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Milyen célt szolgál az esettanulmány? 
 
A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdítására a pozitív diszkrimináció 
eszközét tudatosan alkalmazó kezdeményezéseket kíván bemutatni, a tudatosság 
fontosságát hangsúlyozandó a tervezésben, a fejlesztési célok kitűzésében. 
 
Egy folyamatot kísér nyomon, amiben a projektek megvalósítását elvégző szervezet 
megszűnését követően az eredeti célokra irányuló tevékenységeket más keretekben 
fenntartotta, továbbfejlesztette a projekt gazdája. Azaz: bemutatja, hogy egy személyes 
kezdeményezésre létrejött civil szervezet, a  MIN ők Magyar Internetező Nők 
Egyesülete, hogyan tudta projekt szinten segíteni a vállalkozó vagy vállalkozni kívánó 
nőket a tudatos vállalkozásindítás, -működtetés és -fejlesztés területein, illetve 
megismertetni velük az online vállalkozást támogató eszközök széles palettáját. Az 
esettanulmány kitér arra is, hogyan került át pályázati támogatás hiányában a projektötlet 
a projektgazda Kikelet 21 Szellemi Műhely társadalmi célú egyéni vállalkozásába. 
 
Miért jó gyakorlat? 
 
Több szempontból jó gyakorlatnak tekintjük: 
 

1. Átláthatóság, jól dokumentáltság: a tevékenység, az információáramlás 
internetes felületen zajlik, a részletesebb információk bárki számára 
hozzáférhetők; 

2. Felvállaltan értéknek és hasznosítható vagyonnak tekinti a tudást, az információt 
és annak megosztását; 

3. A fenntarthatóság egyedi modelljét alkalmazza: projektek gazdájának 
elkötelezettsége és célcsoport-orientált megközelítése biztosítja a tevékenységek 
fenntartását (megtalálta és generálja az igényt). 

4. Nyíltan beszél a nők gazdasági önállóságának kérdéseiről, problémáiról, ezzel 
egy szinte tabuként kezelt problémát tesz kibeszélhetővé, támogatva a 
megoldások keresését is. 

 
A jó gyakorlat tartalmi leírása 
 
2001-ben Csapó Ida kezdeményezésére jött létre a MINők, a Magyar Internetező Nők 
Egyesülete. Ennek keretében két EU-s pályázatot írtak és nyertek meg a női vállalkozókra 
fókuszálva HEFOP-projektként. Mindkét projektnek Csapó Ida volt a projekt menedzsere 
– az összköltségvetés a két projekt esetében közel 30 millió forint volt. 
 
A két projekt során összesen 150-200 nőt vontak be. Az első projekt 1,5 éves volt, 5 
vidéki helyszínen zajlott (Hódmezővásárhely, Szeged, Mezőkövesd, Jászfényszaru és 
Székesfehérvár), 2005 nyarán indult. A második női vállalkozói projekt ezt követően 1 
éves volt, és budapesti központi irányítással, képzési helyszínnel bonyolódott.  



 
A vállalkozást indítani szándékozó, kezdő, illetve már vállalkozó nők helyzetén kívántak 
javítani, felhívva a figyelmet arra, hogy nőként hogyan tudnak sikeresen működtetni 
vállalkozásokat, illetve mire fontos odafigyelniük a kezdéskor. Az ötletgazda kialakított 
egy speciális tematikájú tréninget, ugyanis tapasztalatai szerint voltak önismereti 
tréningek, vállalkozói alkalmasságot mérő tréningek, azaz vállalkozói önismereti 
tréningek is működtek már, viszont a női szempontok, a gender érzékenység hiányzott 
ezekből. Így hozott létre és tartott több vállalkozónői önismereti tréninget is. 
 
A projektek programjában a gyakorlati feladatokat tartalmazó havi képzéseken és a 
kötelező elemeken kívül mindkét esetben egyéni tanácsadásra, mentorálásra is volt 
lehetőség, amit szabadon választhattak a vállalkozónők. A vállalkozónőket érzékenyíteni 
igyekezték a civil tudatosságra is, és ennek következtében jött létre az e-NIVÓ, 
Együttműködő Női Vállakozók Dél-Alföldi Regionális Egyesülete a hódmezővásárhelyi és 
szegedi vállalkozónőkre alapozva. 
 
Sajátos, egyedi elemek 
 
A két női vállalkozói projekt fontos célja volt a nők önbizalmának növelése, önbecsülésük 
erősítése, mert hiába képzettebbek a nők, általánosságban indokolatlanul alacsonyabb az 
önbizalmuk a férfiakéhoz képest, a vállalkozások világában is.  
Továbbá igyekeztek felhívni a figyelmet a tudatos vállalkozásindításra, illetve 
működtetésre és vállalkozásfejlesztésre is.. Az egyik projektben a havi képzések azt 
készítették elő, hogy minden résztvevő a képzés végére képes legyen a saját üzleti tervét 
megírni. A másik projektben pedig az internethasználat, a webes lehetőségek voltak 
középpontban mint vállalkozást támogató eszközök az online hatékonyságon át az 
internetmarketingig bezárólag. 
 
Mindkét projektben bevált gyakorlat volt, hogy levelezőlisták kísérték a működését – az 
itt zajló virtuális élet, vállalkozónői párbeszédek az egyes képzési, illetve tanácsadási 
napok között támogatták a projektben való bennmaradást, melynek köszönhetően 
minimális volt a lemorzsolódás.  
 
A személyes kapcsolattartás a projekt végrehajtók és a résztvevők, az oktatók, tanácsadók 
és vállalkozónők között fontos alapját adták a projektnek. Mivel mindkét projekt 1-1,5 
éves volt, így volt is idő ennek kialakítására. Minden rendezvényen, oktatáson értékelő 
lapokat töltettek ki írásban, és a visszajelzéseket igyekeztek figyelembe venni.  
 
A projektmenedzsment távmunkában zajlott – stílszerűen a MINők, Magyar Internetező 
Nők Egyesületéhez. Ez új, innovatív megoldásokat is igényelt részükről, különösen, 
amikor 5 vidéki helyszínen egymással párhuzamosan futott a projekt 4 helyi szervezővel 
(Csongrád megyében 1 szervező látta el a szegedi és a hódmezővásárhelyi csoportot is). 
 
A szervezők számára is nagyon inspiráló volt átélni, ahogy a vállalkozónők egyre 
tudatosabbá váltak, azóta is tartó kapcsolatok alakultak ki közöttük. Jó volt az 
együttműködés a monitorozó szakértőnőkkel is, mert partnerként kezelték őket. A MINők 



Egyesületét a tagsága feloszlatta a 2. női vállalkozói projekt befejezése után, de ennek 
ellenére az érintettek úgy vélték, teljesült amiért annak idején létrejött a szerveztük, azaz 
megvalósult az, hogy a nők minél szélesebb körben tudatos és öntudatos használói 
legyenek a számítógépnek és az internetnek hazánkban. 
 
Nők és férfiak társadalmi egyenlősége 
 

Csapó Ida szavaival: „Jómagam 1983-ban váltottam ki iparengedélyt – akkor még így 
hívták -, másodállásban. 1986 óta vagyok főállású vállalkozó (közben csupán 1990 és 
1992 között voltam 2 évig alkalmazott). Jól ismerem tehát a vállalkozónői lét minden 
oldalát, többféle aspektusát. A női civil szférában eltöltött évek gender tudatos 
feministává „tettek”, azaz a női szempontokon túl mindig fókuszomban van a nők és 
férfiak társadalmi nemi egyenlősége. Az első női vállalkozói pályázat írása közben 
tudatosítódott, hogy miben különböznek a vállalkozó nők és a vállalkozó férfiak. A 
külföldi kutatók tapasztalatait a magyar viszonyok is visszaigazolták. Nevezetesen: a nők 
később kezdenek vállalkozni, a 30-as éveik után, a 40-es évek környékén; tipikusan un. 
női területeket választanak (oktatás, marketing, HR, szociális területek, egészségügy stb.). 
A nők vállalkozásai kisebbek, mint a férfiak által vezetett vállalkozások (méretben: 
létszámban, bevételben, profitban stb.).  

A külföldi kutatók tapasztalatait a magyar viszonyok is visszaigazolták. Nevezetesen: a 
nők később kezdenek vállalkozni, a 30-as éveik után, a 40-es évek környékén; tipikusan 
un. női területeket választanak (oktatás, marketing, HR, szociális területek, egészségügy 
stb.). A nők vállalkozásai kisebbek, mint a férfiak által vezetett vállalkozások (méretben: 
létszámban, bevételben, profitban stb.). A vállalkozási formákra inkább az egyéni 
vállalkozás és a bt volt a jellemző, mint a kft. vagy részvénytársaság, bár ma már a kft-
formát választják többségükben a nők is, mert változtak a jogszabályok, a törvényi 
feltételek, és ez a kedvezőbb. A nők vállalkozásindítási és működtetési motivációjában 
erősen jelen van az, hogy össze tudják egyeztetni a családot és a munkát. Mindez a 
hagyományos társadalmi nemi szereposztásokat, feladatvállalásokat is jelenti egyben, és 
míg a férfiak bizonyos élethelyzetekben szemrebbenés nélkül az üzletet választják, a 
vállalkozásban végzendő fontos tevékenység mellett döntenek, addig a nők a családot 
helyezik itt is előtérben (pl. beteg gyerek miatt telefonálnak nekik, inkább lemondanak 
egy fontos üzleti tárgyalást, mert a lelkiismeret furdalásuk, és az a beléjük nevelt elvárás, 
hogy egy anyának ilyenkor a gyerek mellett a helye, nem engedi, hogy a vállalkozás 
mellett döntsenek, és más megoldást keressenek a beteg gyerek esetében (a gyermek apja, 
nagyszülő, bébi szitter stb.). Így aztán a vállalkozónőkre is igaz az, amit Erica Yong 
amerikai írónő így fogalmazott meg: Mi, nők megszereztük a végkimerüléshez való 
jogot.” 
 
A vállalkozónői projektek kimondottan a nőkre fókuszáltak, és nők vettek részt a 
pályázatírásban, a tervezés és az előkészítés során is – ilyen értelemben pozitív 
diszkriminációt alkalmazva a teljes folyamat során. 
 
Nőtt a vállalkozónők önbecsülése, szakmai és emberi kapcsolatok alakultak ki közöttük, a 
kapott üzleti szaktudással eredményesebben és nagyobb önbizalommal tudták elindítani, 
illetve fejleszteni a vállalkozásaikat.  



 
A projektek anyagi támogatás híján az eredeti formában nem voltak folytathatóak 
(például a részvétel ingyenessége miatt). A tapasztalatok szerint nem szerencsés 
egyébként, ha ezek a projektek teljesen ingyenesek – sokkal hasznosabb volna, ha 
legalább jelképes összeget szednének a civil szervezetek a résztvevőktől, amit aztán 
kötelezően a projektre kellene visszaforgatniuk, illetve annak fenntarthatóságát szolgálná. 
 
Az ötletgazda saját egyéni vállalkozásában folytatta a projekteket, így született meg a 
GazdagNők.hu, ami a nők anyagi függetlenségére, pénzügyi intelligenciájának és 
pénzügyi önismeretének fejlesztésére fókuszál, illetve a NőiVállalkozók.hu projekt, 
amiben a női vállalkozók közötti kapcsolatépítés, illetve a már vállalkozónők 
vállalkozásának fejlesztése a fő téma. Vállalkozása azért nevezhető társadalmi célú 
vállalkozásnak, mert kizárólag a nőkre fókuszál, a társadalmi nemi szempontú 
esélyegyenlőségüket, egyenlőségüket igyekszik javítani – képzésekkel, konferenciákkal 
(online és személyes, azaz élő programok révén).  
 


