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3.1  Nyitott Kert Alapítvány29 - Nyitott Kert Futár

A gödöllői Nyitott Kert Alapítványt 1999-ben jegyezték be azzal a céllal, 
hogy tevékenységén keresztül a fenntartható mezőgazdaságot, valamint a 
közösség által támogatott helyi élelmiszerhálózatokat támogassák. 2006-
ig az alapítvány a következő területeken tevékenykedett: biogazdaságot 
működtetett a Szent István Egyetemmel közösen a Gödöllő melletti 
Babat-völgyben, ahol 2003 óta más helyi civil szervezetekkel 
együttműködve értelmi fogyatékos embereket is foglalkoztatott; egy 
termelői-fogyasztói hálózat kiépítésével párhuzamosan elindította az 
alapítvány társadalmi vállalkozását, a Nyitott Kert Futárszolgálatot; 
valamint oktatási, képzési és környezeti tudatosság-növelő programokat 
bonyolítottak le mind termelők, mind fogyasztók számára. 

2006-tól kezdve az alapítvány életében a vállalkozási tevékenység háttérbe 
szorult, a klasszikusabb civil feladatok kerültek előtérbe, terjesztve 
korábbi tapasztalatait a helyi- és bioélelmiszer környezettel és egészséggel 
kapcsolatos előnyeire hívva fel a figyelmet. A Babati Biokertészet és 
Tanüzem szoros együttműködés megtartásával visszakerült a Szent István 
Egyetem keretei közé, a társadalmi vállalkozást pedig  a galgahévízi 
Gódor Biokertészet vette meg és üzemelteti tovább. Hogyan indult a 
társadalmi vállalkozás és miért döntött úgy az alapítvány, hogy végül 
eladja azt?

Az alapítvány egy PHARE-program keretében az ún. közösség által 
támogatott mezőgazdaság elvére építve arra vállalkozott, hogy 
helyi élelmiszer-közösséget hoz létre a biotermelők és a fogyasztók 
összekötésén, egymáshoz közelítésén keresztül. Első lépésként az 
egyetemmel közösen működtetett biogazdasági tanüzemében termelt 
terményeket értékesítették, majd egyre több helyi termelő bevonásával 
egy ún. doboz-rendszert alakítottak ki: a bioélemiszerekre nyitott 
fogyasztók fix áron kaptak fix tartalmú termékdobozt minden héten. A 
termelői és fogyasztói kapcsolódások kezdtek kialakulni, de a rendszer 
nem volt elég rugalmas, a vásárlók nem mondhatták meg, hogy milyen 
zöldséget szeretnének. Ezért merült fel egy rugalmasabb futárrendszer 
gondolata, ahol már a vásárlók egy aktuális heti listából választhattak 
volna, mely a különböző igények kiszolgálásával egyértelműen egy 
komplexebb logisztikai munkát követelt meg. Az alapvető cél egy 
kifinomultabb rendszer kidolgozásával az volt, hogy a közvetlen termelő-
fogyasztó viszony tovább tudjon fejlődni, ugyanakkor jobban szolgálja 
a fogyasztók igényeit. Ehhez minél több termelőt szerettek volna 
beszállítóként bekapcsolni a rendszerbe, hogy a szélesebb hálózat és 
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termékskála révén egész évben működhessen a vállalkozás, és így végső 
soron pénzügyileg is megérje az alapítványnak. 

2002-ben elindult a Nyitott Kert Futárszolgálat, melyben az alapítvány 
vállalta a koordinációs szerepet amellett, hogy a biogazdaságot 
működtette és a kiszállítást is végezte. A rendszer működésének 
sematikus rajzát a 4. ábra mutatja be. Az üzleti modell kialakítása igen 
nagy kihívást jelentett a számukra, mert saját bevallásuk szerint az 
alapítvány munkatársai idealisták voltak, és egyáltalán nem értettek 
az üzlethez. Ebben az időben kapcsolódtak be a munkába a NESsT 
munkatársai, akik szakmai tanácsadással és pénzügyi támogatással 
segítették a vállalkozás megszilárdítását. A NESsT segítségével átalakított 
rendszer nagyobb rugalmasságot és választási lehetőséget biztosított 
a fogyasztók számára is: választhattak, hogy az előre meghatározott 
tartalmú közösségi dobozt kérik, vagy pedig a heti termény-lista alapján 
a saját dobozukat állítják össze. Mindkét opció esetén fizethettek hetente 
a doboz átvételekor vagy egy összegben havonta. 2005-re a rendszer egy 
fokozatosan bővülő fogyasztói kört szolgált ki gyakorlatilag egész évben: 

Év Hetek száma Az értékesített 
dobozok száma

Éves árbevétel
(ezer HUF)

2002 27 863 3 100

2003 38 2 651 6 400

2004 36 1 834 5 800

2005 50 2 540 7 900

Mialatt a Nyitott Kert közösség által támogatott mezőgazdasági 
rendszerében résztvevők száma folyamatosan nőtt, az alapítvány két 
fontos kérdés megoldásával küzdött.

Többek között a működtetés finanszírozása okozott nehézséget. A 
befolyt árbevételből finanszírozták a működést, a fuvarozáshoz autóra 
volt szükség, a csomagolás és webáruház kialakításának költségeire 
is forrást kellett találni. A befolyó árbevétel felhasználása likviditási 
problémákat eredményezett, nem állt rendelkezésre működő tőke, 
a vállalkozás egyáltalán nem tudott visszaforgatni a kapacitások 
növelésébe. A NESsT azon túl, hogy segítségére volt a Nyitott Kertnek 
más külső források feltérképezésében, évenkénti vállalkozásfejlesztési 
támogatással segítette a társadalmi vállalkozás megszilárdulását és 
fokozatos fejlődését; többek között finanszírozta egy hűtőkocsi vásárlását 
és fedezte a működési költségek egy részét.

A legnagyobb kihívást a társadalmi vállalkozás működtetése és a 
fenntarthatóság szempontjából az emberi erőforrások korlátozottsága 
jelentette. Ahogy beindult a futárszolgálat, a logisztikai háttér biztosítása 

4. ábra: A Nyitott Kert termelői-
fogyasztói hálózat felépítése
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rengeteg napi teendővel járt, és mivel teljesen új terület volt ez a 
munkatársak számára, a kapacitások nagy részét a vállalkozás igényelte, 
és így dominánssá vált az alapítvány életében. Mivel a társadalmi 
vállalkozás az alapítvány eredeti küldetéséhez nagyon közel állt, ilyen 
értelemben a misszió nem volt veszélynek kitéve; ám a vezető bevallása 
szerint baj volt, hogy nem volt idő megállni és tisztázni, hogy a szervezet 
stratégiájában mennyire prioritás a vállalkozás. Az alapítvány vezetője 
egy személyben vezette a futárszolgálatot és volt felelős a kertért és a 
többi programért. Rajta kívül dolgozott még egy rendelési koordinátor 
és egy munkatárs, aki szállított és csomagolt, de a vezető figyelmét 
az operatív teendők így is teljes mértékben lekötötték. Egy idő után 
ennek következtében a társadalmi vállalkozási és az alapítványi munka 
egyensúlya felborult. Nem volt külön gazdája a vállalkozásnak a 
szervezeten belül, így nem tudott egy belső kontroll-rendszer kialakulni. 

Az alapítvány a NESsT segítségével igyekezett csökkenteni a 
költségeket és növelni a hatékonyságot. A kisebb terhelés érdekében 
a házhozszállításról váltottak a kiszállítási pontokra történő szállításra, 
és ezzel párhuzamosan újraosztották a vállalkozással kapcsolatos 
feladatokat. A NESsT által facilitált stratégiai tervezési nap keretében 
tisztázták a társadalmi vállalkozással kapcsolatos hosszú és rövid távú 
célokat. Mindezek ellenére a rendelkezésre álló kapacitás nem volt 
elegendő a feladatok ellátására.

Arra nem volt elég az árbevétel, hogy még egy munkatársat felvegyenek, 
mert 2005 környékére elértek egy keresleti plafont, lefedték a 
bioélelmiszerek iránt nyitott környékbeli lakosokat. Az értékesítés 
növelése érdekében szélesíthette volna a termékek skáláját, ám a több 
termék csak még több logisztikai nehézséget jelentett volna. Az új 
termékek beszerzése is nehézségekbe ütközött, illetve az el nem adott 
termékek tárolása is plusz költségeket jelentett. Értékesítési volumenük 
nem volt elég magas ahhoz, hogy készen álltak volna egy nagyobb 
mértékű termékbővítésre. Az egységköltségek csökkentése érdekében 
vagy új vevőket kellett bevonniuk, vagy a vállalkozás társadalmi költségeit 
csökkenteniük (azaz például nem fektetnek energiát abba, hogy széles 
körűen tájékoztassák a vevőkörüket, nem küldenek hírlevelet, nem látják 
el őket izgalmas receptekkel, stb., de ez semmiképp nem volt céljuk). 
Tisztában voltak vele, hogy bővíteni kell a piacukat, de kapacitáskorlátaik 
miatt nem tudták a szükséges lépéseket megtenni. 

Komoly pénzügyi nehézségekkel küszködtek. Amikor világossá vált, hogy 
az alapítvány nem tud ezeken a pénzügyi nehézségeken felülkerekedni, 
illetve hogy a hitelfelvétel sem tűnt jó megoldásnak ebben a helyzetben, 
úgy döntöttek, hogy feltérképezik a vállalkozás eladásának lehetőségeit. 

Szerencsére volt egy helyi termelő, aki a zöldségek több mint felét 
szállította, és aki látta, hogy a futárszolgálat megszűnésével fontos 
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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 




