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MÁSÉRT VÁLLALKOZÓ?

C S E R I T I
– márkázott jótékonyság –

SZERZŐ: Balogh Eszter/KÖVET Egyesület

Egy különleges társadalmi vállalkozás 
A Cseriti Szociális Szövetkezet 2013-ban 
alakult, de a kezdeményezés jóval régebbi. 
Ahogy Sáhy Gábor fogalmaz: számukra tö-
kéletes vállalkozási formát nyújt a szociális 
szövetkezet, hiszen ez olyan hibrid szerve-
zeti forma, amelyet társadalmilag hasznos 
cél elérése érdekében hívnak életre alapí-
tói, elsősorban azzal a céllal, hogy munka-
helyet teremtsenek hátrányos helyzetben 
lévő tagjaik számára. Első adományboltjuk 
nyitásakor, 2011-ben már létezett a szo-
ciális szövetkezet mint vállalkozási forma, 
de mivel ők ezt akkor még nem ismerték, a 
kezdeményezéshez leginkább illő nonprofi t 
kft.-ként indultak.
Sáhy Gábor egy kaliforniai útján találkozott 
először a charityvel mint üzleti modellel. A 
„Father Joe” nevű szervezet tevékenysége 
olyan nagy hatással volt rá, hogy hazatérése 
után üzlettársaival azonnal elkezdték kidol-
gozni saját verziójukat a modellre, amelynek 
lényege, hogy a rászorulók számára szociá-
lis vásárlást tesz lehetővé adománybol-
tokban, újrahasznosít, emellett hátrányos 
helyzetűek számára teremt foglalkoztatási 
lehetőséget.
A charity adományboltok ötlete eredeti-
leg az angolszász országokból származik, 
amelyek a Vöröskereszttel együttműködve 
évtizedekkel ezelőtt kidolgozták az intéz-
ményesített adományozás közösségi mo-
delljét Charity Shop hálózatok formájában. 
Az Egyesült Királyságban jelenleg 8500 ado-
mánybolt működik, Magyarországon azon-
ban a Cseriti hálózata az első ilyen kezde-
ményezés.
2011. április 1-jén, első adományboltjuk 
létrehozásakor még hobbiként gondoltak a 
projektre. Saját tőkéből indultak el egy hol-
land ismerős segítségével, aki egy kamion-
nyi adománnyal látta el az óbudai boltot. 

Nagyon hamar rájöttek, hogy a modell nem 
fog magától működni, így választás elé ke-
rültek: vagy teljes erővel foglalkoznak vele, 
vagy abbahagyják. Úgy döntöttek, hogy 
megéri beleadni anyait-apait, és hamarosan 
további adományboltokat nyitottak: a má-
sodikat 2011. szeptember 1-jén Angyalföl-
dön, a harmadikat három hónappal később, 
de cember 1-jén az erzsébetvárosi Wesse-
lényi utcában, a negyediket 2012 júliusában 
Pilisvörösváron. Az ötödik bolt megnyitására 
pedig 2014 áprilisában került sor Pestszent-
lőrincen.

Cseriti - a jótékonyság, a felelős gondosko-
dás márkája
Sáhy Gábor a Cseriti legfőbb missziójának 
azt tartja, hogy hátrányos helyzetűek szo-
ciális foglalkoztatásával munkát teremt. 
Adományboltjaikban egytől egyig olyan al-
kalmazottak dolgoznak, akik a munkaerő-
piac perifériájára szorultak: pályakezdők, 

tartósan munkanélküliek vagy nyugdíj előtt 
állók. A háttérmunkákat – mint az adomá-
nyok logisztikája, válogatása – jelenleg még 
alkalmi munkavállalók végzik, de terveik 
között szerepel, hogy őket is mielőbb teljes 
munkaidőben foglalkoztassák.
A modell második alappillére a szociális 
vásárlási lehetőség biztosítása. Egy-egy 
adománybolt nyitásának híre minden alka-
lommal futótűzként terjed el az adott kör-
nyéken, a boltokban naponta átlagosan 100 
érdeklődő fordul meg. A megvásárolható 
árucikkek listája nagyon hosszú, a választék 
pedig széles. A boltok nem szakosodnak: a 
bútoroktól az ékszerekig, a könyveken, le-
mezeken, felnőtt− és gyermekruházati cik-
keken át az elektronikai eszközökig szinte 
bármit megkaphatnak az érdeklődők. Ha 
pedig éppen nincs raktáron a kívánt ter-
mék, akkor feliratkozhatnak a várólistára. A 
rászorulók mellett nagyon gyakori látoga-
tók a környezeti fenntarthatóságot szem 

Budapesten, a Wesselényi utcai Cseriti Adományboltban találkoz-
tam Sáhy Gáborral, hogy az általa bevezetett új társadalmi és szo-
ciális márkáról, a Cseritiről beszélgessünk.
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HASZNÁLTCIKK−KERESKEDÉS CSERITI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET

CÉL, KÜLDETÉS
∫ Értékesítés
∫ Profi tszerzés

∫ Szociális vásárlási lehetőség biztosítása, a munkaerőpiac 
perifériájára kerültek foglalkoztatása, újrahasznosítás; 
a charitykultúra meghonosítása Magyarországon

SZOLGÁLTATÁS ∫ Használt cikkek értékesítése ∫ Adománybolt-hálózat működtetése

PROFIT
∫ Minél nagyobb tömegben történő értékesítés
∫ Magas árrés

∫ Nem nyereségorientált
∫ Profi t visszaforgatása

ALKALMAZOTTAK ∫ Humánerőforrás ∫ Hátrányos helyzetű munkavállalók

CSERITI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET

MINIMÁLIS SZÁLLÍTÁS Az adományozók személyesen viszik be a boltokba feleslegessé vált 
tárgyaikat, vagy a Cseriti logisztikai csapata gondoskodik a szállításról

MAXIMÁLIS 
IGAZSÁGOSSÁG

Munkahelyteremtésre, újrahasznosításra és szociális vásárlási 
lehetőség biztosítására törekszenek

 ÖKONOMIZMUS Fenntarthatóság előtérbe helyezése, funkcionális újrahasznosítás

OPTIMÁLIS MÉRET Az erőforrás, illetve az adományok mennyisége határozza meg a 
méretet

FELELŐSEN 
HASZNOSÍTHATÓ TERMÉK 
(FENNTARTHATÓSÁG)

Adományok használtcikk-piaci ár alatti értékesítése

CÉGNÉV Cseriti Szociális Szövetkezet

ALAPÍTÁS ÉVE 2013

FOGLALKOZTATOTTAK 
SZÁMA

9 fő

NÉVJEGY
Névjegy  ............................................................. Sáhy Gábor
Életkor  .............................................................. 36 év
Foglalkozás  ..................................................... szövetkezeti vezető
Végzettség  ...................................................... közgazdász
Más munkahelyek, tapasztalatok  .............. pályázati menedzsment, vendéglátás
Család  ............................................................... 1 kislány, Laura, 3 és fél éves

FORRÁS
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600010.
TV&kif=Szociális+szövetkezet*#xcel
https://sites.google.com/site/cseszov/ 

előtt tartó, tudatos vásárlók, akik az újrahasznosítás 
jegyében szereznek be adományozott árucikkeket, és a 
kincsvadászok, akik egy-egy különleges darab felkuta-
tása miatt térnek be a boltokba.
A használt cikkek funkcionális újrahasznosítását tartja 
Sáhy a Cseriti harmadik legfontosabb céljának. Mie-
lőtt piacra dobnák a beérkezett darabokat, gondosan 
átválogatják azokat, és a felújításra szorulókat meg-
javítják. Jövőbeli tervük egy adományátalakító műhely 
beindítása: a Cseriti-Dizájn idén nyáron/ősz elején indul. 
Ezzel újabb munkahelyeket teremtenek, és ha sikerül 
együttműködést kialakítaniuk a Moholy-Nagy Művésze-
ti Egyetemmel, akkor  biztosítják a szakmai gyakorlat 
lehetőségét az egyetem Design Intézetének hallgatói 
számára.

Mintaértékű projekt a szociális gazdaságban
A Cseriti-rendszer ernyőmárkaként működik, amely 
alatt különböző projekteket képzeltek el megálmodói. 
Ezek közül az adománybolt-hálózat már sikeresen mű-
ködik, hamarosan beindul a Cseriti-Dizájn is, továbbá 
terveik között szerepel a Cseriti-Menza és a Cseriti-
Bringa projektek beindítása, amelyek jelenleg a tervezés 
fázisában vannak.
A rendszer alapja a márkaépítésre alapozott társadal-
masítás: céljaik elérésének kulcsfeltétele, hogy mind 
adományozói, mind vásárlói oldalon erős társadalmi bá-
zist építsenek ki. A Cseritit a jótékonysági szektor pré-
miummárkájává szeretnék fejleszteni, elsősorban az új-
donságra leginkább fogékony, trendkövető korosztályok 
megszólításával. A „márkázott jótékonyság” célja, hogy 
a Cseriti a közösségi összefogás, a társadalmi felelős-
ségvállalás szimbólumává váljon.


