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Női vállalkozások és 

az üzleti angyaltevékenység gender-szempontjai 

Helyzetkép Magyarországon 

Bevezetés 

Az üzleti angyaltevékenység a XX. század eleji Amerikából indult, a kulturális programok 

finanszírozóira ragasztották a kortársak ezt az elnevezést.1 A ma üzleti angyalai olyan in-

formális kockázati befektetők, akik ígéretes, növekedési potenciállal bíró start -up vállal-

kozásokba, – nagyon ritkán – társadalmi vállalkozásokba fektetik saját pénzüket. 

Az angyalok befektetéseket illető döntéshozatala során – a tisztán kockázati tőkebefek-

tetőktől eltérően – a racionalitás és az emóció különböző arányban keveredik: egyfelől 

törekszenek arra, hogy pénzbeli ráfordításuk sokszorosan megtérüljön, másfelől „hitbéli” 

meggyőződések is vezetik őket. Nem véletlen, hogy a nemzetközi szakirodalomban a 3F-

nek is nevezik az angyalokat (friends, family and fools)2. 

Az üzleti angyalok motivációi meglehetősen vegyesek lehetnek. Egyesek kimondottan 

és elsődlegesen saját üzleti érdekeiket tartják szem előtt, kiaknázzák az egyes országokban 

igen kedvező (akár, mint pl. az Egyesült Királyságban, 100%-os mértékű) adókedvez-

ményt. Mások arra törekednek, hogy társadalmi előnyre tegyenek szert, hiszen egyes or-

szágokban, rétegeknél komoly presztízst jelent, közösségi elismerést von maga után, ha 

valaki üzleti angyalként ténykedik. De ugyanilyen releváns motiváció lehet a saját érdek-

lődés kielégítése, a megszerzett tudás hasznosulásának vágya, egyszerű játékkedv is. És 

ugyancsak gyakori mások, barátok vagy épp tehetségek segítésének szándéka, valamilyen 

társadalmilag hasznos termék vagy szolgáltatás elterjedéséhez való hozzájárulás is 3. 

Az angyaltevékenység mögött álló eltérő motivációk hatásuk szerint is különbözőek le-

hetnek, jelentősége túlnyúlik a személyes szinten. Ugyanis az autonóm egyének kockázat-

vállaláson és felelősségvállaláson alapuló üzleti angyal tevékenysége egyben irányt mu-

tató, felelős, társadalmi hasznossággal bíró üzleti magatartás is lehet, mely hatalmas po-

tenciált jelenthet a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság szempontjából. 

Az üzleti angyalok közösségeinek értékválasztása ezért nagy jelentőséggel bírhat a tár-

sadalmak alakításában. Amennyiben a társadalmi felelősségvállalás érdemi szerephez jut 

az üzleti angyaltevékenység motivációi között, a vagyonos rétegek valódi változást tudnak 

generálni egy-egy társadalomban, de akár globálisan is. 

                                                      
1 A brief history of angel investing, https://www.syndicateroom.com/learn/overview/angel -investing 
2 Dirk De Clercq,Vance H.Fried, Oskari Lehtonen and HarryJ.Sapienza: An Entrepreneur’s Guide to the 

Venture Capital Galaxy, Academy of Management Perspectives, 2006. 
3 Harrison, Richard and Mason, Colin M., Does Gender Matter? Women Business Angels and the Supply of 

Entrepreneurial Finance. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 31, No. 3, pp. 445-472, May 2007. 
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A globális és lokális, társadalmi, gazdasági és környezeti problémák súlyosságának fel-

ismerése, az összefüggéseket és a saját szerepet illető tudatosság fejlesztése a jó társadalmi 

és anyagi pozícióban lévő csoportok esetében különösen fontos. 

Tudományos tevékenységem, csakúgy, mint civil szervezeti vezetői tevékenységem arra 

irányul, hogy hozzájáruljak e tudatosság és a felelősségvállalás növekedéséhez, a nők sze-

repvállalásának megerősítéséhez, hatalommal való felruházásához. Kutatások sora bizo-

nyítja ugyanis, hogy a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség szempontjai közel állnak a 

nők prioritásaihoz4, így nagyobb társadalmi befolyásukkal e szempontok nagyobb mérték-

ben tudnak érvényesülni. 

Az üzleti angyaltevékenység társadalmi hasznossága szempontjából fontos kérdés tehát, 

mennyiben segítik elő a befektetések a nők társadalmi szerepének megerősítését, mennyi-

ben vállalják fel tehetős nők társadalmi szerepükként más nők támogatását.  

Jelen írásomban egyfelől bemutatom, milyen jelentőséggel bír a nők vállalkozási tevé-

kenysége a nők társadalmi szerepvállalásának szempontjából, milyen – a nemi alapú szte-

reotípiákból levezethető – sajátosságokat mutat a növekedés korlátozottsága tekintetében, 

másfelől feltárom egy sajátos vállalkozói tevékenység, az üzleti angyalbefektetés nem sze-

rinti jellemzőit, jelenlegi magyarországi tendenciáit, a női üzleti angyalok szerveződését. 

Egyúttal szempontokat adok annak elemzéséhez, kik és milyen szinteken tehetnének lépé-

seket annak érdekében, hogy az üzleti angyalok betölthessék társadalmi szerepüket a fenn-

tarthatóság és a nemek közti igazságosság előmozdításában.  

Mindehhez összefoglaljuk a hazai női vállalkozásokkal összefüggő tényeket, adatokat a 

női vállalkozások elterjedtsége és szektoriális megoszlása, illetve finanszírozáshoz való 

hozzáférése szempontjából. Adataink egy részét nemrégiben zárult 187 fős nem reprezen-

tatív felmérésünkből5 nyertük. A magyarországi üzleti angyalok tevékenységének áttekin-

téséhez, a női vállalkozásokat támogató üzleti angyalok (nők és férfiak) tevékenységének 

feltárásához elsődleges és másodlagos kutatást végeztünk: tanulmányoztuk a magyar és 

nemzetközi szakirodalmat, interjúkat készítettünk angyalokkal, továbbá az aktív és poten-

ciális angyalok jobb eléréséhez és megismeréséhez egy a vizsgált témákhoz kapcsolódó 

online kérdőívet6 készítettünk. 

A női vállalkozók és nők vezette vállalkozások sajátosságai  

A női vállalkozások jelentősége 

A teljes élet megvalósításának lehetősége nem egyenlő mértékben biztosított a nők és fér-

fiak számára – amint ezt a társadalom és gazdaság valamennyi színterén jelen lévő nemek 

közti egyenlőtlenségek is mutatják. A női nemi szerepek bővülése nem hozta magával a 

férfi szerepek átalakulását: az otthoni szerepek megosztása továbbra is a férfi kenyérkereső 

modellre épül a világ társadalmainak többségében. A pénzkereset a nők esetében továbbra 

is másodlagos társadalmi elvárás, a megbecsülés elsődleges alapja a biológiai szerepeknek 

való megfelelés: a vonzó külső, illetve az anyaság és abból levezetett gondoskodás, ami a 

nők energiáinak jelentős részét lekötik. Ezért bár ma már képzettebbek, mint a férfiak (Ma-

gyarországon az egyetemi és főiskolai hallgatók 64%-a nő), a munka világában való rész-

vételük és gazdasági függetlenségük is korlátozott: a férfiaknál kevesebben végeznek fize-

tett munkát, élethosszig tartóan kevesebb saját jogon szerzett bevétellel – bérrel, nyugdíj-

jal, és kisebb megtakarításokkal, vagyonnal rendelkeznek. 

                                                      
4 http://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-w50-research-symposium/Documents/eagly.pdf 
5 https://goo.gl/forms/0NO1tnJnUHj3HnTm1 
6 https://goo.gl/forms/5uBfRqvhC4XlOcRk2 

http://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-w50-research-symposium/Documents/eagly.pdf
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A nők által termelt jövedelemre nagy szükség van a családokban és a társadalomban is. 

Növekvő tendenciát mutat a nők munkaerő-piaci részvétele, és megnőtt a női vezetők je-

lentősége a profit-maximalizásra törekvő vállalatokban is. E szervezetek azonban korláto-

zottan képesek kiépíteni és fenntartani a nők hátrányainak újratermelődését akadályozó 

kultúrát és gyakorlatokat. A női vezetők ezekben a vállalatokban egyéni megküzdési tech-

nikáik fejlesztése által jutnak előre, és kevesen jutnak valódi hatalmi pozícióhoz. Kutatások 

bizonyítják, amennyiben sikerül stabilizálniuk vezető szerepüket, a férfi vezetőknél sokkal 

inkább képviselik az esélyegyenlőségi, jóléti, környezeti szempontokat, a tolerancia, a 

megértés értékeit, bevonáson, demokratikus részvételen alapuló vezetői stílust.7 

A nők saját vállalkozásai, gazdasági erejük, önérvényesítési képességeik, az önmagu-

kért, saját sorsukért való felelősségvállalás révén egyre többen képviselhetik a patriarchális 

értékrenden túlmutató értékeket: a gyermekek és más kiszolgáltatottak jólétét, a gondos-

kodást, a környezet és a globális biztonság megóvását. 

A társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság kulcseleme tehát a nők személyes 

autonómiájának, jogainak kiterjesztése, vállalkozásaik megerősítése.  

A nemi alapú sztereotípiák és a nemi szerepekről alkotott nézetek hatása 

a vállalkozások területén 

A vállalkozó szó hallatán még ma is a világon mindenütt sokkal inkább egy férfi képére 

asszociálunk, Magyarországon tipikusan egy 40-50 év közötti határozott, rámenős férfi je-

lenik meg a szemünk előtt. 

A női vállalkozás, mint fogalom, kevéssé ismert: a női vállalkozókról készített kutatá-

sunkban, a megkérdezett vállalkozási szakértők számára sem volt egyértelmű annak meg-

fogalmazása, hogy mitől női egy vállalkozás. Alapvető kritériuma ugyanis, hogy a vállal-

kozás 51%-ban a nő tulajdonában álljon, és többségi tulajdonosként meghatározó szava 

legyen a stratégiai és operatív döntéshozatalban. 

A női vállalkozók típusai a női szerepek tükrében 

A hagyományos női szerepeknek való felvállalása szempontjából a patriarchális társada-

lom által felkínált női életstratégiák a világon mindenütt alapvetően három jól elkülönít-

hető csoportba tartoznak a vállalkozó nők körében is: 

− eltartotti lét: az otthoni feladatok ellátása, tartós munkaerő-piaci távollét; 

− kombinációs stratégia: a magánéleti kötelezettségeknek alárendelt, korlátozott mun-

kaerő-piaci részvétel; 

− karrier-stratégia: célja a tartós munkaerő-piaci jelenlét, a képességek kiaknázása, a 

saját jogon szerzett jövedelem.8 

A fizetett munkát nem vállaló nők egy része a férj/élettárs vállalkozásának fejlődéséhez 

járul hozzá, környezete, de gyakran ő maga is férje/partnere segítőjének tekinti magát, de 

a vállalkozás alapvetően a férfi tevékenységéhez köthető. 

A kombinációs stratégiában gondolkozók ugyancsak választhatják a férjjel/partnerrel 

közös társas vállalkozást, ők azonban kevésbé törekszenek arra, hogy háttérben maradja-

nak, közreműködésük alapulhat képesség-alapú munkamegosztáson, a vállalkozás sikeré-

hez való hozzájárulásukat társukkal és a külvilággal is elismertetik. Ez esetben A kombi-

nációs stratégia egy másik formája a vállalkozás, mint kiegészítő tevékenység.  

                                                      
7 http://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-w50-research-symposium/Documents/eagly.pdf 
8 Eva M. Bernhardt: Female Careers between Employment and Children European Observatory on Family 

Matters in Sevilla, September 15-16, 2000, page 10. 
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A női vállalkozások jelentős része egyszemélyes vállalkozás, amely jelenthetné azt, 

hogy a vállalkozónő célja a növekedést is felvállaló üzleti karrier. A női vállalkozók több-

sége ugyanakkor ugyancsak kombinációs életstratégiát követ: a napi működés meghatározó 

szempontja és egyben növekedésük egyik fő akadálya a család és munka összeegyeztethe-

tőségére törekvés. 

A karrier-stratégiát kitűző vállalkozó nők nem korlátozzák vállalkozásuk fejlődését: ha 

szükséges több munkaórát dolgoznak, alkalmazottat vesznek fel, esetleg távollétet, utazást 

is vállalnak stb. Ők rendszerint gyermektelen fiatalok, vagy  – igen kis számban – már na-

gyobb gyermekekkel, kimagasló szakmai és időgazdálkodási képességekkel és támogató 

családi háttérrel rendelkező nők. 

A nemi alapú sztereotípiák és a szexista kultúra és viselkedés jelen vannak az élet vala-

mennyi színterén, így az üzleti életben is. 

Így az, hogy egy női vállalkozó melyik stratégia mentén tudja vállalkozási tevékenységét 

felépíteni, nagyban függ attól, hogy egy adott társadalomban mennyire merevek a nemi 

szerepek biológiai meghatározottságán alapuló nézetek, milyen szintű a diszkriminációval 

kapcsolatos tudatosság, hol tart a nemek közti egyenlőtlenségek felszámolásának társa-

dalmi igénye és támogatottsága. 

A női vállalkozások hátrányai 

A nemi szerepek, a nőkép merevsége és az ezt fenntartó szocializáció együttes eredménye, 

hogy a női vállalkozói léthez számos sztereotípia kötődik, melyek a vállalkozás indításának 

körülményeit, a vállalkozás tevékenységét és növekedési kilátásait egyaránt meghatározzák. 

− A nők kisebb arányban vállalkoznak. A vállalkozók ⅓-a nő9. 

− A nők vállalkozásai 90%-ban mikro-vállalkozást vezetnek, egyszemélyes vállalko-

zások, nem vesznek fel, vagy csekély számban vesznek fel alkalmazottat (vertikális 

szegregáció). 

− A nők vállalkozási tevékenysége gyakran kiegészítő jellegű tevékenység.  

− A női vállalkozások többnyire nőies tevékenységekben jelennek meg (horizontális 

szegregáció): női szerepekkel összefüggő, női ügyfélkörre irányuló tevékenységet 

végeznek. 

− Ennélfogva vállalkozásból származó jövedelmük is alacsonyabb, mint a férfiak által 

tulajdonolt vállalkozások jövedelme. 

A női vállalkozások tőkeellátottsága a férfiak által vezetett vállalkozásokhoz képest jó-

val alacsonyabb, már az indulásnál is: 

− az alaptőke korlátozottabban áll rendelkezésükre a férfiakénál alacsonyabb keresetük 

folytán kisebb megtakarításokkal rendelkeznek, 

− a családi megtakarítások vállalkozási célú felhasználásában a férfiakénál kevésbé 

döntenek önállóan, illetve párkapcsolatokon belül a férfiak kevésbé támogatók a nők 

vállalkozási tevékenységével kapcsolatban, mint fordítva, 

− kisebb arányban vonnak be befektetőket, 

− alacsonyabb a kockázatvállalási hajlandóságuk, ezért kevésbé vesznek fel a vállal-

kozás indításához hitelt. 

A női vállalkozások növekedése is alacsonyabb, mint a férfiak által vezetett vállalkozá-

soké, hasonló okokból: 

                                                      
9 Vajda Róza: Munkaerőpiac, foglalkoztatás, vállalkozónők, A nők teljes értékű munkavállalásának akadálya-

iról és esélyeiről. In: Nőtlen évek ára, A nők helyzetének közpolitikai elemzése 1989 -2013 (ed.: Juhász Bor-

bála), Budapest: Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, 2014, p. 111.  
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− felhalmozott jövedelmüket sokkal inkább a családi élettel összefüggő célokra szánják, 

− a vállalkozónők kevésbé növekedés-orientáltak, mivel a nők elsődleges célja – hosz-

szabb távon feltétlenül – a munka-család egyensúly megteremtése. 

Képzettség, életkor, lakóhely 

A nemi alapú szocializációt és a korlátozó nőképet kompenzáló személyes tulajdonságok 

(önbizalom, kockázatvállalás, határozottság stb.) megléte vagy megerősítése a női vállal-

kozók esetében különösen fontos. Nem véletlen, hogy a felmérésünkben részt vevő női 

vállalkozók 85%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és korábbi munkahelyi sikerekkel 

rendelkezik, s hogy a fiatal lányok, és általában a nők karrier-elképzelései között ritkán 

szerepel a vállalkozás, mint megélhetési és életforma. A nők inkább az alkalmazotti lét és 

a nőies, főként családi szerepekkel összeegyeztethető szakmák felé orientálódnak. Nem 

véletlen, a fiatal technológiai alapú vállalkozások, a start-upok tulajdonosai között csekély 

arányban fordulnak elő nők – Magyarországon arányuk kb. 10%. 

Internetes felmérésünkben a fiatal korosztály (a 20-29 évesek részaránya), alig 3,3% 

volt. A két legnagyobb létszámú korcsoport a vélhetően a pályaújrakezdés nehézségeivel, 

és a család és munka összeegyeztetésével – 30-39 év közöttiek (42,1%) –, illetve már élet-

koruk miatt is elhelyezkedési nehézségekkel küzdő 40-49 évesek (35,5%), voltak, de a 60 

év felettiek részaránya is meghaladta a legfiatalabbakét (5,3%).  

A vállalkozó nők közel 80%-a városban él, ám miközben a lakosság egyötöde a munka-

helyekkel jól ellátott fővárosban található, a vállalkozó nők aránya csak 16,6%-a az ott 

élőknek, ami jelzi, hogy az álláspiac meghatározó tényezője a nők vállalkozásindításának. 

Budapest ugyanakkor a vállalkozás-fejlesztési infrastruktúra (képzések, finanszírozás stb.) 

és az üzleti lehetőségek szempontjából kimagasló szerepet tölt be. 

Vállalkozási életforma nőként 

A felmérésben résztvevők alig ⅓-a foglalkozik napi 8 órát vagy annál többet vállalkozásá-

val, ez egyfelől jelentheti, hogy a vállalkozás olyan jövedelmező, jól szervezett, hogy nem 

is igényel több munkaráfordítást, másfelől azonban utalhat arra is, hogy a vállalkozó nők 

idejét egyéb tevékenységek is lekötik. A mobilitás tekintetében ugyancsak felmerül az ott-

honi feladatok ellátásának igénye: a kitöltők ⅓-a hetente kevesebb, mint egy órát utazik 

vállalkozásában végzett tevékenységével összefüggésben. 

A női vállalkozók számára a partner támogatása, vagy éppen annak hiánya – akár a vál-

lalkozási tevékenységhez való kapcsolódás, az otthoni munkamegosztás vagy épp a vállal-

kozás finanszírozásában való közreműködés szempontjából igen lényeges körülmény.  

Felmérésünk szerint a férjek/partnerek részvétele a döntéshozatalban és a tanácsadásban 

a legmarkánsabb, sokkal kevésbé jellemző a munkavégzés, és a feladatátvállalás. A mun-

kamegosztás tekintetében a férjek/partnerek támogatása egyértelműbb: 31%-uk maximá-

lisnak tekintett támogatást nyújt a házimunkában, 32%-uk a gyereknevelésben, túlmunka 

esetén 35% nyújt olyan segítséget, mellyel partnere maximálisan elégedett, és az utazások 

alatti helytállásról is 43%-ban kedvezően nyilatkozik. Ugyanakkor a gyermeknevelésben a 

férjek/partnerek közel 40%-a gyakorlatilag nem vesz részt, a házimunkában is több mint ⅓ 

ez az arány. 

A magánéletben alapvetően a hagyományos szerepmodell dominál, s a vállalkozó  nők 

kombinatív életstratégia mentén élik a hétköznapokat: vállalkozásuk keretében jövedele-

mért végzett tevékenységeik mellett aránytalanul több feladatot visznek a családban.  

A vállalkozás indítása: tőke és tervezés 

A felmérésben résztvevő vállalkozó nőknek kb. egyharmada állította, hogy a férje/partnere 

anyagilag támogatta vállalkozása indítását, ugyanakkor ugyanilyen arányban állították, 
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hogy vállalkozásukhoz nem volt szükséges indulótőke, további csaknem 40%-uk szerint 

nem okozott számukra gondot a szükséges összeg előteremtése, és további 22% jelezte, 

hogy önerőből meg tudta oldani. Alig 4% támaszkodott külső forrásra.  

A kitöltők vállalkozásainak induló tőkéje alacsonynak mondható: csupán 30%-uk eseté-

ben haladja meg az 1 millió Ft-ot, és mindössze 0,73%-uk esetében volt magasabb az in-

duló tőke 3 millió Ft-nál. 

Az egyedülállóak mintegy 56%-ának esetében az alaptőke nem érte el a 300 ezer Ft-ot, 

ugyanakkor az elváltak között kiugróan magas – 44% – az 1-3 millió Ft közötti összeggel 

induló vállalkozások részaránya. Így azok, akiknek a családi állapota nagyobb gazdasági 

függetlenségre utal, némileg merészebbek a befektetésre vonatkozó döntések meghozata-

lában. A vállalkozás indításánál leginkább szülői segítségre számíthattak, ugyanakkor a 

nagy többség jellemzően rokoni és baráti segítségre nemigen számíthatott, a kérdőívet ki-

töltők pályázati forrásokhoz és bankhitelhez igen kevés esetben jutottak.  

A sikeres vállalkozás fontos összetevője a megfelelő tervezés. Noha, a jövedelem meg-

szerzése a legfontosabb szempontként jelent meg a vállalkozás indításának közvetlen okai 

között, 45% úgy vágott bele vállalkozásába, hogy egyáltalán nem foglalkozott a megtérülés 

kérdésével, 10%-uk csak a kiadásokra összepontosított, a bevételi oldallal nem foglalko-

zott. Üzleti tervet az indulásnál alig több mint 1/10-ük készített. 

Horizontális és vertikális szegregáció 

A női vállalkozások tevékenységének elemzéséhez, eredményeinek értékeléséhez, a női 

vállalkozók attitűdjének megértéséhez nélkülözhetetlen annak tudatosítása, hogy a nők  vál-

lalkozásai alapvetően nemi szempontból szegregáltan működnek. Míg a gyártásban 17% a 

női vállalkozók részaránya, a szolgáltatásokban 68%, a szociális és egészségügyi szolgál-

tatások terén 66%.10 

A szegregáció ügyfeleik nemében is megmutatkozik: a vállalkozó nők 76%-ának ügyfe-

lei elsősorban nők, alig 7,6%-uk esetében férfiak az ügyfelek, és alig 1,4%-uk esetében 

kiegyenlített a nemek aránya. Alapvetően mindennapi szükségleteket elégítenek ki, ügyfe-

leik jelentős része magánszemélyek vagy magáncégek, kis részben vannak állami megren-

delőik, vagy dolgoznak vegyesen a különféle a magán- és a közszféra számára. 

A vállalkozások több, mint a fele egyszemélyes vállalkozás, ugyanakkor a vállalkozónők 

közel 80%-ának egyáltalán nincs alkalmazott munkatársa, mintegy 1/10-e működik 1 al-

kalmazottal, 2% alatt van azon vállalkozások részaránya, ahol az alkalmazottak létszáma 

meghaladja a 10 főt, vagyis a női vállalkozások 98%-a mikro-vállalkozás. 

A vállalkozó nők több mint 60%-a semmilyen formában nem vesz igénybe közreműkö-

dői segítségét vállalkozási tevékenységéhez. 

A vállalkozás növekedése 

A pénzügyi sikeresség, a jövedelmezőség a vállalkozási tevékenység alapvető összetevője, 

a nők esetében azonban a sikerkritériumok skálája eltérő. A nők hagyományos szerepfel-

fogását, a férfi kenyérkereső felfogás beágyazottságát mutatja, hogy csupán 1/5-uk tekinti 

maximálisan fontosnak a család megélhetésének biztosítását, és ugyanilyen arányban jelez-

ték, hogy maximálisan fontosnak tekintik a vállalkozás bővülését, az abba való beruházást. 

A növekedés célkitűzése önmagában nem különösebben motiváló a magyar vállalkozó-

nők számára. 

                                                      
10 http://visegradrevue.eu/their-own-bosses-female-small-business-entrepreneurs-in-the-v4/ 
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Nyelvtudás, informatikai ismeretek 

A vállalkozás növekedésének lehetséges iránya lehet a nemzetközi piacokra lépés, melyhez 

az internet korában nyelvtudásra és informatikai tudásra van szükség. A magyar vállalko-

zónők nyelvtudása és informatikai tudása jellemzően fejlesztésre szorul , informatikai tudá-

sukkal azonban sokkal inkább elégedettek. 

Hitelek igénybevétele: igények és lehetőségek 

A vállalkozás bővítéséhez a külső források igénybevétele nem szerepel a felmérésben részt 

vett vállalkozónők tervei között. Bankhitellel kevesebb, mint 5%-uk oldja meg vagy tervezi 

megoldani vállalkozásának fejlesztésével összefüggő elgondolásai megvalósítását, és csu-

pán alig több mint további 13% szívesen venne igénybe hitelt. Több mint 80% azonban 

elutasítja a bankhitel felvételének gondolatát. Azok, akik már vettek fel hitelt, viszonylag 

jelentős arányban rendelkeznek negatív tapasztalatokkal. Közel 8%-uk bár kért, nem jutott 

hozzá a szükségesnek tartott külső finanszírozáshoz, alig 54% tapasztalatai kedvezőek.  

A legjobb gyakorlatokat alkalmazó pénzintézetek a női vállalkozókat nem csupán pénz-

ügyi szolgáltatásaik célpiacainak tekintik, hanem azon dolgoznak, hogy a női vállalkozá-

sok megerősödjenek: a terméken túl készségfejlesztő és ismeretátadó tréningeket, mentori 

szolgáltatásokat és kapcsolataik építését szolgáló programokat is szerveznek számukra.  

A stratégiai szintű, nemre érzékeny finanszírozói megközelítés azonban igen korlátozot-

tan van jelen a pénzpiacokon. 

A nők eltérő preferenciái és motivációi mellett, melyek meghatározzák finanszírozást 

illető elképzeléseiket és döntéseiket, a nemi alapú szocializáció folytán a férfiaknál ke-

vésbé kockázatvállalók is egyben. Vállalkozásaiknak a férfiakéitól – a vállalkozás mérete, 

szektorhoz való tartozása tekintetében – eltérő sajátosságai hatnak arra is, hogyan véleked-

nek üzleti potenciáljukról, hitelképességükről a bankok.  

A női vállalkozások külső finanszírozás bevonásával megvalósuló növekedése nem csu-

pán a női vállalkozások alacsonyabb tőkeigénye, hanem a befektetők hozzáállása miatt is 

korlátozott, azaz mind keresleti, mind kínálati oldalon akadályokba ütközik.  

A nemi alapú sztereotípiák befolyásolják a pénzügyi döntéshozókat is11, egy a kockázati 

tőkebefektetők körében végzett svéd kutatás szerint igen sztereotip a vállalkozónők meg-

ítélése: akár tapasztalatuk, megbízhatóságuk is megkérdőjeleződhet.12 

A női vállalkozók befektetőként 

A felmérésünk által elért női vállalkozók 64,4%-a egy vállalkozásban tulajdonos, több mint 

negyedüknek két vagy több vállalkozásban van tulajdonrésze. 

Tekintettel arra, hogy az üzleti angyaltevékenység egy sajátos vállalkozási tevékenység, 

a nők vállalkozásokban való részvételének általános korlátozottsága, viszonylag alacsony 

szintű növekedési igénye, potenciálja, általánosságban alacsony tőkeellátottsága, a vállal-

kozó nők óvatos vállalatépítési gyakorlata, csekély vezetői tapasztalata korlátozza angyal-

befektetővé válásukat. Az internetes felmérés által elért női vállalkozókkal ellentétben a 

személyes hálózatokon keresztül elért női vállalkozók köre, akik az angyalbefektetővé vá-

láshoz elegendő vagyonnal, szakmai tapasztalattal rendelkeznek, elsődlegesen saját vállal-

kozásuk növekedésére, bővítésére koncentrálnak, illetve családjuk vállalkozásaihoz nyúj-

tanak anyagi segítséget – amennyiben vállalkozásba fektetik magánvagyonukat. 

                                                      
11 Malmstrom M., Johansson J., Wincent J. “Gender Stereotypes and Venture Support Decisions: How Gov-

ernmental Venture Capitalists Socially Construct Entrepreneurs’ Potential” in Entrepreneurship Theory and 

Practice publishedby Wiley Periodicals, Inc. on behalf of SAGE Publications Inc., pag. 3.  
12 Malmstrom M., Johansson J., Wincent J. “We Recorded VCs’ Conversations and Analyzed How Differently 

They Talk About Female Entrepreneurs” in Harvard Business Review 
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A magánbefektetéseknek a fejlett tőkés országokhoz képest alacsony elterjedtségének és 

volumenének okai a vállalkozásokat övező üzleti környezet hiányosságaiból, a közép-ke-

let-európai történelem sajátosságaiból is fakadnak. 

A vállalkozási tevékenység történelmi, társadalmi, ideológiai kontextusa 

Magyarországon, a poszt-szocialista országok többségéhez hasonlóan, több generáció szá-

mára kimaradt a vállalkozás, mint érvényesülési lehetőség, megélhetési forma. A II. világ-

háború előtti Magyarországon a vállalkozás kiemelkedően sikeres képviselői elsődlegesen 

a zsidó kereskedők és iparosok voltak. A holocaust és a kommunista államosítás után ma-

radt ugyan egy szűk kisipar, a szocialista rendszer azonban nem tette lehetővé jelentős 

vagyonok felhalmozását. Ennélfogva igen csekély az olyan családi vállalkozások száma, 

amelyek a fejlett tőkés országokban jelentősen hozzájárultak a vállalkozói kultúra, hagyo-

mányok, értékek megteremtéséhez, vagy akár a nők üzleti életbe való, jellemzően családi 

örökség révén történő bekapcsolódásához. 

A történelem során nagy gyakorisággal bekövetkező elitváltásoknak, az elitek klientúra -

építő tevékenységének következménye az is, hogy nagyon alacsony szintű az együttműkö-

dés, a társadalmi bizalom kultúrája. 

A tekintélyelvű társadalmi felépítés sem kedvezett az együttműködésen alapuló, siker-

orientált vállalkozásbarát kultúra kialakulásának, a rendszereken átívelő porosz szemléletű 

oktatási rendszer büntető, engedelmességre építő nevelési pedig inkább önbizalomhiányt, 

a kudarc elkerülésére, az átlagba olvadásra ösztönöznek, a magyar társadalomból nagyon 

hiányzik a támogatás, segítés légköre: nem toleráljuk a kudarcot, a sikerre gyanakszunk, 

irigységből elvágjuk egymást a lehetőségektől. 

Az Eurobarométer 2016-os felmérése13 szerint a vállalkozás fogalmához csak Romániá-

ban társul több negatív képzet. Ennek oka egyfelől, hogy a rendszerváltás után létrejött 

vagyonok nagy részének eredete nem elválasztható a korrupcióval átitatott privatizációtól, 

a politikától. A gyors vagyonosodás néhány hírhedtté vált vállalkozó esetében egyenesen 

kétes, az alvilággal összefüggésbe hozható ügyletekből, pl. olajszőkítésből származott, a 

90-es években néhány nagy port kavart gyilkosság is történt, amikor vállalkozók vadnyu-

gati körülmények között számoltak le egymással. 

A vagyonok eredetének megkérdőjelezhetősége a 90-es évek óta csak részben változott, 

nagy a gyanakvás a hirtelen meggazdagodott vállalkozók körül. A prostitúciós célú ember-

kereskedelemnek és a pornóiparnak Budapest az egyik fővárosa mind a mai napig, sőt a 

liberális sajtó 2014-ben ünnepelte év vállalkozójaként Magyarország harmadik leggazda-

gabb emberét, aki az online pornóiparból gazdagodott  meg. 

A poszt-szocialista múlt következménye az is, hogy a vagyonra szert tevő szereplők je-

lentős része vagyonát felhalmozza, vagy magáncélokra fordítja, viszonylag kevesen gon-

dolkodnak más vállalkozásában való részvételben. 

Másik oldalról a vállalkozás fogalma összekapcsolódott a munkanélküliséggel: a gazda-

ság szerkezetének átalakulásával, a szocialista ipar és mezőgazdaság megszűnésével töme-

gek vesztették el a munkahelyüket. Másutt úgy oldották meg a munkahelyek megtartását, 

a magas járulékterhek miatti olcsóbb foglalkoztatást, hogy az alkalmazottakat vállalkozó-

ként foglalkoztatták tovább. Mindkét ok folytán nagy tömegben jöttek létre ún. kényszer -

vállalkozások. A mikro-vállalkozások létrejötte mögött mind a mai napig kényszerítő té-

nyezők állnak, ami a női vállalkozások esetében sajátos, a női életpálya karrier-elakadása-

ival vagy magánéleti kényszerekkel összefüggő, a szakirodalmi fogalommal élve ún. push -

faktorokként jelennek meg. 

                                                      
13 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8833&lang=en 
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A vállalkozások világának generáció-váltását az utóbbi évek nem jelentek meg a globális 

világra kitekintő, az IT-szektorhoz kapcsolódó start-upok, melyben 85-90%-ban 28-30 kö-

rüli férfiak tevékenykednek, ugyanakkor a 20-35 éves fiatalok többsége még mindig a ki-

számítható jövedelmet kínáló alkalmazotti létben gondolkodik.14 

Az üzleti angyaltevékenység Magyarországon 

Az üzleti angyal fogalom ismertsége és értelmezése Magyarországon  

A vállalkozás indítása során leginkább saját tőkére támaszkodnak a magyar vállalkozók, 

ugyanakkor a növekedés egy bizonyos fázisában elengedhetetlen a külső finanszírozás le-

hetőségeinek alapos áttekintése. Az intézményes kockázati és magántőke bevonása Ma-

gyarországon viszonylag ritka, a vállalkozók a családi segítség mellett elsődlegesen bank-

hitelre, illetve uniós pályázati forrásokra támaszkodnak.  Az angyalbefektető, úgyis mint 

informális befektető, magas kockázat vállalásával segítheti a vállalkozást a start-up növe-

kedésének kezdeti szakaszában, mintegy hidat képezve a formális finanszírozás eléréséhez. 

Az angyalbefektetés meghatározása nehézségekbe ütközik Magyarországon, a tevékeny-

ség célja, motivációja és megítélése még azok számára sem egyértelmű, akik maguk is 

aktív közreműködői a start-up ökoszisztémának. Míg egyesek – ők vannak kevesebben – a 

társadalmi hasznosságot, mások a befektetés viszonylag alacsony összegét emelték ki, mint 

az angyalbefektetés kritériumát. 

Ugyanakkor a vállalkozás tőkebevonásra való alkalmasságát, annak időzítését és a be-

fektetés megtérülését biztosító exit időzítése tekintetében sincs egyetértés a start -up világ 

különböző szegmenseiben működő szakértők között: egyes vélekedések szerint az az an-

gyalbefektető, aki a „semmire”, gyakorlatilag egy ötletre ad pénzt, más vélekedések szerint 

„a piac által már validált, inkubációs szakaszon túli magbefektetések célja a mielőbbi a 

sikeres exit.” 

A magánbefektető és az angyalbefektető közötti érzékeny határvonalat sokan nem látják, 

a befektetett péntek túl a befektetett szakmai tudás, energia, idő, mint fogalmi különbség 

nem jelenik meg markánsan azoknak a nyilatkozataiban, akik maguk nem angyalbefekte-

tők, minden megszólaló a saját tevékenységi köréből és értékrendjéből levezetett nézőpont-

ját képviseli a fogalom meghatározásakor. Önmagában ez a tény is pontosan jelzi: az an-

gyal-befektetési tevékenység ugyancsak gyerekcipőben jár Magyarországon.  

A magánbefektetők angyalként is igen különbözően működnek, van, aki csak odaadja a 

pénzt, aztán „elmegy vitorlázni”, és van, aki a portfoliójában lévő vállalkozások tevékeny-

ségéből akár funkciókat is átvállal, pl. a viszi a marketingkommunikációt.  

A start-up ökoszisztéma fő trendjei és szereplői Magyarországon 

A start-up fogalmának definiálása nélkülözhetetlen a vállalkozások nem szerinti sajátossá-

gainak meghatározásához. A start-upok esetében általában újonnan alapított, nagy növeke-

dési potenciállal rendelkező, termék- vagy üzleti modell innovációt felmutató vállalkozá-

sokról van szó, melyek célja a nemzetközi piacok meghódítása. 

Az innováció és a start-up kultúra létrejöttében alapvetően két tényező játszott kulcssze-

repet Magyarországon. Jelentős szerepet játszott annak létrejöttében, hogy a 2010 éves 

évek elején három magyar start-up, a Prezi, a Youstream és a LogMeIn jelentős sikereket 

ért el az amerikai, illetve a nemzetközi piacokon, bebizonyítva azt, hogy lehetséges Ma-

gyarországról is globális méretű üzleti sikert elérni. A három szereplő közül elsősorban a 

Prezi csapata az, amely mind a mai napig jelentős szerepet tölt be az ökoszisztéma fejlesz-

tésében azzal is, hogy ma is Magyarországon teremtenek munkahelyeket. Magyarországon 

                                                      
14 https://forbes.hu/uzlet/bb2017-vallalhato-vallalkozas-teszt/ 
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három-négy cég lett nemzetközi nagyvállalat: a Prezi, a Ustream, a LogMeIn és az IND, 

sikeresen vonzottak be befektetőket, mégis Magyarországon, Budapesten teremtenek mun-

kahelyeket, fizetik adójuk egy részét. 
A pozitív hatások közül a másik legfontosabb tényező az uniós források megjelenése 

jelentette, melyek hatékonyságát visszafogták a politika és a gazdaság összefonódásából  

fakadó anomáliák. Az EU, mint ismeretes, szándéka szerint az USA-ban és az Izraelben 

működőhöz önfenntartó kockázati tőkepiacot kívánt létrehozni a gyorsan fejlődő, főként 

technológiai cégek támogatása érdekében. Magyarországon 2009-től 3 pályázati körben 

írták ki a Jeremie-programot, melynek keretében mintegy 130 milliárd forintot osztottak 

szét kölcsön, garancia- és kockázati tőke-alapok között annak érdekében, hogy e forrásokat 

ígéretes vállalkozásokba fektessék. 

A befektetések hatékonysága és átláthatósága vitathatónak bizonyult, kritikusok szerint 

a legtöbb alapkezelő saját gazdagodására koncentrált. Összességében a jeremie -s alapok 

harmada került profi befektetői csoportok kezébe, de ugyanilyen arányban került pénz a 

startup-világ szabályait nem ismerő, nem éppen makulátlan befektetői körökhöz15, illetve 

a kormányzathoz szorosan köthető körhöz. Bár a program célkitűzése szerint 353 befekte-

tést kellett volna megvalósítani, az alapok sikere kérdéses: igazán áttörő tech -vállalkozás 

továbbra is alig van. Az uniós pénzek kifutása után csak egy-két alap foglalkozik kockázati 

tőkével, leginkább azok, akik korábban is. 

A Jeremie-pályázatok bírálói szerint hasznosabb lett volna az alapok helyett az informa-

tikai képzést támogatni, hiszen ma Magyarországon 22 ezer programozó hiányzik a mun-

kaerőpiacról, ami a startupok fejlődésének, az ökoszisztéma megteremtésének egyik leg-

sarkalatosabb kérdése és legfőbb akadálya. Ugyanakkor kutatás során megkérdezett befek-

tetési tranzakciók lebonyolításával foglalkozó ügyvéd szerint a fel nem használt összegek 

ma is jelen vannak a piacon, sőt a tőke nagyobb arányban van jelen, mint amilyen nagy-

ságrendben jelen lennének a befektetésre alkalmas vállalkozások.  

A harmadik, jövőbe mutató pozitív tényező a start-up ökoszisztéma fejlődése szempont-

jából a kormányzat stratégiában rögzített elköteleződése. A 2016. december végén meghir-

detett Digitális Startup Stratégiával deklarált igen ambíciózus cél, hogy Magyarország Eu-

rópa egyik legmeghatározóbb start-up központjává váljon. A cselekvési terv helyzetérté-

kelését tekintve reálisnak mondható. Magyarországnak csakugyan van mit fejlődnie: a 

World Economic Fórum összesített versenyképességi rangsorában a 63. helyen áll, ezzel 

utolsó az EU-ban. 

A komplikált támogatói rendszerek és az adminisztrációs terhek jelentik a magyar start -

up ökoszisztéma legfontosabb versenyhátrányát, hiányoznak a megfelelő adókedvezmé-

nyek, alacsony szintű a nyelvtudás, a pénzügyi kultúra színvonala és a vállalkozási hajlan-

dóság egyaránt, hiányoznak a vállalkozási kompetenciák, és a vállalkozások nemzetközi 

befektetői kör előtti megmérettetésén az eladhatóságot szolgáló előadói készségek is.  

A start-up ököszisztéma létrehozásához 5 területen tart szükségesnek változtatást a kor-

mányzati stratégia – a vállalkozó szellem erősítése és a vállalkozási kompetenciák fejlesz-

tése terén, a támogató üzleti környezet és az együttműködés kultúrájának megteremtésével, 

illetve a finanszírozási lehetőségek bővítése terén. 

Figyelemreméltó, hogy a stratégia külön kiemeli a nők és más hátrányos helyzetű cso-

portok vállalkozási tevékenységének ösztönzését, az intézkedések konkrét tartalma ugyan-

akkor egyelőre nem ismert. A dokumentum ugyancsak értékelhető eleme, hogy célként tűzi 

ki a vállalkozó lét és önfoglalkoztatás társadalmi megítélésének javítását, a csőd utáni új-

rakezdés lehetőségének megteremtését. 

                                                      
15 https://transparency.hu/wp-content/uploads/2017/01/Bucsky-Péter-Jeremie-alapok.pdf 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/
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A stratégia biztosítani kívánja a magvető tőke, kedvezményes hitelek és vissza nem té-

rítendő támogatások rendelkezésre állását, az ösztönző adójogi és infrastruktúra (inkubá-

torházak stb.), az adminisztratív korlátok és terhek csökkentését, képzések szervezését a 

hiánykompetenciák (nyelvi, informatikai, pénzügyi és marketingkommunikáció) területén, 

és ösztönözni kívánja a társulások létrejöttét, a K+F és nemzetközi együttműködéseket.  

A stratégia egyik fő célja egy start-up fejlesztő módszertani központ létrehozása, ame-

lyet azonban a szakértők máris bírálnak a kormányzatra jellemző központosítási törekvések 

miatt, mivel úgy tekintik, hogy a túlzott állami beavatkozás, jelenlét és kontroll csak hát-

ráltatja az innovációt. 

Az állam növekvő szerepvállalása, elköteleződése abban is megmutatkozik, hogy várha-

tóan a jövő évtől, a hírek szerint 40%-os adókedvezményt kapnak a korai fázisú vállalko-

zásokba beruházó magánbefektetők. A magyarországi innovációs ökoszisztéma másik lé-

nyeges állami szereplője a Hiventures Alapkező16, mely Európai Uniós és MFB forrásból 

50 milliárd forintos keretösszeggel mára Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb tőkebe-

fektető társaságává vált; befektetési programjai 3 szakaszban támogatják a vállalkozásokat: 

inkubációt biztosítanak az ötletek kidolgozásához, magvető tőkét az induláshoz és a növe-

kedési szakaszt is segítik külön befektető csapatokkal. 

A hat magánszemély, köztük 4 korábban sok éves corporate tapasztalattal rendelkező nő 

által működtetett Impact Hub ugyancsak meghatározó alakítója a hazai start -up világnak, 

elsősorban a társadalmi hasznossággal bíró vállalkozások létrejöttét ösztönzi, de a nemzet-

közi Impact Hub hálózathoz tartozó, annak tevékenységeihez szorosan kapcsolódó co -

working irodája remek fészek az induló start-upok számára is. 

A start-upok számára összességében kiválóak a tőkebevonzási lehetőségek Magyaror-

szágon, az intézményi befektetők ügymenete is gyorsult, magánbefektetők is lennének. 

Egyes szakértők szerint több a mozgósítható tőke, mint az annak fogadására képes vállal-

kozás, a legjobbak akár licitáltatni is tudják a befektetőket, lazább szerződéseket lehet 

kötni, míg mások szerint nagyon kemény, olykor elfogadhatatlan hozamelvárásokat tá-

masztanak egyes magánbefektetők. 

Női start-upok támogatása 

A start-upok világa Magyarországon női szempontból is ígéretes. 2013-ban éppen Buda-

pestről indult el az akkori amerikai nagykövet támogatásával az idén negyedszer megren-

dezett Women Startup Competition17, mely kifejezetten a női cégalapítókat támogatja az-

zal, hogy olyan cégek számára rendez versenyeket, amelyekben a női tulajdonrésze leg-

alább 50%. Ellentmondásos, és a befektetők világát jól illusztráló tény, hogy a zsűriben 

éveken keresztül csak férfiak ülnek, a befektetők 94%-a volt férfi. A versenysorozatot me-

nedzselő, Müller Tamás azt tapasztalja, hogy a pitchingeken a nők által képviselt csapatok 

50%-kal jobb esélyekkel indulnak. A női start-upokat maximum 1 millió forint erejéig tá-

mogató üzletember a ma már 5 nagyvárosban szervezett előválogatásokra épülő verseny 

létrehozását arra a felismerésére építette, hogy a magyar piac méretbeni és mentalitásból 

fakadó korlátait a nemzetközi porondra lépéssel lehet áthidalni. Egyre nagyobb potenciált 

lát a női start-upokban, egyfelől azok eredményessége, sikeressége miatt: a nők vezette 

vállalkozások 62%-kal jobban hozzák a várt indikátorokat. 

Másfelől olyan termékeket, szolgáltatásokat állítanak elő akár műszaki fejlesztésről, 

akár az egészséges életmóddal, környezettudatossággal kapcsolatban, amelyekre a férfiak 

                                                      
16 https://www.hiventures.hu/en 
17 http://www.womenstartupcompetition.com/ 
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kevésbé gondolnak. Üzleti modelljük szerint inkább a késztermékek prototípusainak eladá-

sával, és nem csupán pénzügyi befektetők bevonzásával segítik mostanra több európai vá-

rosban megrendezett versenyeiken bemutatkozó, általuk kidolgozott módszertan alapján 

felkészített cégeket. A versenysorozatban évben több mint 1 millió 360 ezer dollár értékű 

befektetési forráshoz jutottak a nyertesek, egyes korábbi versenyzőik a vállalkozóként elért 

sikereiket már angyalként kamatoztatják. Kétségtelen, hogy a verseny jelentős inspirációt 

ad a női vállalkozók számára. Víziója szerint Magyarország számára a „digitális nomád-

ként” működő induló, növekedni képes start-upok idevonzása is lehet cél, nem csupán ma-

gyar tehetségekben érdemes gondolkodni. 

Sikeres magyar női start-upok 

Sikeres nő vezette start-up a Nosalty.hu, mely a legjelentősebb magyar gasztro-vállalkozás, 

ma már chatbotja is van, mely a messengeren megmondja, mit főzzünk vacsorára. A vál-

lalkozás egy hobbi gasztro-blogből nőtte ki magát. 

Ugyancsak kiemelkedő női start-upként emlegetik befektetői körökben a designer haris-

nyagyártó nemzetközi piacokon is nagy sikert arató gyártó céget, a Virivee-t18. 

A sikeres női start-upok közé sorolhatjuk pl. a Plukkido-t19 csapata, melynek csapata 

éppen angyalbefektetővel tárgyal. A magyarországi sikerek után nemzetközi piacokon is 

tudják értékesíteni a gyerekneveléssel összefüggő hétköznapi krízishelyzetekre áthidalá-

sára tervezett játékokat, nemrégiben pedig egy gps-alapú applikációt fejlesztettek ki kis-

gyerekes családoknak az utazás közbeni hisztik megelőzésére (http://plukkido.hu/ 

utramano/). A Plukkido egy pszichológus és egy pedagógus által alapított vállalkozás, mely 

rendhagyó a maga nemében a tekintetben, hogy már két hónap után igyekeztek megszólí-

tani a befektetőket, 2013-ban kockázati tőkebefektetőkkel kezdtek, de mára az angyalok 

felé fordultak. A kifejezetten női start-upok a női vállalkozásokhoz hasonlóan elsődlegesen 

a női szerephez, a nők életéhez kapcsolódó ötletekre épülnek, emellett gyakori az olyan női 

start-up is, ahol az újítás szorosan kapcsolódik a társadalmi hasznosság gondolatához.  

Magyarországon elterjedt, a férfias üzleti környezetben jól működtethető start -up forma 

a családi vállalkozás, amelyben a férj és feleség együtt építik a céget. Az egyik legsikere-

sebb és legismertebb technológiai start-up, mely sikeresen vont be több befektetőt és egy 

amerikai üzleti angyalt is, a Samebug20, mely software-fejlesztőknek fejleszt szoftvereket. 

A cég a szakmai hátterét az informatikus férj hozta, a kiváló kapcsolatteremtési és struktú-

rateremtő képességekkel rendelkező nő pedig tárgyal és irányít a vállalkozásban. 

Kik a Magyarországon működő angyalbefektetők? 

Amint azt láttuk, más vállalkozásaiba történő befektetés a korábban már ismertetett okok 

– az együttműködésre és bizalomra épülő, a szinte elkerülhetetlen, a vállalkozási kompe-

tenciákat megerősítő, ahhoz elengedhetetlen kudarc után talpra állásra lehetőséget kínáló 

üzleti kultúra hiánya – miatt az angyalbefektetés éppen csak, hogy elindulóban van Ma-

gyarországon. 

Tartogat lehetőségeket, hiszen minimum 100-150 millió forintos megtakarítást jelentő 

magánvagyonnal, ha nem is sokan, de sokkal többen, jó néhány ezren rendelkeznek Ma-

gyarországon, mint ahányan magánbefektetőként vagy angyalként jelennének meg a be-

fektetési piacon: a megtakarításokat a magyar vagyonos réteg szívesebben fordítja fe lhal-

mozásra, belföldi vagy külföldi ingatlanok, műtárgyak vásárlására stb., tőkéjét szívesebben 

                                                      
18 https://virivee.com/ 
19 http://plukkido.com/ 
20 https://samebug.io/ 

http://plukkido.hu/
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forgatja a világ értékpapírpiacain, semmint hogy mások vállalkozásainak fejlesztésébe fek-

tetné. (Az adományozás kultúrája ugyancsak hiányzik.) 

Az angyalbefektetők köre a nem túl sok üzleti magánbefektetőkön belül is alig néhány 

tucat ember. Sokakat tántorított el, hogy a kezdeti vállalkozásaikat tapasztalat hiányában 

elbukták. A magyarországi üzleti angyaltevékenység fejlesztését célul kitűző Magyar Üz-

leti Angyal Hálózat21 egyesületi formában 2016-ban alakult, jelenleg 15 tagja van. Elnöké-

nek, a hazai ökoszisztéma talán legaktívabb képviselőjének becslése szerint kb. 100 -120 

ember folytat angyaltevékenységet, akik mindössze néhány éve, ahogy ő maga is, legin-

kább 2010 után jelentek meg a tőkepiacon. Többnyire láthatatlanok, olyannyira, hogy más 

a területen tevékenykedő szakértők alig 15-20 olyan magánbefektetőről tudnak, akik a ko-

rai fázisú vállalkozásokba fektetnék magánvagyonukat. 

Igen kevés a klasszikus értelemben vett angyal, aki a saját vállalkozásából kiszállva sze-

rezte vagyonát, és szeretné tudását mások vállalkozásai számára is hasznosíthatóvá tenni, 

a néhány aktív angyal tipikusan negyvenes éveiben járó férfi, aki korábban top menedzser-

ként tett szert jelentős profitra. A kutatás során megkérdezettek által név szerint megneve-

zett, tehát az érintettek körében ismert és elismert angyalok mindegyike ilyen személy.  

Olyan női üzleti angyalról, aki önállóan, társbefektetők nélkül, befektetői csoporton kí-

vül, nem alapkezelőként, hanem a magánvagyonából fektetett volna pénzt más vállalkozá-

sába egyelőre alig 1-2-ről tudunk. 

Az átlagos befektetés, illetve az exit sajátosságai 

Az üzleti angyalok által befektetett összeg mértéke nagyságrendekkel marad el a fejlett 

gazdaságokban megszokott összegektől, egy vállalkozásra vetítve 3-10 millió forintról van 

szó. Ez co-investment esetén akár 1,5 millió forintra is lemehet, maximálisan kb. 15 millió 

forintról beszélünk. Alig egy-két olyan angyal ismert, aki elmegy 50 millióig, ha igen, 

leginkább társbefektetőkkel. Az exiteket tekintve sajátos magyar befektetői hozzáállás, 

hogy túl gyorsan, nagy hozammal szeretnének kiszállni, aminek oka, hogy 10-ből 9 vállal-

kozás esetében számítani lehet a befektetett összeg elvesztésére.  

A portfolio optimalizálásának lehetséges útja lehet a co-investment, illetve az is szeren-

csés az lenne, ha a szakmai támogatást biztosító angyalbefektető csökkenő részesedéssel 

minél tovább a sikeres vállalkozásban tudna maradni. Nehéz megbecsülni mennyi időt ma-

radnak a vállalkozásban, még túl frissek a tapasztalatok, nem áll rendelkezésre elegendő idő. 

Milyen vállalkozásokat támogatnak az üzleti angyalok? 

A magyar üzleti angyalok sem szűkítik befektetéseiket kizárólag Magyarországra, de jel-

lemzően inkább itthon fektetnek be, a jellemző célországok a szomszédos, innovációban 

jelentős aktivitást mutató országok, elsősorban Horvátország és Szlovénia, esetleg Olasz-

ország. A magyar angyalok viszonylag csekély arányban aktívak az angolszász országok 

tőkepiacain. Ennek egyik legfőbb oka, a magyar start-upok alacsony fenntartási és bekerü-

lési értéke, a befektetők által elkölteni kívánt összegek relatíve kisebb léptéke.  

A férfi angyalok elsődlegesen technológiai start-up vállalkozásokat támogatnak, de elő-

fordul – főként befektetői pályafutásuk kezdeti szakaszában – portfolióban olyan vállalko-

zás, amelyet érdeklődési köre, hobbija vagy szimpátiája alapján karolt fel.  

A vállalkozásokat alapvetően ajánlások útján, a kapcsolatrendszeren keresztül találják, 

illetve a jó hírű angyalbefektetőket maguk a start-upok keresik. 

                                                      
21 https://gust.com/organizations/hunban 
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Női üzleti angyalok tevékenysége és fejlesztésének lehetőségei 

Nagyon kevés nő folytat angyaltevékenységet Magyarországon, aki saját jogon, saját tőké-

vel működik, alig egy-két befektetésről tud beszámolni. Az Egyesült Államok kivételével 

egyértelműen kevesebb a női angyal más – Magyarországnál fejlettebb tőkepiaccal rendel-

kező nyugat-európai országokban is. Ennek oka, épp úgy mint a női vállalkozások eseté-

ben, a nők hagyományos nemi szerepe, a nemi alapú sztereotípiák mentén történő szocia-

lizáció, a nők kevesebb szabadon felhasználható jövedelme. 

A nők kisebb kockázatvállalási hajlandósággal, befektetőként kevesebb tapasztalattal, 

kevesebb üzleti kapcsolattal és információval rendelkeznek, mivel – pl. magánéleti kötele-

zettségeik miatt – kevésbé vannak jelen az üzleti hálózatokban, és mivel kevésbé jártasak 

a korszerű technológiákban a befektetéseik szektoriális megoszlása is a horizontális szeg-

regációt mutatja: elsődlegesen közvetlenül a nők életére ható termékekbe és szolgáltatá-

sokba, vagy társadalmilag hasznos tevékenységekbe, egészségügyi vállalkozásokba fekte-

tik pénzüket22. Magyarországon a női üzleti angyalok jellemzően kockázati alapok vagy 

befektetői csoportok munkatársaiként, esetleg párjukkal karöltve működnek, a befektetői 

meet-upokon alig 5% körüli a nők aránya. Közvetlenül alig vesznek részt a férfi befektetők 

hálózataiban, a jellemzően szexistának tekinthető üzleti közegben könnyebbséget jelent 

számukra a láthatatlanság. 

A nők angyaltevékenység kiterjesztésének potenciális bázisa is elég szűk körű jelenleg. 

A politikai, üzleti és közéleti térben, a médiában a női vezetők, a nők, mint véleményfor-

málók igen korlátozottan vannak jelen, a társadalmi térben ismert és megbecsült nők alig 

láthatók, a nők és a férfiak terei jellemzően sokkal inkább elkülönülnek, mint a nyugati 

társadalmakban. Az üzleti életben vannak ugyan – csekély számban – komoly sikereket 

elért vállalkozó nők, de ők elkülönülten, szinte láthatatlanul végzik tevékenységüket. A 

100 leggazdagabb magyar között mindössze 2 nő szerepel: Zwack Izabella, aki a nagy 

múltú pálinkafőzdékkel rendelkező, a rendszerváltás után korábbi magyarországi tevé-

kenységét újraindító család leszármazottja (81. a listán), illetve bizonyos Berkes Mihályné 

(akinek még keresztneve sem ismert), ő a férjével működtet egy agrár-csoportot. 

A kutatás során találkoztunk néhány olyan női angyallal, akik tanácsadóként, mentorként 

már végeznek angyaltevékenységet, de egyelőre távol vannak attól, hogy saját pénzt fek-

tessenek be. Egyesek azért, mert esetleg nem áll rendelkezésükre elegendő szabad felhasz-

nálású pénzmennyiség, mások a folyamat elején tartanak, sok időt szánnak a bizalom meg-

teremtésére egy-egy csapattal, esetlegesen csalódás érte már őket. Megint mások a tapasz-

talatátadó, mentori tevékenységet baráti, ismeretségi rokoni alapon nyújtják, pénzüket sok-

kal inkább saját vállalkozásuk/vállalkozásaik bővítésébe invesztálják. Saját elmondásuk 

szerint a női üzleti angyalok befektetéseikben óvatosabbak, komoly visszatartó erőt jelent 

számukra az a kockázat, hogy a befektetett összeget el is lehet bukni, nehezíti előrelépésü-

ket az ismerethiány, a tapasztalt – férfi-angyaloktól való elszigeteltség. 

A női cégvezetők hálózatai, a Hungarian Business Leaders Forum égisze alatt működő 

női csoport, illetve a Google első számú magyarországi vezetőjének szervezésében létrejött 

Egyenlítő kör néhány tagja, vagyis a corporate világban sikeres vezetőnők ugyancsak po-

tenciális köre a női üzleti angyaloknak. Ők azok, akik érdeklődést mutathatnak a kutatással 

párhuzamosan alakuló női üzleti angyal csoport iránt, melyet Szabó Eszter, a GE regionális 

női hálózatát felépítő korábbi munkatársa kezdeményezett. 

                                                      
22 Eban White Paper, Women & European early stage investing. Strengthening European entrepreneurship by 

enrolling more women in early stage investing, November 2010 
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Magyarországon is igaz a más országokban is ismert tény, hogy a női angyalok befekte-

tőként sajátos jegyeket hordoznak. Jellemző, hogy korábbi szakmai tapasztalataikhoz kap-

csolódó vállalkozásokhoz, amelyek tevékenysége jobban érhető számukra, sokkal inkább 

vonzódnak, és felértékelődik esetükben a vállalkozóval való emberi kapcsolat. Általános 

tapasztalat az is, hogy szívesebben fektetnek időt, mint pénzt az általuk támogatni kívánt 

vállalkozásba. Szívesen dolgoznak együtt a csapatokkal, támogatnak fiatalokat. Ugyanak-

kor fontos számukra, hogy véleményüket elfogadó vállalkozókkal dolgozhassanak. Egyik 

interjúalanyunk a vele, mint nővel szembeni bizalmatlanság és fölényeskedés miatt lépett 

ki egy már alakuló angyal-együttműködésből. 

A férfi angyalbefektetők vélekedése a nők angyalbefektetéseiről ellentmondásosnak 

mondható, ami a magyar társadalom nőképéből levezetve egyáltalán nem meglepő. Tiszte-

lettel emlegetnek néhány nagytudású nőt, akiktől karrierjük egy-egy pontján akár sokat is 

tanultak, ugyanakkor látják az önbizalomhiányból fakadó korlátokat, alapvetően konzer-

vatív nemi szerepekben gondolkodnak, nőképük, nőkről való kommunikációjuk sztereo-

tipikus. „Erőteljes nő, de normális”, mondta egyikük.  

Lehetőségek a női üzleti angyalok tevékenységének kiterjesztésére  

A női üzleti angyalok – motivációs bázisuknál, női tapasztalataiknál, szocializációjuknál, 

körültekintésüknél fogva eltérően vélekednek a női vállalkozók alkalmasságáról, ahogy – 

nemzetközi tapasztalatok és interjúink alapján – másképpen viszonyulnak a női start-

upokhoz a pitchingek megmérettetésén is. A nők közötti együttműködés ösztönzése mind 

a női angyalok, mind a női vállalkozók szempontjából modell-értékű lehetőség a nők meg-

becsültségének és társadalmi szerepvállalásának megerősítésére.  

A női üzleti angyalok közösségeit, technológiai, tárgyalási és pénzügyi elemzői tudásu-

kat fejlesztő programok magabiztosabbá tehetik a női üzleti angyalok részéről a befektetői 

tevékenység felvállalását. Kockázatvállalásuk ösztönözhető, pénzügyi szakértelmük nagy-

mértékben növelhető a különféle társfinanszírozási formák kialakításával is. Empátiájukkal 

segítségükre lehetnek más üzleti angyalok számára is abban, hogy felismerjék a befektetésre 

váró vállalkozókban rejlő személyes potenciált, tehetséget, tanulási képességet, kitartást. 

Elköteleződésük, növekvő aktitivitásuk a kezdetleges vállalkozói ökoszisztémában jelen-

tős esélyt kínál arra, hogy meghatározó véleményformálóvá legyenek a befektetői kultúra 

alakulásában, az angyalbefektetők értékrendjét és társadalmi felelősségvállalását tekintve. 

A jelenleg jellemzően egyszemélyes, hagyományos női vállalkozások, a nők által veze-

tett start-upok, illetve a tehetős, vezetői és üzleti tapasztalattal rendelkező nők potenciális 

angyalként történő megjelenése a tőkepiaconhatalmas potenciált a gazdaság és a társada-

lom egésze számára. A női és férfi befektetők angyalként való együttes fellépése hatvá-

nyozott hatással lehet a női vállalkozások növekedésére. Egyfelől, a női üzleti angyalok 

vállalkozóként, vezetőként megélt tapasztalataik, eredményeik révén szerepmodellként, és 

tudásuk átadásával is segíthetik a női vállalkozásokat. Másfelől a férfi üzleti angyalok üz-

leti kapcsolatrendszere, tőkéje bátrabb üzleti célok kitűzésére, növekedésre ösztönözheti a 

rendszerint kisebb léptékben gondolkozó női vállalkozókat, de a női angyalokat is.  

A női üzleti angyalok esetében számíthatunk arra, hogy nyitottabbak lesznek a női vál-

lalkozók sajátos nehézségei iránt, hatékonyan lesznek képesek őket támogatni, ott, ahol a 

női szereppel, nőként való szocializációval összefüggő elakadások merülnek fel.  

Igen fontos célkitűzésnek tartjuk az is, hogy a férfi  üzleti angyalok nemre érzékenyeb-

ben, gender-etikusabban járjanak el saját üzleti szerepeikben, körültekintőbben fektessenek 

olyan vállalkozásokba, amelyek esetleg konkrétan növelhetnék a nemek közti egyenlőtlen-

ségeket, sőt akár sértenék a nők jogait is méltóságát. A hagyományos nemi szerepeken 
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alapuló társadalmakban létrejövő start-upokban ugyanis, különösen a technológia terüle-

tén, ahol zömében férfiak tevékenykednek, a befektetői tevékenység révén a horizontális 

szegregáció miatt önmagában is nőnek a nemek közti vagyoni és jövedelmi különbségek. 

Emellett azonban olykor az is előfordul, mint ahogy azt pl. Magyarországon nem egy eset-

ben láttuk, hogy egy-egy start-up tevékenysége konkrétan a nők szexualizált tárgyként való 

hasznosításán alapult. 

A nők üzleti angyal tevékenysége egyelőre egy kihasználatlan lehetősége tehát nem csu-

pán a női vállalkozások fejlesztésének, ezáltal a nők gazdasági függetlensége és befolyása 

megerősítésének, hatalmas potenciált jelent a gazdasági és társadalmi fejlődés és a nemek 

közti egyenlőség megteremtése szempontjából is. 

Az angyaltevékenységben rejlő potenciál kiaknázásának kerete  

A továbbiakban megkíséreljük összefoglalni, illetve javaslatokat kidolgozni arra nézve, kik 

és milyen módon segíthetik a fenntarthatóságot és nemek közti esélyegyenlőséget, a társa-

dalmi igazságosságosságot szolgáló, ugyanakkor üzleti szempontból is sikeres angyalbe-

fektetések megsokszorozódását. 

Az angyalbefektetői kör, amint azt a korábbiakban is jeleztük, hatalmas potenciált jelent 

a társadalmi felelősségvállaláson alapuló üzleti és ezen keresztül társadalmi környezet 

megvalósításához. Ez azonban akkor lehetséges, ha egy jelentős érintetti kör válik képessé 

az elköteleződésre, és az egyéb érintetti szinteken működő szereplők befolyásolására abban 

a tekintetben, hogy ők maguk is törekedjenek saját hatókörükben a szükséges lépések meg-

tételére. Egyidejű beavatkozásokra van szükség ugyanis egyéni, szervezeti és állami szin-

ten is, mind az értékek kinyilvánítása, mind a cselekedetek, mind pedig a stratégiák és 

politikák szintjén. 

Az alábbi táblázat kitöltésével a fellépés megtervezéséhez és nyomon követéséhez kívá-

nok segítséget nyújtani az érintett szereplők részére, élve néhány konkrét javaslattal.  
 

Mit tesz/tehet(ne) a társadal-

milag hasznos angyalbefekte-

tések megsokszorozódásáért  

az állam a befektetői közösség az egyéni befektető  

a társadalmi hasznosság meg-

határozása, nemi alapú sztere-

otípiák és előítéletek felszá-

molása terén 

az ENSZ globális fenn-

tarthatósági célkitűzé-

sei melletti elkötelező-

dés kinyilvánítása23 

etikai irányelvek, pl. a 

szexista megnyilvánulá-

sok kiküszöböléséről, a 

női vállalkozások támo-

gatásának előtérbe he-

lyezése 

a társadalmi hasznosság 

szempontjainak érvénye-

sülése a befektetési dön-

tésben 

a cselekedetek, gyakorlatok 

szintjén 

női vállalkozók és an-

gyalbefektetők részére 

fejlesztő központok 

működésének segítése 

képzések angyalbefekte-

tőknek a női vállalkozá-

sok sajátosságairól 

pl. mentori tevékenység 

fejlesztése női vállalko-

zásoknál, sikertörténetek 

bemutatása 

a közpolitikák és stratégiák 

befolyásolása terén 
szakpolitikák lobbitevékenység közéleti szerepvállalás 

 

 

                                                      
23 http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_development_goals.html  


