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Célkitűzésünk 

A Nagy Lépés Futárszolgálat az integrációt és a munkához való egyenlő hozzáférést tűzte ki              

tevékenységének céljául. A szervezet olyan megváltozott munkaképességű személyeket        

foglalkoztat futárként, akik nehezen találnak igényeiknek és képességeiknek megfelelő         

munkahelyet. 

Az aktívan és értékesen eltöltött munkaidő, a társadalmi hasznosság mindannyiunk számára           

fontos, felnőttséghez tartozó érzések. A különleges igényeknek megfelelő munkahelyek         

megteremtésével hozzájárulunk ahhoz, hogy a megváltozott munkaképességű emberek saját         

önbecsülésüket is növelő és mindenki által elismert munkát végezhessenek, társadalmi          

megbecsültségüket erősíthessük. 

 

Megvalósítás, eddigi tapasztalatok 

A társadalmi vállalkozás fejlesztése során jó példaként szolgál a 2010-ben Torontoban           

alapított Good Foot Delivery, ahol több, mint 30 megváltozott munkaképességű futár           

dolgozik csomagszállítóként. A mintavállalkozást Levente kanadai tanulmányai alatt ismerte         

meg és hazajövetele után Krisztivel közösen kezdték el létrehozni a magyarországi verziót. 

2017 tavaszától az akkor még ötlet fázisban lévő vállalkozás az Erste Seeds Egyrőlakettőre             

inkubációs program keretein belül fejlődött tovább. 2017 Szeptemberében egy két hetes pilot            

projekt alatt teszteltük a megvalósíthatóságot: kipróbáltuk az operatív folyamatok és az           

értékesítés sikerrátáját. A pilot projekt során három futárt foglalkoztattunk. A futárokat           

korábban tréningek és próbamunka során készítettük fel a munkavégzésre. Két hét alatt több,             

mint 100 belvárosi kulturális és szórakozóhelyre kézbesítettünk szóróanyagokat és         

megbizonyosodtunk arról, hogy a szolgáltatás versenyképes a konkurenciával szemben is. A           

társadalmi vállalkozás már ekkor felkeltette a megrendelők figyelmét, elsősorban kulturális          

intézmények, és nagyvállalatok jelentkeztek. Ennek köszönhetően már a pilot projekt során           

két állandó megrendelővel gyarapodtunk, akiktől azóta is rendszeres megbízásokat kapunk. 

 



A pilot tapasztalatait összegyűjtve 2017 karácsonya előtt három futárral 2 héten keresztül            

folyamatos ajándékszállításokat vállaltunk, 2018 januártól pedig hivatalosan is elindítottuk         

szolgáltatásunkat. Futárjaink rendszeres, havi, gyógypedagógus által vezetett fejlesztő        

tréningeken vesznek részt, melyek során folyamatosan készítjük fel őket a          

szolgáltatásainkhoz (tömeges csomagszállítás, 24 órán belüli csomagkézbesítés Budapesten        

belül és vidékre) szükséges feladatokra. Minden futár mellett gyógypedagógus mentor áll,           

akinek feladata, hogy segítse a futár munkáját az igényeinek és képességeinek megfelelően            

alakítani, a felmerülő nehézségeket kezelni. A mentor az első időszakban mindig a futárral             

együtt megy és együtt végzik a szállítást. A folyamatos mentor kíséret idővel elhagyható,             

miután a futárok megtanultak tájékozódni a városban és kapcsolatot létesíteni a           

megrendelőkkel. Decemberi indulásunk óta újabb állandó megrendelőink lettek, így a futárok           

számát négy főre emeltük. 

  

Együttműködések 

Kiemelt partnerünknek tekintjük a Nem Adom Fel Alapítványt, akikkel már a kezdetek során             

együttműködést alakítottunk ki. A nálunk dolgozó futárok jelenleg a Nem Adom Fel            

Alapítvány munkatársai, akiket ők, mint akkreditált munkahely foglalkoztatnak. Az         

Alapítványnak a munkánk egyrészt plusz bevételhez való hozzájutás lehetőségét jelenti,          

illetve foglalkoztatottjaik mentorálás mellett végeznek olyan munkát, melynek betanulása         

során képzésen vesznek részt, új ismereteket sajátítanak el. Ezt a megszerzett tudást később             

kamatoztathatják akár az Alapítványnál végzett munkájuk során, akár máshol.  

- Egyéb együttműködő partnerek: Munka-kör alapítvány, Salva Vita Alapítvány,        

ÉFOÉSZ, Kézenfogva Alapítvány 

- Támogató partnerek: Erste Bank, Magnet Bank 

- Jelenlegi megrendelők: 

- Trafó Kortárs Művészetek Háza 

- Lidl Magyarország 

- Átlátszó.hu 

- Magnet Bank 

- Szatyor Bolt 

- Cargonomia 

- Aranykerék Futárszolgálat 

 



Finanszírozás 

A vállalkozás a fejlesztési fázisban teljesen saját tőkéből volt finanszírozva. A működés            

körülbelül 6 futár folyamatos munkavégzése esetén éri el a break-even pontot. Az addig tartó              

növekedést a 2017 végén leadott üzleti terv alapján elnyert ERSTE Seeds Grant segíti. A              

maradék fedezetet igyekszünk saját erőből megteremteni, illetve jelenleg is szponzorokat és           

üzleti angyalokat keresünk. 

 

 

Tervezett bevételek 2018 2019 2020 

Szóróanyag terjesztés 6.300.000 Ft 15.000.000 Ft  24.000.000 Ft 

Webshop kiszállítás  1.100.000 Ft 9.000.000 Ft 16.000.000 Ft 

Távolsági csomagszállítás  190.000 Ft 1.000.000 Ft 2.400.000 Ft 

    

Tervezett kiadások    

Szolgáltatások 1.630.000 Ft 2.000.000 Ft 2.500.000 Ft 

Személyjellegű kiadások 9.200.000 Ft 22.000.000 Ft 33.000.000 Ft 

Egyéb kiadások 1.240.000 Ft 1.100.000 Ft 1.500.000 Ft 

Beruházások 600.000 Ft 800.000 Ft 1.000.000 Ft 

    

Futárok száma (fő) 6 8 14 

Kézbesített csomagok (db) 15.000 36.000 50.000 

 
 


