
A Kockázati Tőke és a Projektgazda



A kockázati tőke meghatározása

A Kockázati Tőke (KT) olyan pénzügyi tőke melyet 
korai stádiumú, nagy potenciállal rendelkező, magas 
kockázatú, induló vállalatok számára nyújtanak. A 
kockázati tőke iparág célja a munkahelyteremtés és 
a gazdasági növekedés elősegítése oly módon, hogy 
hozzásegíti a vállalkozókat olyan innovatív ötletek 
és tudományos felfedezések valódi termékekké és 
szolgáltatásokká történő átalakításában, melyek 
képesek megváltoztatni azt ahogyan élünk és 
dolgozunk.

(Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület )



A projektgazda gondolatai

• Világraszóló projektem van, az évszázad üzlete 
építhető
rá, a facebook ehhez képest sehol sincs! –
innovatív

• A piaci rés világos mint a nap, a kockázat szinte 
semmi!

• A kidolgozott projekt indításához alig százmillió 
Ft kell –
induló vállalkozás

• Van üzleti tervünk, az eredmény igazán lenyűgöző –
nagy piaci potenciál

• A kockázati tőkések kapva kapnak a lehetőségen, 
hiszen 



A kockázati tőke kérdései

• Hány éve is működik a cég? – Most indulna…

• Az árbevétel arányos EBITDA eléri legalább a 
20 százalékot? – Hmm…

• Mi is az tulajdonképpen, amit elő szeretne 
állítani? – Hát tudják ez egy piacon egyedülálló 
……

• Mivel tudja bizonyítani, hogy a piacon tényleg 
eladható a termék az üzleti tervben szereplő
mennyiségben és áron? – Tudják én ismerem a piacot 
és biztos, hogy….

• Van aláírt megrendelése? – Hogyan lehetne…

• Ez a projekt túl kicsi nekünk, sajnáljuk. - Hát 
nem értik?!



Jogászok nélkül nem megy

• Cégalapítás és módosítások
• Szerzői jogok és szabadalmi oltalom
• Befektetési szerződések
• Munkaszerződések
• Beszállítói szerződések 

• Kooperációs megállapodások
• Befektetés lezárása
• Pályázati lehetőségek kiaknázása
• Hitelszerződések



Az AXS story - kezdetek

• A termék szakértői rendszer ergonómiai elemzések 
elvégzéséhez ami egy másfélszobás lakás nagyobbik
szobájában lett kifejlesztve három lelkes fiatal 
által.

• Világraszóló újdonság, még senki nem alkotott 
ilyet!

• Az Audi megveszi ha tényleg működik.
• A kockázati tőkealapoktól háromféle választ 
kaptunk

• Nem a mi területünk
• Ha lesz megrendelés gyertek vissza
• Túl kicsi ez nekünk

• Végül a Széchenyi Tőkealap-kezelő másféléve 



Az AXS story - napjaink

• Az Audi Hungaria Motor Kft. Két rendszert 
már megvett, további négy rendelés alatt 
van.

• Szerződéskötés előtt állunk egy nemzetközi 
szakmai konzorciummal

• A technológia szabadalmaztatása 160 országra 
folyamatban van

• A cég értéke jelenleg 1 milliárd forint, ami a 
szerződések megkötése után a többszöröse lesz

Nem csak a nagy befektetés hoz nagy eredményt!Nem csak a nagy befektetés hoz nagy eredményt!Nem csak a nagy befektetés hoz nagy eredményt!Nem csak a nagy befektetés hoz nagy eredményt!



Javaslatok

• A projektgazda általában nem pénzügyi 
szakember, míg a befektető a számokból
ért – gyakran „tolmácsra” lenne szükség

• Bármekkora szám lehet a vonal alatt ha a 
befektetőt nem érinti meg a projekt,
nem fog pénzt adni – először a befektető
szívét kell megnyerni

• Alapvető jogi kérdésekkel érdemes tisztában lenni 
– jogi támasz nélkül nem javasolt a befektetési 
folyamatot elindítani

• A befektetők részéről nagyobb kockázatvállalási 
hajlandóságra/merészségre lenne szükség – valódi 
kockázati tőke, akinek a kis befektetés is érték




