Közösségi Szociális Szövetkezet (KöSzSz)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Nagy utca 10.
Iroda: 1055 Budapest, Kossuth L. u. 17.
Adományboltok: 1125 Bp, Alkotás u. 39/a.;
1116 Bp, Vegyész u. 1-5.; 1068 Bp. Király u. 103.
Tel.: +36/309997003 skype: enel33
MagNet Bank 16200151-00096801
e-mail: koszsz.szovetkezet@gmail.com
weblap: http://koszsz.hu/

Összefogással, környezeti tudatossággal, szolidaritást vállalva lehetséges egy élhetőbb (helyi) társadalmat működtetni.

Társadalmi hatásmérés eredményei
a Közösségi Szociális Szövetkezet
2011-2016 közötti 5 évében
Összeállította: Németh László
KöSzSz elnöke

2016. november

Az adományboltokat működtetik Vizkelety László szakmai vezetésével
Baranyi Zsuzsanna, Bársony Róbert; Farkas-Kis Ágnes, Kenéz Réka, Korényi
Anna; Lajkó Alexandra, Nagy Benjamin, Szász Anikó, Varga Zsuzsanna
pénzügyi vezető: Barótiné Markó Réka

1

Közösségi Szociális Szövetkezet (KöSzSz)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Nagy utca 10.
Iroda: 1055 Budapest, Kossuth L. u. 17.
Adományboltok: 1125 Bp, Alkotás u. 39/a.;
1116 Bp, Vegyész u. 1-5.; 1068 Bp. Király u. 103.
Tel.: +36/309997003 skype: enel33
MagNet Bank 16200151-00096801
e-mail: koszsz.szovetkezet@gmail.com
weblap: http://koszsz.hu/

Összefogással, környezeti tudatossággal, szolidaritást vállalva lehetséges egy élhetőbb (helyi) társadalmat működtetni.

Tartalom
Vezetői összefoglaló ............................................................................................................................... 3
Közösségi Szociális Szövetkezet bemutatása ......................................................................................... 4
Működési jellemzők ................................................................................................................................ 4
KöSzSz E-Cherry adományboltok hatástérképe ..................................................................................... 8
Szervezeti jellemzők ............................................................................................................................. 10
A működésünkben és a tevékenységünkben modellnek tartjuk ...................................................... 12
Környezetelemzés ................................................................................................................................. 14
Pénzügyi fenntarthatóság – fenntartható gazdálkodás ...................................................................... 16
Önfenntartó finanszírozási modellünk .............................................................................................. 17
KöSzSz jövőképe ................................................................................................................................... 19
Kockázatelemzés................................................................................................................................... 20
Társadalmi haszon számszerűsíthető eredményei .............................................................................. 22
Állampolgárok adományozásának éves értéke ................................................................................. 22
Beadott adományok éves mennyisége és az elkerült hulladékkezelési költség. Környezeti terhelés
csökkentése. ...................................................................................................................................... 23
Vásárlók éves száma, részükről megtakarított kiadás....................................................................... 25
Megteremtett munkahelyek száma, elkerült állami kiadások éves nagysága és a többlet jövedelem
mértéke a munkatársaknál................................................................................................................ 26
Önkéntes munka értéke, amivel hozzájárultak az adománybolt működéséhez ............................... 28
Munkatársaink tudásának, készségeinek fejlesztése – elméleti és gyakorlati képzésük megtakarított
költsége ............................................................................................................................................. 29
Civil, karitatív szervezeteknek, közgyűjtemény vagy múzeum számára tovább adományozott
tárgyak értéke ................................................................................................................................... 29
Önkormányzati együttműködésben megtakarított éves bérleti díj nagysága .................................. 30
Adományközvetítés éves értéke (havi 3 nagy értékű adomány közvetítésével) – megtakarított
kiadások nagysága ............................................................................................................................. 30
Képzésen keresztül externális hatás.................................................................................................. 31
Társadalmi megtérülés eredménye................................................................................................... 33
1.

számú melléklet: Társadalmi haszon mutatóinak számítási módszere ...................................... 34

2.

sz. melléklet – adománybolt felmérés statisztikai adatai 2015. febr. ........................................ 39
2

Közösségi Szociális Szövetkezet (KöSzSz)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Nagy utca 10.
Iroda: 1055 Budapest, Kossuth L. u. 17.
Adományboltok: 1125 Bp, Alkotás u. 39/a.;
1116 Bp, Vegyész u. 1-5.; 1068 Bp. Király u. 103.
Tel.: +36/309997003 skype: enel33
MagNet Bank 16200151-00096801
e-mail: koszsz.szovetkezet@gmail.com
weblap: http://koszsz.hu/

Összefogással, környezeti tudatossággal, szolidaritást vállalva lehetséges egy élhetőbb (helyi) társadalmat működtetni.

Vezetői összefoglaló
A Közösségi Szociális Szövetkezet (2010-ben alakult) egy olyan társadalmi vállalkozás, amely
az E-Cherry adományboltok (három üzlet) működtetésével – állami támogatás nélkül, az
állampolgárok adományozásával – önfenntartó modellben nyújt foglalkoztatást hátrányos
helyzetű emberek számára. Nagyon olcsó vásárlási lehetőséget biztosít szegény embereknek,
hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz az adományok újra használatba adásával, újra
hasznosításának megszervezésével. Mindezt a szövetkezeti – demokratikus működés,
szolidáris közösségi – elvek megvalósításával.
A fenntartható üzleti modell szerint felépített E-Cherry adományboltok, az állampolgárok
adományainak eladásából származó árbevételből, az önkormányzat által kedvezményesen
biztosított bérleti díjú helyiségben, a szövetkezet tulajdonosi szemléletével dolgozó
munkatársak motivációjával tudnak sikeresen működni. A fenntartható működés fontos
összetevője a sok (hat) csatornás értékesítés, ahol minden adománynak megtalálható az
optimális ár-értékarányú felvevő piaca, miközben maga az adománybolt megmarad
legolcsóbb vásárlási lehetőségként a szegények számára. Az E-Cherry adományboltok vezetői
tudásukat – az adománybolt kultúrát, a fenntartható foglalkoztatást, a környezettudatos
szemléletet – az adománybolt nyitására felkészítő képzésen keresztül adják át. Olyan
adománykezelési és válogatási rendszer került kialakításra, amely lehetővé teszi muzeális
értékű, antik tárgyak vagy gyűjtői tételek azonosítását, amelyeket továbbadományozás
keretében közgyűjtemények vagy múzeumok kapnak meg, illetve más civil szervezetekkel való
együttműködés keretében az ő igényeiknek megfelelően gyűjtött adományok átadásra
kerülnek a klienskörük támogatása érdekében. Az együttműködés kiterjed művészekkel,
művészeti akciókban való részvételre is. Az adományboltban fontos, hogy közösségi térként is
tudjon működni, ezért tudatos közösségépítés és közösségi programok szervezése is történik
az adományboltokban. Miután az E-Cherry adományboltok területe nem alkalmas bútorok
vagy nagyobb méretű tárgyak fogadására, ezért a nagyobb tárgyak esetében kialakításra
került az adományközvetítés rendszere.
Az E-Cherry adománybolt modell jellegét adja a szövetkezeti szervezeti felépítés, a
demokratikus működés; a munkatársak kiválasztási módja, felkészítésük az adománybolti
munkára; az önfenntartó finanszírozási modell; a környezettudatos működés és
szemléletformálás; a társadalmi szolidaritás gyakorlati megvalósítása; együttműködés
önkormányzatokkal, civilekkel, adományozókkal; a társadalmi felelősségvállalás keretében
nyújtott képzés, továbbadományozás, az adományozási kultúrát népszerűsítő
„adományboltok éjszakája” szervezése; az átlátható működés, nyilvános beszámolók az
adományozók felé.
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Közösségi Szociális Szövetkezet bemutatása
Képviseljük, hogy a szociális szövetkezet akkor tud működőképes lenni, ha jó társadalmi
helyzetben, tudással, készségekkel rendelkező emberek fognak össze hátrányos helyzetű,
munkaerőpiacról kirekesztett emberekkel, és alakítanak közösen szociális szövetkezetet, azzal
a céllal, hogy fenntartható, társadalmi vállalkozást működtessenek közösen. A Közösségi
Szociális Szövetkezet ennek megfelelően alakult. Az alkalmazott munkatársként belépő
kollégáink általában 1 éven belül egyben a szövetkezet tagjaivá is válnak, ezzel tulajdonosai
lesznek a szövetkezetnek és résztvevői a döntéshozatalnak. 2016-ban a szövetkezetnek 16
tagja van. Hét tagjának van felsőfokú iskolai végzettsége, hét tagnak van középiskolai
végzettsége (egy tag a munka mellett szerezte meg a végzettséget), egy tagnak van
szakmunkásképzős és egy tagnak nyolc általános iskolai végzettsége. Négyen 50 év felettiek,
hárman pályakezdők, két tag gyermekét egyedül nevelő és egy roma származású tagunk is
van.
A Közösségi Szociális Szövetkezet jelenleg három E-Cherry adományboltot működtet – XII.
ker. Alkotás út 39.; XI. ker. Vegyész u. 1-5.; VII. ker. Király u. 103.

Működési jellemzők
A Közösségi Szociális Szövetkezet, egy olyan társadalmi vállalkozás, amely az E-Cherry
adományboltok működtetésével – állami támogatás nélkül, az állampolgárok
adományozásával – önfenntartó modellben nyújt foglalkoztatást hátrányos helyzetű emberek
számára. Nagyon olcsó vásárlási lehetőséget biztosít szegény embereknek, hozzájárul a
környezeti fenntarthatósághoz az adományok újra használatba adásával, újra hasznosításának
megszervezésével. Mindezt a szövetkezeti – demokratikus működés, szolidáris közösségi –
elvek megvalósításával.
Munkatársaink kiválasztásánál fontos szempont, hogy olyan hosszú idő óta munkanélküli
embereknek adjunk munkát, akik életkoruk (55 év felettiek) miatt már nem kapnak munkát,
vagy olyan pályakezdő fiatalok, akik nem tudnak belépni a munkaerőpiacra és itt szerezhetik
meg első munkatapasztalataikat, illetve származásuk (pl. romák), vagy mentális betegségük
(pszichés állapotuk), továbbá élethelyzetük (pl. GYES után) miatt nehéz a foglalkoztatásuk.
Összesen 12 alkalmazottja van jelenleg a szociális szövetkezetünknek, ebből 10 főt valamilyen
hátrányos helyzetből vettünk fel a szövetkezetünkbe. A béreket úgy állapítjuk meg, hogy az
alapbér magasabb, mint a minimálbér, és ösztönzésként a forgalom után jutalék jár a
munkatársainknak. A biztos jövedelem, a társadalombiztosítási jogosultságok lényegileg
járultak hozzá a munkatársaink életminőségének, biztonságérzetének a javulásához. Egyik 8
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általános végezett munkatársunk érettségit szerzett és önálló albérletbe tudott költözni a
gyermekével. Munkatársaink évenkénti munkaegészségi orvosi vizsgálatát úgy szervezzük
meg, hogy az folyamatos prevenciót és az egészség fenntartását szolgálja.
Munkatársainkat saját belső képzésünkön készítjük fel az adománybolti munkára.
Folyamatosan fejlesztjük kompetenciáikat, amelyekkel meg tudnak felelni itt nálunk vagy akár
az elsődleges munkaerőpiaci elvárásoknak. Az élethelyzeteknek megfelelően biztosítjuk a
rugalmas munkarendet, illetve a részmunkaidő lehetőségét. Azokban a munkakörökben,
ahol erre lehetőség van (Vatera, pénzügyes), biztosítjuk a távmunka végzés lehetőségét.
Az adománybolt lényegi feladata a szemléletformálás, a környezettudatos magatartás
kialakítása, a szolidaritás mindennapi működtetése, ahol a jómódúak adományaikkal
támogatják a társadalom szegényebb embereit, miközben fontos szerepet tölt be az
előítéletek lebontásában, mivel az adománybolt terében találkoznak, kapcsolatba kerülnek
adományozók és adományt vásárlók. Az adománybolt a napi működésben kapcsolati hálót
biztosít, a törzsvásárlók és törzsadományozók közösségi tereként is működik. Lehetőséget
adunk önkéntes munkára is – 21 fő számára, átlagban havi 20 órában –, akik felajánlható
önkéntes kapacitásukat az adományok válogatásában, kihelyezésében, az adományozókkal és
a vásárlókkal való kapcsolattartásban, illetve a szövetkezet működésének támogatásában
tudják hasznosítani. Az adományboltot egy olyan társadalmi szolgáltatásként értelmezzük,
ahová a piacgazdaság jellemzőjeként termelődő háztartási/családi feleslegek beadhatók
adományként, azzal a céllal, hogy az adományozó hozzájáruljon hátrányos helyzetű emberek
foglalkoztatásához,
a
társadalmi
szolidaritás
jegyében
szegény
emberek
szükségletkielégítéséhez, illetve aktívan részt vegyen a föld környezeti megóvásában az újra
használaton és újrahasznosításon keresztül.
A társadalmi felelősségvállalás keretében évente két-három alkalommal „Adománybolt
nyitásra felkészítő képzést” tartunk, azok számára, akik szeretnének adományboltot alapítani.
Itt átadjuk az önfenntartó, foglalkoztatást biztosító, környezettudatos adománybolt működési
modelljére vonatkozó tudást. Az eddigi öt képzésünkbe mintegy 40 fő járt. A résztvevők
Budapesten kettő, Békéscsabán egy, Gyulán egy, Kecskeméten egy adományboltot nyitottak.
Munkatársaink meghívásra előadásokat is tartanak a szövetkezeti, illetve a fenntartható
adománybolt működésről. Magunk is hirdetünk az adománybolthoz kapcsolódó szakmai
előadásokat.
Az adományok válogatásánál odafigyelünk arra, hogy ha olyan adománnyal találkozunk, ami
muzeális értékű, antik tárgy vagy gyűjtői tételbe tartozik, akkor azt felajánljuk,
továbbadományozzuk közgyűjtemény vagy múzeum számára. Így adományoztunk már az
Iparművészeti Múzeum, illetve Fortepan gyűjteménynek is. Ugyanakkor vannak olyan civil- és
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karitativ szervezetek akiknek továbbadományozunk kimondottan számukra gyűjtött
termékeket (pl. hajléktalan szervezetnek takarókat vagy szegények készségfejlesztésével
foglalkozó civil szerveztek számára alkotáshoz szükséges alapanyagokat).
Az adományboltok működtetésben együttműködünk a helyi önkormányzattal (szerződéses
formában a XII. Hegyvidék és a XI. ker. Újbuda), helyi szociális intézményekkel, helyi civil
szervezetekkel, a helyi- és országos médiákkal, hogy minél több emberhez eljusson a
társadalmi üzenetünk, hogy „összefogással, környezeti tudatossággal, szolidaritást vállalva
lehetséges egy élhetőbb (helyi) társadalmat működtetni”. Az E-Cherry adományboltról helyi,
országos napilapban, Tv-ben, rádióban mintegy 60 cikk, riport jelent meg. Az elmúlt 5 év átlagát
vizsgálva a KöSzSz weblapját évi 7000 felhasználó látogatta meg, 58500 megtekintés történt. A KöSzSz
Facebook oldalait 2167 ember követi, naponta 1500-1700 ember nézi meg átlagban. A

működésünket bemutató előadások száma évente hat, ahol a résztvevők száma
megközelítette a 150 főt. Az önkormányzatokkal olyan szerződést kötünk, amelyben az
önkormányzat helyet és kedvezményes bérleti díjat biztosít a szövetkezetünk számára, mi
pedig vállaljuk, hogy helyi munkanélkülieket foglalkoztatunk az adományboltban, illetve a
helyi lakosok számára elérhető az adománybolt fentebb ismertetett társadalmi szolgáltatása.
Eddig két „Adományboltok éjszakája” (2015 és 2016) rendezvényt szerveztünk meg
országosan, amelyben 8 szervezet mintegy 20 adományboltja vett részt, ahol a megjelentek
száma megközelítette a 600 főt és az adományozást népszerűsítő, adományozás kultúrát
közvetítő színes programok száma 50 körül volt.
Az adománybolt, mint olcsó vásárlási lehetőség, tulajdonképpen egy olyan módja a
szegénységben élők támogatásának, ahol a szűkös anyagi lehetőségeikhez igazodva
fillérekért (150 Ft-ért) tudnak ruhákat, cipőt vásárolni, a mindennapi életvitelhez szükséges
eszközöket beszerezni, sőt még a „luxusnak” számító, emberi méltóságot adó szórakozásra is
tudnak költeni – filmek, könyvek, hanglemezek, ajándékok formájában – szintén fillérekért. A
három adománybolt havi forgalma 11000-13000 tétel között van, ahol a termékek átlagos ára
200-250 forint között van, a vásárlók száma havonta 3000-3500 között mozog és a vevők
átlagos költése 500-1000 forint. Az adományboltokban úgy tud vásárolni egy szegénységben
élő ember, hogy nem könyöradományt kap, ahol hálásnak kell lennie azért, hogy kap valamit,
hanem méltóságteljes vásárlóként tud megjelenni. Figyelve a szűkös igényekre, időnként
olyan akciókat is hirdetünk, amelyek aktuális helyzetben segítenek a szegény embereken (pl.
tankönyvgyűjtés).
Adományközvetítés. Az adománybolt közvetítő szerepet is vállal jómódúak és rászorulók
között, olyan árucikkekre/tárgyakra, amit nem fogadunk az adományboltjainkban a méretük
miatt (hűtő, mosógép, bútor). Ha valaki nem tud megvenni valamilyen használati tárgyat,
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akkor jelezheti ezt nekünk (e-mailben, személyesen a boltokban) és mi az igényt kitesszük a
bolti hirdető táblánkra és a facebook oldalunkra. Akinek lehetősége van adományozni a
keresett árucikket, tárgyat, jelezheti e-mail címen vagy a boltjaink telefonszámán, illetve
személyesen. Az igénylőt és az adományozót összekötjük és ők leegyeztetik, hogy milyen
módon kerül átadásra az adomány. Adományboltjaink a szállítást nem tudják vállalni csak a
közvetítést.
Van egy olyan általános társadalmi szemlélet, hogy Budapest XII. kerületében nem élnek
szegények. A napi tapasztalatunk az, hogy még a XII. kerületnek is vannak szegény lakói. Itt is
válnak munkanélkülivé emberek; vannak olyan betegséggel, fogyatékossággal élő emberek,
akiknek nagyon alacsony a jövedelmük; akik egy válás miatt kerültek lehetetlen helyzetbe.
Sokan csak a filléres termékeket tudják megvásárolni az adományboltban.
Az adománybolt működésének fontos eleme a környezeti fenntarthatósághoz való
hozzájárulás. Az adományboltban leadott adományok megelőzik, hogy ezek a háztartás
szintjén feleslegessé vált tárgyak szemétté váljanak. A három adományboltunk havonta kb. 10
tonna adományt fogad, aminek a nagyrésze (60%) újra használtba adásra kerül azáltal, hogy
megveszik a boltban a vásárlók. A válogatást követően a nem használható adományokat (30%)
szelektíven válogatjuk – főként ruha és elektronikus cikkek – és újrahasznosítását,
feldolgozását biztosítjuk. Az adományoknak mindössze a 10%-a kerül kommunális
hulladékként kidobásra.
Közösségi programok az adományboltban. Az Alkotás úti adományboltban az új könyves
részleget tudatosan úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség legyen közösségi programok
megrendezésére is. Ünnepkörökhöz kapcsolódóan rendezvényeket szervezünk vásárlóink és
adományozóink részére. Havi három alkalommal rendezünk közösségi programot (előadás,
filmklub, kézműves foglalkozás). A közösségi szolgáltatás része, hogy lehetőséget adunk arra,
hogy az adományokat úgy adja be valaki, hogy az adományok történetét elmeséli. Sokszor
hagyatékhoz kapcsolódóan nehéz az adományozónak az érzelmi megválás a tárgyaktól, illetve
gyász kapcsolódik ezekhez a tárgyakhoz. Az adománytörténet mesélés segíti a
gyászfeldolgozást. A közösségi programok része, hogy különböző művészeti akciók
támogatójaként az adománybolt hozzájárul művészek alkotásaihoz, illetve vannak olyan közös
művészeti programok, amelyek célja, hogy az adománybolt készletéből választva a művész
adományokból készült művészi alkotásokat hozzon létre és mutasson be. Vannak olyan
művészek, akiknek általuk meghatározott anyagokat gyűjtünk, ezzel hozzájárulva
művészetükhöz.
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•az állampolgárok
tárgyi adományaiból
bevétel
•önkormányzat
kedvezményes bérleti
díj
•szövetkezet
tulajdonosi
szemléletére épülő
társadalmi vállalkozás
napi működése,
munkatársaink
elkötelezettsége
•önkéntes munla

•korábban hátrányos
helyzetű embereket
foglalkoztatunk
•az adománybolt olcsó
vásárlási lehetőség, a
szegénységben élők
támogatási formája
•hozzájárulás a
környezeti
fenntarthatósághoz,
az adományok újra
használatba adásával,
újrahasznosításával
•sok féle értékesítési
csatorna
működtetése, az áruk
legjobb áron történő
értékesítéséhez
•adománybolt nyitásra
felkészítő képzés
érdeklődőknek
•muzeális értékű, antik
tárgy vagy gyűjtői
tétel tovább
adományozása
közgyűjtemény vagy
múzeum számára
•„Adományboltok
éjszakája” szervezése
•adománybolti
közösségi programok
szervezése
•adományközvetítés
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hatások

tevékenységek

erőforrások

KöSzSz E-Cherry adományboltok hatástérképe
•önbecsülés, lelki
egészség, közösséghez
tartozás, államnak nem
kell segélyt fizetnie
•hétköznapi használati
eszközök, ruhák
beszerzésén évi több
tízezer forint
megtakarítás
•élhetőbb környezet,
környezettudatos
szemléletmód ; az új
tárgyak gyártási
költségének
megtakarítása
•autonóm és
fenntartható társadalmi
vállalkozásként működik
az adománybolt
•adománybolt kultúra
átadása, fenntartható
modell alapján újabb
hátrányos helyzetű
foglalkoztatottak
bevonása
•társadalom
közgyűjteményei
gazdagoknak, közösség
számára elérhető
tárgyak
•az adományboltok
közösségi fellépése, az
adománykultúra
terjesztése
•helyi közösség építése,
támogató kapcsolatok
kialakítása
•aki fel tudja ajánlani és
akinek szüksége van
valamire, köztük hidat
képez
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Szervezeti jellemzők
2010. november 5-én alakítottuk meg a Közösségi Szociális Szövetkezetet Budapesten,
elsősorban szociális szakemberek részvételével. A szociális szakemberek hidat képeznek a
társadalomból kirekesztettek, elnyomottak és a szövetkezet által nyújtott munkaerőpiaci
tevékenységek között. A célunkat a következőképpen fogalmaztuk meg:
A kölcsönös, szolidáris együttműködés keretének kialakítása, amely egyben válasz a
piacgazdaság (negatív) jellemzőire. Az egyéni érdekkel szemben a közösségi érdeket
hangsúlyozzuk. Az alá-fölé rendeltséggel szemben, a demokratikus, egyenrangú
kapcsolatokat, a piac globális hatásával szemben, a helyi közösségek fenntarthatóságát tartjuk
értéknek. Az egyénnek, az uniformizációval szemben, az egyéni kibontakozás lehetőségét
adjuk. A rejtett társadalmi kirekesztésre a helyi/kisközösségi befogadó és integráló társadalom
működésének kialakításával válaszolunk. A szövetkezet tagjai a tevékenységüket az emberek
közötti szolidaritásra építik, fontosnak tartják az alakító, állampolgári magatartás
megvalósítását munkájukban, és a napi működésben a demokratikus eljárások szerint
döntenek. Olyan közös érdekeltségű tevékenységet folytatunk, amely biztonságos
megélhetést, jó minőségű egyéni, családi és közösségi életformát tesz elérhetővé tagjaink
számára. A szövetkezetünk fenti értékek szerinti gyakorlata hozzájárul a helyi fejlődéshez, az
összetartó közösségi, és társadalmi működéshez, a társadalmi és gazdasági stabilizációhoz, a
sokszínű foglalkoztatás megvalósításához, védelmet ad a kirekesztéssel szemben, és egy
formája a szegénység elleni küzdelemnek.
Szociális szövetkezetünk az aktív szociálpolitika egyik leghatékonyabb eszköze, mert a
befogadó társadalmi értékek mentén biztosít foglalkoztatást, megélhetést, közösséget,
leginkább azok számára, akiket a társadalmi mechanizmusok kirekesztenek. Szociális
szövetkezetünk így az élhető társadalom egyik alapköve. A pénz profitérdekeltségének
alárendelt logika helyett a közösségi együttműködés, a bizalom, a partnerség, a biztonságos
munka és foglalkoztatás logikáját követi a szövetkezeti tevékenységünk. Így valós alternatívát
tudunk nyújtani a fenntartható társadalmi működésre, a kirekesztő piacgazdaság
alternatívájaként, a szolidaritásra, a munka, az ember megbecsülésére, valamint a környezeti
fenntarthatóság, szegénység elleni küzdelem, kirekesztés elleni fellépésre épülő
tevékenységünkkel.
A szövetkezet elnöksége olyan három tagú testület, akik a képességeikben kiegészítik
egymást. Németh László elnök szociális szakember, egyetemi oktató; Vizkelety László
adományboltok szakmai és kereskedelmi vezetője, egyben az első magyar adománybolt
létrehozója is, pénzügyi szakember, becsüs. Farkas-Kis Ágnes az Alkotás úti adománybolt
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boltvezetője, aki munkanélküliként került be a szövetkezetbe és ma már az adománybolt
vezetés egyik szakértője. Minden stratégiai döntést a szövetkezet éves közgyűlése hoz meg, ahol minden tagnak egy szavazata van -, az elnökség a napi operatív feladatok irányítását
végzi. A menedzsmenthez tartozik még Barótiné Markó Réka pénzügyi vezető. Kéthavonta
team (minden adományboltban dolgozó és a menedzsment) ülésen értékeljük az
adományboltok működését, megbeszéljük a fejlesztési irányokat, megoldandó feladatokat.
Folyamatosan elemezzük a boltok forgalmát, mutatóit, amire építve értékeljük az
adományboltok teljesítményét és meghatározzuk a fejlesztési irányokat.
A kötelező éves beszámoló mellett évente elkészítjük az adományboltba érkezett adományok
felhasználásáról a nyilvánosságnak szóló tájékoztatónkat, ahol pontosan láthatók a
bevételeink és kiadásaink jellemzői. Fontosnak tartjuk társadalmi vállalkozásként a teljes
átláthatóságunkat, az adományozóink tájékoztatását, hogy tudják, hogyan hasznosult az
adományuk. Adományozóinkkal és vásárlóinkkal a személyes kapcsolattartáson túl a
Közösségi Szociális Szövetkezet weblapján , illetve facebook oldalán, valamint az E-Cherry
adománybolt weblapján és facebook oldalán keresztül is tartjuk a kapcsolatot.
2011. év október 1. – 2012. december 31. között TÁMOP-2.4.3./B-2-10/2-2010-0039 atipikus
foglalkoztatási pályázat keretében a „Közösségben újra hasznos” projekt keretében
49.975.650 Ft támogatást kapott a szövetkezetünk. A pályázat időszaka alatt 16 hátrányos
helyzetű embert készítettünk fel az elsődleges munkaerőpiaci részvételre és foglalkoztattunk
a szövetkezetben. A pályázati programban a teljes foglalkoztatási létszám 16 fő. A XII. kerületi
CSSK-val együttműködve kiválasztottunk egy 50 év feletti nőt az Adománybolt céhegységbe;
három nőt az Alkotás manufaktúrába (mindhárman tartós munkanélküliek, közülük egy
roma); a Munka-tár céhegységbe két roma nőt, egyikük 50 év feletti; továbbá foglalkoztatunk
három tapasztalati szakértőt (mindhárman szegénységben élők, 1 fő roma, 1 fő megváltozott
munkaképességű). A menedzsmentben foglalkoztatt unk 1 fő projektmenedzsert és 1 fő
szakmai vezetőt. A támogatás időszaka alatt több céhegység működött (zárótanulmány). A
takarító céhegység (Munka-tár) Budapest VIII. kerület roma lakóit kötötte össze a XII. kerület
társasházainak lakóival. Az ajándéktárgy készítő céhegység (Alkotás Manufaktúra) hulladékból
(márvány, bőr, fa) állított elő különböző ajándéktárgyakat. A tapasztalati szakértő céhegység
szegénységben élőket és az államigazgatás (helyi, központi, minisztériumi) szintjét kötötte
össze, annak érdekében, hogy a törvényhozásban, államigazgatásban megjelenjenek a
szegények szempontjai. A háztartási zöldenergia céhegység, pedig olyan (low tech)
technológiákat állított elő (biogázfejlesztő, rakéta kályha) és adott át a szegénységben élők
számára, ami lehetővé tette, hogy a közüzemi szolgáltatásokból kizárt háztartásokban is
legyen lehetőség főzni és fűteni. A pályázat keretében nyitottuk meg az első
adományboltunkat a XII. kerületben. A pályázat keretében kidolgoztunk egy javaslatot a
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HUMUSZ Szövetséggel közösen, egy országos Re-Use hálózat felállítására, ahol foglalkoztatást
lehetne adni a lomizóknak, illetve műhelyek felállításával munkahelyeket lehetne teremteni
az újra hasznosítás, a javítás, szétszerelés munkafolyamataiban. A pályázatban az derült ki,
hogy fenntartható módon az adománybolt működtethető, így ennek fejlesztésével folytattuk
tevékenységünket. A második adományboltot 2012. szeptemberben, a XI. kerületben, a
harmadik adományboltot pedig 2014. márciusában, a VI. kerületben nyitottuk meg. A
pályázatot követő fordulópont volt a szövetkezetünk életében, hogy az adományboltok
fenntartható, stabil működését tűztük ki jövőbeni célként. Célunk olyan modellszerű működés
kialakítása, amely bárhol másutt is megvalósítható.

A működésünkben és a tevékenységünkben modellnek tartjuk
-

-

-

a szövetkezet szervezeti felépítésünket és demokratikus működésünket, vezetési
modellünket, a tulajdonosi szemléleten keresztül, saját fenntartásban és értékeink
szerint működtetett munkahelyeket
munkatársaink kiválasztási szempontrendszerét, felkészítésüket a munkavégzésre,
kompetenciáik fejlesztésének módját
önfenntartó finanszírozási modellünk
környezettudatos működés és szemléletformálás
az adománybolt a társadalmi szolidaritás közvetítői tereként szolgál az adományozók
és az adományt igénybe vevők számára
az adománybolt közösségi térként való működését, a törzsvásárlók anyagi és lelki
támogatását
a társadalmi felelősségvállalás keretében nyújtott képzésünket, tovább
adományozásunkat múzeumoknak, gyűjteményeknek, az adományozási kultúrát
népszerűsítő „adományboltok éjszakája” szervezését
átlátható működésünket, az adományozók felé nyilvános beszámolóinkat
az együttműködéseinket önkormányzatokkal, civilekkel, adományozókkal
a disszeminációs tevékenységünk eredményeként az adományboltról megjelent
cikkeket, interjúkat, riportokat
szemléletmódunkat, ahogy működtetjük az adományboltot

Sikerkritériumként azt határoztuk meg, hogy pénzügyileg, társadalmilag és környezetileg
fenntartható módon – az általunk fontosnak tartott demokratikus és szolidáris elvek szerint –
tudjon működni az adománybolt, ahol humánus munkafeltételek között tudunk
foglalkoztatást biztosítani – társadalmi vállalkozás keretében – boltonként 2-3 embernek.
Ahol olyan kapcsolatunk van a helyi társadalommal, hogy folyamatosan kapunk
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támogatásként – megfelelő mennyiségű és minőségű – adományt, amivel lehetőségünk van
rászoruló emberek számára nagyon olcsó beszerzést biztosító boltot működtetni. Sikernek
tekintjük, ha az adománybolt képzésen átadott működési modellünk alapján, az országban
mások is nyitnak adományboltot és fenntarthatóan működtetik.
Szolgáltatásaink minőségét az biztosítja, hogy folyamatos párbeszédben vagyunk
adományozóinkkal, vásárlóinkkal, együttműködő partnereinkkel és odafigyelünk a
visszajelzéseikre, igényeikre, sőt ha lehet, bevonjuk a fejlesztéseinkbe ötleteiket, javaslataikat
és magukat a javaslattevőket.
Munkatársainkkal havonta rendszeresen tartunk megbeszéléseket, negyedévente
közösségépítő programokat, ösztönözzük a különböző kikapcsolódási és feltöltődési
lehetőségekben a részvételüket. Tudatosan figyelünk arra, hogy a burn-out megelőzése
érdekében időnként cseréljük a feladatköröket, helyszíneket, ösztönözzük a képzéseken,
konferenciákon való részvételt.
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Környezetelemzés
Az adománybolt egyik szegmense az adományozók. Az adománybolt működési modelljében
alapvetően abban gondolkodunk, hogy a piacgazdaság felesleges többlete biztosítja a
folyamatos adományellátásunkat, ami piaci szempontból beszerzés nélküli árukészletet jelent
és versenyelőnyt. Az adománybolt másik szegmense a vásárlói réteg. A szegénységben élők
számára az olcsó árak vonzóak az adományboltban. További alapvetésünk, hogy az
adománybolt az árukészlet minőségével és árával vonzza a legtöbb vevőt, folyamatosan
szemléletformálással igyekszünk növelni a környezettudatos, fenntarthatóságot támogató
tudatos vásárlói réteget. Számítunk ugyanakkor a kincsvadász vásárlói rétegre is, akik a
használt cikkek között keresnek speciális igényeiknek megfelelő árukat. Fontos vevőink a
viszonteladók. Ezek a vevők javarészt ugyanolyan rászorulók, kisegzisztenciák (nagy részük
piacozó), akiket az áruinkkal és az árainkkal nagyban segítünk, hogy ezt a tevékenységüket
eredményesen végezhessék. Miután a tapasztalataink világossá tették, hogy nem minden áru
adható el értékén vagy speciális jellege miatt az adományboltban – illetve érdeklődés sincs
iránta – ezért kialakítottuk az internetes kereskedést (Vatera) is, illetve a többcsatornás
értékesítést.
A boltjaink helyét úgy választottuk ki, hogy olyan elhelyezkedése legyen, ahol egy oldalról az
adományozók könnyen elérik, másik oldalról közel legyenek a szegénységben élőkhöz. Emiatt
előnyös, ha az adománybolt főútvonalnál, forgalmas helyen, csomópontnál van, illetve van
kirakata, és utcai bejárata. Fontos, hogy gépkocsival megközelíthető legyen, a parkolás
legalább részlegesen megoldható legyen. Az adománybolt szempontjából jó, ha a bolt mérete
legalább 60-120 nm, ahol eladó tér és háttér raktár, feldolgozási hely rendelkezésre áll.
Az adománybolt versenyelőnye más olcsó boltokhoz képest, hogy az árubeszerzés költsége
nulla forint, azért adományoznak, mert támogatják az adománybolt céljait.
Az
adományboltok piaci szempontból a turkálókkal „versenyeznek”. Amíg a turkálók külföldi
zsákos ruhákat árulnak, addig az adományboltok árukészlete egyedi, mind a ruhák, mind az
egyéb tárgyak vonatkozásában. Az öt éves működésünk tapasztalata alapján azt látjuk, hogy
az adománybolt környékén nem maradnak fenn a turkálók, mert a vásárlói réteg inkább az
adományboltokat választja. Az adománybolt árai a legolcsóbbak. További versenyelőny, hogy
az adományozással „megszabadulnak” a háztartások a felesleges dolgaiktól, így az adományok
befogadása, mint szolgáltatás hozzájárul az adományozók elégedettségéhez. Az adománybolt
társadalmi vállalkozásként hátrányos helyzetű embereket foglalkoztat, az adományozók
hozzájárulnak ezen cél megvalósulásához. Társadalmi vállalkozásként az önkormányzat
támogatja az adományboltot, kedvezményes bérleti díjjal adja a helyiséget. Munkatársaink,
szövetkezeti tagjaink nagyon motiváltak, mert egy olyan munkahelyen tudnak dolgozni, amit
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saját magunk hoztunk létre és tartunk fent, a függetlenségek nagy értéke van mindannyiunk
számára. Szervezeti jellemzőnk – a szövetkezet, mint társadalmi vállalkozás – tulajdonosi
szemlélete segíti a sikerességünket és építhetünk a már meglévő 5 éves kiskereskedelmi
tapasztalatunkra is.
Az E-Cherry adományboltok működésében innovációként tekintünk arra, hogy a
Magyarország első adományboltját a kereskedelmi vezetőnk, Vizkelety László hozta létre.
Innováció az, ahogy az állami támogatásokat kiváltjuk az állampolgárok magánadományaival.
Innováció az, ahogy az adománybolton keresztül hozzájárulunk a szegénység helyzetének
enyhítéséhez. Innováció az adománybolt szolgáltatás, mint a háztartási feleslegek befogadó
helye és az ehhez tartozó környezettudatosságra ösztönző szemléletmód. Innováció a
foglalkoztatáspolitikában, hogy egy társadalmi vállalkozás keretében fenntartható módon,
hogyan biztosítunk munkahelyet hátrányos helyzetű emberek számára, az önkormányzatokkal
szoros együttműködésben. Innováció az, ahogy felépítettük az értékesítési csatornákat, hogy
minden terméknek megtaláljuk az árának megfelelő legoptimálisabb értékesítési formát, ahol
az adományokból megmaradó hulladéknak is kialakítottuk az újra hasznosításhoz kapcsolódó
értékesítését. Innováció az, ahogy kialakítottuk munkatársaink, illetve adományboltot nyitni
szándékozó érdeklődők számára az adománybolt képzést. Innováció a felállított válogatási
szempontunk, amely alapján muzeális értékű, antik tárgy vagy gyűjtői tételeket felismerünk
és felajánljuk, tovább adományozunk közgyűjtemény vagy múzeum számára. Innováció az
adományboltokat összefogó „Adományboltok éjszakája” kezdeményezésünk. Az általános
üzleti gondolkodáshoz képest innováció az a demokratikus működésmód, amely jellemzi a
szövetkezetünk működését. Nem innovációként tekintünk rá, hanem kötelezettségünkként,
hogy az átlátható működésünkkel számolunk be az adományozóink felé arról, hogyan
hasznosítottuk az adományaikat.
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Pénzügyi fenntarthatóság – fenntartható gazdálkodás
Szövetkezetünk 2011. óta működik és 5 sikeresen lezárt üzleti év van mögötte. 2011. év
október 1. – 2012. december 31. között a TÁMOP-2.4.3./B-2-10/2-2010-0039 atipikus
foglalkoztatási pályázaton nyert 50 millió forint határozta meg a bevételeket, ezen felül 2011ben 517.000 Ft volt, míg 2012-ben 9.820.000 Ft volt az árbevétel összege. 2013 óta a
szövetkezetünk támogatás nélkül működik a saját árbevételéből. 2013-ban 20.692.000 Ft,
2014-ben 25.867.135 Ft és 2015-ben 30.691.835 Ft volt a szövetkezet árbevétele.
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Önfenntartó finanszírozási modellünk
Az értékesítési csatornákat nagyon tudatosan, az adományboltok sajátosságának megfelelően
építettük ki.
Meglévő értékesítési csatornák, bevételi források:
Adománybolti eladás - három adománybolt havi tétel forgalma 11000-13000 tétel között van.
Három bolt éves bevétele 30 millió forint. Évente egy adománybolt nyitása a terv.
Internetes kereskedelem (Vatera) - értékes, gyűjteményi, speciális tárgyak biztonságos és
árában történő értékesítése (amik az adományboltban egyébként az árfekvésük miatt nem
eladhatók). Vaterán fent lévő cikkek száma 2200, aminek értéke 5 millió forint.
Eseti, „outdoor” típusú értékesítések - mindig a helyszínre specializált, válogatott
árukészlettel megyünk. Nem csak az eladás a cél, hanem a jelenlét, egyben marketing eszköz
is (szórólap, lehetőség személyes találkozásra olyan emberekkel, akik valószínűleg más
csatornákon nem kerülnénk kapcsolatba az adománybolttal). Évente két-három alkalommal.
Hulladék értékesítés (elektronikus hulladék, rongy hulladék, ruha, szövet) újrahasznosításhoz
(pl. elektronikus alkatrészek felhasználása, rongy autó ülések tömítő anyaga). Havi
rendszerességgel kb. 6-7 tonna értékesítés, 100 ezer forint bevétel.
Bérbeadás - Közösségi tér, illetve raktár terület hasznosítása, árbevétel érdekében. Havi
bevétel 60 ezer forint.
Kialakításra vár
Retró bolt kialakítása. A retró boltban (1970-1990-es évek) és vintage (1920-1960-as évek) jó
állapotú ruházati termékeket és ruházati kiegészítőket fogunk árusítani, kiegészítve minimális
mennyiségű korban, jellegben ide illő tárggyal. Kis mennyiségben árusítanánk mai használt ruházatot,
jellemzően az extrém vagy luxus kategóriába tartozó darabokat. Az árucikkek forrása kizárólag az
adományboltba beadott tárgyak (ezek jellemzően a boltokban nem vagy csak nehezen, csekély
összegért értékesíthetőek). Várható bevétel évi 5-7 millió forint.
Turkáló – egységáras ruhabolt. Az adományboltban nagy mennyiségben felhalmozódott ruhák
egységáras kiárusítása, amit a vevők az adományboltból már azért nem visznek el, mert új és új
árukészletet várnak. Ezek a ruhák még jó minőségűek és jobb értékesítést lehet elérni az egységáras
ruhaboltban, mintha újra hasznosításra értékesítenénk.
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KöSzSz jövőképe
Alapvető megállapodásunk, hogy nem volumenében növeljük az adományboltokat – évente egy
adománybolt nyitása a célunk -, hanem a társadalmi szolgáltatások minősége szempontjából
fejlesztjük az adományboltokat modellként.

Ennek érdekében az elkövetkező évben a teljes értékesítési skála működtetéséhez kialakítjuk
a Retró-boltot – belvárosi helyszínen és az egységáras ruhaboltot valamilyen kevésbé
frekventált, de közlekedésileg jól elérhető helyen.
Fontos lenne, hogy a Retró-bolt hátterében meg tudjunk valósítani egy varróműhelyt, ahol
felújítás, igazítás. eladásra előkészítő munka keretében tudnánk foglalkoztatni egy embert.
Hosszú távon szeretnénk egy emeletes buszban kialakítani a mozgó-adománybolt
szolgáltatást, hogy eljussunk olyan településekre, ahol nem gazdaságos fenntartani egy
adományboltot, de szükséges lenne az ott élők számára, hogy olcsón jussanak ruházathoz,
használati eszközökhöz.
Tervezzük a meglévő boltjaink berendezésének felújítását, az eladó terek otthonosabbá
tételét. Az Alkotás úti boltunkban a padlózat felújítását.
Újabb önkormányzattal igyekszünk támogató kapcsolatot kialakítani és helyileg
adományboltot indítani.
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Kockázatelemzés
Erősségek

Gyengeségek

-társadalmi vállalkozásként, modellszerűen, átláthatóan
működünk, együttműködésben az önkormányzatokkal és
szociális intézményekkel

- egyes munkatársak képzetlensége

- állami támogatás nélkül, az állampolgárok
adományozásával - önfenntartó modellben nyújtunk
foglalkoztatást hátrányos helyzetű emberek számára

tapasztalatunk

- olcsó vásárlási lehetőséget biztosítunk szegény
embereknek

- önkéntesek részvétele az adománybolt

- turistákkal, külföldiekkel még nincs

- tőkeszegénység

működtetésében

- ötéves tapasztalat használt cikk/ruházat
kereskedelmében
- egyedülálló és rendelkezésre álló árukészlet- nincs
beszerzési ár
- viszonylagosan alacsony eladási árképzés, több
csatornán keresztüli értékesítés
- TÁMOP pályázat sikeres lebonyolítása
- munkatársaink motiváltak a független önfenntartó
adománybolt működtetésében – tulajdonosi szemlélet
- demokratikus és szolidáris közösségként működés
- környezeti fenntarthatósághoz hozzájárulás, illetve
szemléletformálás
- adománybolt közösségi térként való funkcionálása
- működési modellünk átadása képzés formájában
- innovatív szemlélet és megoldások

Lehetőségek

Veszélyek

- évente egy adománybolt nyitása
- muzeális értékű, vagy antik tárgy vagy gyűjtői tételek
közgyűjteményi adományozása
- új vevői kör megismerése – retró és egységáras ruhabolt
- új tapasztalatok, mi is tanulunk folyamatosan és
beépítjük a működésünkbe

- jogszabályi bizonytalanságok, nincs
adományboltra vonatkozó szabályozás
- Vis major helyzet, ami nagy anyagi teherrel jár
- nehezen lehet találni megfelelő
üzlethelyiséget
- magas adó- és járulék terhek – kedvezmények
hiánya a társadalmi vállalkozások számára

- új, önálló brand kialakítása (retró), később más is
bevihető alá
- munkatársaink burn-out megelőzése
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Építünk az erősségeinkre és a lehetőségeinkre és az alábbi módon kezeljük a gyengeségeket és
veszélyeket.
Munkatársaink képzésére, továbbképzésére törekszünk, támogatást adunk a munkaidőből, hogy
sikeresen tudják teljesíteni a tanulmányaikat.
Többen beszélnek nyelveket a munkatársaink közül, így a kommunikáció megoldott a külföldi
turistákkal és igyekszünk a kulturális sajátosságokat megismertetni a munkatársainkkal, hogy képesek
legyenek egy multikulturális közegben otthonosan dolgozni.
A tőkeszegénységünket igyekszünk kompenzálni pályázati források vagy hitelek, támogatások
bevonásával. Az indulásnál a TÁMOP pályázat tette lehetővé, hogy kialakítsuk az alapvető
infrastruktúráját az adományboltjainknak.
Egyre több tapasztalatunk van abban, hogy az önkénteseket hogyan kell kiválasztani, felkészíteni és
ellenőrizni, hogy az adománybolt filozófiájának megfelelően tevékenykedjenek. Pontosítottuk az
önkéntes szerződés tartalmát, hogy körülhatárolt legyen és világos az elvárásunk az önkéntesek felé.
A meglévő jogszabályok között nehézséggel, de végezhető az adománybolt tevékenység. Aktív alakítói
voltunk az Adományboltok Országos Szövetségének, amely összefogja az összes adományboltot
Magyarországon és célja, hogy képviselje az adományboltok érdekeit, kezdeményezze olyan
jogszabályok megalkotását, amely elismertté tenné a társadalmi vállalkozásként működő
adományboltokat. Fontosnak tartjuk, hogy az állam elismerje az adományboltok társadalmi szerepét
és támogatásként – a gazdasági társaságoktól eltérő – kedvezőbb adó és járulékfeltételeket állapítson
meg az adományboltok működéséhez (mint Angliában).
Terveink között szerepel – anyagi lehetőségeink függvényében –, hogy felállítunk egy vis major alapot
a szövetkezet számára, hogy kezelni tudjuk a váratlan kiadásokat.
Folyamatosan figyeljük mind az önkormányzatok által, mind a piac által meghirdetett
üzlethelyiségeket, hogy megfelelő helyiség esetén szerződést tudjunk kötni.
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Társadalmi haszon számszerűsíthető eredményei1
Társadalmi haszon alatt valamennyi olyan pénzben kifejezhető hatást értünk, amely adott
tevékenység eredményeképp elkerült károkat, megtakarított kiadásokat, valamint pótlólagos
bevételeket jelent.

Állampolgárok adományozásának éves értéke
2015-ben az állampolgárok által adott adományok éves értéke megközelítette a negyvenmillió forintot.

A beérkezett adományok értéke éves szinten (Ft)
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2011-ben egy adományboltunk volt a XII. kerületben. A második adományboltot 2012. szeptemberben,
a XI. kerületben, a harmadik adományboltot pedig 2014. márciusában, a VI. kerületben nyitottuk meg.
A beérkezett adományok értéke nem jelenti azt, hogy ennyiért értékesíteni is tudjuk az adományokat.
Az öt év alatt beadott adományok összértéke 163 millió forint.

1

A társadalmi haszon mutatók számítási módszerét az 1. számú melléklet mutatja be.
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Beadott adományok éves mennyisége és az elkerült hulladékkezelési költség.
Környezeti terhelés csökkentése.
Az elmúlt öt évben a beadott adományok mennyisége összesen 1500 tonna volt. Ennyi használati tárgy
hulladékká válását előztük meg.

Beadott adományok éves mennyisége (tonna)
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Az elmúlt öt évben a beadott adományok mennyisége alapján az elkerült hulladékkezelési költség
összege közel 35 millió forint megtakarítását és 1500 tonna hulladék megelőzését jelentette.

Beadott adományok éves mennyisége alapján az elkerült
hulladékkezelési költség (Ft.)
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Miután a vásárlók és adományozók 50-75%-a az adományboltok környékről érkezik és főként
tömegközlekedéssel, ezért nagy mértékben hozzájárulnak az adománybolt vásárlói a közlekedési
környezetterhelés csökkentéséhez.

Honnan érkezik az adományozó/vásárló?
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Vásárlók éves száma, részükről megtakarított kiadás
Az elmúlt öt évben a vásárlók száma összesen 394.000 ember volt.

Vásárlók éves száma
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Vásárlónként mindössze évi 9.600 Ft (a valóságban ennél magasabb) megtakarítással számolva az öt
év alatt a vásárlók összesen 3,8 milliárd forintot takarítottak meg.

Vásárlók éves száma alapján a megtakarított kiadás
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Megteremtett munkahelyek száma, elkerült állami kiadások éves nagysága és a
többlet jövedelem mértéke a munkatársaknál
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TÁMOP pályázat idején 24 foglalkoztatott, adományboltokban 12 foglalkoztatott.

Többletjödelem nagysága személyenként havonta (Ft.-)
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Éves nagysága a többletjövedelemnek személyenként (Ft.-)
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A többletjövedelem a minimálbérhez viszonyítva került megállapításra, a minimálbér felett elért
többletjövedelmet mutatja be. Amennyiben a munkanélküli státusz segélyeihez viszonyítanánk, akkor
még nagyobb lenne a többletjövedelem mértéke.

Elkerült állami kiadások éves nagysága.
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Az öt év alatt az állam összességében közel 10 millió forintot takarított meg. 5,3 millió forint
közfoglalkoztatási bért, 600.000 Ft segélyt és 3.8 millió forint szociális intézményfenntartási költséget,
illetve szociális szakember bért.
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befizetett adók és járulékok Ft.befizetett járulék
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Az öt év alatt az államnak adók és járulék formájában befizetett összeg összesen meghaladja a 106
millió forintot.

Önkéntes munka értéke, amivel hozzájárultak az adománybolt működéséhez
Az öt év alatt 21 önkéntes összesen 4200 óra önkéntes munkát végzett 2.9 millió forint értékben.
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Munkatársaink tudásának, készségeinek fejlesztése – elméleti és gyakorlati
képzésük megtakarított költsége
Tíz munkatársunk elméleti, gyakorlati és készségszintű felkészítésén összesen 3,4 millió forint
megtakarítás történt, miután vezető munkatársaink nyújtották a képzést – ingyenes formában.

Munkatársaink tudásának, készségeinek fejlesztése – elméleti
és gyakorlati képzésük megtakarított költsége
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adományozott tárgyak értéke 5 év alatt 2 millió forint – a számukra megtakarított kiadás
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Önkormányzati együttműködésben megtakarított éves bérleti díj nagysága
Önkormányzati együttműködésben megtakarított éves bérleti
díj nagysága Ft
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Az öt év alatt összesen a három boltban 18,6 millió forintot takarított meg a szövetkezetünk a bérleti
díjon.

Adományközvetítés éves értéke (havi 3 nagy értékű adomány közvetítésével) –
megtakarított kiadások nagysága
Adományközvetítés éves értéke
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Az öt év alatt az adományközvetítés összértéke meghaladja a 8 millió forintot.
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Képzésen keresztül externális hatás más településeken élőkre – a megnyitott öt adománybolt
eredményeképp elkerült károk, megtakarított kiadások, valamint pótlólagos bevételek

Elkerült hulladékkezelési költség és állami kiadás (Ft) öt
adományboltra vetítve
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elkerült állami kiadások éves nagysága.

Az öt adományboltra vetítve az elkerült vállalati és állami költségek összértéke közelít a 15 millió
forinthoz.

Vásárlók számára megtakarított kiadás öt adományboltra
vetítve
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Az öt adományboltra vetítve a vásárlók megtakarított költsége közel van az 1,6 milliárd forinthoz.
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Adományok értéke és államnak befizetett adók és járulékok
öt adományboltra vetítve
70 000 000

65 000 000

60 000 000
50 000 000
38 939 887

40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
A beérkezett adományok értéke éves szinten (Ft.-)

államnak befizetett járulék

Öt adományboltra vetítve az állampolgárok adomány formában nyújtott támogatása közel 65 millió
forint és az államnak befizetett adók és járulékok összege 39 millió forint.

A munkatársak éves többletjövedelme, az önkéntes munka
értéke és a továbbadományozás értéke, öt adományboltra
vetítve
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Társadalmi megtérülés eredménye

Társadalmi megtérülés eredménye Ft.
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29 675 000

38 695 000

43 762 500

2014

2015

45 930 000

0
2011

2012

2013

társadalmi befektetés értéke

2016

társadalmi hatások értéke

A táblázat helyes értelmezéséhez fontos tudni, hogy az állam az első két évben (2011 és 2012) összesen
50 millió forintot biztosított pályázaton keresztül. Ebből alapoztuk meg a társadalmi vállalkozásként
működő adományboltot. 2013-tól az állampolgárok adományai, az önkormányzat bérleti díj
támogatása és az önkéntesek munkája járult hozzá munkatársaink kiváló teljesítményéhez, amellyel
elérhető volt, hogy gazdasági értelemben nullszaldóval működjön az adománybolt, miközben a
társadalmi hatások komplex értéke szerint minden adomány egy forintnyi értéke 13-31 Ft közötti
társadalmi hasznot hozott.

2011
2012
2013
2014
2015
2016

társadalmi befektetés
értéke
18 831 000 Ft
60 944 500 Ft
29 675 000 Ft
38 695 000 Ft
43 762 500 Ft
45 930 000 Ft

társadalmi hatások
értéke
371 117 794 Ft
763 800 037 Ft
939 108 147 Ft
1 199 687 447 Ft
1 359 591 632 Ft
1 392 470 037 Ft

társadalmi
megtérülés haszna
20 Ft
13 Ft
32 Ft
31 Ft
31 Ft
30 Ft

Az öt év alatt összesen 238 millió forint társadalmi befektetés eredménye 6 milliárd forintnyi
társadalmi hatás.
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1. számú melléklet: Társadalmi haszon mutatóinak számítási módszere
Beérkezett adományok értéke
Az éves leltár alapján meglévő készlet 29 tételének darabszáma alapján becsült értéke, forintban
kifejezve + a Vatera nyilvántartás darabszáma és értéke hozzáadva

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

könyv (egyedi áras)
könyv (egységáras)
hanglemez
cd
dvd
videokazetta
folyóirat
egységáras felnőttruha
egységáras gyerekruha
egyedi darabáras ruha
cipő felnőtt
cipő gyerek
táska
öv
kendő, sál
nyakkendő
kalap, sapka
bizsu
kisbútor
babakocsi
babakellék
festmény, kép
antik dísztárgy
porcelán, kerámia, üveg dísztárgy
egyéb dísztárgy
gyerekjáték
vegyes, kisebb műszaki cikkek
konyhai eszközök
egyéb
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Beadott adományok mennyisége és az elkerült hulladékkezelési költség
A beadott adományok mennyiségét becslés alapján, később az újra hasznosításra átadott
szállítóleveleken szereplő mennyiségből következtetve határoztuk meg.
Az elkerült hulladékkezelési költséget úgy számítottuk ki, hogy a mennyiséget megszoroztuk a
települési hulladék bruttó átvételi költségével – az alábbi hivatalos Regionális Hulladékkezelő
díjtáblázata alapján. http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/dijszabas
települési hulladék tonnánkénti bruttó átvételi költsége ∗ hulladék éves mennyisége = elkerült
hulladékkezelés éves költsége
23749 Ft * 1500 tonna = 35623500 Ft
Vásárlók száma és részükről megtakarított kiadás
A vásárlók számát a napi pénztárjelentések bizonylatszámából határoztuk meg.
Felállítottunk egy fogyasztói kosarat – a KSH áru és szolgáltatási termékcsoportjainak a figyelembe
vételével –, amiben azt kalkuláltuk ki, hogy egy vásárlónak milyen éves szükséglete lenne (ruházatban,
lakberendezés, lakásfelszerelés, használati eszközökben) és ha ezt a legolcsóbb formában vásárolná
meg, akkor annak mekkora lenne a költsége. (2016-ra a fogyasztói kosár értékét 18.000 Ft-ban
határoztuk meg).
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc021a.html
Az e-Cherry adományboltok 2015. februári statisztikai felmérése alapján megállapítottuk a vevők
átlagos havi költését, amelyet éves szintre vetítettünk (8400 Ft).
fogyasztói kosár összege − vevők éves költségének átlaga = az éves megtakarítás értéke
18000 Ft -8400 Ft = 9600 Ft
az éves megtakarítás értéke ∗ vásárlók száma = vásárlók megtakarítása
9600 Ft * 394000 fő = 3781920000
Munkahelyek száma és többletjövedelem számítása
A munkahelyek számát a munkaszerződések alapján állapítottuk meg. A hátrányos helyzet besorolását
a TÁMOP pályázat meghatározása alapján végeztük el.
file:///C:/Users/N%C3%A9meth%20L%C3%A1szl%C3%B3/Downloads/Palyazati_utmutato_KMR.pdf
12. old.
Kikerestük a közfoglalkoztatási béreket évenként.
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http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/download/4/e3/e0000/K%C3%B6zfoglalkoztat%C3%A1si%20b
%C3%A9rek%20alakul%C3%A1sa.pdf
Kikerestük a minimálbéreket évenként
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Minimalber__garantalt20150112.html
A munkaszerződések alapján meghatároztuk az adománybolt munkatársainak havonta, a 8 órás
fizetett bruttó munkabérének az átlagát, amit összevetettünk a közfoglalkoztatási és minimálbérrel
évente.
Meghatároztuk a havi többletjövedelmet, amit felszoroztunk 12 hónappal és megkaptuk az éves
többletjövedelmet.
munkaszerződés bruttó bér −

minimálbér
bér = többletjövedelem havi mértéke
közfoglalkoztatási

Elkerült állami kiadások éves nagysága
Abból indultunk ki, ha a munkatársaink munkanélküliek maradnak, akkor az államnak ki kellene fizetnie
számukra az adott év közfoglalkoztatási bérét, időszakos segélyeket, szociális támogatásokat (évente
10.000 Ft-tal számoltunk); illetve a munkanélküliek ellátásához tartozóan meghatározott szociális
munkás órabérét, ahol évi 22 órával számoltunk a szociális ágazati havi bér óraszámra vetített
összegével.
Államnak befizetett adók és járulékok – hozzájárulás a közteherviseléshez
Az államnak befizetett adókat és járulékokat a szövetkezet éves főkönyvi kivonatából származtattuk –
a NAV bevallásnak megfelelően.
Önkéntes munka értéke
Az önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi
munkabér százhatvanad részét vettük figyelembe. Az önkéntes munka éves óraszámát az önkéntes
nyilvántartásból határoztuk meg.
önkéntes munka éves óraszáma ∗ havi munkabér százhatvanad része
= önkéntes munka éves értéke
Munkatársaink tudásának, készségeinek fejlesztése – elméleti és gyakorlati képzésük megtakarított
költsége
Munkatársaink tudásának, készségeinek fejlesztését, az elméleti és gyakorlati képzésük megtakarított
költségét úgy számoltuk ki, hogy ha piaci alapon kellett volna megszerezniük ezeket a képzettségeket,
akkor az mennyibe került volna. Az adott év képzési ajánlatait tekintettük át az interneten.
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Civil, karitatív szervezeteknek, közgyűjtemény vagy múzeum számára továbbadományozott tárgyak
értéke
Civil, karitatív szervezeteknek, közgyűjtemény vagy múzeum számára továbbadományozott tárgyak
értékét – a számukra megtakarított kiadásokat – úgy határoztuk meg, hogy ha be kellett volna
szerezniük ezeket a tárgyakat a legolcsóbb forrásból, akkor az mennyibe került volna. A
közgyűjteményi adományozásnál a tárgyak eszmei értékét vettük figyelembe.
Önkormányzati együttműködésben megtakarított éves bérleti díj nagysága
A szövetkezete szempontjából az önkormányzati együttműködésben megtakarított éves bérleti díj
nagysága, illetve az önkormányzat szempontjából bérleti díjon keresztül nyújtott támogatás nagyságát
úgy számoltuk ki, ha piaci alapon kellene bérelni a helyiséget, akkor mennyibe kerülne.
(Piaci alapú bérleti díj − támogatott bérleti díj) ∗ 12 hónappal =
éves bérleti díj megtakarítás (önkormányzati támogatás)
Adományközvetítés éves értéke
Adományközvetítés éves értékét a nyilvántartásunk szerint közvetített tárgyak darabszáma és értékük
alapján határoztuk meg.
Képzésen keresztül externális hatás más településeken élőkre
Az adománybolt képzésen keresztül megnyílt öt adománybolt externális hatását más településeken
élőkre úgy számítottuk ki, hogy az előzőekben felsorolt 15 társadalmi hatásmutató - e-cherry
adományboltok által elért értékei közül - 10 hatásmutató esetében elosztottuk hárommal (miután az
e-cherry bolthálózat értékei három bolt eredményeit mutatják és a képzés hatására a szervezetek egy
adományboltot nyitottak) és megszoroztuk öttel.
A beérkezett adományok értéke éves szinten
∗ 5 = Öt adománybolt beérkezett adományainak értéke éves szinten
3

Beadott adományok mennyisége
∗ 5 = Öt adománybolt beadott adományok mennyisége éves szinten
3

Vásárlók éves száma
∗ 5 = Öt adományboltban a vásárlók éves száma
3

Vásárlók éves száma alapjám megtakarított kiadás
∗5
3
= Öt adományboltban a vásárlók éves száma alapjám megtakarított kiadás
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Megteremtett munkahelyek száma
∗ 5 = Öt adományboltban a megteremtett munkahelyek száma
3

Többletjövedelem nagysága
∗ 5 = Öt adományboltban a többletjövedelem nagysága
3

Elkerült állami kiadások éves nagysága
∗ 5 = Öt adományboltban az elkerült állami kiadások éves nagysága
3

Befiezetett adók és járulékok nagysága
∗ 5 = Öt adományboltban a befiezetett adók és járulékok nagysága
3

Önkéntes munka értéke
∗ 5 = Öt adományboltban az önkéntes munka értéke
3

Civil, karitativ, közgyűjteményi továbbadományozás értéke
∗5
3
= Öt adományboltban a civil, karitativ, közgyűjteményi továbbadományozás értéke

A társadalmi megtérülés eredménye
társadalmi hatások éves értéke

= társadalmi megtérülés haszna

társadalmi befektetés éves értéke

A társadalmi befektetésnél figyelembe vettük – 2011 és 2012 évben az állami támogatást, majd az
utána következő években a magánadományokból fizetett munkabért, járulékokat, megtakarított
bérleti díjakat, egyéb bevételeket, továbbá az önkéntes munka értékét.
A társadalmi hatásoknál figyelembe vettük az elkerült hulladékkezelési költséget, a vásárlók éves
megtakarításának az értékét, a munkatársak éves többletjövedelmének a nagyságát, az elkerült állami
kiadások éves nagyságát, a szövetkezet által az álamnak befizetett járulékok összegét, a megtakarított
képzési költséget, a civil, karitatív, közgyűjteményi továbbadományozás értékét, az adományközvetítés
értékét és a képzésen keresztüli externális hatások értékét összesítve.

38

Közösségi Szociális Szövetkezet (KöSzSz)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Nagy utca 10.
Iroda: 1055 Budapest, Kossuth L. u. 17.
Adományboltok: 1125 Bp, Alkotás u. 39/a.;
1116 Bp, Vegyész u. 1-5.; 1068 Bp. Király u. 103.
Tel.: +36/309997003 skype: enel33
MagNet Bank 16200151-00096801
e-mail: koszsz.szovetkezet@gmail.com
weblap: http://koszsz.hu/

Összefogással, környezeti tudatossággal, szolidaritást vállalva lehetséges egy élhetőbb (helyi) társadalmat működtetni.

2. sz. melléklet – adománybolt felmérés statisztikai adatai 2015. febr.

Honnan érkezik az adományozó/vásárló?
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Termékek vásárlásának darabszáma
2015. február hónap
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Napi átlagos bruttó árbevétel (Ft)
2015. február hónap
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Vásárlás összértéke - boltok havi bevétele (FT)
2015. február hónap
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Egy vevő átlagos költése (Ft)
2015. február hónap
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Egy termék átlagos ára (Ft)
2015. február hónap
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