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„NÉHA MÁR droidnak éreztem 
magam a multicégnél” – mond-
ja Dénes Ákos, a Kockacsoki társa-
dalmi vállalkozás alapítója, aki ere-
detileg hobbinak szánta a munka 
mellett elkezdett cukrásztanfolya-
mot. Elvarázsolta a csokiban rejlő 
rengeteg lehetőség, a cukrászvizs-
gán is erre hajlott a keze, a csoki 
temperálást húzta, jegyzi meg vic-
cesen. Még bőven benne volt 
a cukrászképzésben, amikor fele-
sége, aki akkor szintén tanult, egy 
megváltozott munkaképességűe-
ket foglalkoztató társadalmi vállal-
kozás tervének kidolgozását készí-
tette el beadandó feladatnak. 

Ákosék egyik fia autista, nem 
volt kérdés, hogy az elképzelt cég-
ben autista fiatalok dolgozná-
nak, de az sem volt véletlen, hogy 

egy csokiműhely képe jelent meg 
előttük. „Beindult a fantáziánk, 
pályáztunk a NESsT társadalmi 
innovációs programjára. Láttak 
bennünk fantáziát, részt vehet-
tünk egy üzleti képzésen. A nyer-
tes három vállalkozás anyagi 
támogatást is kap, nekünk ez na-
gyon kellett, mert a hárommilli-
ós tervezett tőke csak egy részével 
rendelkeztünk” – mondja Ákos. 
Nem nyertek, de jött egy szeren-
csés fordulat. Bekerültek a a tár-
sadalmi vállalkozásokat támogató 
NESsT portfóliójába, így hamar 
találtak támogatót. 

Ez négy éve történt. Naran-
csos, ribizlis, aszalt szilvás fehér-
csokikat, lávasós és angol teás fe-
ketét, kávés és mogyorókrémes 
bonbont tesznek elém. Ez csak 

a teljes választék töredéke, mind 
saját recept alapján készült, né-
melyiket hosszú hónapokig ala-
kították, tesztelték. Az értékesí-
tést több csatornán oldják meg, 
legtöbbet a céges megrendelések 
visznek el. Az induláskor Ákos és 
egy autista fiatal dol-
goztak, napi 35–40 
táblát tudtak elkészíte-
ni. Ma kilenc főt fog-
lalkoztatnak, és a fej-
lesztéseknek hála napi 
kétszáz tábla csoki ké-
szül, de hitel nélkül 
nem tudták volna ezt 
a növekedést kiter-
melni ennyi idő alatt. 

Ahogy mond-
ja, voltak torokszorí-
tó időszakok, és a bő-
vítés miatt nem zártak 
minden évben nye-
reséggel. „Attól va-
gyunk különlegesek, 
hogy autista fiatalokat foglalkoz-
tatunk. Megmutatjuk, hogy az 
autista fiatalok is megállják a he-
lyüket a munkaerőpiacon, sőt bi-
zonyos feladatokban jobban is 

teljesíthetnek, mert precízek, és 
jól tűrik a monoton feladatokat.” 
Részben ezért is nevezik őket 
kockának. 

„Saját tapasztalat, hogy fon-
tos a szemléletformálás és az 
autista gyerekeket nevelő szü-

lők segítése, ezért 
többféle programot 
és klubfoglalkozást 
is szervezünk a mű-
helyben a csokiké-
szítő workshopokon 
felül.” Persze a ter-
mék sem tömegcucc. 
Mindent kiváló mi-
nőségű, prémium ka-
tegóriás alapanyag-
ból készítenek, kézzel. 
Az olajos magvakat, 
aszalt gyümölcsö-
ket magyar, lehetőleg 
társadalmi vállalko-
zásoktól szerzik be, 
a csokit Belgiumból. 

„A mogyorókrémnek általában 
12 százalék körüli a mogyorótar-
talma, ennek, amit kóstolsz, 51 
százalék. Érzed a különbséget?” – 
kérdezi. Érzem. F
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Kockacsoki
A társadalmi felelősségvállalás itt nem 
csak egy menüpont a weboldalon. Autista 
fiatalokkal, „kockákkal” készítenek minőségi 
kézműves édességet. Kockacsokit.
ÍRTA: NAGY MELINDA

KOCKACSOKI 
NONPROFIT KFT.

2016
Éves árbevétel: 
10 932 000  

forint
Foglalkoztatottak 

száma:  
4

Csoki mennyisége:  
690 KG

2017
Éves árbevétel:  
10 961 000  

forint
Foglalkoztatottak 

száma: 
9

Csoki mennyisége:  
800 KG
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