
30 INSPIRÁLÓ VÁLLALKOZÓNŐ

DOBBANTÓ SZTORIK
30 INSPIRÁLÓ VÁLLALKOZÓNŐ





A 2021-ig megvalósult programelemek illetve a Budapest Bank 2019-es, a tréningen résztvevők között végzett kutatása alapján.

MÉRFÖLDKÖVEK

KÖZÖSSÉG

EREDMÉNYEK

MEGVALÓSULT 21 DOBBANTÓ TRÉNING,

10 KISKÉPZÉS (Canvas és Quick IT)
ÉS TÖBB MINT 50 KLUBESEMÉNY.

A PROGRAM INDULÁSA ÓTA TÖBB MINT 2000
VÁLLALKOZÓNŐ KAPOTT TÁMOGATÁST, 

A TRÉNING EDDIGI RÉSZTVEVŐI 
KÖZEL 450 FŐS ÜZLETI KÖZÖSSÉGET ALKOTNAK.

A HÖLGYEK 94% -A AJÁNLANÁ A PROGRAMON
VALÓ RÉSZVÉTELT AZ ISMERŐSEIKNEK, BARÁTAIKNAK;

A TRÉNINGEN RÉSZTVEVŐK 74% -A
JELENLEG IS MŰKÖDTET 
LEGALÁBB EGY VÁLLALKOZÁST;

A VÁLLALKOZÓNŐK  66%-ÁNAK CÉGE A PROGRAMBAN 
KIDOLGOZOTT 
ÖTLETEKEN ALAPSZIK, 

VÉLEMÉNYÜK SZERINT A TRÉNING SEGÍT A VÁLLALKOZÁS 
MEGALAPÍTÁSÁBAN ÉS BEINDÍTÁSÁBAN.



DOBBANTÓ SZTORIK 

BALOG GYÖNGYVÉR  –  Impact Design 

BÁNYÁSZ MELINDA  –  Cifra Design

BÉKÉSSY OLGA  –  21. Század Kommunikáció

CSÁBRÁGI MARIANNA  –  Forevermanna

DALLOS KITTI  –  The Box Shop 

GÖRGÉNYI ÁGNES  –  Kálium Vendégház

HOMOLYA SZILVIA, PAZSICZKI BEATRIX  –  Búzavirág Kovászműhely

KALMÁR ANNA  –  AdniJóga

KUN ANITA  –  Csíz Sajtműhely

KIRÁLY ANIKÓ  –  Ficserke Családi Központ

KIS-NÉMETH MARCSI  –  StílusTér

KOVÁCS ANDREA  –  Mackórendelő

LEOPOLD ERIKA  –  Cukker süti

PAIZS DÓRA  –  Anyacsavar

PIGLER ANNA, ROBOGÁNY VERONIKA  –  Élettükör Mentálhigiénés Műhely

PORST RÉKA  –  Meska

RÉZ JUDIT  –  Juddy Szervezés / eRGé Stúdió Produkciós Iroda

RÓKA BARBARA  –  logo2go

SARUS-ZSIVICZA DIÁNA  –  Lollipop Reklám és Nyomda

SÁRDI-PAPP RÉKA  – supportCOACH

SCHÁDI BIANKA  –  Marscha Ékszer

SOHAN ZSUZSI  –  Asszisztensed.com

SZATMÁRY DÓRI  –  doripopp

DR. SZILÁGYI MAGDOLNA  –  Art in English

SZINAY ILDIKÓ  –  Upsoo

SZLOPÓCZKI DÓRA  – Ezüstpor Ékszerműhely

VASAS NELLI  –  EAT ME Cake Boutique

VELÉNYI RÉKA  –  SKIZO

ZEKE ERIKA  –  BalloonLife

ZENTAI KATA  –  Beszélő Babakezek
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30 INSPIRÁLÓ VÁLLALKOZÓNŐ

KEDVES OLVASÓNK!

A 
Budapest Banknál 2010-ben indítottuk el a „Dobbantó, Buda-

pest Bank – pénzügyekről nőknek” programot a SEED Kisvál-

lalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal együttműködve, amelynek 

céljául a nők pénzügyi ismereteinek bővítését, a vállalkozói kompe-

tenciáik és készségeik fejlesztését tűztük ki. A Dobbantó programon 

keresztül több mint egy évtizede támogatjuk a vállalkozónők képzé-

sét, és ezzel együtt az általuk irányított cégek versenyképességé-

nek fejlesztését annak érdekében, hogy minél több nők által vezetett 

mikro- és kisvállalkozás legyen sikeres. Minden, még csak cégala-

pításon gondolkozó, vagy már működő vállalkozás hölgy tulajdonosa 

jelentkezhet a kompetenciafejlesztő tréningünkre, amely szemlélet-

formálással, tanácsadással és mentorálással segíti a résztvevőket 

üzleti céljaik elérésében.

A kiadványunkkal egyszerre ünnepeljük a programunk jubileumi, 

10. évfordulójának betöltését, valamint azokat a sikeres nőket, akik 

vállalkozásának elindításához vagy dinamikus fejlődéséhez hozzájá-

rultunk képzésünkkel. A kiadványban szereplő 30 vállalkozónő inspiráló történetéből megtudhatjuk, 

hogy mikor, milyen élethelyzetben váltak vállalkozókká, miért épp ezt a foglalkozást választották ma-

guknak, mit tartanak karrierjük legnagyobb sikerének, és hogy mit adott mindehhez nekik a Dobbantó. 

A program a jövőben is tárt karokkal várja a vállalkozói ambícióval rendelkező hölgyeket, továbbra is 

célunk erősíteni a magyar tulajdonú női vállalkozásokat és minél több nőnek esélyt teremteni cége 

sikeres elindításához, működtetéséhez. Szándékunkban áll továbbfejleszteni képzéseinket és idővel 

még több klubeseményt szervezni, hogy növeljük a női vállalkozók kapcsolódási pontjait.

A kiadványhoz kellemes és inspirációban gazdag olvasást kívánok!

Tölgyes Orsolya

kommunikációs vezető 

Budapest Bank Zrt.



DOBBANTÓ SZTORIK

BALOG GYÖNGYVÉR az Impact Design társalapítója, egy 

olyan ügynökségé, amely társadalmilag elkötelezett szer-

vezeteket segít a design és a stratégia eszközeivel. Az ügy-

nökség az olyan „segítők segítését” tekinti küldetésének, 

akik munkájukkal sokat tesznek a marginalizált csoportok 

és ügyek támogatásáért.

Gyöngyvér az élet több területén kipróbálta magát: kultu-

rális kommunikációs munkáját cserélte az ENSZ mene-

kültügyi szervezetének egyik posztjára. „Több misszióban 

vettem részt, megjártam Afrikát és a Közel-Keletet” – idézi 

fel a vállalkozónő. A világ legnagyobb menekülttáborában, 

az afrikai Dadaabban fogalmazódott meg benne az Impact 

Design üzleti ötlete. „Egyben biztos voltam: a rendelkezés-

re álló tudásomat, időmet és kapacitásomat olyan ügyek 

fel- vagy továbblendítésére szeretném fordítani, amelyek 

pozitív küldetéssel rendelkeznek, hogy egy élhetőbb, befo-

gadóbb világban éljünk minél többen” – foglalja össze in-

díttatását Gyöngyvér. Korábban szerzett kapcsolati tőkéjét 

felhasználva több, egymástól merőben különböző kreatív 

projekttel is foglalkozott, s menet közben kristályosodott 

ki benne a „butikügynökség” gondolata – a reklámszakmá-

ban nevezik így a több területtel is foglalkozó kicsi cégeket. 

A különböző projektekben, programokban egyre több mun-

katárs vett részt, akik élvezték a közös munkát, és elköte-

leződtek az ügyek mellett. 2019 végén új ötlet megvaló-

sításába kezdtek: egy olyan karácsonyi ajándékcsomagot 

állítottak össze, amelyben már meglévő és új partnereik 

termékeit csomagolták dizájnos köntösbe. „A célunk az 

volt, hogy a szervezetek termékein keresztül a jó ügyeket 

is közelebb vigyük a vásárlókhoz, és olyan lehetőséget kí-

náljunk, amelyben nemcsak egy terméket vásárolhatnak 

meg, hanem egy jó ügyet is támogathatnak.”

JÓTÉKONYSÁG ÉS FENNTARTHATÓ 
ÜZLETI MODELL EGY AJÁNDÉKDOBOZBAN

„A DOBBANTÓT BÁTRAN AJÁNLOM 

MINDEN OLYAN NŐNEK, AKINEK 

A TUDÁS MEGSZERZÉSE MELLETT 

FONTOS A KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
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Az Impact Box egy olyan etikus ajándékválogatás, amelynek 

minden terméke – beleértve a csomagolást is – fair trade üzleti 

modellben készül, és a munkaerőpiacon hátrányosan megkülön-

böztetett csoportok számára biztosít megélhetést és büszkesé-

get. „Dobozaink megvásárlásával nemcsak ajándékot adhatunk, 

hanem értékteremtő munkát is biztosíthatunk mindazoknak, akik 

a termékeket készítik” – emeli ki Gyöngyvér. „Hiszek abban, hogy 

minden egyes vásárlásunkkal egy döntést hozunk meg, és ezzel 

új lehetőségeket, esélyt adunk valakinek – az Impact Boxban vá-

sárlóink személyesen is megismerhetik őket.”

A 2019-ben „szerelemprojektként” indult vállalkozáshoz Gyöngy-

vér a Dobbantó tréning során sikeresen összeállította üzleti és 

pénzügyi tervét, így 2020 karácsonyán cégük már profi  webshop-

pal szolgálta ki vásárlóit. „Mivel ezek a foglalkozások hétfőnként 

zajlottak, megszerettem az addig kevéssé kedvelt hétfőt. Jó érzés 

volt egy ilyen motivált és lendületes közösséggel indítani a hetet” 

– mondja Gyöngyvér. Fontosnak tartja kiemelni, hogy mivel min-

denki ugyanazon motivációtól hajtva vett részt a Dobbantó prog-

ramon, egymást erősítve dolgoztak a megoldáson, így nagyon 

erős kötelék alakult ki közöttük. „A Dobbantót bátran ajánlom 

minden olyan nőnek, akinek a tudás megszerzése mellett fontos 

a közösségi támogatás” – hangsúlyozza.

Az ügynökség nagyon büszke a pozitív visszajelzésekre, hiszen 

ahogy mondják: „A mi sikereink a partnereink sikereit jelentik! 

Minden egyes eladott dobozban a készítők és a mi szívünk-lel-

künk is benne van.”

Az Impact Box csapata jelenleg hazai szervezetekkel foglalko-

zik, ám a kör egyre bővül: az alapítók folyamatosan kutatják fel 

az itthon működő szervezeteket: „Terveink szerint évente négy 

különféle dobozt adunk ki, illetve tervezünk különkiadásokat is. 

Szeretnénk minél több szervezetet bevonni az Impact Box kiadá-

sokba, hogy ezzel új értékesítési csatornát és fenntartható bevé-

teli forrást teremtsünk.”

„

„ A MI SIKEREINK 

A PARTNEREINK SIKEREIT JELENTIK

NEKED AJÁNDÉK, NEKIK 

EGY ÚJ LEHETŐSÉG!
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BÁNYÁSZ MELINDA, a Cifra Design alapítója és tulajdo-

nosa úgy tudta sikerre vinni vállalkozását, hogy közben 

kreatív tevékenységet végez. Cifra Design ékszerműhelyét 

vezetve keményen dolgozik álma megvalósításáért. 

Tíz évvel ezelőtt kezdett el ékszereket tervezni és gyárta-

ni. Kitartó munkával valósította meg álmát, és ma azért 

boldog, mert abból élhet meg, amit szeret. Ahogy ő fogal-

maz: „úgy, hogy mindezt szabadon, a magam uraként va-

lósíthatom meg, mindennek az előnyével és felelősségével 

együtt”. Saját bevallása szerint nagy örömet okoz neki az 

is, amikor a visszatérő vásárló szemében látja a csillogást, 

az elégedettséget a választott ékszerrel. 

Melinda életének szerves része a napi szintű alkotói tevé-

kenység. Habár rendelkezik gazdasági és műszaki diplo-

mával is, a kreativitás, az alkotás határozza meg leginkább 

a személyiségét. „Gyermekeim születése előtt a divatipar-

ban dolgoztam tervezőként, ahol volt szerencsém megta-

nulni, hogy hogyan működik egy ilyen vállalkozás belülről, 

valamint hogyan lehet egy adott stíluson belül gazdasá-

gosan eladhatót tervezni. Csupán iparágat váltottam, így 

most ruhák helyett ékszereket tervezek” – vallja Melinda. 

A szakmaváltást egyértelműen első gyermeke születése 

motiválta. Otthon is végezhető alkotó tevékenységet ke-

resett, így kezdett el ékszereket készíteni, majd minderre 

egy egész márkát – a Cifra Design-t – felépíteni. 

AZ ALKOTÓ VÁLLALKOZÁS SIKERE 

„
NEM A MAXIMUMRA, 

HANEM AZ OPTIMÁLIS, 

FENNTARTHATÓ MÉRETRE 

TÖREKSZEM
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A márka kínálatában három különböző termékpaletta van 

jelen. Szuvenírbolt-hálózatokon és saját webáruházán ke-

resztül értékesíti a jellemzően magyar népi motívumok 

felhasználásával készült üveglencsés divatékszereket. 

Az ékszerek egy részét hagyományos ötvöstechnikával 

állítja elő, de kiemelkedő szerep jut az új fejlesztésű, nö-

vény-kompozitot használó Viaplant ékszercsaládnak is. 

Ebben a kollekcióban a természet alkotótársként van jelen 

a folyamatban: a szárított, préselt virágok és növények az 

ipari eljárás során improvizatív mintát létrehozva alakul-

nak képpé, majd ezt felhasználva születik meg végül az 

egyedi ékszer. 

A Budapest Bank Dobbantó programmal a szülési szabad-

ság lejárta előtt találkozott. „Korábban ugyan nem volt vál-

lalkozásom, de sokáig szabadúszóként dolgoztam, párhu-

zamosan több megrendelőnek tervezőként, grafi kusként. 

A gyed mellett adószámos magánszemélyként kezdtem el 

az ékszerkészítési tevékenységet, majd az ötvös diploma 

megszerzése után lettem vállalkozó” – emlékszik vissza 

a korábbi évekre. 

Tervei között szerepelt, hogy elindul egy vállalkozóvá vá-

lást támogató pályázaton. A Dobbantó program során ké-

szült üzleti terv felhasználásával a pályázaton vissza nem 

térítendő tőke- és bértámogatást nyert, ami jelentős len-

dületet adott vállalkozása beindulásához. Kellemes em-

lékeket őriz: „Nagyon szerettem a tréningek hangulatát. 

Rendkívül inspiráló volt a légkör, a többi résztvevő és az 

előadók egyaránt. A megismert hölgyek közül többekkel 

tartom a kapcsolatot, jó barátságok szövődtek.” Korábbi 

iskolai tanulmányaiból voltak ismeretei a pénzügy, az adó-

zás, a marketing és a vállalkozásfejlesztés területén, így 

mindez előnyt jelentett abban, amikor saját vállalkozási 

ötletére alkalmazta a Dobbantó anyagait. A szakmai tá-

mogatás mellett kifejezetten örült annak, hogy a képzést 

végig kísérte egy önismeretet segítő tematika. 

Emellett természetesen újdonságokat is tartogatott a kép-

zés: „A Canvas modellezés új módszer volt számomra. 

Néha még ma is előveszem az ott megfogalmazottakat, 

és aktualizálom a vállalkozásomra” – emlékszik vissza a 

programra Melinda. Vállalkozóként legnagyobb sikerének 

azt tartja, hogy sikerült kialakítania egy több lábon álló, 

megélhetést biztosító céget a saját alkotásaiból. Sikerének 

titka a szülői segítség mellett a hite volt abban, hogy képes 

lesz megvalósítani ötletét, és nagyon sokat is tett érte. 

Az elmúlt időszak fejleményei új kihívások elé állították. 

A turizmus válságából fakadó bevételkiesést saját web-

áruháza fejlesztésével, az online jelenlét és marketing 

erősítésével próbálta kompenzálni. S hogy mennyire elé-

gedett Melinda a Cifra Design-nal? Ahogy elmeséli, dédel-

get még néhány új technikát az ékszerkészítés kapcsán. 

„Nyilván lehetne még hova fejlődni, de tudatosan maradok 

egy bizonyos fenntartható méreten belül. Nem a maxi-

mumra, hanem az optimumra törekszem.” 

„RENDKÍVÜL INSPIRÁLÓ VOLT 

A LÉGKÖR, A TÖBBI RÉSZTVEVŐ 

ÉS AZ ELŐADÓK EGYARÁNT
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BÉKÉSSY OLGA igazi self-made woman. A korábban majd 

húsz évig egy kereskedelmi tévécsatornánál szerkesz-

tő-riporterként dolgozó Olga gyermekei születése után 

állt saját lábára, kommunikációs és fi lmes céget, valamint 

egy egyre népszerűbb női online magazint hozott létre.

Sok más női vállalkozóhoz hasonlóan Olga esetében is 

a gyermekek születése hozta meg a fordulópontot. „Már 

szűknek éreztem a céges kereteket, nem tudtam két gye-

rek mellett napi tíz órát szerkesztő-riporterként dolgozni, 

pedig imádtam csinálni. Húsz évig tartó szerelem volt ez.” 

Férje – Olga szavaival élve – nem is nagyon értette a gyak-

ran hajnal 2-ig tartó riportvágások szépségét. „Miután az 

első fi am megszületett, már én sem éreztem ebben kom-

fortosan magam” – teszi hozzá.

Első gyermeke születése után Olga visszatért a munká-

ba, de már nem tudott teljes mértékben odafi gyelni, gon-

dolatai gyakran jártak otthon, aggódott, hogy a multiban 

dolgozó férj odaér-e időben a családi napközibe. „A hét-

végéket is igénybe vevő híradózás nem kedvezett a csa-

ládi együttléteknek, és ekkor már tudtam, hogy nem ez 

az utam.” Időközben megszületett második fi a is, így min-

denképpen váltani szeretett volna. Első ötlete az ékszer- 

AZ EGYKORI TÉVÉRIPORTER 
MA MÁR SAJÁT KOMMUNIKÁCIÓS
CÉGÉVEL SIKERES

SZÜKSÉGBŐL ERÉNY

8
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kereskedelem volt, amelynek buktatóival a Budapest Bank 

Dobbantó képzésén szembesült: „Hamar kiderült, hogy az 

ötletem fi noman szólva sem üzletképes. És milyen jó, hogy 

jelentkeztem! Megmenekültem egy nagy bukástól!” Ké-

sőbb a csoportban egyre többen kérték, hogy írjon nekik 

szöveget, vagy segítsen bejutni egy-egy újsághoz. Érthe-

tő, hogy záró prezentációjában már PR- és fi lmes cégét, 

a 21. Század Kommunikációt mutatta be. 

Magával a programmal Olga tökéletesen elégedett volt. 

„Imádtam. Többekkel összebarátkoztunk, még ma is tart-

juk a kapcsolatot. Igazi védőhálót jelentettek az elején. Nők, 

akik érdek nélkül, őszintén örülnek egymás sikereinek 

és támogatják egymást.” A lelkesedés azóta sem múlt el, 

és az itt köttetett ismeretségek, barátságok megmaradtak 

a későbbiekben is: „Ha egy korábbi dobbantós keres meg, 

nincsenek kérdések, azonnal tárt karokkal fogadom.” 

A programot elsősorban kezdő vállalkozóknak ajánlja, 

azoknak, akik nem biztosak ötletük életképességében. 

Olga több lábon áll vállalkozásaiban. Kommunikációs 

cégével az ügyfeleket segíti márkaépítésben, esemény- 

és ügyfél-kommunikációban, közösségimédia-csatornáik 

mű  ködtetésében. Ezen kívül fi lmeket készítenek. „Ez a 

tévéből maradt igazi szerelem, image-, esemény- és ri-

portfi lmek széles spektrumát gyártjuk.” A harmadik láb a 

noivalto.hu. Az online női magazint két és fél évvel ezelőtt 

hozták létre. „Segíti a nőket a karrierváltásban, vállal-

kozásindításában, de ma már életünk sok kérdésére ke-

ressük itt közösen a választ. Látogatottság tekintetében 

felvesszük a versenyt a többi női oldallal, miközben a ké-

szítők igazi közösséget és fantasztikus csapatot alkotnak.”

Olga ars poeticája: „Vallom, hogy csak azzal szabad fog-

lalkozni, amit szívből tudunk csinálni. Másként nem érde-

mes. Mindig olyan munkát végeztem, amit szeretek, pont 

a saját vállalkozásomban csinálnám ezt másképp?”

Legnagyobb sikerének egyrészt a saját maga által kihar-

colt szabadságot, másrészt ügyfelei ragaszkodását érzi: 

„Hét éve dolgozom vállalkozóként. Imádom a szabadságot, 

azt csinálom, amit szeretek, akkor, amikor nekem megfe-

lel, és nem is igazán fogom fel munkának az egészet. Az 

ügyfeleim ragaszkodnak hozzám, megválogathatom, hogy 

kivel dolgozom, és a járvány hozta válság is megerősített 

abban, hogy jó több lábon állni.” 

Kollégáinak köszönheti a legtöbbet, akiknek egy része még 

korábbi munkahelyi kapcsolataiból érkezett: „Vakon rájuk 

bíznám magamat, tudom, hogy ha baj lenne, maguktól is 

működtetnék a gépezetet. A ma már nyolcfős alapcsapa-

tomban mindenki nő, és remekül kijövünk egymással!” 

„Mind csodálatos emberek” – mondja Olga, majd hozzá-

teszi – „köszönettel tartozom Veres Ritának, a Kincentric 

(korábban Aon Hewitt) egykori ügyvezetőjének, hogy bizal-

mat szavazott nekem akkor, amikor kezdő vállalkozóként a 

kommunikációs cég építésének az elején tartottam”. 

Vállalkozása közeljövőjét Olga egy olyan ötletre építi, 

amelynek lényege, hogy segítenék a nőket karrierváltá-

sukban. Távolabbi terveiben pedig elsősorban a noivalto.hu 

oldal fejlesztése szerepel.

„
VALLOM, HOGY CSAK AZZAL 

SZABAD FOGLALKOZNI, AMIT 

SZÍVBŐL TUDUNK CSINÁLNI

„NŐK, AKIK ÉRDEK NÉLKÜL, 

ŐSZINTÉN ÖRÜLNEK 

EGYMÁS SIKEREINEK 

ÉS TÁMOGATJÁK EGYMÁST
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Több mint három évtizednyi szakmai tapasztalattal a háta 

mögött CSÁBRÁGI MARIANNA fodrászmester és smin-

kes éppolyan lelkes, amikor várja a vendégeit, mint az első 

munkanapján. A Forevermanna alapítója hisz a folyama-

tos tanulásban, ami egy vállalkozó életének az alapja.

Csábrági Marianna 1994-ben indította első önálló vállal-

kozását, mert mint mondja: „Kellőképpen magabiztos vol-

tam ahhoz, hogy belevágjak.” Így emlékszik vissza erre az 

időszakra. Hajvágó specialistának tartja magát, hiszen ez 

a kedvenc része a munkájának, de mindent örömmel csi-

nál. „Menet közben jössz rá arra, hogy mit szeretsz jobban 

vagy kevésbé a szakmádban. Amit szeretsz, arra nagyobb 

hangsúlyt fektetsz, abban többet képzed magad. Manap-

ság, az internet korában könnyebb új technikákat tanulni. 

Amikor fi atal voltam, rengeteget kellett utazni, ha valóban 

hiteles mesterektől akartam tanulni. Ma már ez egyszerű, 

csak pár klikkelés, és él is a kapcsolat. Ha az ember be-

szél nyelveket, minden elérhető.”

Örül annak, hogy Magyarországon a világ sok országával 

ellentétben még nem vált el a hajvágás és hajfestés okta-

tása, így nem képeznek külön vágó- és festőfodrászokat.

A tanulók így a szakma minden titkát ismerik, képesek ön-

állóan dolgozni és vállalkozni. 

A hajvágás mellett Marianna vendégei profi  sminkre is 

számíthatnak. „Nagyon sok menyasszony jött hozzám már 

a kezdetektől” – emlékszik vissza Marianna, majd hozzá-

teszi: „Korábban a sminkelés szinte kizárólag a kozmeti-

kusok privilégiuma volt. Egy menyasszonyi menet úgy né-

zett ki, hogy először a kozmetikus, majd irány a fodrász, 

ahol a frizura készült el. Sokszor okozott gondot, hogy a 

vendégem nem volt elégedett a smink végeredményével, 

és nekem kellett javítani rajta.” Így amikor Magyarorszá-

gon is indult már sminkes képzés, Marianna is elvégzett 

egyet, s beépítette repertoárjába ezt a szolgáltatást is.

A Forevermanna név onnan származik, hogy Mariannát 

kislánykorában nagypapája Mannának hívta. „Az évek so-

rán rájössz arra, hogy az éned egy darabkája mindig, sőt, 

ha úgy tetszik, örökre veled marad. Az én kicsi Mannám 

elkísér engem egész életemben, mindenben a legjobb cin-

kostársam.”  

Marianna négy évig Gibraltáron élt és dolgozott. Amikor 

2017-ben visszatért, nagyon meglepték a hazai változások. 

„Mintha egy teljesen új országba érkeztem volna” – em-

lékszik vissza. Ez ösztönözte arra, hogy fejlessze vállal-

kozói képességeit, így jutott el a Budapest Bank Dobbantó 

programjának képzésére is. 

„Eredendően is az a típus vagyok, aki tudatosan, előre 

tervez. A kurzus ebben maximálisan megerősített.” Az ott 

megismert vállalkozónők egy részével ma is aktívan tartja  

FODRÁSZKÉNT EGY TÖBB LÁBON 
ÁLLÓ VÁLLALKOZÁS ÉLÉN

„
SOSEM SZABAD ELFELEJTENI, 

HOGY EMBEREKKEL DOLGOZUNK
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a kapcsolatot, hiszen „nők vagyunk, és én ráadásul fod-

rász is”. Komolyra fordítva a szót, Marianna hozzáteszi, 

hogy amikor „Dobbantósok” találkoznak, az kicsit olyan, 

mintha egy kaszthoz tartoznának. Fontosnak tartja az ilyen 

jellegű képzéseket, mert iskolai keretek között ezt a tudást 

nem lehet megszerezni. 

Marianna rendkívül hálás érte, hogy vendégei hűségesek 

hozzá. „Sosem volt kérdés számukra, hogy hol dolgozom. 

Akadt olyan vendégem, aki még Gibraltárra is utánam jött.” 

Nagyon inspirálónak tartja, hogy a vendégek nemcsak a 

hajukat, de adott esetben féltve őrzött titkaikat is rábízzák. 

„Része vagyok az életüknek, és ez jó érzés. Mindig örülök, 

ha adhatok nekik valami pluszt a hajukon kívül is.” 

A lassan másfél éve tartó pandémiás helyzet teljes 

mérték ben igazolta azt az üzletpolitikát, amit mindig is 

követett. „Természetes, hogy az ember azért vállalkozik, 

hogy pénzt keressen, viszont sosem szabad elfelejteni, 

hogy emberekkel dolgozunk, így annak az emberi értékek-

re kell épülni. Ez az időszak most feladja a leckét, az sem 

lehetetlen, hogy teljesen át kell alakítani az ember életét 

és a vállalkozását is.” Mindenesetre Marianna kihasznál-

ta a kényszerszabadságot, és újabb szakmát tanult. Most 

már vegán szakácsként is találkozhatunk vele, és rendsze-

resen osztja meg receptjeit az interneten az olvasókkal és 

természetesen vendégeivel is. Jógaoktatóként is bemutat-

kozik, hiszen rendszeresen tart órákat az egyik belvárosi 

jóga stúdióban. 

„Folyamatosan tanulok, jelenleg is hallgató vagyok a 

Bhaktivedanta Hittudományi főiskolán a jóga mester sza-

kon. A megszerzett tudást mindig igyekszem továbbadni 

a vendégeimnek is.” 

Marianna szerint a szépség, a testi és lelki egészség kéz 

a kézben járnak. Ennek az elvnek megfelelve később akár 

összes szakmáját egyszerre is gyakorolhatja majd.     

AZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 

SIKERHEZ VEZET„
A MEGSZERZETT TUDÁST 

MINDIG IGYEKSZEM TOVÁBBADNI 

A VENDÉGEIMNEK IS
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A különleges ajándékok szakértőjeként számon tartott 

The Box Shop egyszerű üzleti ötletre épül: az emberek 

ajándékozással kapcsolatos tanácstalanságán hivatott 

segíteni, mindezt eleganciába öltöztetve és ízlésesen tá-

lalva. A DALLOS KITTI vezette cég beszállítói meg-

választásakor igyekszik egészséges egyen-

súlyt teremteni a kis- és nagyvállalkozások 

között: a negyedik éve indult vállalkozás 

partnerei közt éppúgy megtaláljuk az is-

mert márkákat, mint a hazai és külföldi 

kistermelőket, kézműveseket.

„Nagyon sok vállalkozó barátom van, 

akik számára – jellemzően céges 

rendezvények és különösen kará-

csony alkalmával – komoly gondot 

okozott, hogy milyen ajándékokkal ké-

szüljenek az ünnepre” – idézi fel Kitti a 

vállalkozás alapításának ötletét. Alkoholt 

ajándékozni – még ha minőségi termékről 

van is szó – nagyon snassz, vélték a legtöbben. 

A The Box Shopban kizárólag elsőrangú termékek 

kerülnek a kézzel készített dobozokba, amelyek egyrészt 

így egyediek, másrészt exkluzívak. A megajándékozottak 

azelőtt nem találkoztak hasonló odaadással összeállított 

meglepetéssel, így rendkívül pozitívak a visszajelzések. 

Talán ez is lehet cége sikerének titka. „Egy rendezvényen 

például nagyon fontos, hogy milyen üzenetet közvetítünk, 

s mivel a dobozaink egyedi termékek, azt sugározzák, 

hogy partnerünk kiemelten fontos számunkra.”

A mezőgazdasági mérnökként végzett Kitti 

jelenleg nem tervezi, hogy a szakmájában 

helyezkedne el. Számára a The Box Shop 

igazi szerelemprojekt, amiben fejlődési 

lehetőséget lát. „Lehet, hogy negyven-

évesen majd bionövények termeszté-

sével szeretnék foglalkozni, de pilla-

natnyilag ez tölti ki az életemet.”

A cég termékeinek mindegyike önál-

ló műalkotás, amelyek a megrendelő 

kérésének megfelelően további specifi -

kációkra adnak lehetőséget. „Ebben ab-

szolút utánozhatatlanok vagyunk” – emeli ki 

büszkeséggel hangjában Kitti. 

2017 óta elsőként kínálnak hasonló szolgáltatást. Bár ma 

már mintegy húsz versenytársuk igyekszik lekörözni őket 

ELEGANCIA ÉS KIFINOMULTSÁG 
EGY AJÁNDÉKDOBOZBAN

„MINDEN ÜZLETÁGUNK EGYMÁSRA ÉPÜL ÉS SZERVES EGYSÉGKÉNT 

MŰKÖDIK, DE REMÉNYEIM SZERINT ÖNÁLLÓAN IS MŰKÖDŐKÉPESEK
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a piacon, legtöbbjük egy szezon után már 

bedobja a törölközőt. Nagyon precíz és ap-

rólékos munka egy-egy doboz kialakítása, 

de éppen ez az a hozzáadott érték, amellyel 

egyediek tudnak lenni. 

„Úgy gondolom, folyamatosan fejlődnünk kell 

minden területen” – ez a gondolat volt Kitti 

2019-es Dobbantó programon való részvé-

telének fő motivációja. „A Budapest Bank 

Dobbantó programja erre kiválóan alkalmas, 

hiszen egyrészt szakmailag ismeretlen terü-

leteket tár fel a résztvevők előtt, más  részt 

remek lehetőséget teremt a kapcsolatépí-

tésre.” 

Az egyedi ajándékdobozok készítésére épülő 

vállalkozás üzleti ötlete külföldön is sikeres-

nek bizonyult, Németországból és Olaszor-

szágból is érdeklődtek iránta. Az elképze-

lések szerint a külföldi országokban induló 

cégekkel egy brandként tudnának működni, 

mindenhol fi gyelembe véve a helyi sajátos-

ságokat. Noha a nemzetközi belépésre még 

várni kell, de vélhetően nem sokat, mert a 

lendületet csak a COVID-19 okozta lezárások 

törték meg. 

A közeli és távoli fejlesztések kapcsán szá-

mos terven dolgoznak. „Ha gyors ajándéko-

zásról van szó, azt szeretném, hogy minden-

képpen a The Box Shop jusson az emberek 

eszébe” – osztja meg Kitti a nem titkolt mar-

ketingstratégiáját. Emellett fejlesztik az 

alapkoncepciót: a meglévő fi zikai üzlet mellé 

készült egy csomagolástechnikai webshop, 

ahol egyedi csomagolásokat kínálnak vásár-

lóiknak, illetve Nyíregyházán nyitottak egy 

fotóstúdiót is, amely egyedi megoldásokat 

nyújt a fotózás területén. „Minden üzletágunk 

egymásra épül és szerves egységként műkö-

dik, de reményeim szerint önállóan is műkö-

dőképesek” – hangsúlyozza a vállalkozó.

MINDEGYIK DOBOZUNK EGY 

ÖNÁLLÓ MŰALKOTÁS
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GÖRGÉNYI ÁGNES a pénzügy világából érkezett a vendég-

látásba: 23 év banki munkatapasztalatát cserélte a mind-

szentkállai Kálium Vendégház üzemeltetésére. A kétgyer-

mekes édesanya a járt utat hagyta ott a járatlanért. Ágnes 

és férje döntését az élet igazolta: a vendégház mágnesként 

vonzza a kikapcsolódni vágyókat.

„Mindig is szerelmem volt a Balaton” – idézi fel a kez-

deteket Ágnes. „A gyermekeim még kicsik voltak, s úgy 

döntöttünk a férjemmel, hogy mindenképpen szeretnénk 

a Balaton-felvidéken egy ingatlant.” A vendéglátás ek-

kor – 2013-ban – még nem szerepelt a házaspár tervei 

között. Ahogy azonban cseperedtek a gyermekek, Ágnes 

úgy érezte, alkalmazottként nem tud kiteljesedni, ezért 

férjével úgy döntöttek, az esedékes házfelújítást úgy ala-

kítják, hogy az ingatlan alkalmas legyen vendégfogadásra 

is. 2018 júliusában így nyitotta meg kapuit a három apart-

mannal és ma már kültéri szaunával büszkélkedő Kálium 

Vendégház Mindszentkállán. „Felmondtam a munkahelye-

men, és azon a nyáron már fogadtam is az első vendégei-

met.” A települést azért választották, mert sokat nyaral-

tak a környéken, és ezt a helységet ismerték a legjobban. 

„Ez a falu egy tündéri hely!” – lelkesedik Ágnes.

A vendégház nyáron teljes kihasználtsággal működik, a 

tavaszi hónapokban persze visszaesik a forgalom. Ágnes 

némi szomorúsággal meséli, hogy az épület „ma már tel-

jes egészében a vendégeké, mi a családdal csak a holt-

szezonban jutunk el oda, és ilyenkor jut idő a további fej-

lesztésekre”. A vendégházat eleinte egy Facebook-oldalon 

hirdették, ám hamarosan már saját honlapot is indítottak. 

A Dobbantóban való részvételt Ágnes valójában a férjének 

köszönheti, aki a banki szférában dolgozik, és egy hírlevél-

ben fi gyelt fel a Budapest Bank női vállalkozóknak szóló 

programjára. Bár Ágnes pénzügyi végzettséggel is rendel-

kezik, úgy érezte, hogy tudná bővíteni vállalkozási ismere-

teit. „A Dobbantó alkalmasnak tűnt arra, hogy új lendületet 

adjon.” A kurzus éppúgy segítséget nyújt a kezdő, mint a 

már vállalkozásukat egyengető nőknek, s Ágnes maximá-

lisan elégedett az ott tanultakkal: „Csak hasznos informá-

VENDÉGLÁTÁS A BALATON-FELVIDÉKEN
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ciókat kaptunk. A pénzügyi ismereteimet is bővíthettem, 

ám számomra az online marketing ismeretek elsajátítá-

sa bizonyult a leghasznosabbnak.” Ágnes külön kiemeli, 

hogy az oktatók és a többi résztvevő milyen inspirálólag 

hatottak rá. „Kifejezetten örülök, hogy részese lehettem 

a programnak.”

A vendégház kapcsán Ágnes büszke arra, hogy a férjével 

hozták tető alá az épületet. „Természetesen nem saját ke-

zűleg építettük, de megtaláltuk a megfelelő szakembere-

ket a kertépítéshez és a kivitelezéshez. Kis családi vállal-

kozásként tudjuk működtetni, ami szintén büszkeséggel 

tölt el.” 

Fontos megemlíteni a koronavírus-válság kötelező zárva 

tartási időszakát, amely mély nyomot hagyott a vendéghá-

zon és azon keresztül a vállalkozáson is. Ezt a nehéz hely-

zetet megtöri a nyári szezon, szerencsére a turizmus fel-

lendülni látszik, és a Kálium Vendégház naptára is megtelt 

a főszezonra, ami azt mutatja, hogy a vendégek bizalma 

töretlen. A visszatérő vendégek és a pozitív visszajelzések 

egyértelműen azt jelzik Ágnesék számára, hogy jó úton 

járnak. „Idén nyárra eljutottam odáig, hogy a szállásadó 

oldalak igénybevétele nélkül nyolcvan százalékban mi ma-

gunk tudjuk kiadni az apartmanokat.”

Hosszabb távon a Dobbantó program keretén belül felvá-

zolt üzleti tervet szeretnék megvalósítani, és egy további 

vendégház beindítását is fontolgatják. „Nem szállodalánc-

ban gondolkodunk; szeretnénk szépen és jól csinálni ezt a 

szakmát.” A vírushelyzet alakulásával kapcsolatos folya-

matos bizonytalanság viszont óvatosságra inti őket, így a 

vállalkozás újabb fejlesztései, beruházásai még váratnak 

magukra. „Most a jelenlegi helyzetben a meglévő vendég-

házunkat szeretném a lehető legtökéletesebben csinálni 

minden szeretetemmel, odaadásommal” – mondja Ágnes.

SZAKMAI KITELJESEDÉS 

AZ ÁLOM-RÉGIÓBAN

A DOBBANTÓ ALKALMASNAK TŰNT ARRA, HOGY ÚJ LENDÜLETET ADJON

„„
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HOMOLYA SZILVIA és PAZSICZKI BEATRIX több évtized-

nyi munkatapasztalattal a hátuk mögött döntöttek úgy, 

hogy kipróbálják magukat az élet más területén. Ebből az 

elhatározásból született a Búzavirág Kovászműhely, egy 

olyan vállalkozás, amely a kovászos kenyeret készítőknek 

kíván útmutatást adni.

Beatrix a számok világát, Szilvia a jogi pályát cserélte fel a 

vállalkozásra. A korábban könyvelőként is dolgozó Beatrix 

ugyanazt vallja, mint az egykori bíró, Szilvia: „Több évtize-

det töltöttünk a hivatásunkban és úgy véljük, mindenkinek 

kijár, hogy egyszer az életben megpróbálja megvalósítani 

az álmait.” 

A kezdetekről azt vallják, hogy szerettek volna valami-

lyen kreatív munkát végezni. Mindkettőjük szenvedélye az 

egészséges és tudatos táplálkozás, és mindketten impul-

zív, alkotó egyéniségek. Ezt akarták megmutatni a világ-

nak. Meglátásuk szerint a kenyérsütés nemcsak kikap-

csolódás, hanem egyben „szakrális tevékenység” is.

A Budapest Bank vállalkozónőket támogató Dobbantó 

programjára azért jelentkeztek, mert szükségük volt egy 

jól felépített üzleti tervre. Nem voltak biztosak abban, hogy 

valóban átlátják-e a vállalkozói lét minden aspektusát. 

Az eredménnyel, illetve az ott szerzett tapasztalatokkal 

elégedettek: „A kurzus több területen segítségünkre volt: 

a célok megfogalmazásában, az értékajánlatban és a ma-

gunk megkülönböztetésében más versenytársaktól. Segí-

tett, hogy összeszedjük a szükséges információkat a vál-

lalkozás elindításához. A fontossági sorrend felállításában 

is meghatározó szerepe volt.” 

A programon nagyon jó csapat alakult ki, s a résztvevők 

közül sokakkal megmaradt később is a kapcsolat. Egyik 

legintenzívebb tapasztalatuk a program végéhez kapcso-

lódik: „Az üzleti terv bemutatásakor több, mély érzelmeket 

kiváltó előadás hangzott el, örülünk, hogy megismerhet-

KÉZMŰVES PÉKSÉG, AMELY 
VISSZANYÚL A TRADÍCIÓKHOZ

„KÉSZEK VAGYUNK AZ ÁLLANDÓ 

MEGÚJULÁSRA
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tük ezeket az embereket, részesei lehettünk az álmaik ki-

bontakozásának.” Korábban szerzett tapasztalataik közül 

több segítségükre volt a programban, így Beatrix a köz-

gazdasági szemléletet, míg Szilvia a kommunikációs kész-

séget emeli ki.

Különleges a hozzáállásuk a női vállalkozói léthez, amely-

ben előnyként élik meg, hogy „csajosak”. Kiemelik, hogy 

a nőiség, nőiesség egyben kihívás is, mert a pék szakmát 

a fi zikai megterhelés miatt inkább férfi ak uralják. „Elő-

nyünk, hogy a kreativitásunk sokkal erősebb a férfi akénál, 

készek vagyunk az állandó megújulásra, ami ugyanakkor 

az igényünk is.”

A Kovászműhely sikerei kapcsán a közösségépítést eme-

lik ki elsősorban. „Legnagyobb sikerünk, hogy olyan tíz-

ezer főt számláló, tanulni vágyó, elkötelezett közösséget 

hoztunk össze, amelynek tagjai elfogadják a tanácsainkat, 

útmutatásunkat.” A márka egyre erősebb, ami vélemé-

nyük szerint a megtartott számtalan tanfolyamnak és a 

felhalmozott tudásanyagnak köszönhető. Meglátásuk sze-

rint a csapat emberileg és szakmailag is a segítségükre 

van. Beatrix hozzáfűzi: „Társamnak, Szilvinek köszönhetek 

a legtöbbet: kiegészítjük egymást, és nagyon inspiráló a 

kettőnk együttműködése.” 

A vállalkozás jövője sem kérdés számukra: szeretnének 

egy pékműhelyt indítani, ahol a tanítás mellett exkluzív he-

lyekre biztosítanák a kovászos termékeket és péksütemé-

nyeket. A távolabbi jövőben olyan sikeres és elismert csa-

pat élén látják magukat, amely ugyanúgy fontosnak tartja 

az egészséges táplálkozást, mint ők maguk. „Célunk, hogy 

a kenyér foglalja vissza a méltó helyét a táplálkozásunk-

ban, méghozzá úgy, hogy a magtól az asztalig nyomon kö-

vethető legyen az egészséges alapanyag útja.”„A KURZUS TÖBB TERÜLETEN 

SEGÍTSÉGÜNKRE VOLT

ITT BÁRKI 

MEGTANULHAT 

KOVÁSSZAL KÉSZÜLT 

KENYERET SÜTNI
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A Cambridge-ben végzett történészből – némi vargabetű-

vel – jógaoktatóvá avanzsált, mindössze 26 éves KALMÁR 

ANNA nemcsak szavakban, hanem tettekben is jót tesz 

embertársaival. A legjobb bizonyíték erre a többedma-

gával létrehozott AdniJóga társadalmi vállalkozás, amely 

egyszerre nyújt karitatív szolgáltatást az arra rászoru-

lóknak és piaci alapú irodai jóga lehetőséget cégeknek 

– pillanatnyilag csak Budapesten, illetve Pest megyében.

Anna így emlékszik vissza arra, amikor bő két évvel ezelőtt 

elindította útjára az AdniJógát: „Tudtam, hogy a társadalmi 

segítségnyújtás az én utam.” A megfelelő formátum meg-

találásához a korábban az ENSZ menekültügyi szerveze-

tében gyakornokoskodó Anna bújta a hazai és a külföldi 

szakirodalmat. „Olyan modellt kerestem, amelyben egy-

szerre lehet egy szolgáltatást vagy terméket értékesíteni, 

és közben jót is tenni, értéket teremteni.” 

A látszólag egymásnak ellentmondó ötletek végül az Adni-

Jóga vállalkozásban öltöttek testet. Anna sokat önkéntes-

kedett, többek között menekült nőknek tanított jógát Gö-

rögországban, Kiosz szigetén. „Ez annyira jó élmény volt, 

és annyira látványos változást hoztak az órák a nők éle-

tébe, hogy hazaérkezve azonnal elkezdtem felmérni, hogy 

itthon van-e erre igény.” A jelek szerint volt, így az AdniJóga 

először társadalmi alapon, majd rövidesen – hiszen bevétel 

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS 
ÉS ÜZLETI SIKER
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nélkül lehetetlen lenne fenntartani – vállalkozásként is beindult. A két 

célt úgy ötvözik, hogy az AdniJóga csapata az irodai és céges jógaok-

tatásból befolyt pénzből jótékonysági jógaórákat is tart. 

Anna 2019 tavaszán találkozott a Budapest Bank Dobbantó prog-

ramjával. „Nagyon tetszett, hogy a kurzus különös hangsúlyt fektet a 

vállalkozások működtetésére.” Anna kiemeli, hogy egyik legnagyobb 

élménye a program kapcsán a résztvevők között rendkívül hamar 

létrejött támogatói közeg. „A mai napig tartjuk a kapcsolatot. Segítjük 

egymást emberileg és szakmailag is.” Különös jelentőséget tulajdo-

nít annak, hogy vállalkozói önismeretet is tanultak. Nagyon tetszett 

neki az a szemlélet, hogy „vállalkozók mellett elsősorban emberek 

vagyunk, s vannak más szerepeink is az életben” – mondja. „Megta-

nultuk, miként tudunk egyensúlyban és harmóniában élni.”

Amikor sikereinek méréséről kérdezzük, Anna elsősorban az Adni-

Jóga társadalomra gyakorolt hatását emeli ki. „A jóga hatásait na-

gyon nehéz mérni, ráadásul Magyarországon gyakorlatilag nincs is 

erre kialakult metódus, így leginkább azt tudjuk mérni, hogy hányszor 

térnek hozzánk vissza a gyakorlók.” Emellett szakértők bevonásával, 

fókuszcsoportos kutatással mentális állapotváltozást és személyes 

elégedettséget kutatnak.

Anna nagyon büszke, hogy az AdniJóga egy olyan kezdeményezés, 

amely mögé örömmel beállnak az emberek akár egyéni támogató-

ként, akár egy tizenöt fős csapat tagjaként. 

Távlati vízióját elmesélve elárulja, hogy öt éven belül szeretné az Ad-

niJóga társadalomra gyakorolt hatását megsokszorozni. Tervei sze-

rint szolgáltatásaik addigra a vidéki városokban is elérhetők lesznek.

HIVATÁSÁVÁ VÁLT 

A JÓGA HAZAI 

NÉPSZERŰSÍTÉSE

„OLYAN MODELLT KERESTEM, AMELYBEN 

EGYSZERRE LEHET EGY SZOLGÁLTATÁST 

VAGY TERMÉKET ÉRTÉKESÍTENI, 

ÉS KÖZBEN JÓT IS TENNI
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KUN ANITA vállalkozásának története akár egy fi lm for-

gatókönyve is lehetne: a hobbiját kenyérkereső szakmá-

vá fejlesztő, biztos munkahelyét a bizonytalanra cserélő, 

a nagyváros zaját a vidék idilli csendjére és emberléptékű 

életmódjára váltó családanya sztorija mozivá-

szonra kívánkozik. Habár akadtak pillana-

tok, amikor Anita úgy érezte, hibázott 

a váltással, az élet igazolta dönté-

sét. Napjainkra a Csíz Sajtműhely

nemzetközileg is elismert vál-

lalkozássá vált, köszönhetően 

a számos külföldi versenynek, 

amelyeken 2016 óta rendsze-

resen megméretteti termé-

keit.

Kun Anita, a Csíz Sajtműhely 

alapító-tulajdonosa voltakép-

pen „sajtkészítőnek” tartja 

magát. „Szeretem, ha inkább 

így neveznek, és nem sajtmes-

ternek. Utóbbi a honlapunkon sze-

repel, de ez elsősorban marketing-

célokat szolgál” – mondja a vállalkozó, 

aki irodai munkáját hagyta ott vállalkozá-

sa beindításáért. 

„Mindig szerettem volna fi nom sajtokat vásárolni, de ezt 

a változó minőségű bolti kínálat erősen megnehezítette” 

– emlékszik vissza. Emiatt – hobbiként – 11 évvel ezelőtt 

otthon maga kezdett el sajtot és süteményeket készíte-

ni, amelyeket a kollégái, barátai kóstoltak meg először. 

A kóstoltatás olyan jól sikerült, hogy Anita hobbija hama-

rosan másodállássá nőtte ki magát. Ezzel párhuzamosan 

vert gyökeret benne a gondolat, hogy valami egészen mást 

szeretne csinálni. Noha szerette a munkáját, és elégedet-

tek is voltak vele a munkahelyén, mégis úgy 

érezte, hogy változtatnia kell. 

A háromgyermekes Anitát mun-

kahelye a fővároshoz kötötte, de 

Budapestet túl zajosnak találta. 

„Nemcsak fi zikailag, hanem lel-

ki értelemben is túl nagy volt 

a zaj; szerettem volna ebből 

kiszakadni.” A sajtkészítés-

ben megtalálta önmagát, így 

végül felmondott addigi mun-

kahelyén, és Baracskán meg-

nyitotta sajtkészítő műhelyét. 

Minden energiáját induló vál-

lalkozására, vagyis a termékek 

előállítására összpontosította. 

„Óriási fejesugrás volt ez az isme-

retlenbe, úszástudás nélkül” – idézi 

fel Anita a kezdeti pillanatokat. „Nem 

volt elegendő tartalékom, és nem éreztem 

magam felkészültnek, de csinálnom kellett. 

Mindezek ellenére életem legjobb döntése volt!” 

Belátta, hogy akadnak hiányosságai a vállalkozás vezeté-

se területén, így tudatosan kereste a lehetőségeket, hogy 

tovább képezze magát. „Kitartó, szívós alkat vagyok, s 

tudtam, hogy képes leszek végigcsinálni, amit szeretnék. 

SAJTKÉSZÍTÉS HOZTA MEG 
A NEMZETKÖZI ELISMERÉST

20



30 INSPIRÁLÓ VÁLLALKOZÓNŐ

Minden lehetőséget megragadtam, hogy gyarapíthas-

sam a tudásomat, így amikor 2016-ban alkalom nyílt 

a Budapest Bank Dobbantó programjában részt venni, 

akkor beadtam a jelentkezésemet.” 

A képzésen nyert szakmai tudást a Csíz Sajtműhelyben 

hasznosította. Úgy érzi, hogy a Dobbantó közel teljes 

mértékben beváltotta a hozzá fűzött reményeket. „Ez a 

rövid program arra tökéletesen alkalmas, hogy felhívja 

a fi gyelmünket arra, milyen hiányosságaink vannak, és 

olyan kapcsolatrendszerhez segít, amelyet csak nagyon 

nehezen lehetett volna kiépíteni” – hangsúlyozza.

Anita büszkén idézi fel, hogy a Csíz Sajtműhely immár 

négy embernek ad munkát, köztük a férjének, Réthy 

Györgynek is. 2019-ben az ő vállalkozása képviselte 

Magyarországot a Mondial du Fromage-on, a világ sajt-

készítőinek meghívásos alapon szervezett éves sereg-

szemléjén. 

„Ez minden fáradságot megért. Az itt megszerzett bronz 

minősítéssel gyakorlatilag feltettük Magyar országot 

a világ sajttérképére. Ezzel bizonyosságot nyert, hogy 

akár egy francia üzletben is árusíthatjuk a termékein-

ket” – emeli ki.

A jövőben új műhelyt szeretnének építeni, amely egy-

szerre látványműhely, illetve oktatási és hitelesítési 

egység is. A látogatók közvetlenül megtekinthetnék, 

hogyan készülnek – teljes mértékben természetes 

alapanyagokból – a sajtok. Ám az új műhely is Baracs-

kán lesz, hiszen „itt nincs tolongás, és emberléptékű 

minden”.

„
„

ÉLETEM LEGJOBB DÖNTÉSE VOLT

A VÁLLALKOZÁS ELINDÍTÁSA!

A DOBBANTÓ KÖZEL TELJES 

MÉRTÉKBEN BEVÁLTOTTA 

A HOZZÁ FŰZÖTT REMÉNYEKET
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KIRÁLY ANIKÓ anyaként szembesült azzal, hogy a gyer-

mekvállalás és nevelés számtalan kihívás elé állítja az 

édesanyákat és a családokat. Olyan üzleti vállalkozást in-

dított, amely ezeket a kihívásokat segít megoldani, s mi-

közben felkészíti az apróságokat a közösségi együttlétre, 

programokat nyújt a kisgyermekes családoknak, és gye-

reknevelési tanácsokat is igyekszik adni a szülőknek. 

Anikó eredetileg angol–fi nn szakos tanár és marketing 

szakközgazdász, 2007-ig alkalmazottként, marketingve-

zetőként dolgozott multinacionális vállalatoknál. Ekkor 

jelentős változás állt be az életében: megszülettek iker-

gyermekei, Zsófi  és Gergő. Úgy döntött, olyan munkát ke-

res, amely mellett több fi gyelmet szentelhet gyerekeinek 

és családjának. A rugalmas idő- és munkabeosztás remé-

nyében lett vállalkozónő. 

Anyaként szembesült a szülői léttel járó terhekkel és azok-

kal a kérdésekkel, amelyekre környezetében csak kevesen 

tudtak válaszolni. Úgy tapasztalta, hogy mindez a hasonló 

helyzetben lévő anyák többsége számára is napi probléma. 

Ezért úgy döntött, megpróbál segítséget nyújtani nekik egy 

olyan közösség létrehozásával, ahol ezekről a kérdésekről 

lehet beszélgetni, megosztani az örömöket, bánatokat, ne-

hézségeket. Olyan vállalkozást akart indítani, amely a kis-

gyermekes anyákat támogatja életük megszervezésében: 

ebből született meg a Ficserke Családi Központ. 

Anikó két irányba indult: a gyermekeknek napközbeni 

felügyeletet, olyan teret szánt, ahol már az óvodakezdést 

megelőzően találkozhatnak más apróságokkal. Közösen, 

megértő és szakértői felügyelet mellett játszva tanulhat-

nak, amivel felkészülnek a közösségben való létezésre 

– ez most a Ficserke családi bölcsőde. Mindeközben az 

édesanyák és édesapák képzéseken vehettek részt, hogy 

a szülőségüket össze tudják egyeztetni az életük más sze-

repeivel és megelégedjenek azzal, ha sok esetben az „elég 

jó” szülőségig sikerül eljutniuk. „Sok család azért hozza 

hozzánk a gyerekeket, hogy megtapasztalják az óvodakez-

dés előtt, milyen az, amikor egy csoportban alkalmazkodni 

kell, meg kell tanulni együttélni  és együttműködni a többi-

ekkel” – emeli ki Anikó. 

A központ alapelvei a Montessori Mária nevével fémjelzett 

pedagógiai elvekhez vannak igazítva. A Montessori-mód-

szer alapelvei közé tartozik az önállóságra, önellenőrzés-

EGY CSALÁDOKAT SEGÍTŐ 
SIKERES ÜZLETI VÁLLALKOZÁS

„ SOK MANKÓT, SEGÍTSÉGET KAPTAM ABBAN, 

HOGY AZ ÜZLETI TERVEZÉS ÉS AZ IDŐMENEDZSMENT TERÜLETÉN 

SOKKAL ELŐRÉBB JÁRJAK, MINT A PROGRAM ELŐTT
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re nevelés, a gyermek megfi gyelése és a pedagógus segítő 

jelenléte, valamint a jól kialakított, barátságos környezet. 

Ez utóbbi már a Ficserkébe való első belépéskor szem-

betűnő. A 2011-es nyitása óta a Ficserke már több mint 

háromszáz családnak nyújtott segítséget a gyermekek 

napközbeni ellátásában. „A régi Ficserkés családok közül 

sokan a mai napig tartják a kapcsolatot velünk” – meséli 

Anikó meghatódva.

A központ programjai két részre oszthatók. A családi 

bölcsődében a gyerekek szabadon játszhatnak, megismer-

kedhetnek a közösségi élettel – miközben az édesanyák 

néhány órára a gyermeknevelés mellett mással is foglal-

kozhatnak: dolgoznak, tanulnak, a kisebb testvérrel van-

nak otthon, vagy egyszerűen van egy kis idejük magukra.

A központ másik tevékenységét a délutáni és hétvégi fog-

lalkozások jelentik, ahol szülők és gyerekek különböző 

programokon vehetnek részt. Ilyen például az iskola-elő-

készítő foglalkozás, mozgásfejlesztő tornák, szülinapi 

zsúrok, a Szombati Szobaszínház vagy a szülői képzések. 

Az utóbbi képzési programok célja, hogy a szülők jobban 

megértsék önmagukat, gyermekeiket, és tapasztalatokat 

cserélhessenek nem csak a szakemberekkel, de egymás-

sal is.

A Ficserke mint vállalkozás kezdetben nem igazolta Anikó 

elképzeléseit az anyagi megtérüléssel kapcsolatban. Vál-

lalkozásvezetési útmutatást keresve talált rá a Budapest 

Bank Dobbantó programjára, amely messzemenően meg-

felelt elvárásainak. A képzésnek köszönhetően bővítette a 

vállalkozás portfólióját, a vállalkozás közelében működő 

nagyvállalatokkal keresett kapcsolatot, és több éve nekik 

is szolgáltatnak. Céges családi napokon, nyári táborok-

ban, Mikulás és karácsonyi ünnepségeken szórakoztatják 

a Ficserkések a céges dolgozók gyermekeit. Ez lett a vál-

lalkozás harmadik lába.

A Dobbantó tréningen 2014-ben hasonló helyzetben lévő, 

kezdő és már gyakorló vállalkozónőkkel közösen tanulha-

tott kiemelkedő trénerektől, közülük sokkal ma is tartja 

a kapcsolatot. Bővítette ismereteit a vállalkozások jogi és 

üzleti hátterével kapcsolatban, elsajátította a vállalkozás 

vezetéséhez szükséges speciális ismereteket. „Sok man-

kót, segítséget kaptam abban, hogy az üzleti tervezés és az 

időmenedzsment területén sokkal előrébb járjak, mint a 

program előtt” – mondja a tréninggel kapcsolatban Anikó. 

A tanultaknak köszönhetően sikerült üzleti értelemben is 

megerősítenie a Ficserkét, amely egyre szélesebb szol-

gáltatási palettával és kiváló szakemberekkel várja a csa-

ládokat és a gyerekeket, immár 10. éve.

„TÁMOGATNI AKAROM 

A KISGYERMEKEKET NEVELŐ 

ÉDESANYÁKAT
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KIS-NÉMETH MARCSI egy Magyarországon még kevéssé 

ismert szakma, a „home staginggel kombinált ingatlanfej-

lesztés” egyik képviselője. StílusTér nevű vállalkozásával 

azokat a befektetőket, lakáseladókat segíti, akik üresen 

álló vagy eleve befektetési céllal vásárolt, elhanyagolt 

ingatlanjaikat szeretnék átalakítani, majd kimagasló mi-

nőségben a piacra dobni. Az ilyen ingatlanokért a vevők 

akár milliókkal a piaci ár felett is hajlandóak fi zetni, mert 

igazán értékes tulajdonnal gazdagodnak. 

Marcsi eredetileg vegyésztechnikusként és lakberen-

dezőként végzett, és csak később specializálódott a ma-

gyarra talán értékesítési lakásfelkészítésnek fordítható 

home stagingre. Kreatív személyisége miatt úgy érezte, 

hogy akkori munkája – krimináltechnikusként a Bűnügyi 

Szakértői és Kutatóintézetben dolgozott – már nem elé-

gíti ki, így folyamatosan kereste azokat a lehetőségeket, 

amelyekben kiteljesedhet. Munkahelyek sora és egy be-

csődölt vállalkozás után végül a lakberendezésben talál-

ta meg önmagát. Egy lakberendező stúdióban találkozott 

először a home staginggel, és rájött arra, hogy ezt kereste 

egész életében, ráadásul jó érzékkel meglátta a piaci rést 

az országban kevéssé ismert szakmában. Marcsi kezdet-

ben ismerősöknek, barátoknak segített ingatlanjaik érté-

kesítésében, a munkák pedig olyan jól sikerültek, hogy úgy 

tűnt, szolgáltatása önállóan is életképes, ezért úgy dön-

tött, saját brandet építve önálló vállalkozást indít. Ahogy 

szaporodtak a megrendelések, Marcsi érezte, hogy komo-

lyabban is foglalkoznia kell vállalkozása menedzselésével. 

„2016 őszén vettem részt a Budapest Bank Dobbantó 

programjában, de ekkor még csak másodállásban vittem 

a vállalkozásomat.” Az ott megismert vállalkozóhölgyek-

kel nincs napi szinten kapcsolatban, de folyamatosan fi -

gyelemmel kíséri munkájukat, életüket, volt, akivel dolgo-

zott már együtt, és voltak többen, akiknek a workshopjain 

is részt vett. „Hihetetlenül inspiráló volt végignézni, hogy 

valaki három hónap alatt, akár a nulláról, eljut valaho-

vá” – idézi fel Marcsi a program számára legértékesebb 

emlékét. 

FÓKUSZBAN 
A VIZUALITÁS ÉS A STÍLUS
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Marcsi munkája, vagyis a home staginggel kombinált 

ingatlanfejlesztés több fontos tényezőből tevődik össze. 

Az első és egyben leghangsúlyosabb lépés maga a cél-

csoportra tervezett térszervezés. ,,Ettől már piacképe-

sebb lesz a lakás, hisz nemcsak arról van szó, hogy egy-

szerűen kicseréljük a vezetékeket, festünk, csempézünk 

stb., hanem egy, a mai viszonyoknak megfelelő élhető 

teret hozunk létre” – fejti ki Marcsi. Ezt követi a teljes fel-

újítás, amit egy az évek alatt bevált, önálló vállalkozókból 

álló csapat végez el, és a koronát az egész ingatlanfej-

lesztésre a home staging teszi fel, ami nélkül mit sem ér 

az egész. Ez a típusú ingatlanfejlesztés ettől a hármastól 

különleges. 

Magyarországon még nem annyira elterjedt, de már egy-

re többen ismerik a home staginget, és egyre többeknek 

van igényük ingatlanértékesítés, vagy kiadás esetén arra, 

hogy felkérjenek egy home stagert, aki felkészíti a lakást, 

házat az eladásra, hisz nem csak befektetéseknél, hanem 

egy saját lakás értékesítésénél is hatalmas segítséget tud 

nyújtani. Marcsi legfőbb feladata, hogy az ügyfél elképze-

lései szerint készítse fel a lakást, házat az eladásra, illetve 

hogy aktívan részt vegyen a marketingben. Azonban pár év 

alatt realizálta, hogy ez a klasszikus feladatkör már nem 

elégíti ki munkával kapcsolatos célkitűzéseit, és azon kap-

ta magát, hogy azokat a projekteket szereti a legjobban, 

amelyeknél a befektető vagy befektetés előtt álló ingat-

lantulajdonos szabad kezet ad neki, és teljesen rábízza a 

felújítást. 

Marcsi nagyon büszke arra, hogy képes „elvarázsolni” 

megrendelőit: „Amikor egy-egy munkával elkészülünk, 

nagy öröm látni, ahogy az ügyfél arcára kiül a meglepetés 

vagy a megdöbbenés. Egyszerűen nem hiszik el, hogy mi 

mindent tudtunk kihozni az ingatlanból.” Marcsi munkái 

több szakmai magazinban is megjelentek már, ami szintén 

nagy büszkeséggel tölti el. Középtávú célkitűzései között 

szerepel, hogy ingatlanbefektetőként már saját csapatát 

irányítja. „Nagy vágyam csapatot építeni. Ha minden jól 

megy, idén már fel is tudom venni az első emberemet.” 

SIKERESEN 

EGY ÚJ TEREPEN: 

ÚT A BŰNÜLDÖZÉSTŐL 

AZ ALKOTÓI LÉTIG „HIHETETLENÜL INSPIRÁLÓ VOLT VÉGIGNÉZNI, HOGY VALAKI HÁROM 

HÓNAP ALATT, AKÁR A NULLÁRÓL, ELJUT VALAHOVÁ

25



DOBBANTÓ SZTORIK 

KOVÁCS ANDREA gyerekek mozgásszervi fejlesztésével 

foglalkozik. A Mackórendelő tulajdonosaként gyógytor-

nász és logopédus kollégáival a terápiák mellett temati-

kus hiánypótló kiadványokkal, a Mackógyógytorna köny-

vekkel és füzetekkel segítik a gyermekek egészségét és 

fejlődését.

„24 éve vagyok gyerekgyógytornász, különböző szakte-

rületeken dolgoztam. 13 évvel ezelőtt éreztem azt, hogy 

vagyok annyi tapasztalat birtokában, hogy a saját utamat 

járjam” – vág bele Andrea az életpályája ismertetésébe. Az 

általa létrehozott rendelő – mint hamar kiderült – szakte-

rületén olyannyira nélkülözhetetlen volt, hogy budai egy-

ségük mellett ma már a Duna túloldalán, Pesten is van 

Mackórendelő.

A klasszikus mozgásfejlesztő szolgáltatást nyújtó helyek-

től eltérően, a Mackórendelőben csak egyéni, gyógytor-

nász által vezetett terápiákat tartanak, 20:80 a súlyosabb 

és az enyhébb gondokkal küzdők aránya, az utóbbiak ja-

vára. Andrea felidézi, hogy az induláskor ez a megoszlás 

éppen fordított volt. „Manapság hamarabb észrevesz-

szük szülőként is az apró eltéréseket, gyógytornászként 

pedig tudjuk, hogy ezek az apró dolgok minek lehetnek 

a melegágyai.”

A Mackógyógytorna füzetek és könyvek a rendelés szerves 

részét alkotják. „Elkezdtem könyveket írni a tornák kap-

csán, amelyekben a leírt gyakorlatok egészségre gyakorolt 

hatása mellett közös, hogy semmilyen különleges eszköz 

nem szükséges az elvégzésükhöz, tehát a szülőknek nem 

kell költségekbe verniük magukat.” A kiadványokat – ösz-

szesen hat könyvet és harminc füzetet – könyvesboltokban 

és Andreáék saját webshopjában lehet beszerezni. A köny-

vek mellett speciális eszközöket is fejlesztenek, amelyek 

mind a gyógytornához kapcsolódnak. 

Termékeik optimális értékesítésének igénye vezette And-

reát a Budapest Bank Dobbantó programjához. Andrea 

támaszt és útmutatást keresett az értékesítéshez és a 

GYEREKEK MOZGÁSFEJLESZTÉSE
MAGAS SZAKÉRTELEMMEL 

„SZÁJRÓL SZÁJRA SZÁLL 

A MACKÓRENDELŐ HÍRE
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termékfejlesztéshez. Első lépésként egy kifejezetten vállalkozóhölgyek 

részére szervezett összejövetelen vett részt, ahol egy másik résztve-

vőtől hallott a tréningről. A kurzus során – amely a járvány miatt végül 

online formában folyt – találkozott vállalkozónőkkel, és az új ismeretek 

a segítségére voltak saját üzletének alakításában is. 

Andrea nagyon büszke arra, hogy az általa életre hívott rendelő maxi-

mális kihasználtsággal működik. „Több hétre előre tudok csak időpon-

tot adni, és mindezt különösebb reklám nélkül értük el. Szájról szájra 

száll a Mackórendelő híre” – mondja. Külön elégedettséggel tölti el, 

hogy nemcsak a szülők, hanem különböző szakorvosok is ajánlják ren-

delőjüket.

„A karanténos időszakban online gyógytorna órákra kényszerültünk, 

amit először nehezen akartunk elfogadni szakemberként, most már 

azonban szívesen alkalmazzuk, használjuk.” Az online mozgásfejlődé-

si tanácsadás nagyon hasznosnak bizonyult a vidéken és külföldön élő 

családoknak is. A kisbabás családok általában 3–5 alkalommal szokták 

igénybe venni az online tanácsadást, de az iskoláskorú gyermekes csa-

ládok akár heti rendszerességgel is beépítik a programjukba az online 

gyógytornát. 

„A Mackórendelő sikeréhez minden ott dolgozó munkatárs maximáli-

san hozzájárul és hozzájárult az évek során szakmaiságával és egész 

lényével is. Szívet melengető, amikor azt érzem, hogy úgy fi gyelnek 

és ügyelnek a kis páciensekre, a rendelőre és az ott lévő rengeteg 

gyógy torna-eszközre, játékra, mintha a sajátjuk lenne” – hangsúlyozza 

Andrea. Véleménye szerint a gyermekgyógytorna sokkal nagyobb oda-

fi gyelést kíván a felnőtthöz képest, hiszen egyfolytában különböző sze-

repeknek kell megfelelni, attól függően, hány éves gyermekkel foglal-

koznak. Óriási előnynek tartja viszont, hogy „itt egyszerűen nem lehet 

kiégni, hiszen mindig más korosztállyal, diagnózissal foglalkozunk”. 

A jövőben nagyobb fi gyelmet szeretnének szentelni a termékfejlesztés-

nek és a napi rendelői működés precíz megszervezésének, amelynek 

kivitelezői a sokoldalú recepciós kolléganők. Mindemellett – akár on-

line formában – videós tanácsadások elindítását is tervezik, amelyekkel 

a szülőknek szeretnének segíteni különböző diagnózisokban vagy akár 

apró eltéréseknél, amelyek a babáknál, kisgyermekeknél jelentkeznek. 

Jelenleg a sokak által ismert nagylabdatornán dolgoznak. „Tapasztalat-

ból mondjuk, hogy sokan szülőként nem a megfelelő gyakorlatokat al-

kalmazzák, ezért ahogy erőnk és időnk engedi, megszületik a nagylab-

dás babagyógytorna összeállításunk könyvben és videósorozatban is.” 

EBBEN A MUNKÁBAN 

NEM LEHET KIÉGNI...
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Egykori újságíróként egy jogász barátnőjével vágott bele 

saját süteményboltjuk megnyitásába LEOPOLD ERIKA.

Üzletük kiválasztásában meglepő módon az a csíkos ta-

péta volt a legfontosabb, amely mára a helyiség védjegyé-

vé vált. A Cukker süti nem hagyományos értelemben vett 

cukrászda, hanem miniatűr közösségi tér, amelynek mo-

torja két lelkes és életvidám nő. 

Erika, a Gazdagréten működő Cukker süti ala-

pító-társtulajdonosa belpolitikai újságíróként 

kezdte karrierjét, ám később egy cukrászat 

üzemeltetésére váltott. „A mi korosztályunk-

ban nem egyedi jelenség, hogy felmerül a 

vágy valamilyen kézzelfogható dolog létreho-

zására” – idézi fel Erika a kezdeteket. „Emel-

lett mi már nem úgy szocializálódtunk, mint a 

szüleink, hogy egy munkahelyen vagy egy szak-

mában töltsük az életünket.” Ez a két dolog adta meg 

a kezdő lökést a váltáshoz. Jutasi Eszter barátnőjével, 

a Cukker süti társtulajdonosával vágott bele a jövőbeni 

helyiség felkutatásába, amellyel kapcsolatban mindössze 

egyet tudtak biztosan: semmiképpen se legyen a belvá-

rosban. Az ideális helyet Gazdagréten találták meg, ahol 

felfedeztek egy pályázat útján kiadandó üzlethelyiséget, 

amelynek csíkos tapétájába azonnal beleszerettek.

Erika tíz évvel korábban végezte el az OKJ-s cukrásztanfo-

lyamot, illetve egy gasztroblogot is működtetett, így kézen-

fekvőnek látszott, hogy cukrászdát nyissanak. Kínálatuk-

ban elsősorban arra törekedtek, hogy az általuk fi nomnak 

ítélt sütikkel nyerjék meg a vásárlók szívét. „Nagyon kevés 

hagyományos cukrászsüteményünk van” – mondja Erika. 

„Habár a szónak napjainkban van egy pejoratív felhang-

ja is, mi mégis úgy szoktuk mondani, hogy házias jellegű 

süteményeket készítünk. A vásárlóink reakciója is minket 

igazol, hiszen többnyire úgy tartják: ezek a sütik tényleg 

olyanok, mintha otthon készültek volna.” 

Tapasztalatuk szerint a minőségi alapanyagok 

használata – habár minimum elvárás – még 

nem minden. „A mi hozzáadott értékünk a 

lélek” – hangsúlyozza büszkén Erika. A ter-

mékpaletta kialakításakor az alapanyagok 

használata szűri meg a vásárlóközönsé-

get, egyszerűen azért, mert a sütemények 

„kívánják” a klasszikus hozzávalókat. „Ha 

valaki például nem bírja a vajat, akkor saj-

nos nem tudunk a kedvére tenni. Ha egy süti 

ezzel készül, akkor nem helyettesítjük a vajat 

margarinnal. Az ételallergiásoknak más, mentes 

süteményeket kínálunk. Ha valaki ezek között sem talál 

kedvére valót, akkor nem mi vagyunk a helye – de az ilyen 

nagyon-nagyon ritka.”

A legkelendőbb süteményekről nem vezetnek statisztikát, 

de kétségkívül a csokoládétortájukért őrülnek meg legin-

kább a vásárlók. „Csokoládétortának néz ki, s azt hiszik az 

emberek, hogy egy snassz sütemény, de miután megkós-

tolják, rájönnek, hogy ez nagyon fi nom.”

A Dobbantó programra egy nappal a határidő lejárta előtt 

jelentkeztek. Erika elmondása szerint különösen össze-

tartó csapattal dolgozhattak együtt, s a szakmai iránymu-

tatás mellett remek kapcsolatrendszerre is szert tettek. 

IRODA HELYETT CUKRÁSZAT
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„
Habár a COVID-19 kapcsán bevezetett rendelkezések sok dolgot 

felülírtak, az itt kiépített kapcsolatokat a mai napig hasznosítják a 

vállalkozásban.

Mindketten igen büszkék arra, hogy a Cukker sütivel olyan mun-

kahelyet teremtettek maguknak, ahol a lehető legszabadabbak 

tudnak lenni. „Akkor sírunk, amikor akarunk, és mindig együtt ne-

vetünk” – mondja Erika, majd hozzáteszi: „A barátaink úgy gondol-

ták még a vállalkozás beindulásakor, hogy egészen biztosan össze 

fogunk veszni Eszterrel, mert ez törvényszerű.” Szerencsére ez a 

jóslat nem igazolódott be, mert a két barátnő nagyon hamar össze-

csiszolódott. A visszajáró vendégek jelenlétét sikerként élik meg. 

A Cukker süti – habár méretéből nem feltétlenül adódna – közös-

ségi térként is funkcionál, elsősorban a két tulajdonos életvidám-

ságának és személyiségüknek köszönhetően.

Ami a jövőt illeti, céljuk a növekedés. Szeretnének további part-

nereket szerezni, további kávézókat, kisebb éttermeket nyitni, és 

örülnének egy segítő kéznek is a cukrászdában. A csíkos tapéta 

pedig nagy eséllyel megmarad.

ÉRTÉKESÍTÉS ÉS 

ÍZLÉSFORMÁLÁS

A MI HOZZÁADOTT 

ÉRTÉKÜNK A LÉLEK
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Hiányhelyzetből született a vállalkozás ötlete: kisgyerme-

kes anyaként támogatást, tanácsokat szeretett volna kap-

ni a szülővé válás nehézségeinek kezelésében. Mivel nem 

talált segítséget, PAIZS DÓRA elindította saját coaching 

cégét anyukáknak: az Anyacsavart. 

Paizs Dóra egyszerre anya, társ, szerető, barát, dolgozó 

nő: a női szerepek bármelyikét magáénak vallja. Ez hatá-

rozza meg az anyacsavar.com működését is. Sokrétű és 

színes kezdeményezés, amely megoldásközpontú coa-

ching támogatást nyújt kis- és nagygyermekes anyáknak 

és apáknak egyaránt.

A pedagógus végzettségű szervezetfejlesztő tréner 2014-

ben egy bloggal indította a vállalkozást, amely „egyéni 

megküzdési stratégiákat mutatott be az anyasághoz köt-

hető különböző élethelyzetek kapcsán”. Dóra kiemeli, hogy 

az Anyacsavar szerves részét képezik a támogató csopor-

tok: olyan zárt mikroközösségek, amelyekben tematiku-

san dolgozzák fel az anyává válással kapcsolatos témákat. 

A kezdetekről Dóra elárulja, hogy egyrészt szeretett volna 

a szakmájában maradni, másrészt izgalmas, intellektuá-

lis kihívást jelentő munkát végezni – mindezt kisgyerekes 

anyaként. „Tudtam, hogy minderre csak néhány órám van 

egy héten” – világít rá Dóra a legnagyobb dilemmára. Az 

ellentmondásosnak tűnő helyzetet végül az Anyacsavar 

életre hívása oldotta fel, amelynek keretében Dóra maga 

osztja be idejét. 

„A gyermekem születését követően folyamatos szerep- és 

időzavarba kerültem. Elkezdtem keresni egy kisgyerme-

kes anyákat támogató csoportot, és kiderült, hogy nincs 

ilyen.” Dóra végül egy barátnőjével közösen, a saját isme-

retségi körében hozta létre az első támogató csoportot. 

A Budapest Bank vállalkozónőket segítő Dobbantó prog-

ramjával 2013-ban találkozott, amikor az Anyacsavar pi-

lot-foglalkozását szervezték. „Anyukám barátnőjétől hal-

lottam, hogy létezik egy női vállalkozóknak szóló tréning. 

Rákerestem a neten, és éppen akkor folyt a felvétel a kö-

vetkező kurzusra. Nagyon örültem, hogy bekerülhettem.” 

Emlékei szerint a résztvevők többsége önbizalomhiányban 

szenvedett, holott mindenkinek volt saját ötlete, elképzelé-

se a vállalkozásáról. 

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ
COACHING ÉDESANYÁKNAK

„A KÖZÖS KÉTELYEK ÉS TAPASZTALATOK KIBESZÉLÉSÉBEN, 

A LEHETSÉGES PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁBAN ÓRIÁSI SZEREPE VOLT 

ANNAK, HOGY CSAK MI NŐK VETTÜNK RÉSZT AZ ESEMÉNYEN
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„A közös kételyek és tapasztalatok kibeszélésében, a le-

hetséges problémák megoldásában óriási szerepe volt 

annak, hogy csak mi nők vettünk részt az eseményen. 

Nagy volt a kölcsönös bizalom, tudtuk egymást bátoríta-

ni.” Munkabarátságok, támogató kapcsolatok jöttek létre, 

amelyek a mai napig tartanak. 

A program legfontosabb hozadékának a kapcsolatok és a 

közösségek létrejöttét tekinti. „Segített helyre rakni az ön-

értékelésemet. Semmi más dolgom nem maradt, mint jól 

elvégezni a munkámat.” Véleménye szerint a kisgyerme-

kes vállalkozóknál az önbizalom helyreállítása a teljesít-

mény kulcsa – és ebben a Dobbantó jelentős támasz lehet. 

Dórát munkája során folyamatosan új impulzusok érik, al-

kotó tevékenységet végez, amivel még pénzt is kereshet. 

„Ráadásul az anyacsavaros munkáimat heti 8–12 órában 

tudom végezni, így össze tudom egyeztetni a szervezet-

fejlesztői munkámmal és a családommal” – világít rá. 

Missziójának tekinti, hogy népszerűsítse a megszokott 

társadalmi elvárásoktól történő elszakadást, az anyaság-

gal kapcsolatos tabumentes tapasztalatok és gyakorlati 

megoldások megosztását. „Hiszek a kisgyermekes nők és 

férfi ak sokféle szerepének összeegyeztethetőségében – 

lelkileg megtartó és intellektuálisan izgalmas programot 

tudunk kínálni azoknak, akik keresik a saját, egyedi meg-

oldásaikat a család és a munka összehangolására” – eme-

li ki az Anyacsavar program alapítója.

A vállalkozását fi rtató kérdésre Dóra kiemeli, hogy a ka-

rantén alatt az online működés is jól bevált, ami fejlődé-

si perspektívát jelent az Anyacsavarnak. „Volt, aki az egy 

hónapos babájával a karján jelentkezett be, és volt, aki 

külföldről – ők egy személyes találkozóra nem tudnának 

eljönni.”

AMIKOR A SZÜKSÉG SZÜLI 

A VÁLLALKOZÁSI ÖTLETET
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PIGLER ANNA és ROBOGÁNY VERONIKA együtt végez-

tek a SOTE mentálhigiénés képzésén. Kettejük megvaló-

sult álma az Élettükör Mentálhigiénés Műhely, amely a 

klienskísérés mellett nagy hangsúlyt fektet a mentálhigié-

né vállalati kultúrába történő integrációjára.

Anna pedagógusként, míg Veronika közgazdászként dolgo-

zott korábban. Mindketten a SOTE mentálhigiénés szakán 

végeztek, s az ott tanultakat igyekeztek – sikerrel – átül-

tetni a gyakorlatba. A 2016 januárjában alapított Élettü-

kör Mentálhigiénés Műhely (ÉT) egyrészt klasszikus se-

gítséget nyújt mindazoknak, akiknek meghallgatásra van 

szükségük, másrészt a hasonló szolgálatokkal szemben a 

különböző vállalati kultúrákba igyekszik integrálni szolgál-

tatásait. „Ez egy olyan terület, ahol meghallgatunk, jelen 

vagyunk, támogatunk, de nem analizálunk” – mondja Anna. 

Kiemeli, hogy sokan még mindig félnek szakemberhez for-

dulni, így újragondolták a dolgot, és úgy döntöttek, hogy ők 

maguk mennek házhoz. Szolgáltatásaikkal eleinte magán-

ügyfelek felé fordultak, de ma már elsősorban a vállalati 

szférában keresik a célcsoportjaikat. Az egyéni támo-

gató beszélgetések mellett a pandémia során megjelent 

a közös gondolkodásra, a tapasztalatcserére és a work-

shopokra való igény. 

Veronika és Anna hamar rájöttek, hogy a vállalati szféra 

igényeinek kiszolgálása komoly piaci rést jelenthet. Már 

elkezdték a Budapest Bank női vállalkozók képzésére lét-

rehozott Dobbantó programjának kurzusát – amelynek 

történetében kettősük egyébiránt mérföldkőnek számít: 

ők voltak az első olyan vállalkozás, amely egyszerre két 

fővel vehetett részt a képzésen –, amikor megfogalmazó-

dott a fejükben, hogy kipróbálják ötletüket. A kurzus alatt 

erre remek lehetőség nyílt, így megismertethették prog-

ramjukkal a céges szférát is. „Felkértek bennünket egy 

MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLTATÁS
MINT SIKERES VÁLLALKOZÁS

„MEGHALLGATUNK, JELEN 

VAGYUNK, TÁMOGATUNK, 

DE NEM ANALIZÁLUNK
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vállalati egészségnapon arra, hogy tartsunk előadást a 

lelki egészségről. Ekkor a szervezők és a mi fejünkben is 

egyszerre fordult meg, hogy mi lenne, ha felhívnánk a dol-

gozók fi gyelmét az egyéni mentálhigiénés konzultáció le-

hetőségére. Ennek aztán nagyobb sikere volt, népszerűbb 

volt, mint maga az előadás” – meséli Veronika. 

Így született meg a Soul at Work program, amelynek se-

gítségével az ÉT képes a piacon profi torientáltan működni 

– gyakorlatilag egyedüliként. „Sokan foglalkoznak mentál-

higiénével, mások a vállalati dolgozók támogatásával, de 

olyan szolgáltatást, mint amit a Soul at Work nyújt, csak 

mi kínálunk” – mondja Anna. 

Büszkén idézik fel a HVG Egészségtudatos Munkahely 

Konferencián megtartott kerekasztal-beszélgetést, amely 

az ÉT áttörése volt a vállalati szférában. A sikerekre emlé-

kezve kiemelik, hogy egyrészt szükségük volt legalább egy 

évnyi pénzügyi tartalékra, illetve a férjeik támogatására. 

„Nagyon fontos, hogy hittek bennünk és elhitték, hogy ér-

tékteremtő dolgot igyekszünk létrehozni.”

Távlati terveik között szerepel az ÉT stábjának kibővíté-

se: jelenleg ketten végzik az értékesítést, a marketinget, 

a pénzügyi menedzsmentet stb. Mivel mindketten család-

anyák, így a későbbiekben szeretnék alvállalkozókkal nö-

velni a csapatot. 

Szoros támogató közösség alakult ki a Budapest Bank 

Dobbantó programjában megismert többi vállalkozónővel, 

amiért Anna és Veronika nagyon hálás.

KÉT HÖLGY, EGY CSAPAT

„NAGYON FONTOS, HOGY 

HITTEK BENNÜNK ÉS ELHITTÉK, 

HOGY ÉRTÉKTEREMTŐ DOLGOT 

IGYEKSZÜNK LÉTREHOZNI
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Két barátnő ötletéből született a kézműves termékek online értéke-

sítésével foglalkozó meska.hu, amely ma már 4 100 készítő 140 000 

termékét kínálja. PORST RÉKÁVAL, az egyik alapítóval beszélgettünk.

A két alapító különböző mentalitást hozott magával a közös vállalko-

zásba. Míg Réka inkább menedzseri, a társalapító Hídvégi Borbála 

a kreatív szemléletet képviselte. „Gimnázium óta szoros barátság ala-

kult ki közöttünk, és sokszor segítettük egymást tanácsokkal” – em-

lékszik vissza Réka a kezdetekre. 

A vállalkozás a webshopok felfutásának idején született, arra az öt-

letre építve, hogy hozzanak létre egy olyan kereskedői felületet, ahol 

könnyen tudják értékesíteni a kézműves termékeket. Az így kialakított 

online piactéren nem csak a saját alkotásaikat szerették volna elérhe-

tővé tenni, hanem lehetőséget nyújtani másoknak is. „Jöhet bárki, aki 

hasonló termékeket készít” – idézi fel Réka a Meska 2008-as indulá-

sát. A gyűjtőportál hamar népszerű lett, s a kézműves dizájn termékek 

online platformjává és egyfajta kultikus találkahellyé is vált. 

Réka közlekedésmérnökként dolgozott azelőtt. A Meska indulásakor 

éppen három kisgyermeke, a Műegyetem MBA képzése és időszakos 

közlekedésmérnöki munkái között lavírozott. „Akkoriban inkább csak 

projektmunkákban vettem részt, kreatívnak éreztem magam, és volt 

időm gondolkodni azon, hogy milyen lehetőségeim vannak.” A Meska 

KÖZÖSSÉGALKOTÓ 
ONLINE KÉZMŰVES PIACTÉR 

„
AKINEK A ZSEBÉBEN VOLT AZ ÖTLETE, 

ANNAK NAGY SEGÍTSÉG VOLT A PROGRAM
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már bő másfél éve működött, amikor Réka és Bori találkoztak 

a Budapest Bank női vállalkozóknak szóló Dobbantó program-

jával. 

Ahogy a cég növekedett, versenyfutásnak érezték a minden-

napjaikat. „Egyszerűen együtt kellett fejlődnünk a céggel. Meg 

kellett ismerkedni a netes szakterminológiával, azzal a saját 

nyelvvel, amelyet nem is értettem akkoriban. Nagyon inten-

zív tanulási folyamat indult el akkor, amely ma sem ért véget” 

– emeli ki. Réka ahol csak tudta, képezte magát: könyveket, 

blogokat olvasott, kereste azokat a platformokat, ahol még töb-

bet megtudhat az online piacról. 

A Dobbantó három hetére gyakorlatias képzésként emlékszik 

vissza. Meglátása szerint a legtöbbet azok profi táltak a képzés-

ből, akiknek már volt ötletük és elképzelésük arról, mit is sze-

retnének csinálni. „Akinek a zsebében volt az ötlete, annak nagy 

segítség volt a program. Amit az ember mindig csak halogatott, 

azt a Dobbantón megcsináltuk. Mindezt ráadásul egy nagyon 

inspiráló közegben.” 

Réka szerint könnyebb volt ilyen körülmények között terveket 

összerakni, mintha otthon ült volna. A program lezárultával 

társalapító barátnőjének, Borinak is ajánlotta a Dobbantót. Ek-

kor indították a Meskán belül az alapanyagok, szerszámok, kel-

lékek értékesítését, amelynek menedzselése Bori feladata lett, 

aki szintén elvégezte a kurzust.

Réka elsősorban azt értékeli sikerként, ha visszajelzéseket kap 

felhasználóiktól arról, hogy milyen változást hozott az életükbe 

a Meska. Példaként egy mozgáskorlátozott hölgyet említ, aki-

nek a Meska.hu-n értékesített termékeinek üzleti sikere adta 

vissza – egy depresszív időszak után – az életkedvét. A hölgy lá-

nyától ezek után kaptak egy köszönőlevelet. „Emiatt dolgozunk, 

emiatt csináljuk ezt az egészet” – mondja mosolyogva Réka.

Emellett Réka nagyon büszke a különböző díjakra is, amelye-

ket az elmúlt 12 évben kaptak. Külön kiemeli az Amerikai Ke-

reskedelmi Kamara (AmCham) által 2013-ban adományozott 

Női Kiválóság Díjat. A Meska jövőjéről szemérmesen nyilatko-

zik. Elmondja, hogy ahogy a magánéletéről, úgy a terveiről sem 

szeret beszélni. „Mivel a terveim nincsenek kőbe vésve, ezért 

folyamatosan fi nomhangolom őket.” 

A MENEDZSERI SZEMLÉLET 

ÉS A KREATIVITÁS 

KOMBINÁCIÓJA HOZTA 

A SIKERT
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Jegyértékesítés, közönségszervezés és előadás-tájolás. 

Hívószavak, amelyek a korábban közgazdászként dolgozó 

RÉZ JUDITOT jellemzik. A színházak szerelmese pörgős 

egyéniség, self-made woman, aki bő nyolc év alatt sikeres 

vállalkozást épített egykori hobbijából.

A közgazdász végzettséggel rendelkező és a kereskede-

lemben, illetve a pénzügyi szakmában bő másfél évtizedet 

ledolgozó Judit eredetileg hobbiként kezdett el közönség- 

és rendezvényszervezéssel foglalkozni. „Imádtam és ma 

is imádok színházba járni” – mondja a motivációjáról. „Fo-

lyamatosan jártam előadásokra, ezért rengeteg jegyet vá-

sároltam attól a közönségszervezőtől, akivel kapcsolatban 

voltam. Egyfajta jutalomként aztán kaptam főpróbajegye-

ket, amelyekkel ingyen be lehetett menni az előadásra.” 

Innen lavinaszerűen indultak meg az események. Judit 

beleszeretett abba, hogy munkája révén kedvezményesen, 

illetve térítésmentesen járhat színházba, így – közönség-

szervezője helyét átvéve – belevetette magát a jegyérté-

kesítésbe. Kezdetben mellékállású vállalkozóként dolgo-

zott, ám miután utolsó alkalmazotti pozíciója megszűnt, 

minden idejét a hobbiból szakmájává avanzsált munkára 

összpontosíthatta. „2012-ben kezdődött mindez. Először 

a korábbi munkaadóm dolgozóit kerestem meg: náluk 

kezdtem a szervezést, majd hét év alatt lépésről lépésre 

eljutottam 120 cégig. Vállalkozóvá lettem és elhatároztam, 

hogy egyrészt soha többet nem akarok alkalmazott lenni, 

másrészt a szervezésből szeretnék élni.”

A hobbiból indult vállalkozói lét hozta magával a Buda-

pest Bank Dobbantó programján történő részvételt. Mivel 

Judit alkalmazottból előzetes terv nélkül ugrott a mélyvíz-

be és vált vállalkozóvá, szükségét érezte a szakértői segít-

ségnek. „Mindent úgy csináltam, ahogyan jónak éreztem. 

Tervem viszont egyáltalán nem volt” – idézi fel azt az idő-

szakot, amikor úgy gondolta, szükség lenne még valami 

pluszra a vállalkozáshoz. 

„Hálás vagyok, hogy az élet elhozta nekem a programon 

való részvétel lehetőségét: azonnal használható tudást 

kaptunk a kurzuson. Tömörítve, nagyon rövid idő alatt és 

lényegre törően. Minden elhangzott mondat aranyat ért” 

– foglalja össze Judit a 2019-es Dobbantóval kapcsolatos 

emlékeit. A szakmai segítségen túl a Dobbantó legfonto-

sabb hozadékának azt tartja, hogy a képzésen részt vevő 

nők nem egyszerűen csak tartják a kapcsolatot, hanem 

rendszeresen segítik és támogatják egymást saját vállal-

kozásaik mindennapjaiban. A Dobbantó program abban 

is segítette Juditot, hogy a fejlesztési terv elkészítésével 

kijelölje saját maga számára az új stratégiai irányt: az 

előadás-tájolást, produkciós menedzsmentet. Így egyre 

nagyobb hangsúlyt fektetett színészek, zenészek önálló 

estjeinek művelődési intézményekbe való szervezésére 

országszerte, s mára megtörtént a váltás, ma már csak 

ezzel foglalkozik. 

A KULTÚRA MINT GYÜMÖLCSÖZŐ 
VÁLLALKOZÁSI LEHETŐSÉG

„AZONNAL HASZNÁLHATÓ 

TUDÁST KAPTUNK A KURZUSON
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A Juddy Szervezés és a mögötte álló cég, az eRGé Stúdió 

Produkciós Iroda tervei közt a cég profi ljának megtartása 

mellett a forgalom jelentős növelése szerepel. Ezt elsősorban 

alvállalkozók bevonásával tartja megvalósíthatónak. Miközben 

az adminisztratív terheket szívesen megosztaná másokkal, 

az egyszemélyes, időszaki segítőkkel működő vállalkozását 

úgy szeretné átalakítani, hogy állandó, szerződött partnerei 

legyenek. 

„Tisztában vagyok vele, hogy korábban gyors és pörgős sze-

mélyiségem miatt nem mindig tudtam hosszú távon együtt-

működni közvetlen munkatársakkal” – mondja, emiatt dolgo-

zik most már inkább alvállalkozókkal. Kiemeli, hogy rendkívül 

fontosnak tartja a kellő szakmai alázat meglétét. „Ahogy ma-

gamtól, úgy a velem dolgozóktól is elvárom, hogy megfelelő 

módon tudjanak kommunikálni az ügyfelekkel, partnerekkel” 

– világít rá egy problémára Judit. 

Szakmája legalapvetőbb elvárásai közül kiemeli a jó kommu-

nikációt és a szervezői affi nitást. Az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján arra a legbüszkébb, hogy sok partnere, ügyfele ajánlja 

másoknak is, hogy vele dolgozzanak. 

Sem közönségszervezőként, sem produkciós menedzserként 

nem határozta még meg magának a siker fokmérőjét, ám az 

erre vonatkozó kérdésre hamar megadja a választ: „Amikor 

többször is visszahívnak egy-egy helyre, azok olyan pillanatok, 

amikor tudod, hogy jól csinálod!”

„

„AHOGY MAGAMTÓL, ÚGY A VELEM 

DOLGOZÓKTÓL IS ELVÁROM, 

HOGY MEGFELELŐ MÓDON 

TUDJANAK KOMMUNIKÁLNI 

AZ ÜGYFELEKKEL, PARTNEREKKEL

MINDENKIT RÁBESZÉLEK, 

HOGY MENJEN SZÍNHÁZBA!
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RÓKA BARBARÁT egy kreatív ötlet katapultálta kényszer-

vállalkozóból egy sikeres, díjazott cég vezetőjévé. 2016 no-

vemberében indították el társával a logo2go webáruházat, 

ami még abban az évben az Év Honlapja pályázaton az Év 

Kreatív megoldása díjat nyerte el. 

Barbarával hat évvel ezelőtt fordult nagyot a világ, amikor 

addigi munkahelyén, egy nagy múltú, magyar, gépjármű-

vekkel foglalkozó magazinnál megszűnt a főállása. „25 

évig voltam alkalmazott, mellette – mintegy mellékesen 

– már régóta működött a betéti társaságunk, de úgy érez-

tem, most jött el az idő a változásra” – emlékszik vissza 

Barbara a sorsfordító pillanatra.

Az új helyzet igen váratlanul érte. Noha tervezőszerkesz-

tőként közel húszéves munkatapasztalattal rendelkezett, 

ám alkalmazottként mégsem talált megfelelő lehetőséget, 

így a „mellékes” vállalkozást kellett rövid időn belül felfej-

leszteni. „Egy olyan működőképes céget kellett létrehozni, 

amelyben én is megtalálom a helyemet.” A kisebb-na-

gyobb megrendeléseiből fent tudta tartani a vállalkozást, 

de a társának volt egy nagyszerű ötlete a továbblépésre 

is – így született meg 2016-ban a logo2go, Magyarország 

első logówebáruháza. „Elsősorban kezdő vállalkozások-

nak szeretnénk segíteni, hogy már az indulásnál profi  ar-

culattal jelenhessenek meg” – foglalja össze Barbara rö-

viden a logo2go küldetését. 

Az online logóértékesítés mellett a vállalkozás arculatter-

vezéssel, csomagolástervezéssel és kiadványszerkesz-

téssel (elsősorban magazin- és könyvtervezéssel) is fog-

lalkozik. Tapasztalataik szerint a hazai kkv-k körében is 

egyre nagyobb az igény a színvonalas szolgáltatásra ezen 

a területen. „Partnereink között számos kis- és középvál-

lalkozást tudhatunk, akik felismerték, hogy nem elég, ha 

a termékük vagy szolgáltatásuk magas minőségű, az ar-

culatuknak, az online és offl ine megjelenésüknek is tük-

röznie kell ezt.” Barbara már önmagában azt is sikerként 

könyveli el, hogy tovább dolgozhat a szakmájában, annak 

ellenére, hogy „dobbantania” kellett: „Örülök, hogy nem 

kellett feladnom a szakmámat, és hogy a mostani mun-

kám sokkal változatosabb, mint alkalmazottként volt.”

A Budapest Bank női vállalkozók támogatására létrehozott  

Dobbantó programja kapcsán felidézi, hogy a lehető leg-

jobbkor – az alkalmazottból a vállalkozóvá válás pillanatá-

SZEMÉLYRE SZABOTT 
LOGÓTERVEZÉS MESTERFOKON
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ban – kapta a lehetőséget, hogy tanulhasson. „Mivel az az élethelyzet, 

hogy főállású vállalkozó legyek, teljesen új volt számomra, minden 

információnak, ismeretnek nagyon örültem.” A képzés során megta-

nulta, miként tudja átlátni egy vállalkozás működését és működteté-

sét a tervezéstől a megvalósításig, az egész folyamatot a pénzügyektől 

a marketingig. Utóbbi szakterület esetében korábban voltak hiányos-

ságai, de a Dobbantó tréningjén sokat tanult a témában. Emellett külön 

kiemeli, ami számára a legfontosabb: „Önbizalmat adott, hogy mer-

jem megvalósítani az álmaimat, hogy független lehessek és a kitűzött 

célokat el tudjam érni.”

A Dobbantó kapcsán szívesen emlékszik vissza az oldott hangulatra 

és az egyszerre rendszerező, illetve kötetlen előadásokra, beszélge-

tésekre. Az ott megismert hölgyekkel azóta is tartja a kapcsolatot, 

aminek – bevallottan – üzleti oka is van, többen is megkeresték azóta 

kisebb-nagyobb tervezési feladattal: logó, névjegy, szórólap, de szüle-

tett már könyvtervezési megrendelés is ebből a kapcsolatrendszerből. 

Nagyon büszke a webáruházra, amely idén lesz 5 éves, és egyre több 

megrendelőt vonz. Emellett egyre szélesebb azoknak a cégeknek 

a köre is, akik örömmel bízzák rájuk egyedi arculatuk kialakítását vagy 

kiadványaik grafi kai és tipográfi ai tervezését. A vállalkozás sikereiben 

természetesen nagy szerepe van társának, Dányi Renátó tervezőgrafi -

kus művésznek is. „Az évek során szerzett tapasztalatokat felhasz-

nálva egyre felhasználóbarátabbá tettük a webáruházat, de rengeteg 

kreatív ötletünk van még. Legújabb fejlesztésünknek köszönhetően 

idén májustól már bankkártyával is lehet fi zetni a webáruházban.”

Megemlíti, hogy habár az előre tervezés fontos lenne, de az elmúlt idő-

szak történései miatt jelenleg legfeljebb három évre látja előre a cég 

jövőjét. „Szeretném, ha a vállalkozásunk továbbra is stabil maradna, és 

minél többen megismernék a nevünket. Amíg a jó hírünk szájról szájra 

terjed és ebből újabb és újabb megrendeléseink lesznek, biztonságban 

érzem a vállalkozásunk jövőjét.”

„ÖNBIZALMAT ADOTT, HOGY MERJEM 

MEGVALÓSÍTANI AZ ÁLMAIMAT

AZ EGYEDI KIVITELEZÉS 

GARANTÁLJA 

A KIFOGÁSTALAN 

VÉGEREDMÉNYT
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SARUS-ZSIVICZA DIÁNA alkalmazottként szerzett 

tudását felhasználva építette fel saját reklámügy-

nökségét, amelynek portfólióját később kibővítették a 

nyomdai munkák területére is. Ma már rendkívül si-

keres vállalkozó, amit részben annak tulajdonít, hogy 

mindig odafi gyel partnerei érzelmeire is. 

Diána korábban egy reklámügynökségnél dolgozott 

alkalmazottként, de a 2008-ban kirobbant válság ha-

tására a cég ügyfelei megfogyatkoztak. Ekkor hatá-

rozta el, hogy a saját kezébe veszi sorsa irányítását, 

és megpróbálkozik egy saját ügynökség alapításával.

„Válaszút előtt álltam, merre tovább. Azt tudtam, hogy 

egy reklámügynökséghez három dologra van szükség 

– jó alvállalkozókra, egy laptopra és egy nyomtatóra, 

hogy ki tudjam nyomtatni a számlákat.” Így született 

meg a Lollipop Reklám Kft. 2011-ben. 

„Az első lépésem az volt, hogy vettem egy doma-

in-nevet, és egy barátom segítségével elindítottuk a 

cég honlapját.” Minimális erőforrásokkal 2011-ben 

kezdték el a munkát. Három évvel később, gyermeke 

születése után új időszámítás vette kezdetét, ugyan-

is ekkor született meg az az ötlet, hogy az eredetileg 

csak ügynökségnek induló vállalkozás portfólióját 

bővítsék nyomdai szolgáltatásokkal is. 

„A vállalkozásba beszállt a férjem is, és többek közt 

az ő ösztönzésére kezdtünk nyomdai gépek felvásár-

lásába. 2015-re sok nyomda becsődölt, így relatíve 

olcsón jutottunk gépekhez.” Napjainkra – leszámítva 

MINŐSÉGI NYOMDAI TERMÉKEKKEL 
KITŰNNI A PIACON

KÉNYSZERVÁLLALKOZÁSBÓL 

A SZAKMAI ELISMERTSÉGIG
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néhány kötészeti „gépmonstrumot”, amelyekért Diána fér-

je rajong – az ekkor beszerzett gépeket már korszerűb-

bekre cserélték. „Legöregebb nyomdagépünk is 2017-es 

gyártású.” 

Diána korábban járt a Budapest Bank Dobbantó program-

jának néhány klubrendezvényén. Itt ismerte meg a vállal-

kozónőknek szóló képzési programot, és egy erről szóló 

hírlevél hatására döntött úgy, hogy szerencsét próbál, 

és jelentkezik egy Dobbantó kurzusra. Meglepetésére a 

szervezők beválogatták. A képzésre így emlékszik vissza: 

„A csapat nagyon vegyes vállalkozói tapasztalattal rendel-

kező nőkből állt, és máig élő kapcsolatokra tettem szert. 

Emellett itt tanultam meg azt, ami talán egy vállalkozás 

vezetésében a legfontosabb: kell egy üzleti terv és a rend-

szerszemlélet.” 

A vállalkozónő nagyon büszke cégére, a Lollipop Nyomda 

és Reklámra. „Öt év alatt eljutottunk oda, ahova másoknak 

négyszer annyi ideig tart az út. Jól működő, az ügyfelek 

igényeinek megfelelő saját fejlesztésű nyomdai szoftvert 

használunk, az értékesítési rendszerünk is jól szervezett.” 

Hozzáteszi, hogy természetesen mindezt nem egyedül ér-

ték el, hanem adott esetben külső segítséget is igénybe 

vettek. Ha kellett, akkor az éppen aktuális mentorprogra-

mokat és mentorokat hívták segítségül. 

Mindemellett büszke arra is, hogy a cég családi vállalko-

zásként működik. Bár nem így indult, az élet úgy hozta, 

hogy az évek során munkát kapott a férje éppúgy, mint 

Diána húga és apósa is. „Közös a cél, ez óriási húzóerő 

mindannyiunk számára.” 

Az üzleti tervek teljesülésén túl sikerként könyveli el, hogy 

a konkurens cégek közül őket, a legfi atalabbak egyikét 

keresik a régebben a piacon lévőkkel szemben. Emellett 

arra is büszke, hogy megrendelőik bíznak bennük. „Egy vi-

lágszerte ismert amerikai cég rendelt tőlünk nyomdai ter-

méket egy rendezvényre. A határidő lejártáig eltelt néhány 

napban a megrendelő egyszer sem keresett, legközelebb 

akkor találkoztunk vele, amikor leszállítottam nekik a ter-

méket. Rá is csodálkoztam, hogy honnan tudták, megér-

kezik-e időben. Rám néztek és csak annyit mondtak: tud-

tuk, mert megígérted.” 

A szakmai elismertségről árulkodik az is, hogy nemrégi-

ben a Lollipophoz szállítottak le egy nyomdaipari techno-

lógiai újdonságot – egy hónappal a világbemutató előtt. 

A beszállító csak annyit mondott, hogy sem a gépről, sem 

a technológiáról senkinek nem adhatnak ki információt. 

„Ezt kérték. Mi pedig betartjuk. Úgy vélem, ez a bizalom 

jele” – emeli ki Diána. 

Az üzleti tárgyalásokon elein-

te inkább kora miatt érezte 

magát nehéz helyzetben. 

„Amikor 25 évesen kel-

lett egy cég 45 éves férfi  

ügyvezetőjével tárgyal-

ni, akkor éreztem, hogy 

hátrányban vagyok, mert 

fi atal vagyok és nő. Ké-

sőbb ezekből a helyze-

tekből sokat tanultam, 

s manapság már inkább 

az érzelmi intelligenciára 

próbálok hatni. Ismernem 

kell az embert és akkor tudok 

neki segíteni.” 

„Úgy érzem, ahol most vagyunk, éppen 

elférünk” – mondja. Véleménye szerint cégük most éppen 

akkora, hogy nyugodtan tud aludni, illetve a befektetett 

energia arányban van mindazzal, amit a vállalkozás nyújt-

hat neki és az itt dolgozóknak.

„KÖZÖS A CÉL, EZ ÓRIÁSI HÚZÓERŐ 

MINDANNYIUNK SZÁMÁRA 
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SÁRDI-PAPP RÉKA 15 évet dolgozott jogászként, már 

fi atalon osztályvezetői pozíciót töltött be. Jelenleg pedig 

nemzetközileg akkreditált coachként tevékenykedik. Réka 

bizonyította, hogy a jog szabályozott világa és a coaching 

emocionális nyitottságot igénylő területe egy vállalkozás 

keretében igenis jól összehangolható. 

A korábban elsősorban polgári joggal és fogyasztóvéde-

lemmel foglalkozó hölgy fi atalon került vezetői pozícióba, 

ami nagymértékben befolyásolta későbbi pályafutását. 

„Tanulni, képezni kezdtem magam, hogy jó vezető lehes-

sek. Már ekkor láttam, hogy sokszor jobban érdekel az 

emberek motiválása, mint a klasszikus jogászi világ.” 

Réka tíz évvel később beiratkozott egy egyéves business 

coach képzésre, amely végül elindította a változás irányá-

ba. Az alapképzést követően újabb vezetői pozícióba ke-

rült, immár coach szemléletű vezetőként dolgozott. Ekkor 

ismerkedett meg a Gestalt-coaching nevű, pszichológiai 

szemléletű irányzattal, amely véglegesen elkötelezte a 

pálya iránt. 

Horváth Tünde képzése és az ott szerzett szakmai tudás 

olyan hatással volt rá, hogy végleg a coaching mellett tet-

te le a voksát. „Olyan érzéseket szabadított fel bennem, 

amilyeneket azelőtt nem éreztem ennyire erőteljesen 

munka kapcsán, pedig az addigi feladataimat is nagyon 

szerettem” – fogalmazza meg a pályaváltás okát. Mivel 

jogi tevékenység mellett nem lehet más munkát végezni, 

így lezárta addigi pályafutását, és minden energiáját új 

szakmai életének felépítésére fordította. „Ennek már több 

mint három éve, de azóta is folyamatosan képzem magam. 

A folyamatos tanulás egy része szakmai képzés, idén sze-

reztem egy magasabb szintű nemzetközi akkreditációt 

(Professional Certifi ed Coach), valamint a szervezetfej-

lesztő team coach minősítést. Másik része kifejezetten 

önismereti munka, magam is járok coach-hoz, szupervízi-

óba, ami abban segít, hogy az ügyfeleim folyamatait tiszta 

rálátással, befolyásmentesen, saját elakadásaim hatása 

nélkül tudjam kísérni” – foglalja össze credóját.

A Budapest Bank vállalkozónőket segítő Dobbantó prog-

ramjával akkor került kapcsolatba, amikor 2019 őszén 

– immár coach-ként – az új honlapján dolgozott: „A fér-

jem többször jelezte, hogy hasznos lenne üzleti tervet írni, 

ami számomra mindig is egy misztikum volt. Egy késő este 

bukkantam rá a Dobbantó hirdetésére és egy róluk szóló 

cikkre is, amely rögtön felkeltette az érdeklődésemet.” 

A kurzus nem csak szakmailag, de emberileg is sokat 

adott Rékának. Szakmai oldalról sikerült átgondolnia a 

vállalkozási ötlet részleteit, megérteni, hogy hogyan kell 

a célközönség „fejével” gondolkozni, és hogyan lesz a 

hobbimunkából olyan vállalkozás, amely stabil jövedel-

met biztosít. Számára fontos emberi kapcsolatok is szö-

vődtek a program során. „Az egyéni motivációk mindenkit 

tovább erősítettek, különleges energiákat szabadítottak 

fel, egy emberként támogattuk egymást. Különösen jó 

volt a csapat, őszinte, támogató női közeg alakult ki: vér-

A JOGÁSZBÓL LETT COACH

„…FILMBE ILLŐ WOMENPOWER
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beli, fi lmbe illő womenpower.” Réka kiemeli, hogy kivé-

teles értékekkel rendelkezett a Dobbantó csapat minden 

egyes tagja. Azóta is rendszeresen tartják a kapcsolatot, 

nem csupán írásban, de személyesen is. Támogatják egy-

mást, de őszinte kritikákat is megfogalmaznak a másikkal 

szemben, hiszen ebből lehet tanulni. „Igénybe vettük már 

többször egymás szolgáltatását, jó szívvel ajánljuk azo-

kat másoknak is. Mi magunk megszerveztük a Dobban-

tó-utánkövetést, amikor beszámolunk a tapasztalataink-

ról, dilemmáinkról” – meséli.

Réka vállalkozása, a supportCOACH egyéni és team 

coach in got végez. Büszke arra, hogy több coach szakmai 

közösség tagja (Vagány Vezetők program, Level Up sport-

coach képzés, Szépen Válj El csapat), 2020-ban a Nemzet-

közi Coach Szövetség Magyar Tagozata őt jelölte a Coach 

Szakmáért Díjra. 

Szívesen vesz részt jótékony célú coach kezdeményezé-

sekben, kollégájával Baksa Henivel 2020-ban hozták lét-

re a Karold fel, jogosan programot, amellyel a Hintalovon 

Alapítvány munkáját támogatták. „Ajánlatomban az ügy-

fél nincs kötve meghatározott számú coaching alkalom-

hoz, megbeszéljük, hogy nagyságrendileg hány alkalomra 

van szüksége, de bármikor dönthet úgy, hogy megszakítja 

a folyamatot, hiszen felnőtt-felnőtt viszonyban vagyunk, 

ő a gazdája a saját folyamatának.” Középtávon a jogászi 

szakmával szeretné jobban megismertetni az egyéni és 

team coaching hasznosságát. Célja, hogy egyre több ügyfél 

találja meg motivációját magánemberként és szakmai kö-

zegében egyaránt, találják meg önbizalmukat, tudatosít-

sák erőforrásaikat, és minél többször saját szemüvegükön 

– ne másén – keresztül lássák önmagukat.

Távlati tervként Réka egy szakmai közösség létrehozását 

említi. „Számomra most sem magányos szakma a coa-

ching, sok partneri együttműködésben veszek részt. Jól-

esik, hogy több kollégával ajánljuk egymást, team coach-

ként vagy mediátorként is legtöbbször párban dolgozunk. 

Ugyanakkor szeretnék tagja lenni egy olyan coach co-offi -

ce-nak, ahol ez az együttműködés még intenzívebb, közös 

képzések, szupervíziók rendszeresítésével, pályakezdő co-

achok támogatásával egészül ki, ahol a csapat tagjai krea-

tív ötleteikkel is hatnak egymásra. Együtt dolgozni, együtt 

gondolkozni csodákra képes. Hiszem, hogy ilyen esetben 

egy meg egy nem kettőt jelent, hanem inkább hármat, vagy 

többet, ugyanis nem összeadódnak, hanem sokszorozód-

nak az energiák, akárcsak egy coaching folyamatban.” 

AMIKOR MÉG 

CSÜTÖRTÖK ESTE IS 

KÉPES VAGY EGYÜTT NEVETNI 

A GYEREKEIDDEL
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Marscha Ékszer: SCHÁDI BIANKA évekig tervezte, hogy 

párjával közösen saját vállalkozást indít, és kilép a klasszi-

kus alkalmazotti lét nyolcórás munkarendjéből. Egészen 

addig mindez csak terv maradt, amíg meg nem született 

egy olyan vállalkozás ötlete, amellyel már mindketten azo-

nosulni tudtak. 

Bianka már tizenévesen is rajongott az ékszerekért, így 

nem meglepő, hogy vállalkozása ehhez a területhez kap-

csolódik. Cége, a Marscha Ékszer minimalista stílusú, 

ezüst és aranyozott ezüst ékszereket kínál hölgyeknek 

mindennapi viseletre. A klasszikus, letisztult formák mel-

lett termékpalettájukon megtalálhatók modern, geomet-

rikus darabok is, illetve egyedi ékszerelképzeléseket is 

segítenek megvalósítani. 

„Szüleim már 25 éve családi vállalkozást irányítanak. Így a 

jó ötletek felkutatása, a kínálkozó lehetőségek kihasználá-

sa, a több lábon állás, a jövőorientáltság mindig jelen volt 

mindennapjaimban” – részletezi döntése hátterét Bianka. 

SZENVEDÉLLYEL ÉS SZERETETTEL 
ALKOTOTT ÉKSZEREK

MINIMALISTA STÍLUS 

A MODERN 

HÉTKÖZNAPOKRA
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De saját ismereteire és tapasztalataira is alapozhatott: 

az egyetemen vállalkozásfejlesztési szakirányon végzett, 

illetve két évig egy marketingügynökség projektvezetője-

ként ismerkedett az online marketing fogásaival. 

Ez indította el az ékszerkereskedelem felé. Először egy 

olyan webáruházat építettek fel, amelyen keresztül terveik 

szerint egy gyártó gyémánt ékszereit forgalmazták volna 

az amerikai piacon. Később átformálták az eredeti elkép-

zelést: úgy döntöttek, hogy a hazai piacra értékesítenek, 

méghozzá magyar ötvösök műhelyében, de saját terveik 

alapján készített termékeket. A folyamatosan változó kör-

nyezet miatt nehéz előre tervezni, de Bianka a jövőben 

is meg szeretné őrizni a rugalmasságot, a változások-

hoz való idomulást és a proaktív vállalkozói szemléletet. 

„Ahogy eddig is tettem, hallgatok a szívem szavára, és 

abba az irányba megyek” – foglalja össze credóját.

A Budapest Bank vállalkozónőknek szóló Dobbantó prog-

ramjára egy ismerőse hívta fel a fi gyelmét. Először az 

egy   napos Canvas képzésen vett részt, amelynek elvégzé-

sét már önmagában is hasznosnak tartja, de ezután úgy 

döntött, hogy jelentkezik az átfogó kompetenciafejlesztő 

tréningre is. 

„A képzés nagyon sokrétű, érint olyan területeket is, ame-

lyek fontossága korábban nem is tudatosult bennem, pél-

dául a retorika, mint lényeges készség” – emeli ki Bianka. 

A személyes részvétellel zajló tanfolyam megalapozta a 

csoportkohéziót, és a résztvevők nagyon szoros kapcsola-

tokat alakítottak ki egymással. „A csoporton belül nagyon 

jó energiák uralkodtak, mert sokat nevettünk és inspirá-

lódtunk egymás tapasztalataiból” – hangsúlyozza. A cso-

port tagjainak egy részével azóta is rendszeresen talál-

koznak, személyesen is tartják a kapcsolatot, egymáshoz 

fordulnak tanácsokért.

Bianka sok apró sikerélményre büszke, amelyek együtte-

sen állnak össze üzleti sikerré. „Például nagyszerű érzés, 

amikor egy élelmiszerboltban az előttem álló hölgy a mi 

ékszereinket viseli. Vagy amikor a vidéki nagymama már 

sokadszorra vásárol tőlünk magának, a lányainak és az 

unokáinak is. Vagy amikor a háromgyerekes anyuka kije-

lenti, hogy ő az összes fülbevalónkat szeretné magának 

megvenni, és hónapokon keresztül beosztva ezt meg is 

teszi” – emel ki néhány momentumot.

„Nőként hatalmas előny, hogy a melegszívű kommuni-

káció alapértelmezett, zsigeri szintről jön, és ezt nagyon 

érzik is a vevők, és ami a legfőbb: hálásak érte” – foglalja 

össze a női vállalkozói lét előnyeit. Nehézségnek éli meg 

ugyanakkor a termékek árazását. Mint mondja: a számok 

– a színekkel és formákkal ellentétben – nem a kedvencei, 

de barátkozik velük.

A vállalkozás webáruházként 2019 őszén indult be. „Több 

sikeres designer vásár után úgy éreztük, szükség van egy 

bemutatóteremre, ahol lehetőséget biztosíthatunk  az ér-

deklődőknek, hogy felpróbálhassák ékszereinket.” 2020 

márciusában, épp a korlátozások előtt pár nappal nyi-

tották meg pici ékszerboltjukat a Gozsdu udvar mellett. 

Legújabb kollekciójáról így beszél: „A korlátozások alatt 

beleszerettem a természetes illóolajokba, így kínálatunkat 

aromaterápiás ékszerekkel bővítettük. Szeretném, ha az 

ékszereink nemcsak esztétikailag nyújtanának élményt, 

hanem az illóolajokon keresztül hozzájárulhatnánk vásár-

lóink harmonikusabb hangulatához is” – foglalja össze.

A KÉPZÉS NAGYON SOKRÉTŰ, ÉRINT OLYAN TERÜLETEKET IS, 

AMELYEK FONTOSSÁGA KORÁBBAN NEM IS TUDATOSULT BENNEM
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Egy jó és megbízható asszisztens aranyat ér. Erre az egy-

szerű igazságra akár vállalkozást is lehet építeni. Ezt tette 

SOHAN ZSUZSI, aki az asszisztensed.com megalapítá-

sával „külsős”, „beugrós” (személyi) asszisztens szolgál-

tatással lett sikeres vállalkozó, de mára már ennél jóval 

többről van szó.

A korábban a vendéglátásban dolgozó Sohan Zsuzsi 

– sok pályatársához hasonlóan – gyermeke születése után 

lett vállalkozó. Minden azzal kezdődött, hogy indított egy 

blogot, ahol a kisfi a által használt mosható pelenkával 

kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg. Az édesanyákat 

nagyon érdekelte a téma, és a folyamatos diskurzusból 

megszületett egy webáruház ötlete, amelyen keresztül 

Zsuzsi már értékesítette is a pelenkákat. „Két év után az-

tán eladtam a boltot. Mindig is az érdekelt, miként lehet 

valamit a nulláról felépíteni. Amikor már működik, onnan-

tól számomra nem jelent kihívást” – foglalja össze vállal-

kozói hitvallását.

A virtuális bolt eladása után sem állt meg az élet: Zsu-

zsi olvasói, partnerei, vásárlói folyamatosan érdeklődtek, 

kinek a tollából származnak a cikkek, termékleírások, ki 

működtette a weboldalt. „Ennek hatására kezdtem el hát-

térmunkákat csinálni” – mondja Zsuzsi. Hamar felismerte, 

hogy van piaca az otthonról végezhető, alkalomszerű, de 

adott esetben periodikusan is működő munkavégzésnek. 

„Azt hiszem, hogy az elsők között voltam az országban, aki 

hasonlóval foglalkozott. Talán ketten vagy hárman nyújtot-

tunk ilyen jellegű asszisztens szolgáltatást.” 

A Budapest Bank vállalkozónőket segítő Dobbantó prog-

ramjának kurzusán 2017-ben vett részt. A Dobbantó el-

sősorban abban segített Zsuzsinak, hogy megerősítette 

a vállalkozásába vetett hitét. Az itt köttetett ismeretségek 

nemcsak szakmai alapon nyugszanak, hanem barátságok 

is kialakultak: például több ott megismert vállalkozónővel 

azóta is rendszeresen találkoznak.

Zsuzsi nagyon büszke arra, hogy önerőből tudta megva-

lósítani ötleteit. Egyedülálló anyaként tartja el gyermekét 

Nógrád megyében, ahol jellemzően magas a munkanél-

küliség. A sikert nem anyagiakban méri: „Sosem akartam 

milliárdos lenni, ennél sokkal fontosabb, hogy elismer-

jenek, megbecsüljenek a szakmámban. Komoly vágyam, 

DIGITÁLIS TÉRBEN 
NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

„SOSEM AKARTAM MILLIÁRDOS LENNI, ENNÉL SOKKAL FONTOSABB, 

HOGY ELISMERJENEK, MEGBECSÜLJENEK A SZAKMÁMBAN
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„

hogy egyszer egy tematikus konferencián megoszthas-

sam szakmai tapasztalataimat.”

Zsuzsi mindemellett könyvet ír, valamint az assziszten-

sed.com átalakítása és egy új típusú szolgáltatás be-

vezetése tölti ki a napjait, felhasználva az elmúlt évek 

során megszerzett tapasztalatait. „Néhány régi ügyfe-

lemnél már tesztelem ezt az új szolgáltatást, és azt kell 

mondjam, hogy imádják.” Olyan tanácsadást nyújt, amely 

átvilágítja, elemzi egy-egy cég belső – nem kizárólag 

adminisztratív – folyamatait, munkaszervezését, majd 

szükség esetén javítja, korrigálja azokat az adott cégre 

szabva. „Ügyfélszolgálatos is voltam, kezeltem, mene-

dzseltem az adminisztrációt, értem és átlátom a folya-

matokat. Célom egy saját, személyes márka felépítése, 

amely egy interim menedzseri pozíciónak felel meg, ki-

fejezetten a kkv-kra és a dokumentációkezelésre, a back 

offi ce-ra optimalizálva. Mindig ott a legnagyobb a baj.” 

Zsuzsi vállalkozásának fő metodikája, hogy amit lehet, 

automatizál, átszervez, vagy éppen kiszervez részfelada-

tokat olyan üzleti asszisztensnek, mint amilyen ő maga 

is. Véleménye szerint jelentős összegeket lehet ezzel az 

optimalizációval megtakarítani. Szereti ezt csinálni, mert 

változatos és sohasem unalmas. Minden cégre újabb ki-

hívásként tekint, akik örülnek, amikor látják, hogy a „pa-

pírmunka” átláthatóvá, rendezetté vált, hiszen onnantól 

már nem tekintenek mumusként erre a területre. „Ne-

kem pedig ez a célom: jól kiépíteni a folyamatokat, hogy 

utána már csak működtetni kelljen. A munkám talán 

egyik legnagyobb elismerése, amikor ezek után a cégve-

zető felkér, hogy legyek az állandó, üzleti asszisztense és 

dolgozzunk továbbra is együtt.” 

CÉLOM EGY SAJÁT, SZEMÉLYES 

MÁRKA FELÉPÍTÉSE

PRECIZÍTÁS ÉS 

TÖKÉLETES 

HÁTTÉRMUNKA
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SZATMÁRY DÓRI egyedi mintás, lányoknak, hölgyeknek készült kerékpáros 

kosár- és üléshuzataival, hátizsákjaival futtatta fel a doripopp márkanevet. 

Története jó példa arra, hogy kreativitással hogyan lehet sikerre vinni egy 

korábban nem létező termékkategóriát. 

A doripopp kereskedelem-marketing végzettségű alapítója fontosnak tartja 

kiemelni, hogy régóta biciklizik, a kerékpározás mindennapjai része. A dori-

popp szempontjából ez érthető is, hiszen a vállalkozás egyedi, kézműves 

bringás kiegészítőket kínál a vásárlóinak. „Régóta terveztem egy vállalkozás 

beindítását, ráadásul mindig is foglalkoztatott a kézművesség” – emlékszik 

vissza Dóri. Végül abból a koncepcióból indult ki, hogy a huzatok segítségével 

mindenki egyedivé tudja tenni a bringáját. Az ötlet 2014 körüli megszületésé-

től számítva mintegy négy év telt el, amíg a vásárlók kezükbe vehették az első 

logózott, felcímkézett terméket. 

Kreativitás és funkcionalitás: ez a két szó az, amely a legjobban kifejezi a 

doripoppot. Dóritól egyedi, különleges mintájú, vízálló kerékpáros kosár- és 

üléshuzatokat, fényvisszaverő biztonsági bokapántokat és hátizsákokat lehet 

beszerezni. Akár egy teljes kollekciót is össze lehet válogatni ugyanabból a 

dizájnból. A teljes választék több mint százféle mintából áll össze, amelyben 

hölgyek és urak egyaránt találhatnak kedvükre valót. A kosárhuzatok ötlete 

annyira egyedi volt, hogy a vállalkozás számára a legnagyobb kihívást a ko-

rábban még nem létező termékkategória piacra vezetése jelentette. 

A hazai környezetben szokatlannak tűnő márkanév Mary Poppins (P. L. Tra-

vers világhírű regénye: A csudálatos Mary nevelőnő főhőse) nevéből ered: 

Dóri ugyanis korábban rendszeresen gondját viselte gyerekeknek. A Poppins 

rövidítéséből alakult ki a popp, amit Dóri a saját nevével kombinált, így szü-

letett a doripopp.

Dóri arra keresett megoldási lehetőséget, hogy miképpen lehet az ötletből 

brandet építeni, illetve megtenni az első lépéseket egy önállóan is működni 

EGY MÁRKA, AMI MUTATÓS 
KERÉKPÁR-KIEGÉSZÍTŐKKEL HÓDÍT
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képes vállalkozás felé. „Habár márkanevem még nem volt, korábban 

is árultam a kosárhuzatokat kisebb biciklis vásárokon, ám akkor a 

termék még nem volt teljesen kiforrott” – meséli Dóri. Az igény, hogy 

jobb vállalkozó lehessen, gyakorlatilag törvényszerűen vezette Dórit 

a Budapest Bank Dobbantó programjához, amelynek keretében női 

vállalkozóknak nyújtanak segítséget.

„Évekkel korábban hallottam már a programról, sőt, egyszer jelent-

keztem is, de az olyan régen volt, hogy már magam sem emlékszem, 

melyik akkor aktuális üzleti ötletemmel kerestem meg a szervezőket.” 

2019-ben Dóri újra nekifutott a jelentkezésnek, és sikerrel is járt. Dóri 

elsősorban bohém művészlélek, akit alapvetően a program során el-

sajátítható pénzügyi és szervezési ismeretek motiváltak. „Struktúrát, 

szervezettséget szerettem volna vinni a mindennapjaimba.”

Nagyon fontosnak tartja, hogy olyan közegbe került, ahol hasonló élet-

helyzetben levő nőkkel tanulhatott együtt. A képzésen részt vevő cso-

port tagjai a program lezárultával is tartják a kapcsolatot. „Nagyon 

inspiráló és támogató volt a légkör” – foglalja össze a Dobbantó prog-

ram hozadékát. 

Leginkább arra büszke, amikor tapasztalja a vásárlók pozitív reakcióit 

a termékei kapcsán. A jelenleg egyszemélyes vállalkozást a jövőben 

minimum kétszemélyessé szeretné bővíteni. „Az álmom az, hogy a ter-

mékeim sok helyen elérhetőek legyenek, akár Magyarországon kívül 

is.” Ehhez mindenképpen szükséges lesz még egy ember bevonása. 

Addig azonban Dóri mindent egyedül intéz, a külföldi szakmai vásá-

rokon éppúgy személyesen keresi az értékesítési lehetőségeket, mint 

ahogy a közösségi oldalait is egyedül tartja karban, s emellett még 

termékeket varr és kereskedik is. Szintén a jövő nagy terve még a dori-

popp PETS felfuttatása is, amely – nevéhez hűen – a kis kedvencek 

gazdáinak kínál egyedi készítésű lakáskiegészítőket, ruházatot és még 

sok mást. „Az álmom, hogy a doripopp márkanév több kisebb almár-

kában kibontakozzon.” 

„ NAGYON INSPIRÁLÓ 

ÉS TÁMOGATÓ VOLT A LÉGKÖR

ÚJ TERMÉKKATEGÓRIÁT 

TEREMTETT
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DR. SZILÁGYI MAGDOLNA nemrégiben a tudományos pá-

lyát cserélte a másfajta kihívásokat tartogató vállalkozói 

létre. A régész, történész, angol nyelv és irodalom szakos 

bölcsész, valamint szakfordító végzettségű vállalkozó Art 

in English néven kidolgozott egy merőben új – és igen si-

keres – nyelvtanítási módszert.  

Mint sok női vállalkozó, ő is főállása mellett vágott 

bele az üzleti tevékenységbe. Magdolna tudomá-

nyos munkatársként az MTA Történettudományi 

Intézeténél állt alkalmazásban, miközben kere-

setkiegészítésként már rendszeresen fordított, 

lektorált és angol nyelvet tanított. Elsősorban 

az – eredeti képzettségének megfelelő – történe-

ti és régészeti tárgyú írásművek angolra történő 

fordításában mélyedt el, és lett mára a szakterület 

egyik specialistája.

„A fordítás változatos, kreatív, izgalmas szakmai kihíváso-

kat jelentő munka, amely nagyfokú szabadságot és folya-

matos, biztos bevételt jelent a számomra” – tekint vissza 

Magdolna 2019-es döntése hátterére, amikor elhatározta, 

hogy főállásban egyéni vállalkozó lesz. Vállalkozása több 

lábon áll. Mivel nemcsak szakfordító, hanem okleveles 

régész és tudományos fokozattal rendelkező középkorász 

is, a régészeti és történelmi témájú fordításokat olyan 

szakmai igényességgel készíti el, mintha azok eleve an-

gol nyelven íródtak volna. A nevéhez köthető fordítások az 

angolszász tudományos folyóiratokban és a nemzetközi 

könyvpiacon is kiválóan megállják a helyüket.

Vállalkozása másik pillére a nyelvoktatás. Motivá-

ciója ezen a téren nem csak az, hogy hozzáse-

gítse tanítványait céljaik eléréséhez, legyen az 

akár egy nyelvvizsga, érettségi vagy sikeres 

állásinterjú, de közben meg is szerettesse ve-

lük az angol nyelvet és kultúrát. Közel huszonöt 

éve vállal magánoktatást angol nyelvből. „Az el-

múlt években egyre nagyobb mértékben kezdtem el 

történeteket használni a nyelvtanításban írott formában, 

hanganyagként, fi lmek és képzőművészeti alkotások for-

májában egyaránt. A történetmesélésnek csodálatos ha-

tása van a nyelvtanulókra: egyszerre inspirál és oldja az 

idegen nyelvű kommunikációhoz fűződő szorongásokat 

és gátlásokat” – mondja. Ezt az egyedi és hatékony nyelv-

tanítási stílust mára Art in English néven részleteiben is 

MŰVÉSZETEK A NYELVTANÍTÁSBAN

„SZÁMOMRA KIFEJEZETTEN HASZNOS VOLT, HOGY RÁLÁTÁST KAPTAM 

ARRA, MELYEK AZOK A KÉSZSÉGEK, AMELYEK 

EGY SIKERES VÁLLALKOZÁSHOZ ELENGEDHETETLENÜL SZÜKSÉGESEK
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rögzítette. „A tanítási módszerem kidolgozásában és alkalma-

zásában örömömet lelem. Ötvözni tudom a különböző terüle-

teken szerzett tudásomat, kreatívan, kötöttségek nélkül tudom 

fejleszteni a tananyagot, de rendkívül motivál az is, hogy látom, 

milyen komoly szemléletformáló ereje van már akár egy nyolc-

hetes kurzus végére annak, hogy integrálom az irodalmat, a fi l-

meket és képzőművészetet az angol nyelv tanításába” – foglalja 

össze a nyelvtanításhoz kapcsolódó eredményeit Magdolna.

A szakfordítás terén az eddigi legnagyobb szakmai sikerének azt 

tekinti, hogy ő volt a fordítója a 2020-ban megjelent Zrínyi-Új-

vár című történelmi és régészeti tanulmánykötetnek. A könyv 

a szaktanulmányok mellett számos 17. századi keresztény és 

török forrást tartalmaz – ezeket kellett átültetnie angolra, ami 

fordítóként az eddigi legnehezebb és legszebb munkája is volt 

egyben. „A számos katonai szakszó, titulus és archaikus kifeje-

zés mellett vissza kellett adnom a 17. századi szövegek sajátos 

stílusát is” – részletezi a szakmai kihívásokat.

Régészként és történészként Magdolnának korábban is volt már 

olyan tapasztalata, amely segítette vállalkozása vezetését. Ami-

kor határozottan eldöntötte, hogy a vállalkozásából kíván meg-

élni, még ennél is felkészültebben akart belevágni az új élet-

formába. Így talált rá a Budapest Bank Dobbantó programjára, 

amely női vállalkozók számára nyújt üzleti képzést. 

„Számomra kifejezetten hasznos volt, hogy rálátást kaptam 

arra, melyek azok a készségek, amelyek egy sikeres vállalko-

záshoz elengedhetetlenül szükségesek, és fel tudtam mérni azt 

is, hogy ezekből mi mindennel rendelkezem, illetve milyen téren 

van még szükségem tanulásra, fejlődésre. Emellett nekem so-

kat segített a képzés abban, hogy az alkalmazotti létből átlép-

jek a vállalkozói szférába, elkezdjek vállalkozóként gondolkodni 

és ennek megfelelően tudatosan tervezni, énmárkát építeni.”  

Magdolna a jövőben szeretné az Art in English ismertségét aktív 

marketingmunkával növelni, ősztől pedig újabb művészeti té-

mákban tervez angol nyelvi kommunikációs kurzusokat indítani. 

Hosszabb távon minél szélesebb körben szeretné megismertet-

ni és elfogadtatni az Art in English módszert, amelyről könyvet 

is tervez. Fordítóként pedig úgy véli, tíz év múlva már számos 

régészeti és történelmi szakfordítást jegyezhet majd, és esetleg 

a műfordítás területén is kipróbálná képességeit.

A PÁRATLAN MÓDSZER 

ÉLMÉNYALAPÚ 

TANULÁST KÍNÁL
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SZINAY ILDIKÓ kormánytisztviselőből lett sikeres vállal-

kozó, mert felismert egy piaci rést. Cége, az Upsoo Kft. 

élelmiszeripari vállalatok számára betanított, felkészített 

fi zikai munkaerő kölcsönzésével lépett a piacra. Hosszú 

távú sikerének alapja az a felismerés lehet, hogy bizonyos 

vállalatoknak a klasszikus munkaerő-kölcsönzési szol-

gáltatásnál többre van szüksége. 

Habár a név akár egy technetes startup cégre is utalhat-

na, az Upsoo Kft. a gépek helyett az emberekben látja a 

jövőt. Önmeghatározásuk szerint elsősorban nem mun-

kaerő-kölcsönzéssel, hanem munkaerő-hiánypótlással 

foglalkoznak, amely tevékenységet idővel egy, a HR-es 

kollégák munkáját segítő saját fejlesztésű platform mű-

ködtetésével bővítették. Ildikó nyolc évig középvezetőként 

dolgozott a közszférában – a Földművelésügyi Minisztéri-

umban és az EMMI-ben –, majd gyermeke születése után 

vágott bele egy nagy váltásba: vállalkozó lett.

Férje élelmiszergyártó, ebből kiindulva fogalmazódott 

meg bennük a gondolat, hogy ezen a területen fogjanak 

saját vállalkozásba. Sokáig törték a fejüket, míg 2019-ben 

felfedeztek egy piaci rést. Rájöttek, hogy néhány speciá-

lis ágazatban – ide tartozik az élelmiszeripar, azon belül a 

gyógyszergyártás, az élelmiszer-feldolgozás és -gyártás, 

az ital- és snackgyártás – egyedi szaktudásra van szük-

ség, a fi zikai dolgozók esetében is. Az Upsoo Kft. az itt je-

lentkező igények kielégítésével – atipikus foglalkoztatás-

sal – lépett piacra. „Első megrendelőink gyógyszergyártó 

cégek voltak, ők a mai napig potenciális partnereknek szá-

mítanak” – emlékszik vissza a vállalkozó. 

A karrierváltás, illetve a közszféra versenyszférára cseré-

lése szinte törvényszerűen hozta magával azt, hogy Ildikó 

kereste a váltást megkönnyítő lehetőségeket. Éppen ezt 

nyújtotta a Budapest Bank női vállalkozókat segítő Dob-

bantó programja, amelyről a férjétől hallott először 2019 

őszén. Gyakorlatilag a cégalapítással egy időben végezte 

el a 12 hetes kurzust.

„Folyamatosan mesélnünk kellett a cégről, illetve a tevé-

kenységünkről. Itt már egyáltalán nem hangzott idegen-

nek vagy valószerűtlennek az, hogy munkaerő-kölcsön-

zéssel foglalkozom” – emlékszik vissza a tanfolyamra. 

Óriási váltást jelentett mindez ahhoz képest, hogy a „civil” 

világban többnyire furcsán tekintenek rá, hogy nőként egy 

ilyen profi lú cég vezetőjeként dolgozik.

Ildikó nem hisz a férfi -női egyenlőtlenségben, de elismeri, 

hogy sajnos létező jelenség. „Maszkulin munkakörnyezet-

ből érkeztem, de úgy vélem, a nőkkel szembeni hátrányos 

megkülönböztetés – habár létező jelenség – elsősorban 

A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉSBEN 
IS LEHET ÚJAT NYÚJTANI

„EZ EGY MESTERLÖVÉSZ PONTOSSÁGÚ TOBORZÁS
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a mi fejünkben van” – hangsúlyozza. Véleménye szerint a Dob-

bantó program a szakmai segítségnyújtáson túl azért nagyon 

fontos és jó lehetőség, mert önbizalmat nyújt a kurzus résztve-

vőinek. „Azt látom, hogy a női vállalkozók nagyobb része szen-

ved önbizalomhiányban, mint férfi  társaik. A program keretein 

belül viszont olyan hölgyekkel találkozhattam, akiknek már si-

került a vállalkozásuk beindítása vagy felfuttatása. A Dobbantó 

hitet ad ehhez.”

Büszkén mesél az Upsoo 2019. októberi megalapításáról: „Lé-

tezik egy elmélet, miszerint egy cégnek meg kell fogalmaznia 

önmaga számára, hogy miért jött létre. A mi miértünk az, hogy 

stabil és kiszámítható munkahelyet teremtsünk az alkalmazot-

taink számára.” Ildikó 2020-ban úgy döntött, hogy újragondolja 

vállalkozása fő profi lját, ami a kezdetekkor a munkaerő-köl-

csönzés volt. Az emberközpontú gondolkodás továbbra is fő 

jellemzője a tevékenységének, a területe pedig változatlanul az 

élelmiszeripar és az agrárium, azonban mostanra leginkább a 

HR szakemberekre koncentrál. A cége által fejlesztett platform 

célja, hogy mentesítse a HR-es kollégákat az adminisztratív te-

endőktől és segítse őket a kiválasztási folyamatokban.

A platformon keresztül a HR-esnek csupán az álláshirdetést 

kell feladnia, innentől ugyanis a rendszer átveszi a stafétabo-

tot: elbeszélget a jelentkezővel, felteszi az állással kapcsolatos 

releváns szakmai és személyes kérdéseket, ezek után pedig 

elkészít egy egységes önéletrajzot. A rendszer javaslatot tesz 

a legígéretesebbnek tűnő jelöltek kapcsán, akiket időközben 

aktívan értesít a kiválasztási folyamat státuszáról. A folyamat 

lezárulását követően továbbra is segít a platform: előállítja 

a beléptetéshez szükséges dokumentumokat, engedélyeket, 

illetve kapcsolatot tart a munkavállalókkal.

Az Upsoo Kft. jelenleg az ország legnagyobb agrárcégeivel áll 

kapcsolatban, fejlesztendő platformjaikat pedig az igényeik-

hez igazítják. 2020-ban a Nemzeti Agrár Kamara „Az év agrár 

innovációs vállalata” címmel tüntette ki a vállalkozást. „Nagy 

bizodalommal tekintünk a jövőbe, mert úgy gondolom, hogy 

egy olyan rendszert hoztunk létre, amelyben a HR-es kollégák 

munkája nagyobb hangsúlyt kap, a munkaerő pedig bizton-

ságban érzi magát, mert egy olyan helyre nyert felvételt, ami 

a szakmai és a személyes kompetenciáinak megfelelő. Ez egy 

mesterlövész pontosságú toborzás.” 

„
NEM ÉRZEM HÁTRÁNYÁT, 

HOGY NŐI VÁLLALKOZÓ VAGYOK
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Az Ezüstpor Ékszerműhely SZLOPÓCZKI DÓRA ötvös 

szerelemgyermeke. Habár alkalmazottként kezdte szak-

mai pályafutását, Dóra hamar tudatosította magában, 

hogy az igazi érvényesülés útja az, ha mielőbb a saját lá-

bára áll. Döntése helyesnek bizonyult, így a békéscsabai 

vállalkozás mára az ország egyik legkülönlegesebb ék-

szerműhelye.

Dóra ötvösnek tanult, ezen a szakon végzett a Budapesti 

Szolgáltató Ipari Szakképző Iskolában 2008-ban. Hamar 

világossá vált számára, hogy nem alkalmazottként képzeli 

el az életét. Kezdettől arra törekedett, hogy mielőbb saját 

vállalkozása lehessen. „Az első lépés az volt, hogy mun-

ka mellett elvégeztem a boltvezetői, illetve a kereskedel-

mi tanfolyamokat, és az ékszerbecsüs vizsgát is letettem” 

– idézi fel a kezdeteket. 

Az erőfeszítéseket tett követte: 2014 októberében megnyi-

totta az Ezüstpor Ékszerműhelyt Békéscsabán. A webáru-

házként is üzemelő bolt fő profi lja az egyedi ékszergyártás. 

„A kezdetektől fogva egyedi darabokkal dolgozom. Ez mára 

annyiban változott, hogy habár a kínálatomban szerepel-

nek gépi gyártású ékszerek is, ezek közül is igyekszem a 

különlegesebb darabokat feltenni a polcra.” Az ötvös hölgy 

nagy hangsúlyt fektet a minőségre, s ez igaz a továbbérté-

kesített darabokra is: „Minden egyes ékszert megvizsgá-

lunk, átnézünk” – mondja, majd hozzáteszi: „Különleges 

szempont, hogy az ékszerek javíthatóak legyenek. Sajnos 

trend az országban, hogy nem javítható, alakítható dara-

bokat értékesítenek.”

Bő egy évvel a cég beindulása után merült fel Dórában, 

hogy szüksége lenne vállalkozói ismeretei fejlesztésére. 

Ebben az időszakban szembesült azzal, hogy habár az 

Ezüstpor szépen felfelé ívelő pályán mozog, mégis számos, 

a vállalkozás mindennapjait érintő dologgal nincs tisztá-

ban. „Alapvetően nem vállalkozó családból érkeztem, így 

ÉKSZEREK, 
AMELYEK EGY ÉLETEN ÁT ELKÍSÉRNEK

HA JÓL FELÉPÍTJÜK AZ ALAPOKAT, 

AKKOR MINDENT 

MEG TUDUNK VALÓSÍTANI
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szükségem volt arra, hogy legyen önbizalmam, mer-

jek határozottan, nőként fellépni ebben a világban, 

megtaláljam, hogy merre induljak” – emeli ki. 

Dóra tudatosan keresgélte a lehetőséget a továbblé-

pésre, így jutott el a Budapest Bank Dobbantó prog-

ramjáig, amely egy nőknek szóló vállalkozói képzés. 

„Békéscsabáról ingáztam Budapestre, talán én ér-

keztem a legmesszebbről” – meséli nevetve. Az ott 

szerzett tudást a mai napig értékállónak tartja, olyan-

nak, amely egyáltalán nem évül el. 

Gyakorló édesanyaként úgy véli, gyermeknevelés 

mellett vállalkozni sokkal nehezebb, bár nem lehetet-

len. A Dobbantó óriási segítséget nyújtott abban, hogy 

hogyan oldja meg ezt a problémát. „Ha jól felépítjük 

az alapokat, akkor mindent meg tudunk valósítani. 

Össze lehet egyeztetni a családot és a karriert.”

Dóra nagyon büszke egyrészt saját magára, másrészt 

mindazokra, akik mögötte álltak és állnak. Kieme-

li férje és a szülei segítségét, akik végig támogatták 

abban, hogy megvalósítsa álmát. „Alig hat év alatt 

sikerült Békéscsaba legfrekventáltabb üzletsorán 

boltot nyitni. Nagyon komoly eredmény, hogy óriási 

árukészlettel sikerült itt megvetni a lábamat.”

Az Ezüstpor Ékszerműhely főállásban rajta kívül még 

két kolléganőnek biztosít megélhetést. A sikert szá-

mára az ügyfelek visszajelzése jelenti, akik egészen 

magas szintű bizalommal tekintenek munkájára. 

„Budapestről is küldtek már ékszert javításra, holott 

akár a fővárosban is kereshettek volna erre szakem-

bert, és sosem találkoztunk egymással” – mondja 

Dóra büszkén.

Az Ezüstpor Ékszerműhely következő öt évében újabb 

fejlődési korszak kezdődhet. „Minden vállalkozás éle-

tében vannak növekedési periódusok, majd ezek le-

zárultával új lehetőségeket kell keresni. Mi most ta-

vasszal költöztünk, öt év múlva azt szeretném, ha az 

üzletünknek a ’kistesóját’ nyithatnánk meg egy másik 

városban.” 

„AZ ÖNKIFEJEZÉS IGAZI ESZKÖZEKÉNT 

TEKINT VÁLLALKOZÁSÁRA
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Az EAT ME Cake Boutique és alapítójának tör-

ténete pályaelhagyásról és pályaváltásról szól, 

ám a lelkesedésnek és kitartásnak köszönhe-

tően hamar sikertörténetbe fordult át. VASAS 

NELLI kis tortaműhelye ma már elsősorban 

workshopok szervezésével foglalkozik, a jövőt 

illetően pedig határozott elképzelései vannak.

Nelli első kisfi a megszületéséig, 2009-ig lí-

zingcégeknél dolgozott, ám újdonsült anyaként 

hamar megértette, hogy a multinacionális kö-

zeg és az anyaság nehezen lesz összeegyez-

tethető. Így második gyermeke születésekor, 

2013-ban már tudatosan készült a váltásra.

„Kerestem a kreatív kihívásokat, és rájöttem, 

hogy a cukrászat áll hozzám a legközelebb, így 

ebbe az irányba mozdultam” – emlékszik visz-

sza Nelli az ötlet megszületésére. Vállalkozá-

sának kiindulását a születésnapok jelentették: 

ezekre az alkalmakra ugyanis mindig nehéz 

volt jó és szép tortát találni. 2016 novembe-

rében – az eredeti munkahelyére történt rövid 

visszatérés után nem sokkal – elhatározta, 

hogy saját lábra áll: 2017 márciusában meg-

nyitotta az EAT ME Cake Boutique-ot. 

Nelli tortaműhelyként hivatkozik vállalkozásá-

ra, s valóban: a története kézművesként indult: 

„Gyerekzsúrokra készítettem az ízlésünk nek 

megfelelő tortákat, amelyekből aztán má sok 

is kértek. Nagyon fontos kiemelnem, hogy 

SIKERESEN EGY EGYEDI STÍLUSÚ 
TORTAMŰHELY TULAJDONOSAKÉNT

MA MÁR 

CUKRÁSZOKNAK 

IS TART 

ELŐADÁST
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az addigi munkámmal szemben az erőfeszítéseimnek volt kézzelfogható eredménye” 

– meséli öntudatosan a vállalkozónő.

Az EAT ME Cake Boutique nemcsak Nellinek, hanem kolléganőjének is biztos megélhe-

tést nyújt. Az elmúlt négy évben változott a vállalkozás fő profi lja is: ma már a szakmai 

workshopok szervezésén és lebonyolításán van a hangsúly. A vállalkozónő a professzi-

onális megrendelőket szem előtt tartó Csokoládé Akadémián is tart önálló workshopot, 

ami a szakmai elismerés egyik vitathatatlan ismérve.

Egy közismert közösségi média felület zárt csoportjának posztjában, 2019-ben találko-

zott először a Budapest Bank Dobbantó programjával. „Kicsit fáradt voltam a kezdeti 

lelkesedés után, úgy éreztem, jól jöhet egy ilyen tematikájú kurzus” – indokolja döntését. 

„Segített abban, hogy értő szemmel tekintsek a vállalkozásom számára fontos különbö-

ző szakterületekre, ráadásul a mai napig élő kapcsolatokra tettem szert.” 

Nagyon büszke arra, hogy vállalkozását nem kitaposott ösvényen haladva építette fel, ha-

nem mert újítani. „Azt gondoljuk, hogy van saját stílusunk, amely megkülönböztet minket 

a piac többi szereplőjétől. Örülök, hogy ebből az innovatív hozzáállásból nem engedtünk, 

így mára beérett az elképzelésünk gyümölcse.” Sikerüket egyrészt a szakma is méltatja, 

másrészt a visszatérő vendégek önmagukban bizonyítják, hogy a megfelelő úton járnak. 

„Ragaszkodnak hozzánk, ami egyértelmű visszacsatolás” – emeli ki a tortadizájner.

Nelli szerint a cukrász szakmában kicsit megkésett az a fajta gasztro-forradalom, 

amely a konyhaművészetben már lezajlott. Nem titkolt célja, hogy bővítse az EAT ME 

Cake Boutique-ot, amivel reagálna is erre a helyzetre: „Oktató és bemutató műhellyé 

szeretnénk alakítani az üzletet. A víziónk az, hogy legalább tízfős oktatási programokat 

szervezünk. Nagy hangsúlyt fektetünk az oktatásra, illetve folyamatosan fi gyelemmel 

kísérjük a cukrászati technológiák fejlődését. A jelenlegi üzlet pedig referenciacukrász-

daként üzemelne tovább” – ismerteti terveiket. 

Tapasztalata szerint a cukrászmesterekben megvan az igény a tanulásra és a fejlődés-

re, de a folyamatos üzemelés közben nem jut elegendő idő a trendek követésére. Re-

ményei szerint az általa felvázolt, jövőbeni műhely megoldás lehet erre a problémára.

„SEGÍTETT ABBAN, HOGY ÉRTŐ SZEMMEL 

TEKINTSEK A VÁLLALKOZÁSOM SZÁMÁRA 

FONTOS KÜLÖNBÖZŐ SZAKTERÜLETEKRE
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Az eredetileg szociálpolitikai végzettségű VELÉNYI RÉKA 

ESZTER 2014-ben kezdett el komolyabban foglalkozni bo-

rászattal. Férje vállalkozásában átvette a marketingfel-

adatokat, és közreműködésének is köszönhetően a márka 

ma már a legjobban ismert badacsonyi borok körében 

található. 

Réka borász férjének köszönhetően került a borok közelé-

be. A már ekkor is egy jogvédő szervezetnél nagyadomá-

nyozói managerként dolgozó hölgy 2014-ben, férje korábbi 

üzlettársának távozásakor lépett be aktívan a pincészet 

életébe, és új lendületet, másfajta ízt hozott a közös vál-

lalkozásba. Érdekes adalék, hogy amiként a brandet, úgy 

Rékát is egyfajta jó értelemben vett kettősség, sőt sok-

színűség jellemzi.

A SKIZO márkanév nem pusztán a boraikat jelenti, hanem 

egyfajta életérzést is. A badacsonytördemici vállalkozás 

életében a gasztronómia és a vendéglátás ugyanolyan 

fontos, mint a termék maga. Réka elsősorban a gasztro-

nómiáért felel, de kiveszi a részét a borászat egyéb mun-

kálataiból is. „A férjemmel közösen fogalmazzuk meg a 

Skizo illetve Sike Balázs pincéje stratégiáját, misszióját” 

– foglalja össze tömören munkáját a vállalkozónő. „Amikor 

üzlettársa kilépett a cégből, egy pillanatig sem volt kér-

dés, hogy mi ketten visszük tovább a munkálatokat. Ko-

rábban is rengeteg energiát fektettünk a vállalkozásba, és 

azt is tudtam, hogy Balázsnak ez az élete!”

Réka – szavaival élve – kettős életet él. A borászat mellett 

aktívan tevékenykedik business coach-ként is. „Nem gon-

doltam volna, hogy a járványhelyzet bizonyos értelemben 

még inkább értékeli ezt a munkát, de tapasztalatom azt 

mutatja, hogy jelen helyzetben egyre növekszik az igény az 

ilyen típusú professzionális támogatásra” – foglalja össze 

benyomásait. Ez a típusú mentorálás tökéletesen műkö-

dik az online térben is, ami a coach számára könnyebbség, 

hiszen nincs fi zikailag egy-egy régióhoz kötve.

A vállalkozónő és férje egyaránt keresték azokat a lehető-

ségeket, ahol üzleti értelemben tovább képezhetik magu-

kat, Réka ezt a lehetőséget a Budapest Bank vállalkozó-

nők számára létrehozott Dobbantó programjában találta 

meg. „2018-ban végeztem el a Dobbantót. Ritkán adatik 

meg az ember életében az a luxus, hogy – a mindennapi 

feladatokból kilépve, napokon keresztül csak a saját vál-

lalkozásának stratégiájával, missziójával tud foglalkoz-

ni” – emlékszik vissza a tréning idejére. Kiemeli, hogy a 

TÖBB, MINT
BORÁSZATI MARKETING

„ ÁLMUNK EGY OLYAN KÖZÖS TÉR, 

AHOL EMBER, BOR, ÉTEL ÉS KULTÚRA EGYSZERRE VAN JELEN
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képzés eredményeképpen megtanulta a különböző fo-

lyamatokat külön-külön kezelni, és rájött, hogy melyek 

a fejlesztésre szoruló részek a vállalkozásban. Réka azt 

vallja, hogy folyamatosan előre kell menni, de egyálta-

lán nem mindegy, ezt milyen ütemben, léptékben teszik. 

„Azt gondolom, hogy a mi esetünkben mindez emberkö-

zeli léptékben történik.” 

A borászat esetében is megjelenik a kettősség: a 2010-

ben SKIZO néven elindult, eredetileg is minőségi ter-

mékek számára kialakított brandet immár Réka aktív 

közreműködésével még magasabbra pozícionálták. A 

marketing mellett ezt a termőterületek gondos kiválasz-

tásával igyekeztek elérni. „A környékünkön alapvetően 

kevés az eladó föld, s ami van, azt is aranyárban mérik. 

Ezért igyekszünk alapanyagainkat igényesen megművelt 

területeken magunk megtermelni, vagy hasonló szemlé-

letű partnertől beszerezni.”

A Badacsony kiválóságának hirdetésére így született 

meg új márkaként Sike Balázs Pincéje, ami tulajdon-

képpen Balázs szelekciós sorozata. Integrált és önellátó 

pincészet ez, amely az átgondolt tervezésnek és az inf-

rastruktúra kiépítésének köszönhetően a szüretelés től 

a kész borok kiszereléséig a teljes borkészítési folya-

matot kézben tartja. Mindezt a lehető legkisebb ökológi-

ai lábnyommal és abszolút környezettudatosan. Minden 

folyamat helyben zajlik, ami nemcsak költséghaté kony, 

hanem egyben hozzáadott érték is. Szigorú elváráso  kat 

támasztanak boraikkal szemben. „A borunkban egysze-

rűen nincs, nem lehet kompromisszum. Ha valaki vásá-

rol és felbont egy palackot, annak azt kell kapnia, amiért 

jött!” 

Az idei évben férjével nagy fába vágták a fejszéjüket, 

megvették a tördemici főutcán lévő volt Vendéglő épü-

letét, amely új dimenziót nyit meg a borászat életében. 

Álmuk egy olyan közös tér, ahol ember, bor, étel és kultú-

ra egyszerre van jelen. „Személyes vágyam, hogy műkö-

désünk fenntartható legyen, és megmaradjon a borásza-

tunkra jellemző ember és vendég közeli attitűd a jövőben 

is. Legyen időm a borra, az ételre és arra az emberre, 

aki mellettem ül.  Ne sodorjon el bennünket a világ.”

„LEGYEN IDŐNK A BORRA, 

AZ ÉTELRE ÉS AZ EMBEREKRE
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Az eredetileg környezetgazdálkodási agrármérnök vég-

zettségű ZEKE ERIKÁVAL hét évvel ezelőtt fordult egyet 

a világ. Mikor észrevette, hogy kislányát egész álló napra 

leköti a léggömbökkel való játék, elhatározta, hogy meg-

lepi őt egy-két egyszerűbb lufi fi gurával. Hatalmas volt a 

siker, és Erika ezen fellelkesülve pillanatok alatt egy nem-

zetközi tanfolyamon találta magát, ahol rádöbbent, hogy 

valójában ez a hivatása. A lehetőség felismeréséből és 

Erika kreativitásából született a hazai piacon egyedülálló 

vállalkozása, a BalloonLife.

A 2013-ban még gyesen lévő anyuka gyermeke szórakoz-

tatása céljával vásárolt egy lufi s készletet. „Korábban nem 

volt kapcsolatom a léggömbökkel, legfeljebb annyi, ami-

kor a bohócdoktorok által hajtogatott lufi kutyát a kisfi am 

kezébe adtam. Boldog voltam, hogy vissza tudom tekerni, 

ha a kutya kitekeredett.” Az anyai boldogság fél év múlva 

átalakult, és rájött, hogy ezzel szeretne foglalkozni. 

Meglátta a lufi hajtogatásban az üzleti lehetőséget, s úgy 

gondolta, hogy Magyarországon nem ismerik ezt még 

AHOL A LÉGGÖMBÖK ÉLETRE KELNEK

VÁLLALKOZÁSA 

A LUFIKKAL VALÓ 

ALKOTÁSRA ÉPÜLT

60



30 INSPIRÁLÓ VÁLLALKOZÓNŐ

„

igazán. Férje biztatására – aki látta, hogy felesége ebben 

ki tud bontakozni – Erika felmérte a piacot és vállalkozást 

alapított. Nem volt egyszerű dolga, mert „ez egy olyan 

iparág, amelyhez még TEÁOR-szám sincsen”. Erika hi-

vatalosan okleveles léggömbmodellező, de az elnevezés 

félrevezető lehet, mert munkája a kreatív hajtogatáson túl 

– ami az ő esetében akár óriási méretű léggömbszobro-

kat és -installációkat is jelent – érinti a gyerekeknek szóló 

szülinapi programok, céges kreatív foglalkozások, vala-

mint a dekorálás területeit is.

„Valójában ez egy alkotó folyamat” – mondja Erika. Port-

fóliója egyedülálló: hatalmas lufi -méhkirálynőt készített a 

magyar méhészek számára az Országos Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Kiállításra, esküvőkre emelt lufi kapu-

kat, de Magyarországon egyedülálló módon ékszereket is 

gyárt – léggömbből. Számos külföldi tanfolyamot elvégzett 

a szakmájához kapcsolódóan. „Itthon sajnos nem igazán 

van lehetőség hasonló képzésre.”

2014-ben akadt rá a Budapest Bank vállalkozónőket támo-

gató Dobbantó programjára. „Arra gondoltam, kitűnő al-

kalom, hogy magamban is helyre rakjam a vállalkozással 

kapcsolatos kérdéseimet.” A kurzuson tanultak hatására 

megszületett a BalloonLife vállalkozás, amely egyesíti 

magában a lufi hajtogatás és a partyszolgáltatás jellem-

zőit, így a maga nemében egyedülálló Magyarországon. 

„Nagy segítség volt számomra a Dobbantó, mert óriási lö-

kést adott a vállalkozás menedzseléséhez.” A Dobbantón 

Erika megtanulta, hogyan közvetítse potenciális partnerei 

felé, hogy mi is a BalloonLife. Szlogenje is itt alakult ki: 

„Ahol a léggömbök életre kelnek.” A csoport tagjaival em-

berileg és szakmailag is sikerült kapcsolatot építeni, azóta 

is számos felkérés érkezik az itt megismert vállalkozóktól 

céges rendezvényekre.

Egyik kedvenc alkotása a 2019 novemberében a Millená-

risra készített léggömbpolip, amelynek méretére jellemző, 

hogy alpinistáknak kellett a helyére tenniük. A lufi  lábas-

fejű végtagjai 11 méteresek voltak, a feje pedig 2,5 méter. 

A polip szinte teljesen betöltötte a rendezvényhelyszín 

egyik csarnokát. „Legjobb tudomásom szerint ilyet még 

senki más nem csinált Magyarországon. Erre tényleg na-

gyon büszke vagyok!” – meséli Erika. 

Távlati tervei közt szerepel a tavaly megnyitott léggömb- 

és partykelléküzlet minél szélesebb körben történő meg-

ismertetése. A bolt a jövedelemszerzés mellett arra is 

szolgál, hogy a betérő vendégek megismerkedhessenek 

Erika munkájával, és adott esetben be is szerezzék a ren-

dezvényükhöz szükséges eszközöket. „Nagyon remélem, 

hogy a jövőben lesznek alkalmazottaim, így nekem több 

időm marad majd a különleges munkák elvégzésére. Vá-

rom azokat a kihívásokat, amelyekben megmutathatom 

önmagam!”

NAGY SEGÍTSÉG VOLT SZÁMOMRA A DOBBANTÓ, 

MERT ÓRIÁSI LÖKÉST ADOTT A VÁLLALKOZÁS MENEDZSELÉSÉHEZ
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ZENTAI KATA a levéltárosi pályát cserélte fel arra, hogy 

a szülőket megtanítsa, miként kommunikáljanak babá-

jukkal. Mint kiderült, az édesanyák és édesapák köré-

ben nagy igény van arra, hogy megértsék, mit üzen nekik 

beszélni még nem tudó kicsinyük. A Beszélő 

Babakezek nevű vállalkozás már franchise- 

ként is működik.

Tizenhárom éve a babajelbeszéd Ma-

gyarországon még ismeretlen foga-

lom volt. Az ebben rejlő lehetőséget 

ismerte fel Zentai Kata, aki első gyer-

meke születésekor kezdett el érdek-

lődni a téma iránt. „Tízéves bölcsész 

pálya után gyermekem születése ho-

zott fordulatot az életemben. Ekkor 

ismerkedtem meg a babajelbeszéddel” 

– emlékszik vissza a kezdetekre Kata. 

Korábban a Magyar Nemzeti Levéltárban 

dolgozott, majd fokozatosan teljesen feladta 

korábbi életét, hogy minden idejét a babajelbeszéd-

re fordíthassa. „Lenyűgözött, hogy a jeleknek köszönhető-

en bepillanthatunk a beszélni még nem tudó gyermekek 

gondolataiba. Felkutattam a téma tudományos hátterét, 

megtanultam a jelnyelvet, saját programot dolgoztam ki, 

és Beszélő Babakezek néven elindítottam a babajelbe-

széd-tanfolyamaimat.”

Kata hisz abban, hogy az eredményesebb kommu-

nikáció hosszú távon is támogatja a felnövek-

vő gyermekek világban való boldogulását. 

A napjainkban franchise-rendszerrel 

működő Beszélő Babakezek berke-

in belül oktató partnereivel segítik a 

szülőket, hogy „jobban rá tudjanak 

hangolódni a gyermekeikre, és haté-

konyan tudjanak kommunikálni velük 

már a beszéd megjelenése előtt is”. 

A kurzusok magától értetődően for-

málnak szülői közösséget, amelyben 

a tagok megoszthatják egymással ta-

pasztalataikat, véleményt cserélhetnek 

és támogathatják egymást. 2020 óta az 

alap- és a haladó tanfolyamok online változata 

is elérhető.

Levéltárosként korábban nem volt tapasztalata a vállal-

kozások terén, így gyakorlatilag a nulláról kellett felépí-

AZ ÚTTÖRŐ, SZÜLŐI KÖZÖSSÉG
FORMÁLÓ FOGLALKOZÁS

„A DOBBANTÓS CSOPORTOMTÓL MEGKAPTAM AZT AZ ÉRZÉST, 

HOGY NEM VAGYOK EGYEDÜL
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tenie a rendszert. „Nem tudatos vállalkozóként indultam, 

egyszerűen szeretettel és szenvedéllyel akartam átadni 

a tudásom és a tapasztalatom.” A tudatosságban nyújtott 

segítséget a Budapest Bank női vállalkozók támogatásá-

ra kialakított Dobbantó programja, amelyen 2013 tava-

szán vett részt. „A képzés alatt döbbentem rá, hogy ugyan 

szenvedélyem és küldetésem van, de vállalkozói attitűdöm 

csekély.” 

A kurzus segített Katának elindulni – ahogy fogalmaz – 

a vállalkozónővé válás útján. A jó hangulatú képzésen 

megismert hölgyekkel a mai napig tartják a kapcsolatot. 

A szakmai segítségen túl a közösségi érzést emeli ki a 

program kapcsán: „A Dobbantós csoportomtól megkap-

tam azt az érzést, hogy nem vagyok egyedül. Ez számom-

ra felemelő érzés volt: egy segítőkész, őszinte, nyíltszívű, 

inspiráló női közösséghez tartozom.”

A program mellett elsősorban férjére támaszkodott, a mai 

napig hálás neki, hogy hitt benne és támogatta. Habár nem 

sarkalatos pont, de úgy érzi: a női vállalkozóknak óriási 

előnye a férfi akkal szemben, hogy jobb a kapcsolatépítő 

képességük, és szívesebben támogatják egymást, mint ál-

talában a férfi ak. 

Véleménye szerint a siker mindenkinek mást jelent: „A vál-

lalkozásommal kapcsolatos legnagyobb siker számomra 

az, hogy egykori tanítványaim számára meghatározó él-

ményt tudtam nyújtani a Beszélő Babakezek programmal. 

Sokan a mai napig követik a márka fejlődését, eseményeit, 

és időről időre jelentkeznek nálam olyan egykori tanítvá-

nyaim is, akiknél a gyerekek időközben iskolás korúak. 

Ez nagyon jó érzéssel, büszkeséggel, örömmel tölt el.” 

Emellett sikerként élte meg, hogy meghívták előadónak 

a TEDxBenedekHegy konferenciára. Büszke a Beszélő 

Babakezek program létére, illetve a Beszélő Babakezek 

babajelbeszédes könyvsorozatra is. „Nagyon szép ered-

ményeket értünk el a sajátos nevelési igényű gyermekek-

kel is, és lassan a gyógypedagógus szakma is kezd nyitottá 

válni módszerünk iránt” – emeli ki Kata. Kata időközben 

több szakmai és vállalkozói elismerésben (SEED – Mutasd 

magad! zsűri szakmai díja, Budapest Bank „Üzleti siker 

honlappal” női különdíja) részesült. 

TEVÉKENYSÉGÉVEL 

FELHÍVJA A FIGYELMET 

A BESZÉD ELŐTTI 

KOMMUNIKÁCIÓ 

FONTOSSÁGÁRA
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