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értékesítési csatornát veszítene, ezért ajánlatot tett a vállalkozás 
megvásárlására. Az eladás stabilizálta az alapítvány pénzügyi helyzetét, a 
vállalkozás pedig tovább tudott működni. 

Összességében az alapítvány a társadalmi vállalkozást jó tapasztalatnak 
tartja. A társadalmi vállalkozás üzleti modellje kiválóan illeszkedett az 
alapítvány küldetéséhez, ráadásul az alapítvány nevét is széles körben 
megismertette a futárszolgálat, jelentős szakmai elismerést is kivívva 
számukra. Elegendő kezdőtőke hiányában azonban az alapítvány 
nem tudta a korai években kellőképpen kiépíteni és megerősíteni a 
vállalkozáshoz szükséges szervezeti kapacitást. A vállalkozás munkaerő-
igényessége és a kapacitások korlátozottsága miatt nem tudtak kellő időt 
és energiát fordítani a folyamatos tervezésre és a kockázatok felmérésére. 
A bioélelmiszerek iránti kereslet abban az időben nagyon korlátozott 
volt, a futárrendszereknek pedig nem volt még hagyománya, több időre 
lett volna szükség a vásárlói bázis bővítéséhez. 

A szervezeti működés tisztázatlansága és a túlhajszoltság nem tette 
lehetővé, hogy megfelelő tempóban induljon be és szilárduljon meg 
a társadalmi vállalkozás. A Nyitott Kert Alapítvány a kezdetektől 
tisztában volt a vállalkozás pénzügyi és az emberi erőforrást illető 
korlátaival, és a NESsT segítségével meg is tették a fentebb felvázolt 
lépéseket az akadályok leküzdése érdekében: az induló költségek 
fedezésére támogatásban részesültek, további forrás szervezésébe fogtak, 
újraosztották a feladatokat és igyekeztek csökkenteni a költségeiket. 
Azonban a megtett erősfeszítések ellenére sem tudtak javítani a pénzügyi 
helyzeten. Felismerték, hogy túl kockázatos nagyrészt az árbevételre 
támaszkodni az induló költségeket és a kezdeti kapacitás kiépítését 
illetően. A NESsT-tel közösen értékelve a helyzetet arra jutottak, hogy a 
vállalkozás értékesítése a lehető legjobb alternatíva. 

A vállalkozás eredeti célja, a termelők és a fogyasztók összekapcsolása 
azonban ennek ellenére megvalósult, a Nyitott Kert Alapítvány által 
létrehozott rendszer azóta is működik, és ellátja Gödöllőt és környékét 
jó minőségű, helyi termelők által termesztett bioélelmiszerekkel. 
Az alapítvány pedig továbbra is népszerűsíti a helyben termesztett 
bioélelmiszereket, továbbra is dolgozik a helyi termelők és vásárlók 
összekapcsolásán, többek között különböző rendezvények és fesztiválok 
szervezése révén. 

3.2  Szép Jelen Alapítvány – Fecskepalota

A Szép Jelen Alapítványt 1991-ben jegyezték be azzal a céllal, hogy a 
sérült vagy valamilyen szempontból hátrányos helyzetű személyeket, 
családjaikat és a velük foglalkozó szakembereket támogassa. Az 
alapítvány keretein belül született meg egy, a célcsoport speciális 
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igényeihez igazodó rekreációs célú üdülőház ötlete, melyből 1992 és 
1994 között 25 nonprofit szervezet összefogása, önkéntes munkák és 
adományok révén, „szalmaszálanként” lett valóság; innen az elnevezés 
is. A Fecskepalota harminckét fő befogadására alkalmas; a Vértes 
hegységben, Gánt-Bányatelepen található. 

Alapvető küldetéséhez híven a Fecskepalota kialakítása, majd 
fejlesztése során a sérült, egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek 
speciális igényeihez igyekezett igazodni: az épület egyszintes, kívül-
belül akadálymentes. Az önköltségi árat fizető csoportok egy hetes 
turnusokban váltják egymást, így évente mintegy 1400 fő fordul meg 
a pihenőházban. A házhoz később rehabilitációs szárny épült, jól 
felszerelt tornaszobával és manuális tevékenységre létesített kemencés 
foglalkoztató helyiséggel. Az ide látogató csoportok a mozgásfejlesztő 
játékokon és a kemencés sütésen kívül egy vértesi lovaskocsizáson is részt 
vehetnek.

Az alaptevékenységből, azaz az üdültetési szolgáltatásokból származó 
bevétel az alapítvány költségvetésének mintegy 60%-át adja, 30% 
pályázati forrásból származik, a maradék 10% pedig egyéb forrásból (pl. 
1%, adományok). A Fecskepalota állami normatív támogatásban nem 
részesül. A Fecskepalota vendégköre szinte 15 éve állandó, bár a jelenlegi 
hosszabb távra szerződött 25 partnerszervezeten kívül alkalmankénti 
üdülőcsoportjai is vannak. A partnerek közé a legkülönfélébb 
betegséggel vagy fogyatékossággal élő személyeket támogató 
szervezetek tartoznak, az ország minden részéről. A csoportoknak csak 
a rezsiköltséget kell állnia, a kapcsolódó szolgáltatásokat az alapítvány 
más forrásból pótolja. A kezdetekkor lefektetett működési elv szerint 
a szerződéses partnerszervezetek öt, illetve tíz éven át meghatározott 
időszakban jogosultak az épület kizárólagos használatára, mely bár 
kiszámíthatóvá teszi a finanszírozást mind a Fecskepalota, mind a 
vendégszervezet számára, ugyanakkor nagyon rugalmatlanná is teszi a 
rendszert, behatárolja a működtető mozgásterét. 

A társadalmi vállalkozás számára jelenleg a legnagyobb nehézséget 
a fizetőképes kereslet visszaesése okozza. Hosszú évekig nagyon jó 
kapacitás-kihasználtsággal működött a Fecskepalota: volt olyan év, 
hogy az 52 hétből 48 héten keresztül voltak szállóvendégek. Az utóbbi 
években azonban ez az arány csökkenőben van, 2010-ben 35 hetet 
tudott értékesíteni az alapítvány. A visszaesés elsődleges oka, hogy a 
célcsoportba tartozó szervezetek pénzügyi helyzete romlott, és több, 
alapvetően normatívából élő szervezet a kiszámíthatatlan finanszírozás 
miatt már nem tud pénzt szánni az üdültetésre. Egyheti tartózkodásra 
már sok szervezet nem vállalkozik, a rövidebb időszakok pedig sok 
veszteséggel, rejtett költséggel járnak a Fecskepalota számára. A 
vendégkör szélesítése, fizetőképesebb célcsoportok bevonása érdekében 
az alapítvány több irányban próbál továbblépni. Egyrészt az épület 
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rehabilitációs szárnyában található tornatermet alkalmassá tették 
konferenciák, képzések, műhelymunkák tartására, melyet az üres 
hetekben elsősorban hazai nonprofit szervezetek számára kínálnak. 
Másrészt szeretnék cégek számára is vonzóbbá tenni a Fecskepalotát, akik 
rendezvényeik, munkatársi programjaik helyszínének megválasztásával 
társadalmi felelősségvállalási programjuk részeként hozzájárulhatnak a 
hátrányos helyzetűek csoportjainak üdültetéséhez. Ezen kívül az utóbbi 
években több, hasonlóan sérültekkel foglalkozó nemzetközi szervezet 
is rálelt a Fecskepalotára magyarországi alkalmas szálláshely keresése 
közben. Az érdeklődő nemzetközi nonprofitok a társadalmi vállalkozás 
számára a jelenlegi mellett egy sokkal fizetőképesebb célcsoportot 
jelenthetnének, ám eddig egyik megkeresést sem tudták teljesíteni, mert 
a Fecskepalota emeletes ágyai sajnos nem felelnek meg az európai uniós 
standardoknak. Az emeletes ágyak már a hazai csoportok egy részénél is 
problémát jelentettek, de a kicserélésük közel 10 millió forintba kerülne, 
illetve ha a szabványoknak megfelelően kevesebb fekvőhely jutna egy 
négyzetméterre, akkor lényegesen le kellene csökkenteni a Fecskepalota 
befogadóképességét. 

Annak érdekében, hogy a fizetni keveset tudó magyar nonprofit 
szervezetek továbbra is nyaraltathassák kedvezményezettjeiket a 
Fecskepalotában, szükséges az üzleti modell újragondolása. Alapvetően a 
vendégkör szélesítése révén tudná növelni a kapacitások kihasználtságát; 
ahhoz azonban hogy fizetőképesebb hazai vagy külföldi ügyfeleket 
vonzzon a Fecskepalota, elengedhetetlen egy nagyobb horderejű 
infrastrukturális beruházás. Ilyen mértékű fejlesztésre viszont – mint 
ahogy azt későbbi fejezetekben részletesen kifejtjük – hazánkban jelenleg 
nem áll a társadalmi vállalkozások rendelkezésére finanszírozási forrás. 
Emellett a fizetőképes kereslet kiszolgálásához szükséges átalakítással – 
az emeletes ágyak lecserélésével –a jelenlegi kapacitás lecsökkenne, ami 
egyrészről a kevesebb férőhely miatt kisebb heti árbevételt jelentene, 
másrészt nem feltétlen tudná továbbra is kiszolgálni meglévő ügyfélköre 
igényeit. Mivel a Fecskepalota jelenlegi működési modellje nem tartható 
fenn hosszú távon, mindenképpen továbblépésre van szükség. 

A Fecskepalota példája jól illusztrálja azt a tipikus társadalmi vállalkozási 
modellt és az ezzel járó kihívásokat, amikor meglévő szolgáltatásokat egy 
új célcsoport számára kezd nyújtani egy szervezet. Az új célcsoportnak 
a korábbi, általában kedvezményezetti körtől gyakran nagyon 
különböző igényei vannak, így a szervezetnek egyensúlyt kell találnia a 
kedvezményezettek és az új ügyfelek igényeinek kielégítésében. 

Esetük kiválóan mutatja, hogy elsősorban milyen kihívásokkal néznek 
szembe a magyarországi társadalmi vállalkozások: fejlesztéseikhez 
finanszírozási forrásokra és üzletfejlesztéssel kapcsolatos szakmai 
támogatásra egyaránt szükségük van. A Fecskepalota hosszú távon 
akkor lesz fenntartható, ha üzleti modelljét a környezet változásaihoz 
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tudja igazítani, és képes plusz forrásokat bevonni az új üzleti modell 
befektetési igényeinek kielégítésére. 

3.3  Káva Kulturális Műhely – Drámatréning Qt.Kft.

A Káva Kulturális Műhely Budapest első és Magyarország legnagyobb 
színházi nevelési társulata, magas szakmai színvonalon, elismerten 
működő, hazai és nemzetközi programokat bonyolító drámapedagógiai 
és színházi műhely. A Káva az ország különböző pontjain 9-21 éves, sok 
esetben hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok közösségeivel dolgozik. 
Komplex színházi nevelési, valamint drámapedagógiai és színházi 
eszközöket alkalmazó foglalkozásokat tart, amelyekben a résztvevőkkel 
közösen olyan társadalmi, erkölcsi vagy lélektani problémákat vizsgál 
meg cselekvésen keresztül, mint például a drogozás, fiatalkori bűnözés, 
diszkrimináció, agresszió és kitaszítottság, hátrányos helyzetű fiatalok, pl. 
romák, enyhén fogyatékosok integrációja vagy reintegrációja. A társulat 
1994-ben indult és 1997 őszétől vált teljesen önállóvá. Munkatársaik 
Magyarország legtapasztaltabb szakemberei közé tartoznak a dráma, a 
színházi nevelés és a civil szervezetek menedzsmentje területén.

A Káva 2005-ben indította el társadalmi vállalkozását azzal a céllal, hogy 
a kulturális műhely ingyenes, főként pályázati pénzből finanszírozott 
programjaihoz szabadon felhasználható finanszírozási lábat teremtsen. 
A társadalmi vállalkozás a NESsT segítségével elvégzett alapos 
piackutatásra építve a vállalati szektor számára kínál a drámapedagógia 
módszertanán alapuló személyre szabott tréningeket, és nyújt segítséget 
például konfliktushelyzetekkel, vezetői szerepekkel, szervezeten belüli 
kommunikációval, kiégéssel, diszkriminációval kapcsolatos problémák 
kezelésében. A Káva munkatársai felnőttképzési technikákat sajátítottak 
el, ahol a drámapedagógiai módszerek felnőttek számára történő 
átültetéséhez kaptak segítséget.

A vállalkozás üzleti célja az volt, hogy a termelt profit a Káva 
munkatársainak fizetését és a fejlesztéseket finanszírozza. A NESsT 
tanácsai alapján a Káva vezetősége 2006-ban úgy döntött, hogy a 
sikeresebb értékesítés és az átláthatóság érdekében a társadalmi 
vállalkozást egy különálló, az egyesületi tagok tulajdonában lévő kft. 
keretében szervezetileg elkülöníti, és annak önálló arculatot alakít ki. 
A NESsT támogatásával elkészített üzleti terv alapján az értékesítés a 
vállalati szektorban indult, és a kezdeti eredmények biztatóan alakultak. 
Az már akkor is világossá vált, hogy a kitűzött üzleti célokat a vállalatokat 
tudatosan megcélzó kitartó marketing és értékesítési munkával lehet 
csak elérni egy olyan kompetitív piacon, mint a képzés/tréning piac. 
Az értékesítés volumene az évek során hullámzóan alakult, mert a Káva 
érthető módon a fő tevékenységére, a színházi nevelésre koncentrálta 
erőit. 2006-ban sikerült egy nagy volumenű szerződést kötnie a 




