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Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek (startupok)

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a 

hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján 
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, figyelemmel a 
1491/2016. (IX.15.) Korm. határozatra.
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A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201);  A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);  
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)

Köszönjük az együttműködésüket!

neve TERVEZET

https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml


A gazdasági szervezet adatai:

1. Az alapításra, alapítókra vonatkozó információk és adatok Igen Nem

1.1.

Startupnak tekintjük a következő jellemzőkkel bíró bejegyzett/bejegyzés alatt álló vállalkozásokat:
(-) független, önálló vállalkozás , ami az alapítók többségi  tulajdonában van és ők is működtetik
(-) tevékenységét illetően egy konkrét ötletre , megoldásra építi működését, ebből várja az árbevételét

(-)  külföldi piacokat  céloz meg, globális piacra tör
(-) a vállalkozás gyors ütemű piaci növekedést  vár, az üzleti modellre jellemző a skálázhatóság
Nem válasz esetén, folytassa a 1.2. kérdéssel, amennyiben igennel válaszolt, kérjük, folytassa a 1.3. kérdéssel!

1.2. Az Ön vállalkozása az alábbiak valamelyikéhez tartozó ún. spin-off cégként működött 2022-ben?
Kérjük, minden kérdésnél válasszon ki egyet az igen és a nem lehetőségek közül!

Igen Nem

1.2.1. Egyetemhez
1.2.2. Kutató intézethez
1.2.3. Laboratoriumhoz
1.2.4. Klinikához
1.2.5. Már létező vállalkozáshoz tartozó ún. spin-off cég

Amennyiben az 1.1 és az 1.2. minden kérdésére nemmel válaszolt, akkor köszönjük az adatszolgáltatást!

1.3

Igen Nem
1.3.1.

1.3.2. Üzletifolyamat-innováció

1.3.2.1. Termékek előállítására vagy szolgáltatások nyújtására irányuló módszerek Igen Nem
(beleértve az áruk vagy szolgáltatások fejlesztését)

1.3.2.2. Logisztikai, szállítási vagy elosztási módszerek

1.3.2.3. Információfeldolgozási vagy kommunikációs módszerek 
1.3.2.5. Számviteli vagy egyéb adminisztratív tevékenységek módszerei

1.3.2.4.

1.3.2.6. A felelősségi körök, a döntéshozatal vagy az emberi erőforrás menedzsment szervezésének módszerei
1.3.2.7. Marketing módszerek a promóció, a csomagolás, az árképzés, a termékelhelyezés 

vagy értékesítés utáni szolgáltatások tekintetében
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Termékinnováció (áru vagy szolgáltatás)
A termékinnováció olyan új vagy továbbfejlesztett áru vagy szolgáltatás, amely jelentősen különbözik a 
vállalkozás korábbi termékeitől vagy szolgáltatásaitól, és amelynek piacra vezetése megtörtént.

Az üzleti folyamatok innovációja olyan új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat egy vagy több üzleti 
funkcióban, amely jelentősen eltér a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól és bevezetésre került a 
vállalkozáson belül.

Adja meg annak az innovációnak a típusát, amely az Ön vállalkozása által végzett tevékenység 
innovatív jellegét adta 2022-ben?
 Több 'igen' választ is megjelölhet!
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A spin-off cég egyetemi vagy közfinanszírozású (non-profit) kutatóhely fejlesztési eredményeinek piaci 
hasznosítására létrehozott vállalkozás. A spin-off vállalkozásban érdekeltek az egyetem vagy kutatóintézet 
kutatói és általában egy külső menedzsment, amely az új termékre vagy eljárásra alapuló céget működteti.

Eljárások (az üzleti menedzsment vagy a vállaltirányítás eljárásai) vagy a külső kapcsolatok 
szervezésére irányuló üzleti gyakorlatok

(-) innovációs tevékenységet végez , ami megjelenhet termékinnovációként (áru, szolgáltatás) vagy 
üzletifolyamat-innovációként

Az Ön vállalkozása startupvállalkozásként működött 2022-ben? 
Kérjük az alábbi kritériumok figyelembevételével válaszoljon a kérdésre!

törzsszám megystatisztikai

Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a következő kérdésblokkot az alapítók valamelyike vagy a cégvezető töltse ki!

TERVEZET



A gazdasági szervezet adatai:

1.4. Kérjük adja meg az alapítók számát a megfelelő bontásban!                                                                                                                                                              Férfi Nő
1.4.1. Az alapítók létszáma (alapításkor) fő

1.4.2. Az alapítók száma életkor szerint (alapításkor)
1.4.2.1. 25 évesnél fiatalabb fő
1.4.2.2. 25-34 fő
1.4.2.3. 35-44 fő
1.4.2.4. 45-54 fő
1.4.2.5. 55-64 fő
1.4.2.6. 65 éves és annál idősebb fő

1.4.3. Külföldi állampolgárságú alapítók (alapításkor) fő
1.4.3.1. Ebből (1.4.3-ból) EU-27-tagországból fő
1.4.3.2. Ebből (1.4.3-ból) EU-n kívüli más európai országból fő
1.4.3.3. Ebből (1.4.3-ból) nem európai országból fő

1.4.4. Az alapítók száma iskolai végzettség szerint (alapításkor):
1.4.4.1. Tudományos fokozatot szerzett fő
1.4.4.2 Felsőfokú végzettségű fő
1.4.4.3. Középfokú végzettségű fő

1.5. Alapított-e már korábban (2022 előtt) startupvállalkozást? Igen Nem
 "Igen" válasz esetén folytassa az 1.6. kérdéssel, "nem" válasz esetén, kérjük, folytassa a 2. blokkal!

1.6. Tervezi-e a jövőben új startupvállalkozás alapítását? Igen Nem

1.7. Tervei szerint az elkövetkező években a cégnél marad? Egy válasz jelölhető!
1.7.1. 1-3 évben
1.7.2. 4-5 évben
1.7.3. 6-7 évben
1.7.4. 7 éven túl
1.7.5. Nem tervezi
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törzsszám megystatisztikai

A következő kérdésblokkot kérjük, hogy az alapítók valamelyike vagy a cégvezető töltse ki!

Amennyiben megoldható, kérjük, hogy a következő kérdéseket az  1.5. kérdést megválaszoló alapító töltse ki!

TERVEZET



A gazdasági szervezet adatai:

2. A vállalkozás működésére vonatkozó információk és adatok

2.1. Kérjük, jelölje be, hogy Ön szerint vállalkozása 2022-ben a startupéletciklus mely szakaszában volt? 
Kérjük, hogy csak egy választ jelöljön meg!

A startuplét több szakaszát különböztetjük meg, amik finanszírozás szempontjából is más megközelítést követelnek:
ötletelés (preseed), magvető (seed), korai fázis (startup fázis), növekedési és kései (exit) fázis.

2.1.1. ötletelés vagy magvető fázis
2.1.2. korai fázis 
2.1.3. növekedési fázis
2.1.4. kései fázis

2.2. Az alábbi források közül igénybe vette-e valamelyiket 2022 folyamán vállalkozása finanszírozásához?

Igen Nem
2.2.1. Alapítók saját vagyona
2.2.2. Pénzügyi támogatás a család, barátok részéről
2.2.3. Állami támogatás 

Visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások.
2.2.4. Üzleti angyal befektető

Egy olyan befektető magánszemély, aki pénzt és szakértelmet is nyújt egy cégnek.
2.2.5. Kockázati tőke befektetés

Olyan professzionális befektetés, mely a tulajdonossal társulva finanszíroz egy korai fázisban 
levő vállalkozást. A befektető a magasabb kockázatért cserébe az átlagosnál magasabb hozamot vár el.

2.2.6. Inkubátor/akcelerátor támogatás

2.2.7. Banki kölcsön
2.2.8. Közösségi finanszírozás

2.2.9. Egyéb támogatások, források

2.3. 2022-ben tervezte terméke (1 éven belül) nemzetközi piacra történő bevezetését? Igen Nem

2.4. %

Az ötlet sikeres megvalósításához szükséges összeg egyetlen (vagy társbefektetések esetén néhány) befektető  
helyett, sok magánbefektető kisebb befektetéséből jön össze.

A teljes 2022. évi nettó árbevételnek megközelítőleg hány százaléka származott export árbevételből?

Az inkubátor/akcelerátor üzleti és technológiai szolgáltatásokkal, a tulajdonosok széles kapcsolatrendszerével, 
hazai és nemzetközi mentorok támogatásával, kreatív innovációs környezettel és akár tőkével segíti a 
programban résztvevőket.
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Kérjük minden kérdésnél válasszon az igen és a nem lehetőségek közül! Több 'igen' választ is megjelölhet!

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

A következő kérdésblokkokat kérjük, hogy az alapítók valamelyike vagy a cégvezető töltse ki!

TERVEZET



A gazdasági szervezet adatai:

3. A foglalkoztatottakra vonatkozó információk és adatok (2022. december 31-i állapot szerint) 
Foglalkoztatott az, aki az adott héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan 
munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság stb. miatt) volt távol.

Férfi Nő
3.1. Foglalkoztatottak száma fő fő

3.2. Jelölje be, hogy a foglalkoztatottak átlagéletkora melyik kategóriába esik!
Kérjük, hogy csak egy választ jelöljön be!

3.2.1. 25 évesnél fiatalabb
3.2.2. 25-34
3.2.3. 35-44
3.2.4. 45-54
3.2.5. 55-64
3.2.6. 65 éves és annál idősebb

3.3. Külföldi állampolgárságú foglalkoztatottak Férfi Nő
3.3.1. Ebből (3.3-ból): EU-27-tagországból fő fő
3.3.2. Ebből (3.3-ból): EU-n kívüli más európai országból fő fő
3.3.3. Ebből (3.3-ból): nem európai országból fő fő

3.4. A foglalkoztatottak száma iskolai végzettség szerint:
3.4.1. Tudományos fokozatot szerzett fő fő
3.4.2. Felsőfokú végzettségű fő fő
3.4.3. Középfokú végzettségű fő fő
3.4.4. Alapfokú végzettségű fő fő

3.5. Mikor tervezi a foglalkoztatottak számának bővítését az elkövetkező években? Egy válasz jelölhető!
3.5.1. 1-3 évben
3.5.2. 4-5 évben
3.5.3. 6-7 évben
3.5.4. 7 éven túl
3.5.5. Nem tervezi

4. Elégedettség a gazdasági, jogi környezettel valamint vállalkozása gazdasági helyzetével

4.1. Ön szerint mely tényezők akadályozták 2022-ben vállalkozása fejlődését? 
Több 'igen' választ is megjelölhet ! Igen Nem

4.1.1. Nem megfelelő szabályozók
4.1.2. Az ösztönzők igénybevételének korlátozott lehetősége
4.1.3. Adminisztratív akadályok
4.1.4. Egyéb

Igen Nem
4.2. 

Igen Nem

4.3. Elégedett a következőkkel: Igen Nem

4.3.1. Az árbevétel 2022. évi alakulásával
4.3.2. A költségek 2022. évi alakulásával
4.3.3. A nyereség 2022. évi mértékével
4.3.4. Vállalkozásának a versenytársakhoz képest 2022-ben elfoglalt helyzetével 
4.3.5. 2022. évi vevőkörének kialakításával
4.3.6. Vállalkozása termékének (áru/szolgáltatás) 2022. évi fejlesztésével
4.3.7. A vállalkozásában 2022 folyamán történt szervezetfejlesztéssel

4.4. Tervez-e exitet az elkövetkező években? Egy válasz jelölhető!
4.4.1. 1-3 évben
4.4.2. 4-5 évben
4.4.3. 6-7 évben
4.4.4. 7 éven túl
4.4.5. Nem tervezi

4.5. Ön szerint az oktatási rendszer 2022-ben segítette a következőket? Igen Nem

4.5.1. A vállalkozóvá válást
4.5.2. A vállalkozói szemlélet kialakulását
4.5.3. A vállalkozók pozitív társadalmi megítélését
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Igénybe tudott venni a vállalkozások számára kialakított kedvezményes közteherviselési 
lehetőséget (pl.: KIVA) a 2022. évre vonatkozóan?

törzsszám megystatisztikai
főtevékenység

TERVEZET
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