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erőforrások tekintetében, hanem a vállalkozás menedzselésére 
vonatkozóan is. Annak ellenére, hogy készítettek üzleti tervet 
megalapozott előrejelzésekkel, nem sikerült a megfelelő mértékű 
emberi kapacitást belefektetni a vállalkozásba. A szervezet figyelmét 
nagymértékben lekötötte a társadalmi programok megvalósítása, és így 
nem tudták a vállalkozásban rejlő potenciált maximálisan kiaknázni. 

A társadalmi vállalkozás a Kávát a pénzügyi forrásokon kívül egyéb 
hasznosítható előnyökhöz is hozzásegítette: amellett, hogy a céges 
tréningeken szerzett tapasztalatok egyes elemeit a fiataloknak szóló 
szakmai programokba is be tudták építeni, az üzleti szektorban 
dolgozókkal való közös munka a kollégákban oldotta a korábbi 
ellenérzéseket, és új készségekkel gazdagította őket. A munkatársaknak 
meg kellett tanulniuk a cégek képviselőivel professzionálisan tárgyalni, 
a társadalmi vállalkozás menedzselésében szerzett tapasztalat pedig 
hozzájárult, hogy a szervezet egésze professzionálisabbá és tudatosabbá 
vált. 

3.4  Kék Madár Alapítvány- Ízlelő családbarát étterem

A szekszárdi Kék Madár Alapítvány – amelynek célja, hogy a 
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű embereket tanácsadással és képzési 
programokkal segítse - 2007-ben két fő céllal indította el társadalmi 
vállalkozását, az Ízlelő családbarát éttermet. Egyrészt fogyatékossággal 
élők tartós foglalkoztatását kívánták biztosítani olyan munkakörökben, 
melyek képességeiknek, igényeiknek megfelelnek, és lehetővé teszik, 
hogy viszonylag sok ember találkozzon velük és győződhessen meg az 
akadályozott emberek sokszínűségéről. Másrészt az alapítvány a pénzügyi 
kiszolgáltatottságát szerette volna mérsékelni a vállalkozásból származó, 
szabadon felhasználható bevételek révén. Korábban elsősorban uniós 
pályázati forrásból működtek, ami állandó likviditási nehézségeket 
okozott.

Az ötletet egy hollandiai étterem példája adta, ahol szinte kizárólag 
fogyatékosok dolgoztak. A nyitást alapos üzleti tervezés előzte meg 
a NESsT segítségével. Kezdettől fogva cél volt, hogy családbarát 
környezetben, magas minőségű alapanyagokból, körültekintő eljárással 
készült egészséges ételeket kínáljanak. Az elvégzett piackutatás 
arra engedett következtetni, hogy a város lakói között van jelentős 
fizetőképes kereslet ilyen jellegű szolgáltatásra. Az a döntés, hogy magas 
minőségű, az átlagnál drágább étteremként pozícionálták az Ízlelőt 
később a siker kulcsfontosságú tényezője lett. Az elsődleges célcsoport 
Szekszárd kisgyermekes családjai és egészségtudatos lakói voltak, és az 
ebédmenü mellett néhány a la carte étel is szerepelt a választékban. 
A kezdeti fő célok a következők voltak: 1. hat fogyatékos ember tartós 
alkalmazása, 2. napi átlag 92 adag értékesítése 4-5 éven belül naponta 
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folyamatos kapacitásbővítés mellett, 3. az alapítvány összbevételében 
a társadalmi vállalkozásból származó bevétel érje el a 18-20%-ot. A 
siker szempontjából elengedhetetlen tényező volt, hogy Both Sándor 
mesterszakács az ügy mellé állt, és elvállalta az Ízlelő főszakácsi 
feladatának ellátását. 15 fogyatékos ember végezte el az első vendéglátói 
alapozó képzést, akik közül nyolcat az Ízlelő azóta is foglalkoztat, heten 
pedig a nyílt munkaerőpiacon helyezkedtek el. 

A nyitást követően napi 40 adag értékesítése volt jellemző, ami 2008-
ra, alig 1 év alatt elérte a 72 adagot, mely már a null-szaldót jelentette. 
Ezt követően azonban hamarosan olyannyira megnőtt az érdeklődés 
az étterem szolgáltatásai iránt, hogy lassan problémát jelentett a 
rendelkezésre álló a konyhai hűtő- és főzőkapacitás. Erre az Ízlelő 
mindenképpen megoldást kívánt találni. Egy regionális munkaügyi 
központ által meghirdetett infrastruktúrafejlesztési pályázatnak 
köszönhetően 2008-ban sikerült a konyhai kapacitást bővíteni, és 
alkalmassá tenni napi 150 adag étel elkészítésére. 

A kezdeti időszak tapasztalati megerősítették, hogy valós piaci igényre 
épül a vállalkozás. Ugyanakkor a vendégkörön belüli arányok kissé 
másként alakultak, mint azt a piackutatás előre jelezte. Kisebb igény volt 
a gyermekmenüre, és a vendégek szinte egyáltalán nem igényelték az a 
la carte ételeket, illetve a hétvégi nyitva tartást (ez utóbbit az alacsony 
igénybevétel miatt fél éven belül meg is szűntették). Ugyanakkor 
többen jöttek a környező hivatalokból minden nap (bíróság, ügyészség, 
önkormányzat), és sokkal több rendezvényt, catering szolgáltatást 
vettek igénybe, mint amivel a tervezés során a szervezet munkatársai 
kalkuláltak. Idővel az Ízlelő ételkiszállítást is vállalt a város néhány 
gyermekintézményébe. 

A konyha kapacitásának bővítésével a vendégtér növekedése azonban 
nem járt együtt. Ez eleinte a jelentős vendégszám-növekedés ellenére 
sem jelentett gondot, mert egyre nagyobb arányt tettek ki a kiszállított 
ételek. 2009 nyarán azonban két étterem is bezárt a környéken, ezért 
hirtelen megnőtt az érdeklődés, és ebédidőben sorban állás alakult ki az 
étterem előtt: 2009-ben az értékesített napi adagszám 104-re emelkedett. 
Az egyszerre 24 fő befogadására alkalmas vendégtér a rendezvények 
iránti egyre nagyobb érdeklődést sem tudta már maradéktalanul 
kiszolgálni. 

A Kék Madár Alapítvány, látva a növekvő keresletet, a NESsT 
támogatásával újra üzleti elemzésbe kezdett, és tervet készített az 
étterem átalakításával járó bővítésre, és a megvalósításhoz szükséges 
forrás megteremtésére. A tervek alapján a közeljövőben kibővülő 
Ízlelő étterem a jelenlegi 24 főhöz képest rendezvénytermével együtt 
egyszerre 110 fő vendég befogadására lesz alkalmas. A bővítés úgy 
lesz lehetséges, hogy az étteremmel jelenleg egy épületben található 
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alapítványi irodákat egy szomszédos épületbe költöztetik, hogy azok 
helyét a kibővülő étterem helyiségei foglalhassák el. Mindehhez 
azonban a szomszédos épület megvásárlása és mindkét épület 
átalakítása szükséges, melyek tízmilliós nagyságrendű beruházások. 
Mivel az alapítványnak nem állt rendelkezésére ekkora összeg, 
források után kellett néznie. Európai uniós pályázatokból ingatlan 
vásárlása nem lehetséges, így hitelfelvételben kezdtek gondolkozni. 
Kereskedelmi bankoktól a korábban felvázolt problémák miatt nem 
kaptak kölcsönt, pedig sikeres üzleti működést, alaposan elkészített 
bővítési tervet tudtak magukénak. Végül 2010-ben a Kék Madár 
Alapítvány elsőként jutott hozzá egy több mint 11 millió forintos 
kedvezményes hitelhez a NESsT társadalmi vállalkozásoknak nyújtott 
hitellehetősége révén, mely több mint 6 millió forintos vissza 
nem térítendő támogatással is kiegészült. Ezáltal lehetővé vált az 
átalakításhoz szükséges épület megvásárlása, hogy az engedélyeztetés 
és a tervek véglegesítése utána a bővítési munkálatok elindulhassanak 
2011-ben. Az étterem épületének átalakítását, illetve az új épület 
rendbetételét a tervek szerint uniós pályázatok keretében tudják majd 
megoldani.

Az épület bővítésével párhuzamosan a munkatársak felkészítése is 
elindult: amellett, hogy a korábbi munkatársak továbbképzésben 
részesültek, alapozó képzés keretében 9 akadályozott személy 
tanulhatott szakmát. Közülük kerülnek majd ki a kibővült étterem új 
munkatársai. 

A vállalkozás eredményei mind a pénzügyi, mind a társadalmi célokat 
illetően felülmúlták a várakozásokat. Az étterem nyeresége 2009-ben 
megközelítette az 5 millió forintot, és több mint 20 milliós árbevételével 
az alapítvány éves költségvetésének 13,4%-át biztosította. Az ügyfelek 
elégedettsége is bizakodásra ad okot: a vendégek 5-ös skálán 4,82-re 
értékelték az Ízlelőt. 8 akadályozott munkatárs foglalkoztatásán túl 
az is hozzájárul az alapítvány küldetésének megvalósulásához, hogy 
a város lakói értékteremtő munkakörben találkoznak fogyatékos 
embertársaikkal, nagyban segítve ezzel társadalmi integrációjukat. A 
3 éves működés alatt tapasztalt teljesítménybeli fejlődésük pedig nem 
csupán a vendégek körének bővülésében szembetűnő, hanem a fajlagos 
költségek csökkenésében is fellelhető. 

Az Ízlelő étterem Magyarországon kétségkívül modellértékű társadalmi 
vállalkozássá nőtte ki magát, sikere kiváló bizonyítéka annak, hogy 
társadalmi és pénzügyi célok kiegyensúlyozott megvalósítása lehetséges, 
és kézzelfogható társadalmi hatást eredményezhet. Ennek záloga a 
tudatos tervezés és a piaci viszonyok nyomon követése, a következetesen 
a hatékonyságra törekvés, valamint a fogyatékos emberek fejlesztése 
iránti elkötelezettség. 
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A Kék Madár esete kiválóan mutatja, hogy melyek a társadalmi 
vállalkozások sikerének kulcsfontosságú tényezői, illetve mik legégetőbb 
kihívásai Magyarországon. Az alapítvány az indulást megelőzően alapos 
üzleti tervezést végzett, és üzleti modelljével fizetőképes piaci szegmenst 
célzott meg. Az indulás óta is folyamatosan figyelik a piaci körülmények 
változásait, hogy szolgáltatásaikkal a célcsoportjuk igényeihez tudjanak 
igazodni. A hatékonyság növelésének és a költségek racionalizálásának 
folyamatos szem előtt tartása tette lehetővé, hogy az Ízlelő nyereséges 
vállalkozássá tudott válni. 

Sikeres modelljének köszönhetően az Ízlelő képessé vált különböző 
pénzügyi források bevonására a vállalkozás infrastrukturális beruházási 
igényeinek fedezésére. A konyhai kapacitások bővítését például uniós 
pályázat keretében tudták megvalósítani, illetve eredményeik alapján 
a NESsT jelentős mértékű, támogatást és hitelt kombináló csomagját 
is elnyerték. Végül, de nem utolsó sorban, sikerük kulcsfontosságú 
mozgatórugója megrendíthetetlen elkötelezettségük a fogyatékossággal 
élő emberek fejlesztése iránt. 

3.5  Fruit of care – a gondoskodás gyümölcse

A Fruit of care Magyarország első társadalmi márkája. A társadalmi 
vállalkozás designerek által fejlesztett minőségi, kézzel készített 
ajándéktermékeket kínál cégeknek és egyéni ügyfeleknek. Beszállítói 
olyan védett műhelyek, ahol fogyatékos emberek kézi munkával állítják 
elő a termékeket szakszerű támogatás mellett. A Fruit of Care Nonprofit 
Kft. menedzseli a társadalmi márkát, felel a termékfejlesztésért, 
összefogja a designereket és a beszállítókat, valamint a termékek 
forgalmazását végzi. A beszállítói együttműködések révén a Fruit 
of care modellje a műhelyeket működtető nonprofit szervezetek 
pénzügyi fenntarthatóságát javítja, ugyanakkor az értelmi fogyatékos 
személyekkel szembeni előítéleteket oldja, hozzájárulva ezzel társadalmi 
integrációjukhoz. 

A Fruit of care ötlete Jakab Áron iparművész nevéhez fűződik, akiben 
egy védett műhely számára végzett termékfejlesztő munkája során 
körvonalazódott a társadalmi márka koncepciója. A koncepció 
tulajdonképpen arra alapult, hogy a védett műhelyekben készülő 
kézműves termékek eladhatóságán azzal lehet javítani, ha a termékek 
fejlesztését designerekre bízzák, magas minőségű alapanyagokat 
használnak, a forgalmazást pedig egy közös márkanév alatt oldják meg. 
Első lépésként piackutatást végeztek, majd üzleti tervet készítettek a 
NESsT segítségével, mely a vállalkozási koncepció megvalósíthatóságát 
támasztotta alá. A Fruit of care ezt követően bekerült a NESsT 
portfóliójába, ahol a vállalkozás megvalósításához, a termékportfólió és 
a márkanév kialakításához kapott segítséget. A Fruit of care esetében is 




