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2013. évi szöveges beszámoló a KöSzSz működéséről. 

 

Céhegységek alakulása 

 

A kiindulásként megtervezett (megálmodott) céhegység rendszer a TÁMOP 2.4.3. pályázat 

ideje arra adott lehetőséget, hogy kiderüljön melyek az önfenntartóan működő tevékenységek. 

Négy olyan cél megvalósítása volt tervezve (Low-tech zöldenergia eszközök, adománybolt, 

Re-use tanácsadás és szakértés, tapasztalati szakértés), amelyik többletértéke egy új 

társadalmi működést alapozhatott volna meg. Célunk volt – fenntartható tevékenységeken 

keresztüli foglalkoztatás – de 2012 nyarára láthatóvá vált, hogy nem tud minden céhegység 

önfenntartó működést elérni. Az adománybolt valósította meg egyedül az önfenntartás célját. 

A Low-tech mint üzleti modell egyenlőre nem működik, a re-use törvényi szabályozása nem 

történt meg, illetve az államosítás kiszorítja az érdekelt nonprofit szervezeteket, cégeket. A 

tapasztalati szakértőkre nincs (nem volt felkelthető) társadalmi és döntéshozói igény. 2013. 

decemberében a pályázat lezárásával együtt céhegységek tevékenységéből az adománybolt, a 

zöldenergia és a szövetkezetfejlesztő céhegység tevékenysége maradt meg a szövetkezeten 

belül.   

 

Foglalkoztatás 

2013. év első három hónapját még a TÁMOP 2.4.3. pályázat határozta meg, mert a 

továbbfoglalkoztatási kötelezettség miatt január és március között még foglalkoztattunk az 

adományboltban 4 főt és a bőrös céhegységben további 9 főt. A továbbfoglalkoztatás lejártát 

követően megszüntettük a bőrös céhegységben foglalkoztatottak munkaviszonyát. A kilépők 

megszüntették a szövetkezeti tagviszonyukat is.   

2013.évi decemberi foglalkoztatotti létszám 9 fő. Négy fő az adományboltban, 1 fő Vatera 

működtetés, 2 fő adománybolt háttér munkájához és 2 fő menedzsment.  

 

KöSzSz pénzügyi helyzete 

A 2013. évben a TÁMOP pályázat lezárásánál sajnos nem tudtuk a teljes összeget lehívni, 

mintegy 1,4 millió forint maradt lehívatlanul a pályázati összegből. 

A mérlegből látható, hogy 2013. évben 3,6 millió forint hiányunk van. Két tényezőből adódik 

ez a hiány. Egyik a továbbfoglalkoztatás idejére szükséges volt 1 millió forint hitelt 

felvennünk a bérek és járulékok kifizetéséhez. A másik tényező az éves ÁFA összege, amely 

2,5 millió forint.  

Tudtuk és számoltunk ezzel a hiánnyal, de azt hittük, hogy a beadott újabb TÁMOP 

pályázatunk nyerni fog, amiből ez a hiány kezelhető lesz. A pályázatunk nem nyert, tartalék 

listán vagyunk, és ha lesz forrás, akkor kapunk támogatást. Ezért a hiány kezelésére más 

stratégiát kellett kialakítanunk. Egyrészt a kölcsön visszafizetésére halasztott határidőt 

kaptunk őszig. Másrészt az ÁFA befizetésérre kértünk halasztott fizetést, amit meg is kaptunk, 
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így négy részletben törleszthetjük a NAV felé. Szigorú gazdálkodással áttekintettük, hogy 

milyen tételekkel csökkenthetjük a kiadásainkat - flotta telefonokat lemondtuk, mobil 

internetet megszüntettük, Újpest műhelyt bezártuk. Továbbá áttekintettük, hogyan 

növelhetnénk a bevételeinket – az Alkotás úti adományboltban megnagyobbítottuk az 

eladóteret, az árazást szorosabb követjük, hogy minden termék a legoptimálisabb értékesítési 

csatornám kerüljön értékesítésre, és előkészítettük egy új adománybolt megnyitását a 

bevételek növelése érdekében (2014. márciusában a Király utcában megnyílt az új 

adományboltunk). A felhalmozott retro és vintage árukészletünk értékesítésére előkészítettük 

egy vintage bolt megnyitását, illetve addig is tervezzük lakásbutik formájában az időszakos 

értékesítést.  

Tulajdonképpen (ha a jelenlegi hiányt ledolgozzuk), akkor a működésünkben elértük azt a 

szintet, hogy az adományboltok önfenntartó módon, nullszaldósan tudnak működni, olyan 

módon, hogy kilenc főnek a bérét és járulékait, a helységbérleti díjakat, a közüzemi 

költségeket megtermelik az adományboltok.  

 

Adományboltok hálózata 

Aktív szerepet vállalunk az adományboltok kialakításában azzal, hogy adománybolt nyitásra 

felkészítő képzéseket tartunk rendszeresen, megismertetve másokkal az önfenntartó 

adománybolt működési modelljét. Több csatornám keresztül – ilyen a weblapunk, facebook 

oldalunk, illetve médiában megjelenő riportok, nyilatkozatok - folytatunk információ adást, 

ismeretterjesztést az adománybolt kultúra terjesztése érdekében. Kezdeményező szerepet 

vállaltunk az „Adományboltok hálózatát” összefogó országos szervezet kialakításában, 

amelynek célja a jogszabályi és gazdasági környezet olyan alakítása, amelyik 

kedvezményeket nyújt az adományboltok működéséhez, ezzel is a fenntarthatóságot 

támogatva.  

 

2014. május 18. 

 

                                                                   

       Németh László 

       KöSzSz elnöke 
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