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A felsőoktatási intézmények szerepe a startupcégek 
külhoni inkubációjában

Makai Attila Lajos és Vasa László

Összefoglaló: A magyar startup-ökoszisztéma az elmúlt tíz évben – a tőkehiányos környezet 
miatt főképp az állami támogatásoknak köszönhetően – alakult ki. Az állami tőkealapok e hatást 
erősítették a 2014–2020-as időszakra rendelkezésre álló uniós források megnyílása óta. A fo-
lyamattal párhuzamosan a felsőoktatási rendszer átalakulása, a piaci logikának a magyar egye-
temekre történő beszivárgása is megkezdődött. A jelen tanulmány célja a felsőoktatási szféra és 
a startup-ökoszisztéma erős kapcsolatának a bemutatása, külön kitekintéssel az e rendszerek 
teljesítményét mérő ranglisták közti szignifikáns interdependenciákra. Az írás másik célkitűzése 
olyan érvek és gyakorlati tapasztalatok felsorakoztatása, amelyek a mellett szólnak, hogy az 
egyetemeket be kell vonni az állam által tervezett, a hazai startupcégek külhoni ökoszisztémák-
ban történő inkubációját célzó programoknak a megvalósításába.

Kulcsszavak: startup-ökoszisztéma, felsőoktatási rendszer, inkubáció

Abstract: Due to the environment of lack of private capital, the Hungarian startup ecosystem 
has evolved over the last ten years by the funds and grants of the government. The impact of 
government-owned VC funds became increasingly strong after the budget sources of the 
2014–2020 EU programming period had been opened. In parallel with this, the transformation of 
the Hungarian higher education system also begun with the infiltration of the market logic into 
universities. The purpose of this analysis is to demonstrate the strong relationship between the 
academic and the startup ecosystems with a special focus on the significant interdependencies 
of rankings which measures the performance of these systems. The other aim of this paper is 
to enumerate arguments and good practices in favour of involving universities in government-
designed programs for incubating Hungarian startup companies in foreign ecosystems.
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Bevezetés

A korai fázisban lévő vállalkozások befektetői finanszírozásának a kezdetei Magyaror-
szágon nem túl hosszú időre nyúlnak vissza. Viszonylag új jelenségről beszélhetünk, 
hiszen az első ilyen célú tőkealapok, kezdeményezések a 2000-es évek elején jöttek 
létre, illetve történtek meg hazánkban. Az igazi lökést azonban a 2007–2013-as eu-
rópai uniós költségvetési időszak pénzügyi forrásaiból létrehozott JEREMIE-alapok 
megnyitása jelentette. Az első ilyen (uniós forrásból társfinanszírozott) alapokból 
2010-ben, a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-vel történt szerződések aláírását 
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követően kaptak a hazai cégek. 2009 és 2015 között a JEREMIE 1. és JEREMIE 2. 18 
alapja összesen 85,7 milliárd forintnyi forrással rendelkezett (Karsai, 2013).

A 2014–2020-as tervezési időszakban már ugrásszerű növekedésnek lehet-
tünk tanúi, mind a rendelkezésre álló források mértéke, mind a befektetéshez jutó 
startupvállalkozások számát tekintve. Összességében jelenleg tizennégy állami, vala-
mint több jelentősebb magánalap működik hazánkban. Az állami tőkealapokat korábban 
kiválasztott pénzügyi közvetítők (pl. a két kockázati tőkealap-kezelő zrt., a Hiventures 
és a Solus Capital) kezelik, a legtöbb esetben egyszerre többet is. Az európai uniós és 
a hazai költségvetésből közösen, illetve az utóbbiból önállóan finanszírozott tőkeala-
pok a programozási időszak zárásáig rendelkezésükre álló 117 milliárd forintos hazai és 
180 milliárdos uniós kihelyezhető forrás következtében egyértelmű fölényben vannak 
a klasszikus értelemben vett magántőkéből létrejött alapokkal szemben (Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség, 2018).

Az alapokra vonatkozó szabályozás értelmében államinak tekinthetők a nagyobb-
részt uniós forrásokból és részben a közvetítő szervezet hozzájárulásaival működő, 
JEREMIE-típusú alapok is. A magán- és az állami alapok sajátosságai, valamint az álla-
mi beavatkozás elméleti alapjai a hazai startup-ökoszisztéma fejlődésével egy időben 
kerültek a tudományos érdeklődés fókuszába. Az elemzések – a magyar sajátossá-
gokat figyelembe véve – megállapították, hogy a gazdasági értelemben kockázatos, 
ám pozitív externáliákat létrehozó startupok fejlődését támogató befektetések területén 
célszerű az állam és a magánpiac együttműködése (Molnár és Jáki, 2017). Tágabb ér-
telemben elmondható, hogy a magyar példa illeszkedik ahhoz a Mariana Mazzucato 
(2018) által leírt jelenséghez, amelynek értelmében az egyes startup-ökoszisztémák 
kialakulásának kezdetén mindig valamilyen állami szakpolitikai beavatkozást kell ke-
resnünk.

Tekintettel arra, hogy az egyes magyar startupcégek a jellegükből, valamint a magyar 
piac korlátozott méretéből adódóan is jellemzően a külpiacokra törnek, megalapozott 
igényként merült fel a hazai startup-ökoszisztéma szereplői külföldön történő meg-
jelenésének a támogatása (Filep, Kovács és Tamándl, 2010; Oláh és Horváth, 2014). 
Hasonló helyzetet figyelhetünk meg a földrajzilag lényegesen nagyobb, de Magyaror-
szággal mégis jól összehasonlítható Lengyelország esetében is, ahol a startupcégek 
75 százaléka nemcsak az Európai Unióban, hanem valamely harmadik országban is 
fejt ki gazdasági aktivitást (Maciejewski és Wach, 2019). A külpiacra lépést, valamint 
a külhoni startupvilágban történő sikeres megjelenést támogató programok az utób-
bi időben (a jelen tanulmány későbbi részeiben részletezett módon) meg is jelentek 
a kormányzat által koordinált szakpolitikákban. E programok beavatkozási pontjai-
nak értékelése előtt azonban mindenképpen szükséges tisztázni azokat a tényező-
ket, amelyek befolyásolásával sikeressé tehető egy adott ökoszisztémában működő 
startupvállalkozás.
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Startup-ökoszisztéma és sikertényezők

A siker tényezőinek ismertetése előtt természetesen az egyes alapfogalmak jelenté-
sének és tartalmának az egyértelmű tisztázására van szükség. E feladat nem könnyű, 
mivel a témához kapcsolódó szakirodalom meglehetősen szerteágazó, és nem lehet 
bennük mindenki által egységesen elfogadott definíciókkal találkozni.

Az ökoszisztéma definíciójának problematikájára adott véleményünk szerint sike-
res választ a finnországi Oulu Egyetem kutatóinak (Tripathi, Seppanen, Boominathan, 
Oivo és Liukkunen, 2019) munkája, akik összesen 18.310 online elérhető szakirodal-
mi mű (ezen belül 63 kifejezetten a startup-ökoszisztéma tárgyában keletkezett írás) 
áttekintését követően tették közzé az azokban a leggyakrabban alkalmazott és hivat-
kozott definíciót. A hiánypótló kutatás alapján adott definíció szerint (lásd: Triphati et 
al., 2019, 64–65. o.) „a startup-ökoszisztéma egy különálló és lehatárolt olyan régiót 
jelent, ahol vállalkozók és támogató szervezetek működnek együtt annak érdekében, 
hogy új startupvállalkozásokat hozzanak létre, illetve a meglevők fejlődését elősegítsék” 
(a szerzők fordítása). Az „ökoszisztéma” kifejezéssel a leggyakrabban a startupok lét-
rehozását célzó „emberek”, „szervezetek” és „erőforrások” hálózatát írják le a vizsgálat 
alá vont művek. Az első alatt a vállalkozókat és befektetőket, a másodikon a befektetői 
intézményeket, nagyvállalkozásokat (ideértve természetesen a multinacionális cégeket 
is), valamint az egyetemeket, az utolsó alatt az emberek és szervezetek által biztosított, 
a startupcégek létrehozását segítő, támogató infrastruktúrát értik. A jelen tanulmány 
keretei közt a startup-ökoszisztémát a továbbiakban a fenti értelmezésben használjuk.

A startupcégek definíciójának vonatkozásában szintén többféle megközelítés létezik. 
Tekintettel arra, hogy Magyarországon az állami szféra a hazai startup-ökoszisztéma 
legjelentősebb érdekelt fele (stakeholder), a rendszer különböző szereplői is nagyrészt 
az egyes állami stratégiai dokumentumok által használt definíció alapján értelmezik a 
fogalmat. Az állam által elfogadott általános definíció értelmében „a startupok nagy 
növekedési potenciállal rendelkező, a globális piacon is értelmezhető termék-, szer-
vezet-, üzleti modell, vagy szolgáltatás-innovációra épülő, külső befektetésre szoruló, 
méretüket tekintve jellemzően mikro- vagy kisvállalkozások” (Digitális Jólét Program, 
2016). Írásunkban a fentieknek megfelelően használjuk a startupcég fogalmát, de értel-
mezésünkben a startupcég minden esetben olyan korai fázisú vállalkozásnak minősül, 
„amelynek célja új termék, vagy szolgáltatás létrehozása szélsőségesen bizonytalan 
feltételek között” (Ries, 2013). Fontos leszögezni, hogy minden startup korai fázisú vál-
lalkozás, de nem minden korai fázisú cég minősül startupnak. A különbséget minden 
esetben az innováció, valamint a bizonytalan külső feltételek meglétében kell keresni.

A német Hochschule Fresenius és az amerikai Stanford University kutatói által vég-
zett, az amerikai és a német startup-ökoszisztémát összehasonlító kutatás összefogla-
ló jelentésében (Geibel és Manickam, 2015) megjelölt, szakirodalmi elemzésen alapuló 



108  Makai Attila Lajos és Vasa László

sikerfaktorok egységes szerkezetbe foglalják azon külső, belső, valamint a támogatói 
intézményrendszerhez kapcsolódó tényezőket, amelyek egy adott startupcég, illetve 
végső soron a vizsgált startup-ökoszisztéma sikerességéhez szükségesek. E ténye-
zők az adott startupcég sikerfaktorai is egyben, és attól függetlenül érvényesek, hogy 
a vizsgált vállalkozás a világ mely startup-ökoszisztémájában működik. (Nem vitatva 
természetesen azt, hogy ökoszisztémáról ökoszisztémára változhat a megjelölt ténye-
zők hatásának az erőssége. Ezek esetleges összehasonlító vizsgálata jó kutatási alapot 
jelenthet a témával foglalkozó szakembereknek.) Geibel és Manickam (2015, 2. o.) az 
alábbi táblázatban foglalták össze e tényezőket (a szerzők fordítása):

1. táblázat
Belső tényezők Külső tényezők Támogatói tényezők

Alkalmazottak/csapat Kormányzati szakpolitika Mentorálás

Munkakultúra Politikai stabilitás Hálózatbővítés

Alapítók Lokáció Befektetői támogatás

Szervezeti struktúra Hozzáférés a tehetségekhez Jogi, adminisztratív support

Exitstratégia Hozzáférés új piacokhoz Infrastruktúra

Marketingstratégia Versenytársak Workshopok/rendezvények

Ügyfélhálózat Korábbi tapasztalatok

Termék

Skálázhatóság

Pitchképesség

Család és munka egyensúlya

A fenti tényezők iránymutatást adhatnak a struktúrát alakító szereplők számára arra 
vonatkozóan, hogy a rendszer mely elemeinek a fejlesztése szükséges a hazai startup-
ökoszisztéma és azon belül a startupcégek minél hatékonyabb támogatásához (Ko-
vács, Tamándl és Filep , 2010). A már hivatkozott „Magyarország digitális startup straté-
giája” című dokumentumban található pillérek (Digitális Jólét Program, 2016, 52–92. o.) 
megfeleltethetők a fenti sikertényezők valamelyikének. Az állami szakpolitika azonban 
túllép e kereteken, és a jövőben a magyar startupvállalkozásoknak az egyes, globáli-
san is jelentős ökoszisztémákban való megjelenésének, képviseletének a támogatá-
sát tervezi. E célkitűzés először a 2019 és 2030 közti időszakra vonatkozó „Nemzeti 
Exportstratégia” c. dokumentumban jelent meg. A stratégia 6. pontja a következőket 
deklarálja: „A washingtoni Business Promotion and Development Campus üzletfejlesz-
tési centrum mintájára további legalább négy helyszínen (előreláthatóan: Finnország, 
Izrael, Dél-Korea, Szingapúr) kívánunk inkubációs központot létrehozni hazai startupok 
számára.” (Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2019a).
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A külhoni startupinkubációhoz kapcsolódó állami szerepvállalás

Mint korábban megállapítottuk, a hazai startup-ökoszisztéma meghatározó szereplője 
az állam, mind intézményi, mind finanszírozási oldalon. Állami részről a rendszer egyes 
szereplőinek a külpiacokon, illetve a külföldi ökoszisztémákban történő megjelenésé-
nek a támogatása jelenleg két formában történik:

1. Állami vagy részben állami tulajdonú kockázati tőkelalapok és portfóliójuk megjele-
nése külhoni startup-ökoszisztémákban

A hazai állami, vagy részben állami tulajdonú venture capital alapok legnagyobb sze-
replője a Hiventures Zrt, amelytől indulása óta összesen 204 startupcég kapott tőkebe-
fektetést (Hiventures, 2019b). A nagyrészt induló vállalkozásokkal rendelkező portfólió-
ban a kezdeti 32 százalékról 2018-ra 62 százalékra emelkedett a magasabb árbevételt 
elérő startupok száma (Hiventures, 2019a). Az alap programjai jól modellezik a többi 
szereplő hasonló célú kezdeményezéseit és tevékenységeit is. A tőkealap az alábbi, a 
külhoni startup-ökoszisztémákban történő megjelenést segítő programokkal támogat-
ja a portfóliójába tartozó cégeket:

• Nemzetközi startupversenyeken történő részvétel szervezése/támogatása. Pél-
da: Global Innovative Startup Competition (Hiventures, 2018).

• Külföldi szakmai programok, bemutatkozási lehetőségek szervezése. Példa: 
Startup Campus London (Hiventures, 2017).

• A külföldi startup-ökoszisztéma jelentős szereplőjének szerepeltetése hazai ren-
dezvényeken. Példa: Get in the Ring Budapest (Hiventures, 2016).

• Együttműködés a StartupCampus kezdeményezéssel; a berlini és londoni inku-
bációs program; felsőoktatási együttműködés a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemmel és a Széchenyi István Egyetemmel (StartupCampus, 
2019).

2. Közvetlenül a kormányzat által kezdeményezett és finanszírozott programok
Magyarországon jelenleg két, kifejezetten az állam által működtetett kezdeménye-

zés fut: a Külgazdasági és Külügyminisztérium által indított Business Promotion and 
Development Campus elnevezésű, Washington D.C.-ben működő „pilot” program, 
illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium által szervezett és EU-s források-
ból támogatott INPUT Program (INPUT Program, 2019). A KKM által koordinált, 2019. 
június 12-én indult kezdeményezés (MTI, 2019) célja a Washington D.C. startup-
ökoszisztémájában működő szerződött partnerek bevonásával a hazai startupcégek 
piacra lépésének elősegítése, a mentorálás biztosítása, valamint egy két-három hetes 
washington akcelerátor programban történő részvétel. Az utóbb említett, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium támogatásával működő program célja egy olyan komplex 
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szolgáltatási portfólió kialakítása, amely lefedi és segíti az egyes startupcégeknek a 
tervezési fázistól a külpiacokra történő kilépésig terjedő életciklusát. A két program sa-
játosságait az alábbi táblázat részletezi:

2. táblázat

INPUT Program BP/DC Program

A működés 
központja

Magyarország, regionális 
központokkal

Külhoni startup-ökoszisztémák 
központjai

Célkitűzés
Hazai startupok támogatása, 

kompetenciáik erősítése, külpiacra 
lépés támogatása

Startupcégek megjelenésének 
támogatása egy meghatározott 

ökoszisztémában, a magyar startup-
ökoszisztéma képviselete az adott 

térségben

Eszközök
Tanácsadási szolgáltatások, 

üzletfejlesztés, rendezvényeken való 
részvétel támogatása

Helyi inkubációhoz szükséges 
infrastruktúra, tanácsadási 

szolgáltatások

Partnerség
Egyetemek, iparkamarák, inkubátorok, 

multinacionális cégek, brit 
nagykövetség

A helyi startup-ökoszisztémák 
meghatározó szereplői

Az összehasonlítás alapján megfigyelhető, hogy a két program alapvetően a megva-
lósítási helyszínekben különbözik egymástól. Míg az INPUT Program hazai központból, 
a partnerhálózat segítségével, addig a BP/DC program (és az annak alapján a jövőben 
indítandó további programok) az adott külhoni startup-ökoszisztémában levő inkubá-
torközpontból támogatják a külpiacra lépést, valamint az egyes startupcégek sikeres-
ségéhez szükséges kompetenciák erősítését. Nem megkerülhető az a különbség sem, 
hogy az INPUT széles körű, a hazai ökoszisztéma szinte valamennyi szereplőjét bevonó 
partnerségben, a BP/DC pedig kifejezetten a helyi (Washington D.C.) ökoszisztéma sze-
replőivel partnerségben működik. Jogosan felmerülő kérdés, hogy hogyan lehet úgy 
megszervezni egy, az állam által külhoni startup-ökoszisztémában működtetett inku-
bációs központot, hogy annak működése hozzájáruljon valamennyi releváns, korábban 
ismertetett sikertényező erősítéséhez.

Azokban az esetekben, amikor egy adott inkubátornak korlátozott hozzáférése van 
egy adott ökoszisztémában mozgó kockázati tőke eléréséhez (és a kezdeti időszakban 
a kormányzat által külföldön működtetendő inkubátorok minden bizonnyal ilyenek lesz-
nek), a kutatások szerint a támogatást és a facilitálást előtérbe helyező stratégiát érde-
mes előnyben részesíteni (Geibel és Chengappa, 2014). Ennek az üzleti támogatás mel-
lett a mediációs mechanizmus az egyik legfőbb eszköze, amely egyfajta hidat képez az 
inkubált cég és az azt körülvevő innovációs ökoszisztéma között (Bergek és Norrman, 
2008). A megvalósításához az adott inkubátornak olyan partnerekre van szüksége, 
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amelyek mélyen beágyazottak az adott startup-ökoszisztémába. Ilyen szereplő egy-
értelműen az egyetemi szféra, amely meghatározó és megkerülhetetlen aktora vala-
mennyi, a világban működő jelentős ökoszisztémának. A következőkben ezért érdemes 
kissé jobban megvizsgálni a felsőoktatási intézményeknek az e területen elfoglalt helyét 
és szerepét.

Az egyetemek szerepe a startup-ökoszisztémákban

Az egyetemi/akadémiai szférának a világban játszott szerepének a megváltozásával, 
valamint a „vállalkozó egyetem” (Münch, 2014) létrejöttével a felsőoktatás önálló gaz-
dasági szereplőként jelenik meg a tudományos, a gazdasági, valamint az innovációs 
alrendszerekben. E fejlődést az Amerikai Egyesült Államok egyetemeinek a példáján, az 
ottani állami szerepvállalást is bemutatva ismertette Elizabeth Popp Berman a témával 
foglalkozó szakirodalom talán legtöbbet idézett könyvében (Popp Berman, 2012).

Az ezredfordulótól kezdődően az egyetemek technológiai és tudástranszfer- (TT-) 
tevékenysége a tudományos érdeklődés középpontjába került. A vállalkozói egyetem 
egyes összetevőinek – mint a spin-off tevékenység feltételeinek a belső és külső al-
kotóelemei (Markman, Balkin, Gianiodis és Phan, 2005), a kollaboráción alapuló K+F-
projektek szervezésének a sajátosságai (Nerkar és Shane, 2003; Lakner, Kiss, Popp, 
Máté és Oláh, 2018), valamint a technológiai transzfertevékenységek előmozdításának 
az innovációs szakpolitikát érintő feladatai (Mustar és Wright, 2010) – az elemzése 
megjelent már a szakirodalomban. A 2000-es évek közepétől pedig előtérbe került az 
egyetemi tudástranszfer-tevékenység és a venture capital (VC-) alapok kapcsolatának 
a vizsgálata is (Wright, Lockett, Clarysse és Binks, 2006) valamint később az egyetemek 
által alapított VC-k kutatása (Croce, Murtinu, & Grilli, 2014).

Konkrét (Andalúziát érintő) hálózati elemzéssel a kutatók bemutatták az egyetemi 
szféra és a vállalkozói ökoszisztéma erős kapcsolódását egy adott régióban (Fuster, 
Padilla-Meléndez, Lockett és Del-Águila-Obra, 2019). A kutatások alapján a szerzők a 
TT-irodákat működtető egyetemet az ökoszisztéma centrális szereplőjeként írják le, 
amely jelentőségében megelőzi a helyi közigazgatást, a technológiai és ipari parkokat, 
valamint az egyéb, a vállalkozásokat segítő szervezeteket (pl. inkubátorházakat, ak-
celerátorokat). Korábban azok a dán kutatók is hasonló eredményekre jutottak, akik a 
hálózati modellben működő üzleti inkubátorok (Networked Incubators) térségi beágya-
zottságát vizsgálták (Bollingtoft és Ulhoi, 2005). Ők összefüggéseket találtak a vizsgált 
inkubátorok által, az azok működési területén kiépített szociális hálózatok erőssége, a 
megszerzett társadalmi tőke, valamint az inkubátor működésének a hatékonysága kö-
zött. A kutatás szerint az inkubátor által megszerzett társadalmi tőke nagysága korrelál 
az adott területen az inkubátornak az innováció térségi szereplőivel (így az egyetemek-
kel) kiépített intézményes, illetve személyes kapcsolatainak a mértékével.
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Rangsorok és toplisták

Ha elvonatkoztatunk a szakirodalomtól, és megfigyeljük az egyetemek, valamint a 
startup-ökoszisztémák teljesítményét mérő, a szakértői közösség többsége által el-
fogadott, valamint a befektetők körében a napi döntések meghozatalakor is használt 
rangsorokat, a rendszer nevezett szereplői között nagyon erős kölcsönhatásokat vehe-
tünk észre. Módszertani szempontból e rangsorok reflektálnak is egymásra.

A startup-ökoszisztémák fejlettségét több hálózat is méri, közülük a legjelentősebb 
a StartupBlink és a StartupGenome. Mindketten évente jelentetik meg a rangsoraikat, 
és hasonló adatbázisok alapján állítják fel azokat: a Crunchbase, a Dealroom, valamint 
az OrbIntelligence adatbázisra építenek, másodlagos adatforrásként pedig például a 
GitHub, a Forbes és az OECD elérhető adataira. A jelen elemzés készítésekor a válasz-
tásunk azért esett a StartupGenome (2019) ranglistájára, mert az komplex, az egyes 
városoknál jóval szélesebb területeket vizsgál. A jelen írásnak a fogalmakat tisztázó ré-
szében ismertetett, általunk (is) használt definícióhoz e megközelítés jobban illeszkedik, 
valamint képes a maga egységében képet adni arról a sok esetben város- és régiós 
határokon átívelő térről, amelyben egy adott ökoszisztéma működik. A StartupBlink 
(2019) országokat, illetve városokat elemez és állít rangsorba, ugyanakkor a szakiro-
dalom alapján bizonyítható, hogy egy-egy ökoszisztéma kialakulását nem a közigaz-
gatási határok befolyásolják, és nem a segítségükkel végezhetők el annak lehatárolása. 
Mindezt jól alátámasztja a kanadai innovációs korridorhoz kapcsolódó Toronto–Wa-
terloo ICT-klaszterről szóló tanulmány is (Bramwell, Nelles és Wolfe, 2004). Szintén a 
StartupGenome mellett szól az egyes ökoszisztémák életciklus-állapotának a mérése 
is, amelyből kifejezetten pontos képet kaphatunk a jelentésben szereplő aktivációs, glo-
balizációs, attrakciós és integrációs fázisban levő konkrét ökoszisztémákról.

Az egyetemek vonatkozásában szintén több rangsorból válogathatunk. A regionáli-
sakon és a kontinentálisakon kívül jelenleg az alábbi jelentős, globális rangsorok állnak 
rendelkezésünkre (Hazelkorn, 2015):

• Academic Ranking of World Universities (ARWU)
• Webometrics
• National Taiwan University Rankings
• Leiden Ranking
• SCImago Journal and County Rank
• University Ranking by Academic Performance
• QS World University Rankings
• Times World University Rankings (Times Higher Education, THE)
• U-Multirank
• Best Global University Ranking



  113

 Külügyi Szemle

A felsőoktatási intézmények szerepe

3. táblázat

A világ top 30 startup-ökoszisztémája és 
a területükön működő top 500-as listában 

szereplő egyetemek száma

„Kihívó” startup-ökoszisztémák és a 
területükön működő top 500-as listában 

szereplő egyetemek száma

Ökoszisztéma Top 500-as egyetem 
száma Ökoszisztéma Top 500-as egyetem 

száma
Szilícium-völgy   3 Helsinki 2
New York   8 Hangcsou 1
London 15 Jakarta 0
Peking   2 Lagos 1
Boston   9 Melbourne 3
Tel-Aviv   1 Montreal 2
Los Angeles   3 Moszkva 3
Sanghaj   2 Mumbai 1
Párizs   7 São Paulo 2
Berlin   4 Szöul 6
Stockholm   2 Sencsen 1
Seattle   1 Tokió 4
Toronto–Waterloo   3
Szingapúr   2
Amszterdam   5
Austin   2
Chicago   4
Bengaluru   1
Washington D.C.   4
San Diego   1
Denver–Boulder   1
Lausanne–Bern–Genf   6
Sydney   6
Vancouver   3
Hongkong   7
Atlanta   2
Barcelona   3
Dublin   3
Miami   2
München   2
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Közülük a legismertebb az Academic Ranking of World Universites, illetve a THE rang-
listája. Az ARWU mérési módszertana (Academic Ranking of World Universities, 2019) 
az oktatás minőségét, az oktatók/kutatók eredményeit, az idézettséget, valamint az egy 
főre eső akadémiai eredményt veszi számításba a rangsor felállításakor. A THE ezzel 
szemben a számításba bevonja az ún. „industrial income” (Times Higher Education, 
2019), azaz a technológiai transzferhez (így az egyetemi VC- és TT-alapok hatékonysá-
gához) kapcsolódó felsőoktatási tevékenységet is. Amennyiben a célunk az egyetemek 
és a startup-ökoszisztémák kapcsolatának a vizsgálata, úgy egyértelműen érdeme-
sebb az utóbbi rangsort választani, hiszen az képes az egyetemek azon tevékenységét 
mérni, amellyel azok talán a legszorosabban kapcsolódnak a startupvilághoz.

Mind a StartupGenome jelentésében, mind a THE ranglistáján (Times Higher Education, 
2019) elérhetőek a friss, 2019-re vonatkozó adatok (azokat a THE 2020-as listaként 
publikálta), ami lehetőséget ad az összevetésre. Igen beszédes a StartupGenome 30 
legjelentősebb, továbbá az azokat követő 12, minimum 4 milliárd dolláros értéket elérő 
ökoszisztémáinak („Ecosystem Value”) és a hivatkozott egyetemi ranglistájának a 
legjobb 500 egyetemének a viszonya, amely a 3. táblázatban látható.

A táblázat alapján elmondható, hogy az első 30 startup-ökoszisztéma területén min-
den esetben (100 százalékban) találhatunk olyan felsőoktatási intézményt, amely sze-
repel a legjobb 500 egyetem listáján. A „kihívó”, de 4 milliárd dollár feletti értékkel ren-
delkezők közül pedig csak Jakarta esetében nem találunk világklasszisnak mondható 
egyetemet. A fennmaradó helyeken (a felsorolt helyek 92 százalékában) ugyanaz az 
eredmény, mint a legjobb 30 esetében. Amennyiben hasonló módszertan segítségével 
vizsgáljuk a StartupGenome életciklus-elemzésnek alávetett ökoszisztémákat, akkor a 
4. táblázatban szereplő eredményeket kapjuk.

A táblázat jól mutatja, hogy a StartupGenome által elemzett és a globalizációs fázis-
ba belépett valamennyi ökoszisztéma komoly egyetemi háttérrel rendelkezik (Jakarta 
ismét kivételt képez). Mivel azonban a globalizáció késői állapotában levő, valamint 
a 4 milliárd dollár érték feletti ökoszisztémák között igen nagy átfedés tapasztalható, 
érdemes inkább az „aktivációs”, azaz a kezdeti fázisban levő rendszereket elemezni. 
Ebben a csoportban a tagok 76,4 százaléka rendelkezik világklasszis egyetemmel. 
A kivételek:

• Bahrein
• Belgrád és Újvidék
• Litvánia
• Nur-Szultan (az egykori Asztana)
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Bahrein és Nur-Szultan esetében a startupcégekre vonatkozó adózási kedvezmények 
(Bahreinében a teljes adómentesség), valamint az ökoszisztéma bőséges állami támo-
gatása adhat választ a sikeresség kérdésére, ugyanakkor a litván és a belgrádi eredmé-
nyek érdekes kutatási témákat adhatnak a szakterülettel foglalkozó elemzőknek.

4/a táblázat

Globálisan „aktivációs” fázisban levő 
startup-ökoszisztémák és a területükön 

működő top 500-as listában szereplő 
egyetemek száma

„Korai globalizációs” fázisban levő startup-
ökoszisztémák és a területükön működő top 
500-as listában szereplő egyetemek száma

Ökoszisztéma Top 500-as egyetem 
száma Ökoszisztéma Top 500-as egyetem 

száma

Atlanti-Kanada 1 Antwerpen 3

Bahrein 0 Barcelona 3

Belgrád és Újvidék 0 Koppenhága 3

Puszan 1 Helsinki 2

Calgary 1 Houston 2

Edmonton 1 Jeruzsálem 1

Észtország 1 Madrid 2

Frankfurt 2 Melbourne 3

Litvánia 0 Montreal 2

Manila 1 Rajna-vidék 3

Írország közép-keleti 
régiója 1 Szöul 6

Új-Zéland 6 Tokió 4

Nur-Szultan 0

Québec 1

San Bernardino 1

Tajpej 3

Nyugat-Dánia 2
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4/b táblázat

„Késői globalizációs” fázisban levő startup-
ökoszisztémák és a területükön működő top 
500-as listában szereplő egyetemek száma

„Attrakciós” vagy „integrációs” fázisban levő 
startup-ökoszisztémák és a területükön 

működő top 500-as listában szereplő 
egyetemek száma

Ökoszisztéma Top 500-as egyetem 
száma Ökoszisztéma Top 500-as egyetem 

száma

Jakarta 0 Amsterdam   5

Miami 2 Austin   2

Párizs 7 Bengaluru   1

San Diego 1 Peking   2

São Paulo 2 Berlin   4

Sydney 6 Chicago   4

Toronto–Waterloo 3 Los Angeles   3

Vancouver 3 Seattle   1

Washington D.C. 4 Sanghaj   1

Szingapúr   2

Stockholm   2

Tel-Aviv   1

Boston   9

London 15

New York   8

Szilícium-völgy   3

Természetesen a StartupGenome jelentésében nem szerepel az összes vizsgált 
startup-ökoszisztéma. A 4 milliárd dollár értéket el nem érőek nem kerültek bele a kiad-
ványba, illetve az életciklus-elemzés (Ecosystem Deep Dive by Lifecycle) is csak meg-
határozott, a kutatás által kiválasztott területekre fókuszál. Így maradhatott ki például az 
egyébként jó eredményeket produkáló Bécs környéki, illetve milánói ökoszisztéma, és 
ezért nem szerepelnek a magyar adatok sem a jelentésben. Ugyanakkor Ausztria eseté-
ben is megfigyelhető, hogy magában az egyetemi központként is funkcionáló főváros-
ban több startupcég működik (összesen 773), mint az ország más részein együttvéve 
(761) (Austrian Startup Monitor, 2018). Milánó kapcsán szintén hasonló helyzetnek le-
hetünk tanúi: a helyi startup-ökoszisztéma központi szereplője a nagynevű Politecnico 
di Milano, amelynek speciális programját a startupok külhoni ökoszisztémákban törté-
nő megjelenését támogató, egyetemi partnerségben működő jó gyakorlatként az aláb-
biakban mutatjuk be.
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Egy sikeres nemzetközi példa: PoliHub–TusStar-kooperáció

A Kínai Népköztársaság és Olaszország oktatáspolitikai együttműködése időben jó-
val megelőzött bárminemű, az egyes startup-ökoszisztémák kooperációját vagy in-
kubációs folyamatokat támogató programot. A két állam oktatási minisztere 2005. 
július 4-én írt alá ezzel kapcsolatban megállapodást (PoliTong, 2006). Az együttmű-
ködésben kínai részről először a Sanghajban működő Tongdzsi Egyetem, olasz rész-
ről a Politecnico di Milano, valamint a Politecnico di Torino vett részt. A szakpolitikai 
döntés alapján a Tongdzsi Egyetemen megalakult a kínai–olasz campus (Sino–Italian 
Campus), amelynek feladata az intézmények közti felsőoktatási együttműködés ko-
ordinálása, továbbá a közösen létrehozandó double degree [kétdiplomás] programok 
előkészítése és a kapcsolódó kurrikulumok összehangolása volt. A program sikerét jól 
jelzi, hogy 2019-ben csak a milánói intézmény és a Tongdzsi Egyetem között hat olyan 
MSc-képzés fut (mind STEM [tudományi, technológiai, mérnöki és matematikai] terü-
leteken), amely két diplomát ad, és valamennyi szakon a teljes létszámot betöltötték 
(Politecnico di Milano, 2019).

Ezzel párhuzamosan az olasz egyetem további tizenhárom másik, Kínában működő 
felsőoktatási intézménnyel is együttműködési megállapodást kötött különféle kutatói, 
oktatói és diákcseréről, valamint ösztöndíjprogramokról. (A pénzügyi megalapozásuk-
hoz hozzájárult, hogy időközben a Sino–Italian Campust szponzorálni kezdték olyan 
olasz gazdasági szereplők, mint a Pirelli, az UniCredit, valamint az Italcementi.) Az egyik 
ilyen, oktatási szempontból lazább (nem két- vagy közös diplomát adó képzéseket le-
hetővé tevő) partnere a pekingi Csinghua Egyetem volt, amely Kína legfejlettebb, legis-
mertebb, a legfrissebb rangsor alapján a világ 23. legjobb felsőoktatási intézménye. 
A startup-ökoszisztémák együttműködése szempontjából ez számít relevánsnak, mert 
az elmúlt években ebből nőtt ki az a kooperáció, amely a jelen tanulmány aspektusából 
is jó gyakorlatnak számít.

A Politecnico di Milano és a Csinghua Egyetem ugyanis az innovációt érintő terüle-
tekre fókuszálta az együttműködést, amelyet kínai részről a Tsinghua Holding tagja-
ként a startupinkubációs és akcelerációs feladatokat ellátó TusStar koordinált, és az 
egyetemek vezetői 2017. február 28-án írták alá a szerződést (Tshinghua Holdings, 
2017). A TusStar a StartupGenome 2019-es rangsorában 4. helyen álló pekingi startup-
ökoszisztéma meghatározó, a Csinghua Egyetemhez kapcsolódó szereplője. A 2001-
ben létrejött TusPark Business Incubator Co. a megalakulása óta több mint ötezer 
startupcéget inkubált, és komoly nemzetközi partnerhálózattal rendelkező intézmény, a 
pekingi startup-ökoszisztéma globálissá válásának az egyik legjelentősebb szereplője 
(TusStar, 2019). Olasz részről a kooperációt a milánói egyetem által 2000-ben alapí-
tott PoliHub inkubátor látja el. A vezérigazgatójával, Stefano Mainettivel készült interjú 
szerint (Meyer és Castillo, 2018) az intézmény legfőbb erősségei közé tartozik többek 
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között az egyetemen működő háromszáz laboratóriumnak a startupcégek prototípus-
fejlesztési, skálázási, tesztelési tevékenységében való részvétele, valamint az intenzív 
egyetemi spin-off tevékenység hatékony menedzselése.

A két egyetemi inkubátor az együttműködés keretei közt egyrészt a milánói campu-
son kialakított egy önálló épületet (Sino–Italian Design Innovation Base) a TusStar szá-
mára, Pekingben pedig a TusStar inkubátorában teret és irodákat kapott a PoliHub, s 
ezzel megteremtették a kooperáció állandó infrastrukturális feltételeit.

A kapcsolatok továbbfejlődése segítette elő, hogy 2018. április 17-én létrejöjjön a 
programok kiterjesztését célzó közös platform (Joint Platform) megállapodás, amely-
nek keretei közt a Csinghua Egyetem innovációs központot hozott létre a milánói egye-
temi campus mellett működő BovisaTechben, ahol kínai és olasz cégek, startupok in-
novációs projektjeinek, fejlesztéseinek és azokhoz kapcsolódó tevékenységeinek adnak 
teret. Az együttműködésből született és az innovációs központot működtető új közös 
cég, a SIDERA S.r.l. (Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance) 
60 százalékos részvényese a TUS Holding (Tsinghua Holdings), 40 százalékban pedig 
az olasz egyetem alapítványa, a PoliHubot is részben tulajdonló Fondazione Politecnico 
di Milano. A 23 ezer négyzetméteres innovációs központ lehetőséget biztosít a kínai és 
olasz startupok, egyetemi spin-offok és az innovációs piac szereplői számára közös 
projektek megvalósítására, valamint a milánói és a pekingi startup-ökoszisztéma átjár-
hatóságának a biztosítására (PoliHub, 2018). Az intézmények és a startupok az alábbi 
szakterületeken kooperálnak egymással:

• ipari design
• autóipar
• energetika
• ipar 4.0
• robotika

A TusStar és a PoliHub, valamint az anyaintézményeik együttműködésével jelenleg 
valamennyi, a PoliHub által inkubált startup (a számuk 46) és spin-off (összesen 17) cég 
lehetőséget kap a pekingi startup-ökoszisztémában történő megjelenésre. Az olasz je-
lenlét infrastrukturális feltételeit a TusStar pekingi központja biztosítja, és az egyetemek 
közti kooperáció elősegíti a programokban részt vevő startupok által fejlesztett termé-
kek tesztelésének, skálázásának és gyártás-előkészítésének a megvalósítását.

A szingapúri modell

A PAIGEO Alapítvány támogatásával 2019 júliusában a Széchenyi István Egyetem ma-
gas szintű delegációja látogatott Szingapúrba, hogy tanulmányozza a helyi egyetemi-
kutatási szféra és az ipar együttműködésén alapuló – a legendás szingapúri science 
park modell alapját képező – tudományos és technológiai parkok működését, hátterét, 
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valamint a kapcsolódó startup-ökoszisztémát, amelyek hasznos példaként szolgál-
hatnak a tervbe vett győri TT-park kialakítása során. Ez a fejezet az ott szerzett ta-
pasztalatokat és a kapcsolódó lehetőségeket mutatja be.

Szingapúr tudásalapú és innovációra épülő gazdaságfejlesztésének sajátosságaiból 
fakadóan a tanulmányút során megismert Singapore Science Park (SSP) némileg eltér 
az európai TT-park modelljétől. Az alapvető küldetése, hogy a bérlői számára magas 
szintű és a kreativitást, az innovatív gondolkodást fejlesztő infrastruktúrát alakítson ki 
az irodakörnyezet, valamint a közösségi terek és programok révén is. Ugyanakkor maga 
a park az azt körülvevő magas színvonalú egyetemi innovációs közeg és a kormány-
zati oldalról kezdeményezett fejlesztési programok következtében nem folytat önálló 
startup-, vállalkozásfejlesztési vagy technológia transzfertevékenységeket, s ebben el-
tér a legtöbb európai hasonló intézménytől.

A Singapore Science Park a szingapúri technológiai folyosó része, Ázsia egyik legna-
gyobb presztízsű K+F- és technológiai fejlesztési létesítménye, ikonikus dizájnú épüle-
tekkel. Közel helyezkedik el a kulcsfontosságú és kiváló szingapúri egyetemekhez, más 
kutatóközpontokhoz, ügynökségekhez, közintézményekhez és startupközösségekhez 
(National University of Singapore [NUS], National University Hospital [NUH]). Ide-
ális helyszín a technológiai cégek számára, így számos nagynevű cég már be is te-
lepült, és folyamatos fejlesztési igényeket támaszt. Ezek közé tartozik az Avaya, a 
FrieslandCampina, a Merck, a Ferrero, a Thomson Reuters, a DNV, a Defence Science 
Organisation National Laboratories, a Defence Science and Technology Agency, a Fu-
jitsu, a Quintiles, a Shimadzu, a TÜV SÜD PSB, az AT&T, az FJ Benjamin, az Institute of 
Microelectronics, a Crimson Logic vagy az IDS Medical. Az ötven hektáron fekvő park 
két részből áll: az SSP 1-ből és az SSP 2-ből. A Singapore Science Park kormányzati 
kezdeményezésre épült, és az Ascendas Sinbridge cég üzemelteti, amely Ázsia egyik 
legnagyobb, fenntartható városi projektekre és irodaházakra specializált fejlesztőcége.

Víziója szerint az SSP a startupok, multinacionális vállalatok és regionális központok 
olyan olvasztótégelye, ahol kiválóságok, tehetségek találkoznak, kerülnek kapcsolatba, 
és működnek együtt, kiváló közösségi szellemben. A brit Dyson cég 2017-ben létesített 
K+F-központot a parkban, 330 millió fontos beruházással (CNA, 2019).

Mind a Singapore Science Parkkal nagyfokú szimbiózisban működő National Univer-
sity of Singapore, mind a Nanyang Technological University (NTU) startup- és tech-
nológiatranszfer programjai jól tükrözik Szingapúr kormányának a vállalkozói kultúra 
fejlesztésére irányuló határozott törekvéseit.

Az egyetemek nemzetköziesítési tevékenysége és a startup-ökoszisztéma fejlesztése 
erősen összefonódik a hallgatók egyre nagyobb számban történő nemzetközi gyakor-
latszerzésével, és ezen belül is főként a startupkultúra „bölcsőiben”, a Szilícium-völgy és 
Izrael startupvállalatainál folyó internship programokon való részvételének a lehetővé 
tételére fókuszál. Ezáltal a hallgatók jelentős része már az egyetemi tanulmányai vége 
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előtt valós betekintést nyer a vállalkozásalapítás és az ötlet piacra vitelének gyakorla-
tába a néhány hetestől az akár egy teljes évig tartó gyakornoki programokon keresztül.

5. táblázat
A THE World University Rankings (2019b) 48. helyén álló Nanyang Technological

University startupösztönző programjai (a tanulmányút során szerzett információk alapján)

Inkubáció

Az egyetemi dolgozók és hallgatók lehető legszélesebb körének a 
bevonása az inkubációs folyamatba.
Startupvállalkozások indításának ösztönzése mentorhálózat révén.
Startupfinanszírozás egyetemi forrásból, belső pályázatok útján:

• Multidiszciplináris támogatások: TRL1, TRL2 szinten lévő projekt-
ötletekhez (max. 10.000 szingapúri dolláros [S$] támogatással).

• „NTUitive GAP FUND”: max. 250.000 S$ támogatás TRL3 szintű 
projektek támogatására, a teljesen működő prototípus kifejlesz-
téséhez.

• Egyetemi stratégiai innovációs alap: max. 500.000 S$ egyetemi 
spin-off vállalatok által alkotott konzorciumok számára, az egye-
temen fejlesztett technológiák piacra vitelének támogatására.

• SG Founder: több szingapúri egyetemen is elindított program, 
amelynek keretei között korábban még vállalkozói múlttal nem 
rendelkezők pályázhatnak, max. 30.000 S$ támogatásra, az üzleti 
elképzeléseik piacra juttatása érdekében.

Vállalko-
zóvá válást 
támogató 
programok

Overseas Entrepreneurship Programme (OEP): Hasonlóan a National 
University of Singapore-nál megismert struktúrához, az egyetem hall-
gatóit közvetítik külföldi startupokhoz, ahol 6–12 hónapos gyakornoki 
programokon vehetnek részt.

• A fogadó helyszínek a startupkultúra meghatározó helyszínei: 
a Szilícium-völgy, London, Tel-Aviv, Haifa stb.

• A hallgatók az utazási költségeikhez az egyetemtől, a megélheté-
siekhez a fogadó féltől kapnak támogatást.

Lean LaunchPad Programme (LLP): Állami program (a National Univer-
sity of Singapore is működteti, a NUS Enterprise keretei között), célja 
egyetemi kutatók és mérnökök által kifejlesztett technológiák piacra vi-
tele. A kezdeményezés alapjául az USA National Science Foundation’s 
Innovation Corps programja szolgált. Az LLP lényegi része egy tízhe-
tes, instruktor vezette képzés, amely a Business Model Canvas és a 
Value Proposition Canvas módszerre építve vizsgálja a projektötletek 
piaci megalapozottságát, szükségletét. A képzési módszertan a kutatói 
teameknek segít a technológiák eladható termékké formálásának az 
útját megtalálni.
Hackathonok: Az NTU célja, hogy a startupvállalkozások elindítását 
ösztönző programokba a hallgatókat minél nagyobb számban vonják 
be. A résztvevők száma meghaladja az évi 2.000 főt.
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Innovációs 
infra-
struktúra 
működ-
tetése

Innovation Centre: Mintegy 10.500 m2 alapterületen irodák, inkubációs 
és közösségi terek.
LaunchPad
• Az LLP-t kiszolgáló épület az NTU campus tőszomszédságában 

lévő Cleantech Parkban.
• Startupvállalatok számára 100 m2-nél kisebb irodaterületek állnak 

rendelkezésre. A vállalatok betelepítésénél alkalmazott szelekciós 
kritériumok: 1.) 5 évnél nem régebben alapított vállalkozás; 2.) nem 
leányvállalata más vállalkozásnak.

Az egyetemi kutatók vállalkozói képességének az erősítését a szintén mindkét 
egyetemen futó Lean Launchpad Singapore program támogatja, amelyet a National 
Research Foundation Singapore (NRF) koordinál annak érdekében, hogy a kutatási 
eredményeik termékké formálása és piacra vitele terén egy egységes nemzeti 
platformon kaphassanak támogatást.

A National University of Singapore szerteágazó vállalkozásösztönző, startupkultúra-
teremtő tevékenysége példaértékű. Nemcsak az említett hallgatói és kutatói képzéseik, 
de az éves szinten mintegy háromszáz különféle programjuk és a jól kidolgozott támo-
gatási rendszerük is segíti az egyetemi innováció fejlődését.

Az NTU a fenti támogatásokkal, programokkal eddig mintegy száz startupvállalkozás 
létrehozásában működött közre.

6. táblázat
A THE World University Rankings (2019b) 25. helyén álló National University of Singapore 

startupösztönző programjai (a tanulmányút során szerzett információk alapján)
Vállalkozóvá 
válást 
támogató 
programok

NUS Overseas Colleges (NOC): A NUS Enterprise 2002 óta szervez 
szingapúri diákoknak külföldi tapasztalatszerzési és tanulási 
lehetőségeket (a Stanfordra + 12 izraeli, kínai, svéd, német, kanadai 
egyetemre).

NUS Enterprise Summer Programme on Entrepreneurship: Kéthetes 
bentlakásos program NUS- és nemzetközi diákok számára, a 
vállalkozói képességek és látásmód fejlesztésére (előadások, 
üzemlátogatások stb.).

Lean LaunchPad Singapore: Az NTU bemutatásánál megismert, 
egyetemi kutatókat megszólító konstrukciót a NUS Enterprise kép-
viseli a NUS platformján. A National Research Foundation Singapore 
által finanszírozott programnak a 2017–2022-es időszakra vonat-
kozó fő küldetése, hogy az LLP a városállam felsőoktatási intéz-
ményeit közös ernyő alá szervezve segítse a kutatási eredmények 
piacosítását, ezáltal támogassa az ország innovációs ökosziszté-
májának a globális versenyképességét.
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Vállalat-
alapítási 
támogatások

NUS Start-up Runway: A startupéletpályát teljes vertikumában 
átfogó program, a startupvalidációtól a preinkubáción át a fejlett 
szakaszban lévő üzleti elképzelések támogatásáig rendelkezik 
eszközökkel. Saját támogatási alapja van, amely nyolc típusú 
támogatási konstrukciót tartalmaz. A beérkező ötletpályázatok, 
hackathonok során felmerülő üzleti javaslatok elbírálását az 
Investment Committee végzi.

BLOCK71: Eredetileg egy szingapúri ötszintes gyár inkubációs köz-
ponttá alakításából indult, mára az egyetem nemzetközi inkubációs 
hálózatának a neve. A különleges innovatív munkakörnyezet a 
külföldi piacra lépni szándékozó startupok hálózatosodását, a 
finanszírozáshoz való hozzáférését segíti, fizikai infrastruktúra, 
mentorálás, kapcsolatépítés útján. Az LLP-programhoz hasonlóan 
a NUS is kormányzati ügynökségek támogatásával működteti a 
hálózatot.

Technológiák 
piacra vitele

A NUS Ipari Kapcsolatok Irodája (NUS Industry Liaison Office) által 
koordinált tevékenység:

• Szabadalmi eljárással kapcsolatos tanácsadás.
• Jogi és üzleti támogatás technológiák, szabadalmak haszno-

sításáról harmadik féllel történő megegyezéseknél.
• Vállalatindítási, üzleti programok (kapcsolódás a LLP-

programhoz).
• Nemzetközi ipari partnerségi programok közvetítése (pl. 

Samsung, Bayer, GlaxoSmithKline).
• Támogatásközvetítés.

Innovációs 
infrastruktúra 
működtetése

Egyetemi innovációs központok (i4, Enterprise Development Lab).
Inkubációs központok (The Hangar, Design Incubation Centre).
Prototípus gyártó labor (Maker’s Lab).

Egyetemi 
közösségek

MBA Entrepreneurship Club
Enterprise House
TEDxNUS

Megfontolandó szempontok a magyar szakpolitika számára

A szakirodalom, az egyes adatbázisok elemzése és összehasonlítása, valamint a 
gyakorlati tapasztalatok alapján nem kérdéses, hogy az egyetemi szféra aktív és 
meghatározó eleme egy adott startup-ökoszisztémának. A hazai startupvilág fej-
lődése és az azt elemző kutatások szintén azt mutatják, hogy a 2017-es adatok 
alapján a magyar startupvállalkozások 78,8 százaléka Budapesten, 7,7 százaléka 
Miskolcon, 3,8-3,8 százaléka Győrött és Debrecenben jött létre (Jáki és Molnár, 2019). 
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Szemmel látható, hogy hazánkban is erős összefüggések vannak a komoly ipari és 
felsőoktatási projektekkel együttesen rendelkező, jelentős múltú egyetemek földrajzi 
elhelyezkedése és az adott területen létrejött startupvállalkozások száma között. Nem 
véletlen az sem, hogy a budapesti központú állami VC-alapok a megyeszékhelyeken 
működő inkubátoraikat és egyéb támogató intézményeiket, projektjeiket is az egyes 
egyetemek campusaiban vagy azok közelében hozzák létre (lásd a korábban már be-
mutatott StartupCampust vagy éppen az INPUT-kezdeményezést).

A 2019 és 2030 közti időszakra vonatkozó, a már idézett Nemzeti Exportstratégiá-
ban megfogalmazott, a hazai startupok külhoni ökoszisztémákban történő inkubáci-
óját segítő program megvalósításakor is érdemes figyelemmel lenni az egyetemek és 
a startupok közt megfigyelhető interdependenciára. Az egyes egyetemeken az elmúlt 
tanévben megindult, a finanszírozást és a működést érintő modellváltással az érintett 
felsőoktatási intézmények „természetes” és hatékony partnerei lehetnek e kezdemé-
nyezéseknek, multiplikatív hatásokat válthatnak ki, valamint csökkenthetik a programok 
megvalósításában rejlő kockázatokat.

E lehetséges kockázatok:
• A már hivatkozott BP/DC-kezdeményezés kiterjesztéseként értelmezhető inku-

bációs program erősen támaszkodik az annak megvalósítási területén működő 
külügyi intézményrendszerre és humánerőforrásra. A meglévő és a tervezett 
szerződéses szakmai partnerek sem jelenthetnek garanciát arra, hogy e prog-
ramok kedvezményezettjei a legjobb, legpiacképesebb és legdiszruptívabb tech-
nológiával rendelkező startupok lesznek. A kiválasztási, tesztelési, validációs me-
chanizmusban az egyetemek hasznos és kellő szakmai tapasztalattal rendelkező 
partnerei lehetnek a program végrehajtásáért felelős szerveknek, s elősegíthetik 
az inkubációra kiválasztott vállalkozások kapcsán a lehető legjobb döntés meg-
hozatalát.

• Az egyes magyar cégek külföldi ökoszisztémákban történő inkubációjához, vala-
mint a piacra vitelt támogató szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódik a szüksé-
ges források bevonását szolgáló 2. vagy 3. körös tőkebevonás, amely ez esetek-
ben jellemzően az adott startup-ökoszisztéma valamely VC-befektetőjétől szár-
mazik. A nem megfelelő időben vagy fejlettségi állapotban történő tőkebevonás, 
illetve az exit is felveti a korábbi években megismert „agyelszívási” folyamatnak 
az egyik speciális esetét, amelyben a külföldi befektető úgy integrálja a magyar 
startupot a saját ökoszisztémájába, hogy azzal annak a hazai kötődése névle-
gessé válik, és a tevékenységével többé már nem járul hozzá a nemzetgazdaság 
fejlődéséhez. E veszélyt szintén mérsékelheti az egyetemekkel kialakított part-
nerség, a helyi ökoszisztémában való magyar egyetemi jelenlét, valamint a felső-
oktatási intézmények által biztosított – a befektetői tárgyalásokhoz kapcsolódó 
folyamatba épített – szakértői ellenőrzés vagy tanácsadás.
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Multiplikatív hatások:
• A programba esetlegesen bevont magyar felsőoktatási intézmények az inkubáció 

helyszínén (Washington D.C., Helsinki, Tel-Aviv, Szöul, Szingapúr) a meglevő kap-
csolataikon felül újabbakat alakíthatnak ki az ottani intézményekkel, lehetőséget 
teremtve közös kutatásokra, képzésekre és egyéb együttműködésekre. Ezek az 
adott egyetemeken újabb publikációkhoz, szellemi termékekhez, a nemzetközi 
hallgatók számának a növeléséhez, azaz olyan mérőszámok emeléséhez járul-
hatnak hozzá, amelyek a magyar egyetemeknek a (már ismertetett) nemzetkö-
zi rangsorokban való előrelépését, s annak hatására végső soron a szakmai és 
anyagi helyzetük javulását idézhetik elő.

• Szintén nem elhanyagolható szempont a hazai egyetemek bevonása kapcsán, 
hogy azok révén az inkubációs programokba bekerülhetnek az általuk alapított és 
a startupokhoz hasonlóan működő spin-off cégek is, amelyek szintén rendelkez-
hetnek olyan piacképes termékkel vagy szolgáltatással, amely felkeltheti az adott 
startup-ökoszisztéma valamely szereplőjének, befektetőjének a figyelmét.

Konklúzió

A Nemzeti Exportstratégiában a megvalósítandó tervek között szereplő inkubáci-
ós programot célszerű kiterjesztően értelmezni, és a támogató tevékenységeket úgy 
megtervezni, hogy azok ne csupán egy-egy magyar startupcég inkubálásához járuljon 
hozzá, hanem a magyar startup-ökoszisztéma jelenlétének a globális rendszerekben 
való erősítéséhez is. (Az amerikai, izraeli, finn, dél-koreai és szingapúri ökoszisztémák 
kivétel nélkül mind globalizált rendszerek, rajtuk keresztül gyakorlatilag valamennyi 
ökoszisztéma elérhető a szereplők számára.) Ám az is fontos, hogy az ökosziszté-
mák közti kapcsolat „kétirányú” legyen, azaz ne csak a magyar szereplőknek legyen 
képviseletük a határainkon kívül, hanem a külföldi ökoszisztémában tevékenykedő 
partnerek is képviseltessék magukat hazánkban. Magyarországon (a vizsgált nem-
zetközi példákhoz hasonlóan) az állam mellett a felsőoktatási szféra a hazai startup-
ökoszisztéma meghatározó szereplője, és a jelentősége és súlya az ott zajló, modell-
váltást célzó reformnak köszönhetően a jövőben várhatóan még növekedni fog. Ennek 
okán, valamint a jelen írásban is megfogalmazott érvek miatt az állam által közvetlenül 
megvalósítandó startupinkubációs programokba célszerű lehet egyes felsőoktatási 
szereplők bevonása.

E kooperációt indokolt először pilot jelleggel, a már meglévő egyetemi együtt-
működésekre alapozva, alulról építkezve úgy elindítani, hogy az minél kevesebb 
költséget rójon a programot megvalósító szervezetekre. A projektgazda több, már 
meglévő egyetemi partnerségből is választhat. Ilyen például a győri Széchenyi 
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István Egyetem és a Washington D.C. közelében (Arlingtonban) működő Marymount 
University 2019-ben indult együttműködése (Külgazdasági és Külügyminisztérium, 
2019b), amelynek az érintett földrajzi területe egybeesik a KKM által kezdeményezett 
és a washingtoni nagykövetség működtetésében folyó BP/DC startupinkubációs prog-
raméval. A washingtoni startup-ökoszisztéma egyik központi területe a kibervédelem, 
amelynek meghatározó szereplőivel a Marymount University kibervédelmi doktori is-
kolája intenzív kapcsolatokat ápol (Marymount University, 2019). A kibervédelemről 
tudni érdemes, hogy annak nem csupán nemzetvédelmi, de komoly ipari vonatkozásai 
is vannak. A nélkül az autonóm járművek vagy az ipar 4.0 fejlesztései nehezen kép-
zelhetők el. E területek pedig a SZE kutatásainak és kompetencia-központjainak a 
profilját képezik. A Széchenyi István Egyetem és a Marymount University közöttihez 
hasonló, meghatározott szakterületeket érintő felsőoktatási együttműködések a ma-
gyar startupcégeknek, valamint a teljes hazai startup-ökoszisztémának a célpiacokon, 
illetve a globális hálózatokban való megjelenésének az esélyeit egyaránt növelhetik.
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