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Befektetők és működési gyakorlatuk 

TŐZSDÉN

TŐZSDÉN 
KÍVÜL

• jellemzően kisebbségi tulajdonos, marginális részesedéssel, 
• passzív résztvevő,
• nincs közvetlen befolyása a menedzsment döntésekre.

• többségi, vagy kontroll kisebbségi befektető, 
• aktív tulajdonos, 
• közvetlen ráhatás a menedzsment döntéseire.

A két befektetői kör pozíciójából adódóan más célokkal, más 
eszközök elérésére törekszik



Tőzsdei társaságok esetében…

a befektető nem lát 
bele a működésbe, a 

független elemző 
véleménye alapján 

dönt.

az általános hangulat 
(„csordaszellem”) 

erősen befolyásolja a 
döntéshozatalt, a 
sztori felépítése 
kulcsfontoságú.

felértékelődik a 
nyilvánosan elérhető 

információk 
(beszámolók, 

jelentések) szerepe.

A befektető 
„felületesebb”, mert –

a likviditás 
függvényében –

bármikor kiszállhat, 
van SELL gomb. 



Zárt társaságok esetében…

a befektető belelát a 
működésbe, a saját –
esetenként tanácsadó 
segítségével kialakított 
– véleménye alapján 

dönt Bennfentes 
információkra 
támaszkodik, 

amelyeket beszállás 
esetén az átvilágítás 

során bocsátanak 
rendelkezésére. 

az általános hangulat 
(„csordaszellem”) 

kevéssé befolyásolja a 
döntéshozatalt.

A befektető 
óvatosabb, mert a 

részesedésének 
likviditása alacsony, 
nem tud kiszállni. 



És mit néz a kockázati tőkebefektető? 

Menedzs-
mentet, 
szakmai 

hozzáértést

Növekedési 
lehetőséget 

Tartós és 
védhető 

üzleti előnyt



Mit nyújt a kockázati tőkebefektető? 

Visszajel-
zést

Támoga-
tást

Kapcsolat-
rendszert

Tőkét

Pénzügyi, 
vállalkozói  

ismere-
teket



Milyen elemekből áll egy hiteles sztori?

III. MENEDZSMENT
• „Sikeréhes” 

• Jólképzett

• Releváns tapasztalattal bír

IV. MOTIVÁCIÓS STRUKTÚRA
• Egyértelmű

• A menedzsment kontrollja alatt álló tényezőkre 
fókuszál

• Jellemzően pénzügyi – a tudományos célok nehezen 
kezelhetők 

• Nem manipulálható

II. TERMÉK
• A vevői igényekre válaszoló termék – veszély: 

elképzelt igények 

• Versenyképes – veszély: erősen innovatív környezet

• „Függetlenség” – veszély: alapanyagtól vagy 
beszállítótól való erős függés

I. PIAC
• Létező piac, kielégítetlen piaci igény – veszély: 

„evangelizáció”

• Megfelelő méretű vásárlóerő – veszély: túl kicsi piac

• Jól definiált, koncentrált célcsoport – veszély: 
töredezett piac, megugró marketing költségek 

• Földrajzilag elérhető piac – veszély: a távoli piac 
elérése átugorhatatlan belépési akadály 



A hazai cégek vállalatirányítási gyengéi

Egyszemé-
lyes

társaságok 

Nincs kultúrája a 
valódi társas 

vállalkozásoknak, 
egyszemélyi 

döntések

A 
tulajdonosi 

és menedzs-
ment 

funkciók 
nem válnak 

el

A fejlődés korlátja 
a tulajdonos-
menedzsment 

kapacitása, 
képességei

Hiányzó 
döntéselő-

készítés

Alacsony a belső 
transzparencia, a 

menedzsment 
legtöbbször 

„vakon” dönt

Gyenge 
menedzs-

ment

Elzárkózás a 
modern 

menedzsment 
megoldások elől, a 

cég fejlődésével 
nem javul, nem 
alkalmazkodik a 
menedzsment 

minősége

Alacsony 
vevőorien-

táltság

A cégek sokszor 
nem értik a saját 
piaci pozíciójukat, 

téves a 
helyzetértékelésük

Alacsony 
innovációs 
képesség

A rossz 
helyzetfelismerés-

ből adódóan 
jellemzően másoló 

attitűd


