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Karácsonyi vásár Húsvéti vásár

◦ 14 megye, 19 intézmény, 18 –tól

rendeltek

◦ 666 db termék

◦ 533 944 forint +960 forint borravaló

◦ 100 ezer forint felett 1 intézmény

◦ 50 ezer forint felett 3 intézmény

◦ Legdrágább termék: 6000 forint, 

legolcsóbb 100 forint

◦ Legnépszerűbb: konyhai kiegészítő, 

lakásdekoráció, szezonális termék

◦ SZGYF központ + Kirendeltségek

◦ 17 megye, 32 intézmény, 28 –tól

rendeltek

◦ 656 db termék

◦ 503 355 forint

◦ 50 ezer forint felett 4 intézmény

◦ Legdrágább termék: 7500 forint, 

legolcsóbb 100 forint

◦ Legnépszerűbb: kerámia, szőnyeg, 

lakásdekoráció, szezonális termék

◦ SZGYF központ + EMMI+ NSZI



Gyakori problémák – vásár 
tapasztalat
- Nincs visszajelzés – megkapták a megrendelést?

- Nincs visszajelzés a megrendelő részére – nincs annyi, nincs olyan szín, de mégis küldik –

csalódottság, akkor nem is rendelt volna, mást rendelt volna

- Nem olyan a megrendelt termék, mint a képen volt – szín, méret, anyag

- Nem jó email cím, telefonszám megadás

- Megrendelés összesítő nem pontos, hiányos – átadás – átvétel nehezítés



NÉHÁNY ÚJDONSÁG, 
KÜLÖNLEGESSÉG

A teljesség igénye nélkül 



Házi kedvencek – 2 intézmény



Gyermekjáték, 
termék 



Folyamatos kereslet



Sírdísz – 2 intézmény



COVID helyzetre reagálás



Fenntarthatóság



Különleges termékek



Különleges termékek



HONLAPOK, 
TERMÉKKATALÓGUSOK



Intézményi honlap - statisztika

13; 24%

24; 44%

9; 16%

6; 11%

3; 5%

Intézményi honlapok (56)

Nincs honlap/nem működik

(13)

Nincs említve a fejlesztő

foglalkoztatás (24)

Említés szintjén megjelenik a

fejlesztő foglalkoztatás (9)

Külön alrovat a honlapon belül

(6)

Termékkatalógus is megjelenik

(3)



Termékkatalógusok megjelenítése

◦ Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és 

Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

◦ http://www.dakaotthon.hu/

◦ Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

◦ http://ifomi.hu/galeria/Szocilis_foglalkoztats_termkei_-_szvde.html

◦ Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

◦ http://www.minosegtordas.hu/

http://www.dakaotthon.hu/
http://ifomi.hu/galeria/Szocilis_foglalkoztats_termkei_-_szvde.html
http://www.minosegtordas.hu/


http://www.dakaotthon.hu/fejleszto-
foglalkoztatas

http://www.dakaotthon.hu/fejleszto-foglalkoztatas


http://www.minosegtordas.hu/

http://www.minosegtordas.hu/


http://ifomi.hu/szocialis-
foglalkoztatas.html

http://ifomi.hu/szocialis-foglalkoztatas.html


http://www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu/ter
mekek Szent Lukács Szeretetszolgálat

http://www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu/termekek


Jó gyakorlat előadásokon elhangzott 
tanácsok
◦ Piackutatás – kicsiben is akár

◦ Minőségi termék készüljön

◦ Eladhatóság, kereslet orientáltság – rugalmasság

◦ Legyen kapacitás, ne 1-1 db legyen elérhető

◦ Kapcsolatfelvétel : helyi kapcsolati tőke – dolgozók, rokonok, ismerősök

◦ Proaktivitás: megkeresés emailben, telefonon, személyesen

◦ Bizományi, félkész termék, helyi árusítás, rendezvényekkel, nagy 
szervezetekkel kapcsolatfelvétel, szórólap, hirdetés, facebook oldal, 
honlap

◦ Bérmunka



Jó gyakorlat előadásokon elhangzott 
tanácsok

◦ Foglalkoztatottak bevonása – tudásuk, kreativitásuk

◦ Képzés – új területek megtanulása a segítőnek és 

foglalkoztatottnak egyaránt

◦ Elsősorban termék, utána érzékenyítés

◦ Ne kvázi munka legyen, legyen értelme – motiváció

◦ Bevétel visszaforgatás : jutalom, ajándék, utazás, színház, 

segítőknek is

◦ Differenciált bérezés



Gondolatébresztő

◦ Fenntarthatóság : hazai alapanyag, magyar foglalkoztatottak 

támogatása, minimális szállítási költség, csomagolás mentesség –

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

◦ CSR – Társadalmi felelősségvállalás

◦ Érzékenyítés vs elsődlegesen termék

◦ ÁFA mentesség

◦ Egyedi megrendelések teljesítése

◦ Egyedi tájékoztató anyag, szórólap elkészítés



Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály

◦ Honlap aktualizálás

◦ 4 intézmény jelezte, hogy szeretné 

az intézményre szabni a logót, erre 

továbbra is van lehetőség

◦ Termékkatalógusok közzététele – 29 

intézmény

◦ Amiben tudunk, segítünk –

használtruha gyűjtés - alapanyag



https://szgyf.gov.hu/

https://szgyf.gov.hu/


Fejlesztő foglalkoztatás alrovat



https://szgyf.gov.hu/fejleszto-
foglalkoztatas/kezmuves-termekek

https://szgyf.gov.hu/fejleszto-foglalkoztatas/kezmuves-termekek


FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!


