
 
 
 
 

  

 
Az IPF csoport tagjaként célunk, hogy kiváló munkatársainkkal, felelős hitelezőként, kiszámítható és átlátható pénzügyi megoldásokkal 
szolgáljuk ügyfeleink mindennapi igényeit, bővítve ezáltal a magyar háztartások lehetőségeit. 

 

 

A Cseriti nyerte el idén a Provident Társadalmi Hasznosság Díjat 

2020. november 6. – Hetedik alkalommal adták át a Figyelő TOP 200 gála keretében a 
Provident Társadalmi Hasznosság Díjat, amelyet ez alkalommal a Cseriti vehetett át. A 
díjjal olyan vállalatokat vagy szervezeteket ismernek el, amelyek innovatív és 
fenntartható válaszokat nyújtanak társadalmi, környezeti kihívásokra. A Cseriti 
adományboltjainak köszönhetően csökken a környezetünkben felhalmozódó 
hulladékmennyiség és szociális vásárlási lehetőséghez jutnak a hátrányos helyzetűek 
is.  

A Cseriti képviseletében Sáhy Gábor, alapító vette át a Provident Társadalmi Hasznosság 
Díjat 2020. november 5-én, a Figyelő TOP 200 Gálán. A Cseritinél nem csupán a 
rászorulókon segítenek, hanem az üzleti modelljükből fakadóan hozzájárulnak a környezeti 
fenntarthatóság, a tudatosabb fogyasztás szempontjainak elterjedéséhez is. A társadalmi 
vállalkozás már 2010 óta munkálkodik az adományboltok elterjesztésén. Jelenleg 9 boltot 
üzemeltetnek Budapesten.  

„A Provident immár 19 éve van jelen a hazai piacon, és ez idő alatt az üzleti sikerek mellett 
mindvégig nagy figyelmet fordítottunk a vállalati felelősségvállalás programunkra. A díjat azért 
alapítottuk, mert tapasztalataink szerint a társadalmi befektetéseink nemcsak a 
kedvezményezettek, de partnereink, a helyi közösségek és a kollégák számára is 
értékteremtőek. Szeretnénk kiemelni azokat a vállalatokat és szervezeteket, amelyek a 
közösségekre pozitív hatást gyakorolnak, jó példát mutatnak, hogy vállalati kultúrájuk minél 
szélesebb körben ismert legyen és minél többen alkalmazzák a jó gyakorlatokat. Pénzügyi 
vállalatként elsődleges feladatunk a felelős hitelezés, de kollégáinkkal több mint 80.000 
önkéntes munkaórában szakítottunk arra időt, hogy szociális, oktatási és egészségügyi 
intézményeket segítsünk. A Társadalmi Hasznosság Díj idei győztese, a Cseriti alapvető 
működésével kifogástalanul megfelel minden kritériumnak és szempontnak, amely alapján az 
elismerés odaítélhető” – mondta el Szirmák Botond, a Provident Pénzügyi Zrt. 
vezérigazgatója. 

A nagymúltú gazdasági hetilap, a Figyelő és Magyarország egyik legaktívabb társadalmi 
felelősségvállalás programját működtető pénzintézet, a Provident Pénzügyi Zrt. 2014-ben, 
közösen alapította meg a Provident Társadalmi Hasznosság Díjat. Szakmai partnerként az 
alapítók a felelős vállalatirányítás iránt elkötelezett cégeket és vezetőket összefogó Hungarian 
Business Leaders Forumot (HBLF) kérték fel. A díjazottakat minden évben a hazai gazdaság 
és közélet kiemelkedő szereplőiből álló kuratórium választja ki. 
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„A Provident Társadalmi Hasznosság Díj megalapításakor nem létezett még ehhez fogható 
elismerés Magyarországon. Immár hét éve jutalmazzuk azokat, akik kiemelt figyelmet 
fordítanak a társadalmi kihívások innovatív megoldásaira, akik jó gyakorlataikkal pozitív 
példaként mutatnak irányt más hazai vállalatoknak. A Cseriti fenntartható működésének, 
innovatív üzleti modelljének és munkahelyteremtő funkciójának köszönhetően nyerte el a 
kivételes díjat” – tette hozzá Czakó Borbála, a HBLF és a Kuratórium elnöke. 

„A Cseritivel elősegítjük a nyugat-európai országokban évtizedek óta jelenlévő charity shop 
kultúra elterjedését. Célunk, hogy növeljük az újrahasználatot mind egyéni, mind vállalati 
szinten, és hogy erre neveljük a jelen és jövő generációit. Hatalmas megtiszteltetés 
számunkra, hogy az év egyik legfontosabb üzleti eseményén átvehettük a Provident 
Társadalmi Hasznosság Díjat” – mondta el Sáhy Gábor, a Cseriti alapítója, a díj átvételét 
követően. 

A Provident Társadalmi Hasznosság Díj olyan cégeket, szervezeteket ismer el, amelyek a 
társadalmi, környezeti kihívásokra új, innovatív és fenntartható válaszokat nyújtanak, továbbá 
legjobb gyakorlatként is helytálló termékeket vagy szolgáltatásokat hoznak létre. Az elmúlt 
években olyan példaértékű szereplők vehették át a díjat, mint a környezetbarát 
vízgazdálkodás terén kimagasló eredményeket felmutató Aquaprofit Zrt., a fenntartható 
élményközpontként működő Katica Tanya, a magas minőségű, innovatív egészségmegőrző 
készítményeket gyártó Béres Gyógyszergyár Zrt. vagy a súlyos beteg gyermekeket és 
családjukat támogató Bátor Tábor Alapítvány. 

 

A 2020-as Kuratórium tagjai:  

- Czakó Borbála - A HBLF elnöke, a Díj alapítója és fővédnöke, a Kuratórium elnöke, stratégiai 
tanácsadó 

- Csepreghy Nándor - A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány igazgatója 
- Demján Sándorné - Demján Sándor Alapítvány 
- Dr. György László - Az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára 
- Habsburg György   
- Dr. Kovács Árpád - A Költségvetési Tanács elnöke 
- Joó István - A Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára 
- Koppány Karolina - A New Way Young Entrepreneurs alapítója 
- Prof. Dr. Stumpf István - Volt alkotmánybíró 
- Szajlai Csaba - A Figyelő főszerkesztő-helyettese 
- Szalay-Bobrovniczky Kristóf - A Magyar Köztársaság volt Londoni Nagykövete 
- Szigeti Ádám - Az Eötvös Lóránt Kutatási Hálózat főtitkára 
- Szuba Jolanta - A Móra Könyvkiadó Zrt. vezérigazgató-helyettese 
- Szirmák Botond - A Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója, a Díj alapítója és fővédnöke 
- Gara Gábor - A Provident Pénzügyi Zrt. Kommunikációs és Kormányzati Kapcsolatok Igazgatója 
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A Provident Pénzügyi Zrt.-ről:  

A Provident Pénzügyi Zrt. a londoni és varsói tőzsdén jegyzett International Personal Finance (IPF) nemzetközi pénzügyi 

vállalatcsoport égisze alatt működik, Magyarországon immár 19 éve meghatározó szereplője a személyi kölcsönök piacának. Az IPF 

tizenegy országban 2,4 millió ügyféllel rendelkezik, a magyar Provident 2.300 munkavállalója révén 230.000 ügyfelet szolgál ki. A cég 

elsősorban a kisebb összegű, rövid futamidejű, heti és havi törlesztésű kölcsöneiről ismert; ám a hagyományos, átutalással folyósított 

személyi hitel mellé a magyar piacon egyedülálló módon opcionális otthoni kiszolgálást is kínál ügyfeleinek. A Provident az elmúlt 

években összesen 9 alkalommal nyerte el a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban díjat, három alkalommal a Magyarország Legjobb 

Munkahelye címben részesült. 

2014-ben a Provident Pénzügyi Zrt. a Figyelő hetilappal közösen megalapította a Provident Társadalmi Hasznosság Díjat. Az elismerés 

azzal a céllal jött létre, hogy tevékenységükkel a társadalom egészére pozitív hatást gyakorló, más vállalkozások számára példát 

mutató cégeket ismerjen el.  

 


