
Lelkészből vállallaző
FKl NONPROF|T KFT. l Kényszerből nyitottak
az online kereskedeIem felé az eredetileg esélyegyenlőségi
tanácsadásra létrehozott cég alapítói, akik maguk is
fogyatékos emberek. Működésüket egy sor rangos
elismerés övezi.

Cl zabó ZoltánJózsefnek és Szabó Ale-
Jxának semmiféle üzleti múltja nem

volt, amikor 2009-ben, a válság legsö-
tétebb évében úgy döntöttek, hogy létre-
hozzák életük elsó vállalkoz ását. Zoltán

- aki alátása9'7 százalékát elvesztette -
református lelkészként azelőtt évekíg az
egyházvakmissziójáért felelt, míg moz-

ha pedig a beszerzést kell intézni, van,
hogy a fél várost bejárják. A csomago-
lást és az adminisztrációí - előbbizol-
tán, utóbbi Alexa reszortja - még tavaly
is a lakásukban oldották meg. Az évek
során folyamatosan képezték magukat:
eljártak a témát érintő rendezvényekre,
s nyomon követték a szakanyagokat. A

-, tavaly viszont már 29 milliós nettő ár-

bevételük yolt (lásd a grafikont). Idén
februárban már az első átvételi pontju-
kat is megnyitották. A kínálatuk időköz-
ben alaposan kiszélesedett: jelenleg kö-
zel ezertéIe é|etvitelt segítő és gy őgy ásza-

ti terméket árulnak. A netes boltjukban
a kompressziós harisnyák és a tartásja-
vítók éppúgy megtalálhatók, mint a 1á-

tássérülteknek készült magyarul beszé-
Iő órák vagy a biztonsági övek és a di-
namikus párnák. Webáruházkénthátrá-
nyuk, hogy az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár által támogatott termékeket
nem árulhatnak, mivel receptek bevál-
tására nincs jogosítványuk. Az érintetí-
ségük és a civil szférában szerzett múlt-
juk miatt viszont nem jönnek zayarba,
ha valaki például azzalkeresimeg őket,
hogy a fogyatékossága miatt nem tudja

gássérült párja, Alexa
hittanoktató volt.

,,Akkor még naivak
voltunk. Ugy gondol-
tuk, hogy a múltunk
elég kapcsolati tőkét
adott a kezünkbe ah-
hoz, hogy egy esély-
egyenlőségi tanácsadás-
sal foglalkozó céget be
tudiunk indítani" - em-
lékszik vissza a házas-
pár. A Fogyatékosügyi
Kommunikációs Intéze-

tet (FKI Nonprofit Kft.)
a recesszió éyei azon-
ban nem hagytak levegő-

hözjutni: teljesen rá vol-
tak utalva a p ály ázatol<-

ra, amelyekből viszont
nem folyt be elég pénz
a fennmaradáshoz, rá-
adásul a megkeresések
száma is kevesébb volt
avártnáI.

Eleinte akadálymentesítéshez használt piktogramokat, vezetősávokat

árultak, de kínálatuk azóta szélesedett.

Uj irányra volt szükség, ezértkény-
szerbőI a kereskedelem feló fordultak,
és a neten eleinte akadálymentesítés-
hez hasznáIí piktogramokat, vezeíősá-
vokat árultak. A honlapjuk Zoltánlá-
nyának, az akkor ötéves Annamáriának
köszönheti a nevét, aki a Mechwart liget
nevét többszörösen félreértve Ertékszi-
getnek hallotta. A párnak annyira meg-
tetszett ez az elszőIás, hogy anévbőI
brandet csináltak, amely ma Ertékszi-
get webáruházként ismert.

Mivel azóta sincs keret új alkalmazot-
tak feMtelére, mindent maguk intéznek:
Zoltán folyamatosan fogadja a telefon-
hívásokat - akár a buszon utazva is -,

50 rtcyelő zololzl.

bevételt nem magukra, hanem inkább
marketingre és jótékonyságra költik:
évi 200-300 ezer forintot ajánlanak fel
fogyatékosügyi szervezeteknek. A cég
valamivel egymillió forint alatt mozgó
nyereségéhez képest pedig ez nem cse-
kély összeg. Mivel a tulajdonosok fogya-
tékos emberek, nem kell szociális hoz-
zájárulási adót fizetniük. A kedvezmé-
nyek sora azonban itt véget is ér, pedig
hat-hét éve még többféle is járt a hason-
]ó vállalkozásoknak. Mára viszont eze-
ket szinte mind eltörölték.

Ami a forgalmat illeti, webshopjuk
201l-es indulásakor a cég kevesebb mint
egymillió forintot termelt - ekkor még
örültek, ha heti két vásárló költött náluk

kezelni a hagyományos ollókat: a pana-
szokra személyre szabott praktikus ta-

nácsokat tudnak adni.
A w ebáruházáról ismert FKI Nonprofit

Kft. fennállása alatt egy sor elismerést
szetzett: többek közt megkapta a Fo-
gy asztób ar át Y állalkozás, a Fogyatéko s-

ságbarát Munkahely, a Zöldizlet mitő-
sítést és a fenntarthatóság iránti elköte-
lezettséget elismerő DELFIN díjat. A
Bisnode céginformációs szolgáltatótól
pedig az idén A - pénzügyileg stabil -
értékelést érdemelt ki. A tulajdonosok
minden pályázat esetében lekérik a rész-
letes bírálatot, hogy abból is okulhassa-
nak, továbbfejleszthessék a céget.
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