tervek  
hogyan alakulnak?
Az ADHD-fejlesztésnek lefu-
tott a validációja az amerikai 
piacon, és 2019 első felében 
tervezzük a piaci indulását. 
Emellett még egy izgalmas, 
EEG-alapú e-egészségügyi 
projekt értékelését elindítot-
tunk, ami objektív látásvizsgá-
lattal  foglalkozna.
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A TÖBB MINT 30 ÉVE  
MŰKÖDŐ BUDAPESTI CSALÁDI 

VÁLLALKOZÁS NEMZETKÖZI 
ELISMERTSÉGNEK ÖRVEND,  

ÉS MÉG EGY SZAKMÁT  
IS FELÉLESZTETT.

NÉVJEGY | ABOUT
Lovasfelszerelések  
és ruházat gyártása  

és kereskedelme |  
Manufacturing and retail of 
equestrian accessories and 

clothing
Alapítva | Founded in: 1987

Tulajdonosok és vezetők |  
Owners and top management:

Nagy Gézáné
Nagy Diána

ifj. Nagy Géza  

Honnan indult a vállalkozás?
A cég már több mint 30 éves. 
Édesapám lószeretetéből indult 
a vállalkozás egy József kör-
úti, 15 négyzetméteres üzlet-
ben. 1994-ben kibővítettük az 
üzletet, és 2000-ben nyitottuk  
a mostani, kétszintes áruházat.
Kezdetben csak kereskede-
lemmel foglalkoztak?
Igen, akkor édesapám felku-
tatta az összes hazai gyártót, 
aki lószerszámmal foglalko-
zott. A szíjgyártó, nyergesmes-
ter szakma már annyira ritka 
volt, hogy a szakmai jegyzék-
ből is törölték. Sokéves utána-
járással a szüleim elérték, 
hogy visszakerüljön a jegyzék-
be, és a Simon Ferenc Bőripari 
Szakközépiskolával karöltve a 
képzést is újraindították.

A ruházati vonal gyártása 
hogyan indult?
Kezdetben újsághirdetésben 
kerestünk gyártókat, de idővel 
arra a döntésre jutottunk, hogy 
elindítunk egy saját, budapesti 
varrodát. Itt kis szériában, nagy 
szín- és méretskálában készül-
nek a termékek. A speciális 
felszereléseket professzionális 
külföldi cégektől szerezzük be, 
de az egyes változatokon lát-
ható magyar hímzéseket mi  
készítjük rájuk.
Kik a lovasfelszerelések  
fő vásárlói?
Régebben a nagy állami gazda-
ságok, ménesbirtokok voltak a 
jellemző vásárlók, manapság 
már a privát szféra dominál.  
A társadalom minden rétegé-
ből kerülnek ki lovasok, aki 

Nagy  
Lovas Kft.

szereti a lovakat, az megtalálja 
magának a lehetőséget, hogy 
ennek a sportnak hódoljon.  
A vevőink között van a Richter 
család, akiknek a cirkuszhoz 
tartós és mutatós szerszámo-
kat készítünk. Filmforgatá-
sokra is szállítunk kellékeket, 
a Kincsem filmben és a Ben 
Hur-ban is az általunk gyártott 
felszerelések láthatóak.
Várható, hogy a vállalkozás 
továbbra is családi tulajdon-
ban marad?
Még legalább ennyi időre ter-
vezünk, reméljük, hogy lesz, 

aki továbbvigye a céget. Szép 
dolog, ha egy vállalkozás a 
családban marad, még ha nem 
is egyenes ágon, de a nevet 
mindenképpen megőrizve.
A jövőre nézve vannak bővü-
lési tervek?
A kereskedelem jó része már 
áttevődött az internetre, és 
ennek továbbfejlesztése a cél. 
Ahhoz, hogy felkeltsük az ér-
deklődést, nagyon fontos beke-
rülni a családok otthonába on-
line formában. A kezdő lovasok 
is több üzlet kínálatát megnézik 
a weben, és szeretnénk a talá-

latoknál az elsők között lenni. 
A webshopnak köszönhetően 
több mint 40 országba szállí-
tottunk már, Novoszibirszktől 
Chiléig. Az ott élő vásárlók, akik 
kuriózumokat keresnek, külföl-
di eseményeken találkozhattak 
velünk, vagy barátoktól, isme-
rősöktől hallottak rólunk.
A BVK rendezvényein  
is fel szoktak tűnni  
divatbemutatókkal.
Azoknak a rendezvényeknek is 
nagyon sokat köszönhetünk, és 
mindig szívesen megyünk min-
denhova, ahova hívnak minket.
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TÓFALVI RENÁTA NEM
MINDENNAPI HIVATÁST VÁ-

LASZTOTT: EGY KISGYERME-
KEK KORAI FEJLESZTÉSÉVEL  

FOGLALKOZÓ KÖZPONTOT 
VEZET AZ ÜLLŐI ÚTON.

NÉVJEGY | ABOUT
Mozgás- és korai  

fejlesztés gyerekeknek |  
Early intervention

Tulajdonos | Owner: 
Tófalvi Renáta

Hitelfelvétel ideje |  
Loan granted in: 2018 

Hitel összege |  
Amount of loan:
10 millió forint |  
10 Million HUF

Hitelcél | Goal of loan:
helyiség megvásárlása | 

buying out the real estate

Hogyan kezdtél el  
gyerekekkel foglalkozni?
A Pető Intézetben a világszin-
ten is egyedülálló konduk-
torképzést végeztem el, és 
éveken keresztül ott is dol-
goztam, majd Ausztriában  
folytattam ezt a szakmát. Idő-
közben számos kiegészítő 
képzésen is részt vettem.
Milyen korosztállyal  
dolgozol?
A hagyományos korai fejlesztés 
a 0–3 éves korcsoporttal foglal-
kozik, de nálunk a 4–6 éveseket 
is fogadjuk. Nem feltétlenül 
sérült gyerekekről beszélünk, 
hanem olyanokról, akiknek 
például koordinációs zavaraik 
vannak, vagy a domináns kezük 
használata nem alakult ki idő-
ben. Ezek a problémák a beil-

leszkedésben és a tanulásban 
is nehézségeket jelenthetnek 
számukra, így érdemes a korai 
fejlesztéssel foglalkozni. Sze-
rencsére egyre több szülő is-
meri meg ezt a lehetőséget, és 
ha azt látják, hogy a gyerekük 
valamiben nem fejlődik a korá-
nak megfelelően, akkor szak-
emberhez fordulnak.
Miért vágtál bele  
a magánpraxisba?
Amikor visszajöttem Magyar-
országra, először egy állami 
fenntartású intézményben is 
dolgoztam, majd megfelelő 
piackutatást követően, 3 hó-
nap múlva elindítottam a saját 
vállalkozásomat is. Idővel vi-
szont az utóbbi annyira bein-
dult, hogy ma már csak ezzel 
foglalkozom.

Pacsirta Mozgás-
fejlesztő Kuckó

A foglalkoztatóteremnek 
otthont adó helyiséget  
miért érezted fontosnak 
megvásárolni?
A helyet korábban egy magán-
személytől béreltem, de ko-
moly korlátot jelentett, hogy így  
nem tudtam másokat bevonni, 
hiszen tovább-bérlésre nem 
volt lehetőség. Ma már több 
társszakma képviselőivel is 
együtt tudunk dolgozni egy he-
lyen úgy, hogy mindenki a saját 
egyéni vállalkozását viszi.

Hogyan találtál rá a BVK 
nyújtotta lehetőségre?

Mivel KATÁ-s vállalkozó va-
gyok, a banki hitellehetősé-
gek erősen korlátozottak szá-
momra. Egy online keresés 
dobta fel a lehetőséget, hogy 
a BVK-nál ez nem jelent aka-
dályt. A hitelfelvételi folyamat 
is zökkenőmentesen zajlott.

Megtaláltad a számításodat 
ezen a helyen?
A mozgásfejlesztő kuckó na-
gyon jó elhelyezkedésű, hiszen 
a közelben sok fiatal család la-
kik, részben az új építésű laká-
sok nagy számának is köszön-
hetően. Egyre többen találnak 

meg minket, és számos kü-
lönféle foglalkozásra van igény. 
Sokan akár az agglomerációból 
is eljönnek hozzánk, számukra 
otthon végezhető gyakorlat-
sorokat is be tudunk tanítani. 
Ráadásul a szülők egy részével 
nagyon jó kapcsolatot tudtam 
kialakítani, egy grafikus anyuka 
például nemrég logót tervezett 
a Pacsirtának, mások az on-
line marketingben vagy éppen 
a pénzügyekben segítenek. 
Emellett egyre több tanfolya-
mot és rendezvényt is szerve-
zünk, igazi közösségi térként 
működik a hely.
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NÉVJEGY | ABOUT
Ékszertervező és 

marketingtanácsadó |  
Jewelry designer and 
marketing consultant

Alapítva | Founded in: 2013
Alapító és vezető |  

Founder and manager:
Panyi Zsuzsi 

Hogyan indult a panyizsuzsi?
2007-ben kezdtem egyedi terve-
zésű üvegékszerek készítésével 
foglalkozni, amikor a kisgyere-
keimmel voltam otthon. Ehhez 
az impulzust egy iparművészeti 
vásár adta meg. Az ékszerkészí-
tés mellett a vállalkozás építé-
sének rejtelmeibe is beleástam 
magam. Az önfoglalkoztatáshoz 
kapott TÁMOP-pályázati pénz 
mintegy félévi minimálbérnek 
felelt meg, ami abban az időben 
csupán két kampányra lett volna 
elég, ezért inkább megtanultam, 
és online marketing szakon dip-
lomáztam a MÜTF-ön (a mai 
Edutus Egyetemen). A termékek 
készítésével és a vállalkozással 
azóta is egyformán foglalkozom. 
Tapasztalatból tudom, hogy egy 
vállalkozás sikere a kőkemény 

munkán és a tanulásra való 
hajlandóságon múlik. Különö-
sen igaz ez a közösségi média 
tudással kapcsolatban, ami hó-
napok alatt elavul. Amikor el-
indítottam a vállalkozást, még 
iWiW-en küldtem el a honlapom 
linkjét az ismerőseimnek. Ha itt 
leragadtam volna, ma nem be-
szélgetnénk a márkáról.

A marketing mellett  
a termékek is változtak  
az elmúlt bő egy évtizedben?
A vállalkozás íve a termékek 
minőségében is tükröződött: 
idővel az előregyártott ázsiai 
alapanyagok helyét átvette a sa-
ját gyártás, egyes ékszerekben 
megjelentek a nemesfémek.  
Az aktuális trendeket is próbá-
lom beilleszteni a saját eszté-

tikai világomba, ha azok nem 
mennek szembe a márka szel-
lemiségével. Így például az 
utóbbi években az állandó vagy 
a kapszulakollekciókban meg- 
jelentek a rojtok, pomponok.

Másokkal is megosztod  
a vállalkozóként szerzett 
tapasztalataidat?
A vásárokon elért sikereimet lát-
va sok iparművész és kézműves 
keresett fel, kért tőlem tanácsot. 
Magyarországon rengetegen 
vannak, akik minőségi terméke-
ket készítenek, de láthatatlanok, 

mintha gubóban élnének. Őket 
próbálom segíteni abban, hogy 
kikerüljenek onnan. Mákgubó ne - 
vű weboldalamon online kurzu-
sokat kínálok számukra különbö-
ző témákban és árkategóriákban, 
emellett személyes mentorálást 
is vállalok. Olyan kérdésekkel 
foglalkozunk, mint a marketing 
és márkaépítés, az árazás, a vá-
sárok, a webshopok és az online 
piacterek vagy éppen a közös- 
ségi  médiás  tartalomgyártás.

A BVK-val honnan eredeztet-
hető a kapcsolatod?

Szalai Piroskával 2012-ben ta-
lálkoztam először, amikor a 
nők munkaerő-piaci helyzeté-
nek javításáért felelős minisz-
teri biztosnak nevezték ki. Több 
más vállalkozó mellett velem 
is elbeszélgetett a tapasztala-
taimról, és jó személyes kap-
csolat alakult ki közöttünk. Már 
a BVK kuratóriumi elnökeként 
kért fel arra, hogy a Design Hét 
keretében iparművészek és 
kézművesek számára tartsak 
workshopot a vállalkozásépí-
tésről, és ezt több alkalommal 
meg is ismételtük.

PANYI ZSUZSI A KÉZMŰVES 
VÁSÁROKBAN ÉS A WEBSHOP-

BAN REJLŐ LEHETŐSÉGEKET 
KIHASZNÁLVA VÁLT AZ ORSZÁG 

EGYIK LEGISMERTEBB  
ÉKSZERTERVEZŐJÉVÉ.

 
Panyi Zsuzsi
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A NAGYVÁROSI PARKOLÁS 
EGYRE JELENTŐSEBB  

PROBLÉMÁJÁT KEZELNÉ  
A MEGLÉVŐ HELYEK HATÉKO-

NYABB KIHASZNÁLÁSÁVAL 
EGY HAZAI VÁLLALKOZÁS. Parkl

is vezérelni tud. Innentől kezd-
ve digitalizálva van a parkoló.
Hol tartotok jelenleg a parko-
lók és az ügyfelek számában?
Jelenleg 50 helyszínünk van 
Budapesten, és az év második 
felében kezdjük bekapcsolni 
a plázákat és a nagy parkoló-
házakat. 26 000 regisztrált fel- 
használónk és 54 000 letölté-
sünk van.
Nem Budapest az egyetlen 
nagyváros, amely parkolási 
problémákkal küzd.  
Nemzetközi terjeszkedésben 
is gondolkodtok?

Budapest az inkubátorterep, 
ahol kipróbáljuk a szolgálta-
tást, és itt végezzük az összes 
fejlesztést is. A külföldi ter-
jeszkedés beindulását másfél- 
két év múlva tervezzük, ehhez 
szükségünk lesz egy nagyobb, 
akár külföldi befektetésre is.
Mennyi versenytárssal  
számolhattok ezen a piacon?
A parkolás és az e-mobilitás te-
rületével nagyon sokan foglal-
koznak, de pont ilyen szolgál-
tatás nincsen. Az erős verseny 
egyfelől nehézség, másrészt 
előnyös, hogy olyan dolgot csi-

nálunk, ami ténylegesen sok 
embert érdekel.
Be Smart-nyertesként nem-
rég tértetek vissza a barce-
lonai 4YFN-ról? Ott milyen 
érdeklődéssel találkoztatok?
A külföldi megjelenések na-
gyon hasznosak. Jó látni a 
többi nemzetet és céget, hogy 
miben gondolkodnak, és fel 
lehet készülni a külföldi ter-
jeszkedésre is. Visszajelzések 
gyűjthetők az adott piac igé-
nyeiről, és akár a piacra lépés-
ben segítő helyi partnerekkel 
is megismerkedhetünk.

NÉVJEGY | ABOUT
Parkolóhely-megosztási 

szolgáltatás | Parking lot 
sharing solution

Alapítva | Founded in: 2016
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Somogyi Zsolt    

alapító-ügyvezető |  
founder-CEO

Magyar Balázs    
értékesítési vezető |  

head of sales

Befektetők | Investors:
magánszemélyek |  

private investors

Honnan indult a projekt  
és hol áll most a fejlesztés?
2015 végén gondoltunk arra, 
hogy miközben a városban 
iszonyú problémás parkolni, 
rengeteg kihasználatlan vagy 
ingadozó kihasználtságú par-
kolóhely van, és ezeket egy al-
kalmazással kézenfekvő lenne 
összekötni. A zárttéri parko-
lásnál már kiforrott a szolgál-
tatás, a közterületi parkolási 
funkció pedig nemrég indult. 
A szolgáltatás harmadik lába 
az elektromos töltés, amihez 
töltőpontokat telepítünk és 
üzemeltetünk. Év végére sze-
retnénk lefedni mindenfajta 
budapesti  parkolási  igényt.
Az applikáció fejlesztése 
mellett hogyan alakult  
az üzletfejlesztés?

Két irányba kell értékesíte-
nünk: az egyik a parkolóhelyek 
– szálloda, irodaház, társas-
ház, parkolóház vagy foghíjte-
lek – bevonása, ami kemény 
terepmunka, a másik pedig az 
autós ügyfelek bevonzása, ami 
inkább marketing.
A parkolási partnereket meny-
nyire egyszerű meggyőzni?
Egyre egyszerűbb, mert már 
ismernek minket a piacon. 
Olyan helyekre is tudunk fizető  
parkolókat hozni, ahol eddig 
nem voltak, a profi parkolóhá-
zakba pedig újfajta, digitális fi-
zetési megoldást tudunk vinni.
Milyen hardveres hátteret 
igényel a szolgáltatás?
A helyszínre egyetlen IoT-s 
eszközt kell kihelyezni, ami 
több sorompót és garázskaput 
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HOGYAN TERVEZI 
 FELFORGATNI A ZENEIPART 
EGY MAGYAR VÁLLALKOZÁS, 

AMELY AZ ÖRÖMZENÉLÉSBŐL 
NŐTTE KI MAGÁT?

NÉVJEGY | ABOUT
Közösségi zenei platform |  

Social music production 
platform

Alapítva | Founded in: 2016
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Poór Dénes 

alapító-ügyvezető | founder-CEO
Horváth Márk  

zenei vezető | musical director
Balcsik-Tamás Kinga   

kommunikációs vezető | CCO
Máté Gergő    designer
Varga Szabolcs Péter   

üzletfejlesztési vezető | busi-
ness development director

Befektetők | Investors:
saját finanszírozás |  

self-financed

Hogyan született a forma-
bontó zenei alkalmazás 
ötlete?
A csapatunk véletlenül találko-
zott egy közösségi irodában. Ki-
derült, hogy mindannyiunknak 
van zenei érdeklődése, és egy 
közös zenei projektet indítot-
tunk. Összesen 50-60 zenésszel 
dolgoztunk együtt néhány hóna-
pon át. Ahogy ez az egész szer-
veződött, elgondolkoztatott min-
ket, hogy sokkal hatékonyabban 
is megoldható lenne egy olyan 
platformmal, ami a közösségi 
örömzenélést lehetővé teszi, fel-
gyorsítja, és a zene élménysze-
rűségét helyezi előtérbe.

Az alkalmazás célcsoportja 
inkább az amatőr zenészek, 
és nem a zeneipar?

Sokfelé validáltattuk a projek-
tet, 2017 őszén a Web Summi-
ton volt a nagy bemutatkozás, 
de azt követően a BVK-val jár-
tunk Dublinban is, valamint 
itthon is több iparági szerep-
lővel felvettük a kapcsolatot.  
A komolyzenészek szerint szó-
lampróbákra kiválóan alkalmas 
a rendszer, az Operaházban és 
a magasan jegyzett zenekarok-
nál is meglehetősen régimódi 
rendszer szerint működő fo-
lyamatot nagyon megkönnyíti.  
A könnyűzenészek azért érdek-
lődnek iránta, mert nagyon jól 
meg lehet valóstani vele olyan 
projekteket, amelyekkel a kö-
zönséghez közelebb lehet ke-
rülni. Emellett az alkotói jogdí-
jak igazságos elszámolását is 
megkönnyíti a rendszer azáltal, 

Phonic Chat

hogy sávosan lehet feltölteni a 
produkciókat. A nagy nehézsé-
günk a szocializációs tevékeny-
ség, a zenészek és a hallgató-
ság meggyőzése arról, hogy ez 
jó és hasznos, de alapvetően  
jó tapasztalataink vannak.

A külföldi megjelenések mit 
adtak hozzá a projekthez?
Elsősorban a kapcsolati hálót. 
A Web Summiton például kint 
voltunk hárman, és mindany-
nyiunknak lett 200 releváns, 
iparághoz kapcsolódó kontakt-
ja, akiknek ki tudjuk küldeni 

a fejlesztéseink eredményét.  
A desk top változatot már meg-
hívásos alapon tesztelik ze-
nészek, és ha elegendő tarta- 
lom felkerült, akkor az alkal-
mazást is nyilvánossá tesszük.

Magyarországon indultok, 
vagy eleve nemzetközi jelen-
létben gondolkodtok?
Magyarországon szeretnénk 
indítani, mert bár nincsenek 
műfaji kötöttségek, de a ma-
gyar zenei identitásunk erősen 
meghatározza, hogy a hang-
szeres, instrumentális zené-

ket preferáljuk, és szeretnénk, 
hogy a magyar gyökerű, sajátos 
zenei gondolkodás legalább  
az első produkciókon átjöjjön. 
De minden más zenei stílusra 
is nyitottak vagyunk, a rendszer 
pedig a már létező produkci-
ókat is kezelni tudja. Nagyon 
fontos lépés volt, hogy az eddigi 
eredményeink alapján meg-
hívtak minket a yorki herceg 
által rendezett szeptemberi 
Pitch Palace eseményre, ahol  
a Royal Philharmonic Or-
chestra is jelezte, hogy szíve-
sen együttműködne velünk.
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AZ ÉVTIZEDES MÚLTTAL  
RENDELKEZŐ CÉG MÁR  

160 VÁROSBAN 1100 TÚRÁT 
KÍNÁL A TURISTÁKNAK, VAGY 
AKÁR A LAKÓHELYÜK TITKAI 

IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK.

NÉVJEGY | ABOUT
Idegenvezető túraalkalmazás 

| Audio travel guides

Alapítva | Founded in: 2015
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Rétai Martin   

alapító-ügyvezető |  
founder-CEO

Sándor István  
tartalomfejlesztési és 

projektvezető | head of content 
development and project 

management

Befektetők | Investors:
Baconsult

Finext Startup

Hogyan költözött az idegen-
vezető az okostelefonra?
Az alapítónk évekkel ezelőtt  
Velencében járt a barátnőjé-
vel, de a GPS-eszköze csak 
pár mondatos leírásokat tar-
talmazott a nevezetességek-
ről, a gondolásuk viszont annál 
érdekesebb történeteket me-
sélt. Így született meg a vir- 
tuális idegenvezető ötlete. Ek-
kor a mobilapplikációs iparág 
még nagyon gyerekcipőben 
járt, ezért PDA-kra történt a 
fejlesztés, és az okostelefonok 
elterjedésével jött el az első 
irányváltás. Az induláskor első- 
sorban hagyományos városné-
ző tartalmakban gondolkod-
tunk, ezekből akartunk minél 
többet elérhetővé tenni. Idővel 
viszont rá kellett jönnünk arra, 

hogy egy átlagos turista éven-
te 2-3 alkalommal kerül olyan 
helyzetbe, hogy használni tudja 
az alkalmazásunkat. Ez idő tájt 
indult meg a nagyvárosokban 
is egyfajta mozgalom, melyben  
a helyiek elkezdték újra felfedez-
ni a saját városaikat. Ezért mi is 
elkezdtünk tematikus túrákban 
gondolkozni, amelyek például 
építészeti, zenei vagy gasztro-
nómiai szempontból mutatják  
be a várost. 

A terjeszkedés  
hogyan zajlott?
A startupok indulásakor kriti-
kus, hogyan tudnak olyan tőke -  
injekciót szerezni, amivel elin-
díthatják a dinamikus növeke-
dést. Mi kezdetben arra kon-
centráltunk, hogy minél több 

PocketGuide

városban legyen tartalom, ez-
által minél több felhasználót be 
tudjunk vonzani. Több versenyt 
is jó eredménnyel zártunk, 
köztük a TechCrunch megmé-
rettetését, és ennek hatására 
először néhány angyalbefektető 
jött, majd az első Jeremie-ala-
pok egyikétől is kaptunk támo-
gatást. Eleinte nagyon fókuszál-
tunk a B2C (fogyasztói) oldalra, 
és bár továbbra is a felhasz-
nálók a legfontosabbak, egyre 
inkább előtérbe került a B2B 
(üzleti) oldala is a vállalkozás-
nak: rengeteg megrendelésünk 

érkezik üzleti partnerektől túra-
fejlesztésre. Jelenleg több mint 
160 városban van világszerte 
túránk. Összesen 1100 tartalom 
közül lehet választani, amelyek 
vagy in-app vásárlással szerez-
hetőek meg, vagy ingyenesen, 
egy-egy partnerünk szponzorá-
ciójának köszönhetően. Öt nyel-
ven érhető el maga az alkal-
mazás, túrák pedig 18 nyelven 
készültek eddig, ami nemsoká-
ra kiegészül majd az arabbal is.

A BVK miben tudta  
segíteni a munkátokat?

Már nem az az elsődleges cé-
lunk, hogy befektetőt keres-
sünk, hanem hogy megtaláljuk 
az üzleti partnereket, akikkel 
együtt tudunk működni. Nem 
egy baráti viszony vagy üzleti 
együttműködés kezdődött már 
rendezvényeken azokkal, akik-
kel egy irányba tudunk nézni. 
Azért is előnyösek ezek az al-
kalmak, mert megismerhetjük 
a hazai startupokat és meg tud-
juk osztani egymással a tapasz-
talatainkat. Ez elősegítheti egy-
egy startup sikerét, ami persze 
jó a magyar gazdaságnak is.
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HOGYAN LEHET KIS MAGYAR 
CÉGKÉNT MEGGYŐZNI  

A MULTIKAT ARRÓL,  
HOGY VALAMIT ROSSZUL  
CSINÁLNAK A GYÁRTÁS- 

LOGISZTIKA TERÜLETÉN?

NÉVJEGY | ABOUT
Innovatív gyártáslogisztikai 

monitoring rendszer |  
Industrial logistics 

monitoring solutions

Alapítva | Founded in: 2013
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
dr. Györgypál László    

társalapító-ügyvezető |  
co-founder-CEO
Lendvai Károly    

társalapító-műszaki vezető |  
co-founder-CTO

Befektetők | Investors:
Gran III

Mi a probléma a mai gyártás-
logisztikai rendszerekkel? 
Nem elég okosak?
Okosnak okosak, csak tech-
nológiailag vannak lemaradva 
10-15 évvel. Az elmúlt évtizedek 
arról szóltak az iparban, hogy a 
gyártósor a lehető leghatéko-
nyabb legyen. Így a gyártásnak 
az a része jellemzően eléggé 
optimalizált: robotizált, automa-
tizált, digitalizált. Mindeközben 
elfelejtődött az ezen kívüli világ, 
minden, ami arról szól, hogy a 
gyártósort hogyan tudjuk kiszol-
gálni. Elképesztő veszteségek 
hal mozódnak fel nap mint nap, 
amelyek jellemzően vagy nem is 
azonosítottak, vagy az üzlet ter-
mészetes velejárójának tekintik. 
Még az Ipar 4.0 modellekből is 
hiányzik a valóság teljes digitális 

leképezése. A logisztika annyira 
le van maradva, hogy még a di-
gitalizációban sem foglalkoznak 
vele kellőképpen.
Hány cég foglalkozik  
ezzel a területtel?
Két kezemen meg tudom szá-
molni, hány megoldás létezik  
a világban arra, hogy a termelés - 
irányítónak valós képe legyen 
arról, hogy mi is folyik a gyár-
ban, és pár ujjam elég ahhoz, 
hogy megszámoljam, hány ver-
senytársunk van. Ez pedig elég 
nagy probléma: ha lenne elég 
versenytársunk, egyszerűbben 
el tudnám mondani, hogy mi-
ben vagyunk jobbak.
Vagyis neked kellene elma-
gyaráznod egy nagyvállalat 
vezetőjének, hogy nem érte-
nek ahhoz, amit csinálnak?

Pozi  
Technologies

Pontosan, hiszen ha elmondom 
egy logisztikai szakembernek, 
hogy idejétmúlt eszközökkel 
végzi a munkáját, akkor köny-
nyen megmutatja, hol van az 
ajtó. Ezért kicsit nehéz dolgunk 
van. Az mindenki számára nyil-
vánvaló, hogy ha mindig tudom, 
hogy mi hol van, és mindezt 
automatizáltan, akkor nincse-
nek elvesző munkadarabjaim, 
a folyamataim nem pókhálóhoz 
hasonlítanak, a fellelhető vesz-
teségpontokat pedig azonosí-
tom és kiküszöbölöm. Ez pedig 
20–30 százalékos hatékonyság-

növekedést jelent még a top 50-
be tartozó vállalatoknál is. Ez  
a piac most kezd kinyílni.
A startupok inkább  
végfogyasztó-centrikusak.  
Az üzleti piacot hogyan tudják 
kezelni?
Mi nem vagyunk tipikus startup, 
inkább technológiai vállalko-
zásnak mondanám magunkat, 
ugyanakkor most kell elkezde-
nünk növekedni. Düsseldorfban 
és Dublinban olyan szakmai 
közönség elé vitt minket a BVK, 
ahol mindig több partner vagy 
ügyfél-lead lett az eredménye  

a részvételnek. Abban már a Be 
Smart verseny előtt is biztosak 
voltunk, hogy nekünk egyszer 
Düsseldorfba el kell jutnunk, 
hiszen német ipari központként 
elsődleges célpiacunk.
A növekedéshez és a fejlesz-
téshez kockázati tőkét  
is igénybe vesztek?
Igen, a Pozi rendszer fejlesz-
tését idén február óta jelentős 
összegű befektetéssel segíti  
a magyar tulajdonú, érett és  
növekedési fázisban lévő cé- 
gekre koncentráló Gran III 
Kockázati Tőkealap.
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MILYEN NEHÉZSÉGEKKEL 
KELL MEGKÜZDENI, HA EGY 

JÓ ÖTLETRE ALAPOZOTT  
CÉGÜNKET BŐVÍTENI  

SZERETNÉNK, ÉS MILYEN 
BUKTATÓI LEHETNEK  

A KÜLFÖLDI PIACOKNAK?

NÉVJEGY | ABOUT
Takarítási szolgáltatások 

közvetítése | Application for 
ordering cleaning services

Alapítva | Founded in: 2015
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Csillik Timur  

alapító-ügyvezető |  
founder-CEO

Bacsányi Ádám 
cégvezető | COO

Befektetők | Investors:
Drukka Startup Studio

Conor Fund
Hiventures

Honnan származik az ötlet?
Négy évvel ezelőtt a szüleim 
próbáltak megbízható takarítót 
keresni, de a netes fórumokon, 
hirdetési oldalakon, Faceboo-
kon senkiről nem lehetett tud-
ni, hogy megbízható-e. Ekkor 
jött az ötlet, hogy létrehozzunk 
egy vállalkozást, ami segít 
gyorsan és könnyen megbíz-
ható takarítót találni. Néhány 
héttel később már készen is 
volt az oldal első változata, ami 
nagyon kezdetleges volt, de 
az előző startupomnál meg-
tanultam, hogy a lehető leg-
egyszerűbb prototípussal kell 
tesztelni a piaci potenciált. A 
Facebookon kis büdzsével ját-
szva egyre hatékonyabb hirde-
téseket futtattunk, és ezzel nőtt 
a megrendelések száma is.  

Ekkor kezdtünk el befektetők-
kel is tárgyalni, ami lehetővé 
tette, hogy komplex oldalt fej-
lesszünk, kialakítsunk egy sa-
ját csapatot, illetve teszteljük, 
hogy külföldön is életképes-e  
a vállalkozás.

Melyek voltak a célországok?
Mivel az a célunk, hogy Közép- 
Kelet-Európa legnagyobb ta-
karításközvetítő oldalává vál- 
junk, kimentünk Lengyelor-
szágba, a régió legnagyobb 
piacára. Azt gondoltam, hogy 
nagyon hasonló lesz a magyar 
piachoz, de rengeteg nehéz-
ségbe ütköztünk. Két dolog 
miatt nem sikerült a márka 
és a szolgáltatás bevezetése: 
egyrészt sokkal magasabbak 
voltak a költségek, mint ter-

Rendi

veztük, másrészt nem talál-
tuk meg azokat az embereket, 
akikkel a helyi Rendi-csapatot 
fel tudtuk volna építeni. Ahhoz, 
hogy jó embereket tudj be-
hozni, kapcsolatokra és piac - 
ismeretre van szükséged. Már 
korábban is jártam a BVK ren-
dezvényeire, ahol jól lehetett 
startupokkal ismerkedni és 
nívós előadásokat hallgatni. 
Volt egy versenyük, a V4 EYES, 
amit megnyertünk, és ennek 
eredményeként elmehettünk 
egy tanulmányútra a visegrádi 
országokba. Lengyelországban  

a Reaktor Warsaw-ban adtam 
elő az ötletet, és ott összeismer-
kedtem több helyi szereplővel, 
akik össze is kötöttek potenci-
ális országmenedzserekkel és 
egyéb szakemberekkel, akikkel 
azóta felvettük a kapcsolatot. 
A Google helyi központja pedig 
ingyenesen biztosít számunkra 
irodát és eszközöket. Így a V4 
EYES számunkra nagyon nagy 
értéket képviselt.

Mennyire könnyű egy ilyen 
szolgáltatás kínálati oldalát 
menedzselni?

A HR a Rendi működésének 
nagyon fontos része. A toborzá-
si folyamatokat próbáljuk auto-
matizálni, mert most egy interjú 
akár másfél órás is lehet, amit 
két kör előz meg és próbataka-
rítás követ. Megpróbáljuk ezt  
20 percre szűkíteni, hogy idő- 
hatékonyan tudjunk jó minő-
ségű takarítókat toborozni. 
Emellett egyre nagyobb hang-
súlyt fektetünk a továbbképzé-
sükre is, különösen, mert idővel 
nem csak takarítást szeretnénk 
közvetíteni, hanem minden ház- 
tartáshoz köthető munkát.
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AZ AKADÁLYMENTESSÉGI  
TÉRKÉPALKALMAZÁST  

FEJLESZTŐ CÉG MÁR EURÓPA 
SZÁMOS ORSZÁGÁBAN  

EREDMÉNYES KAPCSOLA- 
TOKAT TUDOTT KIÉPÍTENI.

NÉVJEGY | ABOUT
Akadálymentes 

térképalkalmazás |  
Smart Accessibility Plan

Alapítva | Founded in: 2015
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Bodó Péter  

társalapító-ügyvezető |  
co-founder-CEO
Székely Tamás  

társalapító | co-founder
Dobai Tibor  

térinformatikus  
| GIS Specialist

Befektetők | Investors:
angyalbefektető |  

business angel
Aquincum Inkubátor  

& Virgo Systems

A Route4U ötlete 2014-re da-
tálódik, amikor Bodó Péter 
alapító kisfia megszületett.  
Az újdonsült apukának különö-
sen Vác macskaköves kis utcái 
adták fel a leckét. Belegondolt, 
hogy ha már babakocsival sem 
egyszerű a közlekedés, milyen 
nehéz lehet a kerekesszékkel 
élők helyzete. Mivel térképé-
szeti és útvonaltervezési ta-
pasztalattal is rendelkezett, 
rájött, hogy a mobiltelefonok 
szenzoraiból származó jeleket 
összegyűjtve akadálymentes 
térképek készíthetőek. Jelen-
leg a felhasználóktól származó, 
automatikusan érkező adatok 
adják az információ egyhar-
madát, és manuálisan is lehe-
tőség nyílik a problémák jelzé-
sére, fényképek feltölté sére. 

A városi szervekkel közösen 
szintén végeznek adatgyűjtést.

A Route4U a Budapesti Vállal-
kozásfejlesztési Közalapítvány 
szervezésében számos verse-
nyen és nemzetközi eseményen 
is megfordult, és ezek mindegyi-
kének volt kézzelfogható ered-
ménye a vállalkozás életében.

Düsseldorfban a BVK közve - 
títésével és a magyar főkon-
zulátus aktív segítségével ké - 
szítenek egy belvárosi jár-
datérképet, és keresik a to-
vábbi üzleti lehetőségeket.
A Párizsban kapott váro-
si kapcsolatokon keresztül 
jutottak el Angers-be, ahol 
hamarosan befejeződik a pi-
lot projekt, ami alapján ki-

Route4U

derül, hogy tovább tudnak-e 
dolgozni francia területen.

A spanyolországi Santander-
ben BVK-s delegáció tagja-
iként jelentek meg. A várost 
extrém domborzata miatt is 
nagyon érdekli a fejlesztés, és 
az itteni smart city csapattal 
sikerült olyan jó viszonyt ki-
alakítani, hogy egy EU-s pro-
jekt keretében közös fejlesz-
tésbe vághattak. Dublinban 
a Futurescope szak kiállítás 
keretében a városházán pit-
chelhették a megoldásu kat, 
és ennek révén figyeltek fel 

egy helyi smart city pályázatra, 
a Wayfindingra, ami kiválóan  
illeszkedett a víziójukhoz. En-
nek mindkét fordulóját meg-
nyerték, és már két ír városban 
is megvalósult a pilot projekt. 

Jelenleg további két városból ér-
deklődtek, és hamarosan akár 
Észak-Írország felé is nyithat-
nak az alkalmazással. Legutób-
bi külföldi megjelenésük a por-
tugáliai Web Summit-on volt, 
ahol a legkomolyabb érdeklődés 
Portu gália mellett Kanadából 
ér kezett. Ez is jól mutatja a nagy 
startup-rendezvényeken való 

meg jelenésben rejlő nemzet-
közi potenciált. Az elmúlt évek 
eredményeinek köszönhetően  
a vállalkozás a piacról fenn  
tudja tartani magát, viszont 
a jelenlegi modell csak lassú  
terjeszkedést tesz lehetővé. 
Ezért jelenleg a következő körös 
befektetés előkészítése zajlik, 
melynek keretében az adat-
gyűjtés radikális felgyorsításán 
gondolkodnak, valamint a mun-
katársak számát és a fejlesz- 
tési kapacitásokat is bővítenék. 
Néhány éven belül a tengeren-
túli megjelenést is elképzelhe-
tőnek tartják.



64 65

A KIS JÓZSEFVÁROSI ÜZLE- 
TET VEZETŐ SÁHÓ LÁSZLÓ  

ÖTMILLIÓ FORINTOS MIKRO- 
HITELT VETT FEL A BVK-TÓL  
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÜZLET-

HELYISÉG MEGVÁSÁRLÁSÁRA.

NÉVJEGY | ABOUT
Kiskereskedelem |  

Retail shop

Tulajdonos | Owner: 
Sáhó László

Hitelfelvétel ideje |  
Loan granted in: 2017 

Hitel összege |  
Amount of loan:

5 millió forint |  
5 Million HUF

Hitelcél | Goal of loan:
az ingatlan megvásárlása | 

buying of property

Honnan jött a kiskereskede-
lem, mint vállalkozási ötlet?
A fő cél az volt, hogy saját lá-
bon álljunk. Nagymamám kis-
kereskedelemmel foglalkozik 
Zuglóban, de édesapámmal ez 
az első közös vállalkozásunk.
Miért a Józsefvárosra esett  
a választásotok?
Apu ismerte a belvárost, és 
főleg az egyetemisták miatt 
választottuk.
Ők a fő célcsoport?
Igen, de jönnek helyben lakók 
is, és folyamatosan épülnek új 
házak is.
A választék is elsősorban az ő 
igényeikre van szabva?
Mivel elég kicsi a hely, arra 
próbálunk törekedni, hogy 
őket kiszolgáljuk, de igyek-
szünk mindenfélét tartani.

Mit szoktak vásárolni?
Főleg gyorskajákat: csomagolt 
élelmiszereket, energiaitalo-
kat, croissant-t. A környéken 
lakók pedig üdítőket, egy-két 
élelmiszert keresnek.
Éppen akkor érkeztünk,  
amikor nagyon nagy volt  
a pörgés az üzletben.  
Látható, hogy ad elég munkát.
Munka az nagyon sok van. 
Hétfőtől péntekig reggel hét-
től este nyolcig tartunk nyitva. 
Általában apu van délelőtt és 
én délutánonként.
Árszintben is visszafogottak 
vagytok.
Muszáj, mivel kollégium és 
egyetem van mellettünk. Tö-
rekszünk arra, hogy verseny-
képesek legyünk mindenkivel. 
Nézem a környékbeli boltok 

Sáhó László

és a nagyobb multik árait is, 
és próbálunk szinte minden-
ben alájuk menni, mert csak 
így lehet megmaradni.
Mióta működik az üzlet?
Szeptemberben lesz három éve.
A BVK-s hitelt pedig másfél 
éve vettétek fel. Erre miért 
volt szükségetek?
Eredetileg ez egy önkormány-
zati bérleti jog volt, és úgy 
gondoltuk, hogy az eszközök-
re és az árukészlet bővítésére 
tudjuk majd fordítani, illetve  
a saját tulajdonnal önállób-
bak is vagyunk.

Honnan hallottatok erről  
a lehetőségről?
Interneten találtam, és sok-
kal jobb konstrukció volt, mint 
amit a bankok ajánlottak.
Bankoknál is próbálkoztatok?
Nézegettem őket, de mire 
odáig jutottunk volna, már 
megtaláltam ezt, és a szá-
mok, százalékok alapján lát-
tam, hogy jobb megoldás lesz.
A folyamat hogyan zajlott?
Teljesen zökkenőmentes volt, 
két hónap leforgása alatt le-
zajlott. Először egy személyes 
konzultáción elmondtam, mit 

szeretnénk, majd bevittem 
egy lapot az üzleti tervvel, 
utána pedig csak a papírmun-
ka volt hátra.
Halasztott fizetést kértetek?
Nem, hiszen addig bérleti 
díjat kellett fizetni az önkor-
mányzat felé, abban sem volt 
halasztás. A nagyságrendje 
hasonló, így nem okoz gondot 
a törlesztés.
Bővítési terveitek vannak?
Sok terv van. Szép lassan ha-
ladunk, amivel tudunk, folya-
matos a fejlődés, idővel majd 
ezek is megvalósulhatnak.
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A STRINGBIKE A KERÉKPÁR 
MEGÚJÍTÁSÁT KÖVETŐEN  

A ZSINÓROS HAJTÁS- 
RENDSZERT FELHASZNÁLVA  

MOZGÁSSÉRÜLTEK SZÁMÁRA 
FEJLESZTETT ESZKÖZT.

NÉVJEGY | ABOUT
Zsinórhajtású kerékpár és 

mozgássérült sporteszköz |  
String-driven bicycle  

and handbike

Alapítva | Founded in: 2010
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Szebényi Tamás     
ügyvezető | CEO
Podonyi János  

üzletfejlesztési vezető |  
head of business development

Befektetők | Investors:
PortfoLion Kockázati  

Tőkealapkezelő Zrt.
Széchenyi Tőkealap

V3 Partners Zrt.

Hogyan lett a kerékpárból 
mozgássérülteknek  
fejlesztett sporteszköz?
Az alapötlet egy kerékpárvá-
sárlónktól származott, aki tör-
ténetesen orvos volt, később az 
Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézettel együttműködve szüle-
tett meg a Stringhandbike néven 
piacra vezetett eszköz. A hand-
bike létező termékkategória, a 
mozgássérültek régóta használ-
ják sportoláshoz a „láncos” vál-
tozatot, de a mi megoldásunk-
nak olyan egyedi előnyei vannak, 
amiket más termék nem tud.

Mik ezek az előnyök?
A mozgássérültek sokféle sérü-
léssel rendelkezhetnek. Úgy ta-
pasztaltuk, hogy szinte minden 
handbike-ozni képes mozgássé-

rültre jut egy, aki számá ra nem 
elérhető ez a mozgásforma, mert 
nem képes a teljes körkörös 
mozgást végrehajtani. A String-
handbike toló-húzó mozgással 
hajtható, és a mozgatáshoz a 
felsőtest legnagyobb tömegű 
izomcsoportjait veszi igénybe. 
Az orvosok a rehabilitációban 
az állapot fenntartása mellett 
sok esetben annak javításában 
is fel tudják használni, például  
a stroke- os páciensek egy részé-
nél, vagy a baleseti gerincvelő- 
sérültek esetében a mozgás-
funkciók helyreállításában.

Hogyan népszerűsítik  
a megoldást?
A célcsoportunk nagyon szűk, 
a lakosság ezrelékében mér-
hető, viszont könnyen targetál-

Stringbike

ható. A mozgássérülteknek ál-
talában van egy érdekvédelmi 
szervezetük, akiken keresztül 
eljutunk a helyi egyesületek-
hez, és klubrendezvényeken, 
taggyűléseken, sportnapokon 
mutatjuk be a megoldásun-
kat. A Facebook-oldalunkon 
keresztül egyre több embert 
érünk el, a hagyományos mé-
dia is megtalált minket, és ez 
mind hozzájárult az ismertsé-
günk erősítéséhez.

Külföldi értékesítésben  
is gondolkodnak?

A magyarhoz hasonló utat tesz-
teljük most a világpiaci nyitás 
kapcsán is. Első nyugat-euró-
pai országként Ausztriát vettük 
célba. Az Egyesült Királyság- 
ból, Dániából, Ausztráliából is 
jelentkeztek már, és az első  
lépések megtörténtek Svájc és 
Németország irányába is.

A Budapesti Vállalkozás- 
fejlesztési Közalapítvány  
versenyein való részvétel is 
segít ebben a folyamatban?
A BVK-val már harmadik éve 
állunk kapcsolatban, és eljutot-

tunk velük Portugáliába, Német-
országba és Írországba is. Eze-
ken az alkalmakon még akkor is 
érdekes kapcsolatokat tudtunk 
kialakítani, ha nem illettünk az 
esemény fő profiljába, a hivata-
los esemény előtt vagy mellett 
pedig saját szervezésben moz-
gássérült szervezetekkel talál-
koztunk. Düsseldorfban a zsűri 
tagja volt az Innogy menedzsere, 
és az ott létrejött kapcsolat ered-
ményeként a hazai leányvállalat, 
az ELMŰ-ÉMÁSZ két eszköz 
megvásárlását is támogatta két 
hazai egyesület számára.
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HOGYAN EMELHETIK KI  
VISELŐJÜKET A TÖMEGBŐL  

AZ ÁRPÁD-KORI VAGY ÉPP  
A HUSZÁRHAGYOMÁNY  

ALAPJÁN KÉSZÜLT KORSZERŰ, 
HORDHATÓ RUHADARABOK?

NÉVJEGY | ABOUT
Öltözéktervező iparművész |  

Clothing designer  
& craftsman

Alapítva | Founded in: 2009
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Takács Zsuzsa 

Hogyan kezdődött  
a vállalkozói karrierje?
Iparművészként a ma már nem 
létező férfiruha-szakon végez-
tem. Újrakezdő vagyok, aki tíz 
éve, amikor a gyerekei felnőt-
tek, tért vissza a szakmájához. 
A méretes szalonomban férfi- 
és női ruhákat is készítek, me-
lyekben az innováció és a tra-
díció keveredik.
Kik a fő megrendelők?  
Meg lehet határozni, hogy 
jellemzően kik nyitottak  
erre a vonalra?
A célközönségem elsősorban 
a Magyar Demokrata újság ol-
vasói közül kerül ki. Ők alap-
vetően konzervatív értékeket 
képviselő emberek. Az értelmi-
ség egyértelműen célcsoport, 
akiknek rálátásuk van a múlt-

beli dolgokra, de a fiatalokhoz 
is szeretnék szólni, hiszen ők 
azok, akik bátrabban nyúlnak 
az öltözködési újdonságokhoz.
Formaruhákat is készít  
megrendelésre?
Először gimnáziumok keres-
tek meg azzal, hogy nyugaton 
minden magára valamit is adó 
iskolának van formaruhája, és 
itthon is lenne erre igény. Majd 
az Eszterházy Károly Egyetem 
rektora jelezte, hogy szeret-
nék lecserélni a talárokat. Egy 
díszes mentét terveztem az 
egyetem felsővezetőinek, ahol 
a különböző színű zsinóros dí-
szítés jelöli a karokat. A Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem 
rektora pedig a hagyományos 
vonalakat modern köntösben 
visszahozó öltönyeimet látta, 

Takács Zsuzsa

és ezt szerette volna átültetni 
formaruhába. 
A tervezés mellett az előállí-
tás is a műhelyben történik?
A kiállítandó ruhák és a mű-
hely is egy helyen van az ate-
lier-ben, ami azért előnyös, 
mert ha jön egy ötlet, azt a sza- 
bászasztalon azonnal meg is tu-
dom valósítani. Az ott található 
anyagok is inspirálnak, azok-
ba rögtön belelátom a ruhát.  
A munkatársaim régi, összeszo-
kott csapatot alkotnak, magyar 
nagymamák. Ketten varrással  
foglalkoznak, ketten pedig be- 

segítenek az eladásban és a 
napi feladatokban.
Az anyagok nyújtotta inspirá-
ció és a díszmagyar mellett 
milyen forrásokból dolgozik?
A Magyar Nemzeti Múzeum 
1996-os katalógusa, a honfog-
lalás-kori fémleleteken meg-
jelenő ornamentikák indítottak 
el ezen az úton. Védjegyemmé 
váltak az Árpád-kori palmet-
ták, amelyeket minden ruhám-
ra rácsempészek valahogyan.  
Értékőrző munkámat a Gróf 
Széchenyi Család Alapítvány 
különdíjjal ismerte el.

Milyen tervei vannak a jövőre?
Szeretnék minél több intéz-
ményi és magánmegrendelőt. 
Ebben a legnagyobb segítség  
a szájhagyomány, amikor az 
emberek egymásnak mondják 
el, hogy meg vannak elégedve. 
A BVK is tud ebben segíteni?
Részt vettem már kiállítóként 
rendezvényükön, de igazgató 
asszony amúgy is hűséges vá-
sárlóm, mert felismerte, hogy 
ha az ember kiáll a közönség 
elé, nem mindegy, mit üzen 
az öltözékével, hogyan tiszteli  
meg a hallgatóságát.
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A CHATBOT-MEGOLDÁSOKAT 
FEJLESZTŐ CÉG A TAVALY 

ŐSSZEL KAPOTT BEFEKTETÉS 
SEGÍTSÉGÉVEL AKTÍVAN  

DOLGOZIK A NEMZETKÖZI  
TERJESZKEDÉSEN. 

NÉVJEGY | ABOUT
Nagyvállalati chatbot-

fejlesztés | Corporate chatbot 
developers

Alapítva | Founded in: 2016
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Deliága Ákos   társalapító-
ügyvezető | co-founder-CEO

Szálka Tamás   társalapító-
műszaki igazgató | co-founder-CTO

Kalydi Gergely    
társalapító | co-founder    

Papp László   
társalapító | co-founder

Bikádi Zoltán  
üzletfejlesztési vezető | Chief 

Business Development Officer
Befektetők | Investors:

Techstars – Rakuten
Portfolion – Day One Capital

Milyen háttérrel vágtak bele 
az alapítók a chatbot-fejlesz-
tésbe?
Deliága Ákos informatikus- köz-
gazdász, aki korábban a HP-
nál is dolgozott. Ő, és a luft- 
hansás tapasztalatokkal ren-
delkező Kalydi Gergely az egye-
temen dolgozták ki a vállalko-
zás ötletét, majd egy kéthetes 
amerikai tanulmányutat is tet-
tek, hogy jobban megismerjék 
az akkor még csak kialakuló-
ban lévő chatbot-piacot. Szálka 
Tamásnak informatikai cégei 
voltak korábban, Papp László 
pedig ügynökségeknél szerzett 
marketingtapasztalatokat.
Az ötletből hogyan lett  
növekvő cég?
Onnantól, hogy az első ügyfél-
nek el tudták adni az ötletet, 

saját forrásokból fejlesztettek. 
A bootstrapping fázis után, már 
a Viber stratégiai partnereként 
a Techstars és a Rakuten ak-
celerátor-programjában kapott  
befektetést és szakmai támoga-
tást a Talk-a-Bot, év végén pe-
dig kétmillió eurós befektetés-
hez jutottunk a Portfolion és a  
Day One Capital konzorciumá-
tól, amelyet technológia- és üz-
letfejlesztésre tudunk fordítani.
Egyelőre magyar  
vállalatokkal dolgoztok?
A jelenlegi ügyfeleink első-
sorban magyar cégek, illetve 
nemzetközi cégek, mint pél-
dául a Bosch vagy a Heine-
ken magyar leányvállalatai. 
Magyarországról tervezzük 
irányítani a nyugat-európai 
terjeszkedést, emellett már 

Talk-a-Bot
Szingapúrban is jelen va-
gyunk, ahonnan a Távol-Kele-
tet célozzuk meg. A terjeszke-
désben a legnagyobb kihívást 
a megfelelő partnerek megta-
lálása, valamint a helyi jelenlét 
megteremtése jelenti. Utóbbi 
partnervállalatokon keresztül 
is megoldható, de elsősorban 
a saját munkatársak alkalma-
zását preferáljuk.
Startup-körökben gyakran 
hallani, hogy az egyes piacok 
között rengeteg a különbség. 
Van tapasztalatotok  
a Távol-Kelettel?

A CEO-nk évekig dolgozott 
Szingapúrban, így van tapasz-
talat, és a tavalyi akcelerátor-
programot is felhasználtuk 
a kapcsolatok kiépítésére. A 
startupok esetében stratégiai 
döntés kérdése, hogy merre 
indulnak el, nyugatra (EU és 
USA) vagy keletre (FÁK-orszá-
gok, arab államok, Távol-Ke-
let). Az USA számunkra túl 
távol van, Nyugat-Európá-
ban viszont az előnyeink ki-
domboríthatóak, főleg a nem 
angol nyelvű piacokon. Dél-
kelet-Ázsia mellett pedig fő-

képp a méretek szólnak: csak 
Szingapúr vonzáskörzetében  
600 millió ember él, akik elő- 
szeretettel használják az új 
technológiai megoldásokat.
A Budapesti Vállalkozásfej-
lesztési Közalapítvány miben 
tudja segíteni a munkátokat?
Tavaly nyertünk a 8. Be Smart 
versenyen, és újra tervezünk 
elindulni rajta. Ott voltunk a 
Startupok Éjszakáján és Vidar 
Andersen tréningjén is, mert 
az ottani tapasztalatokat és 
kapcsolatokat nagyon hasz-
nosnak találjuk.



72 73

EGY MAGYAR FEJLESZTŐ-  
ÉS BEFEKTETŐCSAPAT  

ÚJSZERŰ, VENDÉGÉLMÉNY- 
KÖZPONTÚ MEGOLDÁST 

DOLGOZOTT KI A SZÁLLODAI 
FOLYAMATOK KEZELÉSÉRE. TMRW.life

NÉVJEGY | ABOUT
Szállodai folyamat-

menedzsment alkalmazás |  
Hotelry process  

management app

Alapítva | Founded in: 2017
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Kató Csaba   

ügyvezető | CEO
Palicz Péter    

kereskedelmi igazgató |  
chief business development 

officer

Befektetők | Investors:
magánbefektető |  

private investor

Miért volt szükség a szálloda- 
ipar megreformálására?
A beruházónk az elmúlt 10-
15 évben rengeteg üzleti úton 
járt, és mindenhol ugyanazzal  
a problémával találkozott: hiá-
ba volt visszatérő utas vagy akár 
törzsvendég, akkor is sorba kel-
lett állnia a bejelentkezéshez 
és újra megadnia az adatait, és  
a kijelentkezés is hasonlóan 
bonyolult volt. Ebből az élmény-
ből született a célkitűzés, hogy 
minél gyorsabban és hatéko-
nyabban intézzük azokat a pro-
cedúrákat, amelyek nem adnak 
hozzá a vendégélményhez.
Hogyan zajlott a fejlesztési 
folyamat?
A specifikáció megalkotása 
fél évig tartott, ezt másfél éves 
fejlesztés követte. Tavaly már-

ciusban pedig megnyitottuk a 
saját szállodánkat, a KViHotel 
Budapestet, ahol elkezdtük 
használni az alkalmazást is, 
így már egyéves üzemelteté-
si tapasztalattal, validációval 
és felmutatható referenciával 
rendelkezünk. Ez a legerősebb 
marketingeszközünk, és így 
el tudjuk kerülni azt a start-
upok körében gyakori kocká-
zatot is, hogy az első ügyfe-
leiken szeretnék letesztelni  
a terméküket.
Az app elvileg mindenfajta 
szálláshelyet ki tud szolgálni. 
Szűkítettétek a célcsoportot?
Nem szűkítjük a lehetséges 
partnerek körét, érkezett már 
megkeresés ötszobás Airbnb-s 
lakástól és 200 szobás négycsil-
lagos szállodától is. A TMRW 

Hotels alaptermék mellé kifej-
lesztettük a TMRW Hostels és 
a TMRW Apartments változatot 
is, hogy mindenféle igényt ki 
tudjunk szolgálni.
Vannak már megvalósult 
szerződések is?
Jelenleg 5-6 aláírt szerződéssel 
rendelkezünk Magyarországon, 
Ausztriában és Szlovéniában. 
A hazai piacot ugródeszkának 
tekintjük, de globális piacban 
gondolkodunk. A felhőalapú, je-
lenleg 8 nyelven elérhető alkal-
mazás erre jó alapot szolgáltat. 
A CEEMEA régiót itthonról szol-

gáljuk ki, de a spanyol piacon 
önálló képviseletünk van, és 
idén más országokban is sze-
retnénk ilyeneket nyitni.
A BVK hogyan tud  
ebben segíteni?
A BVK leginkább abban segít, 
hogy bemutatkozási lehetősé-
geket teremt a globális piaco-
kon, és találkozási lehetősé- 
get biztosít a potenciális be-
fektetőkkel. A napokban tér-
tünk haza Barcelonából, ahol 
a helyi külképviselet is nagyon 
proaktív volt, rajtuk keresztül 
is elértünk B2B partnereket.

A közeljövőre a képviseletek 
nyitásán túl milyen terveitek 
vannak?
Az alaptermékek már nem 
igényelnek fejlesztést, tech-
nológiai oldalról most az a 
feladatunk, hogy minél több 
szállodai rendszerhez tud-
janak csatlakozni. És most 
kezdtünk befektetőkeresésbe 
is a terjeszkedés finanszíro-
zására. Ideális esetben olyan 
kockázati tőkéssel szeretnénk 
együtt dolgozni, aki a skálá-
zásban is tapasztalatokkal bír, 
és ezt át tudja adni nekünk.
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KOVÁCS FLÓRA FERENC- 
VÁROSBAN PÉKSÉGET ÉS KIS 

DELIKÁTESZT ÜZEMELTET.  
A VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSRÓL 

ÉS A HITELFELVÉTEL TAPASZ-
TALATAIRÓL KÉRDEZTÜK.

NÉVJEGY | ABOUT
Kiskereskedelmi üzlet |  

Retail shop

Tulajdonos | Owner: 
Kovács Flóra

Hitelfelvétel ideje |  
Loan granted in: 2018 

Hitel összege |  
Amount of loan:

7 millió forint | 7 Million HUF

Hitelcél | Goal of loan:
üzlethelyiség megvásárlása | 

buying out the real estate

Hogyan kerültél kapcsolatba 
a kiskereskedelemmel  
és a vendéglátással?
Szüleim egy olyan üzlethelyiség 
tulajdonosai voltak, amiben a 
bérlők vendéglátóhelyet üze-
meltettek Miskolcon. Az ő biz- 
tatásukra végeztem el a ven - 
déglátóipari főiskolát. Diploma 
után külföldön is gyűjtöttem 
tapasztalatokat mind a ven-
déglátás, mind a szállodaipar 
területén. Mikor elérkezett-
nek láttam az időt, a lakásom 
melletti épületben kivettem 
egy pici, önkormányzati tulaj-
donú üzlethelyiséget, amely-
ben megnyitottam a Veknit.  
Az üzlet megvalósításában 
nagy segítségemre volt egy  
fiataloknak kiírt pályázat, me-
lyen üzleti tervem nyertes lett.

Milyen profillal működik  
az üzlet?
Eleinte kávézónak szántam, 
ahol minőségi péksüteménye-
ket is lehet kapni, de idővel  
a vendégkör – a környéken la-
kók, és a SOTE hallgatói, köztük 
sok külföldi – igényei szerint ki-
bővítettem delikáteszszerű kí-
nálattal: kézműves kolbászok, 
szendvicskrémek és szendvi-
csek, különleges édességek  
is kaphatóak.
A hitelfelvételre miért volt 
szükség?
A hosszú távú tervezhetőség-
hez és a nagyobb beruházások-
hoz biztosabb hátteret jelentett, 
ha saját tulajdonban tudhatom 
az üzletet. Amint erre lehető-
ségem nyílt, jeleztem az önkor-
mányzat felé, hogy szeretném 

Vekni

megvásárolni a helyiséget, de 
ehhez tőkére volt szükségem.
Miért a Budapesti Vállalkozás- 
fejlesztési Közalapítvány mikro - 
hitelére esett a választásod?
A vételi szándékom bejelen-
tésekor a bank előbb adásvé-
teli szerződést szeretett volna 
látni, míg a tulajdonos önkor-
mányzat a vételárat. Már majd-
nem kifutottam az ajánlattételt 
követő határidőből, amikor egy 
helyi önkormányzati képviselő 
javasolta számomra a BVK-s 
lehetőséget. Ők nyitottak vol-
tak a rugalmas megoldásra és 
a kamataik, kondícióik is sok-

kal kedvezőbbek voltak, mint  
a bankhitelekéi.
Éltél a türelmi időszak  
lehetőségével?
Igen, egyelőre csak a kama-
tokat törlesztem. A felvételkor 
legfeljebb 12 hónapos türelmi 
időszakot lehet kérni. Én ennek 
a felét igényeltem, egyrészt az 
ingatlanszerzéssel kapcsola-
tos többletköltségek, másrészt 
a nyitást követő téli hónapok 
kisebb forgalma miatt.
Mennyire váltak be  
az elképzeléseid?
A hely jól működik, sok ven-
dég megfordul itt, akik szá-

mára törzsvásárlói programot 
is indítottam. Eleinte mindent 
magam csináltam a Vekni-
ben, ami nagyon fárasztó volt,  
14-16 órákat dolgoztam, de 
mára már munkatársakat is 
tudok foglalkoztatni. Az ő ki-
választásuknál a barátságos  
személyiség és a vendégek 
iránti elkötelezettség az el- 
sődleges szempont, és szeren- 
csére ők is megtalálják itt a  
számításukat. Sike rült jó dön- 
téseket hozni az elmúlt időszak-
ban, és az „egyszer fent, egy-
szer lent” mára inkább „kétszer 
fent és egyszer lent” lett.
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SZÓLÁS MIKLÓS  
A MARKETING, AZ ÜGY- 

INTÉZÉS TERÜLETÉN  
ÉS MUNKAERŐPIACI  

KÉRDÉSEKBEN IS TÁMOGATJA 
VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEIT.

NÉVJEGY | ABOUT
Marketing- és munkaerőpiaci 

tanácsadás, virtuális 
asszisztencia szolgáltatások | 
Marketing and HR consulting, 

virtual assistance services

Alapítva | Founded in: 2011
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Szólás Miklós    

ügyvezető | CEO
Szólás-Schön Edina  

Mi vezetett el a marketinghez?
Informatikai végzettséggel 
ren delkezem, de hamar mar-
ketingterületre kerültem, ahol 
nagyvállalati környezetben 
nem csak kommunikációval 
foglalkoztam. Ötven felé köze-
ledve azt tapasztaltam, hogy 
a munkaerőpiac nem igazán 
kedvez nekem. Ekkor egy 
munkaerőpiaci kommuniká-
cióval foglalkozó ügynökség-
nél találtam meg a helyem, és 
ott is dolgoztam a nagy válsá-
gig. A válság után viszont azt 
láttam, hogy egészen más-
képp épült újjá a munkaerő-
piac, mint amilyen előtte volt.  
Sokaknak segítettem a saját 
korosztályomból abban, ho-
gyan találhatnak új munkát, 
vagy állhatnak a saját lábukra.

Ebből hogyan lett vállalkozás?
A válság során a bér- és mar-
ketingköltségeket húzták meg 
leginkább, ezért elkezdtem az-
zal foglalkozni, hogy ha valaki 
nem engedheti meg magának, 
hogy állandó marketingest tart-
son, vagy nincs szüksége rá, 
mert annyira kicsi, annak virtu-
ális marketingszolgáltatásokat 
nyújtsak. Majd kiderült, hogy 
egészen más dolgokra is nyitot-
tak az ügyfeleink. Így kezdtünk 
el virtuális asszisztencia szol-
gáltatásokat nyújtani, amelynek 
keretében minden nemszere-
tem munkát elvégzünk. Olyan 
adminisztratív dolgokat is meg-
csinálunk, amiket inkább halo-
gatnának, viszont nyomasztja 
őket. Van egy tartalomfejlesztő 
üzletágunk is, átvesszük egy-

egy Facebook-oldal vagy szak-
mai blog üzemeltetését min-
denféle szövegírási, fotós és 
egyéb feladatával. Emellett 
marketingtanácsadóként mű-
ködöm a kis- és középvállalko-
zók körében. Ez utóbbi erősen 
kötődik az RV17-hez.
Miért választottátok  
az RV17-et?
13 hónapja felszámoltuk a bel-
városi irodánkat és hazajöt-
tünk ide a kerületbe. A közös-
ségi iroda nekünk nagyon jól 
működik, mert a lakástól elkü-
lönülő iroda jobban szervezi az 

életünket, de mégis rugalmas-
ságot ad, és az ügyfelek is job-
ban be mernek jönni ide, mint 
egy Kálvin téri irodaházba.  
A helyi vállalkozók szemében 
is sokkal hitelesebb vagyok 
így, és a képzéseink tematikája 
is összecseng a vállalkozás-
fejlesztési iroda feladataival.  
Az RV17-tel van egy keretszer-
ződésem, amelynek keretében 
most a legnépszerűbb az óra-
díjas tanácsadás, amit jelen-
tős kedvezménnyel érhetnek 
el az ügyfelek. A feleségem 
pedig a szomszédos művelő-

dési házban tanít informatikát 
a helyi nyugdíjasoknak. Ebben 
a kerületben születtem, és az 
emberek még mindig nagyon 
közvetlenek itt egymással. 
Facebook nélkül is megvaló-
sítjuk azt a közösségi koncep - 
ciót, amire szükség van a gaz-
daság fejlődéséhez. A szemé-
lyes kapcsolatok még mindig  
a legfontosabbak a munkahely- 
és az ügyfélszerzésben. Arra 
vagyunk igazán büszkék, hogy  
ez a tevékenység nem csak 
nekünk tesz jót, de az RV17 
segít nekünk segíteni.

Vilma Virtuális 
Marketing



78 79

HOGYAN SEGÍTHETNEK A JÁTÉ-
KOS FELADATOK A MAGABIZTOS 
NYELVTUDÁS KIALAKÍTÁSÁBAN, 

ÉS MILYEN GÖRÖNGYÖS UTAT 
KELL BEJÁRNI, AMÍG EBBŐL 

TERMÉK SZÜLETIK?

NÉVJEGY | ABOUT
Nyelvtanulási alkalmazás |  

Application for learning 
English language

Alapítva | Founded in: 2013
Alapítók és vezetők |  

Founders and top management:
Al-Gharawi Attila  

alapító-ügyvezető |  
founder-CEO

Befektetők | Investors:
Mile Ferenc

Hiventures Kockázati 
Tőkealapkezelő Zrt.

Al-Gharawi Attila már egy év-
tizede angol nyelvtanárként 
dolgozik, azonban voltak olyan 
diákjai, akik nem tudnak olyan 
bátran megszólalni idegen 
nyelven, mint amennyire a 
tanulásba beleölt energiájuk 
indokolta volna. Így járt Mile 
Ferenc is, aki „civilben” egy 
700 főt foglalkoztató cég tulaj-
donos-ügyvezetője, viszont az 
Attila által kifejlesztett mód-
szer segítségével 7 évvel ez-
előtt hamar tárgyalási szintre 
jutott angolból.

Az akkor a húszas évei elején 
járó tanár és a tapasztalt üz-
letember közösen meglátták 
a módszer elterjesztésében 
rejlő lehetőséget, és fél évet 
töltöttek azzal, hogy kidolgoz-

zák az üzleti modellt. Az Attila 
által kifejlesztett felhőalapú 
szoftvert tervezték „négyzet-
re emelni”, hogy milliókhoz 
eljuthasson a megoldás. Még 
„az appok őskorában” készült 
el a „minimálisan használ- 
ható és szerethető változat”,  
az ingyenes Xeropan 1, ame- 
lyet húszezer letöltő segítsé-
gével teszteltek. A tapaszta-
latok alapján két éve született 
meg a Xeropan 2, amelynek 
egyedi ismertetőjegye a játé-
kosság. Ez roppant motiváló-
nak bizonyult: míg az iparági 
átlag azt mutatja, hogy 100 
tanulóból a harmadik hónap 
végére már csak 7-8 használja 
az oktatóprogramokat, a gami-
fikáció segítségével náluk ez 
a szám elérte a 27 százalékot.

A Xeropan 2017-ben meg-
nyerte a Budapesti Vállalko-
zásfejlesztési Közalapítvány 
Be Smart versenyét, és részt 
vettek a Startupok Éjszakáján 
is. A BVK kapcsán elsősorban 
az alapítvány által biztosított 
kapcsolatrendszert és mé-
dia megjelenéseket emelik ki, 
valamint a tudásmegosztást, 
például a BVK által szerve-
zett workshopokat.

Két kihívás azonban még meg-
maradt. Az egyik a moneti-
zálás: az eredeti változatban 
virtuális fizetőeszköz segítsé-

gével lehetett új szinteket 
meg nyitni, de a felhasználók a 
tapasztalatok szerint az egyér-
telmű, átlátható előfizetéses 
modelleket szeretik, így ebben 
az irányban tervezik át a prog-
ramot. A másik hiányosság a 
beszéd gyakorlása volt, amihez 
egy mesterséges intelligencián 
alapuló digitális tanárt fejlesz-
tettek, „akivel” 50-100 tipikus 
párbeszédszituációt gyakorol-
hatnak a tanulók. Az MI kiala-
kítása költséges feladat, ezért 
a magánbefektető mellé koc-
kázati tőkealapot is bevontak  
a társaságba.

A Xeropan jelenleg 15 nyelven, 
155 országban, 200 ezer nyelv-
tanuló számára nyújt angol-
oktatást, és havonta átlagosan 
20 ezer új hallgató csatlakozik, 
miközben a három hónapos 
megtartási arány 30-35 száza-
lékosra növekedett. A beszél-
gető modul, az új előfizetési 
modell és az app mellett a we-
bes elérhetőség kialakításával 
jövőre havi több tízmillió forin-
tos, 2020-ra pedig a milliárdos 
árbevétel a kitűzött cél. A be- 
fektetés óta a csapat tíz fő- 
vel bővült, jelenleg huszonöten 
dolgoznak a cég irodájában.

Xeropan
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Az országban a gazdasági növekedés  
is segíti a startupok fejlődését.   
A digita lizáció, az új, innovatív megoldá-
sok az induló vállalkozások tevékenysé-
gét segítik. A gazdasági kilátások jók,  
az üzleti környezet támogatja a vállalko-
zások fejlődését, a befektetők továbbra 
is bíznak a magyarországi befektetési 
lehetőségekben.
– Varga Mihály pénzügyminiszter,  
miniszterelnök-helyettes

A Nasdaq-on, a new yorki technológiai 
tőzs dén egyedül Izraelnek több technoló-
giai cé ge van, mint az EU-nak, Japánnak, 
Kínának és Dél-Koreának együttvéve. 
Büszke vagyok arra, hogy magyar nagy-
követként már harmadszorra szervezünk 
magyar stan  dot a DLD Fesztiválon, és na-
gyon jó az együttműködésünk a fővárossal 
és a BVK-val.
– Nagy Andor, Magyarország  
tel-avivi nagykövete

A BVK a European Business and Innovation Centres 
Network (EBN) aktív tagjaként kiváló kapcsolatokat 
épít más országok szervezeteivel, ezáltal a magyar 
startupoknak, vállalkozásoknak új üzleti kapcso-
latokat tud biztosítani Európa-szerte.
– Javier Echarri, az EBN vezérigazgatója

Örvendetes, hogy a BVK-val közös együtt-
működés eredményeképp egyre több 
magyar startup épít ki helyi üzleti kapcso-
latokat Észak-Rajna-Vesztfáliában.
– Elena Matekina, Észak-Rajna-Vesztfália 
tartományi befektetési ügynöksége,  
az NRW Invest vezetője

A V4 magyar elnökségnek az a célja, hogy a digi-
talizációs kérdésekben is mutassuk meg a világ-
nak, hogy mit tudunk. Fontosnak tartom, hogy ne 
csak általánosságban mutatkozzunk be, hanem 
olyan konkrét témákban kínáljunk megoldásokat, 
amelyek minden várost érintenek, mint például  
a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem  
és a közlekedés. A Főváros támogatásával  
a BVK kiváló cégeket hozott ki.
– Győri Enikő, Magyarország madridi nagykövete

A magyar startupok iránt az ír üzleti világban  
nagy érdeklődés mutatkozik, mert a sémákon  
túlmenően olyan kreatív megoldásokat tudunk  
kínálni, melyek nemzetközi szinten is kelendőek. 
– Pálffy István, Magyarország dublini nagykövete

A Rheinland Pitch a történetében  
legelső Rajna-vidéken kívüli elődöntőt 
Budapesten szervezte meg a Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal 
(BVK) együttműködve 2018. márciusban.
– Szegner Balázs, Magyarország  
düsseldorfi főkonzulja

A lisszaboni Web Summit magyar standja egy folya-
matos építkezés újabb állomása. Az építkezésben 
fontos szerepe van annak, hogy a BVK-ban nagyon 
értékes társra találtunk, s elkötelezettek vagyunk 
az iránt, hogy tovább segítsük a magyar vállalkozó-
kat, fejlesztőket, webes szakembereket. 
– Breuer Klára, Magyarország  
lisszaboni nagykövete

A BVK-RÓL ÉS A MAGYAR  
STARTUPOKRÓL MONDTÁK

TOVÁBBI 
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Egyeztessen időpontot ingyenes hitelkonzultációra 
a 06-30/376-93-84 telefonszámon vagy a 
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