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Üzleti angyalok a közjóért
A férfiak és nők közös felelőssége az, hogy milyen gazdaságunk lesz öt-tíz év múlva
ŐRI ANDRÁS
szerkesztoseg@dunahirlap.hu

DH-INTERJÚ A statisztikák
szerint az emberek bankba,
nyugdíj-előtakarékosságba,
lakásba, biztosításba he-
lyezik a megtakarításaikat.
Akik ennél is messzebb
merészkednek, azok esetleg
– pénzügyi tanácsadókat is
meghallgatva – a tőzsdén
részvényeket, értékpapíro-
kat vásárolnak. Ők nagyob-
bat nyerhetnek, igaz, na-
gyobbat is veszíthetnek. A
kapitalizmus már csak ilyen.

A pénz, a befektetés – ha tu-
lajdonosa úgy dönt – akár
közvetlenül is segíthet más
embereken és munkahelyeket
is teremthet. Van ugyanis egy
olyan, egyelőre szűk hazai
befektetői réteg, akik a saját
megérzésük alapján döntenek.
Nemcsak a saját pénzüket,
hanem tudásukat, kapcsolati
rendszerüket is megosztják.
Ők az úgynevezett üzleti an-
gyalok vagy angyalbefektetők.
Ezek az emberek valami

olyanért kockáztatják pénzü-
ket, amelynek az eredményes-
sége korántsem látható előre.
Saját bőrüket, és nem kevés
pénzüket viszik a vásárra.
Általában egy-egy új, divatos
szóval élve start-up vállalko-
zást karolnak fel, szereznek
benne részesedést.
A vállalkozás, ha valóban

jó az ötlet, a kapott pénzin-
jekcióval képes nemzetközi-
leg sikeressé válni, ráadásul
közben még egy csomó ember
megélhetését is biztosíthatja.
Ha valamiért, akkor már csak
ezért is tiszteletet érdemelnek
az angyalbefektetők.

Jelenleg mekkora pénzből le-
het angyalbefektetővé válni?
– kérdeztük Szabó Esztert, aki
korábban – legutóbb már régi-
ós felsővezetőként – csaknem
húsz évet dolgozott a GE-ben.
– Tévhit, hogy az angyalbe-

fektetés csak gazdag emberek
szórakozása. Magyarországon
már akár 5–10 000 dollárral,
azaz 1,5–3 millió forinttal
is be lehet lépni, de a határ
a csillagos ég. Függ attól is,
hogy ki mennyire hisz az adott
cég jövőjében. Ide csak olyan
pénzt szabad befektetni, amit,
ha elbukik valaki, akkor sem
megy tönkre. Általában a va-
gyon maximum 10 százalékát
javasolják angyalbefektetésre
fordítani.

2017-ben alakult meg a ha-
zai üzleti angyalszervezet, a
HUNBAN, aminek ön is tagja
lett. Majd néhány hónap múl-
va megalapította a NŐK/ÜZ-
LET/ANGYALOK egyesületet.
Mi volt a cél? Ez egy feminista
szervezet?

– Az üzleti világban nagyon
komoly mozgások zajlanak.
Sok cég nem bírja a versenyt
és megszűnik, vagy lekerül a
legjobbak listájáról. Közben,
szinte a semmiből új vállala-
tok teremtődnek. Ez a jelenség
a mai digitális korban rob-
banásszerűen fel is gyorsult.
Egy hazai szaktekintély, dr.
Cséfalvay Zoltán egyenesen a
földtanból ismert tektonikus,
földcsuszamlásszerű változá-
sokhoz hasonlítja ezt.
Az országok, városok, ré-

giók közötti óriási verseny-
ben fontos, hogy mi történik
egy–egy országban. Ebben
van óriási szerepe az angyal-
befektetőknek. Minél többen
vannak, akik nem a saját vál-
lalatukba, hanem más ötletébe
fektetnek be, annál nagyobb az
esély arra, hogy az az ország

a globális versenyben jobban
szerepeljen. Ez pedig az egész
társadalom elemi érdeke, mert
növeli az ország verseny- és
jövedelemtermelő képességét.
Amikor a HUNBAN-hoz

csatlakoztam, én voltam az
első női angyalbefektető!
Gondolkodtunk az elnökkel,
Károlyi Antallal, hogyan le-
hetne több hölgyet toborozni.
A megoldás egy olyan egyesü-
letet lett, amelynek a feladata a
népszerűsítés, a hálózatépítés
és a képzés. NŐK/ÜZLET/
ANGYALOK egyesületben
a fókusz a nők bevonásán
van, de hangsúlyozzuk, hogy
együttműködünk a férfiakkal.
Hogy többen lehessünk,

meg kell mutatni a nőknek,
meg az érdeklődő férfiaknak
is, hogyan működik ez a fajta
befektetés. Tanulnunk kell!

Érdemes meghallgatni azokat,
akik már régóta csinálják.
Nem hívnám feminizmus-

nak. Mi azt mondtuk, hogy a
férfiakkal együtt tanulunk, de
női üzleti hálózatokat is bevo-
nunk a folyamatba. Én nagyon
hiszek, és nagy a gyakorlatom
az üzleti hálózatok összekap-
csolásában. Ezeken a part-
nerszervezeteken keresztül
ugyanis az egész országot, sőt
régiót is meg tudjuk szólítani.
Célunk, hogy minél több nőt
vonjunk be az innovatív cégek
alapításába és finanszírozá-
sába és ezzel is támogassuk a
most kiépülő gazdaságot.
Arra különösen büszke

vagyok, hogy az európai an-
gyalok, az EBAN vezetője,
Candace Johnson, tevékeny-
ségünket már az indulásunk
óta a legjobb európai gyakor-

latnak minősítette, és egész
Európában elterjesztésre mél-
tónak tartja.
Ez nagy megtiszteltetés egy

olyan szervezet vezetőjétől,
amely 314 ezer angyalt fog
össze, 2016-ban 39 ezer vál-
lalkozásban 6,7 milliárd eurót
fektetett be, vagyis gyakorlati-
lag szerintük az egész európai
növekedés ebből a tevékeny-
ségből származik.

Hány tagjuk van most?
A férfiak és nők közös fele-

lőssége az, hogy milyen gaz-
daságunk lesz 5–10 év múlva.
Nyolc hónaposak vagyunk,
egyesületünk jelenleg építke-
zik, néhány tucat tagunk van.
Büszkék vagyunk a négy kö-
zösségi irodára és azokra a női
üzleti hálózatokra, amelyek
eddig a partnereinkké váltak.

Ez az együttműködő modell
érdemelte ki az EBAN elisme-
rését. A rendezvényeinken kb.
100 ember szokott megjelenni,
és ennek 20 százaléka férfi.
Elindítottunk egy kísérleti

angyalképző tréninget. Ennek
egy nagy tapasztalatú hazai
üzleti angyal, Hild Imre a
szakmai vezetője. Rengeteget
tanulunk tőle, de egymástól is.
Azt a tudást, ahol a vállalko-
zó és a befektető világa talál-
kozik, ugyanis csak az életből
lehet megtanulni.
Aki ki szeretne lépni a nem-

zetközi vizekre, annak az in-
nováció irányába kell elmoz-
dulnia. Ezzel önmagának és az
egész társadalomnak is hasz-
nára válik. Ehhez kellenek az
angyalbefektetők, meg persze
azok a cégek, amelyek igazán
innovatívak és kitartóak a vál-
lalkozásépítésben. Ők azok,
amelyek az angyalbefektetők
révén esélyt kapnak, hogy 5 év
múlva is éljenek, miközben
rengeteg vállalkozás elhal.

Úgy tudom, ön is angyalbe-
fektető…
– Igaz, de sokkal fontosabb

számomra az angyalbefektetés
és az innovatív vállalatalapítás
fontosságának és módjainak
megismertetése már nemcsak
itthon, de a régióban is.

Mivel lenne elégedett, ha
hosszú távon elérné az egye-
sületük?
– Ma sokat beszélünk Ma-

gyarországon a versenyképes-
ségről. Amit megtanultam,
hogy az üzleti világban, a ver-
senyben az nyer, aki két cse-
lekvésben is jó. A versenyzés-
ben, és az együttműködésben!
Bármilyen furcsa ez, körülbe-
lül fele-fele arányban kellene
művelni a kettőt.
Szeretném, hogy a NŐK/

ÜZLET/ANGYALOK egye-
sület össze tudja kötni a kor-
mányzatot, az önkormány-
zatokat, kamarákat, a női
üzleti hálózatokat és a közös-
ségi irodákat, vagyis mind-
azokat, akik a gazdaság inno-
vatív részének az építésében
vállalnak szerepet, hogy minél
több nő válhasson angyalbe-
fektetővé, vagy indítson inno-
vatív vállalkozást.

Végezetül, ha valaki kellő
ambíciót érez magában, hogy
angyalbefektetővé váljon, hol
jelentkezhet, mit keressen?
– Hat hónapja indítottuk az

említett kísérleti képzést. Ha-
vonta egy este találkozva ki-
vesézünk egy innovatív vállal-
kozást, vagy beszélgetünk egy
üzleti angyalbefektetővel. Aki
egy hónapban egy estét szán
erre, mert szeretne angyalbe-
fektetővé válni, azt nagyon
szívesen látjuk az egyesüle-
tünkben…

Szabó Eszter korábban közel húsz évet dolgozott a GE-ben Fotók: a szerző felvételei:

„Büszkék
vagyunk a
négy közöségi
irodára és azokra
a női üzleti
hálózatokra,
amelyek eddig
a partnereinkké
váltak.”

Fél éve elindítottak egy kísérleti angyalképző tréninget. Havonta egy este találkoznak, kiveséznek például egy innovatív vállalkozást…

Látogasson el weboldalunkra!


