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Bevezetés 

A társadalmi vállalkozás és vállalkozó fogalmai egyre elterjedtebbek szerte a világon. A 

kifejezések számos ország szakpolitikájában megjelennek, illetve több magán fejlesztő és 

támogató szervezet fókuszál a területre (Wilkinson 2014: xv). Az 1990-es években főként az 

Egyesült Államokban és Nyugat-Európában születtek a jelenséget elemző írások, ezt 

követően pedig további régiókban, például Kelet-Ázsiában és Latin-Amerikában is egyre 

nagyobb számban készültek kapcsolódó tanulmányok (Defourny és Nyssens 2009: 1).  

Bár a társadalmi vállalkozás kifejezés új keletű, a fogalom által leírt sem a piaci, sem az 

állami szektorhoz kifejezetten nem kapcsolódó, társadalmi célú, innovatív vállalkozói 

tevékenységeket végző szervezetek régóta megtalálhatóak elsősorban a harmadik szektor 

szervezeteinek körében (Borzaga et al. 2008: 15; Nyssens 2015: 335; Kerlin 2006: 251). 

Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben a társadalmi vállalkozás fogalmának dinamikus terjedése 

tapasztalható, amely alapvetően a harmadik szektor vállalkozóibbá válásából; a forprofit 

szektor egyre nagyobb mértékű társadalmi felelősségvállalásából; valamint a jóléti rendszerek 

megújítására törekvő állami szakpolitikák bevezetéséből fakad (Mulgan 2006: 78-79).   

A fogalmat Közép- és Kelet-Európában, illetve kifejezetten Magyarországon is erősödő 

érdeklődés övezi, azonban a régióban és hazánkban a társadalmi vállalkozások témaköre mind 

az Egyesült Államokhoz, mind Nyugat-Európához képest kevésbé elterjedtnek tekinthető. 

Magyarországon a társadalmi vállalkozás kifejezés egészen a közelmúltig a döntéshozók, 

illetve egyéb érintett szereplők (pl. üzleti szféra, civil szervezetek, akadémikusok, média) 

számára nem volt kifejezetten ismert (Tóth et al. 2011: 69). Ugyanakkor a harmadik – avagy 

nonprofit – szektor Magyarországon is hosszú történelemre tekint vissza, az ezredforduló 

környékén pedig hazánkban is megjelentek a társadalmi és gazdasági célokat együttesen 

megvalósító társadalmi vállalkozások, valamint a kifejezetten ilyen típusú 

kezdeményezéseket támogató szervezetek és programok (G. Fekete et al. 2014a: 2). 

Az elmúlt évek jelentős változása Magyarországon, hogy a 2014-20-as fejlesztési időszakban 

a szociális gazdaság és a társadalmi vállalkozások területét az Európai Unió kiemelten 

támogatja, így elsősorban az uniós források segítségével hazánkban is hangsúlyossá vált a 

társadalmi vállalkozások fejlesztése. Továbbá az elmúlt években számos újabb fejlesztő és 

támogató szervezet is megjelent a társadalmi vállalkozások területén, különféle szempontokat, 

megközelítéseket alkalmazva (lásd G. Fekete et al. 2014a: 8-9). 
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A növekvő érdeklődés ellenére a társadalmi vállalkozások magyarországi helyzetét eddig 

kevés kutatás vizsgálta.1 Az elérhető magyar szakirodalom többnyire interjúkat, 

esettanulmányokat vagy fókuszcsoportos vizsgálatokat tartalmazó kvalitatív kutatásokon, 

esetenként a nonprofit szervezetek és a szociális szövetkezetek rendelkezésre álló statisztikáin 

(pl. KSH adatbázisok) vagy nem reprezentatív kvantitatív kérdőíves adatfelvételek elemzésén 

alapul. A pillanatnyi állapotot feltáró országjelentések, egyes különálló programok 

hatásvizsgálatai vagy régebbi kutatások eredményei mellett az egyelőre kevéssé kutatott téma 

iránti növekvő érdeklődés teszi elsősorban indokolttá a jelen disszertációt, amely a társadalmi 

vállalkozások fogalmi és intézményes fejlődésének vizsgálatát célozza Magyarországon.  

A disszertáció a hazánkban bizonyos előzményekkel rendelkező, az elmúlt években megjelent 

és jelenleg intézményesülő társadalmi vállalkozási „szervezeti mező” (DiMaggio és Powell 

1983: 147) vizsgálatát adja új institucionalista elméleti megközelítésben.2 Elsőként 

szakirodalmi összefoglalás keretében a korábban kialakult kapcsolódó fogalmak (elsősorban a 

civil társadalom, harmadik szektor, nonprofit szektor és szociális gazdaság), majd a 

társadalmi vállalkozás fogalmának különböző nemzetközi értelmezéseit ismertetem. Ezt 

követően a magyarországi helyzet tágabb keretbe történő helyezése érdekében a jelenség 

nemzetközi intézményes fejlődését elemzem.  

A bevezető nemzetközi szakirodalmi összefoglalás után a kutatás célját, fő kérdéseit, az 

alkalmazott elméleti hátteret és a választott módszertant mutatom be. Végül a disszertáció 

gerincét képező elemzésben a releváns szakirodalom feldolgozása és az interjús kutatás 

empirikus eredményei alapján a társadalmi vállalkozások magyarországi fogalmi hátterét, 

megjelenésének és intézményesülésének történetét, valamint jelenlegi helyzetét és a harmadik 

– avagy nonprofit – szektorhoz való kapcsolódását vizsgálom.3  

                                                             
1 A korábbi magyarországi kutatásokról összefoglalóan G. Fekete et al. (2017b: 71) tanulmányából 

tájékozódhatunk. 
2 A szervezeti mező fogalma az egy szervezeti térben mozgó szervezetek összességét jelenti. A koncepció 

részletesebb kifejtését lásd a disszertáció 3.2.2. fejezetében.  
3 A Magyarországon leginkább elterjedt fogalom a harmadik szektor szervezeteinek leírására a nonprofit szektor 

kifejezés (lásd Kuti 1998), így a doktori disszertációban a társadalmi vállalkozások hazai helyzetének 

bemutatásakor ezt a kifejezést használom (lásd a disszertáció 4., 5. és 6. fejezetét). 



9 

 

1. A társadalmi vállalkozás fogalmának nemzetközi megközelítései 

A társadalmi vállalkozás és vállalkozó fogalmainak meghatározása előtt fontos kijelenteni, 

hogy többféle megközelítés, értelmezés létezik. A terület definiálatlansága különösen a 

kifejezések használatának kezdetekor, az 1990-es években volt általánosnak mondható (Zeyen 

és Beckman 2011: 5). Napjainkban már letisztultabb a jelenség vizsgálata, az eltérő elméleti 

iskolák – melyeket az 1.2. fejezetben ismertetek – jól azonosíthatóak (Defourny 2014: 1). A 

társadalmi vállalkozás és vállalkozó meghatározása előtt azonban a jelenség tágabb 

kontextusba helyezése érdekében egyes korábbi, a témához erőteljesen kapcsolódó és az 

értelmezésekre hatást gyakorló fogalmak, elsősorban a civil társadalom, harmadik szektor, 

nonprofit szektor és szociális gazdaság koncepcióinak bemutatása szükséges (Defourny et al. 

2014: 1). A társadalmi vállalkozás fogalma ugyanis ezekkel a koncepciókkal átfedésben van, 

továbbá a fogalmak maguk is hasonló jelenségeket írnak le (OECD 2010: 186). A hasonló 

jelenségeket leíró, korábban elterjedt kifejezéseket a következő, 1.1. fejezetben mutatom be.4  

1.1. A társadalmi vállalkozáshoz kapcsolódó fogalmak 

A sem a forprofit, sem az állami szektorba nem tartozó, társadalmi és gazdasági célokat 

egyszerre megvalósító, a nyereség szétosztását nem kifejezetten célzó szervezetek leírására 

számos, olykor egymással versengő fogalom született (lásd Defourny 2014; Hulgard 2014; 

OECD 2003). A fogalmak és az ide sorolható szervezetek elnevezései aszerint változhatnak, 

hogy mely jellemzőket hangsúlyozzák éppen, például míg az önkéntes szektor az öntevékeny, 

állampolgári kezdeményezések fontosságát emeli ki, a nem-kormányzati szektor az államtól 

és politikától való elhatárolódást hangsúlyozza (Kuti 1998: 8). Az egyes koncepciók által leírt 

szervezetek fő jogi formái Borzaga és Tortia (2007: 11-12) alapján az alábbiak: 

 Az egyesületek (associations) tagjaik kölcsönös vagy a társadalom általános 

érdekeinek képviselete érdekében emberek csoportjai által alapított szervezetek. Egyes 

országokban korlátozott vagy akár tilos is lehet számukra tartós és folyamatos 

                                                             
4 Jelen fejezet rövidített változata az OFA Nonprofit Kft. által megrendelt társadalmi vállalkozás alapkutatásba 

(Kiss, Julianna (2017b): 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4. fejezetek. In G. Fekete, Éva – Bereczk, Ádám – Kádárné, H. Ágnes 

– Kiss, Julianna – Péter, Zsolt – Siposné Nándori, Eszter – Szegedi, Krisztina (szerk): Alapkutatás a társadalmi 

vállalkozások működéséről. Zárótanulmány az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

megbízásából, a GINOP - 5.1.2 - 15 - 2016 - 00001 „PiacTárs” kiemelt projekt keretében. Miskolc: Miskolci 

Egyetem) készített, a kapcsolódó fogalmak nemzetközi értelmezéseit bemutató fejezeteiként (2.1. Kapcsolódó 

Fogalmak c. fejezet) jelent meg. 
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gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása, máshol ilyen típusú szabályozások nem 

jellemzőek. 

 Az alapítványok és trösztök (foundations, trusts) főként angolszász országokban 

elterjedt szervezetek, amelyeket egy vagy több magánszemély vagy intézmény 

alapíthat egy bizonyos csoport vagy az egész társadalom javát szolgáló célok 

megvalósítására.  

 A szövetkezetek (cooperatives) olyan, a kontinentális Európában elterjedtebb 

szervezetek, amelyekben „a tulajdonosi jogokat bizonyos szereplők – nem befektetők 

– kapják meg (fogyasztók, munkavállalók, termelők, gazdák stb.)” (Borzaga és Tortia 

2007: 12). Hagyományosan a szövetkezetek a tagok érdekeinek érvényesítése 

érdekében jönnek létre, azonban az új szövetkezeti formák (mint pl. a szociális 

szövetkezetek) már általános érdekeket is képviselhetnek. 

 A kölcsönös segélyegyletek (mutuals) „a szövetkezeti szervezetek egy speciális 

esetéhez hasonlítanak, hiszen a tulajdonos az ügyfél, aki általában a szervezet 

szolgáltatásainak a felhasználója is (mint a kölcsönös segélyezés esetében is)” 

(Borzaga és Tortia 2007: 12). Az ilyen típusú, Európában elterjedtebb szervezetek a 

munkavállalók munkaképtelenség, betegség vagy öregség esetén történő biztosítását 

valósítják meg. 

A felsorolt szervezettípusok számos közös vonása mellett releváns különbségek is 

jelentkeznek, így míg a profitszétosztás tilalma főként az alapítványokra és egyesületekre 

jellemző, a részvételi és a demokratikus jelleg inkább az egyesületekre és a szövetkezetekre. 

Továbbá fontos hangsúlyozni az egyes országok hasonló típusú szervezetei közötti eltéréseket 

is, hiszen míg számos európai országban, például Olaszországban a szövetkezetek szinte 

nonprofit szervezeteknek tekinthetőek, addig az Egyesült Államokban hagyományos, a 

nyereséget szétosztó vállalkozásként működnek. 

A szervezeteket közös kategóriaként egyes országokban vagy akár egy országon belül is igen 

eltérő módokon írhatják le, ugyanis „a különböző országok által bejárt eltérő fejlődési utak 

következtében a történelem során a jótékonyságnak, öntevékenységnek, társadalmi 

részvételnek is igen különböző modelljei alakultak ki” (Jenei és Kuti 2007: 134). Ilyen eltérő 

elnevezések a következők (Salamon és Sokolowski 2014: 11-12; és Jenei és Kuti 2007: 134-

135 felsorolásának összefoglalása alapján):   
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 Az Egyesült Államokban elsősorban a nonprofit szektor (nonprofit sector), a harmadik 

szektor (third sector), a független szektor (independent sector), az öntevékeny vagy 

önkéntes szektor (voluntary sector), az adómentes szektor (tax-exempt sector) és a 

jótékonysági szektor (philanthropic sector) kifejezések használatosak.  

 Nagy-Britanniában a jótékonysági szervezet (charity) a legrégebb óta (az 1601-es 

Szegénytörvény (Poor Law) óta) használatos és a legszélesebb körben elfogadott 

fogalom. Emellett az öntevékeny vagy önkéntes szektor (voluntary sector), a nem-

kormányzati szervezet (non-governmental organisation - NGO), a nem-hivatalos 

szervezet (non-statutory organisation), a nonprofit szektor (nonprofit sector), újabban 

a harmadik szektor (third sector) és civil társadalom (civil society) kifejezések 

jellemzőek.  

 Franciaországban a szociális gazdaság (économie sociale) és a nem-profitcélú szektor 

(secteur à but non-lucratif vagy secteur sans but lucratif) fogalmak terjedtek el.  

 Németországban az egyesületek rendszere (Vereins- und Verbandswesen), a közjót 

szolgáló szektor (gemeinnütziger Sektor), a közszolgáltató gazdaság 

(Gemeinwirtschaft) és a nem üzleti szektor (Nicht-Ewerbssector) kifejezések 

jellemzőek. Átfogó fogalomként a civil társadalom, illetve a nonprofit szervezet 

kifejezéseket is használják.  

 A skandináv országokban nem jellemző a harmadik szektor fogalma, inkább 

különböző szervezettípusok elnevezéseit használják: önkéntes szervezet, eszme-alapú 

szervezet, önálló birtokló intézmény, alapítvány, szövetkezet, kölcsönös segélyegylet, 

stb.  

 Olaszország az öntevékenység (volontariato), az egyesületi mozgalom 

(associazionismo), valamint a harmadik szektor (terzo settore) fogalmát használja 

elsősorban.  

 Közép- és Kelet-Európában a civil társadalom a legtöbbször megjelenő fogalom, 

illetve a nonprofit szektor kifejezést szintén gyakran használják. Az EU csatlakozás 

révén a szociális gazdaság fogalma is elterjedt. A térség egyes országaiban a szektor 
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szervezeteit továbbá gyakran nem-kormányzati szervezeteknek nevezik, az államtól 

való függetlenség hangsúlyozásaképpen (Borzaga et al. 2008: 8).5  

A szervezethez különálló szektorként való viszonyulás új keletű (Defourny et al. 2014: 18).6 

A fogalmak iránti tudományos érdeklődés elsőként az Egyesült Államokban indult el az 1970-

es években, Európában az országok társadalmi, politikai és gazdasági körülményei nem tették 

lehetővé a harmadik szektor kutatásának gyors fejlődését (Defourny et al. 2014: 19).7 Az 

1980-as évektől kezdve azonban Nyugat-Európában is megnőtt a tudományos érdeklődés a 

nonprofit szervezetek munkahelyteremtő potenciálja, szociális szolgáltatások biztosításában 

ellátott szerepe és a társadalmi befogadást elősegítő jellege iránt (Borzaga és Santuari 2003: 

32).8 Továbbá a közép és kelet-európai államszocialista rezsimek összeomlása miatt Közép- 

és Kelet-Európában is előtérbe került a civil mozgalmak és szervezetek szerepe.9 

Mára a civil társadalom régóta meghatározó fogalma mellett három jelentősebb megközelítés 

terjedt el: (1) a profitszétosztás korlátozását kiemelő nonprofit szektor iskola; (2) a 

demokratikus döntéshozatali folyamatok meglétét és a társadalmi cél sajátosságait 

hangsúlyozó szociális gazdaság megközelítés; valamint (3) az érdekképviseleti, újraelosztási 

és termelési feladatokat ellátó, részben vagy teljesen a profitszétosztás tilalma alatt álló 

szervezeteket vizsgáló harmadik szektor koncepciója (Borzaga et al. 2008: 16).  

A következő fejezetekben a területen leginkább elterjedt koncepciók jellegzetességeit 

mutatom be. Elsőként a legrégebb óta jelen lévő civil társadalom, majd a később kialakult 

harmadik szektor, nonprofit szektor és szociális gazdaság fogalmait ismertetem. Emellett 

                                                             
5 A nem-kormányzati szektor és szervezetek (non-governmental organization - NGO) elnevezés Jenei és Kuti 

(2008: 6) szerint főként a különböző társadalmi csoportok és tagjaik érdekeit érintő kérdéseket lobbizással, 

meggyőzéssel vagy közvetlen cselekvéssel célzó egyesületek esetében indokolt. Lewis (2009: 3) alapján a nem-

kormányzati szervezeteket általában a harmadik szektor egyik alcsoportjának tekintik, amely elsősorban 

fejlesztési vagy humanitárius tevékenységekkel foglalkozik. 
6 Az 1960-as és 1970-es évek előtt egyes ágazatokat (pl. szociális szolgáltatások, oktatás, egészségügy, 

művészetek vagy jótékonyság) külön, nem egy szektor részeként vizsgáltak (Young 2003: 62). 
7 A szektor kutatói először a Journal of Voluntary Action Research nevű folyóirat körül tevékenykedtek. Ma a 

legjelentősebb amerikai kutató szervezet az Association for Research on Nonprofit and Voluntary Action 

(ARNOVA) (Defourny et al. 2014: 12). 
8 Az első nagyobb európai kutatások az 1990-es években születtek (pl. Salamon és Anheier 1996; CIRIEC 
2000). Az utóbbi évtizedekben számos országos és nemzetközi kutatóhálózat kezdett működni, mint például 

nemzetközi szinten az EGPA műhely a harmadik szektor közigazgatásra gyakorolt hatásáról vagy nemzeti 

szinten a Voluntary Sector Studies Network (VSSN) az Egyesült Királyságban. (Osborne 2008: 3)  
9 Nemzetközi szinten a legjelentősebb hálózat az 1992-ben létrejött „International Society for Third Sector 

Research” (ISTR), valamint több szakmai folyóirat is foglalkozik a témával, mint az ARNOVA által kiadott 

nemzetközi Nonprofit  and Voluntary  Sector  Quarterly és az ISTR által kiadott Voluntas, az amerikai  

Nonprofit  Management  and  Leadership  vagy az angol Voluntary  Sector Review (Defourny et al. 2014: 38). 
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további, a társadalmi vállalkozásokhoz kapcsolódó fogalmakról teszek említést, mint a 

szolidáris gazdaság, közösségi gazdaság és felelős vállalkozás koncepciói.  

1.1.1. Civil társadalom  

Míg a nonprofit szektor, harmadik szektor és szociális gazdaság fogalmai a XX. század 

második felében terjedtek el, addig történetiségét tekintve a civil társadalmi megközelítés 

korábbi. A koncepció már az ókori görögöknél is megjelent, „visszanyúlik Arisztotelésznek 

az ideális életmódról alkotott definíciójához” (Jenei és Kuti 2007: 136).  

Az ókort követően Enroljas (2015: 3) alapján a történelmi fejlődés során az állam, piac és a 

civil társadalom folyamatos differenciálódása volt megfigyelhető, ami a fogalom számos 

újraértelmezését is eredményezte.10 A civil társadalom (civil society) és civil szervezet (civil 

society organization – CSO) fogalmak mai meghatározásai leginkább XIX. századi, a 

modernizációhoz, demokráciához és a kapitalizmus térnyeréséhez kapcsolódó gyökerekkel 

rendelkeznek (Jenei és Kuti 2007: 136). 

A XX. században a fogalom ismételt újraértelmezése zajlott, ekkor Nagy et al. (2014: 14) 

alapján „az informális kapcsolatok, a közvetlen társadalmi viszonylatok, a nyilvánosság 

intézményei álltak a középpontban.” A civil társadalom lényegi eleme eszerint a társadalmi 

nyilvánosság (public sphere), mely Enroljas (2015: 13) alapján az a tér, ahol a szabadság, az 

egyenlőség és a szolidaritás egyetemessé tételéért folyó küzdelmek zajlanak. A társadalmi 

nyilvánosságban megvalósuló kritikai diskurzus miatt a civil társadalom tevékenységei nem 

választhatóak külön a politikától (Laville 2011: 10).  

A civil társadalom szerepének megerősödésére, a képviseleti demokráciától az autonóm 

egyének általi részvételi demokrácia egyes formáihoz forduló elmozdulásra alapvetően az 

1980-as években került sor (Jenei és Kuti 2008: 12).11 A fogalom jelentőségét növelte, hogy a 

diktatúraellenes kritikák központi eleme lett Közép- és Kelet-Európában, Latin-Amerikában 

és Afrikában is (Enroljas 2015: 4). Ezekben a régiókban a fogalom a demokráciát hirdető 

ellenzéki mozgalmak programjaiban fontos szerepet kapott, ez pedig a nyugati 

társadalomtudományi diskurzusokat is meghatározta (Szabó 2004: 77).  

                                                             
10 Enroljas (2015) a fogalom kialakulásának három fő korszakát különbözteti meg (lásd Enroljas 2015: 4). 

Továbbá Bocz (2009: 28-40) részletesen kifejti a fogalom fejlődését és jelenlegi értelmezéseit. 
11 A civil társadalom jelentőségét hangsúlyozza számos nemzetközi intézmény is, pl. Világbank, Európai Unió 

(lásd Bocz 2009; Jenei és Kuti 2007; Zimmer 2004). 
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Fontos ugyanakkor megemlíteni a civil társadalom értelmezésének nyugat-, illetve kelet-

európai különbségeit. Bocz (2009: 39) alapján „a volt szocialista országokban a civil 

társadalom fogalma elsősorban az államtól független, nem ritkán azzal szemben álló egyének 

közösségi kötődésére, cselekvésére utal, s kevésbé hangsúlyos a nyugati értelmezésben 

központi szerepet elfoglaló autonóm egyén szerepe.”  

A rendszerváltást követően, az 1990-es években a civil társadalom fogalma a posztszocialista 

országokban is megváltozott. A jelenlegi értelmezés Jenei és Kuti (2007: 137) alapján a 

nyugati értelmezésekhez jobban kapcsolódik, a civil szervezetek eszerint többek között a 

különféle társadalmi szükségletek kifejezéséhez és aktív kezeléséhez eszközök biztosításában; 

az állampolgári viselkedés ösztönzésében; a pluralizmus és a társadalmi sokszínűség 

védelmezésében és erősítésében; a központi állami ellátással szembeni alternatív 

szolgáltatások kínálásában; valamint a kormány és a piac ellenőrzésében és felelősségre 

vonásában játszanak szerepet.  

Arató (1992) értelmezésében a modern civil társadalom a gazdaság és az állam közötti, 

alapvetően a nyilvánosságból és a különböző társulásokból alkotott társadalmi interakció 

szféráját jelenti. Ezt „az állampolgári kezdeményezés és az önmozgósítás változatos formái 

hozzák létre, és a társadalmi differenciálódást stabilizáló jogrendszer, mindenekelőtt az alanyi 

jogok intézményesítik” (Arató 1992: 55). A „civil kurázsival” bíró aktív állampolgárok a 

szabad akaratukból létrehozott formális vagy informális szerveződéseken, mozgalmakon, 

együttműködéseken keresztül vesznek részt a civil társadalom működtetésében (Nagy et al. 

2014: 15). A civil társadalom fogalmába tehát a formális szervezetek mellett az informális 

közösségi kezdeményezések és a társadalmi mozgalmak is beletartoznak.  

1.1.2. Harmadik szektor 

A harmadik szektor és harmadik szektor szervezete (third sector organization – TSO) 

kifejezéseket Amitai Etzioni (1973: 315) alkotta meg, aki szerint az 1970-es évekre az állam 

és a piac mellett kialakult egy harmadik, a másik két szektor szerepeit kombináló és 

egyensúlyozó szektor. A fogalmat az Egyesült Államok neoliberális gazdaságpolitikai 

irányával szemben egyes nagyobb alapítványok – mint a Ford vagy a Russel Sage 

Alapítványok – népszerűsítették, a kormányzat kevéssé támogató hozzáállása ugyanis arra 

ösztökélte őket, hogy szektorként definiálva magukat egységes fellépéssel erősítsék 

pozíciójukat (Jenei és Kuti 2007: 141). Kutatások (pl. a Filer Bizottság 1975-ös kutatása) 
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révén a harmadik szektor alábbi lényeges funkcióit állapították meg: új ötletek és folyamatok 

kezdeményezése; szakpolitikák kidolgozása; helyi és kisebbségi érdekek támogatása; az állam 

által el nem látott szolgáltatások biztosítása; a piac és az állam ellenőrzése; a szektorok 

közelítése; külföldi támogatások nyújtása; valamint az aktív állampolgárság és altruizmus 

erősítése (Filer Bizottság 1975: 42-46).  

Az elnevezés később nemzetközi ismertségre tett szert, a tudományos tapasztalatcserét az 

egész világon népszerűsítő, 1992-ben International Society for Third Sector Research (ISTR) 

névvel alapított hálózat létrejöttekor az alapítók ezen új és számos értelmezést lehetővé tevő 

fogalom alkalmazásával reflektáltak a megközelítések sokféleségére (Defourny et al. 2014: 

1). Mára Ágh (2016: 10) alapján „a civil társadalomnak harmadik szektorként való 

megközelítése az egyik alapvető definíciójává vált.” A fogalom mindazon szervezeteket 

tartalmazza, melyek a másik két szektorba nem tartoznak. 

A harmadik szektor elnevezés használata mellett döntött a Third Sector Impact (TSI), a 

szektor európai helyzetét vizsgáló jelenleg legjelentősebb és legfrissebb összehasonlító 

kutatási projekt is (lásd Salamon és Sokolowski 2014). A kutatás eredményei alapján a 

harmadik szektor számos megközelítése létezik. Lehetséges a fogalom tág, a szervezetek 

mellett az egyének és a társadalmi értékrendszerek cselekvéseit is magába foglaló 

értelmezését adni, de lehetséges szűken, egy adott tulajdonságra, például a nonprofit vagy a 

nem-kormányzati jellegre is fókuszálni a definícióalkotás során. A harmadik szektor 

koncepciója eszerint egyértelműen nem lehatárolható, gyakran ideológiai, kulturális és 

politikai viták terepe (Salamon és Sokolowski 2016b: 1521). 

A harmadik szektor a nonprofit szektor és szociális gazdaság megközelítések egyfajta közös 

gyűjtőfogalmaként is leírható, e két fogalmi keret tekinthető a harmadik szektor legismertebb 

irányzatainak (Defourny 2014: 19). „Bár a harmadik szektor kifejezést angol nyelvterületen 

eddig főként a nagyrészt szövetségekből és alapítványokból álló nonprofit magánszektor 

megnevezésére használták, a harmadik szektor az európai kontinensen és a világ más részein 

a...szociális gazdaság szinonimája is” (CIRIEC 2012: 22). 

1.1.3. Nonprofit szektor 

A nonprofit szektor (non-profit sector) és a nonprofit szervezet (non-profit organization – 

NPO) fogalmát az 1990-es évek elején az amerikai John Hopkins Egyetem Center for Civil 

Society Studies részlege által megvalósított, Lester Salamon és Helmut Anheier által vezetett, 
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nemzetközi Comparative Nonprofit Sector Project (CNP) elnevezésű kutatási projektje 

terjesztette el az egész világon. Ez a projekt volt az első összehasonlító kutatás a szektorról, 

amely tudományosan megalapozott definíciókat és módszertant használt. A nemzeti számlák 

rendszere (System of National Accounts - SNA), azaz a nemzetközileg lejelentett gazdasági 

statisztikák hivatalos rendszere a nonprofit szektor létezését csak 1993-ban ismerte el, a 

hiányzó adatok gyűjtésére pedig ez a kutatás vállalkozott a 1990-es évek elején (Salamon 

2010: 169). Először 13 országot vizsgáltak Latin-Amerikától kezdve a Távol-Keletig, 

azonban időközben több mint 40 országosra nőtt a kutatás, mintegy 200 kutató, köztük 

magyar kutatók részvételével (Salamon 2010: 171). A Salamon és Anheier (1999: 39) által 

alkalmazott „strukturális-operatív” definíció a szektor szervezeteit öt közös tulajdonsággal 

jellemzi: 

 Intézményesültség: a bejegyzés vagy a hivatalos nyilvántartásba vétel nem alapfeltétel, 

de valamilyen alapszabály, bizonyos állandó célok, belső strukturáltság, konkrét 

tevékenységek megléte igen.  

 Kormánytól való függetlenség: a szervezetek kaphatnak állami támogatást, lehetnek 

vezetőségükben jelen állami szereplők, de a kormánytól szervezetileg függetlennek 

kell lenniük és kormányzati hatalommal nem rendelkezhetnek. 

 Önkormányzatiság: a szervezetek nem lehetnek nagymértékben a kormányzat vagy 

egyes vállalatok alá rendelve, tehát belső működési szabályzatuk alapján, autonóm 

módon kell tevékenykedniük. 

 Profitszétosztás tilalma: termelhetnek profitot, „de azt alaptevékenységükre kell 

fordítaniuk, nem fizethetik ki tulajdonosaiknak, tagjaiknak, alapítóiknak vagy 

vezetőiknek” (Salamon és Anheier 1999: 39). 

 Önkéntesség, öntevékenység: a szervezetben való részvétel (tagság) nem kötelező, a 

munkát önkéntesek (vezetőségi tagok, önkéntes munkások) segítik.12  

A különböző nonprofit szervezetekben közös pont minden esetben a névválasztással is jelzett 

profitszétosztás hiánya. Eszerint az alapítványok és egyesületek, illetve egyéb nonprofit 

szervezetek igen, de a szövetkezetek, kölcsönös segélyegyletek nem tartoznak a szektorba. 

Fontos azonban megemlíteni a nonprofit és a not-for-profit fogalmak közti különbséget is, 

                                                             
12 Bartal (2005: 16) a szervezetek egy további jellemzőjét emeli ki: a közhasznúságot, a közjó szolgálatát. 
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ugyanis míg az előbbi a profitszétosztást tiltó szervezeteket, addig az utóbbi szervezeti 

formától függetlenül a nem nyereségszerzést célzó tevékenységet jelöli, így tágabb 

értelmezésnek tekinthető (ICNL 2013).  

1.1.4. Szociális gazdaság 

A szociális gazdaság (social economy) és szociális gazdaság szervezete (social economy 

entity) kifejezéseket először Franciaországban használták a XIX. században, ezt követően 

Európa „latin” államaiban terjedtek el, ma pedig már angolszász országokban is megjelentek 

(OECD 2003: 298). Az Európában elterjedtebb megközelítés az Európai Unió foglalkoztatás- 

és szociálpolitikájának egyik releváns szereplője, elsősorban a foglalkoztatás, különféle jóléti 

szolgáltatások nyújtása, valamint a társadalmi innováció és vállalkozói szellem előmozdítása 

kapcsán (Európai Bizottság 2013: 73-78).  

A szociális gazdaságot tekintve a legjelentősebb európai adatforrásoknak a CIRIEC (A 

Köztulajdonú, Szociális és Szövetkezeti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és 

Tájékoztatóközpontja) által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére készített 

jelentések (CIRIEC 2007; 2012; 2017) tekinthetők. A jelentésekben alkalmazott megközelítés 

szerint a szociális gazdaság szervezetei: (1) a magánszektorba tartoznak, nem részei a 

közszférának; (2) formális, jogi személlyel bíró szervezetek; (3) döntéshozatali  autonómiával  

rendelkeznek; (4)  tagságuk önkéntes; (5)  bármilyen esetleges nyereség elosztása a tagjaik 

között nem a tagok által befektetett tőkével vagy befizetett díjjal, hanem a szervezet javára 

kifejtett tevékenységeikkel, együttműködésükkel arányos; (6) egyének, háztartások és 

családok szükségleteit kielégítő gazdasági tevékenységet folytatnak, az emberek javát, nem 

pedig a tőkét szolgáló szervezetek; (7) demokratikus szervezetek; többnyire az „egy tag – egy 

szavazat” elve alapján, és minden esetben demokratikus, részvételen alapuló döntéshozatali 

eljárásokat alkalmaznak (CIRIEC 2012: 16). A szociális gazdaság a nemzeti számlák 

rendszerében piaci (pl. szövetkezetek, kölcsönös segélyegyletek) és nem-piaci (főként 

alapítványok és egyesületek) alszektorokból áll (CIRIEC 2012: 17-19). 

A szociális gazdaság fogalma egyfajta nem kapitalista gazdaságként is értelmezhető (Laville 

2011: 5). Eszerint e tevékenységek a helyi közösségekben gyökerező, társadalmi vagy 

részvételi vállalkozói dinamikák alapján működnek (Hulgard 2014: 68). A szociális gazdaság 

értelmezése során Polányi ([1944] 2001) beágyazott gazdaságának fogalma alapvető 

jelentőségű, ugyanis „a formális gazdaság mindent felülíró dominanciájával szemben 
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napjainkban – talán éppen a megoldatlan problémák által kikényszerítve - újra feltűnik, s 

létjogosultságot kap a gazdasági tevékenység, a munkatevékenység e régi/új formája” (Csoba 

2007: 16).  

A szociális gazdaság értelmezésében eszerint két fő irányzat található: „egyszerre jelenti a 

neoliberális, csak a piaci és a közszereplőkkel számoló gazdasági modell egy, a szereplők 

közötti szolidaritásra épülő alternatíváját, és az Európai Unióban tekintett szűkebb, a 

piacgazdaságban mintegy kiegészítő gazdaságként működő, a harmadik szektorhoz kötődő 

gazdasági tevékenységeket” (Regionális Humán Innováció Közhasznú Nonprofit Kft. 2012: 

10). Mindkét irányzat esetében a szektor részét képezik a nonprofit szervezetek mellett 

szövetkezetek, kölcsönös segélyegyletek és társadalmi vállalkozások is. 

1.1.5. Szolidáris gazdaság, közösségi gazdaság és felelős vállalkozások 

Bár a civil társadalom, harmadik szektor, nonprofit szektor és szociális gazdaság kifejezések 

elterjedtebbek, a társadalmi vállalkozás fogalmához egyéb fogalmak is szorosan 

kapcsolódnak. E fogalmak közül a továbbiakban a szolidáris és közösségi gazdaság, valamint 

a felelős vállalkozások, vállalatok társadalmi felelősségvállalása megközelítéseit mutatom 

be.13 

A szolidáris gazdaság koncepciója a XX. század utolsó negyedében alakult ki 

Franciaországban, egyes latin-amerikai és ázsiai országokban a szociális gazdaság helyett 

inkább ezt a terminológiát használják. A szociális gazdaság fogalmához szorosan kötődő 

megközelítésnek különböző meghatározásai vannak, azonban mindegyik Polányi ([1944] 

2001: 279) a társadalomba beágyazott gazdaság fogalmából kiinduló, a szolidaritáson, 

részvételen, együttműködésen alapuló gazdasági tevékenységeket jelenti, szemben a 

piacgazdaságra jellemző individualizmussal és versennyel. A gazdaságban eszerint a piac 

(csere) mellett az állam (újraelosztás) és a kölcsönösség (reciprocitás) is releváns tényezők. 

Miller (2010) értelmezésében a különböző szolidáris gazdasági kezdeményezések közös 

értékeket hordoznak: „a versengés kultúrájának kikényszerítése helyett az együttműködés 

kultúráját és közösségeit építik; az egymástól való elszigetelődés helyett a kölcsönös 

támogatás és szolidaritás kapcsolatait erősítik; az ellenőrzés központosított struktúrái helyett a 

                                                             
13 További megközelítések az alternatív gazdaság (alternative economy) és a népi gazdaság (popular economy) 

(CIRIEC 2012: 25). Továbbá a CIRIEC (2017a: 26-31) jelentése alapján ide kapcsolódik a kollaboratív gazdaság 

(collaborative economy), cirkuláris gazdaság (circular economy) és a közjó gazdasága (economy of common 

good). 
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közös felelősség és közvetlen demokratikus döntéshozatal felé mozdítanak; az egy globális 

monokultúra erőltetése helyett a helyi kultúrák és környezet diverzitását erősítik; és a profit 

priorizálása helyett a társadalmi, gazdasági és környezeti gazdaságosság iránti elköteleződést 

bátorítják” (Miller 2010: 1). Laville (2011: 8) alapján a szolidáris gazdaság koncepciójában a 

szektorális felosztás helyett a fókusz a hatalom és irányítás szerkezetére irányul, a fogalom a 

kapitalista fejlődés alternatívájának, új fejlődési modellnek tekinthető. 

A közösségi gazdaság fogalma a Gibson-Graham szerzőpáros munkájához kötődik (Gibson-

Graham 2013: xix); továbbá két nemzetközi kutatói hálózat – a Community Economies 

Collective (CEC) és a Community Economies Research Network (CERN) – központi 

megközelítésévé is vált. A koncepció „a politikai gazdaságtan feminista kritikájára épít, 

amelyben a gazdaság, kizárólag, mint formális, GDP-ben mérhető, a kapitalista logika szerint 

működő társadalmi rendszerként való megjelenítésének korlátaira hívják fel a figyelmet” 

(Mihály 2017: 109). A szolidáris gazdaság koncepciójával számos hasonlóságot mutató 

fogalom a közösségi elveken nyugvó, etikai megfontolásokra épülő gazdaságot jelenti, azaz 

alapja a szerzők megfogalmazásában: „a túlélés együtt, jól és egyenlően; a nyereség 

szétosztása a társadalmi és környezeti jóllét gazdagítására; a mások és a mi jólétünket 

együttesen támogató találkozások; a fenntartható fogyasztás; a természeti és kulturális 

közjószágaink gondozása; és a következő generációkba való befektetés” (Gibson-Graham 

2013: xix). A közösségi gazdaság kifejezés mellett a közösség alapú gazdaság fogalma is 

elterjedt (Peredo és Chrisman 2006: 4). 

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (corporate social responsibility - CSR) és a felelős 

vállalkozás (responsible enterprise) fogalmak kapcsán Carroll és Shabana (2010: 85) alapján 

az üzleti vállalkozások felelősségvállalásának hangsúlyozása a társadalomban játszott 

szerepüket illetően már évszázadok óta jelen lévő vélekedés, de jelentősége az 1960-as 

években növekedett meg (a történeti fejlődésért lásd Carroll és Shabana 2010). Az elmúlt 

évtizedekben a CSR leírására számos eltérő definíció született, ezek „közös vonása abban 

ragadható meg, hogy a vállalatok üzleti tevékenységeikbe a gazdasági szempontokon túl 

társadalmi és környezeti szempontokat, kérdéseket is beépítenek, és interakcióba kerülnek a 

tevékenységük által érintett csoportokkal” (Matolay et al. 2007: 6). A forprofit vállalatoknak 

tehát nem csupán a gazdasági, hanem a társadalmi és környezeti fenntarthatóság szempontjait 

is figyelembe kell venniük. Az Európai Bizottság 2001-es definíciója nemzetközi 

elfogadottságra tett szert, eszerint „a vállalati társadalmi felelősségvállalás alatt azt az üzleti 

koncepciót értjük, melynek értelmében a vállalatok – önkéntes alapon – társadalmi és 
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környezetvédelmi szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységük során és partnereikkel 

fenntartott kapcsolataikban” (Európai Bizottság 2001: 6). A Bizottság későbbi, 2011-es 

definíciója a vállalatok társadalomra gyakorolt hatásuk iránti felelősségét hangsúlyozza 

(Európai Bizottság 2011a: 6). Waddock és Rasche (2012: 4) alapján a felelős vállalkozás 

koncepciója az emberi és munkajogok, környezeti fenntarthatóság és korrupcióellenes 

intézkedések megjelenését a szervezetek mindennapi működésében és elért hatásában 

vizsgálja, nem csupán önkéntes szerepvállalásnak tekinti.  

1.1.6. A kapcsolódó fogalmak közti hasonlóságok és különbségek 

A társadalmi vállalkozás fogalma a forprofit és állami szektorba kifejezetten nem tartozó, 

társadalmi és gazdasági célokat egyszerre megvalósító szervezeteket leíró korábbi 

koncepciókhoz köthető. A kapcsolódó fogalmak között található az előző fejezetben 

bemutatott alternatív, szolidaritáson és közösségi értékeken alapuló gazdaságot leíró 

szolidáris és közösségi gazdaság fogalma, valamint a szintén a piaci szereplők társadalmi 

beágyazottságából kiinduló felelős vállalkozás és vállalatok társadalmi felelősségvállalásának 

koncepciója is. A legelterjedtebb, a társadalmi vállalkozásokhoz kapcsolódó fogalmak 

azonban a civil társadalom, harmadik szektor, nonprofit szektor és szociális gazdaság, amely 

koncepciók egymáshoz viszonyítva számos hasonlóságot és különbséget mutatnak. A 

továbbiakban e fő jellegzetességek és a kapcsolódó kritikák alapján teszek összehasonlítást.   

A civil társadalom, civil szervezet kifejezéseket Bartal (2005: 12) szerint az állampolgári 

kezdeményezések szerepének hangsúlyozásakor használják. Továbbá Bocz (2009: 40) alapján 

a fogalom alapvető jelentősége a demokratikus rendszerek erősítésében található, hiszen 

„aktív civil társadalom/szervezetek nélkül nincs független és demokratikus politikai rendszer, 

és nincs, aki megvédje az állampolgárokat az állam hatalmával, a piaci mechanizmusok hideg 

valóságával, a másság iránti intolerancia erőszakosságával szemben.” A fogalom a formális 

szervezetek mellett az informális közösségi kezdeményezéseket, a társadalmi mozgalmakat is 

magába foglalja. Kritikája Salamon (2010: 179) alapján éppen az ebből következő rugalmas, 

képlékeny jellegére irányul, ami miatt nehezen alkalmazható empirikus kutatásokban.  

A harmadik szektor és a civil társadalom közti kapcsolat viták tárgyát képezi a két koncepció 

számos hasonlósága és különbözősége miatt (Brandsen 2008: 4). Az alapvető eltérés az, hogy 

míg a civil társadalom fogalma az állampolgári aktivitás, az önkéntesség és a társadalmi 

nyilvánosság szerepét emeli ki, addig a harmadik szektor fogalma a szervezetek piaci és 
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állami szereplőktől való megkülönböztetését teszi lehetővé (Enroljas 2015: 8). A fogalom az 

állami és piaci szektorba nem tartozó szervezeteket tartalmazza, szerepüket a másik két – 

esetenként a negyedik, családi – szektorhoz viszonyítva vizsgálja, a jóléti állam 

szolgáltatásainak nyújtását és a piacgazdaság hibáinak kijavítását, illetve a társadalmi kohézió 

erősítését és a családok segítését várja el tőle.14 Corry (2010: 15) a harmadik szektor fő 

problémájának éppen azt tekinti, hogy reziduális kategóriaként nem lesz egyenértékű az 

állami és piaci szektorral. 

A nonprofit szektor Egyesült Államokból eredő megközelítése alapvetően a profitszétosztás 

tilalmát alkalmazó szervezeteket (főként az egyesületeket és alapítványokat) foglalja magába. 

Bartal (2005: 23) alapján a fogalom „bizonyos elemeiben szűkebb, bizonyos elemeiben 

tágabb kategória, mint a civil társadalom.” Szűkebb, ugyanis a nonprofit szektor csupán az 

intézményesült szervezeteket foglalja magába, azonban tágabb is, mert ide tartoznak az állami 

alapítású, állami kezdeményezésre létrejött szervezetek is.15 A megközelítés kritikáját 

elsősorban a szociális gazdaság európai kutatói adják, szerintük a történelmi és intézményes 

háttér figyelembevétele szükséges, a profitszétosztás tilalma ugyanis az Európában jelentős 

szövetkezeteket és kölcsönös segélyegyleteket kizárja, holott ezek sem piaci logika alapján 

működő, a profit maximalizálására törekvő szervezetek. Laville (2010: 4) kritikájában 

továbbá hangsúlyozza, hogy a megközelítés a neoklasszikus közgazdaságtan alapján 

vizsgálódik, és a szervezetek szerepét – a harmadik szektorhoz hasonlóan – a piac és az állam 

kudarcainak orvoslásában látja csupán. 

A szociális gazdaság európai megközelítése nem csak a nonprofit szervezeteket, hanem a 

szövetkezeteket, kölcsönös segélyegyleteket és egyéb nem-kapitalista gazdasági 

kezdeményezéseket is magába foglalja (Hulgard 2014: 67). A szervezetek statisztikai 

besorolásán alapuló, szektorális különbségtételt hangsúlyozó nonprofit megközelítés helyett a 

szociális gazdaság elsősorban a szervezetek döntéshozatallal kapcsolatos tulajdonságait 

helyezi középpontba, mint a részvételi, demokratikus jelleg vagy a tagok igényeinek 

figyelembevétele. A szociális gazdaság kritikája Salamon (2010: 181) alapján, hogy normatív 

alapon is definiált, kutatói a szolidaritás elvét, a demokratikus döntéshozatalt és a 

profitszétosztás limitáltságát hangsúlyozzák, ami azonban a piac és a nonprofit szektor közti 

vonalat elmosó, nehezen operacionalizálható fogalmat eredményez.  

                                                             
14 Jenei és Kuti (2008: 6) szerint a harmadik szektor szervezetei tulajdonságaik alapján egyértelműen 

megkülönböztethetőek a gyakran negyedik szektornak nevezett közösségi szerveződésektől is, mint például a 

családok, klánok. 
15 További vita tárgya volt a nonprofit és informális szektor viszonya (lásd Bartal 2005: 24). 
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Bár a harmadik szektort értelmező két fő irányzatnak tekinthető nonprofit szektor és szociális 

gazdaság megközelítés között alapvető különbségek azonosíthatóak, manapság az iskolák 

közelítenek egymáshoz, „többek között a nemrégiben lezajlott strukturális változások és az 

egyes hagyományok kölcsönhatása miatt” (Borzaga és Tortia 2007: 12). A Third Sector 

Impact kutatás (lásd Salamon és Sokolowski 2016b) megközelítése szerint a harmadik 

szektorba olyan szereplők tartoznak, melyek: (1) szervezetek, akár formálisak, akár 

informálisak; (2) magán-jellegűek; (3) önigazgatás jellemző rájuk; (4) önkéntes alapúak; és 

(5) teljesen vagy jelentős mértékben jellemző rájuk a profit szétosztásának korlátozása. A 

szektor részei eszerint egyrészt a nonprofit szervezetek, másrészt egyes szövetkezetek és 

kölcsönös segélyegyletek, amelyek nonprofit keretek között vagy szociális szövetkezeti 

formában hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztatva működnek és jellemző rájuk a 

profitszétosztás bizonyos korlátozása. A társadalmi vállalkozások tekintetében a kutatók 

szerint a szektorba tartoznak a nonprofit szervezetek, szociális szövetkezetek, valamint az 

olyan egyéb jogi formában működő szervezetek, amelyek a profitszétosztás korlátját előíró 

társadalmi vállalkozási hálózatok tagjai. A forprofit vállalatokként nyilvántartott társadalmi 

vállalkozások azonban vagy határesetek, vagy nem tartoznak a harmadik szektorba (Salamon 

és Sokolowski 2016b: 1533).  

1. táblázat: A társadalmi vállalkozáshoz kapcsolódó fogalmak jellemzői 

  Civil társadalom Harmadik szektor Nonprofit szektor Szociális gazdaság 

Eredet 
Az ókor óta 

használatos 
Egyesült Államok Egyesült Államok Franciaország 

Fő 

tulajdon-

ságok 

Aktív állampolgárság, 

társadalmi 
nyilvánosság, 

önkéntesség, közérdek 

Függetlenség a másik 

két szektortól, az 
azok által meg nem 

oldott problémák 

kezelése 

Intézményesültség, 

államtól való 

függetlenség, a 
profitszétosztás 

tilalma, 

önkormányzatiság, 

önkéntesség 

A közösség, a 

társadalom érdekeit 

szem előtt tartó, nem 
a profit 

elsődlegességét 

hangsúlyozó 

gazdaság 

Ide tartozó 

szervezetek 

Önkéntes és nem-

kormányzati 

szervezetek, informális 

szerveződések, 

mozgalmak, egyéni 

cselekvések 

Nem piaci és nem 

állami szervezetek 

Nonprofit 

szervezetek 

Nonprofit 

szervezetek, 

szövetkezetek, 

kölcsönös 

segélyegyletek  

Kritikák 

Rugalmassága miatt 

empirikus 

kutatásokban nem 

alkalmazható 

Reziduális kategória 

Kizár egyes 

szervezeteket, nem 

alkalmazható európai 

kontextusban 

Normatív alapon 

definiált, nem tiszta 

fogalom 

Forrás: saját szerkesztés (a rövidebb verziót lásd Kiss 2017b: 33) 
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1.2. A társadalmi vállalkozás fogalma 

A társadalmi vállalkozás fogalmát tekintve a megközelítések sokféleségről számolhatunk be. 

A fogalom mind az Egyesült Államokban, mind Európában az 1990-es években terjedt el 

(Defourny és Nyssens 2009: 1). Az elmúlt években a társadalmi vállalkozói tevékenységek 

leírására számos definíció született, azonban egységesen elfogadott meghatározás nem nyert 

teret. A különböző definíciók bizonyos szempontok szerint csoportosíthatók, és 

megállapíthatók bizonyos fő jellemzők, hangsúlyok.16  

A társadalmi vállalkozások témakörében azonosított három alapfogalom a társadalmi 

vállalkozás, mint tevékenység/folyamat (social entrepreneurship); a társadalmi vállalkozó, 

mint személy (social entrepreneur) és a társadalmi vállalkozás, mint szervezet (social 

enterprise). A fogalmak közötti egyértelmű különbségtétel érdekében a következő 

meghatározás alkalmazható: a társadalmi vállalkozás, mint tevékenység/folyamat (social 

entrepreneurship) során a társadalmi vállalkozó (social entrepreneur) létrehozza társadalmi 

vállalkozását (social enterprise) (Defourny és Nyssens 2008: 203). 

A társadalmi vállalkozások definiálásakor továbbá a kifejezés két része, azaz a „társadalmi” 

és a „vállalkozás” fogalmak tisztázása is szükséges. Ez azonban mindkét fogalom esetében 

nehézségekbe ütközik (Nicholls és Cho 2006: 100). A társadalmi jelleg egyes társadalmi 

célok meglétét jelenti, azonban hogy mit tekinthetünk társadalmi célnak, kevéssé derül ki a 

rendelkezésre álló definíciókból. A vállalkozó jelleg kétféle értelmezése lehetséges: egyrészt 

Schumpeter (1934: 66) megközelítése alapján a vállalkozó innovatív, a régebbi rendszereket 

bomlasztó, változást hozó személy, aki új termék vagy termékminőség, új gyártási mód 

bevezetése, új piac, új nyersanyag- vagy félkész termék-forrás, vagy iparági átszervezés révén 

hoz létre új kombinációkat; másrészt az ún. osztrák iskola (pl. Hayek) szerint a vállalkozás 

jelentheti egyszerűen a piaci orientációt, a profitszerzés célját (Casson 2005). A társadalmi és 

vállalkozói jelleg különféle értelmezései szerint csoportosíthatóak a társadalmi 

vállalkozásokat definiáló különböző iskolák, megközelítések.  

                                                             
16 Jelen fejezet egy korábbi cikkem átdolgozott, kiegészített változata: Kiss, Julianna (2015): Társadalmi célok, 

gazdasági tevékenységek – A társadalmi vállalkozások definíciói. In Civil Szemle. (12), 1-2, 1, 5-22. Továbbá a 
fejezet rövidített változata az OFA Nonprofit Kft. által megrendelt társadalmi vállalkozás alapkutatásba (Kiss, 

Julianna (2017b): 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4. fejezetek. In G. Fekete, Éva – Bereczk, Ádám – Kádárné, H. Ágnes – Kiss, 

Julianna – Péter, Zsolt – Siposné Nándori, Eszter – Szegedi, Krisztina (szerk): Alapkutatás a társadalmi 

vállalkozások működéséről. Zárótanulmány az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

megbízásából, a GINOP - 5.1.2 - 15 - 2016 - 00001 „PiacTárs” kiemelt projekt keretében. Miskolc: Miskolci 

Egyetem) készített, a társadalmi vállalkozás fogalmának nemzetközi értelmezéseit bemutató fejezeteként (2.2. A 

társadalmi vállalkozás fogalma c. fejezet) jelent meg. 
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Dees és Anderson (2006: 41) két amerikai irányzatot, a társadalmi vállalkozás (social 

enterprise) és a társadalmi innováció (social innovation) iskolákat különbözteti meg. 

Defourny et al. (2014: 1) alapján ezen irányzatok elnevezése a piaci jövedelem (earned 

income) és társadalmi innováció (social innovation) iskola, amelyek mellett az EMES hálózat 

európai megközelítése a harmadik, az európai sajátosságokat megjelenítő irányzatnak 

tekinthető.17 A továbbiakban e három iskola bemutatása következik. 

1.2.1. Piaci jövedelem iskola  

Az első amerikai iskola szerint a társadalmi vállalkozás alapja a piaci jövedelemszerzés 

stratégiája.18 A nonprofit szervezetek számára ugyanis társadalmi céljaik elérése érdekében 

elengedhetetlen, hogy jobban a piac felé forduljanak és diverzifikálják bevételi forrásaikat. Az 

első, a témához kapcsolódó tanulmányok kifejezetten nonprofit szervezetek piaci vállalkozást 

indító stratégiáira fókuszáltak, később egyes írások esetében azonban már nem csupán a piaci 

bevételek megléte, hanem az üzleti módszerek tágabb eszköztárának használata is jelenthetett 

társadalmi vállalkozói tevékenységet, egyes szerzők pedig már a forprofit cégek társadalmi 

felelősségvállalás keretében végzett tevékenységeit is a társadalmi vállalkozás kategóriájába 

valónak tekintették (lásd Defourny és Nyssens 2012: 7).  

Ezen iskolán belül eszerint két szemléletmódot különböztethetünk meg: az elsőként elterjedt 

vállalkozó nonprofit (commercial nonprofit) és a később megalkotott társadalmi célú üzlet 

vagy misszió-vezérelt üzlet (social-purpose business/mission-driven business) irányzatokat. 

„Az előző szigorúan a nonprofitokra szűkíti a kört, a második minden társadalmi célú üzleti 

kezdeményezést ide sorolna” (Esse et al. 2013:7). A társadalmi célú üzlet irányzat 

megközelítése eszerint tágabb, hiszen a társadalmi vállalkozói tevékenységeket nem csupán 

nonprofit szervezetek által, hanem bármilyen, akár forprofit szervezetek által is végezhető 

tevékenységnek tekinti. Az irányzathoz köthető a társadalmi célú üzleti vállalkozás (social 

business), a Nobel-díjas Muhammad Yunus által ismertté tett fogalom is. Yunus (2010) 

alapján a társadalmi célú üzleti vállalkozás egyik típusa „veszteséget nem termelő, osztalékot 

                                                             
17 Az egyes nemzetközi irányzatok magyar elnevezéseit elsősorban a Helyi Mérték Alapítvány tanulmányában 

szereplő fordításokból vettem át (lásd Esse et al. 2013: 7). Így a commercial nonprofit a vállalkozó nonprofit, a 

social-purpose business a társadalmi célú üzlet elnevezést kapta. Bizonyos esetekben saját fordítás alkalmazása 
mellett döntöttem, így az earned income school kifejezést piaci jövedelem iskolának, míg a social innovation 

school kifejezést a társadalmi innovációs iskolának neveztem el. 
18 Az Egyesült Államokban a társadalmi vállalkozás meghatározásában ugyan valamelyest a nonprofit szektorral 

foglalkozó szakmai körök is részt vettek, elsősorban az üzleti tanulmányokkal foglalkozó szerzők játszottak 

számottevő szerepet. Kerlin (2006: 255) alapján az üzleti iskolák talán a társadalomtudományi intézeteknél is 

több kutatást végeznek jelenleg is, és elsősorban az üzleti és nonprofit vezetők számára releváns gyakorlati 

ismeretekre fókuszálnak, míg a társadalomtudományi kutatók inkább elméleti irányokból fordulnak a témához. 
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nem biztosító vállalkozás, amely egy társadalmi probléma megoldására jött létre, és amelynek 

tulajdonosai olyan befektető, akik minden nyereséget visszaforgatnak a vállalkozás 

működtetésébe és fejlesztésébe” (Yunus 2010: 1-2). Yunus (2010) szerint a másik típusú ilyen 

szervezet pedig olyan forprofit vállalkozás, amelynek a tulajdonosai szegénységben élő 

emberek, így a profit hozzájuk kerülve a célzott társadalmi probléma megoldásának része 

lesz.  

Dees és Anderson (2006) alapján a piaci jövedelem iskolának megfeleltethető társadalmi 

vállalkozás megközelítés alapja a társadalmi célok támogatása érdekében elindított piaci 

tevékenység. A jövedelemszerző tevékenység nem feltétlenül tartozik a szervezet társadalmi 

célú alaptevékenységei közé, azonban mindenképpen forrást teremt az alaptevékenységek 

végzésére (Dees és Anderson 2006: 41). 

1.2.2. Társadalmi innovációs iskola 

A társadalmi innovációs irányzat, tehát a másik amerikai iskola Defourny és Nyssens (2013: 

6) alapján a társadalmi vállalkozók profilját és viselkedését hangsúlyozza. „Itt a társadalmi 

vállalkozó egy változáshozó, aki valamilyen területen új dolgot hoz…a központi fogalom az 

újítás, a társadalmi vállalkozók, mint egyének pedig a modern kor ünnepelt hősei” (Esse et al. 

2013: 8). Az újítás, innováció mellett továbbá főként a társadalmi szinten gyakorolt hatás, és 

nem a piaci jövedelem megléte számít. Dees és Anderson (2006: 44) alapján a társadalmi 

innovációs irányzat a Schumpeter (1934) által leírt vállalkozó koncepcióján alapul, azaz olyan 

személyeket tekint vállalkozóknak, akik a társadalomban változást hoznak. 

Dees (2001) a társadalmi vállalkozó legismertebb definícióját adja ezen az irányzaton belül. 

Alapvetően változtatást hozó szereplőként definiálja őket, mivel: „(1) társadalmi értéket 

létrehozó és fenntartó missziót fogadnak el; (2) észreveszik és folyamatosan keresik a misszió 

szolgálatába állítható újabb lehetőségeket; (3) a folyamatos innováció, adaptáció és tanulás 

folyamataiban vesznek részt; (4) bátran cselekszenek anélkül, hogy az éppen rendelkezésre 

álló források korlátoznák őket; és (5) magas elszámoltathatóságot mutatnak az általuk szolgált 

célcsoport vagy a létrehozott eredmények irányába” (Dees 2001: 4).  

Az irányzat fő képviselője Defourny és Nyssens (2012) szerint Bill Drayton és az általa 1980-

ban alapított Ashoka nevű, a társadalmi vállalkozókat támogató nemzetközi szervezet. Az 

Ashoka a társadalmi innovációkat bevezető személyekre, és nem a már létező nonprofit 

szervezetek piaci bevételeire fókuszál (Defourny és Nyssens 2012: 3). Továbbá a társadalmi 
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innovációs irányzathoz kapcsolódó számos szerző a szektorok közötti elmosódott 

határvonalakat hangsúlyozza, azaz hogy a különböző társadalmi innovációk nem csupán 

nonprofit szervezetektől eredhetnek, hanem akár a piaci, akár az állami szektor 

kezdeményezései is lehetnek (lásd Defourny és Nyssens 2009:15).  

Fontos ezen a ponton megjegyezni, hogy a társadalmi innováció fogalma nem csupán a 

társadalmi vállalkozás egyik megközelítéseként értelmezhető, ennél tágabb jelentéssel bír. Az 

OECD (2010: 196) értelmezésében fogalmakkal, folyamatokkal, termékekkel, szervezetekkel, 

finanszírozással, érintettekkel, területekkel kapcsolatos változást, újítást foglalhat magába. 

Ugyanakkor Nyssens (2015: 9) alapján bár a társadalmi innováció fogalma nem kizárólag 

társadalmi vállalkozásokat foglal magába, azok továbbra is központi szereplőknek 

tekinthetőek.19  

1.2.3. EMES iskola 

Nyugat-Európában a tudományos érdeklődés e téma iránt az 1990-es években jelent meg, 

miután kutatók társadalmi célú, innovatív, vállalkozói dinamikákat azonosítottak a harmadik 

szektor szervezeteinek körében, amelyek elsősorban az állam és forprofitok által meg nem 

oldott problémákra reflektáltak (Nyssens 2015: 335). Ekkor megszülettek az első jelentősebb 

tanulmányok, egyes egyetemeken kutatási és képzési programok indultak, továbbá egyes 

fejlesztő szervezetek (pl. alapítványok) képzési és támogatási programokat dolgoztak ki 

társadalmi vállalkozások számára. Az első nagyobb nemzetközi kutatóhálózat, a jelenleg is 

legjelentősebbnek tekinthető EMES hálózat szintén ekkor jött létre, tagjai az EU15 országai 

többségének elsősorban társadalomtudományi kutatóközpontjai voltak.20 Azonban gyakorló 

társadalmi vállalkozások már a korábbi évtizedekben, alapvetően a civil társadalom szereplői 

körében az 1980-as évektől létrehozott kezdeményezések révén is léteztek.21  

                                                             
19 A társadalmi innováció fogalmának szintén több megközelítése létezik, Nyssens (2015: 9) ezeket gyenge és 

erős megközelítésre bontja. A gyenge megközelítésben a társadalmi vállalkozást az üzleti hozzáállás, mérhető 

társadalmi hatások és a vezetési módszerek alkalmazása jellemzi, a kapitalista gazdasági rendszer szabályainak 

megkérdőjelezése nélkül. Az erős koncepcióban azonban az intézményi dimenzió is fontossá válik, azaz a 

társadalmi vállalkozás és a társadalmi innováció szerepének felismerése a normák és szabályok alkalmazásában 

mind a szervezet szintjén, mind azon túl. A társadalmi innováció fogalmának e csoportosítása Dees és Anderson 

(2006) két társadalmi vállalkozás értelmezéséhez (társadalmi vállalkozás és társadalmi innováció) hasonlít.  
20 Nyugat-Európában a társadalmi vállalkozásokról szóló kutatások többnyire társadalomtudományi 

kutatóintézetekben zajlottak, bár üzleti iskolák is foglalkoznak a témával (Kerlin 2006: 257). 
21 Az EMES megközelítés mellett azonban egyéb értelmezések is relevánsak. Kerlin (2006:263) az európai 

diskurzusban az EMES iskola mellett az Egyesült Királysághoz kapcsolható irányzatot említi, amelyben az 

innovációs megközelítés és a forprofit vállalatok társadalmi célú tevékenységeit is magába foglaló, a szektorok 

közötti elmosódott határvonalakat hangsúlyozó megközelítés jellemző (pl. Grenier 2003,  Nicholls 2005).Az 

Egyesült Királyságban a brit parlament a közösségi érdekű vállalatról (community interest company) szóló 
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Az EMES nemzetközi kutatóhálózat volt az első európai kezdeményezés, amely a társadalmi 

vállalkozás mind a tizenöt akkori tagállamban használható definíciójának megalkotását tűzte 

ki célul 1996 és 1999 között, egy az Európai Bizottság által finanszírozott kutatási program 

keretein belül. Az EMES mozaikszó franciául a társadalmi vállalkozások megjelenése 

Európában (L’EMergence de l’Entreprise Sociale en Europe) szavak rövidítése, amely a 

közös kutatási projekt címe is volt. Az e kutatásban részt vevő tudósok tekinthetőek az EMES 

nemzetközi kutatóhálózat alapítóinak. Az első, négy évet lefedő kutatási projekt arra a 

kérdésre kívánt válaszolni, hogy a társadalmi vállalkozások milyen mértékben erősödnek az 

Európai Unióban (Defourny 2014: 33). A második nagyobb kutatási projekt kifejezetten a 

hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációját segítő társadalmi vállalkozások 

(work integration social enterprise - WISE) vizsgálatának segítségével tesztelte hipotéziseit 

egy tizenkét uniós tagországban zajló felmérés keretein belül (PERSE kutatás).22  

A társadalmi vállalkozás, mint szervezet (social enterprise) fogalmát az EMES a 

követezőképpen definiálja: „A társadalmi vállalkozások olyan privát not-for-profit 

szervezetek, melyek a közösség javát és ezáltal társadalmi céljukat kifejezetten szolgáló 

termékeket és szolgáltatásokat kínálnak. Döntéshozó testületeikben számos résztvevőt bevonó 

kollektív dinamikákra épülnek, nagy hangsúlyt helyeznek autonómiájukra és tevékenységükre 

nézve gazdasági kockázattal bírnak” (lásd Defourny és Nyssens 2008: 5). A hálózat első 

projektjében az egységes kutatási módszertan megteremtése érdekében egy, a különböző 

európai társadalmi vállalkozások összehasonlítását lehetővé tevő, négy gazdasági és öt 

társadalmi elemből álló indikátorrendszert dolgozott ki. Az EMES megközelítése szerint ezek 

az indikátorok nem előíró kritériumok, hanem a társadalmi vállalkozások egy ideáltípusát 

írják le. A mutatókat később három dimenzió szerint csoportosították újra. (Defourny és 

Nyssens 2012: 12-15 alapján):  

                                                                                                                                                                                              
törvényt 2004-ben fogadta el, melynek előkészítéseképpen két évvel korábban a brit kormány megalkotta a 

társadalmi vállalkozás definícióját: „egy üzlet, amelyet elsősorban szociális célok vezérelnek. A keletkező 

értéktöbblet reinvesztálásra kerül a célok és a közösség érdekében ahelyett, hogy a részvényesek és a 

tulajdonosok profitmaximálási érdekeit elégítené ki” (Petheő 2009: 30). Az Egyesült Királyság megközelítése a 

társadalmi vállalkozást tágan értelmezi, a társadalmi célú üzlet és társadalmi innovációs iskola megközelítései 

európai megfelelőjének tekinthető.  
22 A kutatócsapat ezt követően számos további, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság egészére 

irányuló kutatási projektet valósított meg, lásd www.emes.net. Jelenleg a hálózat tizenegy e területekre 

szakosodott európai egyetemi kutatóközpontot, és 333 egyéni kutatót köt össze. A tagság mára nyitottá vált a 
világ minden tájáról érkező kutatók számára. A hálózat talán legjelentősebb, jelenleg is zajló kutatása a 

Társadalmi Vállalkozások Nemzetközi Összehasonlító Modelljei (International Comparative Social Enterprise 

Models - ICSEM) projekt, melynek célja, hogy ismereteket gyűjtsön a jelenleg éppen megjelenő vagy már jól 

kiépült társadalmi vállalkozási modellekről szerte a világon, közös módszertant követve egy nemzetközi 

összehasonlító elemzés elősegítése érdekében. Ez az egész világra kiterjedő kutatási projekt jelenleg mintegy 50 

ország több mint 190 kutatójának részvételével zajlik (a kutatás magyar eredményeiért lásd Kiss 2017a; G. 

Fekete et al. 2017a). 

http://www.emes.net/
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1. Gazdasági és vállalkozói dimenzió: folyamatos termelő és/vagy szolgáltató 

tevékenység; a gazdasági kockázat jelentős szintje; legalább minimális mértékű 

fizetett munkaerő. 

2. Társadalmi dimenzió: a közösség szolgálatának kinyilvánított célja; állampolgárok egy 

csoportja vagy civil szervezetek által indított kezdeményezés; korlátozott 

profitszétosztás.  

3. Irányítási dimenzió: magas szintű autonómia; a döntéshozatal nem függ a tőke 

birtoklásának mértékétől; részvételi jelleg, amely bevonja a tevékenység által érintett 

különböző szereplőket. 

Az EMES kutatóhálózat a Nyugat-Európát lefedő kutatások mellett a társadalmi 

vállalkozások közép- és kelet-európai helyzetét is vizsgálta. A régió országai sajátos 

fejlődésének jobb megértése érdekében az EMES egyszerűsítette a nyugat-európai 

tapasztalatokon alapuló megközelítését. Eszerint a régióban „a társadalmi vállalkozások privát 

és autonóm szervezetek, melyek kifejezett célja a közösség javát szolgáló termékek és 

szolgáltatások nyújtása. Állampolgárok egy csoportja tulajdonában lévő vagy általuk 

irányított szervezet és befektetőinek anyagi érdekei korlátozás tárgya. Pontosabban, a 

társadalmi vállalkozás úgy definiálható, mint a harmadik szektorban egyaránt gazdasági és 

társadalmi célt elérő szervezet” (Borzaga et al. 2008: 5).  

A kutatók az eredeti kilenc indikátor közül Közép- és Kelet-Európában három gazdasági és 

három társadalmi indikátor megtartását tartották indokoltnak, illetve ezeket mutatókat is 

módosították a régió sajátosságaihoz alkalmazkodva (Borzaga et al. 2008: 32). A közép- és 

kelet-európai társadalmi vállalkozások esetében eszerint nem feltétel a folyamatos 

tevékenység, a fizetett munkaerő vagy a magas szintű autonómia, csupán az ezekre való 

törekvés. Hiányzik továbbá a jelentős gazdasági kockázat, a civil kezdeményezés és a 

részvételi jelleg, a különböző érintettek szerepeltetése a kritériumok között. A régióban a 

társadalmi vállalkozások meghatározása eszerint megengedőbb, mint Nyugat-Európában 

(részletesebben lásd Kiss 2015). 
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2. táblázat: Az EMES társadalmi vállalkozás dimenziói Nyugat-Európában és Közép- és 

Kelet-Európában 

 Nyugat-Európa Közép- és Kelet-Európa 

Gazdasági, 

vállalkozói 

dimenzió 

Folyamatos termelő és/vagy szolgáltató 

tevékenység 

Termelő és/vagy szolgáltató gazdasági 

tevékenység 

A gazdasági kockázat jelentős szintje - 

Legalább minimális mértékű fizetett 

munkaerő 
Fizetett munkaerő felé irányuló trend 

Társadalmi 

dimenzió 

A közösség szolgálatának kinyilvánított 

célja 

A közösség vagy emberek egy konkrét 

csoportja szolgálatának kinyilvánított célja 

Állampolgárok egy csoportja vagy civil 

szervezetek által indított kezdeményezés 
- 

Korlátozott profitszétosztás 
A profit-maximalizálásra törekvő 

szervezetek kizárása 

Irányítási dimenzió 

Magas szintű autonómia Bizonyos szintű autonómia 

A döntési hatalom nem függ a birtokolt 

tőke mértékétől 

A döntési hatalom nem függ a birtokolt tőke 

mértékétől 

Részvételi jelleg, amely bevonja a 

tevékenység által érintett különböző 

szereplőket 

- 

Forrás: Kiss (2015: 14) alapján saját szerkesztés 

1.2.4. A társadalmi vállalkozás megközelítései közti hasonlóságok és különbségek 

A Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban dolgozó kutatók között vita tárgya, hogy 

honnan ered a társadalmi vállalkozás kifejezés, mely mindkét kontinensen az 1980-as évek 

végén jelent meg és az 1990-es években terjedt el (Teasdale 2011: 101).23 A különböző 

definíciókban szereplő két központi jellemző minden esetben a társadalmi célok és a 

gazdasági tevékenységek együttes jelenléte. 

A kezdeti meghatározások többnyire az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is a 

nonprofit szektor, harmadik szektor vagy szociális gazdaság fogalmai által leírt szervezeteire 

fókuszáltak, e szektorbeli szervezetek piaci alapú bevételeit, üzleti tevékenységeit vizsgálták. 

A később kialakult irányzatok a megközelítéseket némiképp módosították; a társadalmi célok 

és gazdasági tevékenységek elsődlegességét megtartották, ám ezen túlmenően bizonyos 

szempontokat beemeltek. A társadalmi célú vagy misszió-vezérelt üzlet esetében a forprofitok 

bevonásával a szervezeti formák kerültek kiszélesítésre. A társadalmi innovációs 

megközelítés esetében az innováció és az újító vállalkozó személyének hangsúlyozása jelent 

meg. Az EMES definíció elsősorban a társadalmi vállalkozások kollektív jellegét, a 

                                                             
23 További régiókban is fontos a társadalmi vállalkozás fogalma, a meghatározásokra a fent ismertetett iskolák 

többnyire befolyással bírnak. A kanadai, latin-amerikai és ázsiai értelmezésekért például lásd Defourny és 

Nyssens (2012: 29-31).  
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profitszétosztás korlátozását és a demokratikus, részvételt erősítő működésmódot 

hangsúlyozta. Míg az egyes amerikai megközelítések tehát a vállalkozói tevékenységek, az 

innováció és a piaci jövedelmek fontosságára, addig az EMES európai iskola elsősorban a 

kollektív jellegre, a döntéshozatali mechanizmusok szerepére és a források heterogenitására 

fókuszál (lásd Defourny és Nyssens 2009: 21). Az egyes megközelítések közti fő vitás pontok 

a következők:  

1. Társadalmi célok és gazdasági tevékenységek: Az európai EMES megközelítés a 

társadalmi célt alapvetően közösségi keretben értelmezi, míg az Egyesült Államokban a 

közösség szerepe nem kifejezetten erős (Defourny és Nyssens 2009: 16). A különböző iskolák 

továbbá eltérően értelmezik a gazdasági tevékenységek szerepét a célok elérésében, ugyanis 

míg az EMES megközelítésében és a társadalmi innovációs irányzatban a gazdasági 

tevékenység a társadalmi cél elérésének releváns része, addig a kereskedelmi nonprofit 

megközelítés esetében bármilyen tevékenység lehet ilyen, amely a társadalmi célok elérését 

anyagilag elősegíti (Defourny és Nyssens 2012: 27). 

2. Szektorális kapcsolódás, jogi formák: A társadalmi vállalkozások az EMES 

megközelítésben többnyire a harmadik szektor, a szociális gazdaság részei (Defourny 2001: 

13; Defourny és Nyssens 2008: 204; Borzaga et al. 2008: 5; Hulgard 2014: 73). Egyszerre 

tekinthetők a harmadik szektor egy alcsoportjának és egyben a teljes szektorra kiható, a 

vállalkozó szellemet elősegítő folyamatnak (Defourny 2001: 2). Schumpeter-i értelemben vett 

vállalkozói jellegük azonban meg is különbözteti őket a hagyományos nonprofit  

szervezetektől (Defourny 2001: 13). Ugyanakkor későbbi európai értelmezésekben a 

szektorok közötti egyre inkább elmosódott határvonalak és a forprofit és állami szektorban 

megjelenő társadalmi vállalkozói jelleg is hangsúlyossá válik (Defourny és Nyssens 2013: 6). 

Az Európai Bizottság meghatározása szerint társadalmi vállalkozásként működő entitás lehet 

egyesület, szövetkezet, alapítvány, magánvállalkozás, stb. (Európai Bizottság 2013: 31). Az 

Egyesült Államokban azonban a szociális gazdaság fogalma nem használatos, a vállalkozó 

nonprofit megközelítésben a társadalmi vállalkozások nonprofit keretek között működnek, a 

társadalmi célú vagy misszió-vezérelt üzlet, valamint a társadalmi innovációs amerikai iskola 

esetében azonban nem jellemző a jogi forma szerinti lehatárolás (Kerlin 2006: 249). Kerlin 

(2006: 248) alapján tudományos körökben a társadalmi vállalkozást alapvetően egyfajta 

kontinuumként értelmezik a társadalmilag hasznos tevékenységekkel foglalkozó 

profitorientált vállalkozásoktól (pl. jótékony vagy társadalmilag felelős vállalkozások) a 

hibrideken (a gazdasági és társadalmi célokat vegyítő vállalkozásokon) át a nonpofit 
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szervezetekig, melyek céljaikat támogató gazdasági tevékenységet végeznek (társadalmi célú 

szervezetek) (lásd Bolton et al. 2006: 17). A gyakorlatban működő társadalmi vállalkozások 

többsége azonban bevételt generáló nonprofit szervezet, és a fejlesztő és támogató 

alapítványok is inkább nonprofit szervezetekre fókuszálnak (Kerlin 2006: 251). 

3. Profitszétosztás tilalma/korlátja: A profitszétosztás korlátja az európai definíciókban 

általában megtalálható elem, de a szociális gazdaság szövetkezeteket is magába foglaló 

megközelítése alapján elsősorban korlátozás és nem tilalom jellemző. Az európai uniós 

megközelítésben a hagyományos forprofit cégektől a társadalmi vállalkozások alapvetően 

abban különböznek, hogy a nyereség nagy részét újra befektetik, vagy más módon használják 

fel a vállalkozás társadalmi küldetésének eléréséhez (Európai Bizottság 2013: 31). Az 

amerikai definíciók a szövetkezeteket gyakran nem tekintik a társadalmi vállalkozások körébe 

tartozónak, a profitszétosztás kérdése nem kifejezetten hangsúlyos elem.  

4. Piaci fenntarthatóság, gazdasági kockázat: Kerlin (2010: 248) szerint a társadalmi 

vállalkozások amerikai megközelítései általánosságban jobban a vállalkozási részre 

fókuszálnak a piaci bevételek elsődlegessége miatt, mint az európai megközelítések.  

Defourny és Nyssens (2010: 8) alapján Európában a piaci orientáltság helyett jellemzően a 

bevételi források diverzifikálása hangsúlyos. Az uniós megközelítés szerint a hagyományos 

nonprofit szervezetektől a társadalmi vállalkozásokat az különbözteti meg, hogy jövedelmük 

jelentős része üzleti alapú, nem pedig támogatásokból vagy adományokból származik. Az 

üzleti bevételek aránya nem meghatározott, a referenciaérték azonban gyakran az 50%-os 

piaci jövedelem (Európai Bizottság 2013: 31). 

5. Társadalmi innováció: A társadalmi innovációs megközelítés hangsúlya az innováción és 

az újító, változást hozó személyen van, aki egy adott társadalmi problémát megoldani kívánó, 

újszerű tevékenységet indít. A piaci jövedelem iskola azonban az innováció kérdését 

részletesen nem tárgyalja. Az EMES számára a társadalmi vállalkozások több szempontból is 

újító jellegűek, bár dimenzióik között ez a kitétel nem szerepel (Defourny 2001: 13-17). 

6. Demokratikus, részvételi működésmód: A nyugat-európai EMES definícióban hangsúlyossá 

válik a társadalmi vállalkozás kollektív jellege, a demokratikus, részvételt erősítő 

működésmód. Teasdale (2011: 101) szerint Európában a „társadalmi” jelző egy közösségi 

szervezeti formára utal, mivel a fogalom a szövetkezeti, egyesületi hagyományból ered. Az 

Egyesült Államokban azonban a társadalmi jelző inkább a külső célként megjelenő társadalmi 
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problémák piaci alapú megoldását jelöli, hagyományosan a társadalmi vállalkozó egyénhez 

kapcsolódik és nem a kollektív belső dinamikákra utal. 

3. táblázat: A társadalmi vállalkozás fogalmának nemzetközi megközelítései  

 
Piaci jövedelem - 

vállalkozó nonprofit 

Piaci jövedelem - 

társadalmi célú 

üzlet 

Társadalmi 

innováció 
EMES 

Eredet Egyesült Államok Egyesült Államok Egyesült Államok Nyugat-Európa 

Fő jellemzők 

Nonprofit 

szervezetek piaci 

jövedelemszerzése 

Társadalmi 

problémák üzleti 

eszközökkel történő 

megoldása 

bármilyen jogi 

formában 

Társadalmi 

problémák újszerű 

megoldása 

Társadalmi és 

gazdasági célok 

mellett kollektív 

dinamikák, 

demokratikus 

működésmód 

Társadalmi 

célok és 

gazdasági 

tevékenységek 

Nem feltétlen függ 

össze 

Nem feltétlen függ 

össze 
Összefügg Összefügg 

Szektorális 

kapcsolódás, 

jogi formák 

Nonprofit 
Nonprofit és 

forprofit 

Nonprofit és 

forprofit, nem 

feltétlen szervezet, 

a vállalkozó egyén 

számít 

Elsősorban, de nem 

kizárólag a harmadik 

szektor (szociális 

gazdaság) szervezetei 

 

Profitszétosztás 

tilalma/korlátja 
Szükséges Nem szükséges Nem szükséges Szükséges 

Piaci 

fenntarthatóság 
Domináns Domináns 

Nem domináns 

(erőforrás mix) 

Nem domináns 

(erőforrás mix) 

Társadalmi 

innováció 
Nem szükséges Nem szükséges Szükséges Nem szükséges 

Demokratikus, 

részvételi 

működésmód 

Nem szükséges Nem szükséges Nem szükséges Szükséges 

Forrás: saját szerkesztés (a rövidebb verziót lásd Kiss 2017b: 38) 

A társadalmi vállalkozás fogalma kapcsán számos releváns kritika megfogalmazható. Ilyen 

kritika illetheti a „társadalmi” fogalmának tisztázatlanságát, a vállalkozó egyénre való 

fókuszálás individualista jellegét, valamint a társadalmi problémák neoliberális logikára 

épülő, konfliktusmentes és piaci alapú kezelését: 
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 A társadalmi jelleg kifejtésével a jelenlegi meghatározások nem foglalkoznak 

kifejezetten, ami problémás a fogalom komplex, politikai, normatív kategóriája miatt 

(Nicholls és Cho 2006: 105).  

 A társadalmi vállalkozó fogalmának egyéni jellege ellentétes a konszenzus alapú, 

közösségi, részvételi megközelítéssel, mely a társadalmi problémák azonosítása és 

megoldása során alkalmazandó (Nicholls és Cho 2006: 106). Dey és Steyaert (2010) 

szerint a társadalmi vállalkozó nem csupán gazdasági szereplővé, hanem emellett az 

erény és erkölcs megtestesítőjévé, feddhetetlen, felsőbbrendű, romanticizált hőssé 

válik. Ennek hatása az állampolgárok passzív attitűdje a társadalmi változás kapcsán, 

ugyanis a társadalmi vállalkozóról alkotott hősies kép azt a benyomást kelti, hogy a 

megoldáshoz nincs szükség az egyének közös részvételére, hiszen a társadalmi 

vállalkozó megoldja a problémát (Dey és Steyaert 2010: 91-92).  

 A társadalmi vállalkozások a neoliberális narratíva részének is tekinthetőek, ahol a jót 

tenni (társadalmi) és a jól tenni (gazdasági) kombinációja problémamentes; a 

társadalmi változás elérhető viták, feszültségek és diszharmónia nélkül (Dey és 

Steyaert 2010: 88). Ugyanakkor a valóságban a társadalmi vállalkozók által generált 

változás gyakran konfliktusokhoz vezethet (Nicholls és Cho 2006: 106).  

 A neoliberális narratíva további problémája a piaci jövedelem hangsúlyossága, 

különösen a szociális szolgáltatások nyújtása kapcsán. Európában Young (2009: 33) 

alapján a jóléti állam válságának kontextusában az állami szektor tevékenységeit 

privatizáló, a nonprofit szervezeteket a munkanélküliség kezelésébe bevonó 

tevékenységek mind társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek. A jóléti állam 

visszavonulása, a szociális szolgáltatások privatizációja azonban számos kérdést felvet 

(Nicholls és Cho 2006: 108).  

A társadalmi vállalkozás eltérő megközelítéseinek különbségei manapság már nem feltétlen 

meghatározóak. Az Egyesült Államokban Nyssens (2015: 8) alapján az egyes iskolák, így a 

társadalmi innováció iskola és a piaci jövedelem iskola közti különbségek egyre csökkennek. 

Európában az Európai Bizottság meghatározása, amelyet az 2011-ban alkotott, 

„Kezdeményezés a szociális vállalkozásokért” című dokumentum tartalmaz, szintén a 
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különböző irányzatokat összekötő, azokat szintetizáló definíciónak tekinthető.24 A közlemény 

célja, hogy kedvező szabályozási környezetet teremtsen a társadalmi vállalkozásoknak, 

melyek kulcsfontosságúak a szociális gazdaság és társadalmi innováció területén (lásd 

Európai Bizottság 2011b: 1). A meghatározás relevanciája abban rejlik, hogy a konkrét 

európai uniós szociálpolitikai irányelvek, programok alapját képezi. Társadalmi vállalkozáson 

a Bizottság olyan vállalkozást ért: „amelynek esetében közérdekű szociális vagy társadalmi 

cél szolgál a gyakran magas szintű szociális innovációban megnyilvánuló kereskedelmi 

tevékenység alapjául, amelynek nyereségét elsősorban e szociális cél elérése érdekében 

forgatják vissza, és amely küldetésének megfelelő – demokratikus vagy részvételi 

alapelveken, illetve a társadalmi igazságosság célkitűzésén nyugvó – szervezeti felépítéssel 

vagy tulajdonrendszerrel rendelkezik.” (Európai Bizottság 2011b: 2) Defourny és Nyssens 

(2013) szerint a Bizottság meghatározása mindhárom fő iskola (piaci jövedelem, társadalmi 

innováció és EMES iskola) jegyeit magán viseli (lásd Defourny és Nyssens 2013: 31).  

                                                             
24 A szociális vállalkozás kifejezés az általam használt társadalmi vállalkozás kifejezésnek feleltethető meg, 

számos szakirodalom ezt a fordítást használja.  



35 

 

2. A társadalmi vállalkozások nemzetközi megjelenése és intézményesülése 

A társadalmi vállalkozások történelmi gyökerei elsősorban a korábbi évszázadokban a 

társadalmi, környezeti és gazdasági kihívások mérséklésére létrehozott szervezetekhez 

köthetőek (Persson és Rakar 2017: 14). A XX. század utolsó évtizedeiben a társadalmi 

vállalkozások jelenségének térnyerése tapasztalható, mely három egymáshoz kapcsolódó 

trendhez köthető: egyrészt a harmadik szektor, másrészt a piaci szektor, harmadrészt az állami 

szektor részéről érzékelhető változásokhoz.25  

Az első trendet tekintve a társadalmi vállalkozások megjelenése alapvetően a harmadik 

szektorban megfigyelhető változásokhoz illeszkedik (Defourny 2001: 2). A szektor 

nemzetközi fejlődésének három szakasza határozható meg: (1) a jóléti rendszerekhez 

kapcsolódó nonprofit szervezetek számának, típusainak, valamint állami támogatásoktól való 

függőségének növekedése az 1960-as évektől; (2) a jóléti állam válságához kapcsolódva a 

korábban nonprofit szervezetek által is ellátott állami feladatok, közszolgáltatások 

privatizálása, források megvonása az 1980-as években; valamint (3) a szektorok közötti 

határok elmosódása, a jóléti pluralizmus koncepciójának elterjedése az 1990-es években (lásd 

Kramer 2000: 2-3). Azonban a jóléti állam szerepének változása mellett a „globális egyesületi 

forradalom” (Salamon és Anheier 1999 által használt kifejezés) egyéb okai is 

megállapíthatóak: „a civil társadalom fejlődéséhez hozzájárult ugyanakkor az elmúlt két 

évtized kommunikációs forradalma, valamint az a tény is, hogy a növekvő művelt 

középosztály a gazdasági és politikai vélemény-nyilvánítás lépten-nyomon tapasztalt hiányát 

állandó frusztrációként éli meg” (Salamon és Anheier 1999: 13). E tendenciák a harmadik 

szektor korábbi hagyományainak átgondolását is jelentették, az újabb társadalmi mozgalmak 

ugyanis demokratikusabb, a kedvezményezettek véleményét és szükségleteit jobban 

figyelembe vevő működési formákat kerestek (Mulgan 2006: 78). Az erőteljes harmadik 

szektorral rendelkező országok szektorbeli szervezetei egyre vállalkozóibb jellegűvé váltak, 

különböző új módokat kerestek a támogatásszerzésre, amelyhez kapcsolódik a társadalmi 

vállalkozások témaköre is (OECD 2003: 12). 

                                                             
25 Jelen fejezet rövidített változata az OFA Nonprofit kft. által megrendelt társadalmi vállalkozás alapkutatásba 

(Kiss, Julianna (2017b): 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4. fejezetek. In G. Fekete, Éva – Bereczk, Ádám – Kádárné, H. Ágnes 

– Kiss, Julianna – Péter, Zsolt – Siposné Nándori, Eszter – Szegedi, Krisztina (szerk): Alapkutatás a társadalmi 

vállalkozások működéséről. Zárótanulmány az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

megbízásából, a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs” kiemelt projekt keretében. Miskolc: Miskolci 

Egyetem) készített, a nemzetközi történeti fejlődést bemutató fejezeteként (2.4. A társadalmi vállalkozások 

nemzetközi helyzete c. fejezet) jelent meg.  
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A második meghatározó trend a forprofit szektorból ered, ahol mind a fogyasztók, mind a 

munkavállalók egyre nagyobb elvárásokat kezdtek támasztani a cégek etikus üzleti 

szerepvállalása felé (Mulgan 2006: 78). Itt a társadalmi vállalkozás fogalma szorosan 

kapcsolódik egyes vállalati stratégiákhoz, mint a vállalatok társadalmi felelősségvállalása 

vagy társadalmi innovációja. Az utóbbi években tehát társadalmi vállalkozások a forprofit 

szektorban is megjelentek (Hulgard 2014: 75).  

A harmadik meghatározó trend az állami szektorban a részvételen alapuló szakpolitikák 

erősödése. Mulgan (2006:78) szerint jelenleg a közszolgáltatások, szakpolitikák és a 

döntéshozatal jellegének változásai tapasztalhatóak, amelyek lehetővé teszik a társadalmi 

vállalkozások jelentőségének növekedését. Az állami kezdeményezések fontosak a társadalmi 

vállalkozások jogi kereteinek meghatározásában, és a társadalmi innovációk tervezésének és 

végrehajtásának aktív partnereként is (Hulgard 2014: 79).  

Az elmúlt évek trendjeinek hatására a társadalmi vállalkozások és az egyéb szektorok közti 

határok elmosódni látszanak, az állami és piaci szektorral is kialakulnak kapcsolatok (Borzaga 

és Spear 2004: 36). A társadalmi vállalkozások ma gyakran már nem csak a harmadik szektor 

szervezeti keretei között, hanem különböző formákban, keverékekben és dinamikákban 

jelennek meg az állam, a piac és a civil társadalom közötti kapcsolatokban (Hulgard 2014: 

79). Ugyanakkor a harmadik szektor szerepe továbbra is meghatározó. Defourny és Nyssens 

(2017: 29) legújabb kutatásai alapján a társadalmi vállalkozások jelentős része kifejezetten a 

harmadik szektorban található; főként nonprofit, szövetkezeti és egyéb, a szociális 

gazdasághoz kapcsolódó jogi formákat véve fel, ugyanakkor a forprofit jogi formájú 

társadalmi vállalkozások megjelenése új kérdéseket vet fel a jelenség értelmezése kapcsán. 

Az általános trendek bemutatása után érdemes egyes régiók összehasonlító vizsgálata a 

társadalmi vállalkozások megjelenése kapcsán. Ennek során a fogalmi fejlődés ismertetéséhez 

hasonlóan az Egyesült Államok és Európa történetét külön mutatom be, ugyanis a jelenség 

eltérő megközelítései e nagyrégiók különböző történeti fejlődéséből erednek. (Kerlin 2006: 

248) Európán belül továbbá egyes országcsoportok jellegzetességeit is ismertetem. 

2.1. A társadalmi vállalkozások megjelenése és intézményesülése az Egyesült 

Államokban 

Az Egyesült Államokban a társadalmi vállalkozás fogalma az 1970-es és 1980-as években 

jelent meg, majd a kora 1990-es években terjedt el szélesebb körben. Piaci bevételekkel 
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rendelkező társadalmi célú szervezetek azonban már évszázadokkal korábban is működtek 

(Defourny és Nyssens 2012: 3).  

2.1.1. Előzmények 

Az Egyesült Államokban az önkéntes szervezetek piaci alapú jövedelemszerző 

tevékenységeket már az ország megalapításakor is végeztek (Kerlin 2006: 251). Az erős jóléti 

állam hiánya miatt az alulról szerveződő helyi közösségfejlesztés széleskörű hagyományokkal 

rendelkezett, és az önkéntes szervezetek a jóléti szolgáltatások szervezésében jelentős részt 

vállaltak (Amin et al. 2002: 9). Young (2009: 25) alapján továbbá a vállalati filantrópia 

fejlődése, a forprofitok társadalmi szerepvállalása, mely a XX. század elején vált 

jelentősebbé, szintén releváns hatással volt a társadalmi vállalkozások történetére.  

Az 1960-as években az oktatás, az egészségügy, a közösségfejlesztés és a szegénység 

területein indított állami jóléti programok jelentős részben kerültek kiszervezésre a 

területeken működő régi és újonnan alakuló nonprofit szervezetekhez (Kerlin 2006: 251). 

Young (2003: 62) alapján a nonprofit szektor ily módon a növekvő állami támogatás hatására 

felduzzadt, társadalmi és gazdasági jelentősége megnövekedett.  

Az 1970-es évek gazdasági visszaesése és az új társadalmi és gazdasági kihívások a jóléti 

kiadásokat is érintették, mivel az állami finanszírozás jelentős csökkentéséhez vezettek (lásd 

Amin et al. 2002: 5-6). A szövetségi programokat sok területen erőteljesen megvágták, a 

nonprofit szektor növekedése megakadt (Young 2003: 62).  

2.1.2. A társadalmi vállalkozások megjelenése 

A nonprofit szervezetek alkalmazkodva az új körülményekhez az 1980-as évektől a 

szövetségi helyett inkább állami, helyi önkormányzati és magán forrásokra kezdtek 

támaszkodni. Ekkortól vált egyértelművé, hogy az állami források a hosszú távú 

fenntarthatóság szempontjából nem megbízhatóak, és a magánjótékonyság és önkéntesség 

hagyományos forrásai nem tudnak elég gyorsan nőni ahhoz, hogy a már kibővült 

tevékenységi körrel rendelkező, számos közhasznú feladatot ellátó szervezetek csökkenő 

állami finanszírozását pótolják.  

Ez az időszak az üzleti és menedzsment tanulmányok tekintélyének növekedésével is 

egybeesett, melyet több magánalapítvány (pl. Kellog Foundation) és akadémiai program (pl. a 

Yale Egyetem nonprofit menedzsment programja) is támogatott (Poon 2011: 15). Elsőként a 
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már működő, szociális szolgáltatásokat biztosító nonprofit szervezetek kezdtek el piaci 

tevékenységeket kialakítani, ami eleinte elsősorban a társadalmi céljaikhoz közvetlenül nem 

kapcsolódó árukat és/vagy szolgáltatásokat jelentette (lásd Kerlin 2006: 251).  

2.1.3. A társadalmi vállalkozások intézményesülése  

A jogi környezet tekintetében az 1950-es évek óta az Egyesült Államok szövetségi kormánya 

a lazán definiált Unrelated Business Income Tax (UBIT) adót alkalmazza a nonprofit 

szervezetek olyan tevékenységeinek megadóztatására, amelyek nem kapcsolódnak a 

szervezetek adómentes – azaz közhasznú – céljaihoz (Kerlin 2006: 256). Cooney (2015: 5) 

alapján 2010-től megjelentek új jogi formák is – low-profit limited liability company (L3C) és 

benefit corporation (B-corp) – melyek tovább intézményesítették a társadalmi 

vállalkozásokat. 

Támogatások tekintetében léteznek főként közvetett helyi, állami és szövetségi programok, 

például közösségfejlesztés, közösségi rehabilitáció terén, melyek fogyatékkal élő emberek 

foglalkoztatását segítik elő. Az intézményi környezet azonban az 1980-as és 1990-es évek óta 

főként magánalapítású, nagyrészt alapítványok által fenntartott fejlesztő és támogató 

szervezetekből áll, amelyek pénzügyi támogatás, oktatás, képzés, kutatás és tanácsadás 

biztosításával fejlesztik a társadalmi vállalkozásokat, illetve egyes tanácsadó cégek a 

működtetési és üzleti tevékenységekben segítenek (Kerlin 2006: 254).  

Cooney (2015: 5) alapján az elmúlt években a nonprofit társadalmi vállalkozások erőteljesebb 

hálózati platformokat hoztak létre, a döntéshozókkal kapcsolatokat alakítottak ki. A 

társadalmi vállalkozások szövetségei közül az egyik legjelentősebb szervezet a Social 

Enterprise Alliance, melyet gyakorló társadalmi vállalkozások vezetői irányítanak. Illetve a 

forprofit társadalmi vállalkozások jelentősége növekszik, amelyet a társadalmi hasznosságú 

befektetők (venture philantrophy) érdeklődésének emelkedése segített elő az 1990-es 

években.  

2.1.4. A társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzete 

Kerlin (2006: 252) a XX. század végétől a társadalmi vállalkozások növekedéséről számol be 

az Egyesült Államokban. A konkrét számokat tekintve Thornley (2012) összefoglalása 

alapján a legfrissebb, társadalmi vállalkozási szektort feltérképező kutatás – Great Social 

Enterprise Census – adatai szerint az Egyesült Államokban az összes társadalmi vállalkozás 
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tekintetében egy 10 millió embert foglalkoztató, 500 milliárd dollár bevétellel, azaz az 

Egyesült Államok összes GDP-jének mintegy 3,5%-ával rendelkező ágazatról van szó. 

A társadalmi vállalkozások bevételek és munkavállalóik száma szempontjából is 

kisméretűnek tekinthetőek. Jogi forma tekintetében nonprofit és forprofit formában is 

működnek, regionális megoszlásuk egyenletes az ország egész területén. A szervezetek 60%-

át 2006 után alapították, 29%-át 2011 után. Tevékenységi terület tekintetében 20% a 

gazdaságfejlesztés területén tevékenykedik, 16% a munkaerő fejlesztésére koncentrál, 12% az 

energiát és a környezetet célozza, 11% az oktatást. A szervezetek döntő többsége, több mint 

90%-a az Egyesült Államokra korlátozza tevékenységét, csak 10% tevékenykedik külföldön 

is (lásd Thornley 2012). 

2.1.5. A társadalmi vállalkozások megjelenésének és intézményesülésének 

jellegzetességei az Egyesült Államokban 

Az Egyesült Államokban az alulról szerveződő, önkéntes, közösségi szervezetek piaci alapú 

jövedelemszerző tevékenységeket évszázadok óta végeznek, melynek oka elsősorban az erős 

jóléti állam hiánya. A nonprofit szektor az 1960-as években erősödött meg, majd a társadalmi 

vállalkozások elterjedése elsősorban az állami támogatások és csökkenésének, valamint az 

üzleti menedzsment növekvő presztízsének volt tulajdonítható az 1980-as években (Poon 

2011: 14). Ekkor a nonprofit szervezetek piaci bevételeik generálását tűzték ki célul 

társadalmi tevékenységeik finanszírozására. 

A jelenlegi intézményi környezet tekintetében léteznek főként közvetett helyi, állami és 

szövetségi programok közösségi kezdeményezések számára, azonban főként magánalapítású 

fejlesztő és támogató szervezetek segítik a társadalmi vállalkozások térnyerését. Az elmúlt 

években a társadalmi vállalkozások száma növekedett, hálózatosodása erőteljesebbé vált. 
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2.2.A társadalmi vállalkozások megjelenése és intézményesülése Európában 

Defourny és Nyssens (2010: 2) alapján a társadalmi vállalkozások fogalma Európában egy, az 

1980–1990-es évektől a harmadik szektorban megjelenő új dinamikát jelöl. Ekkor a nonprofit 

szervezetek fenntarthatóságuk és a megváltozott társadalmi szükségletek kielégítése 

érdekében egyre nagyobb mértékben kezdtek gazdasági tevékenységekbe, a hagyományos 

szövetkezetek pedig a tagjaik támogatása mellett a tágabb társadalmi célok és célcsoportok 

felé fordultak. Ugyanakkor a társadalmi vállalkozások Európában alapvetően jelentős állami 

támogatással jelentek meg (lásd Poon 2011: 18). A fogalom az 1990-es évek közepétől vált 

szélesebb körben ismertté, azonban régebbi jelenséget takar, hiszen társadalmi problémák 

megoldását célzó innovatív, vállalkozói jellegű kezdeményezések korábban is léteztek (lásd 

Defourny és Nyssens 2013: 5).  

2.2.1. Előzmények 

A kezdetekben (a XVIII. század végéig) a szociális gazdaság szervezetei a közösség változó 

társadalmi szükségletei szerint vállaltak szerepet a szociális szolgáltatások, egészségügy, 

oktatás és lakhatás terén (Borzaga és Spear 2004: 34). A XIX. századtól a jogi keretek 

hozzájárultak a különböző alszektorok – alapítványok, egyesületek, szövetkezetek, kölcsönös 

segélyegyletek – kialakulásához (Evers és Laville 2004: 25). Az alapítványok és egyéb 

adományosztó és karitatív szervezetek az angolszász országokban terjedtek el leginkább, míg 

a szövetkezetek és a kölcsönös segélyegyletek a kontinentális Európa egyes országaiban, 

például Franciaországban (Evers és Laville 2004: 23). Az évek során az állami hatóságok a 

tevékenységeket fokozatosan elismerték, a különféle formákra vonatkozó jogszabályok 

intézményesítették és egyben korlátozták is a szervezetek működését. 

A különféle szervezettípusok fejlődésére nagy hatással volt a jóléti rendszerek alakulása az 

egyes országokban (Borzaga és Spear 2004: 36). Alapvető különbségek rajzolódnak ki jogi 

formák szerint: a szövetkezetek nagyrészt beépültek a piacgazdaságba; a kölcsönös 

segélyegyletek a társadalombiztosítás megjelenésével többnyire megszűntek; az egyesületek 

és alapítványok egyre nagyobb mértékben vettek részt a jóléti szolgáltatások biztosításában, 

ami az állami és a harmadik szektor közötti különbségek csökkenését, és az állam növekvő 

szerepét eredményezte a finanszírozásban és a szabályozási keretekben (Evers és Laville 

2004: 25). A nonprofit szervezetek eszerint már a II. Világháború előtt fontos szerepet 

játszottak egyes jóléti szolgáltatások, közösségi tevékenységek terén. A XX. század második 
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felében kialakult jóléti rendszerek azonban inkább az állami és piaci szektor szerepvállalását 

erősítették, bár az 1950-es és 1960-as években bizonyos területeken, például a lakhatás és 

szegénység problémái kapcsán jelentős szerepet vállaltak nonprofit szervezetek (Defourny és 

Nyssens 2009: 2).  

2.2.2. A társadalmi vállalkozások megjelenése  

Az 1970-es és korai 1980-as évek gazdasági válsága a nyugat-európai országokban a 

hagyományos szociálpolitikai válaszoknál aktívabb megközelítések bevezetését 

eredményezte. Az OECD (2003: 38) alapján a legtöbb európai ország a válságra először a 

foglalkoztatási támogatások reformjával és a szociális szolgáltatások állami ellátásának 

átalakításával, növekedésének lassításával vagy megállításával reagált. 

Az 1980-as évek óta a szociális gazdaság jelenségét egyre nagyobb érdeklődés övezte, 

ekkortól vált céllá a szektor intézményes elismerése, a konkrét vonatkozó európai 

szakpolitikák kialakítása. Az évek során a szektor átalakulását befolyásolta, hogy a jóléti 

államok fokozatosan a hagyományos megközelítésektől a képessé tevő és munka-orientált 

jóléti politikák felé fordultak (Hulgard 2014: 67). A szociális gazdaság jelentősége a 

foglalkoztatás tekintetében alapvetően abból fakadt, hogy bizonyos társadalmi csoportok 

tartós munkanélküliségére a formális gazdaság, valamint a konvencionális foglalkoztatás- és 

szociálpolitika nem adtak megfelelő választ. Csoba (2007: 33) alapján „a piaci lehetőségek 

korlátozódásával, s az állam fokozatos visszavonulásával párhuzamosan mind nagyobb 

hangsúly került a harmadik szektorra.” Az új szakpolitikáknak nem volt célja a nonprofit 

szektor jóléti rendszerbe integrálása, éppen ellenkezőleg, a főként szociális szolgáltatásokat 

ellátó nonprofit szervezetek megszilárdították helyzetüket (Borzaga és Spear 2004: 44).  

Az 1980-as években a civil társadalom szereplői, néha a kirekesztett csoportok tagjai által 

alapított új társadalmi vállalkozások kezdtek el válaszolni az erősödő társadalmi problémákra 

(Kerlin 2006: 252). A kezdeményezések többnyire a szociális gazdasághoz kapcsolódó jogi 

formákat (pl. szövetkezet és egyesület) használtak, később hálózatokat és szövetségeket 

hoztak létre, hogy jobb elismerést vívjanak ki, melynek eredményeként több országban új, 

jobban a társadalmi vállalkozásokra szabott törvényeket és állami támogatási rendszereket 

vezettek be (Laville et al. 2006: 279). 

Borzaga és Santuari (2003: 40) alapján az új szervezetek a hagyományos nonprofit szektortól 

több szempontból is különböztek: produktív és vállalkozói magatartás jellemezte őket; 
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nagyobb hajlandóságot mutattak az innovációra; több figyelmet fordítottak az új munkahelyek 

létrehozására, különösen hátrányos helyzetű emberek számára; hangsúlyozták tevékenységük 

lokális, közösségi dimenzióját; a fő megkülönböztető jellemzőjük nem a profitszétosztás 

hiánya volt, hanem az, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a társadalmi cél egyértelmű 

meghatározásának, a különböző érintettek képviseletének, és a demokratikus ellenőrzésnek és 

irányításnak; kevésbé végeztek érdekképviseleti tevékenységet; autonómabbak voltak; jobban 

együttműködtek a forprofit szervezetekkel; és általában kisebb méretűek voltak. Defourny et 

al. (2014: 20) újszerű társadalmi vállalkozó szellem megjelenését is azonosította a késő 1990-

es években, nem szimplán a nonprofit szektor vagy szociális gazdaság evolúcióját.  

2.2.3. A társadalmi vállalkozások intézményesülése 

Az elmúlt három évtizedben az európai jóléti államok – változó sikerrel – jelentős 

erőfeszítéseket tettek a gazdaság- és szociálpolitikák megreformálására (Hemerijck 2013: 

216). A társadalmi befektetés (social investment) fogalma az 1990-es évek közepe táján a 

jóléti állam korszerűsítésének és hosszú távú fenntarthatóságának új megközelítéseként jelent 

meg az új típusú társadalmi problémák kapcsán, mint a gazdasági globalizáció kihívásai, a 

kereskedelem liberalizációja, a készség alapú technológiai innováció, a család és a nemek 

szerepének változása, a szolgáltatási szektor növekedése, a népesség elöregedése, vagy a 

költségvetési megszorítások (Hemerijck 2017: 443).  

A társadalmi vállalkozás fogalma Nyugat-Európában az 1990-es évek első felében jelent meg 

Olaszországban, alapvetően a szövetkezeti mozgalomhoz kapcsolódva. Itt a késő 1980-as 

években új szövetkezeti jellegű kezdeményezések alakultak elsősorban a munkaerő-piaci 

integráció és a személyi szolgáltatások területén (Defourny és Nyssens 2009: 5). Mivel 

azonban az akkori jogszabályi környezet egyesületek számára nem tette lehetővé gazdasági 

tevékenységek végzését, az olasz parlament 1991-ben új jogi formaként bevezette a szociális 

szövetkezet fogalmát (lásd Defourny és Nyssens 2012: 6). Defourny és Nyssens (2009: 5) 

szerint a szociális szövetkezetek a hagyományos szövetkezetektől főként abban különböznek, 

hogy nem csupán tagjaik, hanem egy szélesebb közösség, akár a közjó érdekeit képviselik és 

tagjaik különböző csoportok képviselői lehetnek. Később más nyugat-európai országokban is 

különböző, a harmadik szektor szervezeteinek gazdasági tevékenységeit ösztönző jogi 

formákat vezettek be, melyek egyes országokban, pl. Franciaországban, Portugáliában, 

Spanyolországban és Görögországban szövetkezeti típusúak voltak, míg más országokban, pl. 

Belgiumban, az Egyesült Királyságban vagy Olaszországban (a második társadalmi 
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vállalkozásokról szóló 2005-ös törvény révén) nem kizárólag a szövetkezeti hagyományt 

követték (Defourny és Nyssens 2008: 7).  

A jogi környezet tekintetében 2014-es adatok szerint az Európai Unió 17 tagországában 

létezett valamilyen szabályozás a társadalmi vállalkozások kapcsán; új jogi forma 

bevezetését, meglévő jogi forma átalakítását (pl. a szociális szövetkezetek esetében), 

különféle jogi formák számára megszerezhető társadalmi vállalkozási státuszok bevezetését, 

vagy bizonyos nonprofit jogi formák gazdasági tevékenységeinek elismerését eredményezve 

(Wilkinson 2014: xvi). Azonban továbbra is jellemző a már korábban létező jogi formák, mint 

az egyesületek, alapítványok, szövetkezetek vagy akár társadalmi céllal rendelkező forprofit 

szervezeti keretek alkalmazása. 

Állami támogatás tekintetében a szervezetek a kezdetben alulról szerveződőbbek, 

autonómabbak voltak, és nagy részben önkéntes munkán alapultak, majd az 1980-as és 1990-

es évektől a szakpolitikák megváltozása magával hozta az állami szektorral való 

együttműködést is, amely jelentősen befolyásolta a társadalmi vállalkozások fejlődését. A 

munkaerő-piaci integrációt segítő társadalmi vállalkozásokat az 1990-es években számos 

állami program támogatta, az ilyen típusú társadalmi vállalkozásokat egyre inkább az aktív 

munkaerő-piaci politikák eszközének tekintették (Defourny és Nyssens 2010: 6). A szerzők 

szerint bár az 1980-as évek korai, innovatív társadalmi vállalkozásainak gyakran nem a 

munkaerő-piaci integráció volt az elsődleges célja, a terület fokozatos intézményesülése és 

professzionalizációja az aktív munkaerő-piaci politikákat célzó állami támogatások révén erős 

nyomást jelentett arra, hogy ez a terület váljon a szervezetek missziójává. „Többek között 

ennek köszönhetően is – bár a társadalmi vállalkozások tevékenységeiket tekintve igen 

változatosak lehetnek – az 1990-es évek közepe óta egy új típus vált uralkodóvá Európában, 

nevezetesen a hátrányos helyzetű, a munkaerőpiacról kiszorult emberek munkahelyi 

integrációját célzó társadalmi vállalkozások (work integration social enterprise - WISE)” 

(Kiss 2015: 8). Illetve mivel a szakpolitikák célja főként az állami szolgáltatások költségeinek 

csökkentése és racionalizációja volt, a másik fő terület a szociális és közösségi szolgáltatások 

biztosítása lett (Borzaga és Spear 2004: 44). A támogatások hatására csökkent a nonprofit 

szervezetek függetlensége, innovációs potenciálja és közösségi jellege. A munkaerő-piaci 

integrációt és szociális szolgáltatásokat érintő szakpolitikák tehát nem csak a szektor 

erősödését, hanem a szervezetek céljainak és tevékenységeinek változását is eredményezték.  
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A 2014-es adatok szerint 8 országban létezett kifejezetten a társadalmi vállalkozások 

támogatására kialakított szakpolitikai keret az Európai Unióban (további 7 országban épp 

kidolgozták) (Wilkinson 2014: xv). A társadalmi vállalkozások szervezetei számára 

kialakított vállalkozásfejlesztési szolgáltatások és támogatási rendszerek szintén megjelentek 

számos európai országban; egyes országokban a munkaerő-piaci társadalmi vállalkozásokra 

korlátozva, míg máshol a szélesebb szociális gazdaságot célozva. Európa szerte az állami 

intézkedések különböző típusai figyelhetőek meg a figyelemfelkeltés, információátadás, 

tudásmegosztás; speciális vállalkozásfejlesztési szolgáltatás és támogatás; befektetési 

készenlét támogatása; kijelölt pénzügyi eszközök (pl. társadalmi befektetési alapok); 

infrastruktúra biztosítása (pl. munkaállomások); valamint együttműködések és piacokhoz való 

hozzáférés elősegítése terén (Wilkinson 2014: xvii). Sok európai országban – főként, bár nem 

kizárólag az újonnan csatlakozott tagállamok esetében – azonban csak korlátozott mértékben 

vagy egyáltalán nem létezett 2014-ben kimondottan társadalmi vállalkozásokra szabott, 

hosszú távú stratégiát követő állami támogatás. 

Az ökoszisztéma nem állami szereplői, a magán fejlesztő és támogató szervezetek 

tekintetében a társadalmi hasznosságú befektetők és vállalkozói jótékonyság (social impact 

investment, venture philantrophy) az elmúlt évtizedekben jelent meg Európában, bár a 

legtöbb országban kevéssé van jelen.26 Az egyes szereplők pénzügyi és szakmai támogatást 

nyújtanak a kockázati tőke alapelveken alapuló módszertan keretében, ideértve a hosszú távú 

befektetéseket és a gyakorlati megvalósítás támogatását (Balbo et al. 2016: 9). Egyes 

tagállamokban továbbá létezik a társadalmi hasznosságú befektetésekre vonatkozó 

adómentesség azok számára, akik társadalmi vállalkozásba fektetnek be (Baracsi 2017: 5). 

Újdonság a társadalmi hatásmérő rendszerek elterjedése is, amelyek egyelőre mindössze 

néhány országban léteznek.27 Védjegyek, címkék és minősítő rendszerek szintén nem 

különösebben elterjedtek Európában, 2014-ig négy európai országban vezették be őket 

(Wilkinson 2014: xviii). Ma már léteznek a társadalmi vállalkozások érdekeit képviselő 

szövetségek is a legtöbb tagországban. Megjelentek továbbá társadalmi vállalkozásokat 

fejlesztő inkubátorházak, mentoráló rendszerek, valamint speciálisan a társadalmi 

vállalkozások számára elérhető infrastrukturális és befektetési készenléti szolgáltatások is 

(Wilkinson 2014: xvii).  

                                                             
26 A társadalmi befektetés fogalmát a társadalmi hatást eredményező magánbefektetések leírására is használják 

(Hemerijck 2017: 463). 
27 Uniós szinten a GECES (Expert Group on Social Entrepreneurship) szakértői munkacsoport vizsgálta a 

társadalmi hatásmérés módszertanát. 
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2.2.4. Különböző országcsoportok jellegzetességei 

Az európai fejlődés közös pontjainak bemutatása mellett fontos megjegyezni, hogy az egyes 

országokban és országcsoportokban a harmadik szektor és ehhez kapcsolódva a társadalmi 

vállalkozások fejlődését tekintve lényeges különbségek is megfigyelhetőek. Defourny és 

Borzaga (2001: 5-6) alapján az országok közötti eltéréseket számos tényező befolyásolja, 

mint a szociális és gazdasági rendszerek fejlettsége; a szervezetek működését szabályozó 

jogrendszerek jellege; valamint a jóléti rendszerek típusai és a hagyományos harmadik 

szektor szerepe. A következőkben az európai országokat a jóléti államok típusai alapján (lásd 

Esping-Andersen 1990) csoportosítom.28 Röviden bemutatom az állam szerepvállalását a 

jóléti rendszer tekintetében, továbbá ismertetem a harmadik szektor alapvető jellemzőit, 

valamint a társadalmi vállalkozások megjelenésével és jelenlegi helyzetével kapcsolatos 

jellegzetességeket. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a valóságban egy jóléti állam sem 

felel meg teljes mértékben ezeknek az elméleti modelleknek, inkább intézmények és 

szakpolitikák hibrid formái léteznek (Hemerijck 2013: 163). 

2.2.4.1. Korporatív vagy kontinentális országok 

A korporatív (kontinentális) modell főként Németországban, Franciaországban és a Benelux-

államokban jellemző. A Salamon et al. (2017: 115) által jóléti partnerség (Welfare Partnerhip) 

modellnek nevezett típus olyan társadalmakban alakult ki, amelyekben a meglehetősen erős 

középosztályra komoly nyomást gyakoroltak az alacsonyabb társadalmi-gazdasági helyzetben 

lévő osztályok.  

Az állam jóléti ellátások terén játszott szerepe Salamon et al. (2000: 15) szerint ezekben az 

országokban szélesebb körű és korábban kialakult, mint például az angolszász országokban, 

azonban számos „premodern” intézmény, különösen a szervezett vallás státusza is 

megmaradt. Az állami szerepvállalás eszerint nem egy klasszikus „jóléti államot” hozott létre, 

hanem alapvetően a szervezett vallás, különösen a katolikus egyház hatalmának köszönhetően 

nagymértékben magán, gyakran egyházi tulajdonú, önkéntes szerveződéseken keresztül 

biztosított jóléti szolgáltatások lettek jellemzőek.  

                                                             
28 A jóléti rendszerek alapján csoportosítja a különböző országok nonprofit szektorait a társadalmi eredet 

elmélete is (Salamon et al. 2000: 16), melyet a későbbiekben is alkalmazok (lásd 3. fejezet). Az elméletet és a 

jóléti állam típusait veszi alapul a szociális gazdaság és a társadalmi vállalkozások országszintű különbségeinek 

bemutatásához Amin (2002); Defourny és Nyssens (2010); Persson et al. (2016); és Kerlin (2017) is. 
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A harmadik szektor szerepét tekintve a nonprofit szervezetek szintén „premodern” 

mechanizmusként működnek. A szervezeteket az állam egyrészt a társadalmi elitek 

támogatásának megőrzése, másrészt a szociális védelemre vonatkozó radikálisabb 

követelések megelőzése érdekében támogatja, melynek eredménye az állam és a szervezett 

civil társadalom közötti kiterjedt partnerség (Salamon et al. 2003: 40). Bullain (2005) alapján 

a szektor finanszírozási mechanizmusai révén erős összefonódást mutat az állammal, kevésbé 

jellemző rá a függetlenség. „Az állam és a nonprofit szervezetek között bonyolult, kölcsönös 

függőséget teremtő és tükröző kapcsolatrendszer alakult ki” (Bullain 2005: 14). A szervezetek 

állami finanszírozása magas, bevételeik 50-60%-a származik állami forrásból, jellemzően 

normatív alapon, melyet az állami feladatok ellátásában való részvétel miatt kapnak. Az 

országokban a jóléti ellátórendszer fontos elemeként erősen intézményesült szektorról 

beszélhetünk (az aktív lakosság 8%-a dolgozik itt) (Kákai 2009). A szektor elsősorban 

szolgáltató jellegű közhasznú tevékenységeket végez, a szervezetek körülbelül negyede az 

oktatásban, negyede a szociális ellátásban, ötöde az egészségügy területén dolgozik. A 

szolgáltató funkciók mellett bizonyos mértékben érdekérvényesítő tevékenységek is jelen 

vannak. „A szektor pilléreit az ágazati, ill. vallási alapon szerveződött, nagy múltú és nagy 

tagsággal rendelkező ernyőszervezetek, federációk alkotják” (Kákai 2009).  

A társadalmi vállalkozási tevékenységek Defourny és Nyssens (2010: 3) alapján az 1980-as 

években elsősorban a munkanélküliek foglalkoztatását célzó nonprofit szervezetekben voltak 

beazonosíthatók. E kezdeményezések később aktív munkaerő-piaci politikák eszközeivé 

váltak, nagy „második munkaerő-piaci programok” valósultak meg gyakran nonprofit 

szervezetek irányításával, amelyek köztes foglalkoztatási formákat kínálva próbálták meg 

ösztönözni új munkahelyek létrehozását. Az 1990-es években az országok többségében a 

munkaerő-piaci integrációt segítő társadalmi vállalkozásokra (WISE-okra) specifikus állami 

szakpolitikákat dolgoztak ki (Nyssens 2014: 217). Ugyanakkor az erős jóléti állam ezekben az 

országokban szűk mozgásteret hagy a társadalmi vállalkozások számára, a szervezetek 

gyakran állami finanszírozástól függnek (Kerlin 2017: 315).  

A legfrissebb fejlemények tekintetében Persson et al. (2016: 19) alapján ebben az 

országtípusban a harmadik szektor szervezetei mélyen beágyazódtak a jóléti állam 

szolgáltatásainak biztosításába, ami miatt nincs jelentős nyomás a társadalmi innovációra 

vagy a célcsoportok felé irányuló tevékenységek újragondolására. Továbbá az új társadalmi 

vállalkozásokkal szemben gyakran erőteljes tiltakozás is megfigyelhető a tradicionális civil 



47 

 

szervezetek részéről, mivel a jóléti rendszerek leépítését, privatizációját elősegítő 

szereplőknek tartják őket (Persson et al. 2016: 17). 

Az országcsoporton belül nagyfokú eltérések is azonosíthatóak. Amin (2002: 10) alapján az 

országok közötti fő különbség az, hogy míg Németországban a szociális gazdaság kevéssé 

közismert fogalom, addig Franciaország az állam által támogatott szociális gazdaság tipikus 

példája.  

2.2.4.2. Liberális vagy angolszász országok 

A liberális (angolszász) modell Európában az Egyesült Királyság rendszerét jellemzi.29 Ez a 

típus nagy valószínűséggel olyan országokban alakul ki, ahol a kereskedők, iparosok által 

alkotott új elit jelentős hatalommal bír, és a hagyományos földbirtokosok és a munkásosztály 

ellenállásának alacsony szintje tapasztalható. Az új elit ezekben az országokban a 

gazdaságpolitika tekintetében a szabad piac és vállalkozás elősegítésére, a társadalompolitika 

terén a magánjellegű jótékonyság szerepének erősítésére törekedett (Salamon et al. 2017: 99).  

Az állam szerepe Salamon et al. (2003: 34) alapján viszonylag kismértékű, itt tehát 

korlátozott, szigorú jogosultsági szabályokkal bíró jóléti rendszerek jellemzőek. Bár az állami 

szerepvállalás a jóléti ellátások biztosításában bővült az elmúlt évtizedekben - különösen a II. 

Világháború után Nagy-Britanniában - ezekben az országokban továbbra is jelentős a 

magánadományozás és önkéntesség szerepére való támaszkodás.  

A harmadik szektorban az állami finanszírozás aránya 30–35%, azonban itt nem a normatív 

támogatás, hanem partnerségi megállapodások, szerződéses viszonyok jellemzőek, melyek 

révén a szektor szervezetei részt vesznek a szolgáltatások biztosításában. Itt ugyanis „nincsen 

olyan alapfeltételezés, hogy az államnak kötelessége minden felmerülő szükségletet ellátni” 

(Bullain 2005: 16). A szervezetek jelentős, az államtól független saját tőkével, egyéni 

adományokkal és értékesítési bevételekkel rendelkeznek, továbbá magas az önkéntesek 

aránya. „A saját bevétel (díjbevételek) adják a szektor fő pénzügyi erejét, ám itt a 

legmagasabb az egyéni adományok volumene is Európában” (Bullain 2005: 16). Angliában 

például a lakosság kétharmada adományoz rendszeresen nonprofit szervezetek számára.30 Az 

egyes, szigorú közhasznúsági kritériumoknak megfelelő szervezetek „charity” státuszt 

                                                             
29 Európán kívül ide tartozik Kanada, Ausztrália és a korábban részletesen bemutatott Egyesült Államok. 
30 Az Egyesült Királyság Salamon (2003: 35) alapján a hagyományos angolszász és a kontinentális európai 

közötti hibrid mintának is tekinthető. 
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szerezve jelentős adókedvezményeket vehetnek igénybe. E jellemzők - a folyamatos verseny, 

normatív támogatás hiánya, az állami megbízások és magánadományozók elvárásai - miatt a 

nonprofit szektor ezekben az országokban erősen intézményesült és professzionális, az aktív 

lakosság 8,2%-a itt dolgozik. A szervezetek főként szolgáltatási funkciókat töltenek be, bár 

területeket tekintve eltérhetnek, az Egyesült Királyság esetében főként az oktatásban töltenek 

be fontosabb szerepet.  

A társadalmi vállalkozások kialakulását tekintve Defourny és Nyssens (2010: 4) szerint ebben 

az országtípusban az 1970-es és 1980-as években a kvázi piaci mechanizmusokat 

hangsúlyozó szakpolitikák voltak meghatározóak, melyek szerint az állam továbbra is 

hozzájárul a szolgáltatás finanszírozásához és szabályozásához, de annak biztosítása 

bármilyen – állami, forprofit vagy nonprofit – szervezet számára nyitott. Itt elsődleges volt a 

helyi önkormányzatok és hatóságok szerepe a szolgáltatások kiszerződése révén. Az angliai 

New Labour gazdaságpolitikájának például központi elemévé vált a társadalmi kirekesztés 

elleni küzdelem a helyi közösségi, szociális gazdaság révén (Amin 2002: 11). Ebben a 

modellben a társadalmi vállalkozási tevékenységek szélesebb körben elterjedhetnek a kisebb 

jóléti állam miatt, ugyanis az államtól való függetlenség és a rendelkezésre álló támogatások 

korlátozottsága arra ösztönzi a szervezeteket, hogy piaci jövedelmet termeljenek (Kerlin 

2017: 314). Ugyanakkor a társadalmi vállalkozások munkaerő-piaci integrációban játszott 

szerepe nem elsődleges, Laville et al. (2006: 285) alapján az országokat – a mediterrán 

országokkal együtt – az aktív munkaerő-piaci politikák alacsony szintje, a második 

munkaerő-piaci programok kis száma vagy teljes hiánya jellemzi. 

Jelenleg az ebbe a modellbe tartozó országok jóléti rendszerük liberalizációját folytatják 

(Persson et al. 2016: 17-18). Míg például az Egyesült Királyságban a New Labour alatt a 

társadalmi vállalkozásokat elsősorban a civil társadalom és a jóléti rendszer újfajta 

együttműködési formájának tekintették, addig a jelenlegi konzervatív kormány a társadalmi 

vállalkozásokat inkább az állami szolgáltatások helyettesítésére használja, így csökkentve a 

jóléti kiadásokat.  

2.2.4.3. Szociáldemokrata vagy skandináv országok 

A szociáldemokrata (skandináv) modell Svédországban, Finnországban és Norvégiában 

jellemző, míg Dánia a szociáldemokrata és liberális modellek hibrid típusa (Salamon et al. 
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2017: 134). Salamon (2000: 15) alapján e modell kialakulásának oka az erős 

munkásmozgalmi mozgalmak és a középosztály hatékony együttműködése.  

Az állam szerepét tekintve a különböző társadalmi osztályok erőteljes érdekérvényesítése a 

XX. század elején a jóléti szolgáltatások állami finanszírozásának és biztosításának 

kiterjesztését eredményezte. A jóléti rendszerben a szociális és egyéb szolgáltatások az 

állampolgárok számára alanyi jogon járnak.  

A harmadik szektor szerepe a jóléti szolgáltatások biztosításában az erőteljes jóléti állam 

miatt nem elsődleges, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezekben az országokban nem létezik 

civil társadalom, éppen ellenkezőleg, a társadalmi mozgalmak gazdag története jellemző. 

Kákai (2009) alapján a szervezetek kevésbé professzionálisak, fő funkciójuk az ún. 

„expresszív” tevékenységek (pl. kultúra, szabadidő, sport). Érdekérvényesítésre kevésbé van 

szükség, mint a többi modellben, mivel az állam nyitott arra, hogy rugalmasan beépítse a 

szervezetek által megfogalmazott szempontokat az egyes szakpolitikákba. „Itt a szervezetek 

inkább a „civil lét kiteljesítésére” jöttek létre, semmint az állami feladatok átvállalására” 

(Bullain 2005: 16). Finanszírozás tekintetében alacsony állami támogatás jellemző (az 

összbevétel 20%-a), illetve „kevésbé ösztönzőek az adókedvezmények (Svédországban és 

Norvégiában pl. semmilyen kedvezményt nem lehet érvényesíteni az egyéni adományokban)” 

(Kákai 2009). Kevésbé jelentős a magánalapítványok szerepe is, inkább tagsági alapú, 

erőteljesen önkéntes tevékenységekre építő szervezetekről van szó. 

A társadalmi vállalkozói tevékenységek tekintetében ezekben az országokban a szövetkezeti 

mozgalom erős hagyománya meghatározó, többek között a munkások vagy gazdálkodók 

szövetkezetei révén (Amin 2002: 10). Az 1980-as évektől új szövetkezeti formák jelentek 

meg a jóléti szolgáltatások terén korábban az állam által ellátott feladatok biztosítására 

(Defourny és Nyssens 2010: 4). Frey (2007: 25) alapján „az új nonprofit szervezetek csak 

specifikus szektorokban vannak jelen: ott, ahol a kormány vagy a helyi önkormányzatok 

csökkentik jelenlétüket, de fenntartják finanszírozói szerepüket. Továbbá ott, ahonnan 

hiányoznak a szervezett állami szolgáltatások.” A munkaerő-piaci integrációt segítő 

társadalmi vállalkozások és az állami szervek között fokozottabb együttműködés alakult ki az 

aktív munkaerő-piaci politikák megvalósítása érdekében, így e szervezetek nem az aktív 

munkaerő-piaci politikák hiányának eredményei, hanem inkább arra a tényre reagálnak, hogy 

ezek a politikák vagy nem érhetik el a népesség jelentős részét, vagy bizonyos csoportok 

esetében nem hatékonyak (Nyssens 2014: 216). Ez új jelenség ezekben az országokban, ahol 
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a harmadik szektor hagyományosan érdekképviseleti, nem pedig szolgáltató szerepet tölt be. 

A 2000-es években az állami kiadások szintjének csökkentése volt jellemző, illetve – 

kifejezetten a vidéki területeken – a nonprofit szektor és a szövetkezetek aktivitásának 

gyakran állami támogatással történő erősítése. Kerlin (2017: 315) szerint azonban a 

társadalmi vállalkozások száma továbbra is alacsony és kevésbé változatos tevékenységeket 

végeznek, illetve szoros kapcsolatban állnak konkrét szakpolitikákkal.  

A közelmúltat tekintve Hemerijck (2013: 370) alapján a gazdasági válság menedzselésében az 

északi jóléti államok nagyobb sikereket értek el. Ugyanakkor jelenleg az országokra jellemző 

a jóléti rendszerük átalakítása, és a társadalmi vállalkozók új szerepeinek meghatározása 

(Persson et al. 2016: 16-18). 

2.2.4.4. Fejlődő vagy mediterrán országok 

A fejlődő (mediterrán) modell Spanyolország, Olaszország, Portugália és Görögország 

jellemzője.31 Ezekben az országokban elsősorban a még a XX. század közepén is jelen lévő 

központosított államhatalom szerepe elsődleges, amely a közép- és kelet-európai országokhoz 

hasonlóan nem engedett teret a civil társadalom térnyerésének.  

Az állami szerepvállalás tekintetében a jóléti ellátások rendszere nem tekinthető erőteljesen 

fejlettnek. „A jóléti szolgáltatások (tb, munkaügy) az uniós mechanizmusokon keresztül 

érvényesülnek, a szociális gondoskodás erősen család- és közösség-centrikus, nem magasan 

intézményesült” (Kákai 2009). 

A harmadik szektor szerepét tekintve ezekben az országokban alacsony a magánadományozás 

és az önkéntes munka szintje. Kákai (2009) alapján itt jellemző az erősen központosított 

államhatalom öröksége és az állammal (politikával), illetve az egyházzal való összefonódás. 

„Főleg Olaszországban jellemző a dualista szektor, azaz a szervezetek egy része az egyházhoz 

kötődik, másik része a kifejezetten szekuláris munkásmozgalomhoz” (Bullain 2005: 17). Nem 

jellemzőek az adományosztó magánalapítványok és gyakran változnak az adókedvezmények. 

Ugyanakkor Spanyolországot és Olaszországot erős szövetkezeti hagyomány jellemzi.  

                                                             
31 Salamon et al. (2000) eredeti csoportosításában ez a modell nem szerepelt, az országok a kontinentális 

modellbe voltak besorolva. Továbbá a legfrissebb csoportosítás alapján Spanyolország etatista, Portugália 

késleltetett demokratizációs, Olaszország hibrid modellt képvisel (Salamon et al. 2017). Salamon et al. (2000) 

alapján a negyedik modell az etatista (állami) modell volt. Ebben a modellben a szociálpolitika széles köre 

állami kézben marad, de nem a szervezett munkásosztály miatt, mint a szociáldemokrata rezsimekben. Ilyen 

körülmények között a nonprofit tevékenység is igen korlátozott. Japánban, Brazíliában és számos más országban 

a kormányzati szociális kiadások alacsony szintje viszonylag kis nonprofit szektorral párosul.  
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A társadalmi vállalkozások tekintetében Defourny és Nyssens (2010: 4) alapján nem meglepő, 

hogy az 1980-as évek végén Olaszországban az erőteljes szövetkezeti mozgalomnak 

köszönhetően létrejöttek új kezdeményezések elsősorban a munkaerő-piaci integráció és 

személyes szolgáltatások terén fellépő igények kielégítésére, és a „társadalmi vállalkozás” 

fogalma is itt jelent meg először. Frey (2007: 26) alapján ahol „az állami szolgáltatásnyújtás 

korlátozott, az új nonprofit szervezetek többfajta tevékenységet tudnak vállalni, mivel azért 

hozták létre őket, hogy hidat képezzenek a szükségletek és a kínálat között növekvő szakadék 

fölött.” Ugyanakkor a szociális szolgáltatások ellátására rendelkezésre álló korlátozott 

források akadályozhatják a szektor fejlődését. Portugáliában és Spanyolországban a szociális 

gazdaság elég fejletlen, Görögországban pedig a kiterjedt családnak van inkább szerepe a 

társadalmi szükségletek ellátásában (Amin 2002: 11). Nyssens (2014: 218) szerint ebben az 

országcsoportban is jellemző az aktív munkaerő-piaci programok alacsony szintje és a 

másodlagos munkaerő-piaci programok (közel) hiánya.  

Jelenleg a társadalmi vállalkozások helyzete gyorsan fejlődik, többek között az európai uniós 

kezdeményezések és a nemzeti szakpolitikák közötti kölcsönhatások növekedése miatt. 

Ugyanakkor ezeket az országokat kifejezetten rosszul érintette a gazdasági válság (Hemerijck 

2013: 370). 

2.2.4.5. Poszt-szocialista vagy közép- és kelet-európai országok 

A közép- és kelet-európai országokra sajátos történelmi fejlődés jellemző.32 A nonprofit 

szervezetek és szövetkezetek Nyugat-Európához hasonlóan régi hagyományokkal 

rendelkeznek, azonban gyakran ellenzéki szerepbe kényszerültek, betiltásokkal kellett 

szembenézniük. Ugyanakkor bizonyos korszakokban – például a két világháború között –

jellemző volt az állammal való együttműködés, a szociális, oktatási és egészségügyi 

szolgáltatásokban való aktív részvétel (Szabó 2004: 83). 

Az állam szerepét tekintve Salamon et al. (2000: 20) szerint az államszocialista rendszereket 

nagyfokú szerepvállalás jellemezte a jóléti ellátások terén. A II. Világháború alatt és után a 

központi államhatalom erőteljes politikai és gazdasági kontrolt gyakorolt, a rendszert 

paternalista hozzáállás, a partnerség hiánya és a kritikus önkéntes szervezetek elnyomása 

jellemezte (Szabó 2004: 79). A centralizált rendszer enyhülése és a nonprofit szervezetek 

növekvő szerepe az 1970-es évektől volt jellemző (Les és Kolin 2009: 40). A jóléti 

                                                             
32 Salamon et al. (2017: 131) az országokat a késleltetett demokratizációs modellbe vagy az etatista modellbe 

sorolja be. 



52 

 

rendszerek tekintetében Lambru és Petrescu (2017: 139) alapján jelenleg a szociális 

védelemre fordított kiadások alacsony szintje tapasztalható.  

A harmadik szektor szerepe tekintetében Salamon és Anheier (1999: 32) alapján a régiót az 

1990-es évek óta kettősség jellemzi, amely számos új nonprofit szervezet alapításából, illetve 

emellett a korábbi, főként a kultúra, rekreáció, valamint a szakmai érdekképviselet területén 

tevékenykedő szervezetek továbbéléséből fakad. A szerzők szerint továbbá a 

környezetvédelemmel és jogvédelemmel foglalkozó, újonnan alakult és nemzetközi 

támogatást élvező szervezetek súlya is jelentős a térségben, azonban „a nonprofit szervezetek 

ugyanakkor – a fejlett világgal ellentétben – a jóléti államhoz legjobban kötődő területeken, a 

szociális ellátásban, az egészségügyben és az oktatásban még mindig csak korlátozottan 

működnek” (Salamon és Anheier 1999: 32). A rendszerváltás utáni első években a nonprofit 

szektor fejlődését erőteljes növekedés és az ezt lehetővé tevő, kedvező jogi környezet 

kiépítése jellemezte (Mansfeldova et al. 2004: 102). A nonprofit szervezetek újraéledése és 

intézményesülése nagymértékben a társadalmi-gazdasági átmenet okozta változásokhoz és 

problémákhoz kapcsolódott, továbbá a külföldi segítségnyújtásnak, majd kifejezetten az 

előcsatlakozási programoknak és az EU csatlakozás utáni programoknak igen nagy szerepe 

volt a posztszocialista országok nonprofit szervezeteinek létrejöttében (Bezovan 2016: 7). A 

szövetkezetek 1989 utáni fejlődése a nonprofit szervezetekkel ellentétes pályát futott be, a 

rendszerváltást követő állami gazdaságpolitika és a külföldi donorok a szövetkezetek 

gazdasági és jóléti szerepét – a nonprofit szektor szervezeteihez hasonlóan – figyelmen kívül 

hagyták (Galera 2009: 255). Összességében a harmadik szektor vagy a szociális gazdaság 

mérete Közép- és Kelet-Európában kisebb, mint a fejlettebb szektorral rendelkező nyugat-

európai államokban (lásd Salamon et al. 1999; CIRIEC 2012). 

A társadalmi vállalkozások jelentősége a régióban Nyugat-Európához képest szintén 

marginális (Borzaga et al. 2008: 178). Les és Kolin (2009) alapján a társadalmi vállalkozások 

többsége munkaerő-piaci integrációt segítő szervezet, szolgáltatás-orientált kezdeményezés 

vagy a helyi fejlesztést erősíti gazdaságilag hátrányosabb helyzetű területeken. Főként a 

szűkülő állami programokból adódó hiányosságok miatt, többnyire alulról szerveződve vagy 

nemzetközi szereplők kísérleti projektjei hatására jöttek létre, és kevésbé az állami 

szakpolitika eredményeként (Les és Kolin 2009: 36). Kerlin (2017: 314) szerint a modellben 

az alapvetően civil kezdeményezések az állam és piac által nem kezelt társadalmi 

problémákra kínálnak megoldásokat.  
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Jelenleg a társadalmi vállalkozások jelentőségének növekedése tapasztalható a régióban. Az 

uniós csatlakozás révén elérhető szakmai és pénzügyi támogatások segítették a nonprofit 

szervezetek vállalkozóibbá válását, a társadalmi vállalkozás fogalmának megjelenését és 

kapcsolódó jogi formák bevezetését is. Ugyanakkor a szervezetek állami szabályozása 

meglehetősen korlátozó, elsősorban a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációját 

elősegítő szervezetekként jelennek meg, az állami szolgáltatások kiszerződése és a társadalmi 

vállalkozások közbeszerzésekben való részvétele ritka (Galera 2009: 256).  

A hasonlóságok mellett a térség országai között jelentős különbségek is megtalálhatók, 

elkülöníthetünk típusokat elsősorban a harmadik szektor működésébe történő központi állami 

beavatkozás mértékét illetően. A politikai, gazdasági és társadalmi helyzet és tradíciók miatt 

jelentős mértékben különböznek egymástól Közép-Kelet-Európa országai, Dél-Európa 

államai és Eurázsia országai (lásd Kákai 2008, Majláth (2009: 66, Ekiert és Foa (2011).33  

2.2.5. Az Európai Unió szerepe 

A különböző európai országok közti eltérések ellenére összességében Európán belül nagyfokú 

hasonlóság jellemző, melynek egyik oka az Európai Unió egységes megközelítése. A civil 

társadalom és harmadik szektor szerepét az Európai Unió az 1990-es években több különböző 

dokumentumban is elismerte hivatalosan. Geszti (2003: 96) alapján összefoglalva 

elmondható, hogy az 1992-es Maastrichti Szerződés és az egyik kapcsolódó (23-as) 

nyilatkozat volt az első jelentősebb, a civil társadalom bevonásának fontosságát hangsúlyozó 

dokumentum. Ekkor már megkezdődött a kelet-európai csatlakozási folyamat és majd 

megnyílt a PHARE Democracy program is, amely a csatlakozni kívánó országok új civil 

szervezeteit támogatta. Később több uniós közlemény, állásfoglalás és egyéb szakmai 

dokumentum hangsúlyozta a civil társadalom és harmadik szektor jelentőségét. 

A szociális gazdaság fogalmának jelentősége az Európai Unión belül az elmúlt években 

szintén megnövekedett, szerepét az európai társadalmi és gazdasági fejlődésben széles körű 

                                                             
33 A tárgyalt modellek mellett egyéb modelleket is megalkottak a kutatók, melyeket jelen disszertációban 

részletesen nem elemzek. Latin-Amerikában Poon (2011: 20) alapján a társadalmi vállalkozás szektora az 

európaihoz hasonlítható, és nagy hangsúly kerül a szövetkezeti típusú szervezetekre. A latin-amerikai országokat 

Salamon et al. (2017: 124) az etatista modellbe sorolja (Brazília, Kolumbia, Mexikó), illetve Argentínát 
hibridnek tekinti. Az ázsiai iparosodott modellben Salamon et al. (2003: 42) alapján a civil társadalom kisebb 

jelentőségű, mint a többi fejlett, ipari társadalomban, ráadásul erősen szolgáltatásorientált, nagyrészt az 

egészségügy és az oktatás területén. Kerlin (2017) alapján itt a kormány meghatározza a társadalmi 

vállalkozások lehetséges szerepét a szakpolitikában, és jelentős támogatást nyújt, beleértve a támogatásokat és az 

adókedvezményeket. Afrikában Poon (2011: 16) alapján a külföldi segélyszervezetek által nyújtott intézményi 

támogatás volt a legfontosabb tényező a társadalmi vállalkozási szektor kialakulásában (a térségek 

jellegzetességeinek kifejtéséért lásd Poon 2011; Kerlin 2013, 2017; Salamon et al. 2003; Salamon et al. 2017). 
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elismerés övezi. „Az Európai Parlament a közelmúltban a szociális gazdaságot az európai 

szociális modell tartóoszlopának és sarokkövének nevezte.” (CIRIEC 2012: 62) Az elmúlt 

években az EU ennek megfelelően az egyes tagállamok szociális gazdaságát fejlesztő számos 

kezdeményezést támogatott, elsősorban az Európai Szociális Alapon és az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapon keresztül. A szektor intézményes elismerése, a szociális gazdaságra 

konkrétan vonatkozó európai szakpolitikák kialakítása az 1980-as években vált céllá. 1989-

ben az Európai Bizottságnak a Tanácshoz intézett, „A szociális gazdaság vállalkozásai: 

Európa határok nélküli piaca” című közleménye azt javasolta, hogy „a szövetkezetek, 

egyesületek és segélyegyletek számára állapítsák meg az európai jogalapot statútumok 

formájában és az Európai Bizottság XXIII. Főigazgatóságán (Vállalkozói Főigazgatóság - 

Enterprise DG) belül egy szociális gazdasági egység létrehozásával” (CIRIEC 2012: 54). Ezt 

követően a szociális gazdaság térnyerése érdekében számos intézkedést vezettek be, az 

Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) például foglalkoztatási irányelveiben 1997 óta 

minden évben szerepelteti a szociális gazdaság fogalmát. Nyssens (2015: 9) alapján a 

társadalmi innováció fogalma is igen nagy jelentőségre tett szert az elmúlt években, melyet 

számos uniós dokumentum, kezdeményezés, hálózatok kialakítása, jó gyakorlatok cseréje, 

támogatási programok bizonyítanak. 

A társadalmi vállalkozások definíciója 2011-ben jelent meg az Európai Bizottság 

fogalomhasználatában. Egyrészt 2011. október 26-án az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság „Szociális vállalkozó szellem és szociális vállalkozás” címmel véleményt adott ki 

(EESC 2011); másrészt az Európai Bizottság 2011. október 25-én közleményt adott ki 

„Kezdeményezés a szociális vállalkozásért: A szociális vállalkozásokat mint a szociális 

gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító szabályozási légkör kialakítása” (Social 

Business Initiative – SBI) címmel (Európai Bizottság 2011b). Az utóbbi kezdeményezés a 

finanszírozás, láthatóság és jogi környezet javítását kívánja elérni 11 kulcsintézkedés révén. 

Az SBI keretében számos intézkedés történt, így az elmúlt években „a magánbefektetők 

szociális vállalkozásokban való érdekeltségének növelésére elfogadták az európai szociális 

vállalkozási alapokról (ESZVA) szóló 346/2013/EU rendeletet. Létrehozták a foglalkoztatás 

és a szociális innováció európai uniós programját (EaSI) egyéb pénzügyi 

kezdeményezésekkel együtt, mint például az EaSI garanciaeszköz, az EaSI kapacitásépítést 

célzó beruházási lehetőség, valamint a szociálishatás-katalizátor (SIA)” (CIRIEC 2017b: 16).  

Hemerijck (2013: 370) alapján a gazdasági válság óta eltelt években az Európai Unió jóléti 

államai három szorosan kapcsolódó válságkezelési fázison mentek át. A gazdasági válságra 
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adott uniós válaszokat alapvetően az Európa 2020 stratégia tartalmazza. Eszerint „az Európa 

2020 stratégia keretében a tagállamoknak és az Európai Uniónak az „intelligens” növekedést 

célzó – azaz a tudáson és az innováción alapuló – reformokat kell végrehajtaniuk.” (Ruszkai 

2012: 161) A stratégia három alapvető prioritása: (1) az intelligens növekedés (a tudáson és 

innováción alapuló gazdaság kialakítása); (2) a fenntartható növekedés (erőforrás-

hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság); (3) és az inkluzív növekedés 

(magas foglalkoztatás, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézió jellemezte 

gazdaság) (Európai Bizottság 2010: 5). A szociális gazdaság az európai társadalmak korábbi 

és jelenlegi problémáinak megoldására alkalmazott egyik eszköznek is tekinthető, mely (1) az 

intelligens növekedés kapcsán hozzájárul a tudáson és innováción alapuló gazdaság 

fejlődéséhez; (2) a fenntartható fejlődés tekintetében „értékrendjéből következik a 

környezettel való szolidaritás, a társadalmi költségek beépítése és a pozitív külsőségek 

megteremtése” (CIRIEC 2012: 58); és (3) az inkluzív növekedés kapcsán a munkanélküliség 

csökkentését eredményezi egyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében, valamint a 

befogadást erősítő szervezeti rendszerekkel és értékekkel rendelkezik. A szociális gazdaság 

erősödő szerepét mutatja, hogy az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap céljai között szerepel a 2014-2020-as időszakban is a szektor támogatása (Európai 

Bizottság 2013: 89).  

Defourny és Nyssens (2010: 7) a társadalmi vállalkozások fejlődése kapcsán az Európai Uniót 

három szempontból tartja fontosnak. Egyrészt támogatásosztás révén főként az Európai 

Szociális Alapon keresztül, ami bár mennyiségileg gyakran alacsony összeget jelent, de 

néhány esetben fontos társadalmi vállalkozások indításához vezetett. Másrészt a Nemzeti 

Munkatervek kidolgozása révén, amelyekben az aktív munkaerő-piaci ajánlások fontos helyet 

foglalnak el, és néha megemlítik a társadalmi vállalkozásokat a munkaerő-piaci integráció 

terén, hozzájárulva néhány országban szakpolitikai programok kidolgozásához. Harmadrészt 

az állami szerződések, a közbeszerzés szabályozása révén, ugyanis az állami és 

önkormányzati szerződések a társadalmi vállalkozások számára elsődleges bevételi 

forrásoknak tekinthetők. A társadalmilag felelős közbeszerzés (Socially Responsible Public 

Procurement – SRPP) kapcsán, melynek során jelentőssé válnak a munkalehetőség, 

tisztességes munka, a szociális és munkajogok tiszteletben tartása, társadalmi befogadás, 

esélyegyenlőség, hozzáférhetőség és akadálymentesítés kialakítása szempontjai, valamint 

egyes fenntarthatósági kritériumok; az európai uniós irányelvek „több ponton is biztosítják a 

szociális szempontok figyelembevételét a közbeszerzési eljárások lefolytatása során, de ezek 
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eltérő mértékben és hangsúllyal jelennek meg a nemzeti gyakorlatban” (OFA 2017a: 69). Az 

EU továbbá szakértői munkacsoportot is létrehozott a társadalmi vállalkozások területén 

(Expert Group on Social Entrepreneurship - GECES), valamint több kutatást is támogat.34  

2.2.6. A társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzete  

Salamon és Sokolowski (2016a: 8) legfrissebb adatai alapján Európában a társadalmi 

vállalkozások tágabb környezetének tekinthető harmadik szektor jelenleg jelentős gazdasági 

erőt képvisel. 2014-ben a szektor 28.3 millió teljes munkaidős munkavállalónak (FTE) 

megfelelő munkavállalót (fizetett és önkéntes) alkalmazott a 28 EU országban és 

Norvégiában, az európai munkaerő közel 13%-át adva. A szervezetek 75%-a valamilyen 

szolgáltatást biztosít, és expresszív funkciót (sport, szabadidő, kulturális), illetve egyéb 

funkció lát el a többi szervezet. A nonprofit szektorba tartozó szervezetek jogi keretei és 

formái igen változatosak lehetnek.35  

A szociális gazdaság számokat tekintve az Európai Unióban szintén igen jelentősnek 

tekinthető.36 A szektorban összesen több mint 14,5 millió személy dolgozik, azaz az EU 27 

tagországa – 2011-es adatokról van szó, a 2013-ban csatlakozott Horvátország itt nem 

szerepel – aktív népességének 6,5%-a (CIRIEC 2012: 34). A szociális gazdaság mérete a 

korábban csatlakozott 15 tagország esetében nagyobb, itt az aktív népesség 7,4%-a dolgozik a 

szektorban. A szektor nagysága azonban Nyugat-Európában is országonként eltérő; 

Svédországban, Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban és Hollandiában jóval 

magasabb arányokról – 9% és 11,5% közötti értékekről - beszélhetünk, mint a többi 

tagországban. Továbbá fontos azt is megemlíteni, hogy a szociális gazdaság dinamikusan 

növekvő szektornak tekinthető: „a szociális gazdaság 2002–2003-ban és 2009–2010-ben 

                                                             
34 A legutóbbi lezárt, országonkénti összehasonlítást lehetővé tevő kifejezetten társadalmi vállalkozásokat 

vizsgáló kutatás Európában az Európai Bizottság összehasonlító kutatása (Wilkinson 2014). E kutatás mellett, 

egyéb a társadalmi vállalkozások témaköréhez kapcsolódó, FP7 által támogatott kutatások zajlanak, mint  a 

Social Enterprise as Force for more Inclusive and Innovative Societies (SEFORÏS - http://www.seforis.eu/); 

Enabling the Flourishing and Evolution of Social Entrepreneurship for Innovative and Inclusive Societies 

(EFESEIIS - http://www.fp7-efeseiis.eu/); Social Entrepreneurs as Lead Users for Social Innovation (SELUSI - 

http://www.selusi.eu/); valamint a Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Social Innovation in 

Europe (TEPSIE - http://www.tepsie.eu/) (lásd Wilkinson 2014: 7-8). 
35 A szervezetek mindennapjaik során számos problémával szembesülnek. Zimmer és Pahl (2016: 3) alapján 
ugyanis két oldalról is nehézségek gátolják a szektor fejlődését: egyrészt a neoliberalizmus térnyerésével a piac a 

hagyományosan az állami és nonprofit szektor szervezetei által ellátott területekre is terjeszkedik, ez pedig a 

nonprofit szektor szervezetei esetében hatékonyság- és költségnyomásaihoz vezet; másrészt az individualizmus 

erősödésével az állampolgárok fokozódó mobilitása az önkéntesség klasszikus szervezeti tagságtól való 

elszakadásához és időszakos tevékenységgé válásához vezet. 
36 A jelentés a szociális gazdaság nagyságát a kölcsönös segélyegyletek, szövetkezetek és termékek vagy 

szolgáltatások értékesítését végző nonprofit szervezetek statisztikái alapján méri.  
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összességében gyorsabban növekedett, mint a népesség, így a teljes európai fizetett munkaerő 

6%-áról 6,5%-ára emelkedett, számszerűen pedig 11 millió munkahely helyett 14,5 millióra” 

(CIRIEC 2012: 34). 

A társadalmi vállalkozások adatai kapcsán az Európai Bizottság kutatása (Wilkinson 2014: iv) 

alapján elmondható, hogy a társadalmi vállalkozások tevékenységének szintje (a Bizottság 

definíciója összes kritériumának megfelelő szervezetek esetében) kevesebb, mint az összes 

üzleti tevékenység 1%-a. Ugyanakkor, bár a társadalmi vállalkozási tevékenység szintje a 

különböző országokban különböző definíciók és kutatási módszerek alapján meghatározott – 

mérésük tehát nem egységes – a számok többnyire mindenhol a szervezeti mező utóbbi 

években bekövetkezett növekedését jelzik. Az Európai Bizottság kutatása szerint az európai 

társadalmi vállalkozások egyre többféle tevékenységet végeznek a munkaerő-piaci 

integráción és a közérdekű szociális szolgáltatások biztosításán túl, különböző forrásokat 

használnak, bár bevételük nagy része állami támogatásokból származik (Wilkinson 2014: viii-

x). Borzaga és Defourny (2001: 2) szerint a különböző tevékenységi területek szerinti 

különbségtétel mára már mesterségesnek tűnik.  

Bár a társadalmi vállalkozások jelensége egyre elterjedtebb Európában, a szervezetek 

fenntarthatóságát számos tényező nehezíti (Bode et al. 2006: 238). A szervezetek fő 

problémái az Európai Bizottság kutatása alapján: (1) a társadalmi vállalkozás fogalmának 

alacsony ismerete; (2) szakemberek hiánya az üzletfejlesztési szolgáltatások és támogatás 

terén; (3) a megfelelő jogszabályi keretek hiánya; (4) a piacokhoz való hozzáférés nehézségei; 

(5) finanszírozáshoz való hozzáférés nehézségei; (6) közös hatásmérési mechanizmusok 

hiánya; (7) az általános gazdasági környezet; (8) egyes szervezeti tényezők, mint a 

fenntartható üzleti modellek hiánya, a vállalkozói szellem és a vezetői és szakmai 

kompetenciák hiánya (Wilkinson 2014: xix). 

2.2.7. A társadalmi vállalkozások megjelenésének és intézményesülésének 

jellegzetességei Európában 

Nyugat-Európában a társadalmi vállalkozások az 1980-as években a civil társadalom 

szereplői, néha a kirekesztett csoportok tagjai által alapított kezdeményezésekben jelentek 

meg a munkanélküliséget és a társadalmi kirekesztést csökkentő szociális szolgáltatások 

biztosítása kapcsán (CIRIEC 2017a: 24). Később több országban a társadalmi vállalkozásokra 

szabott jogi formákat, szakpolitikai intézkedéseket és állami támogatási rendszereket vezettek 
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be, illetve megjelentek a magán fejlesztő és támogató szervezetek, érdekképviseleti 

szövetségek és egyéb kapcsolódó szereplők is. A társadalmi vállalkozások megjelenése és 

intézményesülése elsősorban a harmadik szektor történetéhez kapcsolódik, mely szektor 

szervezetei már évszázadok óta megtalálhatóak Európában. Ugyanakkor a különböző 

régiókban és országokban némiképp eltérő intézményes fejlődést tapasztalunk mind a 

harmadik szektor, mind a társadalmi vállalkozások tekintetében. 

Persson et al. (2016: 16) alapján az egyes európai országok jóléti rendszereinek különbségei 

kiindulópontként szolgálnak a társadalmi vállalkozói tevékenységek országok közti 

eltéréseinek megértéséhez. A korporatista országokban a második munkaerő-piaci programok 

erősítettek vállalkozói dinamikákat; a liberális országokban a kvázi-piacok segítették elő a 

szerződéses kapcsolatokat; illetve mind a skandináv, mind a mediterrán országokban a 

harmadik szektor szervezetei és tipikusan a szövetkezetek jelentek meg jóléti szolgáltatások 

biztosítóiként (Defourny és Nyssens 2010: 5).  

Közép és Kelet-Európában a társadalmi vállalkozások megjelenésében és 

intézményesülésében Les és Jeliazkova (2007: 119) alapján főként a korábbi helyi, történelmi 

és vallási hagyományok, a demokratizálódási és decentralizációs folyamatok, a jóléti rendszer 

rendszerváltás utáni leépülése, a neoliberális gazdaságpolitika, valamint a külföldi – és az 

elmúlt években leginkább az európai uniós – támogatások játszottak szerepet. A térségben a 

társadalmi vállalkozások megjelenése elsősorban az állam szerepének visszavonulásához 

köthető, a régióban a harmadik szektor – és társadalmi vállalkozások – „fejlődésének valódi 

lehetőségeit azonban sokkal inkább külső tényezők biztosították és biztosítják ma is” (Les és 

Jeliazkova 2007: 120).  

A társadalmi vállalkozások minden európai országban megjelentek, bár változó mértékben 

(Spear 2013: 9). Összességében az Európai Unióban a társadalmi vállalkozások tevékenységei 

az összes üzleti tevékenység kevesebb, mint 1%-át teszik ki. Az egyes országcsoportok közti 

jelentős különbségek ellenére fontos megjegyezni, hogy az eltérő fejlődési utak szerepének 

túlzott hangsúlyozása félrevezető, az európai országok társadalmi vállalkozásai között egyre 

nagyobb hasonlóságok fedezhetőek fel. Baglioni (2017: 2335) alapján a késő 1980-as évek 

óta bekövetkezett társadalmi, gazdasági és politikai változások az eltérő országok társadalmi 

vállalkozásai és ökoszisztémái közötti konvergenciához vezettek. A megváltozott jóléti 

államokban a társadalmi vállalkozások releváns szereplők lehetnek, ugyanakkor jellemző a 

jóléti szolgáltatások privatizációja, piacosítása is, amely a civil szervezetek, szakszervezetek 
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és a progresszív baloldali mozgalmak kritikáját is kiváltotta (Persson et al. 2016: 17). A 

szociális gazdaság és társadalmi vállalkozások jelentősége az Európai Unión belül az elmúlt 

években megnövekedett, az egységes uniós megközelítés szintén az országok közti 

különbségek csökkenéséhez, a szervezeti mező nemzetközi egységesüléséhez vezet.  

4. táblázat: A társadalmi vállalkozások európai országcsoportjai jóléti modellek alapján  
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Forrás: saját szerkesztés Kákai (2009) alapján, kiegészítve 



60 

 

3. A kutatás célja, kérdései, elméleti kerete és alkalmazott módszerei 

A disszertáció empirikus kutatásának tágabb szakirodalmi környezetbe helyezése érdekében 

az eddigi fejezetekben a társadalmi vállalkozások nemzetközi fogalmi és intézményes 

fejlődését részleteztem. A nemzetközi kontextus bemutatása után jelen fejezetben a 

disszertáció célját, kutatási kérdéseit, elméleti keretét és alkalmazott módszereit ismertetem. 

3.1. A kutatás célja és fő kérdései 

Bár a koncepció ismertsége viszonylag alacsony, több társadalmi vállalkozás megjelent az 

elmúlt húsz évben Magyarországon, jelenleg pedig a társadalmi vállalkozások jelentőségének 

növekedése, a szervezeti mező intézményesülése tapasztalható. Hasznos ezért az eddig 

összegyűlt tapasztalatok, azonosítható folyamatok, meghatározó jellemzők, befolyással bíró 

szereplők és versengő megközelítések összefoglalása és elemzése. A jelenség hazánkban is 

erőteljesen kötődik a harmadik szektor – avagy a Magyarországon elterjedt kifejezést 

használva a nonprofit szektor – fogalmához és történetéhez, így kapcsolódása e területhez 

szintén vizsgálatra érdemes. 

Jelen kutatás célja a magyarországi társadalmi vállalkozások fogalmi és intézményes 

fejlődésének, valamint jelenlegi helyzetének és a nonprofit szektorhoz való kapcsolódásának 

feltárása, megértése. A disszertáció célozza (1) a társadalmi vállalkozás fogalmának 

tisztázását; (2) a társadalmi vállalkozások megjelenésének és intézményesülésének 

vizsgálatát; valamint (3) a társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetének és kifejezetten a 

nonprofit szektorral kapcsolatos szerepének elemzését, jobb megértését Magyarországon. A 

disszertáció három fő témája és a kapcsolódó kutatási kérdések a következők:  

1. A társadalmi vállalkozás fogalma Magyarországon: Milyen kapcsolódó fogalmak 

relevánsak? Milyen eltérő megközelítések léteznek a társadalmi vállalkozások 

meghatározására? Mi a Magyarországon leginkább alkalmazható definíció? – A 

kérdések megválaszolására elsőként a kapcsolódó fogalmak (civil társadalom, 

harmadik szektor, nonprofit szektor, szociális gazdaság), majd a társadalmi 

vállalkozások magyar megközelítéseit mutatom be a vonatkozó szakirodalom, 

kapcsolódó dokumentumok és az interjús kutatás egyes kérdéseinek elemzése alapján.  

2. A társadalmi vállalkozások megjelenése és intézményesülése Magyarországon: Mik a 

társadalmi vállalkozások megjelenésének és intézményesülésének történetével 
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kapcsolatos eddigi magyarországi tapasztalatok? Milyen történelmi, intézményi háttér 

alakította a társadalmi vállalkozások fejlődését? Milyen fő szereplők, folyamatok, 

jellemzők rajzolódnak ki? – A kérdések megválaszolására a társadalmi vállalkozások 

megjelenésének és intézményesülésének történetét és körülményeit mutatom be 

Magyarországon a vonatkozó szakirodalom, kapcsolódó dokumentumok és az interjús 

kutatás egyes kérdéseinek elemzése alapján.  

3. A társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzete és kapcsolódása a nonprofit szektorhoz: 

Milyen jelenleg a nonprofit szektor helyzete Magyarországon? Milyen jelenleg a 

társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon? Hogyan befolyásolja a társadalmi 

vállalkozások megjelenése a nonprofit szektor fejlődését, mik a kapcsolódási pontok? 

– A kérdések megválaszolására a társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetét és a 

nonprofit szektorhoz való kapcsolódását mutatom be Magyarországon a vonatkozó 

szakirodalom, kapcsolódó dokumentumok és az interjús kutatás egyes kérdéseinek 

elemzése alapján.   

A disszertáció kifejezetten a fogalmak és intézmények történeti alakulását, illetve a társadalmi 

vállalkozások nonprofit szektorhoz való kapcsolódását vizsgálva ad áttekintést a témáról, így 

elsősorban e területek kutatásában, oktatásában és a fejlesztésében hasznosítható. A 

szociálpolitikában egyre hangsúlyosabb szerepet játszó társadalmi vállalkozások fő 

tapasztalatainak, folyamatainak, jellemzőinek, szereplőinek és megközelítéseinek bemutatása 

az adott részterület jobb megértését adja, továbbá a kapcsolódó szakpolitikai intézkedésekre 

lehet hatással. 

3.2. A kutatás elméleti kerete 

A társadalmi vállalkozások viszonylag új kutatási területét jellemző fogalmi sokféleség és 

tisztázatlanság ellenére a vonatkozó szakirodalom több kapcsolódó kérdést vizsgált már. A 

tanulmányok jelentős része a definíciók megalkotására koncentrál, azonban számos írás 

tárgyalja például a vállalkozó személy jellemzőit; a különféle bevételi források hatásait; a 

társadalmi eredmények és hatások mérését; az innováció jellegét; az eltérő szervezeti és jogi 

formákat vagy a forprofit, nonprofit és állami szektorhoz való kapcsolódás kérdéseit.37 A 

társadalmi vállalkozások interdiszciplináris kutatási területét történészek, közgazdászok, 

szociológusok, üzleti menedzsment szakértők is vizsgálják. Az egyes tudományágak azonban 

                                                             
37 Részletesebb felsorolásért lásd Zeyen ás Beckman (2011: 5); Young (2012: 19) valamint Defourny (2014: 33). 
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gyakran csupán bizonyos szempontokat szem előtt tartva, egyes jellemzőket kiemelve 

elemzik a területet, így vizsgálataik eredményei igen eltérőek és olykor egyoldalúak lehetnek 

(Young 2009: 24).  

A társadalmi vállalkozások megjelenésének és intézményesülésének vizsgálatakor a kutatók 

elsősorban a harmadik szektor szervezeteinek elemzésére kialakított klasszikus elméleteket 

alkalmazzák (Defourny és Nyssens 2017: 8).38 Teasdale (2011: 103-107) és Gordon (2015: 6-

9) felsorolása alapján a jelenséget a következő elméletek magyarázzák:  

 Az állami kudarca/piac kudarca (state/market failure) elmélet vagy – más néven – 

heterogenitási (heterogenity) elmélet szerint a piac alapvetően a „potyautas probléma” 

miatt, az állam pedig politikai jellege miatt szükségképpen kudarcot vall a közjavak 

iránti szükségletek kielégítésében, és ezért van szükség a nonprofit szolgáltatások 

létrehozására (Weisbrod 1991 in Jenei és Kuti 2007: 138). A társadalmi vállalkozások 

tekintetében az elmélet az új szervezeti formák megjelenését vizsgálja, a piac 

kudarcával főként Európában magyarázzák a szövetkezetek és közösségi 

vállalkozások térnyerését, míg az állam kudarcát az Egyesült Államokban tekintik a 

társadalmi vállalkozások megerősödése okának (Teasdale 2011: 103). Young és 

Brewer (2016: 4) a piac kudarca elméletét mindhárom szektorra kiterjesztve a 

társadalmi vállalkozásokat a hagyományos nonprofit szektor kudarcaira adott 

válaszként értelmezi.  

                                                             
38 A civil társadalom, nonprofit szektor, szociális gazdaság és harmadik szektor fejlődésének egyes aspektusaival 

számos elmélet foglalkozott. Bartal (2005: 62) szerint a nonprofit elméletek két fő típusa a közgazdaságtani és 
interdiszciplinális elméletek. A szerző összefoglalása alapján a nonprofit szektor térnyerésekor szerepének 

feltárását közgazdaságtani elméletek kezdték el az 1970-es években. Az első nagyobb hatású közgazdaságtani 

elmélet a heterogenitási elmélet, avagy a közjavak biztosításának elmélete (Weisbrod 1975), ezt az elméletet 

Hansmann (1991) „bizalomelméletében” fejlesztette tovább. A nonprofit szervezetek szerepét vizsgálja továbbá 

a James (1983) által megfogalmazott „kínálati oldal elmélete”, illetve a közgazdaságtani elméletek közé 

tartoznak a nonprofit szervezetek viselkedésével foglalkozó optimálási és hatékonysági modellek. Azonban az 

1980-as évek változásait a közgazdaságtani elméletek önmagukban már nem tudták magyarázni, helyet engedtek 

politológiai, szociológiai és szociálpolitikai magyarázatoknak is. Az interdiszciplináris megközelítésű elméletek 

Salamon (1987) interdependencia-elmélete, majd a több szerző nevével fémjelzett „jóléti állam” elméletek, 

végül pedig a Salamon és Anheier (1996) által jegyzett társadalmi eredet elmélet. A jelenlegi, jóléti pluralizmust 

vizsgáló optimistább és dominánsabb nézet a 1990-es évek elejére újradefiniálódott jóléti állam fogalmával 

összefüggésben a szektor gyors intézményesülését emelte ki a szolgáltatások nyújtásában az állam partnereként 
(pl. Salamon et al. 2000; Sokolowski et al. 2003; Anheier et al. 2004); míg a szkeptikusabb és kevésbé domináns 

nézet a neokonzervatív szakpolitikák által elindított privatizációs folyamatok révén is erősített szektorközi 

határok elmosódására és a kölcsönös függés kialakulására hívta fel a figyelmet (pl. Kramer 2000; Weisbrod 

1998). Bartal (2005: 4) alapján az elmúlt időszakot az erősen interdiszciplináris jellegű, empirikus irányultságú, 

nemzetközi kutatások jellemzik, valamint a jóléti szolgáltató szerep mellett a civil társadalmi funkciók vizsgálata 

is hangsúlyossá vált. Az elméletek részletes bemutatásáért és a kapcsolódó szakirodalom felsorolásáért lásd 

Bartal (2005). 
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 Az erőforrás függőségi (resource dependency) elmélet a már működő szervezetek 

társadalmi vállalkozásokká alakulását magyarázza. Eszerint a szervezetek függnek az 

állami és magán jótékonysági támogatásoktól, azonban a források szűkössége és az 

ezekre irányuló egyre nagyobb verseny új források bevonásának szükségességét, 

köztük a társadalmi vállalkozási tevékenységek indítását eredményezik (Pfeffer és 

Salancik 2003; Eikenberry 2009 in Teasdale 2011:103). Teasdale (2011: 103) alapján 

a szervezetek környezetüket saját céljaiknak megfelelően próbálják meg alakítani, így 

a nonprofit szervezetek által a piaci jövedelemszerzési módszerek alkalmazása a 

kormányzati finanszírozás csökkentésére adott ésszerű válasznak tekinthető.  

 Az öntevékenység kudarcának (voluntary failure) elmélete, valamint az 

interdependencia (interdependency) elmélet a nonprofit szervezetek kialakulásának 

kérdését megfordítva hangsúlyozza, hogy történetileg először nem az állami válaszok, 

hanem a jótékonyságra és öntevékenységre alapozott tevékenységek alakultak ki 

(Salamon 1991 in Jenei és Kuti 2007: 139). „A kérdés tehát nem az, hogy miért 

jelentek meg a nonprofit szervezetek a piaci vagy állami szervezésű szolgáltatások 

területén, hanem inkább az, hogy miért nem voltak képesek ténylegesen megoldani az 

elsőként általuk felvállalt humanitárius feladatokat” (Jenei és Kuti 2007: 139). 

Jelenleg a nonprofit szektor és az állam nem helyettesíti, hanem kiegészíti egymást, az 

állami források növekedése a nonprofit szektor méretének növekedését és nem 

visszaszorítását eredményezi (Teasdale 2011: 106).  

 A társadalmi eredet (social origin) elmélet szerint a közgazdaságtani elméletek (pl. 

állami kudarca/piac kudarca elméletek) által hangoztatott, a piacon megjelenő, 

racionális döntéseket hozó fogyasztók képe helyett szükséges a szereplők történelmi 

beágyazottságának vizsgálata. „Ezeket a döntéseket ugyanis erősen korlátozzák a 

történelmi fejlődés korábbi mintái, amelyek jelentősen meghatározzák az adott időben 

és helyen rendelkezésre álló lehetőségek körét” (Salamon et al. 2000: 15). Az elmélet 

különböző országok nonprofit szektorainak elemzését adja, hidat képezve a 

közgazdaságtani elméletek és az összehasonlító történeti elemzések világa között 

(Salamon és Anheier 1998: 241). A megközelítés a társadalmi vállalkozások 

vizsgálata esetében is indokolt (Kerlin 2017: 38). A disszertációban is alkalmazott 

társadalmi eredet elmélet részletesebb leírását a 3.2.1. fejezetben adom.   
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 Az új institucionalizmus elméletei vizsgálódásának középpontjában a struktúrák – 

ideértve például a sémákat, szabályokat, normákat – létrejötte, elterjedése és eltűnése 

áll (Szolár 2009: 32). Az iskola egyes irányzatai a társadalmi vállalkozások szervezeti 

mezőjében kialakult struktúrák stabilitását (pl. intézményi izomorfizmus elmélete); 

mások az intézményi változások (pl. intézményi vállalkozás, reflexív izomorfizmus 

elmélete) dinamikáját magyarázzák. A disszertációban alkalmazott új institucionalista 

elméletek részletesebb leírását a 3.2.2., 3.2.3. és 3.2.4. fejezetekben adom.   

A társadalmi vállalkozások megjelenésének és intézményesülésének vizsgálata során a 

felsorolt elméletek nem feltétlenül összeegyeztethetetlenek, mivel különböző jelenségek 

magyarázatát adják (Teasdale 2011: 107). Fontos azonban megjegyezni, hogy “a narráció 

politikai folyamataiként” (Dey és Steyaert 2010: 8) is értelmezhető akadémiai magyarázatok 

mindegyikére jellemző, hogy a kutatók kritika nélkül elfogadnak bizonyos alapfeltevéseket, 

például hogy a társadalmi vállalkozások száma nőtt az elmúlt időszakban és hogy jelenlétük 

szükséges az állam eredménytelensége miatt a felmerülő társadalmi problémák megoldása 

érdekében. Teasdale et al. (2013: 14) azonban felhívja a figyelmet, hogy a társadalmi 

vállalkozások növekedésének mítosza szakemberek, kutatók, döntéshozók által empirikusan 

konstruált lehet. A társadalmi vállalkozások térnyerése Nagy-Britanniában például inkább 

tekinthető a piaci szempontok erőteljesebb alkalmazását szorgalmazó politikai prioritások 

előtörésének, mint valós eredményekkel rendelkező sikertörténetnek (Grenier 2013: 65). A 

harmadik szektor egyes részeit azért támogathatja a kormányzat, mert ezáltal az állami 

szakpolitikai hiányosságok elfedése biztosítható (Halfpenny és Reid 2002: 540). Eszerint az 

állam a társadalmi vállalkozások fogalmát arra használhatja, hogy a nonprofit, önkéntes 

szervezetek jóléti és egyéb hagyományosan az állam által nyújtott szolgáltatások ellátásában 

való feladatvállalása növekedjen, az állami jóléti rendszer csökkenjen (Gordon 2015: 8). 

Szükséges emiatt a társadalmi vállalkozások megjelenésének és intézményesülésének 

vizsgálatakor a jelenség kritikus megközelítése.  

Jelen disszertációban a magyarországi társadalmi vállalkozási szervezeti mező kialakulásának 

és intézményesülésének bemutatását nyújtom. Az elemzést három fő részre osztom: elsőként 

a társadalmi vállalkozások fogalmi fejlődését vizsgálom; majd a társadalmi vállalkozások 

megjelenésének és intézményesülésének (intézményes fejlődés) fő jellemzőit foglalom össze; 

végül a nonprofit szektor és a társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetének és 

kapcsolódásának kérdéseit ismertetem. A disszertációban a társadalmi eredet, az intézményi 
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izomorfizmus, a reflexív izomorfizmus és az intézményi vállalkozás elméleteire 

támaszkodom. A makroszintű kérdéseket vizsgáló társadalmi eredet elmélet eddig a 2. 

fejezetben leírt nemzetközi intézményes fejlődés elemzéséhez szolgáltatott alapot, valamint a 

továbbiakban az intézményes fejlődés hazai sajátosságainak értelmezését és a jelenlegi 

helyzet megértését segíti elő. A makro-, mezo- és mikroszinten alkalmazható intézményi 

izomorfizmus, reflexív izomorfizmus és intézményi vállalkozás elméletek szintén a 

Magyarországon belüli fogalmi és intézményes fejlődés megértéséhez biztosítanak keretet. A 

disszertációban alkalmazott elméleteket a következő fejezetekben fejtem ki részletesen. 

3.2.1. Történelmi meghatározottság: a társadalmi eredet elmélete 

Az 1.1.3. fejezetben bemutatott Comparative Nonprofit Sector Project (CNP) című kutatás 

eredményei alapján a nemzetközi szinten is jelentős gazdasági tényezőnek tekinthető 

nonprofit szektor mérete, összetétele, és bevételi szerkezete országonként változó (Salamon és 

Anheier 1998: 217). A különbségek az egyes országok kultúráját, hagyományait, 

jellegzetességeit, intézményeit és történelmét tükrözik; azaz „a történelmi előzmények, a 

bejárt társadalomfejlődési út, a kulturális háttér, a társadalmi-gazdasági berendezkedés, a 

politikai rezsim és a centralizációs tendenciák meghatározó szerepet játszanak a különböző 

országok nonprofit szektorának fejlődésében” (Jenei és Kuti 2007: 139). A társadalmi eredet 

elmélete különböző fejlődési modellek kidolgozása révén nyújt segítséget a nonprofit szektor 

és társadalmi vállalkozások nemzetközi helyzetének összehasonlító vizsgálatához. 

A különbségek leírására Salamon et al. (2000: 15) Esping-Andersen (1990) jóléti államok 

típusait kifejtő munkájára alapozva négy többé-kevésbé eltérő – szociáldemokrata, liberális, 

korporatív és etatista – nonprofit fejlődési modellt azonosított.39 A későbbiekben a kutatók a 

kezdeti tipológiát kibővítve összesen hat modellt határoztak meg: a tradicionális (traditional), 

liberális (liberal), szociáldemokrata (social democratic), jóléti partnerség (welfare 

partnership), etatista (etatist) és megkésett demokratizációs (delayed democratization) 

modelleket; továbbá hibrid eseteket is megállapítottak (lásd Salamon et al. 2017: 106). Bár a 

modellek nem tökéletesen különböznek egymástól, mégis hasznosak a különböző fejlődési 

utak azonosításában.40  

                                                             
39 Esping-Andersen (1990: 32) alapján különböző tényezők befolyásolják az egyes országokban kialakult jóléti 

rendszerek jellegét, ez alapján meghatározhatóak egymástól eltérő jóléti modellek. Eszerint a jóléti rendszerek 

intézményei nemcsak a külső gazdasági nyomás és a felmerülő szociálpolitikai igények, hanem a már meglévő 

szakpolitikai és intézményi háttér alapján is konstruálódnak (Hemerijck 2013: 163).  
40 Az egyes jóléti modellekbe tartozó európai országok bemutatását lásd a 2. fejezetben. 
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A társadalmi eredet elméletet a nonprofit szektor mellett a társadalmi vállalkozások 

vizsgálatára is alkalmazzák kutatók (Gordon 2015: 8). Kerlin (2009; 2010; 2013; 2017) 

társadalmi vállalkozásokat vizsgáló regionális keretrendszere (Macro-Institutional Social 

Enterprise Framework) egyszerre formális (gazdaság, állam, civil társadalom) és informális 

(kultúra, társadalmi osztályok) intézményes változókat is tartalmaz, melyek alakítják a 

társadalmi vállalkozások fejlődését befolyásoló erőviszonyokat (Monroe-White és Coskun 

2017: 53). Eszerint egy adott társadalomban a társadalmi vállalkozások megjelenésének és 

intézményesülésének mintáit leginkább a következő négy tényező befolyásolja: (1) a civil 

társadalom, (2) az állam, (3) a gazdaság, és (4) a nemzetközi szereplők (Kerlin 2010: 165). Az 

így létrejövő társadalmi vállalkozási szervezeti mezők az egyes országok sajátos jellemzői és 

intézményi struktúrái szerint fejlődnek (Kerlin 2013: 87).41  

A társadalmi eredet elmélet elismeri a harmadik szektor és társadalmi vállalkozások 

beágyazottságát a szélesebb társadalmi, politikai és gazdasági folyamatokba, így a történeti 

institucionalizmus (historical institutionalism) elméleti keretébe illeszthető (Roy et al. 2014: 

779).42 Eszerint az új intézmények kialakulását a korábbi és jelenlegi formális és informális 

intézmények által kínált korlátok és lehetőségek alakítják (Kerlin 2017: 30). A megközelítés 

hangsúlyozza a mögöttes erőviszonyok fontosságát az intézmények létrehozásában és 

strukturálásában. Stephan et al. (2015: 323) kutatása alapján például a formális és informális 

intézmények együttes elemzése jobban magyarázza a társadalmi vállalkozások térnyerését, 

mint különálló vizsgálatuk. Kutatási eredményeik bizonyítják, hogy az intézményi támogatás, 

a nagyobb állami szerepvállalás (pl. relatív magas szintű progresszív adózás és kormányzati 

kiadások) erősíti a társadalmi vállalkozások térnyerését, illetve a formális intézmények 

mellett a társadalmi tőke informális intézményeinek támogatása (informális kulturális 

támogatás) is fontos. 

                                                             
41 Kerlin (2017) elméletében a társadalmi eredet elmélet jóléti rendszer típusok alapján kialakított civil szektorra 

vonatkozó csoportosítása és a globális versenyképességi jelentés (global competitiveness report - GCR) 

gazdasági fejlődési fázisainak összekapcsolása révén összesen hét társadalmi vállalkozás modellt állít fel: a 

tradicionális nonprofit szektorral rendelkező társadalmak fenntartható megélhetés (sustainable subsistence) 

modelljét; a megkésett demokratizációs nonprofit szektorral rendelkező országok autonóm kölcsönösség 

(autonomous mutualism) modelljét; az etatista országok félig stratégiai fókuszált (semi-strategic focused) és 

stratégiai diverz (strategic diverse) modelljét (a gazdasági fejlettség különbségtételével); a jóléti partnerség 

országainak függő fókuszált (dependent focused) modelljét; a szociáldemokrata országok fékezett fókuszú 
(enmeshed focused) modelljét; valamint a liberális országok autonóm diverz (autonomous diverse) modelljét. A 

GCR gazdasági fejlődés fázisai (1) a tényező-vezérelt gazdaság (factor-driven stage); (2) hatékonyság-vezérelt 

gazdaság (efficiency-driven stage); valamint (3) innováció-vezérelt gazdaság (innovation-driven stage) (lásd 

Sala-i-Martin et al. 2009).  
42 Zucker (1977: 728) szerint az intézményesülés folyamat és tulajdonság is egyben. Egyrészt annak a folyamata, 

ahogy az egyéni szereplők átadják a jelentéseket, másrészt a szereplők vélekedésében külső objektív valóságnak 

tekinthető.   
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A társadalmi eredet elmélet és a történeti institucionalizmus alapvetően az eltérő országok 

különbségeinek elemzésére és egy adott ország történelmi előzményei szerepének 

vizsgálatára alkalmas. Ugyanakkor fontos megjegyezni Defourny és Nyssens (2017: 8-9) 

alapján, hogy egy adott országban a társadalmi vállalkozások több eltérő típusa kialakulhat, 

tehát nem csak országok közti, hanem az országokon belüli különbségeket is vizsgálnunk 

kell.43  

Az elméletet a magyarországi helyzet megértéséhez a társadalmi vállalkozások előzményei, 

megjelenése és intézményesülése körülményeinek elemzése során alkalmazom egyfajta 

átfogó keretként. Emellett az országon belüli különbségek, sajátosságok vizsgálatához az 

intézményi izomorfizmus, intézményi vállalkozás és reflexív izomorfizmus elméletei 

nyújtanak segítséget.  

3.2.2. A struktúra hatása: az intézményi izomorfizmus elmélete 

Az 1980-as évtizedben az új institucionalista elméletek alapvetően az egyes szervezeti – 

avagy intézményi – mezőkben található szereplők közötti hasonlóságokra összpontosítottak 

(Battilana et al. 2008: 3). DiMaggio és Powell (1983: 148) intézményi izomorfizmus elmélete 

is arra kíván választ adni, hogy miért van olyan meglepő hasonlóság a szervezeti formák és 

gyakorlatok terén, tehát a homogenitást, nem pedig a varianciát magyarázza.  

DiMaggio és Powell (1983) szerint egy adott szervezeti mező a következőképpen alakul ki: az 

egyes szervezeti mezők – azaz azok a szervezetek, amelyek összességében egy szervezeti 

térben mozognak, azaz kulcsfontosságú beszállítók, erőforrás- és termékfogyasztók, 

szabályozó szervek és más hasonló szolgáltatásokat vagy termékeket előállító szervezetek – a 

kezdeti szakaszban mind a megközelítéseket, mind a formákat tekintve igen jelentős 

különbségeket mutatnak (DiMaggio és Powell 1983: 148).44 Azonban idővel a szervezeti 

mező az intézményi meghatározás avagy a „strukturálódás” folyamatában vesz részt, amely 

négy részből áll: „a szervezetek közötti kölcsönhatás mértékének növekedése az adott 

területen; élesen meghatározott szervezetközi hatalmi struktúrák és koalíciók mintáinak 

megjelenése; az információ terhelés növekedése, amellyel a szervezeteknek a területen kell 

                                                             
43 Defourny és Nyysens (2017) négy alapvető modellt azonosít szektorális eredet alapján: vállalkozó nonprofit 

(entrepreneurial nonprofit), szociális szövetkezet (social cooperative), társadalmi célú üzlet (social business) és 

állami szektor társadalmi vállalkozása (public sector social enterprise). Ugyanakkor korábbi tipológiák is 

léteznek (lásd Spear et al. 2014; Gordon 2015; Teasdale 2012; Young and Lecy 2014 in Defourny és Nyysens 

2017). Az ICSEM projektben résztvevő országok szintén saját tipológiákat határoztak meg. (lásd 

https://www.iap-socent.be/icsem-project) 
44 A szervezeti mezők egyéb megközelítéséért lásd Machado-da-Silva et al. (2006: 34). 

https://www.iap-socent.be/icsem-project
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küzdenie; és egyfajta kölcsönös tudatosság kifejlődése a szervezetek képviselői között, hogy 

egy közös vállalkozásban vesznek részt” (DiMaggio és Powell 1983: 148). Amint a mező 

megalapozottabbá válik, azaz lezajlik a strukturálódás folyamata, különféle nyomások a 

hasonló szervezeti megoldások (izomorfizmus) és homogenizáció felé irányítják a már bent 

lévő és az újonnan belépő szereplőket. Az izomorfizmus tehát a minták és struktúrák 

fokozatos kiépítése nyomán történik az érintettek kommunikációjában és interakciójában 

(Reid és Griffith 2006: 3). DiMaggio és Powell (1983: 150-153) az intézményi izomorfizmus 

három mechanizmusát különböztetik meg:  

(1) A kényszerítő izomorfizmus (coercive isomorphism) az állam és egyéb hatalommal 

bíró intézmények (pl. fejlesztő és támogató szervezetek), illetve a társadalom 

kulturális elvárásainak mind formális mind informális nyomásából adódik. Dimaggio 

és Powell (1983) szerint, ahogy az állam egyre növeli dominanciáját egy szektor 

felett, a szervezeti struktúrák úgy válnak egyre homogénebbé. Az egységes működési 

eljárások, szabályok és struktúrák bevezetése a kormányzati szinten kívül is 

megtörténhet, pl. adományosztó alapítványok esetében standardizált beszámolási 

módszerek, teljesítményértékelés és költségvetési tervek formájában. Néha a 

szervezeti változás közvetlen válasz egyes kormányzati intézkedésre, pl. jogi forma 

változtatása, jogszabályok betartása miatti fejlesztés, pénzügyi szabályoknak való 

megfelelés miatti változtatások. Emellett továbbá kevésbé direkt formák is 

megjelenhetnek, pl. a demokratikusan, alulról szerveződő módon működő 

szervezetek hierarchikusabbá válhatnak azért, hogy donor szervezetektől forráshoz 

jussanak.  

(2) Az utánzó izomorfizmus (mimetic isomorphism) más szervezeti modellek lemásolása 

az eszközök, célok vagy környezet bizonytalanságára adott válaszként, ha a másolt 

szervezetek legitimnek, sikeresnek tekinthetők. Ez a típusú izomorfizmus Huybrechts 

(2012: 139) szerint az útfüggőséghez kapcsolódik, azaz a jelenlegi szervezeti 

viselkedést meghatározza, hogy a régebbi szervezetek a szervezeti mezőben korábban 

milyen döntéseket hoztak, és jelenleg hogyan működnek. Selznick (1996: 273) 

alapján a szervezetek e cselekvése feltehetően inkább szorongásban gyökerező 

kényszeres cselekvés, mint racionális, hatékonyságra törekvő erőfeszítés, valós 

problémamegoldás. A modellek közvetetten a munkavállalók áramlása révén, vagy 

kifejezetten fejlesztő szervezetek, például tanácsadó cégek segítségével válnak 

megismerhetővé és másolhatóvá.  
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(3) A normatív izomorfizmus (normative isomorphism) a professzionalizáció hatása, 

amely Dimaggio és Powell (1983: 151) alapján egy hivatás tagjainak kollektív 

küzdelme munkájuk körülményeinek és módszereinek meghatározására, szakmai 

autonómiájuk kialakítására. Egyrészt az egyetemek és a szakképzési intézmények 

fontos szerepet játszanak a szervezeti normák kialakításában; másrészt az 

érdekképviseleti szervezetek, szövetségek, hálózatok szintén a szervezeti és szakmai 

magatartás normatív szabályai meghatározásának és terjesztésének eszközei. Itt tehát 

a formális oktatás, az adott végzettséggel rendelkező munkatársak foglalkoztatása és 

a szakmai hálózatok fejlődése releváns, melyeken keresztül a normák és modellek 

gyorsan terjednek (Huybrects 2012: 139). Dimaggio és Powell (1983: 151) alapján a 

szervezeti mező strukturálódása a szervezetek menedzsmentjének 

professzionalizációjával párhuzamosan zajlik. A szakemberek közötti 

információcsere mind formális, mind informális eszközökkel segíti a státuszok 

kialakulását, például néhány nagyobb szervezet kulcsszereplővé válhat az 

érdekképviseleti ügyek egyeztetésében, a szakmai szövetségek a központi szerepet 

játszó szervezeteket jobban elismerhetik, munkatársaik befolyással bírhatnak más 

szervezetekben is (kuratóriumokba, szakmaközi bizottságokba, állami konzultációs 

bizottságokba kerülhetnek).  

Az elmélet szerint az izomorfizmus magyarázata az, hogy a szervezetek alapvetően 

legitimitásukat kívánják biztosítani, melyet a kulcsszereplők és társadalmi csoportok 

elvárásainak való megfelelés révén érnek el, és ez teszi lehetővé számukra források szerzését 

(Gordon 2015: 7). Hubai (2016: 79) alapján „a társadalmi vállalkozások kutatásában az 

intézményi izomorfizmus fogalmát használják annak a folyamatnak a leírására, amikor a 

vállalkozások legitimációjuk erősítése érdekében másolni kezdik más szervezetek működési 

logikáját.”  

Suchman (1995: 574) definíciója szerint „a legitimáció általánosított percepció vagy feltevés, 

hogy az adott entitás cselekvései kívánatosak, helyénvalóak és megfelelőek a normák, 

értékek, hitek és definíciók egy társadalmilag konstruált rendszerén belül.” A szerző a 

legitimáció három különböző, azonban a valóságban összekapcsolódó formáját azonosítja: (1) 

a pragmatikus legitimitás az érintettek önérdekkövető magatartásából fakadó elismerése; (2) a 

morális legitimitás az érintettek társadalmilag kialakított értékrendje szerinti kedvező 

értékelése; (3) a kognitív legitimitás pedig egy adott intézményi környezetben a szervezet 

létének egyértelműsége, meg nem kérdőjelezése (Suchman 1995: 578-585).  
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DiMaggio és Powell (1983: 153) szerint a szervezeti hatékonyság javulhat az intézményi 

izomorfizmus folyamatai révén, hiszen a szervezetek jobb lehetőségekhez juthatnak, ha a 

területükön működő szervezetekhez hasonlóan kezdenek működni. Mivel azonban a 

legitimitás a szervezetek számára elsődleges, az ezt elősegítő folyamatok akkor is lezajlanak, 

ha nem növelik a szervezeti hatékonyságot (Meyer és Rowan 1977: 340). Továbbá a 

különböző szereplők egymással konfliktusban lévő nyomásokat hozhatnak létre a 

szervezetekben (Gordon 2015: 7), melyek szintén zavart okozhatnak a hatékony működés 

tekintetében.  

A nonprofit szektorban Dimaggio és Powell (1983: 153) alapján a strukturálódás kifejezetten 

gyorsan mehet végbe a szakmai szervezetek által közvetített normatív izomorfizmus gyors 

kialakulása révén. Továbbá a kényszerítő izomorfizmus erőteljes jelenléte is tapasztalható, 

hiszen a nonprofit szektor legalább annyira szakpolitikák által kreált tér, mint az 

állampolgárok önkéntes tevékenységeinek következménye, mivel az adott állami 

intézményrendszer határozza meg azokat a jogszabályokat, adókedvezményeket és támogatási 

formákat, melyek keretei között a szervezetek működnek (Grønbjerg és Rathgeb Smith 2015: 

2).  

Ezek a jellegzetességek a nonprofit szektorhoz erősen köthető társadalmi vállalkozási 

szervezeti mező esetében is meghatározóak, továbbá itt a bizonytalanság magas szintje az 

utánzó izomorfizmust is erősíti. Searing et al. (2016: 105) alapján a kezdeti időszakban az új 

társadalmi vállalkozások küzdöttek a legitimitással, az úttörők sikere azonban e szervezetek új 

belépők általi másolásához (az izomorfikus folyamatok beindulásához) és a szervezeti mező 

megnövekedéséhez vezetett. A szervezeti mező intézményesülésének folyamatában a 

nonprofit szervezetek a társadalmi keretek megváltoztatására és az innovációra összpontosító 

kezdeményezésektől egyre inkább a piaci alapú megoldásokra és üzleti modellekre irányuló 

szervezeti működésmódok – köztük a társadalmi vállalkozások – felé változtak (Dart 2004: 

412). Ennek oka alapvetően nem a társadalmi problémák hatékonyabb kezelése, hanem az 

erős jóléti állam fontosságát hangsúlyozó ideológiák csökkenése és a piaci megoldások 

hatékonyságába vetett hit előtörése, ami miatt a legitimitás elérése érdekében még a nonprofit 

szektor szervezetei is az üzleti nyelvet, célokat és struktúrákat kezdték alkalmazni (Dart 2004: 

418-20). Mason (2012: 92) alapján az állami szolgáltatásokat ellátó társadalmi vállalkozások 

legitimációjuk érdekében kénytelenek megfelelni ezeknek az elvárásoknak, kizárólag az 

innovatív struktúrákkal rendelkező vagy az állami finanszírozástól nem függő társadalmi 

vállalkozások tudnak ellenállni az állam vagy a forprofit szektor felől érkező nyomásoknak.  
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Bár a társadalmi vállalkozások jelensége Magyarországon új keletű, egyes esetlegesen 

nyomást gyakorló szereplők már megjelentek a területen, így az intézményi izomorfizmus 

elmélete Magyarországon is segíti a társadalmi vállalkozások helyzetének elemzését. A 

disszertációban az elméletet a már némiképp intézményesült társadalmi vállalkozási 

szervezeti mező fő szereplői (az állam, magán fejlesztő és támogató szervezetek, hálózatok, 

akadémia) által gyakorolt nyomások jellemzőinek, hatásainak vizsgálatakor alkalmazom.  

3.2.3. A szereplők aktivitása: az intézményi vállalkozás elmélete  

A korai új institucionalista elméletek és ezen belül DiMaggio és Powell intézményi 

izomorfizmus elméletének egyik fő kritikája, hogy „a gazdasági aktorokat az intézményi 

hálóba beágyazottként mutatta be, olyan szereplőkként, akik adottságnak tekintik e kereteket, 

és alkalmazkodnak hozzájuk” (Szabó 2017: 2). A szervezeti mezők keletkezése, az ún. 

strukturálódás folyamata – melynek során a kollektív definíció megjelenik szervezetek egy 

csoportjában, az ilyen szervezeteket összekötő formális és informális hálózatokban, és a 

szervezeti mező támogatása, szabályozása és szakpolitikák kialakítása mellett elkötelezett 

szereplőkben – azonban megelőzik az intézményi izomorfizmus folyamatait (DiMaggio 1991: 

267). 

A kritikák hatására az 1990-es években az intézményi változás vizsgálata vált hangsúlyossá, 

amelynek az intézményi vállalkozást (institutional entrepreneurship) középpontba helyező 

„agency” elméletek adtak teret. Szabó (2017: 2) szerint az intézményi vállalkozás elméletei 

abból indultak ki, hogy „a fennálló intézmények ugyan valóban behatárolják a szereplők 

mozgásterét, de a szereplők is hatnak az intézményekre, sőt meghatározó szerepük lehet az új 

intézmények létrehozásában.” Battilana et al. (2008: 3) alapján az intézményi vállalkozás 

DiMaggio (1988) által megalkotott fogalma az elegendő erőforrással rendelkező szervezett 

szereplők (egyének, szervezetek) céltudatos akcióját jelenti, mellyel hozzájárulnak az új 

intézmények létrejöttéhez és a meglévők változtatásához. A korai szakirodalom az intézményi 

vállalkozókat környezetükből kiágyazódott hősöknek tekintette, azonban a frissebb kutatások 

már elismerik az intézmények szerepét a cselekvés elősegítésében és korlátozásában 

(Battilana et al. 2008: 5). 

Az intézményi vállalkozás jellegének jobb megértését adja Giddens (1984) strukturációs 

elmélete, amely az intézményi vállalkozó és a kontextus közötti kölcsönhatásra koncentrál 

(Mair és Marti 2006: 40). Az elmélet segítségével a kollektív cselekvés strukturális mintáit 
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meghatározó, a kollektív rendszerekben működő szereplőket vizsgáljuk (Cooney 2007: 691). 

A struktúra definíciójának kulcsfontosságú eleme, hogy egyszerre korlátoz és lehetőséget 

biztosít, a szereplők nem tökéletesen szabadok, de nem is teljesen erőtlenek a társadalmi 

struktúrákkal szemben. Giddens (1984: 25) alapján a szerkezeti kettősség fogalmának 

megfelelően a társadalmi rendszerek strukturális tulajdonságai mind a rekurzív módon 

szervezett gyakorlatok médiumai, mind eredményei. „A kompetens szereplők aktívan és 

reflexíven reprodukálják a körülményeket, melyek meghatározzák a viselkedésüket, de oly 

módon teszik ezt, hogy az lehetővé teszi a változások megtörténését” (Nicholls és Cho 2006: 

110). 

Tracey et al. (2011: 75) alapján az intézményi vállalkozói tevékenység egyéni, szervezeti és 

társadalmi szinten végzett folyamat. Az új szervezeti formák kialakításához egyaránt szükség 

van egyéni (mikro) szinten egy adott intézményi projekt lehetőségének megteremtésére, 

szervezeti (mezo) szinten a szervezeti formák mechanikájának kialakítására és 

megtervezésére, valamint társadalmi (makro) szinten az új formák legitimálására. A három 

szint összekapcsolódik, az intézményi munka mindegyik szinten eltér, de egymást kiegészíti. 

Phillips et al. (2004: 648) az intézményi vállalkozói tevékenység diszkurzív jellegét 

hangsúlyozza, eszerint az intézményi vállalkozóként tevékenykedő szereplők a helyzetüket 

befolyásoló diskurzusokat saját érdekeiknek megfelelően változtatják. Az intézményi 

vállalkozó tehát közvetlen módon részt vesz az intézmények alapját képező társadalmi 

konstrukciós folyamatokban.  

A társadalmi vállalkozók Nicholls és Cho (2006: 109-111) szerint az őket kitermelő 

környezetükkel dinamikus kapcsolatban állnak és viselkedésükkel befolyásolni próbálják azt, 

gyakran tudatosan megzavarják a diszfunkcionális struktúrákat, újítanak, változtatnak, így az 

intézményi vállalkozás és strukturálódás elmélete hasznos lehet működésük megértésében. 

Defourny és Nyssens (2010: 5) alapján az elsőként a nonprofit szektorban megjelenő 

innovatív társadalmi vállalkozásokat gyakran jogi keret nélkül hozták létre, majd az ilyen 

szervezetek hálózatosodási és platform-alapítási törekvései eredményeképpen később a 

megfelelő jogi formák és támogatási programok kialakítását elősegítő törvényeket fogadtak 

el. Eszerint a szakpolitikák a társadalmi vállalkozások és az állam képviselői közötti 

interakciók eredményei (Defourny és Nyssens 2006: 11). Továbbá a társadalmi vállalkozások 

gyakran intézményi résekben (institutional voids) jelennek meg, azaz olyan környezetben, 

amely nem rendelkezik kialakult struktúrákkal, például fejlődő országokban (Mair és Marti 

2009: 421). Ilyen esetekben szintén elsődleges a társadalmi vállalkozások intézményi 
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vállalkozósága a struktúrák kialakításában. Dey és Teasdale (2015: 1) alapján ugyanakkor a 

társadalmi vállalkozások állami támogatásának következménye a harmadik szektorban 

dolgozó szakembereknek a társadalmi vállalkozási diskurzussal való nyilvános azonosulása, 

amely alapvetően a saját érdekeiket követő, támogatások elnyerésére irányuló, ezáltal 

társadalmi céljaik elérését biztosító tevékenységnek tekinthető. A társadalmi vállalkozások 

esetében az intézményi vállalkozás jelenlétét mindenesetre mindenképpen szükséges 

elismerni (Nyssens 2015: 14). 

Az úttörő társadalmi vállalkozók saját területeiken Magyarországon is innovatív, a meglévő 

struktúrákat megváltoztató tevékenységeket indítottak el. Az elsőként megjelenő szervezetek 

továbbá befolyásolhatták a társadalmi vállalkozások kapcsán kialakuló diskurzust és 

intézményi környezetet. Jelen disszertációban az intézményi vállalkozás elméletének 

segítségével elsősorban a magyarországi társadalmi vállalkozások működésének indulását 

mutatom be, illetve tevékenységüket vizsgálom a szervezeti mező strukturálódásában.   

3.2.4. A meghatározó szereplők szerepe a struktúra kialakításában: a reflexív 

izomorfizmus elmélete 

Nicholls (2010: 611) a strukturációs elmélet alapján szintén felhívja arra a figyelmet, hogy a 

szervezeti legitimitás a makroszintű intézményi struktúrák és a mikroszintű szervezeti 

szereplők közötti dinamikus kölcsönhatás eredménye. Bár DiMaggio és Powell (1983) a 

szerző kritikája szerint a szervezetek mikroszintű változásának természetét egyértelműen 

bemutatták, nem vizsgálták a szervezetek hatását azokra a makroszintű intézményi 

struktúrákra, amelyekkel kölcsönhatásba lépnek. Nicholls (2010) cikke ötvözi DiMaggio és 

Powell szervezeti izomorfizmust érintő munkásságait a későbbi, az “agency” szerepét 

vizsgáló institucionalista elméletekkel. Ez a megközelítés azonosítja a domináns szereplőket 

és kulcsfontosságú diskurzusokat, amelyek paradigmaként formálják a területet.  

Nicholls (2010: 611) – Kuhn (1962) alapján – a társadalmi vállalkozásokat egy pre-

paradigmatikus állapotban lévő, azaz paradigmatikus konszenzust még el nem ért területnek 

tekinti. Nincs ugyanis végleges egyetértés arról, hogy mit jelent a kifejezés, a kutatási terület 

határai nem egyértelműen meghatározottak, a témával foglalkozó tudósok közössége kicsi, 

alulfinanszírozott és marginalizálódott, és jellemző a kialakult intézményi minták és 

diskurzusok hiánya (Nicholls 2010: 611). Az intézményesülés folyamatát eszerint 
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paradigmaépítés jellemzi, amely egy negyedik fajta izomorfizmus, a reflexív izomorfizmus 

szerepét támasztja alá.  

A reflexív izomorfizmus olyan legitimációs stratégiát jelent, amely révén a paradigmaépítő 

szervezetek – az állam, a fejlesztő és támogató szervezetek (alapítványok, ösztöndíjat nyújtó 

szervezetek) és hálózatok – aktívan részt vesznek azokban a folyamatokban, amelyek a 

kialakuló szervezeti mező zárt rendszerré minősítését segítik elő. Eszerint a domináns 

szereplők úgy képesek alakítani egy éppen alakuló mező legitimitását, hogy az tükrözze saját 

intézményi logikájukat és normáikat (Nicholls 2010: 618).  

A társadalmi vállalkozások definíciói kapcsán a vezető paradigmaépítő szereplők között 

kétféle diskurzus azonosítható a társadalmi vállalkozói tevékenység narratív logikájának 

leírására: (1) a hős társadalmi vállalkozók központi szerepét hangsúlyozó; valamint (2) a 

közösség és cselekvési hálózatok jelentőségét kiemelő diskurzus. Az ideális szervezeti modell 

tekintetében szintén két ellentétes megközelítés létezik: (1) az üzleti és kereskedelmi 

modellek, fenntarthatóság, növekedés központi szerepét hirdető; és (2) az érdekképviselet és a 

társadalmi változás keretét hangsúlyozó modellek (Nicholls 2010: 620). A hős vállalkozói 

narratív logika elsőbbséget élvez az alapítványok és az ösztöndíjat nyújtó szervezetek 

definícióiban, az üzleti, kereskedelmi modellek alapvetően a jóléti szolgáltatásokat 

kiszervező, kvázi piacokat teremtő állami narratíva alapja, a közösségek és a társadalmi 

változás szerepét hangsúlyozó megközelítéseket csupán a társadalmi vállalkozásokat tömörítő 

hálózatok alkalmazzák, amelyek célja a közösség elkötelezettségének és 

felelősségvállalásának maximalizálása.  

Nicholls (2010: 624) elemzése alapján a strukturálódás folyamata szorosan kapcsolódik a 

hatalomhoz és az erőforrásokhoz; a különböző diskurzusok, narratívák között konfliktusok 

feszülnek. Az erősebb szervezetek logikája és diskurzusa várhatóan uralni fogja a területet, 

azaz (az alapítványokat és az ösztöndíjat nyújtó szervezeteket legitimáló) az üzleti 

környezetben dolgozó hős vállalkozó logikája és (az állam jóléti szolgáltatásainak 

kiszervezését legitimáló) üzleti és kereskedelmi modellek dominanciája várható, míg a 

hálózatok által hirdetett, a társadalmi igazságossághoz és a társadalmi befogadáshoz 

kapcsolódó közösségi cselekvés logikája marginalizálódik. Teasdale (2011: 101) szerint 

ugyanakkor jelenleg a társadalmi vállalkozások fogalomalkotása, értelmezése még 

folyamatban van, különféle szereplők és értelmezések versenyeznek, nem egyértelmű 

egyelőre a definíciókban a neoliberális értelmezés elsődlegessége. 
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Nicholls (2010: 625) továbbá kifejti, hogy az akadémiai szféra kínálhat eszközöket a 

korábban azonosított diskurzusok közötti feszültségek oldására. Az akadémiai kutatásokban 

népszerű társadalmi innovációs megközelítés nem részesíti előnyben a korábban említett 

diskurzusok egyikét sem, a kutatók lehetőséget kapnak saját reflexív izomorfizmusuk 

kialakítására.45 

A reflexív izomorfizmus elméletét Alasuutari (2013: 107) alapján kiegészítve a nemzetközi 

modellek bevezetésekor is vizsgálhatjuk az egyes szereplők által kialakított diskurzusokat, 

ugyanis a nemzetközi fogalmak átvétele (mint amilyen a társadalmi vállalkozás is) általában a 

helyi környezetben egyfajta küzdelemhez vezet, amelyben a helyi szereplők nézeteiket és 

érdekeiket védve a globális elveket, fogalmakat – ha hatással vannak a meglévő 

diskurzusokra és gyakorlatokra – a helyi viszonyoknak megfelelően fordítják le. Azaz a 

nemzetközi modellek és fogalmak nem csupán elfogadásra kerülnek, hanem a már létező 

diskurzusokba és gyakorlatokba átültetve módosulnak. 

A társadalmi vállalkozási szervezeti mező kialakulásának és intézményesülésének folyamata 

Magyarországon jelenleg zajlik. A diskurzust meghatározó szereplők (állam, magán fejlesztő 

és támogató szervezetek, hálózatok, akadémiai szféra) megközelítéseinek elemzéséhez, a 

fogalom magyarországi értelmezéseinek bemutatásához hasznos a reflexív izomorfizmus 

elméletének alkalmazása.  

3.3. A kutatás módszertana 

A társadalmi vállalkozás iránti megnövekedett érdeklődés közepette világosan kirajzolódnak 

a kutatási terület fő hiányosságai; főként a szisztematikus, empirikus kutatások, az érvényes 

összehasonlításokra és hipotézisek tesztelésére alkalmas adatfelvételek hiánya (Young 2012: 

19). Olyan jelenség esetében, melynek méretéről pontos számadatokkal nem rendelkezünk, a 

deduktív, általános törvényszerűségeket alátámasztó kvantitatív kutatás helyett jobban 

használható a jelen disszertációban is alkalmazott kvalitatív módszertan.  

                                                             
45 A három legbefolyásosabb társadalmi vállalkozói képzési program üzleti tanulmányokat oktató egyetemeken 
található: Harvard (Social Enterprise Initiative (SEI)), Duke (Center for the Advancement of Social 

Entrepreneurship (CASE), és Oxford (the Skoll Centre for Social Entrepreneurship). A három kezdeményezés 

mellett két másik fontos kutatási hálózat a latin-amerikai és spanyol egyetemeket tömörítő Social Enterprise 

Knowledge Network (SEKN) és az európai EMES kutatóhálózat. A Harvard Business School elsőként az üzleti 

logikát és a hős vállalkozói modelleket népszerűsítette, azonban alternatív perspektívaként megjelent a 

társadalmi innovációs hagyomány is, amelyet az EMES, a Duke Egyetem és az Oxfordi Egyetem Skoll 

Központja is népszerűsít (lásd Nicholls 2010). 
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A kvalitatív kutatások célja a társadalmi jelenségek mélyrétegeinek feltárása, komplex és 

kontextuális magyarázata (Ritchie és Lewis 2003: 5). A rugalmas, gyakran strukturálatlan és a 

társadalmi kontextusra érzékeny kvalitatív kutatás ontológiai pozíciója szerint “az emberek 

tudása, nézetei, értelmezései, interpretációi, tapasztalatai és interakciói a társas valóság 

értelemmel bíró olyan elemei, amelyeket a kutatási kérdései megcéloznak” (Mason 2003: 64). 

A kutatás episztemológiai pozíciója szerint “az a legitim módja annak, hogy adatot 

generáljunk ezekről az ontológiai jelenségekről, hogy emberekkel interakciót folytassunk, 

meghallgassuk őket, beszéljünk velük, és közel kerüljünk nézeteikhez és kifejezési 

módjaikhoz” (Mason 2003: 64). 

A kutatás során alkalmazott módszerek egyrészt a szakirodalomfeldolgozás és 

dokumentumelemzés (releváns kutatási eredmények és egyéb szakirodalom – pl. 

jogszabályok, támogatáspolitikai dokumentumok – ismertetése); másrészt félig strukturált 

interjúk felvétele a társadalmi vállalkozások témájában szakértő személyekkel, valamint 

társadalmi vállalkozói tevékenységet végző szervezetek vezetőivel. 

3.3.1. Mintavétel 

Az interjús kutatás mintájának kiválasztásakor célzott mintavételi eljárást (purposeful 

sampling) alkalmaztam, amely “olyan eljárások sorozata, ahol a kutató a kutatási folyamat 

során interaktív módon manipulálja adatgyűjtést, elemzést, elméletet és mintavételi 

tevékenységeket” (Mason 2003: 137). Az eljárás egyik fajtája Patton (1990) alapján a 

maximum variációs mintavétel (maximum variation sampling), amelynek célja központi 

témák vagy fő eredmények rögzítése kisebb mintákban, ahol a heterogenitás, az egyes esetek 

nagymértékű különbözősége probléma lehet. A szerző szerint a maximum variációs 

mintavételi stratégia e gyengeséget erősséggé változtatja, ugyanis itt az eltérő alanyok 

válaszaiból kirajzolódó közös jellegzetességek az alapvető, központi szempontokat mutatják 

be. A módszert alkalmazó adatgyűjtés és elemzés kétféle eredményt hozhat: (1) egyes konkrét 

esetek részletes leírásait; és (2) a fontos közös minták, jellemzők beazonosítását (lásd Patton 

1990: 172).  

A mintavétel folyamatában először különböző jellemzők vagy kritériumok feltérképezése 

történik (pl. jogi forma, helyszín, kor stb.), majd e jellemzők figyelembevételével választ 

változatos, kisszámú mintát a kutató. A mintavétel, az adatgyűjtés és az adatelemzés 

folyamatait dinamikusan és interaktív módon szükséges végezni. Ez jelen disszertációban is 

teljesült, ugyanis a kezdő interjúalanyok ajánlásai alapján is változott a minta, továbbá 
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bekerültek újabb szempontok az elemzésbe. Összesen 44 egyéni interjú készült el a 

disszertációhoz, 24 db a szektort kutató, fejlesztő és támogató szakértővel (a továbbiakban 

szakértő) és 20 db társadalmi vállalkozások alapítójával, vezetőjével vagy a téma 

szempontjából releváns munkatársával (a továbbiakban társadalmi vállalkozó). 

A kutatás ütemtervét tekintve elsőként 2015 nyarán és őszén került sor 21 db szakértő 

interjúra, majd 2017 januárjában és februárjában 20 db társadalmi vállalkozóval készített 

interjúra és 3 újabb szakértő felkeresésére. A válaszok eszerint a szakértők esetében – 3 

kivétellel – a 2015-ös év végi állapotot, társadalmi vállalkozók esetében a 2017-es év eleji 

állapotot tükrözik. Az adatelemzés a társadalmi vállalkozások fogalmi és intézményes 

fejlődését 2017 májusáig bezárólag vizsgálja, ezt követő információkat jelen írás csupán a 

feldolgozott szakirodalom tekintetében tartalmaz.  

3.3.1.1. Szakértő interjúk 

A kutató, fejlesztő, támogató és érdekképviseleti tevékenységeket ellátó magyarországi 

szakértőkkel készített interjúk esetében az elérhető szakirodalom feldolgozása alapján 

kerestem interjúalanyokat. A meglévő tanulmányokban, jelentésekben szereplő főbb fejlesztő, 

támogató szervezetek munkatársait, illetve a témához kapcsolódó kutatókat szólítottam meg, 

hogy átfogó képet kapjak a társadalmi vállalkozások magyarországi helyzetéről. A maximum 

variációs mintavételi eljárásnak megfelelően arra törekedtem, hogy különböző típusú 

szervezetek szerepeljenek, pl. állami (minisztérium, háttérintézmény); forprofit (fejlesztő, 

támogató); nonprofit (érdekképviseleti, fejlesztő, támogató) és akadémiai (kutató). A szektor 

és a társadalmi vállalkozásokhoz való kapcsolódás jellege volt a két meghatározó jellemző, 

melyek az interjúalanyok kiválasztásánál szerepet játszottak. 

A szakértői interjúalanyok különböző területekről érkeztek: az összesen 24 fő szakértő az 

állami, a forprofit, és főként a civil/nonprofit szektorhoz kapcsolódott. A nonprofit szektorba 

sorolt interjúalanyok egy csoportja (5 fő) kifejezetten társadalmi vállalkozások fejlesztését és 

támogatását végző nonprofit szervezetek munkatársa volt, de több ebbe a csoportba tartozó 

interjúalany (4 fő) elsődlegesen civil szervezetekkel vagy közösségi vállalkozásokkal 

foglalkozott, ennek kapcsán kerültek kapcsolatba a társadalmi vállalkozások témájával. Az 

interjúalanyok újabb csoportja az érdekképviseleti munkát ellátó szövetségek vezetői, akik 

maguk is társadalmi vállalkozások munkatársai, illetve fejlesztő, tanácsadó szakemberek. 

Több interjúalany állami intézményekben (minisztériumokban, állami alapítású 

háttérintézményekben) dolgozott, elsősorban a szociális gazdaság, szociális szövetkezetek 
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témakörén keresztül kapcsolódott a témához. Továbbá a forprofit szektort képviselő 

interjúalanyok is szerepeltek a mintában, akik kifejezetten társadalmi vállalkozások 

fejlesztésével, támogatásával foglalkoztak. Végül az akadémiai szféra képviselői különböző 

kutatási területekről (nonprofit szektor, szociális gazdaság) kapcsolódtak a társadalmi 

vállalkozások témájához.  

Fontos megjegyezni, hogy az interjúalanyok többsége szerteágazó szakmai tapasztalattal 

rendelkezett, egyszerre vagy szakmai karrierje során váltakozva dolgozott fejlesztő 

szakemberként, támogatásosztó szervezetben vagy kutatóként. A szakértők közül sokan 

vállaltak munkát állami és civil szervezetben is karrierjük során. Illetve több interjúalany 

maga is működtetett társadalmi vállalkozást szakértői munkája mellett. Az interjúalanyok 

többsége évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezett a nonprofit szektor, szociális gazdaság 

és később a társadalmi vállalkozások területén.  

Az 5. táblázatban a társadalmi vállalkozásokhoz való kapcsolódás tekintetében az 

interjúalanyok jelenlegi munkáját jelöltem. A kutatók esetében több helyen jeleztem, ha 

kutatások mellett egyéb, fejlesztői munkát is végeztek. A nonprofit szervezetek 

munkatársainál több esetben, illetve egy forprofit interjúalany esetében fejlesztő és támogató 

munkát is ellátó szervezetekről volt szó, amit szintén jeleztem a táblázatban. Az állami 

szektorból egyrészt támogatásokkal és szabályozással foglalkozó minisztériumokban dolgozó 

munkatársakkal készítettem interjút, illetve támogatással és fejlesztéssel foglalkozó 

háttérintézmények munkatársaival, szintén jelölve a fő kapcsolódási pontokat a táblázatban.  
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5. táblázat: Szakértő interjúalanyok  

Név Szektor Kapcsolódás 

szakértő 1 akadémiai kutató 

szakértő 2  akadémiai kutató/fejlesztő 

szakértő 3  akadémiai kutató/fejlesztő 

szakértő 4  akadémiai kutató 

szakértő 5  nonprofit fejlesztő/támogató 

szakértő 6  nonprofit fejlesztő/támogató 

szakértő 7  nonprofit  fejlesztő/támogató 

szakértő 8  nonprofit  fejlesztő/támogató 

szakértő 9  nonprofit fejlesztő/támogató 

szakértő 10  nonprofit fejlesztő/támogató 

szakértő 11  nonprofit fejlesztő/támogató 

szakértő 12  nonprofit fejlesztő 

szakértő 13  nonprofit fejlesztő 

szakértő 14  nonprofit érdekvédelmi 

szakértő 15  nonprofit érdekvédelmi 

szakértő 16  forprofit fejlesztő 

szakértő 17  forprofit fejlesztő 

szakértő 18  forprofit  fejlesztő/támogató 

szakértő 19 állami támogató/szabályozó 

szakértő 20  állami  támogató/szabályozó  

szakértő 21  állami támogató/fejlesztő 

szakértő 22  állami támogató/fejlesztő 

szakértő 23  állami  támogató/fejlesztő 

szakértő 24  állami támogató/fejlesztő 

Forrás: saját szerkesztés 
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3.3.1.2. Társadalmi vállalkozó interjúk 

A magyarországi társadalmi vállalkozások esetében egységes definícióval és szervezeti 

lehatárolással nem rendelkezünk, így nem egyértelműsíthető pontosan a kutatás alapsokasága. 

Az elérhető reprezentatív adatbázis hiánya miatt minta tekintetében kétféle adatforrás alapján 

indultam el: (1) a KSH nonprofit regisztere és szociális szövetkezeti adatbázisa; valamint (2) 

a kifejezetten társadalmi vállalkozások számára elérhető különböző szervezetek, programok, 

rendezvények adatai alapján.  

A Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartásában valamennyi Magyarországon bejegyzett 

adószámmal rendelkező és adószámmal nem rendelkező civil és egyéb nonprofit szervezet 

szerepel (lásd KSH 2013: 60); jogi forma szerint alapítvány, közalapítvány, egyesület, egyéb 

társadalmi szervezetet, köztestület, szakszervezet, munkavállalói érdekképviselet, szakmai 

munkáltatói érdekképviselet, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, önkéntes 

kölcsönös biztosító pénztár, politikai párt, nonprofit intézmény, egyház és egyesülés.  

Az adatbázisból a doktori disszertációhoz kapcsolódva olyan szervezetekről kértem adatot a 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) illetékes munkatársától, melyek rendelkeznek minimum 

1 fő rész- vagy teljes munkaidős munkavállalóval és értékesítési bevételeik mértéke (a KSH 

besorolása szerint az alap- és közhasznú tevékenység bevétele, azaz állami, önkormányzati 

szervektől szolgáltatási, megbízási ár-, díj- és értékesítési bevétel vagy egyéb jogi és 

magánszemélyektől szolgáltatási, megbízási ár-, díj- és értékesítési bevétel, valamint 

gazdálkodási bevétel vállalkozási tevékenységből, bérleti díjakból, tárgyi eszköz 

értékesítésből) meghaladja az 500.000 forintot. Az egy fő munkavállaló kritériuma a 

folyamatos tevékenység biztosítása miatt, a minimum 500.000 forint értékesítési bevétel 

pedig az üzleti, gazdasági tevékenység kritériuma miatt releváns.46 A KSH elérhetővé tette 

kutatási célra a nonprofit szervezeteket tartalmazó, a kritériumokra leszűrt legfrissebb, 2015-

ös adatbázist, melyben összesen 7415 db szervezet szerepel (a szervezetek jellemzőit lásd a 6. 

táblázatban).  

A szövetkezetek, köztük a szociális szövetkezetek nem találhatóak meg ebben az 

adatbázisban. E szervezetek tekintetében külön adatbázist kaptam, melyben azonban nem állt 

rendelkezésre regionális, megyei vagy település szerinti bontás. Az adatbázisban 2681 db 

szociális szövetkezet, 110 db iskolaszövetkezet és 6 db foglalkoztatási szövetkezet szerepelt. 

                                                             
46 Az adatkérés Hubai Lászlóval közösen zajlott.  



81 

 

A KSH adatai szerint összesen 4 577 szövetkezet, ezen belül 686 agrárgazdasági szövetkezet 

működött 2015-ben Magyarországon.47 

6. táblázat: A társadalmi vállalkozásnak tekinthető nonprofit szervezetek jellemzői  

Jellemző Adatok 

Jogi forma 
Alapítvány 17,5% (1294 db), egyesület, egyéb társadalmi szervezet 46,4% (3440 db), 

nonprofit gazdasági társaság 27,3% (2028 db), a többi jogi forma a maradék 8,8 % 

Településtípus Főváros 29,3 %, megyei jogú város 23,4% és város 28,3%, község 19,0%. 

Megye  

A szervezetek székhelyének 29,3 %-a Budapesten és 9,5%-a Pest megyében van, míg a 

következő megyében 5% körüli arányban fordulnak elő Baranya, Borsod-Abaúj-

Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben. 

Régió Közép-Magyarország 38,8%-os aránnyal bír, míg a többi régió 8-12% körül mozog. 

Munkavállalók 

száma 
 A szervezetek többsége 1 (21,6%) 1 és 5 munkavállalóval vagy 5-10 munkavállalóval 

rendelkezik (36,9%). 

Bevételek 
A szervezetek többsége (54,1%) 500.000 és 5 millió forint közötti bevétellel 

rendelkezik. 

Tevékenységtípus 

A leggyakoribbak a kultúra (11,7%), sport (12,1%), szabadidő, hobbi (18,8%), oktatás 

(7,8%), szociális ellátás (12,7%), településfejlesztés, lakásügy (5,8%), 

gazdaságfejlesztés, munkaügy (7,8%) és szakmai, gazdasági érdekképviselet (7,7%). 

Forrás: saját szerkesztés 

Összességében tehát 10096 olyan szervezetről beszélhetünk (a hagyományos forprofit jogi 

formákat nem számolva), amelyek potenciálisan társadalmi vállalkozások lehetnek, hiszen a 

nonprofit formák esetében rendelkeznek 500.000 forintos értékesítési bevétellel és 1 fő 

munkavállalóval, a szociális szövetkezetek esetében pedig működnek. Az interjúalanyok 

kiválasztása során törekedtem arra, hogy a jogi forma, településtípus és regionális megoszlás 

különböző válaszlehetőségei megjelenjenek.48 

Mindazonáltal főként a társadalmi vállalkozás fogalmának definiálatlansága és ismeretlensége 

miatt a jelenlegi statisztikai adatgyűjtés nem igazán alkalmas a besorolható szervezetek 

egyértelmű azonosítására. Célravezetőbbnek tűnt ezért az olyan típusú szervezetek 

                                                             
47 Lásd: 3.2.1.3. A regisztrált gazdasági szervezetek száma – GFO'14 (2014–): 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd010.html 
48 A mintavétel és az interjúk elkészítése után zajlott le az OFA Nonprofit Kft. megbízásából készített 

alapkutatás a társadalmi vállalkozásokról, melynek kérdőíves adatfelvétele során a mintába 220 szervezet került. 

A minta a disszertációhoz képest eltérést mutat regionális megoszlás terén, mely a következő: Dél-Alföld (12%), 

Dél-Dunántúl (11%), Észak-Alföld (16%), Észak-Magyarország (24%), Közép-Dunántúl (7%), Közép-

Magyarország (19%), Nyugat-Dunántúl (11%). Jogi forma szempontjából szintén mutatkoznak eltérések, a 

mintába került szervezetek közül 30% egyesület, 27% szociális szövetkezet, 20% nonprofit kft, 18% alapítvány, 

1% egyéb nonprofit szervezet, és 4% egyéb kategóriát képviselt (lásd G. Fekete et al. 2017b). 
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megkeresése, amelyek valamilyen szempontból – kapcsolódó szervezetek, programok listái 

alapján – egyértelműen társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek. A társadalmi 

vállalkozásokhoz kapcsolódó programokról, szervezetekről nincs egységes lista, így a 

különböző források feltérképezése és későbbi folyamatosan figyelemmel kísérése intenzív 

kutatómunkát igényelt. Az alábbi típusú adatforrásokat tekintettem át (lásd a 3. 

Mellékletben):49  

1. Kifejezetten társadalmi vállalkozások/vállalkozók támogatásával foglalkozó szervezetek, 

programok, díjak listái; társadalmi vállalkozásokkal foglalkozó tanulmányok, cikkek; 

2. Társadalmi innovációkat díjazó programok támogatottjai, nyertesei; 

3. Kapcsolódó pályázati programok nyertesei; 

4. Kapcsolódó tanulmányokban, elemzésekben leírt jó gyakorlatok (helyi, szociális és 

közösségi gazdasági; fenntarthatósági vagy társadalmi vállalkozási példák); 

5. Egyéb kapcsolódó fogalmak (szociális gazdaság, foglalkoztatási rehabilitáció) listái, 

gyűjtései. 

Mivel a kutatási kérdések nagyrészt arra irányultak, hogy hogyan jelenik meg és 

intézményesül a társadalmi vállalkozások jelensége Magyarországon, és miért tekintik 

magukat a szervezetek társadalmi vállalkozásnak, ezért olyan szervezeteket vettem társadalmi 

vállalkozásnak, melyek megjelentek már elérhető szakmai anyagokban, programokban ilyen 

minőségben. A kb. 1500 sort tartalmazó adatbázist ezért az alábbi logika szerint 

csökkentettem: azok a szervezetek maradtak bent, amelyek a kifejezetten társadalmi 

vállalkozások vagy vállalkozók támogatásával foglalkozó – e fogalmakat használó – 

szervezetek, pályázatok, díjak listáiban, tanulmányokban, cikkekben szerepeltek (lásd a 3. 

Melléklet 1. és 2. pontjait). A többi adatforrás kitörlése után így összesen 234 

szervezet/kezdeményezés maradt. A megmaradt szervezetekről rangsort készítettem az 

alapján, hogy hányszor szerepelnek az adatbázisban. A legtöbbször szereplő szervezet 6 

különböző adatforrásban is szerepelt, a legtöbb szervezet azonban 1-szer vagy 2-szer jelent 

meg. 

                                                             
49 Az adatokat korábban az ICSEM kutatás keretein belül Hubai Lászlóval és Mihály Melindával, G. Fekete Éva 

tanácsait is igénybe véve gyűjtöttük össze 2015 őszén egy Excel adatbázisba, melyet 2017 januárjában 

frissítettem az újabb programokkal, és töröltem az irrelevánsnak ítélt korábbi információkat. 
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Az így keletkezett listából a maximum variációs mintavételnek megfelelően településtípus, 

régió és jogi forma szerint változatos mintát választottam.  A szervezetek között 7 budapesti, 

9 városi (egy kivételével mindegyik megyei jogú város) és 4 községi szervezet szerepelt. A 

közép-magyarországi régióból 8 szervezet, a többi régióból 1-3 szervezet került kiválasztásra. 

Jogi forma szerint 3 alapítvány, 3 egyesület, 4 nonprofit kft, 7 szociális szövetkezet és 3 

forprofit szervezet került a mintába. Figyeltem továbbá arra, hogy alapító (önkormányzati, 

egyházi) és tevékenység/célcsoport szerint (szakértői interjúk tipizálása alapján) különbözőek 

legyenek a kiválasztott szervezetek. A célcsoportok között előfordultak fogyatékkal élők, 

megváltozott munkaképességűek, romák, nők, fiatalok, idősek, hosszú távon munkanélküliek, 

a szélesebb társadalom tudatos fogyasztói, civil szervezetek, közösségek, aktív 

állampolgárok. A misszió tekintetében a társadalmi integráció, környezetvédelem, aktív 

állampolgárság, közösségfejlesztés voltak jellemzőek. Tevékenység tekintetében rendkívül 

széles skálát tapasztaltam. 

A szervezet kora és elismertsége tekintetében több régebbi, ismertebb, több adatforrásban 

szereplő szervezeteket választottam, illetve beválogattam újabb és még kevésbé ismert 

szervezeteket, melyek valahol már megjelentek ezzel a megnevezéssel. Olyan szervezetek 

nincsenek a mintában, amelyek egyáltalán nem jelennek meg társadalmi vállalkozásként. 

Mivel elsősorban olyan személyekkel szerettem volna interjúzni, akik rendelkeznek 

véleménnyel a társadalmi vállalkozás fogalmát és magyarországi környezetét illetően, ezért a 

potenciális interjúalanyoktól megkérdeztem, hogy ismerik-e a kifejezést. Olyan szervezetek 

képviselői, amelyek nem ismerik a fogalmat, nem szerepeltek az interjúalanyok között.  

Végeredményben a társadalmi vállalkozói interjúk esetében összesen 20 szervezet és az 

azokat képviselő interjúalany került a mintába, mely kiválasztása során két adatforrást 

vizsgáltam meg: (1) a KSH adatbázisból kinyerhető adatokat; (2) társadalmi vállalkozásokról 

szóló listákat. A két adatbázist ötvöztem úgy, hogy a társadalmi vállalkozásokról szóló 

listákról válogattam a statisztikai adatok szerint változatos szervezeti mintát. A minta kor, 

régió, településtípus, jogi forma, társadalmi célok és gazdasági tevékenységek szerint 

különböző szervezeteket tartalmaz, illeszkedve a maximum variációs mintavétel 

módszertanához. 
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7. táblázat: Társadalmi vállalkozó interjúalanyok 

Szervezet Alapítás Jogi forma Település típusa Régió 

társadalmi vállalkozó 1 1997 alapítvány város Dél-Dunántúl 

társadalmi vállalkozó 2 1999 alapítvány város Észak-Alföld 

társadalmi vállalkozó 3 1999 alapítvány város Észak-Magyarország 

társadalmi vállalkozó 4 2002 egyesület város Észak-Alföld 

társadalmi vállalkozó 5 2004 egyesület város Dél-Dunántúl 

társadalmi vállalkozó 6 2014 egyesület főváros Közép-Magyarország 

társadalmi vállalkozó 7 2000 nonprofit kft. város Közép-Magyarország 

társadalmi vállalkozó 8 2009 nonprofit kft. város Közép-Dunántúl 

társadalmi vállalkozó 9 2010 nonprofit kft. főváros Közép-Magyarország 

társadalmi vállalkozó 10 2014 nonprofit kft. község Észak-Magyarország 

társadalmi vállalkozó 11 2010 
szociális 

szövetkezet 
város Dél-Dunántúl 

társadalmi vállalkozó 12 2010 
szociális 

szövetkezet 
város Dél-Alföld 

társadalmi vállalkozó 13 2013 
szociális 

szövetkezet 
község Észak-Magyarország 

társadalmi vállalkozó 14 2013 
szociális 

szövetkezet 
község Nyugat-Dunántúl 

társadalmi vállalkozó 15 2013 
szociális 

szövetkezet 
főváros Közép-Magyarország 

társadalmi vállalkozó 16 2014 
szociális 

szövetkezet 
főváros Közép-Magyarország 

társadalmi vállalkozó 17 2014 
szociális 

szövetkezet 
község Dél-Dunántúl 

társadalmi vállalkozó 18 2011 kft. főváros Közép-Magyarország 

társadalmi vállalkozó 19 2013 kft. főváros Közép-Magyarország 

társadalmi vállalkozó 20 2014 kft. főváros Közép-Magyarország 

Forrás: saját szerkesztés 
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3.3.2. Adatgenerálás és elemzés 

A kvalitatív kutatás módszereként – a társadalmi vállalkozások mintavételéhez hasznosított 

KSH nonprofit regisztere adatainak kvantitatív gyorselemzésén túl – a vonatkozó hazai és 

nemzetközi szakirodalom és kapcsoló szakmai dokumentumok szisztematikus feldolgozását 

és elemzését, valamint a kvalitatív interjú félig strukturált verzióját alkalmaztam. A félig 

strukturált interjúban „a kérdések nyitottak, átalakíthatóak, átfogalmazhatóak, sorrendjük 

rugalmas, a beszélgetés során új kérdések merülhetnek fel, ill. elhagyhatunk kérdéseket. Az 

ilyen ún. mélyinterjús beszélgetés légköre nyitott, támogató, manipulációmentes.” (Sztárayné 

2011: 5)  

Ez a módszer indokolt olyan esetekben, amikor korábbi kutatási adatok hiányában új 

információk szerzése, illetve vélekedések, beállítódások feltérképezése a cél. Az interjúk 

során többnyire előre tervezett kérdéseket tettem fel, azonban a válaszadók válaszai alapján 

rögtönzött kérdéseket is alkalmaztam, mert interjúalanyaim tapasztalatai jelentős mértékben 

eltértek egymástól.50 A kutatás kérdései részben személyes tapasztalatokra, részben 

vélekedésekre, részben konkrét, a szakirodalomban és feldolgozott dokumentumokban 

kevésbé megjelenő kérdések tisztázására irányultak. 

Az adatelemzés során a kvalitatív interjúk esetében használt módszertant vettem figyelembe. 

Eszerint „az interjúk, megfigyelt mozzanatok csoportosíthatók, tipológiák készíthetők 

belőlük, különböző ismétlődések, minták fedezhetők fel bennük.” (Héra és Ligeti 2005: 288). 

Az interjúkérdések alapján az adott válaszokat témánként csoportosítottam, majd az egyes 

kérdéscsoportokra adott válaszokat elemeztem és azok összesítése után vontam le 

következtetéseket. Az elemzés tehát kategorizáció (csoportosítás) révén történt. 

A kvalitatív kutatások érvényessége nagyfokú, mivel arra törekszik, hogy az adott 

vizsgálandó jelenséget holisztikus szemlélettel minél mélyebben, pontosabban tárja fel és 

értse meg. Azonban “csak akkor hiteles és meggyőző, ha a vizsgálat minden lépésében 

körültekintő, szisztematikus, és kritikai.” (Szokolszky 2004: 246) Az érvényesség biztosítása 

érdekében a disszertációban átfogó módon elemeztem az adatokat; kritikai és reflektív 

viszonyulással voltam a saját értékorientációm, előfeltevéseim és személyem befolyására; 

törekedtem a dokumentációra, átláthatóságra; valamint a kutatás eredményeinek 

érvényességét ellenőriztem a szakirodalomban fellehető vizsgálatokkal és adatokkal.  

                                                             
50 Az interjúvázlatokat lásd az 1. és 2. Mellékletben.  
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A megbízhatóság viszonylag alacsony az interjúk készítőjének szerepe és szubjektivitása 

miatt. „A kvalitatív kutatásban a konzisztencia elsősorban az adatok kezelésének elvszerű 

következetességéből, az eljárások és következtetések megalapozottságából, pontosságából és 

szisztematikus alkalmazásából fakad.” (Szokolszky 2004: 244) A megbízhatóság elérésének 

fő elvei, illetve eljárásai, amelyeket a disszertációban alkalmaztam: szöveghűség, alacsony 

következtetésfokú leírások alkalmazása, következetes adatkezelés, átláthatóság. Az 

objektivitás itt elsősorban az adatok tiszteletben tartását, elfogultságtól és manipulációtól 

mentes, szisztematikus kezelését jelenti. 

A kvalitatív eredmények általánosíthatósága korlátozott, mivel egyéni életutakat, 

tapasztalatokat tárunk fel, amit viszont elméletvezérelt mintavétellel, valamint minél több 

interjú elkészítésével szintén növelhetünk (Szokolszky 2004: 249). Az általánosíthatóság 

biztosítása érdekében a mintavétel tudatos felhasználására törekedtem, valamint új 

információk hatására növeltem is a mintát az adatfelvétel időszakában.  

A disszertáció a jelen fejezetben ismertetett elméleti keret és módszertani háttér révén mutatja 

be a társadalmi vállalkozási szervezeti mező fogalmi és intézményes fejlődését, valamint 

jelenlegi helyzetét és a nonprofit szektorhoz való kapcsolódását. A következő fejezetekben e 

témaköröket – a társadalmi vállalkozás fogalmának megközelítéseit; a társadalmi 

vállalkozások megjelenését és intézményesülését; valamint a társadalmi vállalkozások 

jelenlegi helyzetét és kifejezetten a nonprofit szektorral kapcsolatos szerepét – mutatom be. 
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4. A társadalmi vállalkozás fogalmának megközelítései Magyarországon 

A társadalmi vállalkozás és társadalmi vállalkozó kifejezések az 1990-es évek második 

felében jelentek meg Magyarországon, nagyobb ismertségre pedig a 2000-es évek végétől 

tettek szert. Ugyanakkor, bár a kifejezések viszonylag újak és kevéssé elterjedtek, hazánkban 

is egy régóta jelen levő jelenséget írnak le (Kuti 2016a: 449). A következőkben elsőként a 

Magyarországon elterjedt kapcsoló fogalmakat, majd Nicholls (2010) reflexív izomorfizmus 

elmélete alapján a társadalmi vállalkozás és vállalkozó hazai értelmezéseit mutatom be, 

támaszkodva az elérhető szakirodalomra és az empirikus interjús kutatás eredményeire.51  

4.1. A társadalmi vállalkozáshoz kapcsolódó fogalmak Magyarországon 

Magyarországon a harmadik szektor szerepének értelmezésében a rendszerváltás óta a civil 

társadalmi és a nonprofit megközelítés játszik jelentős szerepet, továbbá főként az európai 

uniós csatlakozás révén elterjedt – bár kevésbé ismert – a szociális gazdaság koncepciója is (a 

fogalmak ismertségéért lásd CIRIEC 2012: 27-28). E fő megközelítések mellett a társadalmi 

vállalkozásokhoz kapcsolódó közösségi gazdaság és közösségi vállalkozás, valamint az üzleti 

etika, gazdaságetika, felelős vállalatok és vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) 

fogalmak is megjelentek hazánkban. A következőkben a kapcsolódó fogalmak – elsősorban a 

nonprofit szektor, civil társadalom és szociális gazdaság – magyarországi értelmezéseit 

ismertetem.  

4.1.1. Nonprofit szektor és civil társadalom 

Az alapítványok és egyesületek évszázadokig nem rendelkeztek közös elnevezéssel. Az 

egységes megközelítésre igény csak akkor jelentkezett, „amikor a rendszerváltást követően 

Magyarország alkalmazkodni kezdett a fejlett világhoz, átvette annak intézményeit és 

fogalomhasználatát” (Kuti 2008b: 10).  

Az 1990-es évek elején a terület szakértői elsőként a nonprofit szektor elnevezést kezdték 

használni Magyarországon, ugyanis magyar kutatók is bekapcsolódtak a John Hopkins 

                                                             
51 A magyar fogalmi fejlődés fejezetei a magyar ICSEM országtanulmány – G. Fekete Éva, Hubai László, Kiss 
Julianna és Mihály Melinda (2017): “Social Enterprise in Hungary”, ICSEM Working Papers, No. 47, Liege: 

The International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) Project. – vonatkozó részei alapján készültek, 

e részek további, részletesebb kidolgozásának tekinthetők. Az országtanulmány általam – a többi kutató 

megjegyzéseinek figyelembevételével – írt részei saját munkaként hivatkozás nélkül szerepelnek a szövegben. A 

kutatócsapat más tagjai által írt részletek idézését hivatkozással jeleztem. A tanulmány 1.1. fejezetének 

(Concepts connected to social enterprise) általam írt részei a disszertáció 4.1. fejezetében jelennek meg, 1.2. 

fejezetének (Definitions of social enterprise) általam írt részei a 4.2. fejezetben kerülnek kifejtésre.  
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Egyetem nemzetközi kutatásába.52 A nonprofit szektor koncepciója Kuti (1998) alapján a 

szervezetek legáltalánosabb érvényű elemének hangsúlyozása és ideológiamentessége miatt 

vált meghatározóvá. „Az elnevezés nem a szektor összetettségét, szervezeteinek sokféleségét 

tükrözi, hanem arra az egyetlen jellemezőre (profitszétosztás tilalma) utal, amellyel 

kapcsolatban az érintettek között nagyjából teljes az egyetértés” (Kuti 1998: 16). A nonprofit 

szektor fogalmának legfontosabb jellemzője Magyarországon is a profitszétosztás tilalma 

révén az elkülönülés a forprofit szervezetektől, illetve emellett az állami és informális 

szektortól való különbözőség hangsúlyozása. A szektorba a Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH 2016: 1) nyilvántartása szerint a magánalapítású alapítványok, egyesületek és 

szövetségek (azaz a klasszikus civil szervezetek); a nonprofit gazdasági társaságok és a 

közalapítványok (azaz a nonprofit vállalkozások); valamint a köztestületek, munkaadói, 

munkavállalói és szakmai szervezetek (azaz az érdekképviseletek) tartoznak. 

A civil társadalom és a civil szervezet talán a mindennapi szóhasználatban leggyakrabban 

használt kifejezések. A nonprofit szektor fogalmához hasonlóan a civil társadalom magyar és 

nemzetközi definíciói között többnyire nincs releváns különbség, fő jellemzője az 

állampolgári aktivitás, az önkéntesség, az államtól való függetlenség és a demokráciában 

játszott szerep.53 „A civil társadalomnak a bejegyzett nonprofit szervezetek mellett jelentős 

súllyal bíró szereplői még a spontán, be nem jegyzett szerveződések, tiltakozó mozgalmak is, 

illetőleg számos olyan bejegyzett nonprofit szervezetről tudunk, amely alapvetően szolgáltató 

vagy redisztribúciós tevékenységet folytat, költségvetési támogatásból él, állami feladatokat 

lát el, így civilnek nem nevezhető” (Tóth 2012: 19).  

Bár a civil társadalom és a nonprofit szektor fogalmai között sok hasonlóság található, vannak 

releváns különbségek is. Ugyanakkor számos olyan szervezet létezik, mely egyszerre civil és 

nonprofit is. A civil világ és a nonprofit szektor közös részét, azaz a civil-nonprofit szegmenst 

Nagy et al. (2014) alapján a következő kritériumok jellemzik: „kormányfüggetlenség; a 

profitfelosztás hiánya; intézményesültség, öntevékenység, működési autonómia; nem 

kizárólagos szerveződés; önkéntesség-központúság; attitűdvezérelt magatartás; és a 

demokratikus diskurzust nem gyengítő működés” (lásd Nagy et al. 2014: 27).  

 

                                                             
52 A kutatás leírását lásd az 1.1.3. fejezetben. 
53 A nemzetközi definíciókat lásd az 1.1.1. fejezetben. 
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4.1.2. Szociális, társadalmi és közösségi gazdaság 

Az 1990-es évek közepén megjelent szociális gazdaság fogalma különbözik a nonprofit 

szektor koncepciójától a magyar tudományos diskurzusban is (Számadó et al. 2008: 11). 

Elterjedése elsősorban a 2000-es évektől kezdve az OECD és elsősorban az Európai Unió 

hatására alakuló állami szakpolitikának, és kiemelten az Országos Foglalkoztatási Közhasznú 

Nonprofit Kft. (korábban Közalapítvány – OFA) regionális hálózata munkájának 

tulajdonítható. Jenei és Kuti (2007: 140) szerint „nem zárható ki, hogy a hatása ennek nyomán 

jóval nagyobb lesz, mint számos más, inkább a tudományos körökben elterjedt elméleté.”  

A szociális gazdaság magyarországi definíciói a társadalmi célok mellett alapvetően a 

gazdasági szempontok és főként a munkahelyteremtés szerepét hangsúlyozzák. Futó et al. 

(2005: 58) a szociális gazdaságot a nonprofit szektor egy szeletének tartja, melyben a 

foglalkoztatás és helyi dimenzió meghatározó: „a szociális gazdaság a nonprofit szféra azon 

része, amely a helyi foglalkoztatás bővítésének célját követve elsősorban a helyi ökológiai és 

szociális igényeket elégíti ki.”  

A talán egyik legismertebb, a fogalmat tárgyaló tudományos dokumentumban, a Szociális 

Gazdaság Kézikönyvben Frey (2007: 23) hasonlóképpen a foglalkoztatásra fókuszálva ad 

definíciót: „olyan helyi kezdeményezéseket tekintünk a szociális gazdaságba tartozónak, 

amelyek célja a nehezen elhelyezhető emberek integrálása a munka világába, foglalkoztatást, 

szakmai tudásuk fejlesztését és tanácsadást kínálva számukra.” A szerzők szerint 

Magyarországon a szociális gazdaság alapvetően foglalkoztató, szolgáltató, közösségfejlesztő 

funkciókat ellátó nonprofit szervezetek tevékenységére épül.  

Czene és Ritz (2010: 159) – az OECD álláspontját ismertetve – a szociális gazdaságba tartozó 

szervezeteket olyan kezdeményezéseknek tekintik, melyek az állam és a piac által 

megoldatlan problémákra adnak választ. Horváth (2010:15) szerint ez a megközelítés egy 

szempontból különbözik az Európai Unió definíciójától, mégpedig a magángazdaság, mint 

tulajdonforma tekintetében, melynek „valószínű az oka, hogy Magyarországon a szociális 

küldetést elfogadó termelő és szolgáltató gazdaságok között ott találjuk az állami, 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat vagy az egyéb nonprofit szerveteket is.” 

A szociális gazdaság kifejezés az angol „social economy” fordítása. A fordítás azonban nem 

egyértelmű, sok szerző szerint problémás a „szociális” szó alkalmazása. „A társadalomba 

beágyazott gazdasági modellt angolul social economy-nak szokás nevezni, amelyet magyarra 
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– helytelenül, a társadalmi tartalmat a magyar nyelvben annál szűkebb értelmű szociálisra 

csökkentve – szociális gazdaságnak fordítottak” (Regionális Humán Innováció Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2012: 10). Azonban a „social” nem csupán szociális, hanem társadalmi, 

közösségi jelentéssel is bír. Továbbá nemcsak a szociális szó használata problémás, Németh 

(2011) kritikát fogalmaz meg a definíció kapcsán is. Szerinte az OFA regionális hálózata és a 

kiadott kézikönyv a szociális gazdaság lehetséges értelmezéseinél „jóval specializáltabb, 

kifejezetten a munka világára, a foglalkoztatás lehetséges növelésére irányuló definíciót adott 

meg” (Németh 2011: 13).  

Németh (2011: 13) szerint a magyar szociális gazdaság elnevezés ellenére „a fogalom 

közösségi alapú, tehát a helyi közösség hosszú távú érdekeit szem előtt tartó, valós piaci 

igényeket kielégítő, ideális esetben közpénzek felhasználására, támogatásokra nem rászoruló 

tevékenységeket jelentett eredetileg” (Németh 2011: 13). Újabban a fogalmat számos 

szakpolitikai dokumentum társadalmi gazdaságnak vagy társadalmi célú gazdaságnak fordítja 

(lásd pl. Miniszterelnökség 2014). Egyes szerzők pedig értelmező magyarázatot fűznek a 

fogalomhoz vagy a közösségi alapú gazdaság fogalmát használják. 

A közösségi alapú gazdasághoz kapcsolódik a közösségi vállalkozás fogalma is, mely szintén 

megjelent Magyarországon. Vágvölgyi (2014) alapján a közösségi vállalkozás egy szervezeti 

modell, amelynek „célja a helyi társadalom, a helyi közösség megerősítése, a társadalmi és a 

természeti tőke összekapcsolt fejlesztésén, gazdagításán keresztül.” Értelmezésében a 

vállalkozás hatékonysága és közösségi minősége egyszerre, integráltan jelenik meg, ez adja 

alapvető jellegzetességét. A közösségi vállalkozás továbbá nonprofit, azonban „úgy valósítja 

meg a nonprofit létet, hogy a benne dolgozóknak biztosítja, a tágabb közösségének elősegíti a 

megélhetését” (Vágvölgyi 2014). A kifejezés használata a szervezet demokratikus 

működésmódjára, alulról szerveződő jellegére, valamint a környezeti és társadalmi 

fenntarthatóság fontosságára utal (lásd G. Fekete et al. 2017a: 7). 

4.1.3. Üzleti etika és alternatív kapitalisták 

Az 1990-es években az üzleti etika és felelős vállalatok kutatása is megkezdődött 

Magyarországon. 1993-ben megalakult a Gazdaságetikai Központ Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetemen (mai nevén Budapesti Corvinus Egyetem), hogy a 

„business ethics” eszméit, modelljeit és technikáit terjessze.  
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Pataki és Radácsi (2000: 11) „alternatív”, progresszív”, „érték-alapú” (value-based) 

vállalatokat, avagy „alternatív kapitalistákat” vizsgáltak, akik az érintettek jóllétéért 

gazdálkodnak, és jellemző rájuk a vállalkozói identitás, a szabad piaci vállalkozás igenlése 

párosulva a közösséghez tartozással, az elkötelezettséggel, elszámoltathatósággal és 

felelősséggel, mellyel tevékenyen hozzájárulnak a közjóhoz (lásd Pataki és Radácsi 2000: 11-

14). Almássy (2001) a “szivárványgazdaság” elnevezést használta a helyi autonómia 

megközelítését szolgáló kezdeményezések összefoglaló neveként. A szerző a kistelepülések 

önellátóságra törekvését hangsúlyozta, “mert ezek szellemi, lelki, ökológiai és gazdasági 

szempontból is kerek egészet képesek alkotni” (Almássy 2001).  

Tóth (2006: 28) másért vállalkozóknak nevezte azokat a szervezeteket, „amelyek 

gazdaságilag életképesek, fő céljuk azonban nem a pénzben kifejezhető nyereség 

maximalizálása, hanem valami - erkölcsi értelemben - magasabb rendű jó.” Tóth (2006) a 

másért vállalkozókat alternatív kapitalistáknak, vagy akár társadalmi vállalkozóknak is 

nevezi. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) koncepciója szintén megjelent 

Magyarországon, több kutatás vizsgálta a 2000-es évek óta (lásd Győri 2013: 179).  

4.1.4. A kapcsolódó fogalmak közti hasonlóságok és különbségek Magyarországon 

A harmadik szektor szervezeteinek közös elnevezéseként az 1990-es évek elején a 

profitszétosztás tilalmát hangsúlyozó nonprofit szektor, valamint az állampolgári aktivitást, 

önkéntességet, államtól való függetlenséget hirdető civil társadalom koncepciója terjedt el. A 

civil és nonprofit megközelítés közötti különbségeket azonban sokszor nem kellőképpen 

hangsúlyozzák, gyakori a két fogalom szinonimaként való használata. A civil társadalom 

fogalma idővel „a legkülönbözőbb hivatalos dokumentumokban, tudományos dolgozatokban, 

honlapokon, nonprofit beszámolókban és pályázati programokban (sokszor egyszerűen a 

keres/cserél parancs nyomán) felváltotta a „nonprofit”-ot” (Kuti 2008b: 10). A fogalmak 

összecsúszása azonban komoly veszélyeket hordoz magában, hiszen így éppen fő 

jellegzetességeik, sajátosságaik vesznek el, „eredeti jelentésük heterogenizálásával a civil és 

nonprofit szervezetek végül nem lesznek sem civilek, sem nonprofitok” (Bocz 2009: 48). A 

fogalmi tisztázatlanság továbbá feszültségeket, szembenállást kelthet az egymástól igen 

különböző, azonban ugyanazokkal a fogalmakkal leírt szervezetek között (Kuti 2008b: 10). 

Az 1990-es évek közepén megjelent, majd az uniós csatlakozás révén elsősorban állami 

szakpolitikai dokumentumokban elterjedt szociális gazdaság koncepció magyarországi 

definíciói a gazdasági szempontok és főként a munkahelyteremtés jelentőségét hangsúlyozzák 
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gyakran elsősorban a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetekre összpontosítva. Több szerző 

szerint azonban problémás a „szociális” szó alkalmazása annak szűkítő jelentése miatt, illetve 

a definíciók foglalkoztatási fókusza is kritika tárgyát képezi. Alternatív meghatározásként az 

elmúlt években megjelent a társadalmi gazdaság és a közösségi alapú gazdaság koncepciója, 

továbbá a közösségi vállalkozások fogalma is elterjedt.  

Az üzleti etika, felelős vállalkozások és vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) 

kutatása szintén több évtizedes történetre tekint vissza Magyarországon. A téma kapcsán 

hazánkban számos, a nonprofit szektorra való szűkítést nem alkalmazó kifejezés megjelent, 

mint az alternatív kapitalisták, szivárványgazdaság és másért vállalkozók.  

A társadalmi vállalkozások témaköréhez kapcsolódó számos fogalom jelenléte hazánkban is 

jelzi a terület sokféleségét. Azonban „a helytelen fogalomhasználat értelmezési zűrzavart és 

gyakran előforduló rossz általánosításokat eredményez” (Bocz 2009: 44). 

4.2. A társadalmi vállalkozás fogalma Magyarországon 

A társadalmi vállalkozás fogalmára a nonprofit, piaci és az állami szektor szereplői sokáig 

nem sok figyelmet fordítottak. Jelenleg azonban a koncepció egyre ismertebb az országban, 

az érdeklődés növekszik a fejlesztő szakemberek, nonprofit szervezetek munkatársai, állami 

szereplők, az üzleti szektor képviselői, érdekvédelmi szervezetek vezetői és az akadémikusok 

körében is (az egyes szereplők részletesebb bemutatását lásd az 5.2. fejezetben). Nicholls 

(2010) reflexív izomorfizmus elmélete alapján a különböző paradigmaépítő szereplők – a 

szerző felosztásában az állam, a fejlesztő és támogató szervezetek (alapítványok, ösztöndíjat 

nyújtó szervezetek), a hálózatok és az akadémiai szféra – eltérő meghatározásokat 

alkalmaznak, amelyek saját pozíciójuk legitimálását segítik elő és befolyással bírnak a 

társadalmi vállalkozások szervezeti mezőjének alakulására. A következőkben Nicholls (2010) 

felosztását követve a területet meghatározó fő szereplők definícióit ismertetem. 

4.2.1. Magán fejlesztő és támogató szervezetek meghatározásai 

A társadalmi vállalkozás és vállalkozó fogalmait nemzetközi fejlesztő és támogató 

szervezetek vezették be Magyarországon. Elsőként a társadalmi innováció irányzathoz 

kapcsolódó Ashoka, a legrégebb óta Magyarországon működő nemzetközi fejlesztő szervezet 

fókuszált a társadalmi vállalkozókra. A szervezet értelmezésében a társadalmi vállalkozók 

„rendkívül tehetséges, kreatív és innovatív személyiségek, akik kivételes alkotóerővel és 

elszántsággal tevékenykednek, tehetségüket a társadalmi problémák széleskörű megoldásának 



93 

 

szentelik, aktív szerepet vállalnak a társadalomban” (Szegedi et al. 2015: 122). A kezdetekben 

az Ashoka Magyarországon alapvetően civil szervezetek vezetőire koncentrált, támogatva „a 

civil szféra fejlődését a világ elmaradottabb régióiban” (Szász 2001: 117). A szervezet 

megközelítése azonban az évek során változott, az eleinte hangsúlyos nagy léptékű társadalmi 

problémamegoldás mellett később az üzleti bevétel vált meghatározóvá (Tímár 2017). 

A NESsT, a másik régóta Magyarországon működő nemzetközi társadalmi vállalkozásokat 

fejlesztő ügynökség meghatározásában a hangsúly elsősorban a pénzügyi fenntarthatóságra és 

az innovációra helyeződik, így a piaci jövedelem iskolához és kisebb mértékben a társadalmi 

innováció iskolához áll közel. Eszerint a társadalmi vállalkozás „olyan tudatosan tervezett és 

működtetett vállalkozói tevékenység, ami társadalmi problémák innovatív megoldására jött 

létre” (Tóth et al. 2011: 6). Az értelmezésben a szervezet pénzügyi fenntarthatóságának 

javítása és a jelentős társadalmi hatás kifejtésének együttes jelenléte mérvadó, mely 

„folyamatosan, felelős módon és magas színvonalon nyújtott termékek és szolgáltatások 

értékesítésén keresztül” (Tóth et al. 2011:6) érhető el. A NESsT Magyarországon az Ashoka-

hoz hasonlóan az évek során módosította megközelítését. A szervezet támogatottjai között az 

első években hagyományosan nonprofit szervezetek által működtetett társadalmi 

vállalkozások szerepeltek, azaz olyan hivatalosan bejegyzett civil, társadalmi szervezetek, 

csoportok, „amelyek alaptevékenysége az állami, illetve az üzleti szférán kívülre esik” (Tóth 

et al. 2011: 8), majd 2009-től portfoliójában forprofit szervezetek is megtalálhatóak lettek. 

Ugyanakkor jelenlegi, az UniCredit Bank támogatásával harmadszor meghirdetett támogatási 

programjában – „Lépj velünk” társadalmi innovációs program – non-profit (civil, nem 

kormányzati) alapítványok és egyesületek, non-profit gazdasági társaságok, valamint szociális 

szövetkezetek pályázhatnak. A társadalmi cél szintén változott, a kezdeti tágabb megközelítés 

szűkült, jelenleg kifejezetten hátrányos helyzetűek munkavállalását és egyéb módon történő 

jövedelemhez jutását elősegítő kezdeményezésekre fókuszál (lásd Unicredit Bank 2017). 

A NESsT definíciójához hasonló, a társadalmi célok mellett az üzleti modell fenntarthatóságát 

hangsúlyozó meghatározást alkotott meg több magán fejlesztő és támogató szervezet is, 

melyek az utóbbi években jelentek meg a területen:  

 A Badur Alapítvány a NESsT-tel közös pályázati felhívásában (Ugródeszka társadalmi 

vállalkozásfejlesztő program) alapvetően egy társadalmi probléma megoldására 

létrejött, fenntartható vállalkozási tevékenységet tekint társadalmi vállalkozásnak. 

Civil szervezeteket (alapítvány, egyesület), nonprofit gazdasági társaságokat, szociális 
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szövetkezeteket és magánszemélyként pályázókat (akik vállalják, hogy létrehoznak 

szervezetet) támogató programjában olyan társadalmi vállalkozások jelentkezését 

várja, melyek “munkája középpontjában a mélyszegénységben élő közösségekben 

elért társadalmi hatás áll, de emellett a csapatok elkötelezettek a piaci orientáció és a 

hosszú távú fenntarthatóság iránt is” (Badur Alapítvány 2018: 3).  

 A Civil Support Nonprofit Kft. Impact Accelerator elnevezésű támogatási 

programjában olyan szervezeteket fejleszt, melyek – többek között – érthető 

társadalmi céllal rendelkeznek, elért társadalmi értéket és értékesítési árbevétellel 

rendelkező üzleti modellt tudnak bemutatni. A program társadalmi hasznosságú 

befektetések lehetőségét teszi elérhetővé bármilyen jogi formájú társadalmi 

vállalkozások számára, amelyek releváns jellemzője a társadalmi értékek 

bemutatásának képessége, valamint a nyereséges üzleti modell (Civil Support 2016). 

 Az Erste Group Social Banking Development területe, az Erste Stiftung és az Erste 

Bank Hungary közös kezdeményezéseként megvalósuló Erste Seeds program 

megközelítésében fontossá válik az üzleti fenntarthatóság, illetve a társadalmi hatás 

növelésének igénye. Olyan nonprofit jellegű szervezeti formában működő (nonprofit 

kft., alapítvány, egyesület, szociális szövetkezet) vállalkozásokat vagy vállalkozási 

ötleteket támogat, „amelyek társadalmi elkötelezettségét kiválasztott célcsoportjuk 

és/vagy termékeik, szolgáltatásaik köre egyértelműen igazolják. Fenntarthatóságuk 

üzleti szempontból is alátámasztható, gazdasági tevékenységüket, és ezáltal társadalmi 

hatásukat növelni szeretnék” (Erste Bank 2017).  

 A Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesülete (THBE) meghatározásában a 

társadalmi hatás mérése és a fenntartható működés elsődleges, a jogi forma nem 

számít. Eszerint “a társadalmi hasznosságú befektetések olyan vállalkozásokat és 

szervezeteket támogatnak pénzügyi befektetéssel és szakmai segítséggel, melyek 

különböző társadalmi és környezeti problémák megoldásán dolgoznak. A 

befektetésben részesülő társadalmi vállalkozások társadalmi hatásgyakorlásukat 

következetesen mérik és fenntarthatóan működnek” (THBE 2017). 

A független, nem állami fejlesztő és támogató szervezetek közös jellemzője az üzleti 

fenntarthatóság és mérhető társadalmi hatás hangsúlyozása, illetve gyakran a társadalmi 

innováció jelenléte. Eltérések többnyire a jogi formák és a foglalkoztatási fókusz kapcsán 
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vetődnek fel. A felsorolt szereplők mellett továbbá több egyéb szervezet kezdett el az elmúlt 

időszakban a társadalmi vállalkozásokkal foglalkozni, melyek például a társadalmi innováció 

vagy a civil szervezetek fejlesztésének szemszögéből, eltérő megközelítéseket alkalmazva is 

közelíthetnek a társadalmi vállalkozások területéhez (lásd 5.2. fejezet). 

4.2.2. Állami szereplők meghatározásai 

Az állami szereplők a társadalmi vállalkozások témakörét a kezdetekben elsősorban a 

korábban elterjedt szociális gazdaság fogalmához és kifejezetten a szociális szövetkezetek 

területéhez kapcsolták. A társadalmi vállalkozások állami meghatározása sokáig nem született 

meg, a munkaerő-piaci nonprofit szervezetek és szociális gazdaság fejlesztésével foglalkozó 

állami háttérintézmény, az OFA első, a társadalmi vállalkozások és kifejezetten szociális 

szövetkezetek részére készült kézikönyvei a NESsT definícióját vették át (lásd OFA 2014a; 

OFA 2014b; Számadó 2011). 

A 2016-ban megjelent, az első kifejezetten társadalmi vállalkozásokat támogató állami 

programhoz kapcsolódó felhívásokban már önálló definíció szerepel. Az OFA számára kiírt 

„Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt GINOP-5.1.2” felhívásban 

megtalálható hivatalos szakpolitikai definíció szerint „társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek 

azon nonprofit és civil szervezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen 

megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél 

érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a 

részvételen alapuló döntéshozatal elvét” (Nemzetgazdasági Minisztérium - NGM 2016: 6). A 

program olyan alapítványok, egyesületek, nonprofit gazdasági társaságok és a szociális 

szövetkezetek támogatását szolgálja, amelyek hátrányos helyzetűek, munkanélküliek és 

inaktív emberek munkavállalását segítik elő.  

A konkrét társadalmi vállalkozások számára kiírt pályázati felhívásokban (GINOP 5.1.3-16; 

GINOP-5.1.7-17) az Európai Bizottság 2011-es definíciója szerepel, amely a jelenleg a 

kapcsolódó állami szakpolitikában leginkább elfogadott definíció (G. Fekete et al. 2014a: 1).54 

A meghatározás a társadalmi célok és a gazdasági tevékenység mellett hangsúlyozza a 

demokratikus és felelős irányítás, valamint a társadalmi innováció szerepét is. A pályázati 

                                                             
54 Az EU által társfinanszírozott operatív programok kidolgozásáért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium 

(NGM) az Európai Unió Kezdeményezés a szociális vállalkozásért c. közleményét valamint a Social Europe 

Guide (Volume 4: “Social economy and social entrepreneurship”) kiadványát nevezi meg definíciójuk fő 

forrásaként (G. Fekete et al. 2014a). 
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felhívásokban a hátrányos helyzetű csoportok munkahelyteremtése elsődleges fontosságú, 

eszerint „hangsúlyosnak kell lennie foglalkoztatás-bővítést segítő foglalkoztatáspolitikai 

eszköztárnak, melynek keretében a társadalmi célú vállalkozások munkahelyteremtést 

szolgáló tevékenységeinek támogatására kerül sor” (NGM 2016: 4). A pályázó társadalmi 

vállalkozások minősítési folyamatban vesznek részt, melynek kritériumai között az üzleti 

fenntarthatóság (kockázatelemzés, szervezeti, működési biztosítékok, pénzügyi terv, 

környezetelemzés) mellett a társadalmi célokban a hátrányos helyzetűek munkavállalásának, 

jövedelemhez juttatásának szempontjai elsődlegesek, valamint a megjelenik a demokratikus 

működés, helyi beágyazottság, partnerség, együttműködés, környezettudatosság is (IFKA 

Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. – IFKA 2016: 9-16). 

Az OFA által kiadott Hozzáadott Helyi Érték Díj, mely társadalmi vállalkozások munkáját 

hivatott elismerni, szintén a társadalmi probléma és piaci, pénzügyi fenntarthatóság szerepét 

emeli ki, illetve itt hangsúlyossá válik az innováció szerepe is. Eszerint „a társadalmi 

vállalkozások közös attribútuma a megoldandó társadalmi probléma, az innovatív 

problémamegoldás, ez ennek megfelelő tevékenység, amely piaci megméretés során biztosítja 

a kitűzött célok pénzügyileg fenntartható megvalósítását” (Soltész 2015: 21).  

A támogatási programok mellett egységes, a szakpolitikában alkalmazható definíció 

megalkotása céljából 2016-ban megalakult az OFA Nonprofit Kft. kezdeményezésére egy 

Stratégiai Munkacsoport, melyben döntéshozók, kiemelt projekteket képviselő projektgazdák, 

érdekképviseletek, a társadalmi vállalkozások is megjelentek (lásd Drahos et al. 2017: 5). A 

munkacsoport tagjai által megalkotott definíció szerint „a társadalmi vállalkozások társadalmi 

szempontból küldetésvezérelt szervezetek: társadalmi probléma megoldását célozzák üzleti 

eszközökkel, sok esetben újszerű ötletek alkalmazása mellett. Pénzügyi fenntarthatóságukat 

jelentős részben piacképes és társadalmilag felelősen előállított termékek- és szolgáltatások 

biztosításán és értékesítésén keresztül érik el” (OFA 2017b: 3). A társadalmi vállalkozás főbb 

jellemzői a meghatározás alapján a vevői körrel való rendelkezés, a saját közösségbe való – 

gazdasági, társadalmi és/vagy környezeti – beágyazottság; a méltányos megélhetés biztosítása 

a munkában résztvevők számára; az autonóm működésmód; valamint az értékesítési árbevétel 

visszaforgatása.55 A munkacsoport által megalkotott kritériumrendszer tartalmazza 

mindhárom nemzetközi iskola megközelítésének egyes elemeit, azonban a jelenlegi állami 

támogatási programok alapján jogi forma szerint szűkítő meghatározással él.  

                                                             
55 A definíció véglegesítésében szakértőként magam is részt vettem. 



97 

 

4.2.3. Érdekképviseleti szervezetek, hálózatok meghatározásai 

Az érdekképviseleti szervezetek, hálózatok tekintetében a Szociális Szövetkezetek Országos 

Szövetsége (SzoSzöv) a szociális szövetkezetek értelmezését adja a szociális gazdaság egyik 

szereplőjeként (Németh 2013). Az Adományboltok Országos Szövetsége (ADSZ) az 

adományboltot egy nonprofit jellegű társadalmi vállalkozási típusként definiálja (ADSZ 

2014). A Magyar Szociális Farm Szövetség a szociális farmok, a társadalmi vállalkozások 

társadalmi – szociális, egészségügyi, foglalkoztatási és nevelési – funkciókkal kiegészülő 

mezőgazdasági modelljének érdekképviseletét látja el (Magyar Szociális Farm Szövetség 

2016).  

A társadalmi vállalkozások meghatározását az érdekképviseleti szervezetek közül egyedül a 

társadalmi vállalkozások érdekeit általánosságban képviselő Társadalmi Vállalkozások 

Országos Szövetsége (TAVOSZ) adja. „A Szövetség tagjai olyan társadalmi vállalkozások, 

akik a szociális misszió mellett, hátrányos helyzetűek foglalkoztatásával értékteremtő munkát 

végeznek, kiváló minőségű terméket állítanak elő és hiánypótló szolgáltatásokat nyújtanak. 

Alacsony termelési kapacitás, tőkeerő, és elszigeteltség miatt versenyhátrányban vannak a 

piacon” (TAVOSZ 2018). Eszerint a szövetség megközelítésében is megjelenik a 

foglalkoztatás kérdése, illetve hangsúlyos a versenyhátrány hangsúlyozása is.  

4.2.4. Akadémiai meghatározások 

A társadalmi vállalkozások akadémiai meghatározásai a fogalomhoz kapcsolható 

szervezeteket vizsgáló kutatásokból elérhetőek – a főbb kutatásokról G. Fekete et al. (2017b: 

71) tanulmányából tájékozódhatunk. A kutatások különféle definíciókat alkalmaznak, az 

eltérő nemzetközi megközelítések megtalálhatóak. 

Először Észak-Magyarországon zajlott regionális szintű kutatás 2004 és 2005-ben a szociális 

és közösségi vállalkozások helyzetéről, mely a szociális vállalkozások célcsoportjaiként a 

tartós munkanélkülieket, és ezen belül gyakran a megváltozott munkaképességűeket határozta 

meg (G. Fekete és Solymár 2004: 37). G. Fekete (2007) később, az OFA által kiadott 

Szociális Gazdaság Kézikönyvben a közösségi vállalkozás, majd a közösségi vagy szociális 

vállalkozás kifejezéseket használva – az EMES iskolához hasonlóan – a szervezetek 

gazdasági, társadalmi és civil dimenzióit hangsúlyozta. Eszerint a szervezet egyrészt 

gazdasági vállalkozás, hiszen terméket és/vagy szolgáltatást állít elő, erős piaci függőség és 

vállalkozói szemlélet jellemzi; másrészt szociális intézmény, hiszen tulajdonsága a szociális 
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érzékenység és felelősség, valamint a közfeladatok ellátásában való részvétel; harmadrészt 

„civil szervezeti jellege megmutatkozik a demokratikus működésben, a tagok döntéshozásban 

való részvételének biztosításában, továbbá az önkéntesek bevonásában” (G. Fekete 2007: 64). 

A szerző a szervezeti formát elsősorban a nonprofit szektorba helyezi: egyesület, alapítvány, 

szövetkezet, nonprofit gazdasági társaság és szociális szövetkezet formájában működhet ilyen 

tevékenység. Emellett a meghatározásban a munkahelyteremtés, az adott közösségben a 

kielégítetlen szükségletek minél nagyobb lefedése, a társadalmi tőke növelése, a demokratikus 

működésmód és a vállalkozói szemlélet is hangsúlyossá válik. 

Petheő (2009) doktori disszertációjában – melyben országos becslést végzett – a társadalmi 

vállalkozás helyett a szociális vállalkozás kifejezést használva a Conscise kutatási program 

alapján definiálja a fogalmat:56 (1) not-for-profit szervezet; (2) szociális célokat gazdasági 

tevékenység révén kíván megvalósítani; (3) jogi formájánál fogva nem engedi a felhalmozott 

javak egyéni tulajdonba kerülését, hanem azok javát szolgálja, akik a szociális célok 

kedvezményezettjei; (4) olyan szervezeti struktúrával rendelkezik, amelyben a tagok 

részvétele önkéntes; (5) támogatja az adott szektorban a más szervezetekkel való kölcsönös 

együttműködést (Petheő 2009: 10). Korábbi írásában Petheő (2007: 119) a társadalmi 

vállalkozásra jellemzőnek tekintette a profitszétosztás tilalmát, amely „biztosítja azt, hogy a 

vállalkozás a megtermelt profitot visszaforgatva továbbfejlessze vagy a fenntarthatóságot 

biztosítsa a jövőben.” Petheő ezek szerint az EMES irányzathoz hasonlóan fontosnak tekinti a 

nonprofit szervezeti forma, a profitszétosztás tilalma, a demokratikus döntéshozatal, az 

együttműködés dimenzióit.  

A legnagyobb mintájú kutatásnak sokáig a 2009-2010-ben zajló, 104 társadalmi vállalkozást 

vizsgáló SELUSI kutatás számított, melyet Magyarországon a NESsT valósított meg (lásd 

SELUSI 2010). Az európai uniós kutatás olyan vállalkozásokra fókuszált, amelyek elsősorban 

jelentős társadalmi értéket teremtenek és ezt vállalkozói, piacorientált módon teszik, azaz 

saját bevételek generálása által képesek saját maguk fenntartására (SELUSI 2013). 2014-ben 

az Európai Bizottság számára interjúkon alapuló feltérképező országjelentés készült (G. 

Fekete et al. 2014a), mely szintén az uniós meghatározást követte. Később a szintén európai 

uniós SEFORIS kutatás Magyarországon 122 társadalmi vállalkozást vizsgált, a kutatás 

megközelítése szerint a társadalmi vállalkozások olyan elsődleges társadalmi küldetéssel 

                                                             
56 The Contribution of Social Capital in the Social Economy to Local Economic Development in Wes- 

tern Europe, Report 3: Social Audits of Social Enterprise: Methodology (www.conscise.mdx.ac.uk) 

2001. 
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rendelkező szervezetek, amelyek vállalkozói tevékenységet folytatnak termékek vagy 

szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek generálásával (Huysentruyt és Stephan 

2017: 1). 

A legfrissebb átfogó, kifejezetten a társadalmi vállalkozásokra fókuszáló kutatást 2017-ben - a 

doktori disszertáció adatfelvételét követően - végezte el a Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kara Alapkutatás a társadalmi vállalkozások működéséről címmel. A 

kutatás 220 szervezetet kérdőíves felmérés, 63 főt fókuszcsoportos interjú keretében vizsgált 

(G. Fekete et al. 2017b).57 Az alapkutatás eredményei szerint, bár a szervezetek többnyire 

nonprofit és szövetkezeti formát választanak, a gyakorlatban a terület a szakpolitikai 

meghatározásnál tágabbnak tekinthető: „társadalmi vállalkozás bármilyen típusú szervezet 

lehet, ha van társadalmi célja és kimutatható társadalmi hatása, valamint a piacról, 

értékesítésből vagy szolgáltatásnyújtásból származó bevétele. A piaci bevétel mértéke, aránya 

nem határozható meg elvárásként a társadalmi vállalkozások sokfélesége miatt” (G. Fekete et 

al. 2017b: 11). Az innováció és a demokratikus döntéshozatal nem feltétlenül jelenik meg a 

társadalmi vállalkozásokban a kutatás eredményei alapján.  

4.2.5. A társadalmi vállalkozások megközelítései közti hasonlóságok és különbségek 

Magyarországon 

A társadalmi vállalkozások fogalmaival egészen a közelmúltig csupán néhány szereplő 

foglalkozott Magyarországon. Az aktív állampolgárságot, társadalmi nyilvánosságot előtérbe 

helyező civil társadalom, a profitszétosztás tilalmát hangsúlyozó nonprofit szektor, a 

gazdasági és foglalkoztatási szempontokat megjelenítő szociális gazdaság, a helyi, közösségi 

megvalósítást kiemelő közösségi vállalkozás, valamint az üzleti etikát hangsúlyozó felelős 

vállalkozás és vállalatok felelősségvállalása fogalmak korábban jelentek meg, jelentősebb 

szerepet játszottak, és hatással voltak a társadalmi vállalkozás fogalmának alakulására. 

Jelenleg a társadalmi vállalkozások fogalma egyre felkapottabb, az elmúlt években a 

szervezeti mező több új szereplője jelent meg: nemzetközi és hazai magán fejlesztő és 

támogató szervezetek különböző definíciókat megalkottak, megjelentek meghatározások 

állami szakpolitikai dokumentumokban, érdekképviseleti szervezetek alakultak és akadémiai 

kutatások vizsgálták a területet.  

                                                             
57 A kutatásban magam is részt vettem a nemzetközi fejezetek megírása révén. 
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A magán fejlesztő és támogató szervezetek értelmezéseiben többnyire elsődleges a társadalmi 

cél mellett az üzleti bevétel, piaci fenntarthatóság és a társadalmi hatás mérése, illetve több 

esetben kifejezetten jelentőssé válik a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítása, 

munkavállalásuk elősegítése. Bizonyos szervezetek esetében (pl. Ashoka) a társadalmi 

innováció, a társadalmi változás területe kerül a középpontba. A régebb óta a témával 

foglalkozó szervezetek – NESsT és Ashoka – megközelítéseiben az elmúlt években 

megfigyelhető változás a foglalkoztatási fókusz megjelenése, valamint a korábbi, nonprofit 

centrikus hozzáállás helyett a tágabb, erőteljesebben az üzleti fenntarthatóságra koncentráló 

meghatározás alkalmazása. Ugyanakkor jelenleg több támogatási program nem elérhető 

forprofit jogi formájú szervezetek számára.  

A korábban a fogalmat elsősorban a szociális gazdaság, különösen a szociális szövetkezetek 

kapcsán alkalmazó állami szereplők jelenleg alapvetően az Európai Bizottság definícióját 

használják, melyben a társadalmi és gazdasági dimenzió mellett a demokratikus, részvételi 

irányítás is hangsúlyos. Azonban a jelenlegi szakpolitika a fogalom szűkítését adja, hiszen a 

főbb meghatározásokban a foglalkoztatás kérdése központi szerepet játszik és megjelennek 

megkötések a szervezetek jogi formája alapján is.  

Az érdekképviseleti szervezetek, hálózatok döntően a társadalmi vállalkozások egy konkrét 

típusát (szociális szövetkezet, adománybolt, szociális farm) értelmezik. A társadalmi 

vállalkozásokat általánosságban képviselő TAVOSZ a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására 

fókuszáló meghatározást ad, valamint hangsúlyozza a szervezetek versenyhátrányát, azonban 

a piaci bevételek szerepe nem jelenik meg erőteljesen leírásukban.  

A megvalósított kutatások meghatározásai esetében a kezdetekben a szociális, nonprofit 

jelleget hangsúlyozó megközelítések jelentek meg, illetve az elmúlt években gyakorivá vált az 

uniós definíció használata. A legfrissebb nagymintás kutatás tágabb, a jogi formák alapján 

nem szűkítő megközelítést preferál, a demokratikus, részvételi irányítás és társadalmi 

innováció hangsúlyozása kevésbé jellemző. 

Magyarországon a társadalmi vállalkozás fogalmát elsősorban a szervezetek üzleti 

fenntarthatóságára és esetenként innovációs potenciáljára fókuszáló nemzetközi és hazai 

fejlesztő és támogató szervezetek, valamint a foglalkoztatási szempontokat hangsúlyozó, jogi 

formák alapján szűkítő állami intézmények terjesztették el. Egységes és széles körben 

elfogadott definíció azonban nem létezik (G. Fekete et al. 2014a: 22). A nemzetközi 
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definíciók Magyarország sajátos helyzetére alkalmazhatósága, a társadalmi vállalkozás 

koncepciójának kritikus értelmezése és értékelése jellemzően nem jelenik meg (G. Fekete et 

al. 2017a: 10). Továbbá a szociális gazdaság kifejezéshez hasonlóan itt is probléma, hogy a 

„social enterprise” eredeti angol kifejezés a szűkebb értelemmel bíró „szociális 

vállalkozásként” vagy a tágabb „társadalmi vállalkozásként” is fordítható. 

8. táblázat: A társadalmi vállalkozás fogalmának megközelítései Magyarországon  

 Ashoka NESsT GINOP 5.1.3. TAVOSZ Alapkutatás 

Fő jellemzők 

Társadalmi 

problémák 

innovatív 

megoldása 

Társadalmi 

problémák 

üzleti 

eszközökkel 
történő 

megoldása 

Társadalmi 

célkitűzés, 

üzleti 

célkitűzés, 

profit 
visszaforgatása, 

részvételen 

alapuló 

döntéshozatal 

Szociális misszió, 

hátrányos 

helyzetűek 

foglalkoztatása, 

értékteremtő 
munka, kiváló 

minőségű termék, 

hiánypótló 

szolgáltatás 

Társadalmi cél, 

társadalmi hatás, 

a piacról, 

értékesítésből 
vagy szolgáltatás-

nyújtásból 

származó bevétel 

Társadalmi 

célok és 

gazdasági 

tevékeny-

ségek  

Összefügg Összefügg Összefügg Összefügg 
Nem feltétlen 

függ össze 

Szektorális 

kapcsolódás, 

jogi formák 

Nonprofit és 

forprofit, nem 

feltétlen 

szervezet, a 
vállalkozó 

egyén számít 

Nonprofit és 

forprofit 

Szociális 

gazdaság, 

szociális 

szövetkezet, 

alapítvány, 
egyesület, 

nonprofit kft. 

Szociális 

gazdaság, 

szociális 

szövetkezet, 

alapítvány, 
egyesület, 

nonprofit kft. 

Nonprofit és 

forprofit 

Profit- 

szétosztás 

tilalma/ 

korlátja 

Szükséges Nem szükséges Szükséges Szükséges Szükséges 

Piaci 

fenntartható-

ság 

Nem 

domináns 
Domináns 

Nem domináns 

(erőforrás mix) 

Nem domináns 

(erőforrás mix) 

Nem domináns 

(erőforrás mix) 

Társadalmi 

innováció 
Szükséges Szükséges Nem szükséges Nem szükséges Nem szükséges 

Demokrati-

kus, 

részvételi 

működésmód 

Nem 

szükséges 
Nem szükséges Szükséges Nem szükséges Nem szükséges 

Forrás: saját szerkesztés 
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4.3. A társadalmi vállalkozás fogalmának értelmezései az interjúk alapján 

Ahogy az a 4.2. fejezetből látható, a társadalmi vállalkozás fogalmának egységes definíciója 

Magyarországon nem létezik, a szervezeti mező paradigmaépítő szereplői különböző 

meghatározásokat alkalmaznak. Az interjús kutatásban ezért elsőként azt vizsgáltam meg, 

hogy a magyarországi szakértők és társadalmi vállalkozók között milyen megközelítések 

jellemzők, kirajzolódnak-e a különböző iskolákhoz, irányzatokhoz, a szervezeti mezőt 

befolyásoló fő szereplőkhöz köthető értelmezések definícióikban. A témakör vizsgálata 

céljából megkértem az interjúalanyokat, hogy alkossák meg saját definíciójukat, illetve 

sorolják fel a fogalmat leíró három legfontosabb jellemzőt. A társadalmi vállalkozó 

interjúalanyokat továbbá arra kértem, hogy saját szervezetükről fejtsék ki, miért tekintik azt 

társadalmi vállalkozásnak. Emellett mind a szakértő, mind a társadalmi vállalkozó 

interjúalanyok véleményét kérdeztem olyan, a nemzetközi és hazai szakirodalomban viták 

tárgyát képező jellemzőkről, mint a szektorális kapcsolódás, a jogi forma jelentősége, a 

társadalmi innováció szükségessége, a demokratikus döntéshozatali mechanizmusok szerepe 

és a piaci fenntarthatóság (lásd 1.2. fejezet). A következőkben az interjúkban elhangzottak 

alapján a társadalmi vállalkozás fogalma kapcsán kirajzolódó fő megközelítéseket, 

értelmezéseket ismertetem. 

4.3.1. A társadalmi vállalkozás definíciói 

A társadalmi vállalkozás fogalmának definiálásakor több szakértő interjúalany kifejtette, hogy 

sokféle definíció létezik mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten. Két (az állami 

szektort képviselő) interjúalany jelezte, hogy szükség lenne egységes definíció megalkotására, 

elsősorban a gyakorlati megvalósítást és megvalósítókat segítve például egyes pályázati 

programok esetében. Egy interjúalany azonban kifejezetten hangsúlyozta, hogy nem 

ragaszkodik az egységes definícióhoz, illetve egy interjúalany megjegyezte, hogy a fogalom 

tág értelmezése jobban segíti a társadalmi vállalkozások fejlődését különösen az éppen 

kialakuló szervezeti mezővel rendelkező országokban, ahol a túl szűken, specifikusan 

definiált – például csak a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását hangsúlyozó – fogalommal 

sok szervezet nem azonosul. 

„Mindenki jobban szereti, és a szociális szövetkezetek tekintetében mindenki világosan tud 

olvasni a törvényből, hogy hogyan kell működni, mi az a jogi forma. Én azt gondolom, hogy 

mit tudom én, amíg 2012-2011 magasságában még tettek fel kérdéseket mindenféle 
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fórumokon polgármesterek, de ma már ezzel kapcsolatban nincsenek kérdések. Cserébe 

előszedtünk egy másik halmazt, társadalmi vállalkozásokat, aminek meg, tehát ezzel megint 

egy olyan fogalmi körbe keveredtek a szervezetek, meg a vállalkozók, ahol nehéz kiigazodni 

nekik.” (szakértő 20) 

A szakértő interjúalanyok a fogalom előzményei között elsősorban a nonprofit szektor és a 

szociális gazdaság koncepcióját emelték ki, de egyéb kapcsolódó fogalmakról is beszámoltak 

(mint a vállalatok társadalmi felelősségvállalása vagy a közösségi vállalkozás). Három 

interjúalany is megjegyezte, hogy a szociális gazdaság kifejezés kapcsán a szűkítő „szociális” 

szóra való fókuszálás negatív irányba befolyásolta a fogalom fejlődését.  

„Szerintem nagyon nagy károkat okozott az is, hogy Magyarországon a szociális gazdaság 

fogalma egyrészt rosszul lett fordítva, mert nem szociálisnak kellett volna fordítani, hanem 

társadalmi gazdaságnak. Ugyanis ezzel a szociálissal teljesen beszűkítették, egy munkaerő-

piaci, és a munka világára és a foglalkoztatásra, foglalkozás növekedésére irányuló 

projektekre.” (szakértő 1) 

Az önálló definíció megalkotásakor a társadalmi cél minden szakértő interjúalany esetében 

említésre került. A társadalmi cél elsődlegessége mellett annak szélesen vett értelmezése is 

jellemzőnek bizonyult. Bár gyakran megjelent célként a foglalkoztatás és a munkaerő-piaci 

integráció, azonban emellett hátrányos helyzetű csoportok számára bizonyos szolgáltatások 

nyújtása vagy a közjóhoz egyéb módokon történő hozzájárulás is többször említésre került. A 

piacon megjelenő, gazdasági szereplőként való viselkedés, az üzleti bevétel fontossága 

szintén minden definícióban helyet kapott, a gazdasági tevékenység azonban nem 

profitszerzés céljából, hanem a társadalmi probléma megoldása érdekében alkalmazott 

eszközként jelent meg.  

„Egy olyan tudatosan tervezett, és professzionálisan működtetett üzleti tevékenység, aminek 

az elsődleges célja egy társadalmi probléma megoldása. Tehát fontos az, hogy ez egy 

tényleges piaci tevékenység, legalábbis túlnyomó részében, nyilván lehet benne valamennyi 

támogatás... Nyilván az is benne van ebben a definícióban elrejtve, hogy azért ennek üzletileg 

nyereségesnek, vagy önfenntartónak kell lenni, mert különben meg nem fog tudni tartósan 

működni, és tartósan hozni a társadalmi hatást.” (szakértő 9) 

 „Egy olyan vállalkozás, egy olyan fenntartható tevékenység, aminek a célja valamilyen 

társadalmi probléma kezelése valamilyen gazdasági tevékenység által, és a nyereséget, mint 
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minden nonprofit, ez is visszapörgeti a tevékenységbe. És a célja pedig nem a profitszerzésnek 

kell lenni, vagy nem csak a profitszerzésnek, hanem profitszerzés és valami társadalmi 

probléma megoldása.” (szakértő 8) 

A minden definícióban szereplő társadalmi cél és gazdasági tevékenység mellett két-három 

interjúalany kiemelte a közösség, az innováció (kétszer az Ashoka megközelítésére 

hivatkozva), a fenntarthatóság, a függetlenség, a profit szétosztásának hiánya és a társadalmi 

cél elérése érdekében történő visszaforgatása, a társadalmi hatásmérés és a demokratikus vagy 

részvételi döntéshozatal szerepét (kétszer utalva az európai uniós megközelítésre). 

Ugyanakkor az utóbbi jellemző jelentőségét egy interjúalany megkérdőjelezte, kiemelve, 

hogy társadalmi vállalkozás hierarchikus szervezeti keretek között is működhet. 

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok definícióiban a szakértői interjúkhoz hasonlóan 

szintén elsődleges elemként a társadalmi cél és piaci tevékenység, üzleti bevételek együttes 

jelenléte, a két elem közötti egyensúly hangsúlyozása volt jellemző.  

„Nekem az tetszik, ahol valahol a társadalmi és az üzleti cél integrációjáról van szó, ki kell 

egyenlíteni. Szemben az ilyen nagyon erősen forprofit típusúval, ahol elsősorban csak és 

kizárólag a rövid vagy hosszú távú pénzügyi érdekek határozzák meg a döntéseket, a 

társadalmi vállalkozásnál nyilván a saját társadalmi víziója, céljai is erősen benne vannak, de 

szerintem nem tudsz úgy működtetni egy céget, hogy ne erősen üzleti logikával, alapokkal, 

célokkal működtesd.” (társadalmi vállalkozó 9) 

A társadalmi célok itt is többnyire tág értelmezést kaptak, nem csak foglalkoztatási, hátrányos 

helyzetűek segítésére irányuló, hanem környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos, stb. 

célok is lehetnek eszerint a társadalmi vállalkozások fókuszában. Három interjúalany esetében 

a foglalkoztatás kérdése azonban elsődleges jelentőségű. 

„Olyan embereknek a foglalkoztatását, vagy életminőség javítását segítő szervezetnek, vagy 

intézménynek, vagy vállalkozásnak gondolom, aminek a legfontosabb célja az út, hogy ezek az 

emberek… eljutnak innentől ide, és minden olyan dolog, ami létrejön, produktumként az egy 

járulékos eleme ennek az egésznek.” (társadalmi vállalkozó 2) 

Két-három interjúalany esetében a profit visszaforgatása, az innováció, a közösségiség, a 

helyi viszonyok figyelembevétele is hangsúlyossá vált. Egy-egy interjúalany esetében pedig a 

munkavállalók és egyéb csoportok felé történő felelősségvállalás, a szerethető 
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munkakörnyezet, valamint az alternatív gazdálkodás, alulról szerveződő működésmód is 

felmerült. 

 „Saját közösségednek szeretnél minél inkább munkát biztosítani és ez abszolút arról szól, 

hogy itt a pénzről kell szólnia olyan értelemben, azért csináljuk, hogy megéljünk, ettől 

függetlenül lehet segíteni másoknak, de úgy fogunk tudni segíteni másoknak, ha munkát 

teremtünk, és nem akkor, ha adok neki 100 forintot, mert azt hamar elkölti, de ha adok neki 

egy lehetőséget, ahol sokszor 100 forintot fog keresni, akkor az más.” (társadalmi vállalkozó 

16) 

4.3.2. A társadalmi vállalkozás három fő jellemzője 

Saját definíciójuk megalkotása után az interjúalanyok három jellemzőt soroltak fel, amelyek a 

társadalmi vállalkozás fogalmáról elsőként eszükbe jutottak. A felsorolt jellemzőket az 

elemzés során társadalmi, gazdasági és szervezeti dimenziók szerint csoportosítottam, illetve 

egyéb kategóriát is képeztem. 

A szakértő interjúalanyok válaszai közül a legtöbb (33 darab) jellemző a társadalmi 

kategóriába esett. Elsősorban a társadalmi cél, társadalmi probléma jelent meg, de emellett 

többször hangsúlyossá vált a közösségiség, szolidaritás, társadalmi hatás, illetve szerepelt az 

értékközpontúság, ügyvezéreltség, felelősségvállalás, elkötelezettség, emberközpontúság, 

közérdek, hiányzó piac pótlása, valós igényre reflektálás, foglalkoztatás és a 

környezetvédelem is. A 26 gazdasági jellemző között elsősorban a piaci, vállalkozási 

tevékenység, üzleti bevétel, fenntarthatóság szerepelt, illetve a források diverzifikálása, 

hosszú táv, kiszámíthatóság, menedzsment, kockázatvállalás, vállalkozó szellem jelent meg. 

A szervezeti dimenzióba 17 jellemző került, itt a profitszétosztás tilalma, nonprofit jelleg, 

alulról szerveződés, önkéntesség, bevonás, demokratikus döntéshozatal, professzionalizmus, 

alkalmazkodás és rugalmasság fogalmai fordultak elő. Egyéb kategóriába került az innováció, 

melyet igen gyakran, összesen 9-szer említettek a szakértő interjúalanyok. 

A társadalmi vállalkozók a társadalmi dimenzióban szereplő 26 válasz közül szintén főként a 

társadalmi cél és probléma, illetve emellett az értékvezéreltség, társadalmi hatás, helyi 

közösség, munkahelyteremtés, hátrányos helyzetű emberek segítése, környezettudatosság, 

szolidaritás, struktúrán való változtatás, társadalmi érzékenység, küldetésvezéreltség, 

személyes elköteleződés volt jelen. A gazdasági dimenzión belül 13 jellemző került említésre, 

főként a piaci tevékenység, üzleti gondolkodás, fenntarthatóság, növekedés, helyi kereslet, 
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profit megléte, forprofit szemlélet és alternatív gazdaság fogalmai. A szervezeti dimenzióban 

(6 db) a szakértelem, tanulás, inklúzió, tolerancia, rugalmasság, önszerveződés fordult elő. Az 

interjúalanyok továbbá gyakran egyéb jelzőket is említettek (15 esetben), mint az innováció 

(3 esetben), emberség, gondolkodás, civilség, kompromisszumkészség, kölcsönös bizalom, 

minőség, nyitottság, stabilitás, megbízhatóság, átláthatóság, tisztaság, szeretet, tisztesség, 

türelem és helyzetismeret. 

4.3.3. A saját szervezet társadalmi vállalkozósága 

Saját szervezetére a gyakorlati megvalósításban tapasztalattal rendelkező interjúalanyok 

(társadalmi vállalkozók) túlnyomó többsége egyértelműen társadalmi vállalkozásként 

tekintett. Egy interjúalany válaszolta azt, hogy a szervezetben vita tárgyát képezi, hogy 

társadalmi vállalkozásnak tekinthető-e. Két interjúalany jelezte, hogy nem egyértelmű 

számukra a fogalom, de alapvetően annak tartják szervezetüket. Egy válaszadó kifejtette, 

hogy bár a szervezetben kidolgoztak társadalmi vállalkozási tevékenységet, ezt a piacon 

eladniuk egyelőre nem sikerült, így egyelőre nem tekintik magukat társadalmi vállalkozásnak, 

csupán olyan szervezetnek, amely próbált és a jövőben is próbálkozni fog azzá válni.58 

Továbbá öt interjúalany esetében volt jellemző több jogi forma együttes működése. Ezekben 

az esetben a válaszadók vagy a szervezeteket együtt tekintették társadalmi vállalkozásnak, 

vagy csak egy szervezetet (pl. egy nonprofit kft.-t).  

„Az egészet egy társadalmi vállalkozásnak érzem.” (társadalmi vállalkozó 3) 

„Semmiképpen nem társadalmi vállalkozás szervezet egészen, nekünk van társadalmi 

vállalkozásunk... de ezek csak bizonyos tevékenységeink. A szervezetünk egésze nem 

társadalmi vállalkozás. Mi egy közhasznú szolgáltatást nyújtó szervezet szeretnénk lenni, ami 

nagyon fontos szolgáltatásokat nyújt, aminek egy fontos kiegészítése a társadalmi 

vállalkozás.” (társadalmi vállalkozó 1) 

Saját szervezetüket az interjúalanyok elsősorban az általános definíciók megadásakor 

említetteknek megfelelően a társadalmi célok gazdasági, piaci eszközökkel történő elérése 

miatt tekintették társadalmi vállalkozásnak. A „miért” kérdés megválaszolásaként társadalmi 

céljaikat sorolták fel, ami a legtöbb esetben hátrányos helyzetű csoport foglalkoztatása, 

munkavállalásának elősegítése volt; illetve a megerősítés, aktivizálás, a célcsoport 

                                                             
58 Mivel a szervezet részt vett társadalmi vállalkozásoknak kiírt programokban, illetve az interjúk elemzésének 

időszakában nyert is ilyen típusú támogatást, ezért maradt a mintában. 
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önbizalmának növelése; a közösségiség, szolidaritás, helyi gazdaság fejlesztése; az alternatív 

munkaszervezés és szervezeti struktúra; az előítéletek lebontása, kultúra megőrzése; és a 

környezetvédelem, tudatos fogyasztás, újrahasznosítás is említésre került. 

„Mi attól tudunk társadalmi vállalkozás lenni, hogy egy olyan réteggel dolgozunk, aki a 

munkaerőpiacon nem feltétlenül kívánatos, vagy nem olyan könnyen tud bejutni.” (társadalmi 

vállalkozó 7) 

 „Abszolút ilyen szolidaritás alapon működik, tehát hogy nálunk az ember az ember, a 

gazdaság van az ember miatt, és nem fordítva. Abszolút tudjuk, hogy ez egy közösségi 

program részeként jött létre, közösségi célok mentén.” (társadalmi vállalkozó 17) 

 „Az igény, hogy jó minőségű, megbízható, ismert forrásból lévő élelmiszerekhez jussanak az 

emberek. Tehát próbáljuk úgy tartani az árakat, hogy minőségi minden, de hogy alacsonyabb, 

mint máshol ugyanaz a termék.” (társadalmi vállalkozó 18) 

4.3.4. A társadalmi vállalkozás fogalmának ismerete 

A szakértő interjúalanyok szakmai pályafutásuk kezdetén nem ismerték a társadalmi 

vállalkozás fogalmát. A nonprofit vagy forprofit szektort képviselő fejlesztő, támogató, kutató 

és az érdekképviseleti munkát ellátó szakértő interjúalanyok többsége (11 fő) a nonprofit 

szektorral, civil szervezetekkel kezdett el korábban foglalkozni, később ismerkedtek meg a 

társadalmi vállalkozások területével. Továbbá 7 fő, a piaci vagy a nonprofit szektorban 

dolgozó interjúalany forprofit szervezetekről rendelkezett korábbi tapasztalattal 

(kisvállalkozások fejlesztése, mikrohitel, CSR, szociális szövetkezetek támogatása). Az állami 

szektort képviselő interjúalanyok (6 fő) elsősorban a szociális gazdaság és szociális 

szövetkezetek kapcsán ismerkedtek meg a társadalmi vállalkozások területével. 

„És hogy ebben azt láttuk, hogy van egy rettenetesen nagy hiány a civil szervezeti szférában… 

Összességében ez a három dolog. Hogyan lehet így kicsit tényleg a nagy küldetéseink mentén 

egy stratégia mentén jobban építeni és működtetni a szervezeteket. A másik hogyan lehet 

igazából forrásokat hozni onnan, amiből kevéssé gondoljuk, nevezetesen a piacról. Harmadik 

pedig ez, hogy az egyéni személyes erőforrások és az egyéni autonómia hogy bír összeállni.” 

(szakértő 12) 
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„Nekem van egy ilyen viszonylag tudatos íve a karrieremnek, hogy ez egy ilyen nagyon 

forprofit világtól folyamatosan megy az egyre kritikusabb társadalmi problémákkal való 

kézzelfogható dolgozásig, nyilván ez is volt egy ilyen motiváció.” (szakértő 9) 

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok döntő többsége kapcsolódó tevékenységük indításakor 

nem ismerte a társadalmi vállalkozás fogalmát, a kifejezéssel már a szervezet működése során 

találkozott. Két válaszadó hallott korábban a fogalomról, azonban szervezetét nem társadalmi 

vállalkozásként hozta létre és a kezdetekben nem tekintette annak. Mindössze három 

interjúalany volt tisztában már szervezete alapításakor a fogalom jelentésével, ők kifejezetten 

ennek tudatában indították tevékenységüket.  

„Nem azzal hoztuk létre, hogy mi most egy társadalmi vállalkozást hozunk létre, hanem eltelt 

fél év, és akkor összeállt a kép, hogy mi tényleg valami mások vagyunk… De nem volt meg ez 

a tudatosság a kezdeténél, hogy ilyet szeretnénk létrehozni.” (társadalmi vállalkozó 18) 

„Úgy is írtam meg az üzleti tervet a NESsT-nél, eleve úgy mentem oda, hogy a társadalmi 

vállalkozó akarok lenni.” (társadalmi vállalkozó 8) 

A társadalmi vállalkozók többnyire már kezdeményezésük működésének megkezdése után 

fejlesztő, támogató szervezetek programjai révén találkoztak a kifejezéssel és kezdték 

szervezetüket társadalmi vállalkozásnak tekinteni. A Magyarországon működő fejlesztő és 

támogató szervezetek közül a NESsT, az Ashoka és az OFA szerepe volt meghatározó több 

interjúalany esetében. Egy esetben a Kreáter Társadalmi Innovációs Ügynökség révén ismerte 

meg az interjúalany a társadalmi vállalkozás fogalmát. 

„Semmiképp sem azelőtt, hogy ezt csináltuk. Úgy találkoztunk vele, hogy 2012-ben egy 

felhívásra jelentkeztünk, a NESsT felhívására, ahol társadalmi vállalkozókat kerestek.” 

(társadalmi vállalkozó 10) 

„Ez a társadalmi vállalkozás fogalma akkor kezdett el bennem tudatosan működni, amikor az 

Ashoka elkezdett foglalkozni velem… ennek volt egy két éves kiválasztási időszaka és velem, 

hogy mit csinálsz és abban hol vagy tudatos, ez a tanulási folyamat rettenetesen erős volt, 

tehát hogy ez így jött be, hogy társadalmi vállalkozókat keresünk.” (társadalmi vállalkozó 2) 

„Az OFA volt az, akin keresztül letisztult bennünk, hogy mit is csinálunk és mik is vagyunk. 

Mert ez annyira új forma volt akkor, most is az, de akkor meg főleg 2012-ben a társadalmi 
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vállalkozási forma, hogy mi magunk sem tudtuk, hogy mit csinálunk.” (társadalmi vállalkozó 

15) 

A fejlesztő szervezetek programjaiban történő részvétel mellett a következő módokon 

ismerkedtek meg interjúalanyok a fogalommal: két interjúalany külföldi utazások során 

találkozott először a jelenséggel; egy interjúalany egyetemi kurzus keretében hallott a 

fogalomról, egy válaszadó könyvet olvasott a témában és egy interjúalany említette, hogy 

konkrét magyarországi társadalmi vállalkozással találkozva ismerte meg a fogalmat. 

4.3.5. Társadalmi célok és gazdasági tevékenységek 

A társadalmi vállalkozások társadalmi céljai igen szerteágazóak lehetnek, az interjúalanyok 

által adott definíciók döntő többségében nem merült fel korlátozás ennek kapcsán. A 

társadalmi vállalkozások tipizálásakor a szakértők az alábbi célokat említették válaszaikban:  

 Hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatása, jövedelemhez juttatása; 

 Hiánypótló szolgáltatások vagy termékek biztosítása, bizonyos – alapvetően állami – 

szociális tevékenységek átvállalása, pl. oktatásban, egészségügyben, szegénység 

kezelésében; 

A fogyatékossággal élők életkörülményeinek javítása, akadálymentesítés, alapvető 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésük biztosítása;  

 Közösség és gazdaságfejlesztés, a helyi közösségek erősítése, helyi termékek, 

hagyományőrzés; 

 Rurális térségekben a vidék megmaradásának, fejlesztésének elősegítése, a meglévő 

erőforrások és a meglévő helyi tudások, készségek erősítése; 

 Fenntartható életmód népszerűsítése; 

 Az alkotás, a közjóért való tenni akarás és a kiteljesedés megmutatása; 

 A társadalom érzékenyítése; 

 Híd, facilitátor szerep, a szektorok összekapcsolása, inspirálás, tudásátadás;  

 A demokrácia építésének, a demokratikus habitus formálásának elősegítése;  
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 Érdekérvényesítés.  

Tevékenységtípusok szerint az alábbi típusokat sorolták fel a szakértők:  

 Munkavállalásra felkészítés, védett munkahelyek működtetése (főként fogyatékkal 

élők, de más célcsoportok számára is), hátrányos helyzetűek jövedelemhez juttatása; 

 Megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők információhoz juttatása, 

társadalmi integrációt elősegítő szolgáltatások vagy termékek; 

 Humán szolgáltatások, szociális szolgáltatások, közszolgáltatások; 

 Oktatás, fejlesztés, kompetenciafejlesztés;  

 Környezetvédelem, egészséges étkezés, természetes alapanyagok, fenntartható 

életmód népszerűsítése; 

 Helyi termékek, kiskereskedelem, mezőgazdaság, községi önellátás, hagyományőrzés, 

falusi turizmus; 

 Közösségszervezés, közösségépítés; 

 Informatika. 

Az interjúalanyok válaszaiból a munkaerő-piaci integráció tűnt ki leggyakoribb célként 

különösen a fogyatékkal élő célcsoportok segítése révén, emellett a hátrányos helyzetű 

csoportok, régiók helyzetének javítása, valamint a fenntartható életmód, környezetvédelem 

témája is jelentősebbnek bizonyult. Ugyanakkor, ahogy egy interjúalany rávilágított, egy 

szervezet által egyszerre sok szerep ellátása lehetséges:  

„Szerintem van valami konkrét tevékenység, és azon keresztül egy csomó más szerepet is 

betöltenek. Tehát mondjuk érintettek képzése és foglalkoztatása, de hogy mivel ez egy piacról 

működő vállalkozás remélhetőleg, ezért ott rögtön maga ez a társadalmi érzékenyítés, 

kapcsolatépítés azon keresztül megvalósul, és azon keresztül az attitűdök megváltoztatása is, 

tehát ez is egy fontos célkitűzés szokott lenni nagyon sok vállalkozásnál, amelyik kifejezetten 

hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozik.” (szakértő 11) 



111 

 

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok a következőképpen látták saját szervezetük céljait és 

tevékenységeit (többnyire több célt és tevékenységet is megfogalmaztak):  

 A válaszadók közül legtöbben (7 szervezet) fogyatékkal élők, megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatását, megerősítését, társadalmi befogadását, családjaik 

segítését, a társadalmi nyitottság erősítését, előítéletek csökkentését célozták. 

Tevékenységeik között étterem (3 esetben), farmgazdálkodás, turisztikai 

szolgáltatások, dísztárgyak, kézműves termékek, inkluzív játékok, szociális 

szolgáltatások, foglalkoztatás, munkaerő-piaci szolgáltatások, szemléletformáló 

programok szerepeltek.  

 Szintén gyakran (6 szervezetnél) előfordult hátrányos helyzetű település fejlesztése, 

közösség segítése, csoportok foglalkoztatása, munkanélküli tagok munkavállalásának 

elősegítése és a helyi kultúra megőrzése. Tevékenységként mezőgazdasági termékek, 

húsfeldolgozás, kereskedelem, brikettálás, büfé üzemeltetése, ruházati cikkek, 

könyvelés, pályázatírás, kézműves termékek, fatermékek, webshop, bolt üzemeltetése, 

marketing és kommunikációs tevékenységek jelentek meg. Három alkalommal 

szerepelt kifejezetten a roma célcsoport oktatása, segítése, megerősítése is kézműves 

ajándéktárgyak, mezőgazdasági termékek és étterem révén. 

 A környezetvédelem, fenntarthatóság is több esetben (4 szervezet) volt központi elem 

az újrahasznosítás, alternatív gazdasági formák létrejötte, szemléletformálás, 

tudásátadás, helyi gazdaságfejlesztés területén adománybolt, bicikliműhely, 

gyógynövény és gyümölcsfeldolgozó üzem vagy helyi termékeket forgalmazó bolt 

révén. 

 Állampolgárok aktivitásának elősegítése, közösségek és civil szervezetek fejlesztése 

három szervezet esetében jelent meg információ-átadás, közösségi tér, szakértői 

munka, képzések, vezetői támogatás, coaching, facilitálás, bár, klub, helyiség kiadása 

révén.  

4.3.6. Szektorális kapcsolódás és jogi forma 

A társadalmi vállalkozások lehetséges jogi formái kapcsán a szakértői interjúalanyok 

többsége hangsúlyozta a szervezetek sokféleségét. A vélekedések szerint mindegyik jogi 

forma rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal, az egyes szervezetek szintjén dől el, hogy 
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milyen formában találják meg azt a működési módot, amelyet leginkább érdemes 

használniuk. A jogi forma ugyanakkor hatással bír arra nézve, hogy milyen erőforrásokhoz fér 

hozzá az adott társadalmi vállalkozás. A nonprofit szervezeti keret biztonságot jelent a 

támogatók számára, hogy a profit a társadalmi cél érdekében kerül visszaforgatásra, míg a 

szociális szövetkezet jogi formája esetében gyakori a támogatási lehetőségek miatti alapítás. 

A jogi formák sokfélesége és esetlegessége kapcsán felvetődött a minősítés, egy adott 

kritériumrendszernek való megfelelés alapú kategorizálás a bizonytalanság csökkentése 

érdekében. Egy interjúalany kötötte ki, hogy társadalmi vállalkozások forprofit szervezetek 

nem lehetnek. 

„Bármilyen olyan szerveződés, most mondjuk így, mert nem feltétlenül kell cégnek, vagy civil 

szervezetnek lenni, de mondjuk, hogyha még ahhoz is ragaszkodnánk, ugye társadalmi 

vállalkozásnak hívhatjuk, hogyha a társadalmi célokat szeretne elérni, de hogy ahhoz 

valamilyen típusú üzleti tevékenységet végez úgy, hogy kifejezetten a társadalmi célhoz 

kapcsolódó üzleti tevékenységet végez akkor.” (szakértő 7) 

„Jobb híján szervezeti forma alapján azonosítják be. Az én logikám meg az, hogy szervezeti 

forma önmagában egy nonprofit kft.-ből annyi pénzt lehet kivenni, amennyit nem szégyell az 

ügyvezető, csak nem mutathat ki profitot. Tehát ennek így semmi értelme nincsen. Tehát, hogy 

nem ez dönti el, hanem tényleg az dönti el, hogy mennyire komolyan a misszióért dolgozik, 

hogy tudja ezt megjeleníteni, tényleg elkötelezetten csinálja-e, és ehhez hosszú időn keresztül 

figyelni kell és átlátni.” (szakértő 18) 

„Nem gondolom, hogy egyik jobb, mint a másik, mindegyikre szükség van. Ez kell, ennyi jogi 

forma szerintem ad egyfajta, hogy mondjam, szabadságot is a vállalkozás megválasztásánál.” 

(szakértő 21) 

„Igen, szerintem ez tök mindegy, ez egy könyvelési kérdés, amihez én nem is nagyon értek, 

meg mondjuk jogi, amihez szintén nem nagyon értek, de szerintem ilyen filozófiailag vagy 

működésileg teljesen mindegy, hogy nonprofit vagy forprofit és hogy az hogyan van 

könyvelve, az praktikusság kérdés.” (szakértő 17) 

A társadalmi vállalkozások szektorális kapcsolódásának tekintetében a szakértő 

interjúalanyok között két domináns vélemény rajzolódott ki. A szakértők egyik csoportja 

hangoztatta a forprofit és nonprofit szektor közötti átmenet jelentőségét, amely spektrumon a 

társadalmi vállalkozások hibrid szervezetekként középen helyezkednek el. Illetve egy 
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interjúalany szerint a klasszikus civil szervezetektől kifejezetten elkülönülten kell kezelni a 

társadalmi vállalkozásokat. 

„Ezt szokták mondani – máshol láttam ezt a példát – hogy egy kontinuum – van az egyik 

véglet, másik véglet és simán berajzolhatod, hogy ki hol áll ezen a kontinuumon a forprofit és 

a nonprofit között. Van, aki kicsit erre, van, aki kicsit arra van.” (szakértő 3) 

 „Tehát én a tiszta ügyeket szeretem. Én nem, egy egyesület, az nem gazdasági szerv. Az nem 

arra jött létre. Tehát az alapítvány nem erre való. És szerintem az egyesület sem erre való. 

Akkor a szövetkezet inkább. És még a forprofit jogi forma, vagy a nonprofit gazdasági 

társaság.” (szakértő 24) 

A szakértők másik csoportja szerint azonban a társadalmi vállalkozások alapításukat tekintve 

jelentős mértékben kapcsolódnak a nonprofit szektorhoz, sokszor civil szervezetek vezetői 

hozzák létre őket. Gyakran a nem nonprofit, például szociális szövetkezeti jogi formájú 

szervezetek is a nonprofit szektorhoz kötődnek inkább. Egy interjúalany a szektor egy 

alcsoportjának tekintette a társadalmi vállalkozásokat, egy másik interjúalany úgy vélte, hogy 

a nonprofit szervezeteknek a fenntarthatóság szempontjából újabb fejlődési szakaszaként 

írhatóak le.  

A nonprofit szektorhoz való kapcsolódás hátrányokkal is jár egyes interjúalanyok szerint, a 

pályázati alapú működés az üzletitől eltérő készségeket és kompetenciákat követel meg. A 

klasszikus civil eszközökre egy társadalmi vállalkozás működtetéséhez szükség van, de ez 

kiegészül üzleti típusú eszközökkel. A civil szervezetekből kiinduló vállalkozói 

kezdeményezések esetében jellemző, hogy az anyaszervezetet nem lehet csak ilyen módon 

fenntarthatóvá tenni, a gazdasági tevékenységet le kell választani egy idő után. Eszerint bár a 

társadalmi vállalkozások többsége civil keretek között indul, újabb jogi formájú szervezetek 

(pl. nonprofit kft. vagy szociális szövetkezet) létrehozása gyakran eredménye a 

tevékenységnek. 

 „Hát sok abból nő ki, de azért, mert van egy-két olyan civil szektorbeli vezető személyiség, 

vagy inkább azt mondom, aki elég felelős és kockázatot is tud vállalni, azt tudja mondani, 

hogy eljött az a pillanat, amikor már nem egyesületet, hanem társadalmi vállalkozást 

csinálunk, mert ez függetlenebb, mint egy egyesület adott esetben. De van olyan, aki nem a 

civil szektorból jön, hanem egyszerűen van benne egy ilyen belső hajtóerő, ami adott esetben, 

ha mások lennének a körülmények, lehet, hogy ahhoz vezette volna, hogy létrehozzon egy civil 
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szervezetet, vagy egy alapítványt, de a mostani időben, ha most éppen indítani akar, akkor 

nem azt hoz létre, hanem vállalkozást, én azt gondolom.” (szakértő 13) 

„Nem szeretem feltétlenül a civilekhez sorolni őket, érdekes hogy ők magukat a civilekhez 

sorolják.” (szakértő 6) 

 „Lehet azt mondani, hogy bizonyos területeken a következő lépés a nonprofit megoldás után 

a társadalmi vállalkozás. Nem minden nonprofit váltható fel társadalmi vállalkozással, de sok 

olyan terület van, ahol lehet egy továbbfejlődés. Fenntarthatóság szempontjából, hatékonyság 

szempontjából.” (szakértő 10) 

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok egyik nagyobb csoportja szintén elsősorban a 

nonprofit szektorhoz kötötte a társadalmi vállalkozásokat Magyarországon. Eszerint ebben a 

szektorban gyakrabban zajlik beszélgetés a témáról, nagyobb esélye van a civil szervezetből 

társadalmi vállalkozássá való átalakulásnak, a szervezetek vezetői motiváltak alapvetően a 

pályázati rendszerekből való kiábrándultság és a biztosabb bevételek keresése miatt. 

„Bár elég gyerekcipőben jár szerintem ez még Magyarországon, tehát nem olyan sokan 

csinálják, ez abszolút inkább a civil vonalból növi ki magát. Tehát akik azt mondom, hogy 

társadalmi vállalkozásokat csinálnak, őket azt látom, hogy vagy egy civil szervezet kezd el 

valamilyen vállalkozási lábat növeszteni, és az lesz a társadalmi vállalkozása, leválik, vagy 

olyan emberek kezdenek el abszolút vállalkozási alapon, akiknek civil gyökereik vannak.” 

(társadalmi vállalkozó 18) 

„A civilek szerintem annyira más a gondolkodás, a civilekben van nyitottság meg érdeklődés 

és szerintem nagyon kevesen tudnak átkapcsolni egy vállalkozási elven való működésre. Tehát 

ha van is civilektől való induló társadalmi vállalkozás, nagyon kevés az, ami szerintem 3-5 év 

múlva is valóban megmarad. Nagyon sokan szerintem csak forrásteremtésnek használják a 

társadalmi vállalkozást és így pár évre.” (társadalmi vállalkozó 7) 

Ugyanakkor a forprofit és nonprofit közötti átmenet szintén több társadalmi vállalkozó 

válaszában megjelent. Különösen az elmúlt éveket tekintve már nem kizárólagos a nonprofit 

szektorhoz való kapcsolódás, a fogalom kiszélesedett és a forprofit szervezeteket is magába 

foglalja, továbbá már kifejezetten társadalmi vállalkozásként is jönnek létre új szervezetek. 

Amennyiben forprofit alapú a társadalmi vállalkozás, ott többnyire erős a saját motiváció, a 

személyes érintettség a társadalmi probléma kapcsán. 
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„Én azt látom, hogy Magyarországon egyre többen tartoznak ebbe a közép skálába. Ez az én 

teóriám, hogy hosszú távon szerintem valami olyasmi látszik kialakulónak, hogy egyre több 

vállalkozás nyomva van, vagy ő maga felismeri, abba az irányba, hogy ebből a klasszik 

forprofitban felvállaljon valamilyen szinten ebből a for benefit történetből, mert úgy lesz 

fenntartható, úgy lesz társadalmilag elismert, vagy keresett.” (társadalmi vállalkozó 18) 

Három társadalmi vállalkozó interjúalany szerint civil szervezet kevéssé tekinthető társadalmi 

vállalkozásnak, egy idő után szükséges a piaci alapú fenntarthatóság biztosítása, a forprofit 

működésmód. 

„Előbb-utóbb annak kell lenni. Amikor indul egy szociális szövetkezet, nonprofit, oké. De csak 

akkor tud megállni saját lábán, ha forprofittá válik.” (társadalmi vállalkozó 13) 

4.3.7. A saját szervezet jogi formája 

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok saját szervezeteinek jogi formái igen nagyfokú 

változatosságot mutattak. A korábban alapított szervezetek többnyire klasszikus civil 

szervezetek – egyesületek, alapítványok – voltak, melyek eredetileg nem társadalmi 

vállalkozói tevékenységre jöttek létre.  

A mintába került három alapítvány jogi formáját azért választották többnyire az alapítók, mert 

– például az egyesülettel szemben – ezt tartották célravezetőbbnek szociális, oktatási 

tevékenységük végzéséhez (1997-ben vagy 1999-ben alapították őket). A szervezetek 

alapításakor szociális szövetkezeti és nonprofit vállalkozási forma nem állt rendelkezésre.  

„Azért alapítvány, mert az egyesületben minimum tíz ember kell, hogy legyen és én láttam 

már egyesületeket, és addig, amíg szeretjük egymást, csinálunk valamit sokat önkéntesen az 

jó, de egy-egy egyesületben, amikor van 10-12 ember, van egy kis pénz és el kell osztani, 

akkor mindenki összeveszik. Ebben nincs kultúra Magyarországon és ezért.” (társadalmi 

vállalkozó 3) 

Az alapítványok a későbbiekben vállalkozási tevékenységeikre alapítottak új szervezetet – 

nonprofit kft.-t – is. Egy interjúalany hangsúlyozta, hogy esetükben több kapcsolódó 

szervezet egyfajta holdingként működik (három alapítvány és két nonprofit kft.). A különböző 

jogi formájú szervezetek létrehozása kényszer eredménye volt, például már működő 

alapítványnál a közhasznúság megőrzése érdekében a gazdasági-vállalkozási tevékenység 

nem nőhetett egy bizonyos arány fölé, illetve mezőgazdasági vagy vendéglátással kapcsolatos 
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tevékenységet az eredeti jogi forma keretei között nem lehetett volna megfelelően végezni. 

Egy interjúalany esetében a célcsoport pénzügyi tudatosságát elősegítő oktatási célja is volt az 

új szervezet létrehozásának. A két másik interjúalanynak könyvelő vagy fejlesztő szervezet 

(pl. NESsT) javasolta a profiltisztítást és a nonprofit kft. alapítását. A nonprofit kft.-k 

megfelelő megoldásnak bizonyultak a társadalmi vállalkozási tevékenységek végzésére, 

megalapításukat jó döntésnek tartották az interjúalanyok. 

„Teljesen zárt a rendszer, ez nekem nagyon fontos volt, hogy ha ne adj Isten, nem én leszek, 

előbb-utóbb nyilván nem én leszek az ügyvezető, akkor se lehessen soha ebből pénzt kivenni.” 

(társadalmi vállalkozó 1) 

 „Elég sokat tipródtam rajta, ugye a szociális szövetkezetekről lehetett hallani, hogy 

folyamatos támogatást lehet szerezni. Össze kell nyilván a közösségből szervezni tagokat, be 

kell vonni az önkormányzatot… Nem érzem a helyi önkormányzatot még olyan partnernek, 

akikkel én hosszútávra tudnék szerződni, a helyi emberek közül kiválasztani valakit, azt sem 

éreztem jónak, bevonni, mert annyira alacsony szintű a tudásuk, hogy azt gondolom, hogy 

nem képesek, hogy ennek az összefüggéseit átlássák. A másik dolog, hogy ebben állami pénz 

van. És azt gondoltam, hogy akkor nem leszünk semmivel sem előrébb az alapítványnál, akkor 

úgyis megoldja valaki, úgyis beteszi valaki kívülről a forrást. Ha azt akarom, hogy 

fenntartható legyen, akkor csináljuk tisztán vállalkozási alapon. Nem azt akarom, hogy 

hasznom legyen rajta, azért is lett nonprofit kft.” (társadalmi vállalkozó 2) 

Az egyesületek gazdasági tevékenységeiket többnyire eredeti szervezeti kereteik között 

végezték, nem érezték szükségét új szervezet alapításának. Két esetben az alapítványokhoz 

hasonlóan régebben indított kezdeményezésekről van szó (2002-es és 2004-es alapításúak), 

egy interjúalany jelezte, hogy már nonprofit kft.-t vagy szociális szövetkezetet is alapíthatott 

volna (2016-ban), azonban az egyesületi formát választotta, mert civil szervezetként tudott 

egy bizonyos támogatási forráshoz jutni. Két forprofit vállalkozás anyaszervezete szintén 

egyesület volt, így olyan társadalmi vállalkozások is megjelentek a mintában, amelyek 

esetében az eredeti egyesületek új jogi formájú szervezeteket hoztak létre.  

„Az, hogy milyen egyesületi formát választottunk, az azért volt, mert már akkor is volt egy 

ilyen demokratikus működésbe vetett hitünk, hogy így ez az a legdemokratikusabb működési 

forma, ami a számunkra jó. Valójában szerintem nem gondolkodtunk el nagyon komolyan 

ezen, hanem majdnem hogy ez volt a természetes lépés.” (társadalmi vállalkozó 4) 
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A négy nonprofit kft. esetében az üzleti jelleg hangsúlyozása fontos volt már az induláskor 

(2000, 2009, 2010, 2014). Két esetben az alapító korábban civil szervezetben dolgozott és 

hatékonyabb jogi formát kívánt választani vállalkozása indításához. Egy interjúalany nem 

rendelkezett civil szervezeti háttérrel, a nonprofit kft. formáját választva kívánta 

hangsúlyozni, hogy egy valós igényekre piaci körülmények között megoldásokat nyújtó 

vállalkozás indul. Két esetben fejlesztő szervezetek, szakemberek tanácsolták, hogy ezt a 

formát válasszák (pl. NESsT). Egy szervezet továbbá az interjú évében váltott jogi formát 

forprofit kft.-ről nonprofit kft.-re egy, a társadalmi vállalkozásoknak kiírt pályázati forrás jogi 

formákat érintő megkötései miatt. Az interjúalanyok többsége jó döntésként értékelte a jogi 

forma választását, egy válaszadó azonban kifogásolta, hogy nem indulhat forprofitoknak kiírt 

pályázatokon. 

„Az nem is volt kérdés, hogy ez nem egy civil dolog lesz, nem civil kezdeményezés. Nyilván 

fontos volt, főleg az elején, hogy a nem tudom, adózási, meg minden egyéb szempontból a 

legkedvezőbb formáció legyen, és gondolom akkor az volt. Aztán utána, amikor kht-ből kft-vé 

alakultunk, akkor meg egyértelmű volt ezt a formát választani.” (társadalmi vállalkozó 7) 

„Akkor mindenki azt tanácsolta nekünk, hogy ez lesz az a forma, ami a társadalmi 

vállalkozások formája lesz Magyarországon... a nonprofit kft. egyesíti egyik oldalról a 

nonprofit szféra előnyeit, másik oldalról ugye a forprofit társadalom előnyeit. Ehhez képest 

ennek pontosan az ellenkezője van, én a civileknek forprofit cég vagyok, a gazdasági 

társaságoknak egy élősködő nonprofit és mindenben hátrányos helyzetű vagyok.” (társadalmi 

vállalkozó 8) 

A mintába került 7 szociális szövetkezet közül két szervezet 2010-ben, három 2013-ban, 

szintén kettő 2014-ben alakult. A szociális szövetkezetek esetében egy kivétellel mindenhol 

támogatási forrás játszott alapvető szerepet a jogi forma kiválasztásában. Egy interjúalany 

hangsúlyozta, hogy az alapításkori céloknak ez a forma felelt meg a legjobban, mivel 

markánsan megfogalmazódott az alapító tagokban a társadalmi szerepvállalás iránti igény. 

Egy másik válaszadó úgy érezte, hogy közelebb áll a civil szervezetekhez a szociális 

szövetkezet, mint a nonprofit kft., a demokratikus döntéshozatali mechanizmusok megléte 

miatt választotta a szervezeti formát. Az interjúalanyok többnyire beszámoltak korábbi 

kapcsolódó szervezetekben szerzett tapasztalatokról is (nonprofit kft., egyesület vagy 

önkormányzat). Egy szervezet az interjú időpontjában váltott jogi formát nonprofit kft.-re, egy 

másik pedig forprofit vállalkozást hozott létre a szociális szövetkezet mellé. Elégedettséget 
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tekintve változó válaszok születtek, több interjúalany jelezte, hogy ma már nem ilyen 

szervezeti formát választana. 

„Az akkor elérhető vállalkozási formák közül talán ez volt az, amelyik legjobban lefedte az 

elképzeléseket, illetve hát igazából nem titok, akkor már lehetett sejteni, hogy ezek a fajta 

vállalkozások akkor ilyen EU-s forrásból támogatást is tudnak nyerni az induláshoz.” 

(társadalmi vállalkozó 12) 

„Ha a Belügyminisztérium más irányt választ, akkor lehet, hogy más lett volna a jogi forma. 

Nekünk a szociális szövetkezet, az egy olyan keret, amiben most dolgozunk, élünk, egyébként 

nem vagyunk szerelmesek belé, meg elkötelezettek.” (társadalmi vállalkozó 17) 

„Kicsit bonyolult döntéseket hozni, kicsit bonyolult a vagyonmegosztás, ezeknél kell figyelni 

arra, hogy megpróbálok olyan emberekkel, az alapítók között olyan emberekkel dolgozni, 

akikkel könnyen tudok.” (társadalmi vállalkozó 14) 

 „Szövetkezetet csinálni nagyon meggondolnám, az biztos. Mert az a baj, annyi papírmunka, a 

pályázatban nem finanszírozhatsz le, rengeteg, rengeteg, ez így nagyon nehéz történet volt.” 

(társadalmi vállalkozó 13) 

A 2011-ben, 2013-ban és 2014-ben alapított forprofit szervezetek (bt., kft., zrt.) többnyire a 

tevékenység jellege (vendéglátás, bolt) miatt választották a jogi formát, ugyanis ezt a típusú 

tevékenységet az adott forprofit szervezeti keretek között végezhették legkönnyebben. A 

forprofit szervezetek azonban az esetleges nyereséget visszaforgatták társadalmi céljaik 

elérésébe, illetve kifejezetten demokratikus módon működtek, a jogi forma nem befolyásolta 

a döntéshozatal minőségét. Két szervezetnél működött egyesület is a cég mellett, egy 

szervezet zárkózott el kifejezetten a nonprofit jogi formáktól.   

„Jogilag kft. van mögötte, a tulajdonosa az pedig egyesület. Csak ebből jön egy nehezebb 

dolog, van nekünk egy jogi cuccunk, amibe bele vagyunk kényszerítve, de alapvetően nem így 

szeretnénk működni, hanem nekünk van egy teljesen informális működésünk.” (társadalmi 

vállalkozó 20) 

„Nekem ezzel az egész nonprofit világgal bajom van. Tehát én semmiképpen sem szerettem 

volna nonprofit kft.-t pont azért, mert nagyon furcsa megítélése van Magyarországon a civil 

szervezeteknek, nagyon pejoratív és nem akartam ebbe belecsúszni.” (társadalmi vállalkozó 

19) 
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4.3.8. Piaci bevételek és fenntarthatóság 

A társadalmi vállalkozások piaci alapú fenntarthatóságának elérhetőségét tekintve a válaszadó 

szakértő interjúalanyok többsége szerint a magyar társadalmi vállalkozások esetében, bár 

szükséges a piaci bevételek egy bizonyos aránya, de alapvetően több lábon állás jellemző, 

nem cél a kizárólagosan piaci alapú fenntarthatóság. Eszerint minimális az olyan szervezetek 

száma, amelyek pályázati forrás nélkül fennmaradnának, és sok társadalmi vállalkozás 

esetében egyelőre kisebb arányt tesz ki a gazdasági-vállalkozási bevétel a szervezetek 

költségvetésében.  

A piaci bevételekből való fenntarthatóságot a szakértők interjúi alapján a következő tényezők 

befolyásolják: (1) a jogi forma, hiszen egy forprofit szervezet könnyebben vesz fel hitelt és 

szerez befektetőt, míg egy civil szervezet könnyebben jut pályázati forrásokhoz; (2) a 

társadalmi vállalkozás kora, hiszen induláskor szinte mindig szükséges külső forrás bevonása; 

(3) a tevékenység és célcsoport, léteznek ugyanis olyan célcsoportok, amelyek az önmaguk 

eltartásához szükséges javakat a piacon száz százalékosan semmiképpen nem tudnák 

előállítani. Két interjúalany hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóság nem csupán a piaci 

bevételeken múlik, hanem szervezeti, társadalmi és környezeti oldala is számít.  

„Tehát hogy nagyon jellemzően, vagy akikkel én találkozom, dominánsan ugye pályázati 

forrásokkal indulnak, a vállalkozói tevékenység, az nagyon sokszor úgy kiegészítő 

tevékenység.” (szakértő 7) 

 „Nem várható el, és nem is gondolom, hogy bárki el merné várni, hogy ez csak piaci alapon 

történjen.” (szakértő 19) 

„Hát azt gondolom, hogy az nem jó, hogyha csak forrásokból tartja fent magát, mert akkor 

abszolút nem kiszámítható a működése. Mindenképpen kell nekik szerintem az induláshoz a 

forrás, mert egyébként is egy csomó egyéb hátránnyal indulnak egy forprofit vállalkozáshoz 

képest. De az, hogy kifejezetten csak arra építsenek, hogy majd jön a következő támogatási 

forrás, az nem jó, mert elveszíti a lényegét, például azt, hogy a tagjainak biztonságot teremt.” 

(szakértő 23) 

Két interjúalany hangsúlyozta, hogy léteznek olyan társadalmi vállalkozások, melyek teljesen 

fenntarthatóak piaci alapon, különösen nonprofit anyaszervezet hiánya esetében. Egy 
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interjúalany felhívta a figyelmet, hogy ilyen esetekben gyakran a polgármester áll a szervezet 

élén, kvázi-piacot nyújtva a termékek és/vagy szolgáltatások számára. 

„Igen, inkább piacorientáltan tudom ezt elképzelni. A vállalkozásnak az a lényege, hogy 

valamilyen szükségletet, igényt, hiányt felismerve arra dolgoz ki egy megoldást, hogy azt 

kiszolgálja és meg… és a kidolgozás, tehát az a termék életképes legyen, fenntartható, 

nyújtható, az feltételezi azt, hogy azért fizetnek.” (szakértő11) 

A társadalmi vállalkozó mintába került szervezetek egyik nagyobb csoportja, elsősorban az 

alapítványok, egyesületek esetében a támogatási, pályázati bevételek voltak döntőek, a 

vállalkozási tevékenység gyakran csak kiegészítette az alaptevékenységet. Többnyire az 

összbevétel 10-20-30%-a termelődött így ki, vagy csupán a vállalkozás rezsiköltségei. Egy 

szociális szövetkezet esetében az interjú időpontjáig a piaci bevételek voltak a döntők, de 

jelenleg egy pályázati forrás elnyerése révén az arányok a támogatási bevételek felé tolódnak 

el.  

Ugyanakkor az interjúalanyok másik csoportja (főként a nonprofit kft.-k, szociális 

szövetkezetek és kifejezetten a forprofit vállalkozások) esetében piaci bevétel képezte a 

bevételek döntő többségét, 60-70%-ban piaci bevételekkel rendelkeztek. Azonban többnyire 

támogatás, pályázat segítette a fejlesztéseket e válaszadók esetében is. Illetve e szervezetek 

indulásakor is mindenképpen szükséges volt valamilyen típusú kezdőtőke (többnyire pályázat 

formájában). A forprofit szervezetek esetében továbbá kapcsolódó egyesület gyakran 

pályázott egyéb tevékenységekre. Jelenleg hét interjúalany tartja fenn – többnyire forprofit 

vagy szociális szövetkezeti jogi formájú – vállalkozását elsősorban a piacról, azonban 

többnyire minimális költségvetéssel, önkéntes munka segítségével képesek erre.  

„Mivel nem veszünk ki bért, nincs benne effektív felvett személy jelen pillanatban, ezért ugye 

úgy alakul, hogy nem vettünk fel hitelt, tehát a rezsit tudjuk, ha akarjuk nullán tartani. Ami a 

termeléshez kell, az meg be van építve a termék árába.” (társadalmi vállalkozó 14) 

„Tehát mindent piaci alapon művelünk és ennek tükrében fenntartható jelen pillanatban.  

Annyi, amennyi a jogszabályokban adatik, de hát ezt bárki más megkapja, egy forprofit cég is, 

tehát lásd például, hogyha végzettséghez nem kötött vagy szakmunkás minősítést nem igénylő 

munkakörben foglalkoztatunk valakit.” (társadalmi vállalkozó 15) 
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A jövőt tekintve a társadalmi vállalkozó interjúalanyok többnyire úgy ítélték meg, hogy a 

továbbiakban is szükségük lesz pályázati forrásokra piaci bevételeik mellett. Ugyanakkor a 

gazdasági függetlenség erősítésére szándék mutatkozott több interjúalany esetében, melyet 

főként a pályázati források csökkenése indokolt.  

„Szerintem a miénk sem fog 100%-ban, nem azt mondom, hogy soha, de ahhoz nagyon meg 

kell, hogy találjuk azt a jövedelemtermelő tevékenységet, amit hosszútávon tudunk vinni.” 

(társadalmi vállalkozó 13) 

 „A legnagyobb probléma az, hogy az elmúlt másfél évben csökkentek a pályázati kiírások. 

tavaly már elindultunk egy új struktúra irányába. Eddig az éves költségvetésének a 60%-a 

volt a projekt, minimum. Kb. egy olyan 25-30% között van az állami támogatás, normatíva, a 

többi pedig, amit mi megtermelünk, ez volt az arány, de ez most teljesen felborult. Most a 

pályázatok szerintem lecsökkennek egy 25%-ra és akkor a kieső nagyon jelentős 30%-ot vagy 

még többet nekünk meg kell termelni.” (társadalmi vállalkozó 3) 

4.3.9. Demokratikus és részvételi működésmód 

A demokratikus, részvételi szervezeti struktúra és működésmód kapcsán a szakértő 

interjúalanyok fele fontosnak tekintette a demokratikus irányítást, az érintettek bevonását. 

Egy interjúalany szerint nem a jogi forma teszi demokratikussá vagy részvételivé a társadalmi 

vállalkozást, a lényeges az, hogy legyen valamilyen mechanizmus és elköteleződés arra, hogy 

bevonják azokat, akikért működik a szervezet.  

„A beágyazottságnak a kulcseleme a teljes felelősségvállalás, a döntésekért való 

felelősségvállalás, a döntésekben való részvétel. Ha valaminek a része vagy, például egy 

vállalkozásnak a része, és nem az alkalmazottja vagy kizárólag, hanem a részese vagy, akkor 

kell, hogy az ilyen irányú részvételed is megjelenjen, vagy az ilyen irányú készségeid is 

fejlődjenek. Van a társadalmi vállalkozásnak létszámkorlátja lefelé és felfelé, ami lehetővé 

teszi például ezt az irányítási mechanizmust, ezt az önirányító részvételi demokratikusságon 

alapuló döntéshozatalt.” (szakértő 2) 

Két interjúalany hangsúlyozta, hogy Magyarországon a jelenlegi környezet és 

viszonyrendszer nem elősegíti, hanem hátráltatja a demokratikus működésmód kialakulását. 

A korábbi – alapvetően az iskolarendszerben elsajátított - szocializációból adódóan 

hierarchikus viszonyok keletkeznek a társadalmi vállalkozásokon belül is. A demokratikus 
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működtetést külön meg kell tanulni, azonban a társadalmi vállalkozások feladata az is, hogy 

tudatos állampolgárokká tegyék célcsoportjaik tagjait.  

„Én azt mondom, hogy a társadalmi vállalkozásoknak ezt nem kell tudatosan csinálni, mert 

ösztönösen csinálják. Ez a verseny előnyük. A cégek tudatosan csinálják. És tanulni lehet a 

civilektől. Ezt eltanulják a civilektől a piaci vállalkozók, mert ez jól működik, hatékony.” 

(szakértő 18) 

Az interjúalanyok másik csoportja szerint azonban nem mindig szükséges a demokratikus 

döntéshozatal, nincs értelme rugalmatlanul alkalmazni a kritériumot. Ehelyett átlátható és 

demokratikus módon meg kell bízni a menedzsmentet, a döntéseket már nekik kell meghozni. 

Egy interjúalany szerint csupán néhány olyan társadalmi vállalkozás létezik, amelynek célja a 

demokratikus szervezeti struktúra. 

„A bevonás mindenképpen, meg az együttműködés az érintettekkel, csak azt nem gondolom, 

hogy minden egyes üzleti döntésben mindenkinek a szempontját figyelembe kell venni. A 

másik meg az, hogy azért nagyon időigényes is, tehát lassan tudna a szervezet reagálni, ha 

minden döntést, mindenkinek a véleményét figyelembe véve hoznák meg.” (szakértő 9) 

„Mert a demokráciának az a vége, hogy nem csinálunk semmit. Én úgy érzem, hogy kevesebb 

a karizmatikus vezető, aki áll az élen és az viszi magával a csapatot, míg az ilyen 

demokratikus dolgokban mindig a többség elhúzza a negatív irányba a dolgokat.” (szakértő 

3)  

„Nagyon egyszerűen fogalmazom, ellentétben a 90-es évekkel, 2000-es évek elején, most főleg 

egy olyan központosító, erős államot építő időszakban vagyunk, amiről ki lehetett jelenteni, 

hogy a legjobb elosztó az állam, a legjobb működtető az állam, a legjobb szervező az állam… 

Ebből a szempontból, hogy ez megfér azzal, hogy ezt egy demokratikus vezetési elvvel teljesen 

ellentétes, hogy mindent hierarchikus módon kell szervezni, de most per pillanat 

Magyarországon amint láthatjuk, nem működik, de ez van... Tehát azért ne felejtsük el, 

Magyarországon egy paternalista, kicsit szervilis társadalom van.” (szakértő 4) 

Három interjúalany jelezte, hogy a szociális szövetkezetek önkormányzati tagsága a 

demokratikus működésmód kritériumának némileg ellentmond, hiszen a közfoglalkoztatás 

alapjain szerveződő szociális szövetkezetekben nem a célcsoporttól induló vállalkozásról, 
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hanem gyakran a polgármester kezdeményezéséről van szó. Azonban az önkormányzati 

tagság a szervezet nagyobb mértékű stabilitását eredményezheti.  

 „Az önkormányzati tagságú szociális szövetkezeteknél például, ha nem is papíron, mégis 

nyomást gyakorol egy önkormányzat. Ebből a szempontból ott csak papíron működik a 

demokratikusság, ezt idézőjelben mondtam, de a gyakorlatban ezt látom.” (szakértő 14) 

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok egyik csoportja számára fontos volt az érintetteket 

bevonó, demokratikus működés. Valahol a vezető személyisége miatt, máshol a szervezet 

társadalmi céljai között szerepelt, egy interjúalany a jogi forma szerepét hangsúlyozta ebben, 

egy másik válaszadó szerint a fenntarthatóságot erősíti.  

 „Az egyesületi jelleg miatt ez megkerülhetetlen, hiszen a stratégiai döntéseket a közgyűlés 

hozza, a választott vezetői testület, az elnökség biztosítja az operatív döntéseket és azok 

végrehajtását.” (társadalmi vállalkozó 5) 

„Ez azért fontos, mert ez nem egy egyszemélyes vállalkozás, nem az én tulajdonom, és enélkül 

nem működik. Ahhoz, hogy a húzóemberek, a menedzsment lojális legyen, érezzék, hogy nekik 

van ebben egy tulajdonosi szemléletük, a mi közös tulajdonunk és ezt csináljuk, ezt csak így 

lehet. Ez a részvételi demokrácia fejlesztése rendkívül fontos dolog ebben a célcsoportban 

különösen.” (társadalmi vállalkozó 3) 

A társadalmi vállalkozók másik csoportja megfogalmazott aggályokat a demokratikus 

működés megvalósíthatóságával kapcsolatban. Egy interjúalany a szervezet méretére vonta fel 

a figyelmet. Eszerint egy kisebb létszámmal működő szervezet jó lehetőség a demokrácia 

gyakorlására, de egy bizonyos szám felett (7-8 fő) lehetetlen ilyen módon dönteni.59 Egy 

másik interjúalany nem a döntésekbe, hanem egyéb folyamatokba vonta be a 

munkavállalókat, egy szervezet esetében pedig a szűk tulajdonosi kör miatt ez a kérdés nem 

volt releváns. Négy interjúalany a bevonás bizonyos fokát fontosnak tartotta, de nem 

kifejezetten a demokratikus döntéshozatalt. Egy interjúalany fontosnak tartotta magát a 

jellemzőt, de szervezetükben nem tudják megvalósítani, elsősorban a bevonni kívánt tagok 

érdektelensége vagy eltérő szaktudásuk miatt. Rossz tapasztalatokkal rendelkezett a részvételi 

                                                             
59 A szervezetek méretüket tekintve is igen különbözőek voltak. Egy interjúalany önkéntes munkában egyedül 

irányította a szervezetet, illetve több esetben a tulajdonosok vagy tagok önkéntesen, munkavállaló nélkül 

dolgoztak. Azonban 8-10 feletti létszám volt jellemző a legtöbb szervezet esetében, és néhány szervezet nagy 

létszámmal rendelkezett – 35, 40 vagy akár 150 fő, nagy arányban megváltozott munkaképességű 

munkavállalókkal. A munkavállalókat gyakran meghaladta az önkéntesek, tagok száma, ami akár 40-80 fő is 

lehetett, egy esetben akár 200 fős közösséget is maga mögött tudhatott egy szervezet.  
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döntéshozatal kapcsán, illetve kifejezetten nem volt fontos négy interjúalanynak a 

demokratikus működésmód. 

 „Ott rontottam el, amit egy szociális szövetkezetben általában sok ember elront, hogy 

csináljuk meg közösen. És nem volt az, hogy azt mondtam, nem srácok, nem. Mindig az volt, 

hogy mindenből próbáljunk meg egy igent csinálni. Jó te mondasz valamit, de azt próbáljuk 

meg beleilleszteni a mi dolgunkba és legyen az. Igazából ebbe nem szabad belemenni, mert 

akkor nagyon sok dolog lesz egy idő után, az emberek azt akarják, hogy amit ő kigondoltak 

úgy legyen. Kell egy hierarchia, ezt most már nagyon sokszor beláttam.” (társadalmi 

vállalkozó 16) 

 „Diktatúra van, én vezetem egy személyben. Mert én tudom, hogy mit kell csinálni, a többiek 

nem. Én rendelkezem azokkal az információkkal, amikkel ezt össze tudom pakolni. Ha nem 

rendelkezem azzal az információval valamilyen oknál fogva, akkor nem a tagokat kérdezem 

meg, mert ők sem tudják, hanem oda fordulok, onnan kérek segítséget, aki ért hozzá.” 

(társadalmi vállalkozó 13) 

4.3.10. Társadalmi innováció 

A társadalmi innováció kérdésében megoszlottak a vélemények. A szakértő interjúalanyok 

közül sokan fontosnak tartották, úgy vélték, ha valamilyen szociális kérdést akar megoldani a 

társadalmi vállalkozás, amellyel az állam vagy üzleti szféra nem foglalkozik, akkor az 

innováció mindenképpen eszköz lehet. Az újítás szükséges továbbá a fennmaradáshoz és 

gyakran a támogatók által is elvárt. Mások szerint bár az innováció nem kizárólagos elem, de 

egy egyedi, különleges, helyi igényekre választ adó, rugalmas megoldás valószínűleg 

nagyobb sikereket tud elérni. 

„Pontosan, hogyha nem a piacon kiszolgáltatott akar lenni, hanem állandóan észre kell, hogy 

vegye azt, hogy milyen társadalmi szükségletek vannak, egyrészt egy nyitottságnak kell lennie 

és abban is arra olyan választ kell adni, ami eltér a hagyományostól, ott valami innovációnak 

kell lennie. Ha ugyanazt adja, amit egyébként mondjuk az állami szektor nyújtott szolgáltatási 

területen, akkor abban nem különbözik, miért vennék azt az emberek, miért akarnák azt a 

szolgáltatást.” (szakértő 13) 

Ugyanakkor az interjúalanyok közel fele nem tartotta annyira fontosnak az innováció 

meglétét. Egy interjúalany szerint, ha a vállalkozás megtalálja a számára releváns piaci rést, 
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akkor azt a tevékenységet nem kell feltétlenül újszerű módon végeznie. Egy másik válaszadó 

inkább jellemzőnek tartotta, hogy nem kifejezetten új eszköz, hanem a régi működésnek egy 

megújult változata jelenik meg. Illetve többen kiemelték mind az innovációt fontosnak, mind 

a kevésbé fontosnak tartó válaszadók közül, hogy a fogalom nem egyértelmű.  

 „Én se gondolom azt, hogy az innováció lenne a legfontosabb kérdés, hanem hogyha 

megtalálja azt a piaci rést, ami neki fontos, lehet, hogy ez egy olyan tevékenység, amit 

mellette még húsz vállalkozó végez, csak ő kiváló minőségben vagy valamilyen icipiciben 

másképp, szerintem az sokkal fontosabb, mint hogy most egy ilyen nagyon-nagy innovatív 

elképzelést valósítson meg egy társadalmi vállalkozás.” (szakértő 23) 

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok közül többen szintén említették, hogy az innováció 

többféleképpen értelmezhető fogalom. Ugyanakkor szinte minden válaszadó innovatívnak 

tekintette szervezetét valamilyen szempontból, és ezt fontosnak tartották a mindennapi 

munka, illetve finanszírozás, forrásbevonás érdekében is.  

„Nekünk nagyon fontos, kívülről szokták mondani, hogy jaj de jó, hogy ti mindig úgy… 

mindig van egy ilyen know-how megújuló képesség, tudunk új dolgokat bedobni a közösbe. 

Szerintem ez egy jó csapat, beszélgetések kapcsán jönnek az ötletek.” (társadalmi vállalkozó 

3) 

„Nálunk az innovációt inkább mondom, hogy vissza kell fogni néha, mint erőltetni, hogy 

legyen.” (társadalmi vállalkozó 18) 

A szervezet innovatív jellegét a társadalom szerkezete, az erőviszonyok változtatásában; a 

célcsoport megerősítésében, aktivizálásában; az alternatív módokon szerveződő 

munkafolyamatokban; a hátrányos helyzetű település fejlesztésében; a szükségletek, igények 

és a lehetőségek újrafókuszálásban; a termékek és/vagy szolgáltatások jellegében; a 

testreszabottságban, rugalmasságban, gyors reagálásban ragadták meg. Két interjúalany 

esetében nem volt kifejezetten jellemző a tevékenység újszerűsége, de ők is említettek 

innovatív elemeket.  

„Álszerénység nélkül mondhatom, ennyi éve, ilyen feltételek közepette, ilyen jól dolgozunk, ez 

maga az innováció. Azt akartam bebizonyítani, hogy igenis tudnak nagyon jól dolgozni, mint 

ahogy nagyon jól dolgoznak az én dolgozóim, lelkesek, nagyon ügyesek, szeretnek itt lenni, 

egymást is szeretik.” (társadalmi vállalkozó 8) 
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“Úgy innovatívak vagyunk, és ami szerintem zavarja az önkormányzatokat, pont ez, hogy 

megzavarjuk azt az erőteret, amiben ők dolgoznak.” (társadalmi vállalkozó 6) 

4.3.11. A társadalmi vállalkozások fogalmának fő jellegzetességei az interjúk alapján 

A társadalmi vállalkozás fogalmának az interjúalanyok által adott saját definícióiban 

elsősorban a – többnyire tágan értelmezett – társadalmi cél és az e cél érdekében végzett piaci, 

gazdasági tevékenység együttes jelenléte volt meghatározó. Emellett a profit visszaforgatása, 

a közösségiség, a társadalmi innováció, a fenntarthatóság, a demokratikus vagy részvételi 

döntéshozatal szempontja (ennek kritikájával együtt) is megjelent. Mind a szakértő, mind a 

társadalmi vállalkozó interjúalanyok többnyire tágabb, a két fő jellemzőt tartalmazó 

meghatározásokat adtak. 

A társadalmi vállalkozások három legfontosabb jellemzőjének felsorolásakor a szakértő 

interjúalanyoknál a saját definíció meghatározásához hasonlóan leginkább a társadalmi 

cél/probléma, valamint piaci/gazdasági/üzleti tevékenység és bevétel jelent meg. Többször 

említésre került a fenntarthatóság (néhány esetben társadalmi, környezeti értelemben is), 

innováció, közösségiség, szolidaritás, demokratikus működés, profit visszaforgatása, 

kockázatvállalás és önkéntesség motívuma. A társadalmi vállalkozók esetében továbbá egyéb, 

a társadalmi, gazdasági és szervezeti dimenzióba egyértelműen be nem kategorizálható 

jellemzők is megjelentek.  

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok saját szervezetüket többnyire egyértelműen társadalmi 

vállalkozásnak tekintették, néhány esetben vetett fel kérdéseket a fogalommal való 

azonosulás. A szervezetek társadalmi vállalkozóságát többnyire igen szerteágazó társadalmi 

céljaikban és gazdasági, piaci tevékenységeikben látták. 

A társadalmi vállalkozók többsége a társadalmi vállalkozás fogalmának ismerete nélkül 

kezdte meg tevékenységét. Működés közben külső hatások – többnyire fejlesztő szervezetek, 

támogatási programok, esetenként külföldön vagy Magyarországon látott példák, 

szakirodalom vagy kapcsolódó kurzus – keretében ismerték meg a kifejezést, és azonosították 

szervezetüket társadalmi vállalkozásként. Néhány szervezet esetében azonban már alapításkor 

egyértelmű volt, hogy kifejezetten társadalmi vállalkozást szeretnének létrehozni, mások 

pedig ismerték a fogalmat alapítás előtt, de szervezetüket nem azonosították vele. A 

társadalmi vállalkozók között a fogalom elterjesztésében aktív szerepet elsősorban a 
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nemzetközi és hazai, magán és állami fejlesztő és támogató szervezetek (a NESsT, Ashoka és 

OFA) játszottak.  

A fejlesztő, támogató, kutató és az érdekképviseleti munkát ellátó szakértő interjúalanyok 

többsége a nonprofit szektorral, civil szervezetekkel foglalkozott korábban, illetve néhány 

interjúalany forprofit szervezetekről rendelkezett korábbi szakmai tapasztalattal. Az állami 

szektort képviselő interjúalanyok többnyire a szociális gazdaság és szociális szövetkezetek 

területe kapcsán ismerték meg a társadalmi vállalkozás fogalmát. 

A társadalmi vállalkozások társadalmi céljai számos területet érinthettek, bár gyakran 

megjelent a foglalkoztatási fókusz. Az interjúalanyok között többségben olyan szervezetek 

képviselői szerepeltek, melyek foglalkoztattak hátrányos helyzetű munkavállalókat vagy 

egyéb formában járultak hozzá megélhetésükhöz, de több olyan szervezet is bekerült a 

mintába, amelyek esetében ez nem volt jellemző. A szervezetek gazdasági tevékenységei 

szorosan kapcsolódtak társadalmi céljaikhoz. 

Szektorális kapcsolódás tekintetében az interjúalanyok két nagyobb csoportja azonosítható: az 

egyik csoport szerint a társadalmi vállalkozások jelenleg Magyarországon inkább a civil 

társadalomhoz, a nonprofit szektorhoz kapcsolódnak; míg a másik csoport vélekedése szerint 

a forprofit és nonprofit szektor közötti átmenet jellemző. A jogi forma nem bír kifejezetten 

jelentőséggel a fogalom meghatározásában, az interjúalanyok döntő többsége szerint a 

társadalmi vállalkozások bármilyen szervezeti formát felvehetnek. 

A mintába került szervezetek esetében a jogi forma választását az adott korlátok (pl. nonprofit 

szervezetek gazdasági-vállalkozási tevékenységek végzésével kapcsolatos nehézségek) és 

lehetőségek (támogatások, pályázatok, fejlesztő szervezetek javaslatai) határozták meg. 

Gyakran több szervezetet működött egyszerre, tipikusnak tekinthető a nonprofit kft.-k 

létrehozása a klasszikus civil szervezetek gazdasági tevékenységeinek erősítése esetében, de 

megjelentek az egyesületek mellett vagy által alapított forprofit vállalkozási formák is. 

A piaci fenntarthatóság az interjúalanyok többsége szerint nem biztosítható Magyarországon 

egyéb források bevonása nélkül. Főként a klasszikus civil szervezetek számára a pályázati 

támogatások biztosítják a fennmaradást, de a nonprofit kft.-k és szociális szövetkezetek 

esetében is fontos forrás az állami támogatás, mely hiányában a tevékenységek nem 

folytathatók megfelelő mértékben. A forprofit vállalkozások többnyire önkéntes munka 

segítségével tudják fenntartani a szervezetüket. Ugyanakkor a döntően támogatási 
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bevételekkel rendelkező szervezetek esetében megjelenik a jövőt tekintve a piaci 

fenntarthatóság felé való törekvés.  

A demokratikus működésmód kapcsán az interjúalanyok véleménye megoszlott. A 

válaszadók egy jelentős csoportja fontosnak tekintette, ugyanakkor többen megjegyezték, 

hogy nem jellemző Magyarországon, illetve néhány interjúalany kritikát fogalmazott meg 

elsősorban a demokratikus döntéshozatali mechanizmusok hatékonyságot csökkentő jellegét 

illetően.  

A társadalmi innováció relevanciája kapcsán a szakértők esetében szintén megoszlottak a 

vélemények, többen gondolták úgy, hogy ez a szempont nem elsődleges a társadalmi 

vállalkozások működésében. A társadalmi vállalkozó interjúalanyok azonban többnyire 

hangsúlyozták jelentőségét, illetve kifejezetten innovatívnak tartották szervezetüket. 

Társadalmi vállalkozásuk innovativitását a meglévő struktúrák megváltoztatásában, hátrányos 

helyzetű célcsoportok helyzetének javításában, alulról szerveződő működési modellekben, 

piaci hiányra adott válaszok biztosításában látták. 
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5. A társadalmi vállalkozások megjelenése és intézményesülése Magyarországon 

A társadalmi vállalkozások fogalma mellett (lásd 4. fejezet), a jelenség megjelenése és 

intézményesülése Magyarországon is erősen kapcsolódik a harmadik – avagy nonprofit – 

szektorhoz (G. Fekete 2014a: 2), a szövetkezetek és önkéntes szervezetek hosszú történeti 

fejlődésre tekinthetnek vissza. A területet fejlesztő első szervezetek a civil szervezetek, 

nonprofit szektor támogatását tűzték ki célul, a kérdést körbejáró első kutatások nonprofit 

formájú szervezeteket vizsgáltak (lásd G. Fekete és Solymár 2004; Csoba et al. 2007; Soltész 

et al. 2005; Petheő 2009), így az intézményes fejlődés vizsgálatakor indokolt alapvetően e 

jogi formák történetének vizsgálata. Azonban fontos megjegyezni azt is, hogy “annak 

ellenére, hogy Magyarországon alapvetően a szociális gazdasághoz és a nonprofit szektorhoz 

kapcsolódóan értelmezik és jellemzik őket, a társadalmi vállalkozások forprofit, azaz üzleti 

alapon is működtethetők” (G. Fekete et al. 2017b: 64). Bár továbbra is a nonprofit és szociális 

szövetkezeti keretek jellemzők, 2010 óta a forprofit társadalmi vállalkozások száma 

növekedést mutat (G. Fekete et al. 2017b: 118). 

Jelen fejezetben a társadalmi eredet elméletét alkalmazva (Salamon et al. 2000) elsőként a 

társadalmi vállalkozások megjelenése és intézményesülése történetének egyfajta tágabb 

háttereként a nonprofit szervezetek és szövetkezetek jogi és intézményes fejlődését mutatom 

be. Ezt követően a társadalmi vállalkozások szervezeti mezőjét közvetlenül befolyásoló fő 

szereplőket vizsgálom, az intézményi és reflexív izomorfizmus elméletei (DiMaggio és 

Powell 1983; Nicholls 2010) alapján mutatva be azokat a mechanizmusokat, amelyek a terület 

egységesüléséhez, jellemzőinek kialakulásához járulnak hozzá.60 Végül az interjús kutatás 

eredményei alapján a társadalmi vállalkozó interjúalanyok szervezeteinek történeteit és a 

szakértők vélekedéseit összegezve vizsgálom az intézményi izomorfizmus és vállalkozás 

(Battilana et al. 2008) megnyilvánulásait a magyarországi társadalmi vállalkozási szervezeti 

mezőben.  

                                                             
60 A magyar történeti fejlődés fejezetei a magyar ICSEM országtanulmány - G. Fekete Éva, Hubai László, Kiss 

Julianna és Mihály Melinda (2017): “Social Enterprise in Hungary”, ICSEM Working Papers , No. 47, Liege: 
The International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) Project. - vonatkozó részei alapján készültek, 

e részek további, részletesebb kidolgozásának tekinthetők. Az országtanulmány általam – a többi kutató 

megjegyzéseinek figyelembevételével – írt részeinek magyar fordítása saját munkaként hivatkozás nélkül 

szerepel a szövegben. A kutatócsapat más tagjai által írt részletek idézését hivatkozással jeleztem. A tanulmány 

3.1. fejezetének (Legal framework) általam írt részei az 5.1. fejezetben, a 3.3. fejezetének (Public support 

schemes and programmes) általam írt részei és a 3.4. fejezetének (Non-governmental financial and professional 

support) általam írt részei az 5.2. fejezetben kerülnek részletesebb kidolgozásra.  
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5.1. Jogi és intézményes fejlődés 

Magyarországon a társadalmi vállalkozások külön jogi szabályozással vagy speciális jogi 

formával nem rendelkeznek, a szervezetek helyzetét a rendszerváltás után alapvetően az egyes 

nonprofit és újabban a szociális szövetkezeti jogi formákra érvényes jogszabályok és 

szakpolitikák változása befolyásolták és határozzák meg jelenleg is. A következőkben 

alapvetően e szervezeti formák történeti fejlődését mutatom be. 

5.1.1. Előzmények 

A társadalmi vállalkozások előzményeit tekintve mind a kölcsönös segítségnyújtáson 

(egyesületek, szövetkezetek), mind a jótékonyságon (alapítványok) alapuló szervezetek 

megjelentek és jelentős szerepre tettek szert jótékonysági, önkéntes, politikai és kulturális 

területeken is. A magyar fejlődés a többi közép- és kelet-európai ország történetéhez hasonló 

jellemzőkkel írható le.  

Bartal (2005) alapján a középkorban a domináns egyházi, vallási jótékonysági szervezetek 

mellett – főként a szegénygondozásban – részt vállaltak a világi hatalom képviselői és egyes 

magánszemélyek is. Fontos volt Magyarországon a XIII. századtól a polgárság kialakulása, 

amely miatt városi hatókörbe kívántak vonni szolgáltatásokat; valamint a céhek megjelenése, 

amelyek tagjaiknak kölcsönös segítségnyújtást biztosítottak. Az első időszakban Kuti (1998: 

13) szerint „a magyar gazdaság és társadalom (s következésképpen a magyar jótékonysági 

intézmények és önkéntes szervezetek) fejlődési útja nem különbözött lényegesen a többi 

európai országban lezajlott fejlődéstől.”  

A XVI. századtól mind kül- mind belpolitikai okokból lefékeződött a társadalom fejlődése. 

Jellemzőek erre az időszakra a megmerevedett társadalmi viszonyok, megrekedt 

városfejlődés, a társadalmi önszerveződési kezdeményezések csökkenése, illetve ekkortól a 

nonprofit szektor „egy ciklikus fejlődési pályára állt rá, melyet felváltva jellemzett hanyatlás, 

cenzúra és fellendülés” (Bartal 2005: 162). A nonprofit szektor a XIX. század első 

harmadától, a magyar reformkor idején ismét fellendült, majd az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc bukásával megtorpant az önkéntes szervezetek létrehozásának dinamikája, ami 

a kiegyezést követően kapott új lendületet. A későbbi, a két világháború közötti időszakról 

elmondható, hogy „a magyar nonprofit szektor olyan virágzó egyesületi élettel rendelkezett, 



131 

 

ahol - kor, nem, vallási felekezet és foglalkoztatás szerint - minden társadalmi rétegnek 

megvoltak a maga szervezetei.” (Bartal 2005: 165)61  

A szövetkezeti forma szintén jelentős hagyományokkal rendelkezik 1845 óta – ekkor 

alapították az első szövetkezetet. Petheő et al. (2010: 16) alapján a szövetkezetek működését 

az 1875-ös kereskedelmi törvény szabályozta, mely szerint a szervezetek elsődleges célja a 

tagok gazdasági előmenetele, másodlagos célja a szociális felemelkedés volt. A XIX. század 

második felében számos különböző típusú – hitel, fogyasztó, mezőgazdasági és más termelői 

– szövetkezet alakult, majd „a szövetkezeti mozgalom az I. világháború után erősödött meg, 

mikor életre hívták a mezőgazdasági és ipari termékek beszerzésével és értékesítésével 

foglalkozó Hangya szövetkezeteket” (Mészáros és Monostori 2007: 3). A Hangya a II. 

világháború előtt Közép-Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportjává fejlődött, szinte 

minden magyarországi településen megtalálható volt.  

5.1.2. Az államszocializmus időszaka 

A nonprofit szervezetek jelentőségét a II. Világháború előtti és alatti folyamatok akasztották 

meg. Ekkor az egyesülési szabadság erőteljes korlátozása és a korábban létrejött civil 

szervezetek egy részének megszüntetése volt jellemző.  

Az államszocializmus negyven éve alatt a rendszer kialakítása és konszolidációja a 

hagyományos nonprofit szervezetek további hanyatlását eredményezte. „Bár a háború után 

részben még újjáalakultak a korábban megszűnt politikai, civil és jótékonysági szervezetek, a 

sorsuk rövidesen ismét megpecsételődött” (Ekiert és Foa 2011: 96). Az alapítványok jogi 

formáját 1959-ben megszüntették, az egyesületek csak egyes politikailag semleges területeken 

(mint például a sport és a kultúra) tevékenykedhettek. A már működő szövetkezetek állami 

ellenőrzés alá kerültek, illetve új szövetkezetek alakultak. Működhettek továbbá a hatalom 

által létrehozott és befolyásolt szervezetek (pl. Hazafias Népfront, szakszervezeti 

szövetségek). A harmadik szektor szervezetei tehát léteztek ebben az időszakban is számos 

                                                             
61 Az alapítványok főként az árvaellátás, oktatás (jutalom vagy ösztöndíj osztása), egészségügy (kórházak), 

szegények támogatása terén tevékenykedtek, kiegészítve az állam által finanszírozott intézményeket. Az állam és 

a jótékony szervezetek közötti kapcsolat a két világháború között lett tudatosabb, ekkor vált egyértelművé az 

egymásra utaltság. Magyarországon ebben az időszakban tízezer lakosra közel 17 egyesület jutott. A jellemző 
tevékenységcsoportok a reformkor óta releváns kulturális, olykor politikai, gazdasági jellegű társaskörök, az 

önsegélyező egyletek, egyesületek (hátterében a céhrendszer felbomlása állt, és jelentőségük a 1927-es 

társadalombiztosításról szóló törvény után csökkent), a szakmai, érdekképviseleti egyesületek (a gyári, ipari 

munka előretörésével) és a jótékonysági egyesületek voltak, ugyanis az állami szociálpolitika igénybe vette az 

önkéntes szervezetek segítségét. Az állami szociálpolitika befolyásolásának modellje az 1930-as években 

kialakított „Egri norma” elterjesztése volt, melynek keretében a szegénység csökkentése érdekében az állam 

szövetkezett a főbb egyházakkal (lásd Harsányi és Szémán 1999; Bartal 2005). 
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(szabadidős, szakmai, stb.) területen, azonban állami ellenőrzés alatt álltak, és nem 

rendelkeztek alulról szerveződő, önkéntes tagsággal, hiszen a belépés kötelező vagy ajánlott 

volt. Ugyanakkor az adott helyzet „kialakította a kollektív cselekvés képességét, és 

biztosította a szükséges erőforrásokat, illetve szervezeti kereteket” (Ekiert és Foa 2011: 94). 

A 1970-es évek közepétől – főként a gazdasági válság, a szociális ellátórendszer problémái és 

a lakosság elégedetlensége miatt – a centralizált rendszer enyhülni kezdett. A szervezetek 

fokozatosan egyre pragmatikusabbá, ideológiamentesebbé és plurálisabbá váltak, belső 

autonómiájuk és lobbiképességük is növekedett. (Ekiert és Foa 2011: 97) Horváth (2010) 

alapján „ebben a környezetben lassan, de megszerveződött az ellenzék, s elindultak azok a 

mozgalmak, amelyek később bábáskodtak a nonprofit szektor kialakulásánál” (Horváth 2010: 

5). Ekkor jöttek létre az első családsegítők, a Szegényeket Támogató Alap (SZETA), egyes 

környezetvédelemmel, településfejlesztéssel, jogvédelemmel foglalkozó egyesületek, 

tudományos, szakmai szövetségek, melyek a korábban is létező, de nyilvános keretek között 

meg nem jelenő problémák kapcsán kívánták az állampolgárok aktivitását növelni. „Az 

önszerveződések sok esetben szervezeti hátteret, egyfajta fórumot teremtettek a politikai 

hatalommal szembeni „másként gondolkodásra” is” (Bocz 2009a: 125). Az ekkor alakuló 

civil szerveződésekből nőttek ki a későbbi parlamenti pártok is.  

A rendszerváltás előtti utolsó években a jogrendszerben is változások történtek, az 1987. évi 

11. törvényerejű rendelet révén az alapítvány jogi formája visszakerült a Polgári 

Törvénykönyvbe, újra lehetőség nyílt ilyen szervezetek működtetésére. Kuti (2008b: 12) 

alapján „az alapítványok és egyesületek jogi státusának rendezése tehát megelőzte a politikai 

rendszerváltást, ami arra utal, hogy a civil szféra fejlődése nem annyira következménye, mint 

inkább előkészítője volt a bekövetkezett változásoknak.”  

5.1.3. Új szabályozás és robbanásszerű növekedés a rendszerváltás után 

Az 1989-es rendszerváltás időszakában számos új törvény alakította át a nonprofit 

szervezetek és szövetkezetek működését. Az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról 

biztosította az egyesülési szabadság jogi garanciáit. 1990-ben az I. törvény alapján megszűnt 

az alapítványok és egyesületek alapításának hatósági engedélyhez kötése, illetve ebben az 

évben az új adótörvények „az egyéni és vállalati adományok teljes összegét engedték az adó-

alapból leírni, de csak az alapítványi szférában” (Nagy 2011: 121). Bocz (2009: 155) szerint 

„az 1990 és 1991-es évek liberális jogi- és pénzügyi szabályozása rendkívül kedvező 
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lehetőségeket nyújtott a nonprofit szervezetek megalapítására, s ez meghatározó szerepet 

játszott a szektor gyors ütemű kifejlődésében.” Ugyanakkor gazdasági-vállalkozási 

tevékenységeket a klasszikus civil szervezeti jogi formák (alapítvány és egyesület) a 

szabályozások alapján csak kiegészítő jelleggel (bevételeik 60%-ánál nem nagyobb 

mértékben) végezhettek. 

Az új, ösztönző törvényi háttérnek és a pénzügyi támogatásokat lehetővé tevő adózási 

rendszernek köszönhetően a nonprofit szervezetek száma gyorsan növekedett a 

rendszerváltást követő években. Bényei et al. (2007: 11) alapján „míg 1990-ből összesen 16 

ezer nyilvántartásba vett szervezetről tudunk (1865 alapítvány), addig 1994-re ezek száma 40 

ezer fölé emelkedett (alapítvány 14 ezer).” A szerzők szerint azonban a kormányzat a 

döntések meghozatalánál önálló szereplőként és véleményt formáló partnerként nem számolt 

a civil kezdeményezésekkel, melyek döntően kisméretűek maradtak. „Ezek az alapítványok 

többnyire adomány-gyűjtési célra, rendkívül alacsony tőkével jöttek létre, s állandó 

alkalmazottak foglalkoztatását még hosszabb távon sem tekintették céljuknak” (Kuti 2008a: 

14). Fontos továbbá megjegyezni (G. Fekete et al. 2017a: 17) alapján, hogy a szervezetek 

számának növekedése nem járt együtt az állampolgári aktivitás, a civil szervezeti részvétel 

hasonló arányú emelkedésével.  

A szövetkezetek a rendszerváltást követően a nonprofit szektortól eltérő fejlődési pályát jártak 

be. A közvélemény és a döntéshozók általánosságban a szövetkezeteket a korábbi 

államszocialista rendszer intézményeinek és nem alulról szerveződő szervezeteknek 

tekintették, fejlesztésük nem állt az 1990-es évek állami szakpolitikájának fókuszában (G. 

Fekete et al. 2017a: 17). A szövetkezetek 1990-es évekbeli története ennek megfelelően 

erőteljes hanyatlással írható le, számuk a rendszerváltást követően drasztikusan csökkent, a 

korábbi szervezetek többnyire forprofit vállalatokká alakultak vagy megszüntették 

tevékenységüket. Petheő et al. (2010: 17) alapján ebben az időszakban „a kinyilvánított cél a 

szocialista szövetkezet modern szövetkezetté alakítása volt, azonban egyfajta „kárpótlási” 

elem is jelentőséget kapott.” 

5.1.4. Intézményesülés és polarizáció az 1990-es években 

A 1990-es évek közepétől három új nonprofit szervezeti forma jött létre: az 1993. évi XCII. 

törvény a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról a köztestület, 

közalapítvány és közhasznú társaság formáját határozta meg. Ezek az új típusú szervezetek a 
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klasszikus civil szervezeteknél (egyesületek, alapítványok) több erőforrással rendelkeztek, és 

jobban kötődtek az államhoz is.62 Az ún. államközeli jogi formák segítségével „megindult a 

korábban állami, önkormányzati intézmények és kommunális vállalatok által ellátott 

közszolgáltatások egy részének „kiszerződése”, és a hozzájuk tartozó finanszírozási források 

nonprofit szektorba való átcsoportosítása” (Kuti 2008a: 14). G. Fekete et al. (2017a: 18) 

alapján bár ezekben az években a nonprofit szervezetek központi állami és helyi 

önkormányzati támogatásának mértéke összességében nőtt Magyarországon, a klasszikus 

civil szervezetek szerepe a jóléti ellátások biztosításában kismértékű maradt. Ennek 

eredményeként egyfajta polarizáció indult meg a klasszikus civil szervezetek és az 

államközeli nonprofit szervezetek között. Kuti (2016a: 371) szerint „a nonprofit 

szolgáltatókat gyakran éri általánosságban az a vád, hogy nem „valódi” civilek. Ennek 

elsősorban az lehet a magyarázata, hogy a kormányzat és az önkormányzatok valóban 

megjelennek az alapítók között, néha egyszerűen kihasználják a nonprofit szervezeti formák 

előnyeit, néha vissza is élnek ezzel a lehetőséggel.” 

Mindent összevetve, a változások a szervezetek száma növekedésének lassulását 

eredményezték, inkább az egyes szervezetek méretének növekedése jellemezte az időszakot.  

Ennek egyik oka volt, hogy a korábban jelentős szerepet játszó alapítványi adókedvezmények 

eljelentéktelenedése is megindult (Kuti 2008a: 14), többek között a visszaélések 

kiküszöbölésére adóügyi szigorításokat vezettek be (Bullain 2005: 6). Ugyanakkor Kuti 

(2008a) alapján egyfajta „telítődés” is jellemezte az időszakot, ugyanis ekkorra az állami 

szolgáltató intézmények jelentős részének már volt saját alapítványa. Bocz (2009: 155) szerint 

„az 1992-1995 közötti időszakot ezért a szektor működési körülményeit folyamatosan 

módosító, a kedvezményeket korlátozó, de egyúttal az új nonprofit szervezeti formákat a 

szektorba integráló kormányzati időszaknak nevezhetjük.” 

A 1990-es évek második felében és a 2000-es évek első felében a nonprofit szektor további 

intézményesülése volt tapasztalható. Az 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó 

meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (SZJA 1%-os 

törvény) az állampolgárok számára biztosított új lehetőséget a számukra szimpatikus 

szervezetek támogatására. Az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről 

(közhasznúsági törvény) két új kategória, a közhasznú és a kiemelten közhasznú szervezet 

                                                             
62 „A piaci szereplőkkel szemben élvezik a nonprofit szervezeteknek biztosított adókedvezményeket, a 

költségvetési szereplőkkel szemben élvezik a kötetlenebb gazdálkodás és vállalkozás előnyeit, a civil nonprofit 

szervezetekkel szemben pedig élvezik az állami tőkejuttatások, támogatások és szolgáltatások (például 

infrastruktúra) áldásait” (Bíró 2002 idézi Bocz 2009: 28).  
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létrejöttét tette lehetővé, a szervezetek konkrét tevékenységét és nem a jogi formát véve a 

szabályozás alapjául (Nagy 2010: 119). Bényei et al. (2007: 12) kiemeli, hogy ekkor 

„kialakultak az érdekegyeztetési mechanizmusok is, melyek azonban ad hoc jellegűek voltak 

és nagymértékben a személyes kapcsolatokon múltak.” Bocz (2009: 155) szerint a viszonylag 

kiegyensúlyozott, egyértelműbb szabályozású időszak a szektor működési feltételeit 

jelentősen javította. Ekkor jelentek meg továbbá a társadalmi vállalkozásokkal kifejezetten 

foglalkozó nemzetközi fejlesztő szervezetek is: az Ashoka 1995-ben, a NESsT 2001-ben.63 

5.1.5. Szociális gazdaság és uniós csatlakozás a 2000-es években 

Az ezredfordulót követő a pár év „egy meglehetősen csendes, a szektor egésze szempontjából 

sem pozitív, sem negatív változásokat nem hozó időszakként írható le, melyet a háttérben 

zajló szakmai konzultációk, a szektor fejlődésére vonatkozó értékelések, és a további 

nonprofit törvényeket előkészítő munkák jellemeztek” (Bocz 2009: 156). A kormányzat az 

ezekben az években törekedett a szektor képviselőivel való egyeztetésre. A 2002-es Civil 

Stratégia az állam és az autonóm civil társadalom közti partnerség jegyében készült és 

végleges szövegét egy nonprofit szervezetek vezetőivel és szakértőkkel folytatott széleskörű 

társadalmi vita előzte meg. Szász (2003: 112) szerint a stratégia „középpontjában a civil 

szervezetek működésére vonatkozó jogi-gazdasági szabályozás áll. Az a szándék, hogy a civil 

szervezetek működése átláthatóvá, konzisztenssé, egyszerűbbé váljon.” A stratégia egyik célja 

volt a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) létrehozása is 2003-ban (2003. évi L. törvény a 

Nemzeti Civil Alapprogramról), amely civil szervezetek számára biztosított alapvetően 

működési típusú pénzügyi támogatást, ezzel segítve a szervezetek intézményesülését és 

professzionalizációját. Az NCA döntéshozóinak túlnyomó többsége a civil társadalom 

képviselői voltak, akiket nyílt pályázati rendszeren keresztül választottak ki.  

A 2004-es EU csatlakozást követően, Szabó és Márkus (2015: 52) alapján Magyarország 

európai és globális szinten is a donor államok körébe került, jellemzővé váltak a korábbiaknál 

jelentősebb mértékű és egyben bürokratikusabb támogatások. Bocz (2009: 156) szerint 

„hangsúlyváltás történt viszont a kormányzati munkában a 2000-es évek közepétől, s egymás 

után születtek meg a nonprofit szektor szerkezetét és működési feltételeit is nagymértékben 

befolyásoló jogszabályok.” A 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes 

tevékenységről például pontosította „az önkéntesség tartalmát, az önkéntes munkavégzés jogi 

garanciáit (Nagy 2011: 121).  

                                                             
63 Az Ashoka és a NESsT szerepét az 5.2.2.1. fejezet részletezi. 
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A 2006-os év fontos fordulópont volt több szempontból is. Ebben az évben elkészült a 

„második civil stratégia”, mely „A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei” 

címet kapta. „A kormányzat ezúttal nem a kormányzat egészére vonatkozó stratégiát alkot, 

hanem irányelveket határoz meg. Ennek elfogadása után az ágazati minisztériumok 

felelőssége és feladata, hogy az irányelvekben megfogalmazottak szerint ágazati szintű 

intézkedési terveket készítsenek.” (Bényei et al. 2007: 14). Szintén ebben az évben a 2006. 

évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, valamint 

a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról „elrendelte a közhasznú társaságok 

megszűntetését. A közalapítványokat nem számolták fel, de tevékenységük nem bővíthető és 

újakat sem lehet létrehozni.” (Nagy 2011: 121) Ugyanakkor a gazdasági társaságokról szóló 

törvény bevezette a nonprofit gazdasági társaság – betéti társaság, közkereseti társaság, 

korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság – jogi formáját. Az új jogszabály révén a 

közhasznú társasági, közalapítványi jogi formákban működő szervezetek a tulajdonosi 

szerkezet változása nélkül válhattak nonprofit társaságokká. Eszerint – bár számos új civil 

kezdeményezés is felvette ezt a szervezeti formát – sok nonprofit gazdasági társaság állami 

feladatok végrehajtására létrehozott közhasznú társaságok utóda, így nem tekinthetők a 

klasszikus civil szektorba tartozó szervezeteknek. A nonprofit gazdasági társaságok az egyéb 

nonprofit szervezetekhez hasonlóan gazdasági-vállalkozási tevékenységeket csupán 

kiegészítő jelleggel végezhetnek. 

2006-ban a nonprofit jogi formáknál szabadabban – akár 100%-ban – gazdasági 

tevékenységet végezni tudó szociális szövetkezet jogi formája is megjelent Magyarországon 

(2006. évi X. törvény a szövetkezetekről). Egyre jelentősebbé vált ebben az időszakban a 

szociális gazdaság és a szociális szövetkezetek kérdése a szakpolitikában és a támogatási 

programokban is.64 Petheő et al. (2010: 17) alapján a korábbi, 2000-es szövetkezeti 

szabályozással szemben „a 2006-os magyar szabályozásban korlátozottan ugyan, de 

fokozottabban érvényre jut a szociális elem,” például a befektető tag és a rendes tag 

szétválasztása, a közösségi alap, a döntéshozatal szabályozása és a szociális szövetkezeti 

forma révén. Fontos továbbá megjegyezni, hogy a társadalmi vállalkozások értelmezésének 

forprofit jogi formákra történő kitágítása is megkezdődött ebben az időszakban a magán 

fejlesztő szervezetek, mint az Ashoka és a NESsT értelmezésében, a NESsT például 2009-től 

kísérleti programot indított forprofit társadalmi vállalkozások számára. 

                                                             
64 A társadalmi vállalkozások állami támogatása alapvetően a munkaerő-piaci integrációt segítő nonprofit 

szervezetek, a szociális gazdaság és kifejezetten a szociális szövetkezetek EU által társfinanszírozott támogatási 

programjai révén valósult meg, erről részletesebben lásd az 5.2.1. fejezetet. 



137 

 

Ugyanakkor a nonprofit szervezetek számának növekedése megállt ebben az évben. 

Összefoglalóan Bocz (2009: 157) alapján ezt az időszakot intenzívebb, a szektor szabályozási 

rendszerének jelentős átalakítása és korlátozott érdekegyeztetési folyamatok jellemezték. 

5.1.6. Központosító törekvések és társadalmi vállalkozások 2010 után 

A nonprofit szektor helyzete a 2010-es kormányváltás után jelentősen megváltozott. Szabó és 

Márkus (2015: 16) szerint a jelenlegi kormányzat az elődeinél paternalistább módon közelít a 

szektorhoz, mely többek között abban jelenik meg, hogy bizonyos szereplőket kizár a 

támogatásokból, illetve nem használja vagy fel is számolja a korábbi partnerségeket és 

fórumokat. 2010-ben az adókedvezmények tekintetében is szigorítás történt, a személyi 

jövedelemadó esetében a jótékonysági adományok adókedvezményei teljesen eltűntek, a 

társasági adó tekintetében néhány kedvezmény megmaradt, gyakorlatilag azonban 

megszűntek az 1990-es években bevezetett adókedvezmények, melyek célja a 

magánszemélyek és vállalatok adományainak növelése volt. 

2011-ben új civil törvényt vezettek be (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról), amely bár 

bizonyos korábban szabályozatlan kérdéseket rendezett, például a szervezetek megszűnése 

vagy a közhasznúsági státusz kapcsán, nagymértékű bizonytalanságot és zavart eredményezett 

a civil szervezetek körében (United States Agency For International Development - USAID 

2013: 2). Sebestény (2016: 78) alapján az eredetileg a szektor ellentmondásos pontjainak 

feloldását, kérdéseinek megoldását célzó kezdeményezés megvalósítása során „a tényleges 

egyeztetéseknek látszólag az indokolatlan sietség miatti elmaradása, illetve a fent említett 

munkacsoportok tevékenységének formálissá válása, a kiforratlan alapkoncepciók erőltetése 

egy olyan törvényjavaslat megszavazását – és rögtön 2012-től való hatályba lépését – 

eredményezte, melyben rengeteg ellentmondás, hiányosság maradt.” 

2013-ban elfogadták a civil törvény és egyéb törvények új Polgári Törvénykönyvvel való 

harmonizációját szolgáló módosító csomagot (2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről). „A módosító csomag ugyanakkor számos problémával nem foglalkozott; 

például azzal, hogy a közhasznúság az állami feladatok ellátásán alapul, vagy azzal, hogy a 

Nemzeti Együttműködési Alap működése teljesen átpolitizált” (USAID 2014: 3). A Nemzeti 

Együttműködési Alap (NEA – a korábbi NCA új elnevezése) civil szervezeti forrásai 

csökkentek, illetve a szabályozások továbbra is bürokratikusak és nem egyértelműek. Márkus 
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és Szabó (2015: 16) alapján a felülről lefelé irányított NEA újratermelte a korábbi NCA 

hibáit, ráadásul a kollektív döntéshozatali mechanizmusok megszűntek és egy centralizált 

elnöki rendszer lépett a helyébe. Sebestény (2016: 96) alapján „2014-ig a NEA az utolsó 

NCA pályázati évhez képest (2010) mutatott „teljesítménye” hozzávetőlegesen a felére esett 

vissza.” 

A szociális szövetkezetek helyzetét szintén az állami szerepvállalást növelő szabályozások 

módosították. A 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv 

hatálybalépésével összefüggő módosításáról lehetővé tette a természetes személy tagok 

mellett önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó 

közhasznú jogállású szervezeti tagok részvételét a szövetkezetben. Továbbá bevezették a 

regisztrált álláskeresők, illetve a közfoglalkoztatottak „tagi munkavégzését” a szociális 

szövetkezetekben és adókedvezményeket biztosítottak hozzá (NGM 2013: 31). A nem 

természetes személy tagok opcionális jelenlétét lehetővé tevő jogszabály után három évvel, 

2016-ban újabb módosítás révén kötelezővé tették a szociális szövetkezetek számára, hogy 

legalább egy önkormányzati vagy karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású 

szervezeti taggal rendelkezzenek (2016. évi CXLV. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú 

törvények módosításáról). A módosítás szakmai és érdekképviseleti szervezetek erős 

kritikáját és tiltakozását váltotta ki, mivel csökkenti a szervezetek autonómiáját és növeli az 

állam befolyását a döntéshozatalra. Az új intézményi tagot nem vállaló szociális 

szövetkezetek kft.-vé vagy rt.-vé, illetve közhasznú szövetkezetek esetében nonprofit kft.-vé 

alakulhatnak.  

A civil szervezeteket érintő legújabb szabályozás a hazai és nemzetközi tiltakozást is kiváltott 

2017. évi LXXVI. törvény a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról, melynek 

értelmében az évente több mint 7,2 millió forint nemzetközi támogatással (ide nem értve az 

európai uniós támogatásokat) rendelkező egyesületeknek és alapítványoknak kötelező 

külföldi finanszírozású szervezetként regisztrálniuk és így kommunikálniuk 

tevékenységeikről. Ugyanakkor jelenleg a civil szervezetekkel szembeni támadások ellenére a 

társadalmi vállalkozások szerepének erősödése figyelhető meg. Az elmúlt években számos új 

magán fejlesztő és támogató szervezet jelent meg, illetve a szociális gazdaság és újabban a 

társadalmi vállalkozások támogatása kifejezett állami cél. 2016-ban el is indult az első, 

kifejezetten társadalmi vállalkozásokat támogató, EU által társfinanszírozott állami program 

is, melyet 2017-ben további támogatások követtek, valamint megalkották a társadalmi 
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vállalkozások definícióját és kidolgoztak kapcsolódó minősítési rendszer is (lásd a 4.2.2. 

fejezetben). 

5.1.7. A jogi és intézményes fejlődés fő jellegzetességei Magyarországon 

A társadalmi vállalkozások története általánosságban Magyarországon is a harmadik szektor – 

nonprofit szervezetek és szövetkezetek – fejlődéséhez kapcsolódik, melyet a történelem során 

felváltva jellemzett hanyatlás és fellendülés. Kuti (2008a: 6) két, egymásnak ellentmondó 

tradíciót különböztet meg: az egyik az állam és az öntevékeny szervezetek közötti 

együttműködés, a másik a kölcsönös bizalmatlanság és a szembenállás hagyománya. Az 

együttműködés Kuti (1998: 33) szerint jellemző volt a szociálpolitika kidolgozása; a jóléti 

szolgáltatások finanszírozása; a tényleges szolgáltató tevékenység és a szabályozási keretek 

kialakítása terén.65 Az ellenállás tekintetében pedig „az önkéntes szervezetek történelmük 

során megtanulták, hogyan éljék túl a betiltásokat és a betiltókat, hogyan játsszák ki a 

megszorító szabályokat és az állami ellenőrzést, s néha még annak is megtalálták a módját, 

hogy a hatóságok által üldözött társadalmi és politikai mozgalmaknak menedéket nyújtsanak” 

(Kuti 1998: 124). Kialakult emiatt az a fajta hozzáállás, hogy a kiskapuk keresése és a 

hatalommal való szembenállás nem morálisan elítélendő, hanem néha szükséges a 

fennmaradás érdekében.  

Bocz (2009) szerint a magyarországi nonprofit szektor rendszerváltás utáni kialakulása és 

fejlődése jelentős mértékben különbözik a nyugat-európai, demokratikus társadalmi 

berendezkedésű országok tapasztalataitól. Nem annyira a társadalmi önszerveződés iránti 

igény növekedése határozta meg a szektor rendszerváltás utáni szerkezetét, mint inkább a 

társadalmi-gazdasági szerkezet átalakulása és az alapítványokra vonatkozó kedvező 

adószabályozás. Ezt követően, a későbbi szakaszban pedig a szektor fejlődését „a szigorúbb 

gazdasági környezet, az új nonprofit formák elterjedése, az aktívabb kormányzati 

szerepvállalás (a nonprofit törvények megalkotása) és ezen belül a szektor egyes 

                                                             
65 Jenei és Kuti (2003: 140-142) szerint a szakpolitikákat nonprofit szervezetek hagyományosan háromféle 

módon befolyásolhatják. Egyrészt „alternatív szakpolitikai döntéshozókként” viselkedve létrehozhatnak 
innovatív szolgáltatásokat és ezt követően érhetik el az állami támogatás lobbizás révén - ez tekinthető a 

leggyakoribb gyakorlatnak Magyarországon, számos társadalmi vállalkozás is ide sorolható. Emellett azonban az 

állami szakpolitikák közvetlen ellenőrzése és befolyásolása is fontos, ami szintén jelen van Magyarországon, 

azonban gyakran érzik úgy a szektor vezetői, hogy nem elég sikeresek ezen a téren. Az állami programok 

kritikája és ellenőrzése mellett a harmadik típus a megoldások és stratégiák javasolása, melyhez azonban a 

tevékenységek szakmai szintjének növelése, a stabilitás, a hatékony kommunikáció és a szektoron belüli 

kooperáció lenne szükséges. Erre a típusú szakpolitikai tevékenységre kevés példa van Magyarországon. 
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szervezetcsoportjainak nyújtott jelentős kormányzati támogatás határozta meg” (Bocz 2009: 

159).  

A társadalmi vállalkozások történetének keretet adó nonprofit és szövetkezeti jogi, 

intézményes fejlődés rendszerváltás utáni alakulása kapcsán az első időszakban, azaz 1990 és 

1995 között egyfajta robbanásszerű növekedésről beszélhetünk a nonprofit szervezetek 

számában. Ugyanakkor a korábbi rendszerben jelentős szerepet betöltő szövetkezetek száma 

hanyatlani kezdett. A második szakasz a 1990-es évek közepétől indult, ekkortól már kisebb 

számmal alapítottak szervezeteket, inkább a szervezetméret növekedése jellemezte az 

időszakot. Erre az időszakra tehető a szektor intézményesülése és egyben polarizációja 

államközeli és klasszikus civil szervezetekre új jogi formák bevezetése révén. A harmadik 

időszak az uniós csatlakozáshoz köthető, mely további professzionalizációt eredményezett, 

valamint a szociális gazdaság, szociális szövetkezetek és a vállalkozói készségek szerepének 

növekedését hozta.  A negyedik időszakra, azaz a 2010-es kormányváltás óta eltelt évekre 

paternalista kormányzati megközelítés jellemző, mely bizonyos – főként jogvédő, 

érdekérvényesítő – tevékenységeket kifejezetten ellehetetlenít. Ugyanakkor a társadalmi 

vállalkozások állami támogatására először adódik valós lehetőség (lásd az 5.2.1. fejezetben).  

5.2. A társadalmi vállalkozások helyzetét meghatározó szereplők és támogatások 

A társadalmi vállalkozások szervezeti mezőjéhez – avagy ökoszisztémájához – kapcsolódó fő 

szereplők az állam (európai uniós és hazai támogatási mechanizmusokon, szakpolitikai 

intézkedéseken és törvényalkotáson – lásd 5.1. fejezet – keresztül); a magán társadalmi 

vállalkozás fejlesztő és támogató szervezetek (köztük a nonprofit és forprofit, főként pénzügyi 

szektorból érkező támogatók is); az érdekképviseleti szervezetek, hálózatok; valamint a 

témával foglalkozó tudományos intézmények, egyetemek, kutatóközpontok.66 Az 

általánosabb jogi keretek alakulása mellett Magyarországon az elmúlt években a 

következőkben bemutatásra kerülő szereplők befolyásolták a társadalmi vállalkozások 

intézményesülésének folyamatát.  

                                                             
66 A társadalmi vállalkozások működését befolyásoló további érintettek a fogyasztók, munkavállalók, társadalmi 

célcsoportok is, mely csoportok szerepét azonban e helyen nem vizsgálom, mivel az intézményi izomorfizmus 

elméletében leírtak alapján végzem az elemzést, ahol ezen érintetti csoportok nem kerülnek említésre. 
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5.2.1. Állami szereplők és támogatások 

Az állami szereplők a társadalmi vállalkozások fejlődését többféle eszközzel befolyásolhatják, 

melyek között elsődleges az 5.1. fejezetben ismertetett kapcsolódó jogi szabályozás mellett a 

támogatási rendszer kialakítása. A társadalmi vállalkozások pénzügyi hátterét állami szinten 

elsősorban a foglalkoztatás és szociális szolgáltatások biztosítása kapcsán megalkotott 

jogszabályokban rögzített támogatások, valamint a munkahelyteremtéshez, vidékfejlesztéshez 

és szociális gazdasághoz kapcsolódó, főként európai uniós társfinanszírozással megvalósult 

állami programok, kezdeményezések befolyásolták. A továbbiakban a releváns állami 

szereplőket és támogatási programokat mutatom be. 

5.2.1.1. Jogszabályban rögzített támogatások 

Ahogy az előző fejezetben kifejtettem, Magyarországon a társadalmi vállalkozások külön jogi 

formával vagy státusszal nem rendelkeznek, speciálisan számukra elérhető, jogszabályban 

rögzített támogatások nincsenek. Ilyen típusú támogatásokról elsősorban a nonprofit 

szervezetek – köztük a társadalmi vállalkozások – általi szolgáltatások biztosítása és a 

hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatása kapcsán beszélhetünk.  

A nonprofit szervezetek jóléti feladatellátását különböző, adott ágazatokhoz kapcsolódó 

törvények és rendeletek rendezik, ami egy fragmentált rendszert eredményez.67 A 

szolgáltatások nyújtása terén Kinyik (2009) szerint bár a nonprofit szervezetek bevonása a 

rendszerváltás óta a jóléti szakpolitika és retorika markáns része volt, megfelelő 

pénzeszközök nem kerültek elkülönítésre, „továbbá gyakori a szolgáltatások kiszerződése 

államközeli szervezetekhez, ami fokozhatja a központi elvárások és a valóság közötti 

feszültségeket” (Kinyik 2009: 110). Kuti (2011: 152) szerint bár a 1990-es évek eleje óta éves 

törvények rendelkeznek a nonprofit szervezetek által ellátható szolgáltatásokról és az egy főre 

jutó támogatásról, a tényleges szolgáltatásnyújtás mégis esetleges jellegű, mivel az 

önkormányzatok (a fő megbízók) egyéni döntésein múlik, akik gyakran nem rendelkeznek 

elegendő forrással a szolgáltatás megfelelő ellátásához. A jelenlegi helyzetet tekintve az állam 

már 2010 előtt csökkentette a szociális szolgáltatások után járó normatív támogatást, mely a 

                                                             
67 Kinyik és Vitál (2005: 95) alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény valamint a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza a kiszerződhető 

szolgáltatásokat, meghatározza a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások egyes formáit, a jogosultság 

feltételeit, a szociális ellátás intézményrendszerét. 
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jelenlegi kormányzat alatt is folytatódott, megnehezítve vagy akár el is lehetetlenítve a 

szolgáltatások fenntartását (USAID 2011: 95; USAID 2016: 116). 

Foglalkoztatás tekintetében a megváltozott munkaképességűek támogatott munkavégzésére a 

központi költségvetés finanszírozásával szociális foglalkoztatás és az akkreditált munkáltatók 

támogatása áll rendelkezésre (lásd Kajner és Jakubinyi 2015: 201-202). A tartós 

munkanélküliek foglalkoztatására pedig a kifejezetten ellentmondásos közmunka program 

érhető el. A közfoglalkoztatásra a kormány átmeneti megoldásként tekint, melyet követően a 

szociális gazdaság és különösen a szociális szövetkezetek játszanak szerepet a nyílt 

munkaerőpiacon történő reintegrációban (Ruszkai és Mike 2012: 6).68 A gyakorlatban 

azonban az ideiglenes jellegű közfoglalkoztatás és a résztvevők visszavezetése az elsődleges 

munkaerőpiacra nem jellemző, az eredmény inkább egy csapdaszerű, feudalisztikus rendszer 

megteremtése (részletes elemzésért lásd Bakó et al. 2014). Hátrányos helyzetű, regisztrált 

álláskeresőknek és közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyeknek a szociális 

szövetkezetekben 2013 óta lehetősége van a tagi munkavégzésre (sui generis munkavégzési 

jogviszony).69 Az újonnan létrehozott sui generis munkavégzési jogviszony „elindításához, az 

új tagok munkában való részvételéhez négy éven keresztül degresszív támogatást biztosít a 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap” (NGM 2013: 3).  

Egyéb állami támogatási lehetőségek kapcsán a közbeszerzések általános, a társadalmi 

vállalkozásoknak kedvező gyakorlatáról Magyarországon nem beszélhetünk (OFA 2017a: 

70). Kudarcba fulladt továbbá a kísérlet olyan ösztönző rendszer bevezetésére, amely a piaci 

szereplőket motiválta volna arra, hogy a társadalmi vállalkozásoktól vásároljanak a 

megváltozott munkaképességű emberek alkalmazását elősegítő rehabilitációs hozzájárulás 

felhasználása révén.  

5.2.1.2. Korábbi pályázati támogatások  

A társadalmi vállalkozások területéhez kapcsolható pályázati támogatások elsősorban uniós 

társfinanszírozással valósultak meg. Az állami szektor hosszú ideig nem használta a 

társadalmi vállalkozás fogalmát a hivatalos dokumentumokban, az elterjedtebb kifejezés a 

szociális gazdaság volt, különösen a szociális szövetkezetek támogatásával az EU által 

társfinanszírozott programok révén.  

                                                             
68 A közfoglalkoztatás történetének részletesebb elemzésért lásd G. Fekete et al. (2014b: 14-20). 
69 A tagi munkavégzés esetében részben vagy egészben a szociális szövetkezetben megtermelt javak 

természetben történő átadása keretében is megtörténhet az elvégzett munka kifizetése. 
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Az EU csatlakozás előtt a PHARE (Pologne, Hongrie Aide a la Reconstruction Économique) 

keretében helyi gazdasági és munkaerő-piaci fejlesztési programok zajlottak hátrányos 

helyzetű régiókban. Továbbá „a gyermekgondozás miatt a munkaerő-piacot hosszabb időre 

elhagyó, ill. az egyéb okból inaktív középkorú nők újra elhelyezkedésének az elősegítését” 

célzó kezdeményezések is elindultak (Frey 2007: 164).  

A 2004-es EU csatlakozás után az első fejlesztési időszakban (2004-2006), az uniós források 

felhasználását a Nemzeti Fejlesztési Terv határozta meg. A nonprofit szervezetek az összesen 

200 milliárd forint keretösszeggel rendelkező Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 

(HEFOP) keretében részesültek támogatásban, melynek két társadalmi vállalkozói 

tevékenységeket elősegítő támogatási konstrukciója a HEFOP/2.3.1 „Hátrányos helyzetű 

emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása”, valamint a HEFOP/2.3.1. 

„Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások” című program volt. Ezek a 

konstrukciók az első komolyabb tranzit foglalkoztatási programok létrejöttét tették lehetővé. 

Az Equal program keretében a munkaerő-piaci esélyegyenlőség megteremtésére irányuló 

innovatív kezdeményezések célozták a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek 

csökkenését. Továbbá a LEADER program is megjelent, melynek célja a vidékfejlesztési 

program prioritásainak megfelelően „a fenntartható gazdálkodás garanciáinak erősítése; a 

vidéki foglalkoztatási gondok enyhítése, a jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, helyi 

közösségek fejlesztése” volt (Horváth 2010: 28). Ebben az időszakban tehát több program 

megvalósult, azonban a támogatások számos hibája nehezítette a fenntarthatóságot: „a 

nonprofit szervezetek számára a HEFOP és EQUAL programok végrehajtásánál komoly, 

már-már az önfenntartásukat kockáztató akadályt okozott a ráfordítások megelőlegezése, és 

az utólagos finanszírozás több hónapos késedelme” (Frey 2007: 175). 

A Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) kifejezetten a szociális gazdaság 

témakörében indított strukturált párbeszédet, ekkor zajlottak az első kutatások a 

munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának javításáról, 

tanulmányok születtek a nemzetközi jó gyakorlatok hazai megismertetésére (Tóth et al. 2011: 

19). A ROP 3.2.2. konstrukciója foglalkoztatási projektek megvalósítását finanszírozta a 

szociális gazdaságban mintegy 8 milliárd forint értékben, melyre önkormányzatok, egyházi és 

civil szervezetek pályázhattak – körülbelül 80 program nyert. Ám „arra vonatkozólag sajnos 

nem áll rendelkezésre információ, hogy a pályázat keretében végzett képzési programoknak 

köszönhetően mennyien tudtak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, illetve arról sem, hogy 
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a létesült munkahelyek közül mennyit tudtak a támogatás kifutása után is fenntartani.” (Tóth 

et al. 2011: 20)70  

A második fejlesztési időszakban (2007-13), az uniós fejlesztési források felhasználásához az 

Új Magyarország Fejlesztési Terv járult hozzá, melynek legfontosabb átfogó céljai a 

foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése voltak, továbbá 

szerepelt benne a szociális gazdaság fejlesztése (az Equal és ROP programok tapasztalatai 

alapján). A szociális gazdaság fogalma megjelent továbbá a 2011-es Magyar Munka Terv 

második pilléreként a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepcióhoz kapcsolódva, mely „alapján 

átalakuló szociális szolgáltató rendszerben az otthonközeli szolgáltatások egy része 

megszervezhető a szociális gazdaság keretei között, részben magán, részben önkormányzati 

forrásokra támaszkodva” (NGM 2011: 5). 

A társadalmi vállalkozások és általánosságban a nonprofit szervezetek számára releváns 

területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) konstrukciói között kaptak 

helyet, összesen mintegy 4 milliárd eurónyi forrással. A szociális gazdaság, innovatív és helyi 

foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások (1.4.) alprogram keretében jelentek meg 

felhívások. A program egyik komponense, a TÁMOP 1.4.3. keretében kísérleti foglalkoztatási 

programok célozták az inaktív lakosság aktivizálását, a hátrányos helyzetű emberek 

munkaerő-piaci integrációját, a hosszú távú munkanélküliek tartós foglalkoztatását, a 

szociális gazdaságban fenntartható foglalkoztatási modellek kidolgozását (Ruszkai és Mike 

2012: 5). 

A szociális szövetkezetek támogatása a TÁMOP 2.4.3 keretében valósult meg elsősorban 

hátrányos helyzetű régiókban, hátrányos helyzetű, munkanélküli csoportok foglalkoztatása és 

taggá válása, önfoglalkoztatása érdekében. A TÁMOP 2.4.3. B konstrukció keretében 2,3 

milliárd forint, majd a TÁMOP 2.4.3. D konstrukció keretében 15 milliárd forint támogatás 

került szociális szövetkezetekhez (lásd NGM 2013: 113). A program előzménye volt a 

szociális szövetkezeteket életre hívó, központi költségvetési forrásból finanszírozott 

Szövetkezz 2007 és 2009 program, melyet az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 

öt éves időszakra dolgozott ki (945 millió forint pályázati keretet közvetített 36 szövetkezet 

részére). “A támogatási program célja, hogy növelje a szociális szövetkezetek szerepét az 

álláskeresők és nem foglalkoztatott személyek foglalkoztatásának bővítésében, továbbá 

                                                             
70 A nonprofit szervezetek az állami vagy forprofit pályázókhoz képest nem kapták nagy részét a teljes uniós 

finanszírozásnak (2004 és 2012 között 5-7%-a érte el a szektort, lásd Nagy 2016: 186) A finanszírozási 

mechanizmusok jobban illeszkedtek a nagyobb, intézményesebben működő nonprofit szervezetekhez. 
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újszerű szolgáltatásokat nyújtson a rászorulók számára (Petheő et al. 2010: 17). 2011-re több 

mint 250 szociális szövetkezet működött a programok hatására. Ám a program sok kritikát 

kapott, „legtöbben azt kifogásolták, hogy sokan az elérhető pályázati összegek miatt hoztak 

létre szociális szövetkezetet, a forma nem feltétlen illeszkedett céljaikhoz, illetve 

tevékenységükhöz” (Tóth et al. 2011: 20).  

A Strukturális Alapok által társfinanszírozott programok mellett bizonyos, a társadalmi 

vállalkozásokhoz hasonló tevékenységeket finanszírozott központi állami költségvetés is. 

Egyrészt szociális földprogramokat már 1992 óta megvalósítanak Magyarországon, a 

támogatás segítségével megtermelt élelmiszer gyakran az önellátást segítette, de több 

kezdeményezés vállalkozásként a piacon is el tudta adni termékeket (Ruszkai és Mike 2012: 

5). Másrészt az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány „1996-tól támogatta a közösségi-

közhasznú vállalkozások személyi (szociális) szolgáltatási tevékenységének a fejlesztését, a 

munkanélküliek tartós foglalkoztatásának elősegítése érdekében” (Frey 2007: 164). 

5.2.1.3. Jelenlegi pályázati támogatások 

A jelenleg rendelkezésre álló fő állami források a 2014-2020-as Partnerségi Megállapodásban 

rögzítettek, ahol a szociális gazdaság, a hátrányos helyzetűek számára tranzit foglalkoztatás és 

a leghátrányosabb helyzetű, a nyílt munkaerőpiacra nem, vagy nehezen integrálható csoportok 

számára védett foglalkoztatás mellett a társadalmi célú vállalkozás kifejezés is megjelenik. A 

dokumentum a társadalmi vállalkozások fejlődését célként azonosítja, támogatási 

programokat rendelve a cél eléréséhez (Miniszterelnökség 2014: 50). A társadalmi 

vállalkozások számára az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában a Gazdaságfejlesztési 

és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a Vidékfejlesztési Operatív Program (VP) 

(részletes elemzésért lásd Kajner és Jakubinyi 2015: 209-228) keretében eddig két nagyobb 

pályázati felhívás jelent meg. 

Jelenleg a fő pályázati program a Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-1) 

elnevezésű felhívás, melynek meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 6 milliárd forint volt, a támogatott támogatási kérelmek várható száma pedig 24 - 

900 db (NGM 2016: 5). A pályázat folytatása a Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 

(GINOP-5.1.7.-17) felhívás, melynek meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló 

tervezett keretösszeg 15 milliárd forint volt, a támogatott támogatási kérelmek várható száma 

pedig 300 - 600 db. „A projektek keretében a már működő civil és nonprofit szervezetek, már 
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működő társadalmi vállalkozások dinamizálásához és stabilizálásához kapcsolódó 

tevékenységek támogathatóak a tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében” 

(NGM 2017: 7). A kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel célcsoporttag új 

munkavállalóként történő foglalkoztatása és a piacra jutás támogatása. A programok 

keretében egy pályázó minimum 6.500.000 és maximum 250.000.000 forint támogatást 

nyerhet, ami a társadalmi vállalkozások számára elérhető egyéb támogatási programokhoz 

képest igen nagy összegnek tekinthető. Legújabban a Foglalkoztatás ösztönzése célú 

Hitelprogram (GINOP 8.8.1.-17) keretében “a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem 

megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító 

társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások” (MFB 2017: 1), jogi forma szerint 

egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok vagy szociális szövetkezetek 0% 

kamatos hitelhez juthatnak összesen 29,63 milliárd forint keretösszeggel. 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott 

mezőgazdaság” című (VP6-16.9.1-17 kódszámú) felhívás is, melynek célja a mezőgazdasági 

termelői tevékenységek diverzifikálása, méghozzá az egészségügyi ellátással, a szociális 

integrációval, a közösség által támogatott mezőgazdasággal és a környezeti és élelmiszerügyi 

oktatással kapcsolatos tevékenységekre bontás formájában. A támogatásra rendelkezésre álló 

tervezett keretösszeg 1,3 milliárd forint, a támogatott pályázatok várható száma 50 db. 

Kötelező elem itt is egy meghatározott célcsoport tagjainak bevonása és több éves 

együttműködés kialakítása (lásd Miniszterelnökség 2016: 6).  

További forrás az önkormányzati tagságú szociális szövetkezetek számára a „Fókuszban az 

önkormányzati tagsággal rendelkező közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális 

szövetkezetek” című pályázat. „Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatási programok csak 

átmeneti megoldást jelenthetnek, ezért a közfoglalkoztatásból kikerülők számára az 

elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedés egyik legfontosabb terepe a szociális gazdaság, 

azon belül is a szociális szövetkezet létrehozása és működtetése” (Fókuszban 2016: 3). A 

finanszírozás forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, a pályázható keretösszeg 10 milliárd 

forint, egy pályázó maximum 200.000 EUR-nak megfelelő forint összegre pályázhat. A 

felhívás alapján a program végrehajtása során legkevesebb 5 új munkahely létrehozására 

igényelhető támogatás közfoglalkoztatott illetve álláskereső személyek számára. Az 5 fő 
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közül legalább 2 főnek szövetkezeti tagnak kell lennie. A támogatási programot a 

Belügyminisztérium szakmai koordinálása mellet az OFA Nonprofit Kft. valósítja meg.71  

5.2.1.4. Fő állami intézmények 

A társadalmi vállalkozások fejlesztéséért kimondottan felelős állami intézmény nincs. Az 

állami programok megalkotásában, az irányelvek kidolgozásában több minisztérium szerepe 

jelentős. A fő kapcsolódó állami döntéshozó intézmények a Nemzetgazdasági Minisztérium 

(NGM), mely az EU által társfinanszírozott, a társadalmi vállalkozások számára 

támogatásokat (GINOP 5.1.3., 5.1.7., 8.8.1.) tartalmazó operatív programok kidolgozását 

végezi. A közfoglalkoztatás miatt a Belügyminisztérium is megemlítendő, itt található a 

kormányzati szintű koordinációs intézmény (Szociális Szövetkezetek Programiroda). További 

szereplő a társadalmi befogadással kapcsolatos kérdésekért felelős Emberi Erőforrás 

Minisztérium, a Strukturális Alapokért felelős Miniszterelnökség, valamint a mezőgazdasági 

tevékenységeket végző társadalmi vállalkozások támogatási programjait koordináló  

Vidékfejlesztési Minisztérium. 

A döntéshozatalt végző minisztériumok mellett támogatási programok végrehajtásáért felelős 

intézmények is befolyásolják a társadalmi vállalkozások helyzetét. A legjelentősebb ilyen 

szervezet az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit kft. (OFA – www.ofa.hu), 

melynek eredetileg a Munkaerő-piaci Alapból finanszírozott programjai a foglalkoztatás 

területén tevékenykedő nonprofit szervezetek támogatására irányultak. 1992-es alapítása óta 

az OFA „küldetése a munkanélküliség enyhítésének, a foglalkoztatás bővítésének a 

szolgálata, amivel fontos szerepet tölt be a hazai foglalkoztatáspolitikai 

intézményrendszerben. Számos a közösségi vállalkozásokat megalapozó programot indítottak 

el az elmúlt években” (Horváth 2010: 36). Az OFA a nonprofit szektor munkaerő-piaci 

programjaiként alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat, tranzitfoglalkoztatást és a tartós 

foglalkoztatást biztosító programokat fejlesztett ki (G. Fekete és Solymár 2004). 

Megvalósította a PERTU (Partnerség, Együttműködés a Regionális Tudásért) elnevezésű, az 

alternatív munkaerő-piaci projekteket szakmailag támogató kiemelt projektet, majd a 

Kooperáció+ kiemelt projekt keretein belül szociális szövetkezetek és foglalkoztatási célú 

nonprofit szervezeteket támogató regionális hálózatot is létrehozott (Csáky et al. 2014: 42). 

Jelenleg az OFA felelős a PiacTárs kiemelt projekt (www.piactars.hu) szakmai irányításáért, 

                                                             
71 Továbbá egyes vállalkozói támogatások szintén szólhatnak hátrányos helyzetű csoportoknak, pl. NEET 

fiataloknak a GINOP 5.2.3 és VEKOP 8.3.1. programok (lásd Reszkető Petra 2016: 11). 

http://www.ofa.hu/
http://www.piactars.hu/
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mentori és hálózatépítési feladatokért, valamint mérési, minősítési és értékelés rendszer 

létrehozásáért. A program nonprofit szervezetek és a szociális szövetkezetek „számára 

biztosítja szolgáltatásait, amennyiben a szervezetek vállalják, hogy társadalmi céljuk 

érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével 

hátrányos helyzetűek, munkanélküliek és inaktív emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.” 

(NGM 2015: 6) A kiemelt projekt (GINOP-5.1.2.) keretében rendelkezésre álló keretösszeg a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 1300 millió forint. Fontos 

megemlíteni továbbá az OFA általi Hozzáadott Helyi Érték Díjat, amely 2015 óta példaértékű 

társadalmi vállalkozásokat mutat be és díjaz. 

Az OFA konzorciumi partnere az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft (IFKA – 

www.ifka.hu). Az IFKA előminősítési rendszere a GINOP-5.1.3.-16-os és 5.1.7.-es pályázati 

konstrukció keretében társadalmi vállalkozások projektötleteit értékeli, előminősíti társadalmi 

és üzleti szempontrendszer alapján. A társadalmi vállalkozások csak akkor pályázhatnak 

GINOP-5.1.3-16 konstrukcióra, ha a minősítő tanúsítvány birtokában vannak.  

5.2.2. Magán fejlesztő és támogató szervezetek 

A társadalmi vállalkozások környezete az állami szereplők mellett nemzetközi és hazai 

társadalmi vállalkozás fejlesztőkből, a civil szektor támogatásához kapcsolódó szervezetekből 

és forprofit, főként pénzügyi szereplők támogatási programjaiból áll. A következőkben a 

meghatározó magán fejlesztő és támogató szervezeteket mutatom be.  

5.2.2.1. Társadalmi vállalkozásokat fejlesztő és támogató szervezetek 

A közvetlenül a társadalmi vállalkozásokra fókuszáló szervezetek évek óta jelen vannak 

Magyarországon. A társadalmi vállalkozás és vállalkozó kifejezéseket a témával foglalkozó 

nemzetközi fejlesztő szervezetek vezették be az 1990-es évek végén (a különböző 

megközelítések összegzéséért lásd a 4.2.1. fejezetet), ma már számos lehetőség van a 

pénzügyi és szakmai segítségre és a kapcsolatépítésre.  

Az egyik legfontosabb nemzetközi fejlesztő szervezet a NESsT (www.nesst.org), amely 

1997-es amerikai alapítású nemzetközi nonprofit szervezetként 2001 óta van jelen 

Magyarországon. A NESsT a fejlődő gazdaságú országokban támogatja a társadalmi 

vállalkozásokat. Minden országban nagyjából azonos módszertan szerint dolgoznak, a helyi 

igényekhez adaptálva: olyan társadalmi vállalkozási ötleteket keresnek, amelyek üzletileg is 

http://www.ifka.hu/
http://www.nesst.org/
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életképesnek tűnnek, és egy viszonylag szignifikáns társadalmi hatáspotenciál is van bennük. 

A NESsT szakértői a portfólióba bekerült szervezetekkel hosszú éveken keresztül együtt 

dolgoznak, kapacitásfejlesztési szolgáltatásokat, hiteleket, tőkeberuházást és vissza nem 

térítendő támogatásokat nyújtva nekik. Módszertanuk az ún. aktív jótékonyság (venture 

philantrophy) filozófiájára épül, azaz „nem egyszeri pénzügyi támogatással, hanem hosszabb 

távon vállal szerepet a vállalkozás életében, és testre szabott finanszírozással, szakmai 

tanácsadással, készségfejlesztéssel és kapcsolati tőkéjével egyaránt segíti azt. A támogatási 

filozófia ismérve a támogatottal való közös kockázatvállalás, és a teljesítmény nyomon 

követése is” (Csáky et al. 2014: 32). A NESsT munkájának három szakasza: (1) tervezés – 

aktív, több hónapig tartó együttműködésen alapulva vállalkozási ötlet értékelése, egy üzleti 

terv elkészítése általában egy társadalmi vállalkozásfejlesztő verseny keretében; (2) inkubáció 

– a társadalmi vállalkozás megvalósítása a nyertes üzleti terv alapján testre szabott stratégiai, 

üzletvezetési és pénzügyi segítség akár több (2–5) éven keresztül (a pénzügyi támogatás 

mértéke átlagosan 5000 USD); (3) növekedés – a társadalmi vállalkozás társadalmi hatásának 

megtöbbszörözése. A NESsT tervezési folyamatában eddig több mint 100 társadalmi 

vállalkozási ötlet gazdája vett részt. Továbbá a NESsT az elmúlt években kutatásokat is 

végzett, számos szakmai rendezvényt szervezett (pl. a Társadalmi vállalkozások Napja az 

OFA-val közösen), valamint a GINOP 5.1.3. pályázati felhívásra benyújtott üzleti tervek 

társadalmi hatásának értékelésében is részt vett, hozzájárult az értékelési keretrendszer 

kidolgozásához is (NESsT 2017). 

A másik legjelentősebb szervezet az Ashoka (www.ashoka.org), a társadalmi vállalkozók 

legnagyobb hálózata a világon, amely eddig világszerte mintegy 3000 társadalmi innovációt 

támogatott, ebből 170 vállalkozást Közép-Európában (Ausztriában, Lengyelországban, 

Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban). A szervezet 1995 óta van jelen 

Magyarországon, itt eddig 36 tagot avattak. Anyagilag és szakmailag támogatják a 

kiválasztott társadalmi vállalkozókat 3 évig, akik ily módon munkájuk fejlesztésén és 

terjesztésén dolgozhatnak. Fontos továbbá a közösség szerepe, „a tagok kéthavonta 

találkoznak, megismerkednek egymás szervezeteivel, személyes kapcsolataik révén sokféle 

együttműködés születik” (Szász 2001: 120). 

Az utóbbi időben a NESsT és Ashoka mellett új nemzetközi szervezetek is megjelentek 

Magyarországon. Ilyen például a Badur Alapítvány (www.badurfoundation.org), amely az 

iskolai hátrányok csökkentését és társadalmi változások fejlesztését célzó projekteket 

támogat, különösen a roma közösség számára, például mezőgazdasági társadalmi 

http://www.ashoka.org/
http://www.badurfoundation.org/
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vállalkozások révén. Korábbi projektjei száma 7, jelenlegi projektjeik száma 7. Szakmai 

partnere a NESsT, mellyel közös társadalmi vállalkozásfejlesztő programot (Ugródeszka 

társadalmi vállalkozásfejlesztő program) hirdetett azzal a céllal, hogy fenntartható társadalmi 

vállalkozások támogatásán keresztül halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegény 

közösségek életminőségét hosszú távon javítsa. A nyertes szervezet 5 hónapnyi ingyenes 

készségfejlesztési, szakmai támogatást és külön pénzügyi támogatást (a tervezett keretösszeg 

10.000.000 forint, mellyel legfeljebb két vállalkozást díjaz a zsűri) (lásd Badur Alapítvány 

2018). Új nemzetközi szereplő továbbá a Budapest Impact Hub 

(www.budapest.impacthub.net), amely 2016-ban nyitott Budapesten, és magát társadalmi 

innovátorok közösségeként definiálja. 

A nemzetközi szereplők mellett az utóbbi években számos hazai fejlesztő szervezet is kínál 

szakmai segítséget a társadalmi vállalkozások és más nonprofit szervezetek számára, néhány 

esetben anyagi támogatást is biztosítva. A Civil Support (www.civilsupport.hu) a társadalmi 

szervezetek fejlesztésén, a civil és a vállalati szektor összekötésén, szektorközi 

együttműködések kialakításán keresztül a társadalmi  szervezetek hatásnövelését célozza. 

2016-ban indították az Impact Accelerator (www.impactaccelerator.hu) nevű, 6-9 hónapos 

fejlesztési programjukat társadalmi vállalkozások számára, akiknek az értékesítési árbevétele 

legalább 5 millió forint a következő 6 hónapban, és amely végén befektető bevonása 

lehetséges (30-50 millió forint befektetés) (lásd Civil Support 2016).  

A Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesülete (THBE - www.thbe.hu), 2016-ban alakult 

a Portus Buda Group kezdeményezésében, a kockázati tőkebefektetőket „felhívja a 

társadalmi, környezeti haszon, hasznosság megvalósítására befektetéseik során, természetesen 

a pénzügyi profit elérése mellett” (OFA 2017a: 79). Az Egyesület célja a társadalmi 

hasznosságú befektetési szándék erősítése Magyarországon és a régióban. 

5.2.2.2. Forprofit, pénzügyi szereplők és támogatások 

A piaci szektor szereplői Tóth et al. (2011) szerint a nonprofit szektortól elkülönülnek és 

hiányoznak a kapcsolatok. „Hagyományosan az elképzelés uralkodó, hogy az előbbi 

foglalkozzék a társadalmi problémák enyhítésével, az utóbbi pedig szolgálja ki a piaci 

igényeket és termeljen profitot” (Tóth et al. 2011: 6). Azonban az utóbbi időben egyes, az 

ilyen tevékenységek támogatása iránt érdeklődő piaci szervezetek megjelentek, általában 

http://www.budapest.impacthub.net/
http://www.civilsupport.hu/
http://www.impactaccelerator.hu/
http://www.thbe.hu/
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finanszírozást, üzleti oktatást, pro bono tanácsadást és egyéb szakértői támogatást kínálva a 

CSR tevékenységük részeként.  

Az Erste Bankhoz kapcsolódó ERSTE Alapítvány (www.erstestiftung.org) Roma Partnerség 

programja a közösségek szintjén összpontosít a társadalmi vállalkozásokra, elősegítve a 

romák és nem romák közti együttműködést, ezáltal is előmozdítva a szegénység 

visszaszorítása elleni harcot. A 2011-ben indított good.bee program pénzügyi tanácsadást és 

szolgáltatásokat nyújt. „Több pilot jellegű hitelezést valósítottak meg, és ezek tapasztalatát 

intézményesítve, az „egyről a kettőre” elnevezésű, szociális bank program keretében 2016 

második felétől társadalmi szervezetekre specializálódott üzletágat indítottak” (OFA 2017a: 

78). A 2017-ben induló 1,5 éves inkubációs program (ERSTE SEEDS - Social Enterprise 

Establishment and Development Support) azoknak a társadalmi vállalkozásoknak a fejlődését 

szolgálja, amelyek működésükkel az esélyegyenlőtlenséget csökkentik, és a rászorulók 

életminőségének javítását segítik elő. A programban résztvevő társadalmi vállalkozások 

testreszabott, többlépcsős fejlesztést, szakmai segítséget kapnak két civil szervezetek és 

társadalmi vállalkozások fejlesztésérére szakosodott tanácsadó szervezet, az IFUA Nonprofit 

Partner és a SIMPACT szakértői csapatától. Emellett a legígéretesebb vállalkozások vissza 

nem térítendő támogatáshoz juthatnak, befektetői kapcsolatokat építhetnek, és felkészítést 

kaphatnak banki hitelből történő finanszírozásra, valamint a program folytatásában – újabb 

1,5 év – is részt vehetnek. A tervezett keretösszeg jelentős: 2 x 100.000 EUR. Egy-egy 

résztvevőre akár többmillió forintos támogatás is juthat (lásd Erste Bank 2017). 

A UniCredit Bank társadalmi felelősségvállalási projektje, a „Szociális Innováció” majd a 

„Lépj Velünk!” verseny 2013 óta nonprofit szervezetek és szociális szövetkezetek számára 

hirdet pályázatot. Célja olyan projektek megtalálása, amelyek hosszútávon fenntartható 

módon támogatnak hátrányos helyzetű közösségeket és családokat, akik a saját munkájuk és 

tevékenységük révén tartósan tudnak javítani életkörülményeiken. A 2017-es pályázati 

felhívás maximum 25.000 EUR támogatást és 12 havi mentorálást biztosít a nyertes 

pályázóknak (a projekt összdíjazása 60.000 EUR). A szakmai megvalósítást a NESsT segíti 

(lásd Unicredit Bank 2017). 

A KPMG 2009-ben indított Felelős Társadalomért Programja egy évig pro bono szakmai 

támogatás biztosításával segít nonprofit szervezeteket vagy társadalmi vállalkozásokat, 

amelyek az oktatás, az egészségügy és a környezetvédelem terén aktívak. A tanácsadó munkát 

http://www.erstestiftung.org/


152 

 

kiegészítheti működési támogatás (250.000-750.000 forint) és használt laptopok adománya 

(lásd KPMG 2017).  

A MagNet Bank kedvező feltételeket kínál a társadalmi vállalkozások és nonprofit 

szervezetek számára, pl. hitelbírálat során előnyben biztosít ilyen szervezeteket. A Közösségi 

Adományozási Program keretein belül „az ügyfelek rendelkezhetnek a banki nyereség 10%-

ával, így támogathatják a számukra fontos célokat képviselő civil szervezeteket, 

kezdeményezéseket” (OFA 2017a: 78). A MagNet Magyar Közösségi Bank szélesebb 

értelemben használja a civil szervezetek kifejezést, ideérti a társadalmi vállalkozásokat is. 

A PwC Magyarország a civil szervezetek üzleti képzésében, fejlesztésében vállal szerepet 

képzési nap keretében, 2017-től pedig Civil Mentoring Programot indítottak, „amely a 

kiválasztott szervezetek számára még inkább egyénre szabott, szükségleteikhez igazodó, 

valamint tartós tanácsadást és mentorálást biztosít” (OFA 2017a: 77). A pályázók közül 17 

nonprofit szervezet került be a képzéssorozatba.  

5.2.2.3. Egyéb lehetőségek: civil szervezetek fejlesztése, társadalmi innováció, mikrohitel 

A civil társadalom, nonprofit szektor fejlesztésével számos szervezet foglalkozik 

Magyarországon. E szervezeteket általánosságban nem ismertetem, csupán a társadalmi 

vállalkozások esetében is releváns szereplőket sorolom fel.  

A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet – www.demnet.hu) az EU-s 

Erasmus Társadalmi Vállalkozóknak Program magyarországi felelőse, hat hónapos 

ösztöndíjat és tanulási lehetőséget biztosít egy másik tagállam társadalmi vállalkozásában. 

Más civil szektort fejlesztő szervezetek szintén az utóbbi időben kezdtek kapcsolódó 

programokat, pl. Közösségfejlesztők Egyesülete, Védegylet, Társadalmi Összetartozásért 

Alapítvány, Cromo Alapítvány. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, nemzetközi katolikus 

jótékonysági szolgálat részeként a rendszerváltás utáni egyik első civil szervezetként szintén 

évek óta foglalkozik a társadalmi vállalkozások témájával. 

Bizonyos civil szervezeteket támogató alapok és szervezetek szintén finanszíroztak társadalmi 

vállalkozási tevékenységet elősegítő projekteket is civil szektorral fókuszáló programjaik 

keretében. A Svájci Civil Alap (2012-2015) Észak-Magyarország és Észak-Alföld sokszor 

hátrányos helyzetű területein támogatta civil szervezetek projektjeit. Az EGT/Norvég Civil 

Alap (2013-2016) pedig „azzal a céllal jött létre, hogy segítse a magyarországi civil 

http://www.demnet.hu/


153 

 

társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a 

demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában” (Kelemen-Varga et al. 2017: 6). Mindkét 

támogatási program keretében számos társadalmi vállalkozói tevékenység valósult meg. 

Társadalmi innovációs fogalmi keretben szintén több szereplő működik. A SocialMarie 

(www.sozialmarie.org) 2005 óta Magyarországon is olyan projekteket díjaz, amelyek már 

bizonyítottak, és olyan társadalmi hatású innovációs kezdeményezések, melyek megfelelnek 

„a SozialMarie társadalmi innovációról szóló kritériumainak” (SozialMarie 2018). Az első 

három nyertes 15.000 EUR, 10.000 EUR és 5.000 EUR díjazásban részesül, míg további 12 

díjazott projektenként 2.000 EUR-t nyer el. A Kreater Társadalmi Ügynökség 

(www.kreater.co) 30 év alatti fiataloknak három hónapos képzést nyújtó társadalmi 

innovációs gyakornoki programot kínál, a 2013-ban indult programot már több mint 250-en 

végezték el országosan. A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány youth2youth társadalmi 

innovációs versenyében (www.youth2youth.hu) résztvevő csapatok megoldási terveket 

dolgoznak ki olyan problémákra, amelyek a fiatalok jövőjéről szólnak, a nyertes csapat három 

tagja egy Berlini tanulmányúton vehet részt.  

Mikrohitel programok tekintetében a Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt. 

(www.kiutprogram.hu) emelendő ki, melynek célja hátrányos helyzetű (elsősorban roma) 

magánszemélyek vagy csoportok számára pénzügyi oktatás és tanácsadás biztosítása és 

megfelelő biztosítékok esetén legfeljebb 1 millió forint, vállalkozás indítására felhasználható 

hitel nyújtása (Ruszkai és Mike 2012: 6). A program 2009-ben részben állami 

finanszírozással indult, 2011 óta csak magánforrásokból működtetik.72  Jelenleg 21 vállalkozó 

van a portfoliójukban. 

5.2.3. Érdekképviseleti szervezetek, hálózatok 

A különböző típusú társadalmi vállalkozások és egyéb nonprofit szervezetek számára több 

hálózat és közösség létezik, elsősorban társadalmi céljaik és célcsoportjaik szerint 

kategorizálva – például a különböző fogyatékkal élők több szövetsége működik 

Magyarországon (pl. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Autisták 

Országos Szövetsége). A társadalmi vállalkozások egyes típusait – szociális szövetkezetek, 

adományboltok, szociális farmok – szintén képviselik szövetségek. Kifejezetten társadalmi 

                                                             
72 A program előzményeinek az SEED Alapítvány által női vállalkozóknak és az Autonómia Alapítvány által 

mélyszegénységben élő roma közösségeknek indított mikro-finanszírozási programokat tekinthetjük. 

http://www.sozialmarie.org/
http://www.kreater.co/
http://www.youth2youth.hu/
http://www.kiutprogram.hu/
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vállalkozásokat egy érdekképviseleti szervezet, a 2015-ben alakult Társadalmi Vállalkozások 

Országos Szövetsége tömörít. 

A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége (TAVOSZ - www.tavosz.hu) versenyképes 

gazdálkodási feltételek megteremtésében segíti tagjait, elsősorban a közös szakmai érdekek 

együttes érvényesítése, közös stratégia kialakítása és piacra jutásuk elősegítése által 

(TAVOSZ 2018). A TAVOSZ fő tevékenysége tehát az érdekképviselet, valamint az üzleti, 

piacra jutási, értékesítési kérdésekben való segítségnyújtás, tanácsadás. A szövetség egy a 

tagoknak ingyenes online rendszert üzemeltet, amin keresztül kérdésekkel fordulhatnak 

hozzájuk. Továbbá üzlethálózatukban és webáruházukban kimondottan a tagok termékeit 

értékesítik. A szövetség 12 szervezet együttműködéséből alakult, 2017-ben 64 tagjuk volt. 

Jelentős szervezet a 2010-ben alakult Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége (SzoSzöv 

- www.szoszov.hu). A 44 tagszervezettel rendelkező szövetség „képviseli a szociális 

szövetkezeteket, elősegíti azok racionális gazdasági tevékenységét, együttműködését, 

hálózattá szerveződését, továbbá társadalomformáló erővé válását” (SzoSzöv 2010). Alapvető 

célja állami szinten képviselni a szövetkezetek érdekeit, illetve reagálni azokra a társadalmi 

folyamatokra, amelyekben a szociális gazdasági vagy munkaerő-piaci kérdések megjelennek. 

További célja, hogy akár szociális szövetkezetek alakulásához, akár működéséhez jogi, 

pénzügyi tanácsokat biztosítson, illetve segítse a szövetkezetek között kapcsolatok 

kialakítását. 

Az Adományboltok Országos Szövetsége (ADSZ) 2014-ben alakult 10 alapító szervezettel. 

Fő célja az adományboltok külön értelmezését lehetővé tevő jogszabályi háttér kialakítása. 

További célja egy olyan rendszer kidolgozása, amely segíti az adományboltot nyitni vágyó 

szervezetek munkáját annak érdekében, hogy az adománybolt kultúra Magyarországon 

elterjedjen. A szervezet azonban jelenleg nem működik. 

2016-ban létrejött a Magyar Szociális Farm Szövetség (www.szocialisfarm.hu), mint önálló 

jogi személyiség. „Szövetség fő célja hogy a szociális farm, mint új, pozitív társadalmi - 

szociális, egészségügyi, foglalkoztatási és nevelési - funkciókkal kiegészülő mezőgazdasági 

modell Magyarországon jogilag is elismert státuszt nyerjen” (Magyar Szociális Farm 

Szövetség 2016: 1). 

http://www.tavosz.hu/
http://www.szoszov.hu/
http://www.szocialisfarm.hu/
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Továbbá egyes szakmai napok, konferenciák és más programok segítik elő a hálózati 

tevékenységeket, melyek közül a legismertebb a NESsT és az OFA által szervezett, évente 

megrendezett Társadalmi Vállalkozások Napja.  

5.2.4. Akadémiai szféra 

A szakmai hálózatosodáshoz kapcsolódik a tudományos diskurzus és érdeklődő felsőoktatási 

intézmények szerepe. Az első és a néhány évig egyetlen egyetemi kurzust a Budapesti 

Corvinus Egyetem indította a társadalmi vállalkozásokról és szociális gazdaságról 2006-ban. 

Itt született az első doktori értekezés is a témában 2009-ben.  

Az utóbbi években egyre több egyetem kínál kurzusokat és valósít meg kutatásokat a szociális 

gazdaságot és a társadalmi vállalkozásokat érintő kérdésekben.  A Debreceni Egyetem 2014-

ben szociális munka és szociális gazdaság mesterszakot indított, melynek célja, „hogy 

összhangot teremtsen a szociális segítő munka szakmai standardjai és a szociális gazdaság 

kihívásai között” (Debreceni Egyetem 2017). 

A Budapesti Gazdálkodási Egyetem és a Miskolci Egyetem is valósított meg kapcsolódó 

kutatásokat. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi karán pedig doktori 

disszertációk születnek a témában (lásd G. Fekete et al. 2017a: 30).  

5.2.5. A társadalmi vállalkozások helyzetét meghatározó szereplők és támogatások fő 

jellegzetességei Magyarországon 

A társadalmi vállalkozások szervezeti mezőjének alakításában az állam szerepe elsődleges. 

Kapcsolódó tevékenységek fejlesztésére fókuszáló állami szereplők és programok az elmúlt 

években megjelentek, a támogatási programok többsége a Strukturális Alapok 

társfinanszírozásával valósult meg, a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek, a szociális 

gazdaság és több program esetében kifejezetten a szociális szövetkezetek megerősítésére 

fókuszálva, ezekre a területekre szűkítve a társadalmi vállalkozások értelmezését. A 

fejlesztések célja többnyire a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára 

munkahelyteremtés és gyakran a vidékfejlesztés volt.  

Kifejezetten a társadalmi vállalkozások fejlesztésére vonatkozó, hosszú távú állami stratégia 

nincs Magyarországon. Ugyanakkor jelenleg jelentős összegű támogatási programok állnak 

társadalmi vállalkozások rendelkezésére, először van lehetőség kifejezetten e fogalom 

alkalmazásával források felhasználására. A programok nonprofit szervezetek és szociális 
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szövetkezetek számára elérhetőek, elsősorban hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatása 

érdekében. Az állami intézményi környezet kapcsán számos probléma felmerül, így például 

„hiányzik még az átfogó stratégiába illeszkedő állami támogatói rendszer, sőt a társadalmi 

vállalkozások gyakran elesnek a mások számára elérhető lehetőségektől, míg az őket 

közvetve érintő intézkedések – például a foglalkoztatási programok – legtöbbször nem a 

fenntarthatóságot, hanem a rövid távú eredményeket tartják szem előtt” (OFA 2017a: 75).  

A már lezárult támogatási konstrukciók hatékonyságát és eredményességét kevés elérhető 

hatásvizsgálat mérte, a meglévő elemzések pedig gyakran komoly kritikákat fogalmaznak 

meg az egyes vizsgált programok kapcsán. Összességében a nonprofit és szociális 

szövetkezeti uniós és állami támogatási programok kritikái között szerepel pl. a szervezeteket 

rövid távú gondolkodásra serkentő logika, a nyereségessé válást nem ösztönző bevételekkel 

kapcsolatos szabályozás, az adományozó, támogató és a megvalósító szervezetek részéről is 

jellemző kockázatkerülő hozzáállás, az üzleti kompetenciák hiánya a pályázók részéről, 

valamint az elérhető finanszírozási eszközök korlátozottsága (Számadó 2011: 10-11). A 

közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezeti pályázatok kapcsán G. Fekete és 

Lipták (2014: 141) kritikus a helyi önkormányzatok szerepével kapcsolatban is, szerintük „a 

szövetkezeti forma erőltetése, rosszabb esetben teljes kifordítása jelentős veszéllyel járhat, és 

újabb évtizedekre vetheti vissza ezt a poszt-szocialista országokban amúgy is érzékeny, de 

különösen a perifériákon kikerülhetetlen társadalmi gazdasági formát.” 

Az állam döntő szerepe mellett egyes magán, nem állami szereplők szintén relevánsak a 

társadalmi vállalkozások intézményesülésében. A nonprofit és a forprofit szektorból érkező 

magán fejlesztő és támogató szervezetek pénzügyi és/vagy szakmai segítségnyújtás révén 

elsősorban a társadalmi vállalkozások üzleti ismereteinek, készségeinek fejlesztését célozzák. 

Az ilyen típusú támogatási programok általában kisebb összegű finanszírozást és hosszabb 

távú szakmai segítségnyújtást, mentorálást biztosítanak. A társadalmi vállalkozások 

fejlesztésével először nemzetközi fejlesztő szervezetek (NESsT, Ashoka) kezdtek el 

foglalkozni, melyek jelentősége a szervezeti mező alakításában ma is elsődleges. Az elmúlt 

években továbbá számos új, hazai és nemzetközi szervezet is megjelent a szervezeti mezőben. 

A forprofit oldalról jelenleg növekvő érdeklődés tapasztalható, elsősorban a pénzügyi szektor 

egyes szereplői részéről. Továbbá számos kapcsolódó lehetőség elérhető társadalmi 

vállalkozások számára civil szervezetek fejlesztése vagy a társadalmi innováció területén, 

illetve Magyarországon is létezik mikrohitel program.  



157 

 

Az elmúlt években megalakultak az első érdekképviseleti szervezetek, melyek hatása 

egyelőre limitáltan érzékelhető. Nőtt továbbá a társadalmi vállalkozásokat vizsgáló kutatások, 

egyetemi kurzusok száma is, azonban a terület még mindig kevéssé kutatottnak tekinthető.   

5.3. A társadalmi vállalkozások megjelenésének és intézményesülésének értelmezései az 

interjúk alapján 

A társadalmi vállalkozások megjelenése és intézményesülése kevéssé dokumentált témakör 

Magyarországon, így fontosnak tartottam kapcsolódó kérdéseket megvitatni az 

interjúalanyokkal. Az 5.1. fejezetben bemutatott intézményes fejlődés keretei között, az 5.2. 

fejezetben ismertetett fő szereplők hatására megvalósuló intézményi izomorfizmus és 

vállalkozás különböző mechanizmusainak magyarországi jellemzői a működő társadalmi 

vállalkozások egyéni történeteiből derülnek ki leginkább, ezért megkértem ezért a társadalmi 

vállalkozó interjúalanyokat, hogy meséljék el szervezetük alapításának történetét, röviden 

foglalják össze történetük fő fordulópontjait, illetve ismertessék jelenlegi helyzetüket és 

jövőbeli terveiket. Külön kérdésekkel tértem ki az általuk ismert példákra (utánzó 

izomorfizmus), a fejlesztő szervezetek, támogatási programok szerepére (kényszerítő 

izomorfizmus) és a szektoron belüli együttműködéseikre (normatív izomorfizmus). Továbbá a 

személyes történetek mellett a szakértők és társadalmi vállalkozók véleményét is 

megkérdeztem a társadalmi vállalkozások szervezeti mező intézményes fejlődéséről és a 

mezőt meghatározó egyes szereplőkről. A kapott válaszok alapján levonhatóak 

következtetések a társadalmi vállalkozások helyzetét befolyásoló fő izomorfikus nyomásokról 

és az intézményi vállalkozás megnyilvánulási formáiról. 

5.3.1. Alapítók  

Az egyes társadalmi vállalkozások történeteit tekintve fontos megvizsgálni, hogy alapítóik 

milyen szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, hiszen ezek befolyásolják a társadalmi 

vállalkozások indulását és későbbi fejlődését.  

A mintában szereplő társadalmi vállalkozásokat alapító személyek többsége (14 fő) 

rendelkezett korábbi kapcsolódó (többnyire szociális vagy oktatási területen jelentkező) 

munkatapasztalattal állami intézményekben vagy nonprofit szervezetekben: egy interjúalany 

például fogyatékkal élőkkel nonprofit, állami, egyházi intézményekben is dolgozott, egy 

másik interjúalany felnőttképzési intézményben tanított. Korábbi foglalkozás tekintetében 

három esetben tanár, illetve programszervező, szociális munkás, iparművész, szociológus, 
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területfejlesztéssel foglalkozó kutató, szervezetfejlesztő, ötvös, építész is megjelent az 

interjúalanyok között. 

„És bennem mindig meg volt az az igény, hogy valamit konkrétan tenni kellene az 

egyenlőtlenségek csökkentése érdekében, ami hát kutatóként nem nagyon sikerült. Úgyhogy én 

a kutatói pályát elcseréltem egy ilyen vállalkozói, elemzői pályára. A gyakorlatban akartam 

az elméletet kipróbálni.” (társadalmi vállalkozó 17) 

Három alapító interjúalany kifejezetten forprofit oldalról érkezett, a szervezet megalapítása 

előtt nem foglalkozott társadalmi kérdésekkel: közgazdász, kereskedelmi vagy vendéglátás 

területén vállalkozó; informatikus és kommunikációs szakember is szerepelt a mintában. Két 

esetben korábbi munkatapasztalatokkal kevéssé rendelkező egyetemisták, friss diplomások 

alapították a szervezeteket. Az interjúalanyok között az állami szektor képviselője, egy 

polgármester is szerepelt. 

 „A vállalkozás területről érkeztem, mindig vállalkozó voltam.” (társadalmi vállalkozó 14) 

A társadalmi vállalkozások alapítói többnyire magánszemélyek voltak, az alapítványok 

esetében egy alapító és néhány kezdő ötletgazda, egyesületek esetében minimum 7 személy, 

nonprofit kft-knél és forprofit vállalkozásoknál szintén néhány magánszemély tulajdonos. Egy 

esetben fordult elő, hogy nonprofit szervezet és forprofit szervezet is tulajdonosként jelent 

meg a vállalkozásban. A szociális szövetkezetek esetében kétszer önkormányzat és egyszer 

karitatív egyházi szervezet is alapító volt.  

5.3.2. Alapötletek 

A mintába került társadalmi vállalkozások alapötletei gyakran innovatív, a meglévő struktúrát 

megváltoztató, a célcsoportok helyzetét javító gyakorlatok elindítását célozták, csupán két-

három válaszadó esetében volt hangsúlyosabb cél a tevékenység keretében támogatási forrás 

megszerzése. Az adott társadalmi problémára újszerű választ nyújtó tevékenységek az 

intézményi vállalkozás megjelenési formáinak tekinthetők.  

A társadalmi vállalkozás indításának oka gyakran (nyolc alkalommal) az ötletgazda szakmai 

érdeklődése volt. Ilyen esetekben többnyire kapcsolódó szakmák képviselői kezdték el a 

tevékenységet, szociális intézmények vagy civil szervezetek munkatársai, vagy ilyen 

szervezetekhez kapcsolódó szakemberek (pl. iparművész, kommunikációs szakember) 

kívántak – érzékelve az adott társadalmi igényt – új választ adni egy adott társadalmi 
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problémára. Egy interjúalany forprofit vállalkozása mellett kezdett bele a társadalmi 

vállalkozási tevékenységbe. 

„Ez úgy alakult, hogy annak idején, amikor a civil szervezetből én eltávolodtam, akkor 

elkezdtem kicsit gondolkodni és jó páran jöttek, hogy mit csinálok, mi a tervem és mondtam, 

hogy van egy tervem, amit nagyon szeretnék. Mondtam, hogy mi a tervem, és azt mondták, 

hogy annyira jó gondolat, hogy végre, hiszen erre nagyon nagy szükség lenne, hogy valaki 

elkezdjen ezen az úton is picit valamit kezdeni.” (társadalmi vállalkozó 5) 

„Nagyon erősen ez egy ilyen saját projekt ötlet volt, egyedül találtam ki, voltak inspirációk...” 

(társadalmi vállalkozó 9) 

Három esetben az alapítók egy alulról szerveződő közösségből, baráti társaságból kerültek ki. 

Egy interjúalany közösségi teret szeretett volna létrehozni egy ifjúsági szervezet közössége 

számára, egy másik interjúalany egy baráti társaság környezettudatos fogyasztás iránti igényét 

szerette volna kielégíteni, és valaki baráti családokkal kezdett helyi gazdálkodásba. Három 

további esetben maguknak munkát kereső fiatalok, korábban a civil szférában dolgozók 

fogtak szociális szövetkezet alakításába, akik társadalmilag felelős szervezetben, alternatív 

keretek között megélhetést szerettek volna biztosítani maguknak. 

„Ez egy informális, inkább ilyen lakossági, egyéni igényekre adott válaszra jött létre ez a 

történet, azért is egyesület, mert ez abszolút ezt a formát adja vissza.” (társadalmi vállalkozó 

18) 

„Nagyon erősen összekovácsolódott ott egy társaság, amire nagyon jól lehet építeni egy 

cuccot.” (társadalmi vállalkozó 20) 

 „Az alapítók is mind ilyen huszonéves fiatalok voltak, jellemzően vagy végeztek az egyetemen 

vagy utolsó éveik egyikében voltak, 25-26-27 év körüliek voltak és szerettek volna az iskola 

befejeztével egy vállalkozást alapítani. A másik tényező, az alapító tagjainknak van egy, 

hívjuk társadalmi felelősségvállalásnak vagy egy szociálisabb gondolkodás vagy nem pusztán 

csak az anyagi jólét kedvéért vállalkozunk, hanem szeretnénk, ha egyfajta társadalmi 

felelősségvállalás is megjelenne az üzleti tevékenységünkben.” (társadalmi vállalkozó 12) 

„Sosem hittem az alkalmazotti szférában, hiszek benne egy részről, mármint hogy léteznek 

azok az emberek, akik csak alkalmazásban tudnak dolgozni, én nem.” (társadalmi vállalkozó 

16) 
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Hat interjúalany személyes érintettsége miatt kezdett bele a társadalmi vállalkozásba. Ilyen 

érintettség lehetett egy hátrányos helyzetű településhez kötődés ott töltött gyerekkor miatt. 

Egy interjúalany például területfejlesztő szakemberként tért vissza arra a településre, ahol 

született; egy másik interjúalany kapcsolódó szakmai tapasztalat nélkül hozta létre társadalmi 

vállalkozását szülőfaluja segítésére; egy esetben egy falu polgármestere volt az ötletgazda. Az 

érintettség második formája a fogyatékkal élő gyermek vagy egyéb hozzátartozó, harmadik 

formája az etnikai származásbeli (roma) érintettség.  

„Belső indíttatásból, mert én ott születtem, ott nőttem fel, ma már nem ott élek, de oda kötnek 

sok-sok generációs családi gyökerek. És ott volt meg az a bizalmi tőke, meg 

kapcsolatrendszer, ahol a polgármesterrel el lehetett kezdeni dolgozni, meg helyi 

emberekkel... És akkor én így kerültem kapcsolatba a társadalmi vállalkozásokkal, hogy én 

olvastam, hogy ez van, és megértettem, hogy mi ez. Korábban nem így hívták. Hívtuk mi 

mindennek, szociális gazdaságon belül közösségi gazdaságon belül közösségi vállalkozás, 

nonprofit szektor, ki milyen interpretációban használta.” (társadalmi vállalkozó 17) 

„És akkor mi azt éreztük, ugyanaz a fejlesztőnk és azt éreztük, hogy az tök jó lenne valamit 

csinálni, mert hogy az egész egészségügyben nagyon sok, iszonyatos sok problémát láttunk, 

tehát sérült gyerekes szülőként bekerülni ebbe a rendszerbe, és kívülállóként rátekinteni, 

iszonyatos mennyiségű tudásunk van, hogy hogyan lehetne szülő szempontból nyilván az én 

életemet könnyebbé teszi, racionalizálni, másképp csinálni dolgokat, bármi.” (társadalmi 

vállalkozó 19) 

Az interjúalanyok közül négyen elsőként nonprofit szervezetet alapítottak, nem kifejezetten 

társadalmi vállalkozói tevékenységgel foglalkoztak a kezdetekben. E szervezetek alapításának 

oka általában a korábbi munkahely rugalmatlansága volt a társadalmi problémák megoldására 

irányuló tevékenység tekintetében, saját szervezet létrehozása vált szükségessé a kreatív 

problémamegoldáshoz szükséges szabadság biztosítása érdekében. Egy interjúalany például 

izgalmas szociálpolitikai és jóléti ellátásokhoz kapcsolódó kezdeményezéseket ismert meg 

külföldön, és kollégáival arra hozta létre a nonprofit szervezetet, hogy itthon adaptálni tudja a 

látottakat. Egy másik interjúalany alternatív oktatási módszertant tudott így bevezetni, egy 

harmadik interjúalany fogyatékkal élők lakhatását tudta az új szervezet révén megfelelőbben 

biztosítani.   
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„Egy nagyon erős fókuszunk volt, hogy csak olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amit államnak 

vagy önkormányzati intézménynek nem kötelező feladata ellátni. Úgy éreztünk, egyébként ez 

így is volt a 90-es években, nemcsak mi éreztük így, hogy a rendszer lassan reagált így a 

társadalmi változásokra, és rengeteg olyan terület volt, ahol hiányzó szolgáltatások voltak, 

vagy a meglévők szemlélete nagyon nem tetszett nekünk. Végül is így volt, voltunk néhányan, 

akik próbáltunk nyitott szemmel járni a világban, tele voltunk ambíciókkal, szerettünk volna 

meglévő szükségletekre, egyébként hiányzó szolgáltatásokra reflektálni, és tulajdonképpen ez 

volt a legfőbb motivációnk.” (társadalmi vállalkozó 1) 

E példák esetében később a társadalmi vállalkozói tevékenységek a már meglévő nonprofit 

szervezetek bevételeinek diverzifikálását, korábbi tevékenységek kiegészítését szolgálták, a 

pénzügyi fenntarthatóság szempontjából egyrészt a pályázati rendszerből fakadó likviditási 

problémák megoldását, másrészt a pályázati források csökkenésének kiegyensúlyozását is 

nyújtották. Illetve a bevételek diverzifikálása mellett a célcsoporttal való munka során 

egyértelművé vált komplex problémahalmazra adott újabb válasz is volt a társadalmi 

vállalkozás. 

„Mindenhonnan elutasítottak a pályázatainkkal, nyilván nem véletlen, kinek kell az, hogy 

öntudatára ébredjen egy ekkora tömeg. Ezt nemcsak mi tudjuk, hanem tudják a másik oldalon 

is, és nyilván nem az a céljuk, hogy öntudatára ébredjen egy csomó civil vagy nem tudom.” 

(társadalmi vállalkozó 5) 

„A társadalmi vállalkozást a működés hozta, és ami az egyik legfontosabb, hogy az állami 

normatív támogatás az nem elég, az egy nagyon alacsony szintű, színvonalú működtetéshez 

elegendő, hogy mi szociális szolgáltatásokat nyújtsunk és ahhoz, hogy… értelmes 

foglalkoztatás legyen fogyatékos embereknek, ahhoz több pénzre van szükség, és ezért fontos 

a bevétel.” (társadalmi vállalkozó 3) 

 „És ennek nagyon egyszerű oka volt, nem elsősorban anyagi oka volt, mert akkor 

pályázatokból nagyon jól lehetett fenntartani szervezetet, hanem ha egy civil szervezet a 

támogató felé koncentrál, azaz csak a támogató piac felé, akkor az a cél, ami a társadalmi 

cél, az mindig sérül. Nem tud a célcsoportra koncentrálni, nem tud a társadalmi ügyre 

koncentrálni, illetve messze nem abban a minőségben. Míg ha a célcsoport fizet, el kell érnie 

a valódi szükségleteket, akkor oda koncentrál ezerrel, és nem arra, hogy megírjam a 

pályázatot, jól sikerüljön, megnyerjem.” (társadalmi vállalkozó 4) 
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A két önkormányzati alapítású szociális szövetkezetnél a szervezet létrehozása szintén nem a 

helyi gazdaság fejlesztésének kezdetét jelentette, korábban egyéb támogatási programok, 

foglalkoztatási projektek, közfoglalkoztatás alapján szervezték a munkát. A szociális 

szövetkezetek ezekben az esetekben egy hosszabb fejlesztő folyamat részeként jöttek létre.  

„Alapvetően a közmunka programból indult minden. A közmunka programnál mindig a BM-

től van egy ellenőrzés általában évente kétszer megtörténik vagy háromszor is, de van egy 

olyan kontakt személy, akivel mindig kapcsolatban vagyunk, segítséget kérünk illetve, persze ő 

is próbál nekünk a maga… automatikusan segítséget nyújtani. Ha bármi új dolog felmerül, 

akkor hívnak bennünket. És azt hiszem, hogy 2011 volt az az év, amikor felhívtak, hogy 

szociális szövetkezetek alapítását kezdeményezik.” (társadalmi vállalkozó 13) 

5.3.3. Kezdetek 

A társadalmi vállalkozások indulása kapcsán hasonlóságok és különbségek is kirajzolódnak 

az interjúalanyok válaszaiból a szervezeti keretek, kezdőtőke és releváns szaktudás 

tekintetében. A fő tendenciákat a következőkben ismertetem. 

Szervezeti keretek tekintetében négy interjúalany esetében már korábban is működő nonprofit 

szervezet kezdett vállalkozói tevékenységbe. Ezekben az esetekben az első időszakban az 

eredeti szervezetben működött a tevékenység, majd egy idő után több válaszadó esetében új 

szervezetet is létrehoztak a tevékenységek hatékonyabb végzése céljából. Az interjúalanyok 

egy másik csoportja nonprofit szervezeti háttér nélkül kezdett ötlete megvalósításába, a 

tevékenység megkezdése és a szervezet létrehozása között néha évek is elteltek. Ilyen 

esetekben eleinte gyakran egy már működő, külső forprofit szervezet „fogadta be” a projektet, 

és növekedés esetén alapítottak saját szervezetet. Egy interjúalany például nem hosszútávon 

gondolkodott, rövid szakmai projektben egyszeri terméket fejlesztett ki, melynek sikere után 

fokozatosan fejlődött vállalkozássá a tevékenység. Egy másik interjúalany sokáig már 

meglévő forprofit vállalkozása mellett végezte társadalmi vállalkozói tevékenységét, majd 

amikor már lehetőség adódott rá, kifejezetten a társadalmi vállalkozással kezdett foglalkozni.  

 „Tehát én igazából a helyet teremtettem meg és az irányt, ami meg közben lett értékek, 

nemcsak rajtam múlott, hanem még pár emberen. Elkezdtem megcsinálni a helyet meg 

ilyesmi, és amikor elkezdtük megcsinálni a helyet, akkor csak utána kezdtünk el papírokat, 

jogi formát ölteni.” (társadalmi vállalkozó 16) 
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 „2010 végén döntöttünk úgy, hogy csapjunk bele, próbáljuk meg. Nyissunk egy darab ilyen 

boltot, aztán majd lesz valami. De igazából hobbiszinten.” (társadalmi vállalkozó 15) 

A kezdetekben akár a korábbi nonprofit szervezetek, akár az újonnan létrehozott társadalmi 

vállalkozások kapcsán az ötletgazdák, alapítók gyakran egyéb munka mellett végezték 

társadalmi vállalkozói tevékenységeiket, egyesek évekig önkéntesként dolgoztak benne - ez 

több esetben máig így zajlik, ha a szervezetek nem termelik ki a béreket.  

„Tulajdonképpen meg kellett, hogy értsük, muszáj mögé raknunk egy egy normális céget, 

aminek tervei vannak, van üzleti terve, van bevételi-kiadási terve, szép lassan de felfogtuk, 

hogy ez csak így működhet.” (társadalmi vállalkozó) 

Gyakran már a társadalmi vállalkozások indításakor alapvető fontosságú volt egy pályázat 

vagy egy támogató jelenléte. A konkrét ötlet mindig az alapító/alapítók sajátja, de akár egyes 

tevékenységeket vagy célcsoportokat (pl. hátrányos helyzetűek foglalkoztatása) is 

betudhatunk külső szakemberek javaslatainak. Az új szervezet alapítása és jogi formája 

szintén néha támogató, fejlesztő szervezet tanácsának tulajdonítható, például több interjúalany 

a NESsT hatására alapított nonprofit kft.-t, a mintába került szociális szövetkezetek pedig egy 

kivételével támogatási programra való pályázás miatt vették fel ezt a jogi formát. Támogatási 

forrás azonban akár forprofit vállalkozások esetében is segíthette az indulást. Sok esetben a 

támogatási források mellett többnyire saját tőkét fektettek a vállalkozásba az alapítók.  

 „És akkor csináltuk ezt a szociális szövetkezetet, amiben nem kis részben volt benne az is, 

hogy nem csak az, hogy olvastuk, hogy ez máshogy működik, és hogy ezzel lehet dolgozni, 

hanem azt is láttuk, hogy lehet erre támogatásokat elhozni, és haladni előre.” (társadalmi 

vállalkozó 17) 

„Én is megnéztem, utánajártam, hogy a szociális szövetkezet miért is lenne jó itt az 

önkormányzatnak, és akkor megalapítottuk a szociális szövetkezetet, ugye önkormányzati 

tagsággal meg minden, amit kértek.” (társadalmi vállalkozó 13) 

„Saját tőke és a két pályázat. Azzal indultunk el. Volt egy pályázat, ami 25 millió forint volt, 

de az csakis kizárólag a felújításhoz volt… Az összes többit nekünk kellett fizetni. Ugyanilyen 

volt a berendezésre szolgáló pályázat, egy részét fizette, másik részét nekünk kellett.” 

(társadalmi vállalkozó 8) 
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Üzleti és az adott vállalkozási területhez kapcsolódó szaktudással (pl. étterem, bolt) az 

alapítók gyakran nem rendelkeztek a kezdetekben, munkájuk során később kellett 

beletanulniuk. Több interjúalany folytatta is tanulmányait annak érdekében, hogy végezhesse 

a célzott tevékenységet, ami plusz elköteleződést, energiát, nehézséget jelentett számára.  

„Egyetlen egyhez értettünk, hogy hogyan tudunk fogyatékos embereket betanítani különböző 

munkafolyamatokra, különböző bonyolult munkafolyamatokat hogy tudunk olyan kis 

szakaszokra felosztani, hogy azt el tudja látni egy-egy hátrányos helyzetű, fogyatékos ember 

is.” (társadalmi vállalkozó 1) 

5.3.4. Példák, inspirációk 

A társadalmi vállalkozók közül hat főt külföldi példák inspiráltak tevékenységeik elindítására 

akár személyes látogatás, akár olvasmányélmény alapján. Ilyenkor nem egy az egyben 

adaptálták a példákat, csak világossá tették számukra, hogy lehet ilyet csinálni.  Ilyen példa 

volt a Body Shop, egy írországi étterem, egy amerikai adománybolt, egy osztrák pékség, egy 

holland étterem, egy prágai kávézó, belga és olasz szociális szövetkezetek, vagy az angliai 

Camphill rendszer.  

 „Akkor láttam, hogy három lábon jótékony, tehát társadalmilag hasznos, de mégis egy 

klasszikus üzleti tevékenység, hogy így megragadt bennem, hogy mi is ez? És hogy Európában 

vagy Magyarországon ez van vagy nincs, hát nyilván nincs, mert nem hallottam róla.” 

(társadalmi vállalkozó 15) 

A külföldi példákat a többnyire a fogyatékkal élők foglalkoztatását célzó és a 

környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó szervezetek soroltak fel. Egy szervezet magát a 

projekt ötletet is nemzetközi forrás által finanszírozott projekt keretében hozta 

Magyarországra. A roma célcsoport esetében nem ismertek külföldi példákat, és a vidéki 

helyi gazdaságot fejlesztő szervezetek esetében sem említettek ilyeneket. 

Magyarországon többnyire nem zajlott még hasonló tevékenység, amikor az interjúalanyok 

belevágtak az ötletük megvalósításába. Nyolc esetben ismertek magyar társadalmi 

vállalkozásokat, ezekben az esetekben az Ashoka, NESsT portfólió tagjait vagy az OFA 

mentorhálózatából említettek szervezeteket. Azonban ezek a példák gyakran nem segítették a 

válaszadókat kifejezetten, mert eltérő célcsoportokkal, tevékenységekkel foglalkoztak. Két 

interjúalany kritikaként fogalmazta meg, hogy ezekben a hálózatokban olyan példákat láttak, 
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melyektől ők különböztek. Egy interjúalany hallott hasonló magyarországi példáról, de nem 

tudták felvenni a kapcsolatot a szervezettel. Egy másik interjúalany ismert hasonló 

szervezetet, de éppen azt tartotta fontosnak, hogy meghatározza, konkurenciaként miben tér el 

tőlük.  

„Láttam az Ashoka-n belül, igen láttam, inkább azokat láttam sikeresnek és működőnek, akik 

az üzleti szférából érkeztek és azokat láttam sikeresnek, akik fogyatékosokkal foglalkoztak.” 

(társadalmi vállalkozó 2) 

„Nagyon sok jó embert ismertünk meg, jó viszonyban vagyunk velük, segítjük egymást. De hát 

ugye mindenkinek meg van a maga baja, aki nem ért a vállalkozáshoz, az szenved attól, hogy 

nem érti meg, hogy miért kell számlát adni. Aki mit tudom én, az emberekkel van problémája, 

annak azzal van problémája. Mindenkinek meg van a maga kis szemétdombja, amin 

megpróbál valamit csinálni.” (társadalmi vállalkozó 14)  

A külföldi és hazai példák ellenére azonban a társadalmi vállalkozók inkább saját kútfőből 

valósították meg ötleteiket, illetve többen semmilyen példát nem ismertek. A követhető 

minták hiánya nehézségként is megjelent, hiszen emiatt számos olyan problémával 

szembesültek a működés kezdete során, amelyek megoldásához nem tudtak segítséget kérni. 

 „Mindenki ezt kérdezi, hogy mi egy ilyen külföldi modellt követünk-e, és tökre nem. Persze 

tök sokat utaztam életemben, biztos, hogy ezekből egy pici hozzárakódott ahhoz, ami ebből 

lett, mert ez abszolút nem egy klasszik magyar.” (társadalmi vállalkozó 18) 

„Azt gondolom, bennünk érett meg a gondolat arra, hogy… hogy valamit… változtatni kell. 

Tudod úgy van ez, hogy csinálunk dolgot, hogy.. amikor úgy érzed, hogy megállsz az azon a 

szinten, nem tudsz elmozdulni, mindig leülünk, hogy mi legyen, valamit kezdjünk vele mert ez 

így nem maradhat, stagnál, nem változik a helyzet, vagy egyre több olyan régi dolog jön elő, 

ami visszahúzza.” (társadalmi vállalkozó 2) 

5.3.5. Magán fejlesztő és támogató szervezetek szerepe 

A társadalmi vállalkozásoknál többnyire az indulás és későbbi működés során is jelentős 

szerepet játszottak a fejlesztő, támogató szervezetek. Néhány esetben nem volt jellemző 

csupán a kezdeti segítség, de minden interjúalany megnevezett olyan szervezeteket, amelyek 

a fejlődésüket segítették a későbbiekben. A régebbi szervezetek esetében az Ashoka (3 

esetben) és a NESsT (5 esetben) – két esetben mindkettő szervezet – volt meghatározó. 
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Újabban egyéb fejlesztők is fontossá váltak. Egy interjúalany többnyire több segítőt is 

megnevezett.  

A leggyakrabban a NESsT szerepe volt jelentős, négy kezdeményezés a segítségükkel vált 

társadalmi vállalkozássá. Egy interjúalany nem érezte szervezetét a portfolióba illőnek, mivel 

a NESsT programja inkább céloz kisebb társadalmi vállalkozásokat, alapítványokat, 

egyesületeket, ők túl üzletiesek, profik voltak nekik. 

 „Ez fantasztikus segítség volt. Rendkívül sok gyakorlati tudást szedtem itt fel, ez nagyon-

nagyon jó volt. Ez egy olyan iskola volt, hogy csak hálával tudok rájuk gondolni.” (társadalmi 

vállalkozó 8) 

„Akkoriban még senki nem tudta azt, a NESsT-et leszámítva, akik már akkor is társadalmi 

vállalkozásnak hívták ezeket a dolgokat, és ilyen értelemben én mindent tőlük tanultam a 

vállalkozásról. A mi esetünkben volt egy uniós komolyabb pályázati támogatásunk, ez hogy ők 

adtak másfélmillió forintot, nem is tudom mennyit adtak, ez teljesen úgymond indifferens volt, 

ami nagyon sokat, nekem sokkal többet segített, hogy ők olyan szakértőket tudtak 

becsatornázni a mi tevékenységünkbe, akiket mi soha, úgymond kis vidéki szervezetként soha 

nem tudtunk volna sikerrel megkeresni.” (társadalmi vállalkozó 1) 

Az Ashoka által a tagok számára elérhető képzések, tréningek eredményezték három esetben 

a társadalmi vállalkozás szemlélet kialakulását, a vállalkozói véna erősítését. 

„Amit csinál, hihetetlen profi fejvadász módszertannal kiválaszt embereket, akik egyébként 

szerintem nem annyira a társadalmi vállalkozás nem üzleti spektrumában vannak, hanem 

inkább a nonprofit.” (társadalmi vállalkozó 9) 

„Ez egy folyamatos tudásfelvétel, amikor az Ashoka felkeresett, azt kérdezték, hogy mi az, 

amiben tudnak segíteni és azt mondtam, hogy a vállalkozói tudás nincs meg... Tehát hogy volt 

ebben más tudás is, csak kifejezetten ez a társadalmi vállalkozást az Ashoka-hoz kötöm. 

rengeteg olyan tapasztalás jött az előző években hozzá, amit akkor lehetett kikristályosítani 

vagy akkor lehetett rendszerbe foglalni.” (társadalmi vállalkozó 2) 

A NESsT és Ashoka elsődleges szerepe mellett más szervezetek is segítették a társadalmi 

vállalkozások fejlődését akár pénzügyi támogatással, akár egyéb szakmai segítség révén. 

Illetve több interjúalany megjegyezte, hogy az elmúlt években megjelent sok fejlesztő és 

támogató szervezet, amelyek munkája elősegíti a társadalmi vállalkozások fejlődését. Az 
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interjúkban előforduló fejlesztő szervezetek, támogatási programok a következők voltak: 

Máltai Szeretetszolgálat, Civil Support Nonprofit Kft., Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 

Kurt Lewin Alapítvány, Kreáter Társadalmi Innovációs Ügynökség, Ökotárs Alapítvány, 

Open Society Institute, Norvég Civil Támogatási Alap, Visegrádi Alap, Concorde 

Alapkezelő, Design Terminal, német Social Impact Lab, Erste Bank, Magyar Vállalati 

Felelősségvállalási Egyesület, Hungarian Business Leaders Forum, IFUA Nonprofit Kft., 

Unicredit Bank, Civil Társadalom Fejlesztéésért Alapítvány, valamint egy magánszemély 

angyal befektető. 

 „Ahogy az ilyen társadalmi vállalkozásokat és társadalmi vállalkozási szektort támogató 

szervezetek és itt magánszervezetekről beszélek, tehát nem állami szervezetekről, sokkal 

jobban szaporodnak, és sokkal komolyabb és hatékonyabb munkát végeznek, mint amennyit az 

állam ehhez hozzátesz.” (társadalmi vállalkozó 15) 

Két interjúalany nem számolt be fejlesztő szervezetek segítségéről. Illetve egy interjúalany a 

szakmai segítségnyújtással nem volt elégedett, nem tartotta kellően hasznosnak és személyre 

szabottnak a fejlesztők munkáját.  

„Szerintem az volt a helyzet, hogy valahogy kimaradtunk ezekből a szórásokból, szóval nem 

tudom. Pedig iszonyatosan jó lett volna bármikor, hogy bárki jön. De lehet, hogy ez a 

társadalmi vállalkozás kívülről nem biztos, hogy így látszik a helyről. Mi sem kopogtattunk 

ajtókon.” (társadalmi vállalkozó 20) 

„Nincs igazából ez a fajta mentor program, hogy választhatok magamnak egy embert, aki 

mondjuk fél éven keresztül mellettem van, úgy hogy tényleg segít a kapcsolati tőkéjével, ha 

pénzzel nem is, de minden mással igen.” (társadalmi vállalkozó 19) 

Két interjúalany a nagyvállalati, pénzügyi szektor támogatásainak relevanciáját is 

hangsúlyozta, kiemelve azok szervezetre szabott, intenzív mentorálással egybekötött jellegét, 

mely az állami támogatások esetében kevésbé jellemző. A nagyvállalatok egy interjúalany 

szerint egyre nyitottabbak a társadalmi vállalkozások irányába.  

„Tehát egy bank, egy befektető, vagy egy olyan támogató, aki a fejlesztésben gondolkodik, az 

elemzi azt a céget, megnézi annak az adott helyzetét, és ő rá szabva kínál valamit. De ez nem 

az, hogy akkor így néz ki az indikátor tábla, és ha ide ötöt beírsz, akkor a másik oldalon ez a 
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szám jön ki, hogy. Tehát ha valamivel fogunk tudni élni, akkor inkább ezek a megoldások.” 

(társadalmi vállalkozó 7) 

A szakértők a magán fejlesztő és támogató szervezetek kapcsán szintén többnyire az Ashoka 

és NESsT szerepét hangsúlyozták, amelyek elterjesztették a társadalmi vállalkozások 

fogalmát Magyarországon az 1990-es és 2000-es években. E két nemzetközi szervezet 

rendelkezett megfelelő szakmai és pénzügyi háttérrel ahhoz, hogy kapcsolatba lépjenek a 

lehetséges szereplőkkel és hosszabb távú fejlesztő munkát végezzenek az érdeklődőkkel. 

Több interjúalany megerősítette, hogy a szervezetek fókusza az évek során megváltozott. A 

profitgenerálás, piaci fenntarthatóság korábban nem volt annyira hangsúlyos, a magyar 

környezetre szabva inkább az innovációs készség és civil szervezeti keretek merültek fel. 

Mára a nemzetközi trendeknek megfelelően módosult a nemzetközi fejlesztők megközelítése, 

eszerint a társadalmi vállalkozás definíciójának nem része az, hogy milyen jogi formában 

működik. Egy interjúalany kritikája szerint, ha egy elképzelés nem fenntartható piaci 

értelemben, akkor nem támogatják. További kritika volt, hogy a NESsT által alkalmazott 

hosszú távú intenzív tervezésre a jelenlegi, gyorsan változó világban nincsen idő.  

„Ők is a civil szektorból indultak ki, és nem tudtak az akkori magyar civil szektorral mit 

kezdeni, meg igazán fejleszteni őket, vállalkozássá. Tehát ez tartotta magát, ez a megközelítés, 

hogy akkor a civil szektorból kell, hogy jöjjön egy társadalmi vállalkozás, és akkor őket kell 

így megfigyelni, fejleszteni, nézni.” (szakértő 7) 

„Azt látom, hogy ott meg kicsit ez a piaci… piaci elvárásoknak való megfelelés, ami kicsit 

túlbillent.” (szakértő 12) 

„Tehát ha év közben családi törvényekben adótörvényt módosítanak, akkor az a fajta 

egyébként gyönyörű kidolgozottságú üzleti terv, az fölösleges.” (szakértő 24) 

Az újabban ismét megerősödő Ashoka és NESsT mellett megjelenő egyéb fejlesztő és 

támogató szervezetek a szakértő interjúalanyok szerint jellemzően szintén inkább civil 

szervezetekkel kezdtek foglalkozni, majd lassan változtatták vagy tágították ki fókuszukat 

kifejezetten a társadalmi vállalkozásokra.  A válaszadók e szervezetek szerepét fontosnak 

tekintették, alternatív megközelítések képviselete és támogatási források biztosítása miatt. 

 „És szerintem az nagyon hasznos, hogyha vannak más szervezetek, sőt, nagyon kellenek más 

szervezetek, amik esetleg egy-egy elemet erősítenek.” (szakértő 11) 
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„Elhanyagolható az állami pénzosztáshoz, sőt az EU-s forrásokhoz képest, ugyanakkor 

nagyon fontos erkölcsileg, tehát hogy olyan dolgok mellett teszik le a voksukat, és olyan 

fuvallatot hoznak, levegőt, szemléletet, az emberek rádöbbenjenek arra, hogy ez van, ez 

létezik, tehát fontosak ezek a szervezetek.” (szakértő 15) 

5.3.6. Az állami támogatások szerepe 

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok meghatározó állami szereplők közül az OFA-t 

említették elsősorban. A szervezet kifejezetten a szociális szövetkezetek körében került 

említésre (9-szer tartották fontosnak említeni). Az interjúalanyok pályázat megírásával 

kapcsolatos tanácsadásról, megnyert pályázat után kapott szakmai segítségről, illetve az OFA 

hálózatán keresztül más szervezetekkel való ismerkedési lehetőségekről számoltak be.  

„Akkor ez az OFA nevű szervezet kapta meg ezeket a feladatokat, tőlük nagyon-nagyon sok 

segítséget kaptunk.” (társadalmi vállalkozó 12) 

 „Először a nyakunkba akasztottak két embert, az OFA-sok. Én nekem nagyon olyan volt, 

hogy minek kellenek ide, és aztán a végén majdnem barátsággá alakult velük, és értékes 

emberek voltak, csak egyszerűen össze kellett hangolni. Nagyon sok segítséget kaptak tőlük, 

ismeretségből, meg olyan helyeken mutattak be, olyan helyekre hívtak el.” (társadalmi 

vállalkozó 14) 

A jelenlegi lehetőségek kapcsán több szervezet vezetője jelezte, hogy nem jutnak hozzá 

állami forráshoz. Egy interjúalany esetében a Pest megyei székhely volt problémás, másnak a 

forprofit jogi forma jelentett akadályt, egy interjúalany pedig a kormányzattal szembeni 

kritikussága miatt nem számíthat forrásokra. Több interjúalany említette, hogy bár tudnának, 

nem fognak pályázni a jelenleg elérhető állami forrásokra, mert nem tartják számukra 

megfelelő konstrukciónak őket.  

„Hát egyrészt szerintem részben nem tudunk róla, vagy nem illettünk úgy bele, hogy most mi 

tudjuk azt, tehát nem volt meg, amikor ezek a kiírásra kerültek, vagy elérhetőek voltak, akkor 

mi még nem tartottunk ott, vagy nem volt még egy konkrét szolgáltatás, amivel ezt tudtuk 

volna nyújtani.” (társadalmi vállalkozó 18) 

„Nem jutunk hozzá állami forrásokhoz, azt a pénzcsapot elzárták – és meg is mondták, hogy 

elzárják, az megszűnt. Azért ez az év, ez a saját talpra állás és a függetlenedés időszaka lesz 

nekünk a túlélés miatt.” (társadalmi vállalkozó 2) 
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„Tehát hogy mi feketelistán vagyunk. Hát ez a mai magyar valóság, ezek a listák léteznek, 

még ha nem is mutatják meg.” (társadalmi vállalkozó 4) 

Az interjúk időpontjában elérhető GINOP 5.1.3. pályázatról több interjúalany igen kritikusan 

nyilatkozott. A pályázat megírását nehéznek, a támogatási időszakon túli fenntarthatóságot 

kérdésesnek tartották. További problémaként jelent meg a rugalmatlanság, a forprofit jogi 

formák kizárása, a konvergencia régiókra korlátozott megvalósítás, a de minimis szabály (ez 

alapján kétszázezer EUR lehet a maximum támogatás), az állami korrupció és a foglalkoztatás 

hangsúlyozása. A kevés nyertes és a pályázati alapon létrejött szervezetek is kritikaként 

merültek fel. 

„Nézd meg a kiírást, és akkor jól látod, hogy hát abból nem fog csodát tenni senki. Nulláról 

elindulni szinte képtelenség, akinek már van valamije, azt hozzá tudja tenni a pénzt. De nem, 

én ezektől nem sokat várok.” (társadalmi vállalkozó 17) 

 „Ehhez tíz diploma kell… Meg kellene, hogy értsem, én is ötször kell elolvasnom a kérdést, 

hogy rájöjjek, mit akar és utána, amikor felfogom, mit akar, rájövök, hogy ez nagyon 

egyszerű, nagyon egyszerűen meg lehetne kérdezni, de valahogy nagyon bonyolultan van 

megkérdezve. Hát ez nem egy egyszerű pályázat, azért oda kell tenni magát valakinek és nem 

tudom, melyik az a társadalmi vállalkozás, amelyik egyáltalán képes arra, hogy ezt 

normálisan megugorja és egyáltalán a feltételeknek megfeleljen.” (társadalmi vállalkozó 10) 

„Azt látom, hogy a korrupció olyan mértékben átszövi, hogy nem látok esélyt, hogy ebből 

tisztességesen lehet a folyamatokat megindítani. Mármint azok fogják megnyerni, akiket ők 

gondolnak ezeket a pályázatokat.” (társadalmi vállalkozó 2) 

„Ez is teljesen csak a foglalkoztatás szempontjából közelíti meg, tehát nagyon hasonló, mint a 

szociális szövetkezetes megközelítés. És szerintem már az sem volt jó, és ez sem jó. Olyan 

feltétel rendszert szab, amit ha valaki teljesít, akkor ezzel lesz elfoglalva, és nem a valós 

működésével.” (társadalmi vállalkozó 4) 

Két interjúalany pozitívabb véleményt képviselt. Érdeklődés jellemző szerintük a társadalmi 

vállalkozások iránt állami szinten is, támogató a jelenlegi környezet.  

„A GINOP az mindenképpen egy hatalmas lehetőség, egyébként szerintem nem egy hibátlan 

konstrukció, sok szempontból differenciál… Na mindegy, sok kritikám is van vele 

kapcsolatban, de egyébként önmagában ez egy vitathatatlan pozitív lépés. Rákényszerít egy 
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üzleti gondolkodásra illetve rákényszerít a társadalmi hatások tudatos tervezésére.” 

(társadalmi vállalkozó 7) 

„Igazából kedves, aranyos, jótevő. Egyébként a minisztériumban is igazából mindenki 

szeretne jót tenni.” (társadalmi vállalkozó 9) 

A Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek c. pályázatról, a 

közfoglalkoztatásról és a kötelező önkormányzati tagságról a témát érintő interjúalanyok 

többnyire negatívan vélekedtek, de elhangzott pozitív értékelés is.  

 „Sok szociális szövetkezet sem valódi társadalmi vállalkozás...A társadalmi vállalkozásokban 

nagyon sok helyen globális szinten, de uniós szinten is az egy fontos tulajdonság, hogy nincs 

állami, önkormányzati részvétel, az mindenképpen egy demokratikusan szervezett, nálunk meg 

kötelező. Tehát szerintem ez a szociális szövetkezetek halála lesz, akik szerintem jól 

működnek, át fognak alakulni nonprofit gt.-vé.” (társadalmi vállalkozó 1) 

„Nekem ez egy tetsző irány, bizonyos szempontból meg sokan verseny ellenesnek tartják, hogy 

akkor állami pénzből hozzunk létre önkormányzati inkubátorban egy valamit, gazdasági 

tevékenységet, ami ha megerősödött, akkor tegyünk rá egy új jogi formát, és engedjük el, és a 

szociális szövetkezetet hívjuk elsődleges munkaerőpiacnak. Ilyen egyszerű a logikája ennek a 

történetnek.”(társadalmi vállalkozó 17) 

A szakértők a releváns állami szereplők között elsőként többnyire szintén az OFA szerepét 

említették (elhangzott továbbá az IFKA, a Seed Alapítvány és egyes minisztériumok szerepe 

is). Az interjúalanyok alapján a szociális gazdasághoz kapcsolódó állami pályázatok 

alapvetően a foglalkoztatáspolitika oldaláról közelítettek a jelenséghez, egy foglalkoztatást 

bővítő, aktív szociálpolitikai eszközként tekintve rá. Kezdettől fogva jellemző volt egyfajta 

vidékfejlesztési szellemiség, szociális érzékenység, foglalkoztatási fókusz és projektszemlélet. 

Több interjúalany megfogalmazott kritikát e jellemzőkkel kapcsolatban.  

„Nagyon fontosnak tartom az OFA szerepét. Egyrészt volt egy szakmai elköteleződés, talán 

egy EU kompatibilitásra törekvés, EU-s csatlakozásunkkal, csatlakozást követően volt egy 

ilyen vonulata és volt egy szervezője is ebben az OFA. A 2000-es évek közepétől, ott volt talán 

az indulás oda is tehető, amikor több olyan fórum és forma volt, amikor a támogató 

kommunikált a potenciális támogatottakkal. Voltak olyan szakmai műhelyek, projektek, ahol a 

tapasztalatokat be lehetett csatornázni a döntéshozatalba. Ez az OFA működésében – 
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működési módjában nagyon érvényesült, ez a kettő együtt, hogy ily módon beépültek a 

támogatási programokba, azok az igények, amelyek alulról jöttek.” (szakértő 21) 

„Kihasználták a nonprofit szervezeteket, én látom, arra, hogy munkaerő-piaci programokat 

valósítsanak meg hátrányos helyzetű csoportok, térségek számára.” (szakértő 1) 

A társadalmi vállalkozások megjelenésében és intézményesülésében szerepet játszó állami 

támogatási konstrukciók kapcsán a szakértő interjúalanyok – az egy-két interjúban említett 

foglalkoztatási célú nonprofit szervezetekre irányuló programok mellett – alapvetően a 

szociális szövetkezetek létrejöttét támogató pályázatok szerepét hangsúlyozták, melyek erre a 

jogi formára szűkítették le a társadalmi vállalkozás fogalmát. A szociális szövetkezetek állami 

fejlesztésével kapcsolatban igen kritikus volt több interjúalany. A kritikák között felmerült, 

hogy a negatív történelmi konnotációval rendelkező szövetkezetek támogatása politikailag 

elhibázottnak tekinthető; jogszabályi szinten értelmetlen lépések történtek; sokat csúszott a 

támogatási program; klasszikus, a vállalkozási részt nem kifejezetten fejlesztő pályázati 

támogatások jelentek meg; továbbá mind a tanácsadó szakemberek, mind a szociális 

szövetkezeteket létrehozó személyek részéről tapasztalatlanság volt jellemző. 

„2006-ban jöttek be a szociális szövetkezetek, aminek kimondott politikai célja az volt, hogy 

az európai szociális gazdaságnak megfelelő szervezetek működjenek Magyarországon. Csak 

az volt a gond, hogy nem volt igazán végig gondolva, és nem volt megtervezve egy olyan 

fejlesztési folyamat, aminek az eredményeként ezek ténylegesen fenntartható szervezetként 

tudtak volna működni. Ezért maguknak a szociális szövetkezeteknek nagyon nagy a 

hullámzása, nagyon sokan alakulnak, szűnnek meg.” (szakértő 15) 

„Kormányzati szinten őket értették társadalmi vállalkozás alatt, de ezzel én nem értek egyet. 

Egyrészt nem értek egyet azzal, hogy jogi formához legyen kötve, meg azzal a támogatási 

konstrukcióval sem értek egyet, hogy gyakorlatilag projekteket finanszíroztak, és addig volt 

bevétel, meg foglalkoztatás, amíg volt projekt. Az az elem hiányzott szerintem a rendszerből, 

hogy ezek a támogatások arra legyenek felhasználva, hogy egy életképes vállalkozást 

alapozzanak meg.” (szakértő 9) 

„Rögtön az első, ami az embernek az eszébe jut a szociális szövetkezeteknek nyújtandó, eddig 

nyújtott támogatás, egy részüket rettenetesen elhibázottnak tartom, amikor arra adtak pénzt, 

hogy létrehozzanak szociális szövetkezeteket anélkül, hogy bárki megkérdezte volna, hogy 

minek hozzák azt létre…” (szakértő 5) 
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„Tehát az előfinanszírozásról, a kockázatokról, a likviditási problémákról, az elégséges 

tőkéről. És egyáltalán, tehát a kulcsszóról, hogy tartozol annyival annak a célcsoportnak, 

amelyiken segíteni szeretnél, hogy ne csak a projektidőszakra próbálj nekik valamit 

felemelkedést biztosítani… Na, ezek a szempontok nem jelentek meg az első időszakokban.” 

(szakértő 24) 

Az állam szerepét illetően a szakértő interjúalanyok közül hárman kritikaként a hosszú távú 

stratégia hiányát említették. Eszerint a fejlesztések az évek során nem forrták ki magukat, és 

nem épültek be a fenntarthatóságot biztosító finanszírozási struktúrákba. Az ideiglenes, rövid 

távú támogatások következtében a társadalmi vállalkozási mező töredezetté vált, mindig az 

éppen aktuális forrásoknak megfelelően történtek a fejlesztések.  

„Az a baj, hogy a politika mindig 4 évben gondolkodik, ezek pedig hosszabb tervezési 

folyamatok. Rendszerváltás után volt egy olyan illúzió, hogy innentől kezdve majd olyan 

típusú fejlesztések lesznek végigvihetők, amik nem a politikai ciklusokhoz vannak kötve. Erre 

voltak is mindenféle tervezések, meg szakértői anyagok, amik leírták, hogyan lehet ezt egy 

hosszú tervezési folyamattal végigvinni.” (szakértő 15) 

Az Európai Unió hatása megjelent hat interjúban. Ezek alapján az uniós támogatás hazai 

állami intézményeken keresztül érkezik, melyek megváltoztathatják az eredeti uniós 

értelmezéseket. A helyi szereplők saját tapasztalataiknak, megközelítésüknek, érdekeiknek 

megfelelően irányíthatják a nemzetközi fogalom magyar gyakorlatba ültetését.  

„Hát ez egy nem egy ilyen önálló állami akarat volt, hanem eléggé erőteljes EU-s. Hát az, 

hogy az EU-ban már régebb óta léteznek a társadalmi vállalkozások, és gyakorlatilag ők 

teremtették meg azt a lehetőséget, hogy ez a GINOP 5.1.3. pályázat egyáltalán megjelenjen.” 

(szakértő 22) 

 „Ma Magyarországon semmiféle hatása nincsen az uniós ajánlásoknak, Magyarország 

tekintetében, szóval Magyarország azt játssza, magyar kormány azt játssza, hogy minden 

tekintetben elmegy a falig, aztán azon koppan egy nagyot, vagy megáll a falnál.” (szakértő 5) 

Az interjúk időpontjában elérhető állami támogatások (illetve kifejezetten a GINOP-5.1.3. 

pályázat) kapcsán több szakértő interjúalany kritikákat fogalmazott meg. A fő megállapítások 

szerint a támogatási konstrukció szigorúbb lett; komoly erőfeszítést igénylő üzleti tervet, 

megvalósítási tervet, piackutatást kell készíteni; a nagyobb, tőkével és eszközökkel 
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rendelkező szervezeteket jobban támogatja a program; az 5-10-15 millió forintra pályázó 

szervezetek nem tudják teljesíteni a minimum elvárásokat. További kritika volt, hogy a forrás 

erőteljesen foglalkoztatási fókuszú, a működési logikája a korábbi szociális szövetkezeti 

pályázatokhoz hasonló. Ez magában hordozza a veszélyt, hogy csak a forrás megnövelése 

érdekében vegyenek fel embereket, és a projekt lezárultával egy idő után ne foglalkoztassák 

tovább őket.  

 „Én nagyon gyakorlott pályázó vagyok, nekem nem sikerült megugranom a minimum szintet 

és nem tudom hány üzleti tervezést tanítok, mint tanácsadó cég és nem sikerül átverekedni 

magam ezen a rendszeren, nem sok pont hiányzik egyébként, de azt el tudom képzelni, hogy a 

többségnek ez nem megy.” (szakértő 16) 

„Jelentős társadalmi hatással bíró társadalmi vállalkozásoknak egy nagy része egyáltalán 

neki sem fog egy ilyen típusú forrásnak, mert vannak benne egyrészt olyan vállalások, mint a 

továbbfoglalkoztatási kötelezettség, amit szerintem sok szervezet nem vállal be, másrészt meg 

magát az EU-s adminisztrációt, amit egy ilyen projekt folyamán véghez kell vinni, azt sem 

minden szervezet vállalja be, már ilyen előző életben lévő tapasztalatok miatt.” (szakértő 22) 

A szociális szövetkezetek jogszabályi hátterének változása és a közfoglalkoztatás 

kivezetésében játszott szerepük kapcsán szintén több interjúalany alkotott véleményt. E 

fejleményeket többnyire kritikával illették, azonban pozitív vélemények is elhangzottak.  

„Most is hoztak egy olyan jogszabályt, nagyon-nagyon hátrányosan fogja érinteni több 

szervezetet, hogy minden szociális szövetkezetben egy önkormányzati tagnak vagy egy 

karitatív szervezetnek bent kell, hogy legyen.” (szakértő 14) 

 „Azt látom, hogy abszolút a foglalkoztatásra mennek rá és egyre inkább. Ebben az a dráma, 

hogy ez ami, ha valami nem megy, nyomd még erősebben, úgy sem fog menni akkor sem. Kb. 

ez történik Magyarország viszonylatában és ezzel, hogy bele bírják nyomni ebbe a szociális 

szövetkezetes közmunkába.” (szakértő 12) 

„Ez egyébként egy jó eszköznek tűnik az a szociális szövetkezetek, mert tényleg arról szólnak, 

hogy egy gazdasági szerepvállalás legyen azokban a térségekben, ahol egyébként nincsen 

ilyen értelemben nincsen gazdasági szerepvállalás.” (szakértő 20) 
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5.3.7. Hálózatok, együttműködések 

A társadalmi vállalkozások fejlődésében a szektoron belüli együttműködések révén 

megvalósuló tudás és minta-átadás elsődleges szerepet játszhat. A válaszadó szervezetek 

közül többen beszámoltak együttműködésekről, többnyire tevékenységtípushoz kapcsolódóan. 

A gasztro ágazatban egy az interjú időpontjában kifejezetten hazai forrásból zajló projekt 

kapcsán működik az egymástól tanulás, melynek keretében már működő társadalmi 

vállalkozások 14 szervezetet mentorálnak, hogy ők maguk hozzanak létre hasonló para-

gasztro egységeket. Két interjúalany jelezte, hogy régebb óta társadalmi vállalkozási 

tevékenységeket végző szervezetek munkatársaiként a szervezeti mező fejlesztésében is részt 

vesznek. Emellett a Máltai Szeretetszolgálat szerepét, polgármesterek közötti 

együttműködéseket, tudatos vásárló közösségeket említettek egyes interjúalanyok. Többen 

hangsúlyozták továbbá az OFA, a NESsT vagy az Ashoka szerepét a hálózatosodás 

elősegítésében. 

„Az OFA-nak ebben a mentor programjában mi részt vettünk, ők az évek során rengeteg 

különböző fajta rendezvényt – továbbképzést, szakmai vásárt szerveztek. Ezek az ismeretségek 

később mindenféle együttműködésekhez vezettek.” (társadalmi vállalkozó 12) 

„A NESsT oktatást, tréninget tartott nekünk mindenféle témában, úgyhogy végül is igen, 

tanulni is szoktunk együtt, de nem annyira egymástól.” (társadalmi vállalkozó 10) 

A társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos érdekképviseleti szervezetek az utóbbi években 

jelentek meg. Egy-egy interjúalany az Adományboltok Országos Szövetsége vagy a TAVOSZ 

révén ismert és/vagy dolgozott együtt más szervezetekkel. Más a foglalkoztatási rehabilitáció 

területén tevékenykedő szövetségben vett részt, valamint minisztérium által létrehozott 

szakmai kollégiumokban. Ugyanakkor több szakértő interjúalany nem tekintette sikeresnek az 

állammal való együttműködést, egy-két esetben számoltak csupán be pozitív példákról. 

„Tehát azért nem nagy ez a szakma, a foglalkozási rehabilitáció egy elég szűk kör, és ha 

valaki együttműködő partnert keres, akkor először a meglévő kapcsolatait futtatja körbe. 

Úgyhogy van, igen, élő kapcsolatunk.” (társadalmi vállalkozó 7) 

 „Nagyon örülnék, ha lenne egy ilyen erős szervezet, mint például a TAVOSZ, aki kifejezetten 

társadalmi vállalkozásokkal foglalkozna és az OFA, mint a kormányzati háttérintézmény 

segítségével egyre jobban elismertté válna.” (szakértő 23) 
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„…azt sem vették figyelembe, úgyhogy igazából az érdekérvényesítésünk nem elég aktív volt.” 

(szakértő 14) 

„Én korábban azt képviseltem, hogy az állammal egy tisztességes viszonyt kell kialakítani, az 

államnak kötelezettsége és felelősségvállalása van abban, hogy a társadalmi vállalkozások 

működjenek. 2010 óta azt mondom, az állammal semmilyen módon nem lehet együttműködni, 

sőt a társadalmi vállalkozásoknak azt a távolságot kell tudniuk megtartani, hogy semmilyen 

módon az állammal ne legyenek kapcsolatban.” (szakértő 15) 

Három interjúalany esetében kevéssé volt jellemző együttműködés, tapasztalatcsere, 

kölcsönös támogatás. Egy interjúalany jelezte, hogy mindenkivel szívesen kooperál, de ma 

már inkább az üzleti partnerektől, szereplőktől tud igazán tanulni. Egy másik interjúalany 

problémának tekintette a hasonló szervezetekkel való kapcsolatok hiányát, illetve egy további 

válaszadó negatív élményekről számolt be korábbi együttműködések kapcsán.  

„Hát formális inkább, úgy mondanám… Nekem meggyőződésem, hogy ezért nem könnyű 

adaptálni egyébként működő modelleket, mert hogy ez a személyes érintettség ez ennyire erős 

motívum, hogy nem átadható. Tehát ha én egy társadalmi vállalkozásba vágom a fejszémet, 

akkor én a saját álmomat akarom megvalósítani, a saját céljaimat. És annyira nagyon sokféle 

célt lehet meghatározni, hogy ki az a társadalmi vállalkozó, aki készen akarja kapni a 

módszert.” (társadalmi vállalkozó 7) 

 „Minimális együttműködésünk van, mondjuk… de ilyenek nincsenek igazán. Nincs nekünk 

erre szükségünk, hogy civil szervezetekkel együttműködjünk, mert… nincs tőlük mit 

tanulnunk.” (társadalmi vállalkozó 8) 

„Konkrétan társadalmi vállalkozásokkal ilyen szinten nincsen kapcsolatunk. Ami szerintem 

nagyon nagy probléma.” (társadalmi vállalkozó 20) 

5.3.8. Fordulópontok 

A társadalmi vállalkozások alapításának körülményei mellett fejlődésük, későbbi történetük 

során is meghatározóak lehetnek az intézményi izomorfizmus különféle mechanizmusai. A 

társadalmi vállalkozó interjúalanyok válaszai alapján a következő fejlődési jellegzetességek,  

fordulópontok rajzolódnak ki. 
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Az egyesületeket és alapítványokat, azaz a klasszikus civil szervezeteket képviselő 

interjúalanyok többnyire növekedésről, organikus fejlődésről számoltak be az eredeti és a 

társadalmi vállalkozói tevékenységek kapcsán is: a nonprofit szervezetek a célcsoportjukkal 

való munka során egyre többféle szerepet kezdtek betölteni, a szervezet mérete, 

szolgáltatásainak köre, a munkatársak száma fokozatosan növekedett a kezdeti, gyakran 

önkéntes munkában ellátott tevékenységektől a professzionális működésig. A társadalmi 

vállalkozási tevékenység egyfajta fejlesztésként indult, a már korábban működő nonprofit 

szervezeteket az ismertség növelésében, a pénzügyi fenntarthatóságban, az államtól való 

függetlenség megőrzésében segítette, és a célcsoportok számára új tevékenységként, új 

eszközként jelent meg. 

„Ahogy ebbe merültünk el, úgy húzott egyre beljebb és beljebb, hogy nem elég a család, 

közösségfejlesztés kell, nem elég a közösség, az intézmény rendszerrel is máshogy kell bánni, 

és hogy a családok életében igazi változást csak akkor tudunk generálni, hogyha munkahely is 

van. És akkor innentől kezdve az már magával hozott minden…A társadalmi vállalkozást 

tulajdonképpen a munkahely teremtéses időszakra hozzuk...” (társadalmi vállalkozó 2) 

„Egyik, ami biztos változott, ez az ismertség. Ez a kis vidéki szervezetként országos médiában 

nem fogsz tudni hír értéket produkálni, nekem meggyőződésem… már két olyan válságunk 

volt, amikor nem tudtunk volna, szervezetünk szerintem csődbe ment volna… már nem 

lennénk, ha nem lett volna vállalkozásunk. Abszolút a vállalkozás mentette meg az egész 

szervezetet, úgyhogy ilyen értelemben ez mindenképpen egy nagyon fontos.” (társadalmi 

vállalkozó 1) 

Több klasszikus civil szervezet komolyabb válságokat is megélt, melyek oka lehetett a túl sok 

pályázat megnyerése és a pályázatok hiánya is. A válságos időszakok után változás 

következett be a szervezetek által alkalmazott megközelítésekben, tevékenységekben.  

 „Azért a 2008-tól az a mélyrepülés minket is érintett, hiszen nagyon sok, annak ellenére, 

hogy a megbízási munkákat folyamatosan próbáltuk emelni, a részarányát, azért a megbízási 

munkáknak egy elég jelentős része azoktól jött, hogy ő megpályázott pénzt, és akkor adott egy 

megbízást. És ezért volt egy időszakunk, ez nem tudom mikor volt, ez is szerintem olyan, pont 

ilyen 2008 körül lehetett, amikor elég alaposan átkalibráltuk az egész megközelítésünket.” 

(társadalmi vállalkozó 4) 
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Két interjúalany olyan szolgáltatásokról is beszámolt, melyeket kifejlesztettek, jelenleg 

azonban már nem tudják támogatásokból fenntartani, így hosszas küzdelem, próbálkozások 

után fel kellett számolniuk. Egy interjúalany közhasznú szolgáltatásaihoz próbál továbbra is 

forrásokat találni, azonban ennek hiányában önkéntes munkában végzi a tevékenységet. 

„Ezt a szolgáltatást mai napig végezzük, finanszírozás nélkül, de nem tudjuk abbahagyni, ma 

sajnos nincs állami finanszírozása, még nem találtunk hozzá finanszírozást. De ugyanakkor 

egyrészt a szolgáltatásnak az a filozófiája, és ezt nagyon komolyan is veszem, hogy ez egy 

életre szóló segítséget jelent, tehát bármikor, ha egy fogyatékos embernek az életében krízis 

van, tudnia kell, hogy számíthat valakikre.” (társadalmi vállalkozó 7) 

A nonprofit kft.-k történetei igen különbözőek voltak. Egy interjúalany szervezete erőteljes 

növekedéséről számolt be, a kezdeti tevékenységek mellé többnyire pályázatok révén több új 

szolgáltatást fejlesztettek ki, több új telephelyen megjelentek. A szolgáltatások azonban nem 

feltétlen működtek a pályázatok lezárultával. Egy másik szervezet szintén pályázatok, illetve 

saját tőke révén indult el, az interjú időpontjában is eredeti tevékenységét végezte döntően 

piaci alapon. A harmadik nonprofit kft. konfliktusokkal, feszültségekkel szembesült a 

szervezet fejlődése során, problémák adódtak a beszállítókkal, az üzleti modellel, amin 

próbáltak változtatni, de a nehézségek a tevékenységek felszámolásához vezettek.  

„Indultunk 10 beszállítóval és a végén rájöttünk, hogy 2-3 beszállító az, aki lényeges, az 

összes többi csak ott van, hogy emelje, jobban hangozzon.” (társadalmi vállalkozó 9)  

A szociális szövetkezetek közül két esetben korábban önkormányzati közfoglalkoztatási 

program, illetve egyéb helyi gazdaságfejlesztést célzó állami és nem állami programok révén 

indultak el tevékenységek, fejlesztések. Ezekben az esetekben – a klasszikus civil szervezetek 

történeteihez hasonlóan – a folyamatos bővítések egy új formája volt a szociális 

szövetkezetek létrehozása. E szociális szövetkezetek jelenleg is nagyobb pályázatokat 

valósítanak meg, fejlődés tapasztalható. Azonban problémásabb időszakokról is beszámoltak 

az interjúalanyok, például egy pályázatot nehezen tudtak lezárni és utána nehézséget okozott 

szövetkezet és a tevékenységek fenntartása a következő pályázati lehetőségig. 

„Furcsa volt a pályázati konstrukció, volt valami, ami nehezen volt teljesíthető. Azért volt 

furcsa, mert amit a pályázati időszak alatt megtermelt a szövetkezet vagy betermelt, azt nem 

használhatta fel az utófoglalkoztatásra.” (társadalmi vállalkozó 13) 
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Több olyan szociális szövetkezet is szerepelt a mintában, melyek költségvetését 

nagymértékben meghatározták a pályázati források, bevételeik eszerint növekedhettek, de 

stagnálhattak is. Egy szervezet két TÁMOP pályázat megvalósítása révén alapozta meg 

tevékenységeit, melyek lezárultával új irányba, inkább piaci alapon fenntarthatóbb működés 

felé fordult, mert a pályázati támogatások sok hátulütőjét érzékelte: a támogatási feltételek 

miatt mindig fejleszteni kellett, és maguktól nem feltétlen elvégzendő tevékenységeket kellett 

megvalósítaniuk. Néhány szociális szövetkezet azonban kifejezetten pályázatok nélkül, üzleti 

alapon, saját tőke és piaci bevételek növelése révén fejlődött. Történetüket alapvetően a 

tevékenységi kör bővülése, újabb telephelyek nyitása jellemezte.  

„Talán úgy tudnám ezt lerövidítve elmagyarázni, amikor alakult a cég, volt egy kiinduló 

elképzelésünk, az első projektet arra használtuk, hogy áldoztuk fel, hogy ezt az induló 

elképzelést megvalósítsuk. Amikor annak láttuk a hibáit, akkor abból tanulva megpróbáltuk 

még egyszer ugyanazt megcsinálni a második projektünk során. Most a második után azt 

gondolom, abban a formában nem érdemes tovább működni.” (társadalmi vállalkozó 12) 

„Most azt tervezzük igazából, hogy csökkenni fognak a bevételek, a pályázati forrásokat 

szeretnénk teljesen kiszervezni a költségvetésből.” (társadalmi vállalkozó 11) 

A szociális szövetkezetekben fordult továbbá elő a társadalmi célok változása, bővülése is. 

Több szociális szövetkezet esetében kifejezett alapcél volt a hátrányos helyzetű emberek 

foglalkoztatása, néhol azonban a kezdeti tevékenységek között nem szerepelt, csupán később, 

többnyire külső hatásra vált fontos célkitűzéssé, illetve problémákat is okozhatott.  

 „Nem gondoltunk konkrétan csak arra, hogy megváltozott munkaképességűeket szeretnénk 

csak foglalkoztatni, csak láttuk, hogy van egy ilyen trend” (társadalmi vállalkozó 11) 

“Igen, munkahely teremtés volt végül is a fő attrakciója ennek a pályázatnak. Ott az egyik 

régi épületnek egy részét alakítottuk át, hogy élelmiszerüzem lehessen, és ott adtunk 11 

embernek munkát.”(társadalmi vállalkozó 14) 

„Az első pályázat végére belekerültünk abba a helyzetbe, amiről már meséltem. Elmegy a 

munkavállaló, de vannak munkák, ügyfelek, folytatni kell a vállalkozást, hirtelen honnan tudsz 

plusz forrást teremteni arra, hogy újabb munkavállalókat felvegyél, ha kiírják még egyszer azt 

a pályázatot, akkor automatikusan… belekerülsz és az egy ilyen öngeneráló dolog volt és 
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szerintem nagyon-nagyon elvitte abba az irányba a szövetkezetet, hogy minél inkább 

kiszolgáltatottá vált ezeknek a támogatása.”  (társadalmi vállalkozó 12) 

Szervezeti konfliktusok szintén szociális szövetkezetek esetében kerültek említésre. Két 

szociális szövetkezet esetében számoltak be arról az interjúalanyok, hogy a fokozatos fejlődés 

után belső feszültségek, problémák keletkeztek a tagok között, ami a szervezet felbomlásához, 

szétválásához vezetett. A megmaradt tagok új tevékenységekbe fogtak, melyek kapcsolódtak 

az eredeti elképzelésekhez.  

 „És így tavaly nyáron kettévált a szövetkezet, illetve kiváltak a szövetkezetből gyakorlatilag 

alapító tagok. Jöttek helyette mások, és a szövetkezet egy részének a vagyona elment velük.” 

(társadalmi vállalkozó 14) 

A forprofit szervezetek esetében is szükséges volt a kezdetekben pályázat vagy befektető 

hozzájárulása. A gyakran önkéntes alapokon szerveződött tevékenységek később kaptak jogi 

formát, illetve azt alulról szerveződő kezdeményezések professzionálisabb, egy esetben 

kifejezetten hierarchikusabb irányba fejlődtek. A vállalkozások többnyire fokozatosan 

fejlődtek méretben, tevékenységekben. Egy szervezet az elmúlt időszakban jogi formát váltott 

nonprofit kft.-re pályázati támogatás miatt, illetve egy interjúalany számolt be arról, hogy 

szervezetben néha fejlődés, máskor inkább stagnálás volt jellemző.  

„Pont arra az időszakra esett, amikor mi ezt elkezdtük, hogy így visszacsökkent. Lecsökkent a 

vásárlók, vagy a közösségnek a tagjai, mert saját lakóhelyükön találtak ilyeneket. És akkor 

utána megint azt éreztük, hogy mondjuk eltelt egy-két év, és utána kezdődött el megint egy 

ilyen növekedés.” (társadalmi vállalkozó 18) 

„2 évet egy nagyon alvó periódusnak tekintek, mert nem volt pénzünk, volt egy sikeres crowd 

funding kampányunk 2015-ben volt és utána tudtuk elkezdeni ezt az egészet felépíteni.” 

(társadalmi vállalkozó 19) 

„Most ez a forma, ami most kezd kialakulni, szerintem ez egy sokkal tisztább forma felé megy. 

Sokkal centralizáltabb döntési mechanizmus felé, az a másik része, hogy egy sokkal kevésbé 

bázis-demokratikus, sokkal inkább szervezeti struktúra, hierarchikus szervezeti struktúra felé 

megy.” (társadalmi vállalkozó 20) 
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5.3.9. Jelenlegi tervek  

A társadalmi vállalkozások helyzetértékelésének és terveinek bemutatása révén képet kapunk 

arról, hogy az éppen aktuális környezetben az intézményi izomorfizmus különböző 

mechanizmusai hogyan és milyen irányba befolyásolják a szervezetek tevékenységeit. A 

társadalmi vállalkozó interjúalanyok válaszai a jelenlegi helyzetükről alkotott képükről, mind 

a jövőre vonatkozó terveikről a következőkben foglalható össze.   

A szervezetek többsége többé-kevésbé stabil működésről, elsődlegesen a jelenlegi 

tevékenységek megőrzéséről számolt be. Emellett további fejlesztést, a tevékenységtípusok 

vagy megvalósítási helyszínek számának növelését, illetve a modell terjesztését, átadását, 

újabb hasonló kezdeményezések létrehozását, más szervezetekkel való együttműködést 

terveztek. 

„Szeretném, ha ez ilyen stabilan menne tovább, nagyon szeretnék jogszabályi változásokat, ha 

ez a segítség más lenne, mint ami most, amiket mondtam, nem mondtam le Budapestről, ezt 

még változatlanul próbálom és hát… legfontosabb, hogy ez jól menjen, stabilan, 

megmaradjon mindenkinek a munkája, tudjuk előrelépni.” (társadalmi vállalkozó 8) 

„Inkább felszálló ágban, nagyon sokan dolgoznak most rajta, úgyhogy ez nem változott meg, 

most is nagyon sokan jelentkeznek, hogy szeretnék a városukban elindítani, kísérletezünk egy 

csomó mindennel, próbálunk együttműködni más szervezetekkel, és akkor azt nézni, hogy 

mondjuk a technológia hová fog fejlődni.” (társadalmi vállalkozó 6) 

„Tehát mondjuk egy vagy két, Budapesten több helyszínnel, illetve van egy ilyen vágyunk, 

mondjuk ez tényleg vágy, hogy most a Budapest, vagy városi embereknek egy ilyen, azt adjuk, 

amit tudunk, vagy amit meg tudunk szervezni. De hogy így a vidéki vonalon meg meg van az, 

hogy ott, tehát ott van egy egész vidéki láb fejlesztési dolog.” (társadalmi vállalkozó 18) 

Három szervezet azonban jelenleg minimális költségvetéssel, többnyire önkéntes munkában 

működik. E szervezetek képviselői tárgyalásokat folytatnak befektetőkkel, beszállítókkal, 

pályázatokat írnak, de amennyiben bizonyos időn belül nem tapasztalnak fejlődést, 

kénytelenek lesznek beszüntetni működésüket, a tevékenységek így ugyanis nem 

fenntarthatóak.  

„Ezek a termékek, ha lesz arra valahogy kapacitás, ha találnék olyan partnereket, akik ezt 

hajlandóak újragondolni és felépíteni, akkor szívesen. Egyébként azon gondolkodom, hogyan 
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lehetne az elért eredményeket valakinek átadni… Ha mi kimegyünk erről a piacról, a 

helyünket betöltik mások, ugyanakkor az van, nyilván… ezek a stratégiai problémák miatt 

nem… tehát most… csak kisebb gőzzel dolgozom ezen.” (társadalmi vállalkozó 9) 

 „Tervünk van, nagyon sok tervünk van, és nem tudom, hogy egy év múlva mi lesz, én nagyon 

remélem, mert ezt így sokáig biztos nem fogjuk tudni csinálni pénz nélkül. Egy idő után nekem 

is azt kell mondani, hogy akkor elmegyek dolgozni, mert nem tudok ebből megélni.” 

(társadalmi vállalkozó 19) 

A klasszikus civil, nonprofit szervezetek interjúalanyai többnyire piaciabb irányt terveznek. 

Ennek többnyire oka a kevéssé támogató állami környezet, amely a civil szervezeteket nem 

részesíti előnyben. A korábban állami támogatással működtetett szolgáltatások gyakran a 

megszokott módon már nem fenntarthatóak. Az egyre csökkenő állami támogatás miatt az 

európai uniós és egyéb külföldi magánadományozás felé fordulás, és új termékek vagy 

szolgáltatások kialakítása, piacosítása, technológiai fejlesztés jellemző. A szervezetek stabil – 

főként külföldi – vevőkör kialakítására, termékfejlesztésre, a szolgáltatási területek 

specifikálására fektetnek nagyobb hangsúlyt. Egy szociális szövetkezeti interjúalany továbbá 

kifejezetten a pályázati támogatások negatívumaira, a nem piaci alapú működés hamis 

biztonságérzetére hívta fel a figyelmet. A pályázati kiírások által támasztott, gyakran nem az 

eredeti tervekhez illeszkedő és nehezen megvalósítható elvárások, a forrás és útfüggőség 

kialakulása miatt a szervezet jelenleg inkább a piac irányába nyit.  

 „Ha olyan dolgokért, amiben én hiszek, fontosnak tartok, azzal az értékrenddel tudnék 

dolgozni, akkor nyilván kihasználnám ezt a lehetőséget. Olyan projekteket, amit szakmailag 

nem tartok nívósnak, amivel nem tudok azonosulni, olyanokban nem fogok részt venni, nekem 

olyanért hiába adnak pénzt. Mi végül is így döntöttünk, hogy úgy érezzük a mostani 

prioritások – nekünk – szűk mozgásteret biztosítanak... Most nincs prioritása azoknak az 

értékeknek, amit mi képviselünk, most sajnos a közhasznú szolgáltatásaink visszaszorultak, 

visszaszorulnak. Amiknek most van prioritása, azokkal néha mi nem tudunk szakmailag 

egyetérteni, azokat nem tudjuk végezni, amit mi szeretnénk, viszont azt nem támogatja a 

kormányzat.” (társadalmi vállalkozó 7) 

„Az biztos, hogy nem akarok a politikai pártok eszköze lenni, ettől tudatosan tartom távol 

magam, a fenntartást át kell alakítanunk, adományozási rendszerünket átalakítjuk, 

megkísérlünk külföldi forrásokat bevonni. Olyan nemzetközi alapítványoktól, akiknek az 
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esélyteremtésről más fogalma van, mint a magyar politikai rendszernek.” (társadalmi 

vállalkozó 2) 

Megjelent azonban az interjúkban az előbb elhangzottak ellentéte is, egyes szervezetek 

korábban piaci alapon működtek, de jelenleg nagyobb befektetés vagy pályázat előtt állnak. 

Két esetben a forrásszerzés jogi forma megváltoztatásával is együtt jár: egy szociális 

szövetkezet befektetői kérésre, egy forprofit kft. pályázat miatt válik nonprofit kft.-vé. Egy 

másik szociális szövetkezet a kötelező önkormányzati tagság miatt tervezi a szervezeti forma 

változását.  

„ Egy nagyobb fejlesztés előtt állunk, befektető bevonás előtt állunk és ez rengeteg időt leköt. 

most ott tartunk, hogy valószínűleg mi a szociális szervezeti formát meg fogjuk szüntetni. Az új 

jogszabály miatt. Tehát mi nem kívánunk ebbe legfőképpen kormányzatot belevenni, de 

segélyszervezetet se nagyon. És hát befektetésre, klasszikus tőkebefektetési konstrukcióra a 

szociális szövetkezet az alkalmatlan, mert ugye egy tag egy szavazat alapon van. ez egy 

teljesen új intézmény, társadalmi tőkebefektetések, társadalmi befektetéseknek az 

intézménye.” (társadalmi vállalkozó 15) 

 „Részben ezt a GINOP pályázatot megnyerni, amiben én… eléggé hiszek, meg azt is 

gondolom, ha nem nyerjük meg, akkor senki sem nyeri meg. Én azt szeretném, hogy meg 

tudjak ebből élni, akkor lennék több boldog, ha ez olyan szinten működne, hogy nemcsak 

fenntartaná magát meg az embereket eltartaná, hanem eltartana engem is.” (társadalmi 

vállalkozó 10) 

„Mi sem fogunk, tehát a mi szövetkezetünk sem fog önkormányzatot bevonni. Mi nem 

akarunk. Lett volna olyan önkormányzat, aki már az elején, közben is belépett volna, de hogy 

mondjam, az önkormányzatnak, azért mert van bizonyos időszakonként közgyűlése vagy nem 

tudom minek mondják ezt, testületi ülése, aminek döntenie kell akár abban is, hogy mondjuk 

egy szövetkezet hitelt vesz fel, pályázik, mire meghozza azt a testületi döntést, addigra 

okafogyottá válik az, ami miatt összehívták volna. Tehát ez teljesen nekünk ez nonszensz 

lenne, ráadásul mi közhasznúak vagyunk, az meg egyáltalán nincs szabályozva, hogy egy 

közhasznú szociális szövetkezet mivé alakulhat, abszolút nincs… mi gondolataink szerint 

nonprofit kft. lehet, de nem tudjuk, csak sejtjük, kivárunk majd, jó időben írja ezt pont, mert ez 

egy eléggé átmenet.” (társadalmi vállalkozó 11) 
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5.3.10. A társadalmi vállalkozások megjelenésének és intézményesülésének 

jellegzetességei az interjúk alapján 

A mintába került társadalmi vállalkozások alapítói közül többen szociális, oktatási 

szakemberek, sokan civil szervezetekben, állami szakmai intézményekben dolgoztak 

korábban. Azonban emellett néhány interjúalany forprofit oldalról érkezett, és megjelent a 

mintában az állami szektort képviselő polgármester is. Szinte minden interjúalany felsőfokú 

végzettséggel rendelkezett. A társadalmi vállalkozások alapításának, a kezdeményezések 

indításának okai és motivációi sokszínűnek bizonyultak, például társadalmi problémára új 

szakmai válasz adása, közösségi igények kielégítése, személyes érintettség, munkavállalás 

elősegítése vagy a helyi gazdaság fejlesztése is megjelent. 

A társadalmi vállalkozási tevékenységek gyakran már korábban működő nonprofit 

szervezetben indultak. Más esetekben informális keretek között kezdték (akár forprofit 

szervezet által befogadott projektként), és gyakran évek teltek el kifejezetten a társadalmi 

vállalkozás számára új szervezet alapításáig. Továbbá két esetben önkormányzati keretek 

között, illetve pályázati támogatásokhoz kapcsolódva többször rögtön új szervezetben – 

többnyire szociális szövetkezetben – indult a társadalmi vállalkozás.  

Magyarországi példákkal nem, külföldi példákkal több esetben rendelkeztek az 

interjúalanyok. Azonban ezeket a példákat nem másolták, csupán inspirációnak tekintették, 

társadalmi vállalkozásaikat többnyire saját ötletként dolgozták ki.  

Az interjúalanyok döntő többsége kiemelte a külső segítő szakemberek és szervezetek 

tevékenységének jelentőségét az alapítás és későbbi működés során is. A szervezetek 

indulását szinte mindig pályázat, kezdő támogatás, befektető segítette; több esetben a jogi 

forma választását is befolyásolták ilyen tényezők. A régebbi szervezetek esetében az Ashoka 

és a NESsT szerepe volt meghatározó, újabban egyéb szervezetek is fontossá váltak.  

Az állami intézmények közül az OFA szerepe merült fel több alkalommal. Az állami 

szereplőkkel kapcsolatos vélekedések során jellemző volt a stratégia, a hosszú távú fejlesztés 

és az egyértelmű irányítás hiányának hangsúlyozása. Az Európai Unió szerepét kiemelték 

egyes interjúalanyok, mind a koncepció értelmezése, mind a támogatási források tekintetében. 

Azonban több interjúalany kifejtette, hogy az uniós célok átértelmeződnek a magyar 

környezetben, az állami szereplők alakíthatják azokat saját érdekeik szerint. A korábbi állami 

támogatások, melyek számos kritikát kaptak, főként nonprofit szervezetekre és gyakran 



185 

 

kifejezetten szociális szövetkezetekre fókuszáltak elsősorban foglalkoztatási céllal. Sokan 

kritikákat fogalmaztak meg a jelenleg elérhető állami támogatások kapcsán is, elsősorban 

azok átgondolatlansága, bonyolultsága, valamint a foglalkoztatás és kifejezetten a 

közfoglalkoztatás kérdésének előtérbe helyezése miatt. Több társadalmi vállalkozó 

interjúalany nem pályáz a jelenlegi, kifejezetten társadalmi vállalkozásokat célzó kiírásokra. 

Az együttműködések, hálózatok témáját tekintve a társadalmi vállalkozások részt vesznek 

képzéseken, szakmai rendezvényeken, többnyire fejlesztő, támogató szervezetek hálózataiban 

(OFA, NESsT, Ashoka). Szakmai együttműködések egyes ágazatokon belül jellemzőek. 

Érdekképviselettel foglalkozó szervezetek megjelentek az elmúlt években, de hatásuk 

egyelőre kismértékű.  

Fejlődési irányok, fordulópontok tekintetében a legtöbb, régebb óta működő szervezet 

esetében növekedés volt tapasztalható, néhány szervezet stagnált, nem tudott fejlődni, és 

néhány szervezet nem tudta fenntartani korábbi tevékenységét, csupán önkéntes munka 

segítségével működött. Többször előforduló fejlődési jellemzők a klasszikus nonprofit, 

szolgáltató tevékenységek megszűnése (többnyire állami finanszírozás hiánya miatt), a 

kezdetekben önkéntességen alapuló szervezet professzionálisabb irányba, hierarchikusabb 

működésmód felé változása, az újabb jogi formájú szervezetek létrehozása, a foglalkoztatási 

fókusz megjelenése (többnyire pályázat miatt), valamint a szervezeti konfliktusok miatti 

szétválás. 

A jelenlegi – az interjúk időpontjában, azaz 2017-ben aktuális – körülmények, elsősorban a 

csökkenő mértékű vagy a szervezetek számára nem megfelelő állami támogatás több 

nonprofit szervezetet és néhány szociális szövetkezetet is piaci bevételeik arányának 

növelésére késztet. Ugyanakkor más, olykor döntően a piacról fenntartható szervezetek – 

szociális szövetkezetek, korábbi forprofit vállalkozás – pályázatok vagy befektetések előtt 

állnak. A szociális szövetkezetek közül többen jogi formájuk megváltoztatását tervezik az új 

jogszabályi változások miatt. A szervezetek többnyire jelenlegi működésük fenntartására 

törekednek, emellett terveik között főként új termékek és/vagy szolgáltatások fejlesztése, 

illetve új helyszíneken tevékenységek indítása szerepel. Néhány szervezet forráshiány miatt 

minimális szinten működik, pályázatok írása, befektetők keresése jellemzi őket.  

Az egyes társadalmi vállalkozások történetei alapján eszerint megállapíthatóak a 

magyarországi társadalmi vállalkozási szervezeti mező bizonyos jellegzetességei, mint a 
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klasszikus nonprofit tevékenységek végzésének nehézségei és a piaci irány felé való fordulás; 

a megjelenő, de gyakran nehezen elérhető vagy felhasználható állami támogatások; a 

szervezeti formák váltása és halmozása; a foglalkoztatási fókusz erőteljes jelenléte és 

esetenként a szervezeti konfliktusok. Azonban a konkrét szervezetek tapasztalatainak 

bemutatása mellett az általános, tágabb környezet és erről alkotott vélekedések ismertetése is 

szükséges a társadalmi vállalkozások helyzetének vizsgálatakor, mely a következő, 6. fejezet 

témája. 
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6. A nonprofit szektor és társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzete és kapcsolódása 

Magyarországon 

Ahogy az 5.1. fejezetben leírt jogi és intézményes fejlődés bemutatásából is látható, a 

társadalmi vállalkozások megjelenése és intézményesülése Magyarországon is erősen 

kapcsolódik a harmadik – avagy a hazánkban elterjedtebb kifejezéssel élve, nonprofit –

szektorhoz. A tágabb jogi és intézményes háttér mellett a társadalmi vállalkozások szervezeti 

mezőjének kialakulását az 5.2. fejezetben ismertetett fő szereplők befolyásolták és 

befolyásolják. E szereplők hatása kirajzolódott az 5.3. fejezetben ismertetett, a mintába került 

társadalmi vállalkozások történeteiben is. Jelen fejezetben szintén a társadalmi eredet elmélete 

alapján a nonprofit szektor és társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetét, valamint 

kapcsolódását járom körbe, hiszen a nonprofit szektorra, mint a társadalmi vállalkozásokhoz 

erősen kapcsolódó tágabb környezetre általánosságban ható tényezők feltárása is fontos 

információkkal szolgál a társadalmi vállalkozások helyzetének megértéséhez.73  

6.1. A nonprofit szektor és társadalmi vállalkozások jelenlegi magyarországi helyzete 

A magyar nonprofit szektor és a hozzá nagymértékben kapcsolódó társadalmi vállalkozások 

szervezeti mezője sajátos intézményi háttérrel rendelkezik, történelmi alakulására és jelenlegi 

helyzetére az állam, a piac és a nemzetközi támogatások meghatározó hatással bírnak. A 

következőkben e tényezők bemutatását követően a nonprofit szektor és a társadalmi 

vállalkozások jelenlegi helyzetét ismertetem.  

6.1.1. A nonprofit szektor és társadalmi vállalkozások helyzetét befolyásoló tényezők: 

állam, piac és nemzetközi szereplők 

Kerlin (2010) alapján az állam, a gazdaság, a civil társadalom, és a nemzetközi támogatások 

befolyásolják a társadalmi vállalkozások helyzetét egy adott országban. Ezek a tényezők 

relevánsak Magyarország tekintetében, hiszen „a társadalmi vállalkozások maguk is az üzleti 

– állami – civil szférák háromszögében értelmezhetők” (G. Fekete 2017: 67).  

                                                             
73 A társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetét leíró fejezete a magyar ICSEM országtanulmány - G. Fekete 
Éva, Hubai László, Kiss Julianna és Mihály Melinda (2017): “Social Enterprise in Hungary”, ICSEM Working 

Papers , No. 47, Liege: The International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) Project. - vonatkozó 

részei alapján készült, e részek további, részletesebb kidolgozásának tekinthetők. Az országtanulmány általam – 

a többi kutató megjegyzéseinek figyelembevételével – írt részeinek magyar fordítása saját munkaként hivatkozás 

nélkül szerepel a szövegben. A kutatócsapat más tagjai által írt részletek idézését hivatkozással jeleztem. A 

tanulmány 4. fejezetének (Main characteristics and challenges) általam írt részei a 6.2. fejezetben kerülnek 

részletesebb kidolgozásra. 
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Az állam tekintetében a magyarországi szociálpolitikát a rendszerváltás után az univerzális 

ellátások csökkenése, az egyéni felelősség hangsúlyozása jellemezte. Ugyanakkor Lakner 

(2005: 3) alapján „sokkal inkább a kényszerhelyzetek, semmint a tudatos értékválasztások 

története” volt megfigyelhető. 2010 után a korábbi fragmentált, esetleges szociálpolitikai 

intézkedésekkel szemben a kormányzat koherens programot valósított meg a társadalom 

alakítására, amely azonban ellentétes az Európai Szociális Modellel (Ferge 2016). Kolosi és 

Tóth (2016: 7) alapján „a jogállami intézmények átdefiniálása, a fékek és ellensúlyok 

felszámolása, a kormányzati és az alkotmányos berendezkedés „illiberális” irányba történő 

átalakítása jelentős összeütközéseket hozott Európa számos kormányzatával és az EU 

bürokráciájával.” Jellemző továbbá Magyarországon és a régióban a politikai instabilitás, az 

átláthatóság hiánya, a korrupció és az állami döntéshozatali folyamatokba vetett bizalom 

alacsony szintje (Meyer et al. 2017: 14).  

A rendszerváltás után a nonprofit szervezetek jóléti szolgáltatások nyújtásába való bevonása 

megjelent szakpolitikai célként, azonban gyakorlati megvalósítása számos hiányosságot 

mutatott. Jelenleg a korábban kiszerződött szolgáltatások visszavonulása, illetve a kritikus 

szervezetek elleni erőteljes fellépés figyelhető meg. Ugyanakkor a társadalmi vállalkozások 

fejlődését több állami támogatási program és intézkedés segíti, korábban nem tapasztalt 

szakpolitikai érdeklődés érzékelhető a téma iránt. 

Bár a nonprofit szektor 1990-es évekbeli fejlődését sikertörténetként szokás elkönyvelni (lásd 

pl. Kuti 1998: 121), ez nem jelenti azt, hogy a szervezetek ne szembesültek volna számos 

problémával általánosságban és kifejezetten az állammal való együttműködés kapcsán. 

Alacsony maradt a szektor érdekérvényesítő ereje, a nonprofit szervezetek kiszámítható és 

etikus működését számos finanszírozási, jogi szabályozási, valamint jogalkalmazási probléma 

akadályozta, illetve nem volt megoldott a szektorral kapcsolatos információk gyűjtése, 

rendszerezése, nyilvánossága sem (Kuti 2008a: 33). Kákai (2009) szerint Magyarországon 

jellemző volt, hogy a kormányzat saját feladatának tekintette a források elosztásának 

megtervezését, bár a proaktív civil jelenlét idővel kikényszerítette a társadalmi egyeztetést 

valamilyen szinten. Bár a rendszerváltás óta „a jogi és gazdasági szabályozás fejlődése nem 

volt ugyan egyenletes és ellentmondásmentes, de pozitív irányba haladt” (Kuti 2008b: 12), a 

gyakran egymásnak ellentmondó jogszabályok néha a nonprofit szervezetek bevonásával, 

néha a konzultáció hiányával és akaratuk ellenére születtek (Kuti 2011: 150).  
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Jelenleg Ágh (2016: 30) szerint „a második Orbán-kormány hatalomra jutásával 

megkezdődött az autoriter rendszer kiépítése, a demokratizálás nagy történelmi 

visszafordulása.” Míg az uniós csatlakozás időszakában annak követelményei szerint a 

társadalmi párbeszéd intézményrendszerének kiépítése a magyar kormányzat egyik célja volt, 

addig „2010 óta a konzultációs lehetőségek szertefoszlásának vagyunk tanúi…A társadalmi 

párbeszéd és érdekegyeztetés szerteágazó fórumainak egy része megszűnt, egy része átalakult, 

tagjai között egyre több a kormányzati kinevezett, jogosítványaik gyengültek (Ferge 2017: 

31-32). Nagy (2016: 176) szerint „a mai magyar „illiberális demokrácia” hierarchikus 

felépítésben gondolkodik, s ami ettől a világképtől idegen, az valódi idegen testként csak 

zavart okoz világképében. Ilyen zavar a civil társadalom is.” A szerző szerint hét „főbűnnel” 

írható le a jelenlegi állami hozzáállás – bizonyos bűnök korábban is fellelhetőek voltak 

(például: bürokratizálódás), azonban 2010 után már e jellemzők a szervezetek fennmaradását 

veszélyeztetik: (1) a szakmaidegen nonprofit szabályozás (a 2011-es civil törvény);74 (2) a 

civil autonómia felszámolása (a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai önállóságának 

csökkentése); (3) a civil finanszírozás romlása (a NEA összegét csökkentették); (4) az 

összefonódások kibogozhatatlansága (az állam pályázatain nyertesek kormányzati kötődése; 

(5) a civil ethosz kiforgatása (a civil társadalomba vetett közbizalmat rontása); (6) a 

bürokrácia növelése (a meghatározó jogszabályok bonyolítása; valamint (7) a bűnbakkeresés 

(pl. Norvég Civil Alap története, illetve legújabban a civil szervezetek külföldi támogatásairól 

szóló törvény).75  

A piac tekintetében a rendszerváltás utáni időszakot meghatározó neoliberális 

gazdaságpolitika Les és Jeliazkova (2007) szerint az iparosításon alapuló túlközpontosított, 

erőltetett mechanizmusoktól a túlzott liberalizációhoz, deregulációhoz, és az integrációs 

mechanizmusok ebből adódó hiányához vezetett. „A kormányzatok a profit orientált gazdaság 

megerősödésében bíztak, fejlesztési forrásaikat – az államszocialista rendszerben 

tapasztaltakkal szöges ellentétben – a neoliberális gazdaság megerősítésének rendelték alá” 

(G. Fekete 2011: 48). Jelenleg Magyarország a hatékonyság-vezérelt gazdaságok közé 

tartozik, azonban a 2015-ös átfogó vállalkozói teljesítménye elmarad a gazdasági fejlettsége 

alapján várttól (Horváth és Szerb 2016: 6). Az utóbbi években egyre kevesebb a születőben 

levő és új vállalat, 2012 óta jelentősen visszaeső vállalkozásalapítási aktivitás érzékelhető. Az 

                                                             
74 Sebestény (2016) alapján a civil szervezet fogalmának „intézményesítése”, a közhasznúság helyett a 

„közszolgálatiság” elvének előtérbe helyezése is mutatja a változások irányát.  
75 Az utóbbi években a civil társadalom egy szegmensét rendszeres támadások érték (lásd Márkus és Szabó 

2015). 
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országra jellemző a vállalkozásindításhoz szükséges tudás, képességek, tapasztalatok, 

attitűdök és kockázatvállalás alacsony szintje, valamint a kevéssé támogató intézményi 

környezet, a fejlesztési források szűkössége.  

A társadalmi vállalkozásokhoz kapcsolódó közösségi alapú, például szövetkezeti megoldások 

térnyerését a piaci ideológia nem támogatja. Továbbá Schreier (2015: 205) alapján a kapcsolat 

a civil társadalom és a piac között a régióban – így Magyarországon is – komoly aggodalomra 

ad okot, ugyanis a civil szervezetek jelentős része nem látja a vállalatokat potenciális 

partnernek vagy finanszírozási forrásnak.   

A nemzetközi szereplők hatását tekintve Kuti (2011: 144) alapján a régióban az egymástól 

igen eltérő országok nonprofit szektorainak hasonló szabályozási keretei nagymértékben a 

nemzetközi támogatásosztók elvárásainak való megfelelés, ezáltal a legitimitás elérése miatt 

alakultak ki. Rikmann és Keedus (2013: 151) szerint a közép- és kelet-európai nonprofit 

szektor kialakulását sok szempontból a nemzetközi modellek átvétele jellemzi, melyek helyi 

megvalósítása egyre növekvő homogenizációt mutat. Magyarországon a nonprofit szektor 

rendszerváltást követő térnyerésében a külföldi segítségnyújtás szerepe finanszírozási és 

szakmai támogatási szempontból is alapvetően meghatározó volt. Kákai (2009) alapján a 

rendszerváltás után számos nyugat-európai és amerikai magánalapítvány, kormányszervezet 

jelent meg, azonban a 1990-es évek végére a források sok másik országhoz hasonlóan itt is 

beszűkültek, szerepüket átadva az uniós előcsatlakozási forrásoknak.  

A rendszerváltás után a külföldi támogatók az új demokráciák stabilizálása érdekében a 

nonprofit szervezetek szerepét elsősorban a demokrácia erősítésében, az emberi jogi és 

érdekvédelmi kérdésekben tartották elsődlegesnek, kevés figyelmet kapott a szociális 

gazdaság és társadalmi vállalkozások kapcsán releváns gazdaságfejlesztés területe (Borzaga 

2008: 36). Ugyanakkor már az uniós csatlakozás előtt megjelentek egyes, a társadalmi 

vállalkozások fejlesztésével foglalkozó nemzetközi szervezetek, pl. NESsT, Ashoka; az 

Európai Unió társfinanszírozásával az elmúlt években számos kezdeményezés valósult meg 

Magyarországon.  

6.1.2. A nonprofit szektor jelenlegi helyzete 

Salamon et al. (2017) kategorizálásában a magyarországi nonprofit szektor alapvetően a 

megkésett demokratizációs országcsoportba sorolható a közép- és kelet-európai országok 

többségéhez hasonlóan. Ugyanakkor Kákai (2009) alapján a magyar szektor leginkább 
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önmagára hasonlít (a gazdasági és jogi szabályozás számos átgondolatlansága és 

következetlensége miatt). A következőkben a nonprofit szektor alapvető jellemzőit és 

jelenlegi helyzetét mutatom be.   

A nonprofit szektor méretet tekintve KSH legfrissebb jelentése szerint a szervezetek száma 

2016-ban mintegy 61,6 ezer volt. (KSH 2018: 1) Összességében „a nonprofit szervezetek 

összes bevételének a teljes GDP-hez viszonyított aránya 1993 és 2011 között harmadával 

emelkedett, de így sem érte el az 5%-ot. Sokkal dinamikusabb fejlődés rajzolódott ki a 

foglalkoztatásban: háromszorosára nőtt a szektor munkaerő-piaci részesedése, ám nem érte el 

a 4,0%-ot” (KSH 2018: 1).  

Jogi formák tekintetében a magyar nonprofit szektorban a következő fő szervezettípusok 

azonosíthatóak: a klasszikusnak tekinthető civil szervezetek (magánalapítású alapítványok, 

egyesületek és szövetségek), illetve az egyéb, nem klasszikusan civil, azonban nonprofit 

szervezetek (pl. a nonprofit gazdasági társaságok, érdekképviseletek). 2016-ban a szervezetek 

közel egyharmada (20 ezer szervezet) alapítványi formában, 34 ezer szervezet egyesületként 

(szövetségként) működött, tehát számokat tekintve az egyesületi formában működő civil 

szervezetek és a magánalapítványok vannak többségben. (KSH 2018: 2) 

Az ellátott feladatok, tevékenységek kapcsán a nonprofit szervezetek a rendszerváltozás előtt 

főként sport-, szabadidős és kulturális területeken tevékenykedtek. A rendszerváltás utáni 

években az államszocialista rezsim összeomlása lehetőséget teremtett a civil társadalom 

újjászerveződésére, mely két párhuzamos folyamat révén zajlott. „A régi szervezetek 

alkalmazkodtak az új helyzethez, s ezzel párhuzamosan létrejött a civil társadalom korábban 

hiányzó, valóban független szegmense, intenzívebbé vált a társadalmi részvétel, olyan új 

szerveződések jelentek meg, mint az egyesületek, alapítványok, jótékonysági, vallási, etnikai 

szervezetek, munkáltatói és gazdasági érdekképviseletek” (Ekiert és Foa 2011: 100). A 

rendszerváltás után a környezetvédelmi, emberi jogi, szociális, egészségügyi, oktatási, egyéb 

jótékonysági, településfejlesztési és a gazdasági fejlesztési területek is egyre fontosabbak 

lettek. Továbbá hamar az is nyilvánvalóvá vált, hogy az 1990-es évek gazdasági és társadalmi 

válsága miatt szükség van nonprofit szervezetekre a jóléti szolgáltatások biztosítása terén is, 

különösen helyi szinten, az önkéntes szervezeteken keresztül elérhető forrásaik (adományok, 

állami támogatás, adókedvezmények) sokaknak mentőövként szolgáltak. A leggyakoribb 

tevékenységi terület azonban továbbra is a szabadidő, hobbi, kultúra, sport és az oktatás (lásd 

például KSH 2018: 2).  
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Erőforrások tekintetében a nonprofit szektorban foglalkoztatottak száma 2016-ban 154 ezer fő 

volt, ebből 90 ezer főállású, teljes munkaidős; 41 ezer nem főállású, részmunkaidős 

munkavállaló és 23 ezer fő közfoglalkoztatott. A főállású foglalkoztatottak 66%-a jutott a 

nonprofit gazdasági társaságokra, a többi egyesületekre vagy alapítványokra. Továbbá a 

fizetett alkalmazottak közel kétharmada a fővárosban és a megyeszékhelyeken tevékenykedő 

nonprofit szervezetekben dolgozott. Emellett 2016-ban a nonprofit szervezetek önkénteseinek 

becsült száma 419 ezer fő volt (az adatokért lásd KSH 2018). Zimmer (2016: 15) alapján a 

régióban az önkéntes tevékenység hagyományosan alacsony. A társadalmi tőke és a civil 

társadalom állapotát jelző bizalom mértéke kirívóan alacsony szinteket mutat (Schreier 2015: 

205). 

A szektor bevételeinek összege a KSH legfrissebb adatai szerint 2016-ban több mint 1655 

milliárd forint. A szektor bevételeinek megoszlásában az állami támogatás 40%, 

magántámogatás 15%, az alaptevékenység bevétele 24%, gazdálkodási bevétel 20% - a 

klasszikus civil szervezetek esetében ezek az arányok 38%, 26%, 26% és 8%. (KSH: 2018: 3) 

A KSH adatai szerint a bevételek igen jelentős mértékben koncentrálódtak: a különböző 

tevékenységcsoportokon belül a sport- és szabadidős szervezetek súlyuknál jóval kisebb 

arányban részesednek a forrásokból, viszont a gazdaság-, valamint településfejlesztés 

területén működő szervezetek pénzügyi helyzete az átlagnál kedvezőbb. Településtípust 

tekintve a fővárosban koncentrálódik a források többsége. 

A nonprofit szervezetek legjelentősebb bevételi forrása az állami támogatás általában a 

jogszabályokba foglalt állami és önkormányzati feladatok, közszolgáltatások közvetlen 

gyakorlására, emellett általánosabb állami feladatok is megjelenhetnek támogatott 

tevékenységként (lásd Kákai 2009). A nonprofit szervezetek továbbá jelentős 

alaptevékenységből származó (pl. tagdíj, alaptevékenység ár- és díjbevétele) és gazdálkodási 

bevételekkel is rendelkeznek. 

A külföldi források történetét tekintve kijelenthető (Kákai 2009 alapján), hogy a 

rendszerváltás után számos nyugat-európai és amerikai magánalapítvány, kormányszervezet 

több milliárd forintnyi támogatást osztott el. A 1990-es évek második felére, végére a források 

szűkültek, Magyarország helyett a balkáni térség, illetve a volt Szovjetunió országai lettek a 

támogatások fő célpontjai. Egyre hangsúlyosabban jelentek meg azonban a 2000-es évektől az 

EU-források (előcsatlakozási alapok - PHARE, majd közösségi programok, az EU-

csatlakozás után pedig a Strukturális Alapok támogatásai), mely finanszírozási 
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mechanizmusok jobban illeszkedtek a nagyobb, intézményesebben működő nonprofit 

szervezetekhez. Az uniós programok azonban általában nagyobb összegeket biztosítottak, 

mint amihez a szervezetek korábban hozzászoktak, és a kevésbé fejlett régiók több 

finanszírozást kaptak, így ezek a kezdeményezések áttörést jelentettek a civil szervezetek 

számára, melyek képesek voltak előleg és önrész biztosítására. (Szabó és Márkus 2015: 21).  

Az EU támogatások (főként HEFOP, ROP, TÁMOP) mellett az évek során új külföldi – 

főként pályázati – források is megjelentek: Visegrádi Alap, Norvég Alap, Norvég Civil Alap 

és a Trust for Civil Society. A pályázati bevételek azonban mindig a szektor bevétel kisebb 

hányadát tették, teszik ki, sohasem haladták meg a 9%-ot. Márkus és Szabó (2015: 20) alapján 

a nemzetközi adományozás aránya az elmúlt néhány évben nagyobb lett, és elérte az összes 

magánfinanszírozás közel 50%-át. A külföldi finanszírozás 2009-ben 4%, 2014-ben pedig 8% 

volt (Kuti 2016b). Ugyanakkor az állami finanszírozás aránya 42%-ról 29%-ra esett vissza, és 

az összes magántámogatás 13%-ról 19%-ra növekedett 2009 és 2014 között. 

Az egyéni és vállalati adományok szerepe is jelentős - a klasszikus civil szervezeteknél a 

legjelentősebb. Az üzleti szektor a vállalati adományozás révén kapcsolódik a nonprofit 

szervezetek munkájához. Zimmer (2016: 15) alapján azonban a szektor alacsony társadalmi 

beágyazottságát a magánadományozás kis mértéke is tükrözi.  

A nonprofit szervezetek gazdasági helyzetét az évek során gyakran az állami támogatástól 

függő, kiszolgáltatott működés jellemezte (Nagy és Nizák 2009: 41). A pályázati támogatások 

kapcsán az évek során számos probléma merül fel, mint az adminisztratív 

követelményrendszer, a szigorú pályázati és elszámolási feltételek, az önrész szükségessége, 

vagy a támogatási részletek folyósításával kapcsolatos késedelmek, melyek a szervezetek 

pénzügyi stabilitását jelentősen veszélyeztették. Továbbá a fenntarthatóság kérdését a 

pályázatok nem kezelték és nem kezelik jelenleg sem, elszámoltatáskor a hatékonyság mérése 

általában nem elsődleges. Az uniós programok főként a nagy, szolgáltató típusú szervezetek 

számára jelentettek lehetőséget, tartalmukban, volumenükben nem hasonlítottak a megszűnő 

korábbi külföldi támogatásokra, de még az EU előcsatlakozási alapjaira sem. Ezek a 

problémák kifejezetten a társadalmi vállalkozások helyzetének alakulásában is jelentős 

szerepet játszottak. 
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Jelenleg a USAID76 civil szervezetek fenntarthatósági mutatóit (CSO sustainability index)77 

elemző jelentése alapján Magyarországon az elmúlt években a fenntarthatósági mutató 

minden dimenziója (jogi környezet, szervezeti likviditás, pénzügyi életképesség, 

érdekképviselet, szolgáltatásnyújtás, infrastruktúra, közvélemény) romló tendenciát mutatott 

és az összes dimenzió közül a szervezetek pénzügyi életképessége esetében volt tapasztalható 

a legnagyobb visszaesés. Az állami és EU-s támogatásoktól való túlzott függés, illetve e 

források csökkenő mértéke (pl. a Nemzeti Civil Alap támogatásainak csökkenése); a helyi 

önkormányzati, vállalati és egyéni magánadományok alacsony mértéke; az egyéb támogatók 

és források kis száma (pl. CEETRUST, OSI, EGT/Norvég Civil Alap, Svájci Civil Alap) nem 

biztosítják a fenntartható működést. Ráadásul „a kifizetések megvalósulása gyakran 

hónapokat-éveket késik, mely kiegészülve a támogatási rendszer teljes 

kiszámíthatatlanságával és a bürokratikus elszámolással komolyan veszélyezteti a nonprofit 

szervezetek pénzügyi fenntarthatóságát” (Tóth et al. 2011: 16). 2014-ben a USAID 

fenntarthatósági mutatója további romlott (USAID 2015), majd 2015-ben stagnált (USAID 

2016). Kuti (2016a) szerint a magyarországi civil szféra aggasztó állapotban van a 2010 óta 

bekövetkezett változások következményeként. „Azok az erkölcsi és anyagi károk, amelyeket 

a durva állami beavatkozás, a szabályozási környezet romlása, az anyagi támogatások 

drasztikus csökkentése és a civil szféra politikai kettészakítása okozott, rövidtávon 

semmiképp sem orvosolhatók” (Kuti 2016a: 399).  

A nonprofit szektorban az elmúlt években elsősorban a romló pénzügyi helyzet miatt számos 

szervezet kezdett alternatív forrásokat keresni, melynek egyik formája lehet a társadalmi 

vállalkozási tevékenységek indítása, amely a piaci bevételek generálásában, a 

foglalkoztatásban, valamint a vállalkozói szemlélet erősítése révén a pénzügyi tervezésben 

játszhat fontos szerepet. A társadalmi vállalkozások a jelenlegi kedvezőtlen támogatási 

környezetben esetlegesen kínálhatnak egyfajta alternatívát, továbblépési lehetőséget a 

nonprofit szervezetek számára. 

                                                             
76 Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (United States Agency for International 

Development). 
77 Az index huszonkilenc országban követi nyomon a szektor elmúlt tizenhat évi fejlődésének folyamatát. A civil 

szervezetek jogi környezetére, szervezeti kapacitására, pénzügyi életképességére, az érdekképviseletre, 

szolgáltatásnyújtásra, az infrastruktúrára és a közvéleményre fókuszálva vizsgálja a civil társadalmak létezését 

biztosító teljes környezetet. Minden egyes dimenziót egy hétpontos skálán mér, ahol az 1-es pontérték nagyon 

fejlett szintre utal, míg a 7-es osztályzat alacsony fejlettséget mutat. 
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6.1.3. A társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzete 

A társadalmi vállalkozások számának meghatározása, jellemzőik leírása nehézségekbe 

ütközik. Kevés elérhető adatbázissal és reprezentatív tanulmánnyal rendelkezünk. (az 

adatbázisok felsorolásáért lásd a 3. fejezetet). A kutatások eredményei ezért nem mutatnak 

feltétlen átfogó képet a hazai társadalmi vállalkozások helyzetéről, azonban bizonyos 

jellemzők leírására alkalmasak lehetnek.  

A szervezetek számát illetően az egységes meghatározás és objektív kritériumok hiánya miatt 

csupán különböző becslésekkel rendelkezünk. G. Fekete és Solymár (2004) szerint 150-200 

támogatott, csírájukban szociális vagy közösségi vállalkozásokat megalapozó projekt futott, 

melyek 70%-a önkormányzatok kezdeményezésével és támogatásával jött létre. Petheő (2009) 

500-600 szervezetet tekintett doktori disszertációjában a szociális vállalkozás kategóriájába 

tartozónak, Etchart et al. (2014) 300-400 szervezetre becsülte a társadalmi vállalkozások 

számát, G. Fekete et al. (2014a) 3360 szervezettel számol, ugyanakkor az elmúlt évek 

fejlődésének következtében 2017-re valószínűsíthető a nagyobb szervezetszám. 

A jogi formák tekintetében a kutatók között nincs egyetértés. A NESsT szerint a jogi forma 

nem számít (Etchart et al. 2014: 11), növekvő érdeklődés övezi a területet a nonprofit 

szektorban és az üzleti szektorban is. „Bár ma még ez az eset a ritkább, az üzleti szektorban is 

fellelhetők olyan vállalkozások, melyeket, bár üzleti alapon szerveződtek, társadalmi cél 

megvalósítása is vezérel” (Tóth et al. 2011: 8). Petheő (2009) számára azonban csupán olyan 

szervezet elfogadható, amely „nem engedi a felhalmozott javak egyéni tulajdonba kerülését” 

(Petheő 2009: 10). G. Fekete et al. (2014a) a társadalmi célú nonprofit kft-ket, a gazdasági 

tevékenységeket is végző klasszikus civil szervezeteket (egyesület, alapítvány), a 

szövetkezeteket és szociális szövetkezeteket tartja a társadalmi vállalkozások lehetséges jogi 

formáinak, azonban kifejti, hogy kis számban hagyományos forprofit jogi formájú 

szervezetek is megjelentek a magyarországi társadalmi vállalkozások között (G. Fekete et al. 

2014a: 3). Az OFA alapkutatása statisztikai elemzése alapján „a társadalmi vállalkozások 

alapsokaságában a szervezetek 39,8%-a egyesületi, mintegy egyötöde szociális szövetkezeti 

formában működik. Az alapítványok és a nonprofit gazdasági társaságok aránya hasonló 

nagyságrendet mutat (17,7 és 17,2%). Az egyházi szervezetek 4,7%-kal képviseltetik magukat 

az alapsokaságban” (G. Fekete et al. 2017b: 86). Kuti (2016a: 370) szerint ugyanakkor a civil 

társadalom résztvevője a társadalmi mozgalmak és civil szervezetek tagjai mellett „a 
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társadalmi problémák megoldásában aktív részt vállaló, a közössége sorsát szívén viselő, 

annak alakításában cselekvő szerepet játszó ember, a társadalmi vállalkozó.”78 

Feladatok, tevékenységek tekintetében a legfrissebb, 2017-es társadalmi vállalkozás 

alapkutatás alapján „a társadalmi vállalkozások által megfogalmazott küldetés három 

leggyakrabban előforduló eleme a munkaerő-piaci helyzet javítása, elhelyezkedés segítése, 

munkalehetőség biztosítása (21%); a településhez, helyi közösséghez kötődő célok (12%); 

valamint a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők helyzetének javítása (11%)” 

(G. Fekete et al. 2017b: 12). G. Fekete et al. (2014a) két fő kategóriára bontja a társadalmi 

vállalkozások fő tevékenységeit. Míg a nonprofit szervezetek többnyire az oktatás és képzés, 

szociális szolgáltatások és gazdaságfejlesztés terén, addig a szociális szövetkezetek főként 

szociális ellátás - pl. gyermekek, idősek és fogyatékkal élők gondozása – terén, vagy a 

mezőgazdaság, kézműipar vagy turizmus területén tevékenykednek. Magyarországon is 

jellemző a munkaerő-piaci integrációt segítő társadalmi vállalkozások döntő szerepe, G. 

Fekete et al. (2014a: 15) alapján többnyire a tartós munkanélküliek, a munkaerő-piaci 

reintegrációban nehézségekkel szembesülők alkotják a társadalmi vállalkozások fő 

célcsoportját.  

A társadalmi vállalkozások méretüket tekintve tipikusan kisvállalkozások. Etchart et al. 

(2014) alapján a szervezetek fele 1-10 munkavállalót alkalmaz, a szervezeteket segítő 

önkéntesek munkájának mértékéről nem rendelkezünk adatokkal. A 2017-es alapkutatás 

eredményei szerint „a szociális szövetkezetek foglalkoztatják a legkevesebb munkavállalót (5 

fő), a legtöbbet pedig az alapítványok (27 fő), de ez jelentős a nonprofit kft-k (25 fő) esetén 

is” (G. Fekete et al. 2017b: 19). 

A szervezetek területi megoszlása a Global Entrepreneurship Monitor 2009-es jelentése 

alapján nem egyenletes: a Közép-Magyarországi (és Budapest) és az Észak-Magyarországi 

Régióban nagyobb számmal működnek társadalmi vállalkozások, mint a Nyugat,- és Közép-

Dunántúli Régióban. (Petheő és Szabó 2009: 20) G. Fekete et al. (2014a: 15) szerint sok 

társadalmi vállalkozás az ország leghátrányosabb helyzetű régióiban található, ezen belül is 

vidéki területeken. A 2017-es alapkutatás statisztikai elemzése alapján „a legtöbb szervezet 

(27,1%) a Közép-Magyarországi régióban található, beleértve a fővárost is. Emellett 

                                                             
78 A szociális gazdaság tekintetében „a hazai gyakorlatban a szociális gazdaság 3-400 nonprofit szervezet 

tevékenységére épül, amelyek képesek arra, hogy – többé-kevésbé – folyamatosan lássák el foglalkoztató, 

szolgáltató, közösségfejlesztő funkciójukat” (Csoba et al. 2007). Soltész et al. (2005) is a foglalkoztatási célú 

nonprofit szervezetek statisztikáit elemezte. 
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kiemelendő az Észak-Magyarországi régió magas aránya (19,8%), valamint a Nyugat-

Dunántúli régió alacsonyabb aránya (7%)” (G. Fekete et al. 2017b: 87). 

A társadalmi vállalkozások bevételszerkezetéről az alapkutatás eredményeiből rendelkezünk 

friss adatokkal, eszerint a 2015-ös évben a legnagyobb arányt (36%) az alap- avagy 

közhasznú tevékenységből származó bevétel képviselte, a központi állami támogatás (22%), a 

pályázati támogatás (19%), a vállalkozási típusú tevékenységből származó bevétel (10%), az 

önkormányzati támogatás (8%), a tagdíjbevétel (3%), és a belföldi magán támogatás (3%). „A 

2015-ben átlagosan felmerült összes költség 52 millió forint volt, közel 20 millió anyag 

jellegű ráfordítás és 23 millió forint személyi jellegű ráfordítás. A társadalmi vállalkozások 

több mint fele a nyereségét teljes egészében visszaforgatja a társadalmi tevékenységébe” (G. 

Fekete et al. 2017b: 15). 

A társadalmi vállalkozások mindennapi működését azonban gyakran komoly problémák 

jellemzik. A fő problémák között említhetjük a következőket (részletesebb kifejtésért lásd G. 

Fekete et al. 2017a): 

 Széles körben elfogadott definíció hiánya, a koncepció ismeretlensége a szélesebb 

közönség számára; adatbázis hiánya. 

 A társadalmi vállalkozásokra vonatkozó törvény, egységes szabályozás vagy hosszú-

távú stratégia hiánya, ennek eredményeként nem egyértelmű és kiszámítható jogi és 

szakpolitikai környezet.  

 Döntően külső - főként állami, pályázati – támogatásokra való támaszkodás, amelyek 

meglehetősen kiszámíthatatlanok, gyakran túl bürokratikusak, rugalmatlanok, nem 

alapulnak helyi igényeken és szűkösek. 

 Az alacsony vásárlóerő és az üzleti befektetők hiánya, különösen a hátrányos helyzetű 

régiókban. 

 A társadalmi vállalkozók üzleti és menedzsment ismereteinek alacsony foka.  

A társadalmi vállalkozás alapkutatás eredményei szerint a válaszadók gyengeségnek 

tekintették “a rendszeres finanszírozás/támogatás (50%), a stabil tőkeellátottság (42%), a 

jelentős mértékű üzleti tevékenység (29%) és a megfelelő marketing tevékenység (22%) 

területeit. A társadalmi vállalkozások több mint 10%-ánál gyengeség az üzleti szemlélet 
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(16%), a működési tapasztalat (13%), a vállalkozási tapasztalat (13%), a kidolgozott üzleti 

terv (12%) és a vállalkozási ismeretek (11%) hiánya” (G. Fekete et al. 2017b: 23). A kutatás 

fejlesztési javaslatai között szerepelt komplex társadalmi vállalkozásfejlesztési stratégia 

kidolgozása, a társadalmi vállalkozás fogalmának lehatárolása és jogszabályban rögzítése, 

társadalmi vállalkozás cím és címke létrehozása, a társadalmi cél, társadalmi probléma 

széleskörű meghatározása, társadalmi hatás mérése, vállalkozási szemlélet, vállalkozási 

ismeretek fejlesztése, a fizetőképes fogyasztói célcsoport növelése, valamint 

partnerkapcsolatok kiterjesztése. 

6.1.4. A nonprofit szektor és társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetének 

jellegzetességei Magyarországon 

A társadalmi vállalkozások fejlődését elsősorban az állam, a piac, a civil társadalom 

(nonprofit szektor) és a nemzetközi szereplők befolyásolják. Magyarországon a nonprofit 

szektor állammal való kapcsolata nem tekinthető konfliktusmentesnek a rendszerváltás óta, de 

többnyire az együttműködés irányába mutatott. 2010 óta azonban központosító állami 

hozzáállás, ugyanakkor a társadalmi vállalkozások kiemelt támogatása jellemző (lásd az 5.1. 

fejezetet). A piac tekintetében a rendszerváltás utáni időszakot meghatározó neoliberális 

gazdaságpolitika, valamint a vállalkozói kompetenciák és tapasztalatok alacsony mértéke 

hangsúlyos. Az elsősorban a nonprofit szervezetek demokrácia erősítésében betöltött 

szerepére fókuszáló, kevésbé a gazdaságfejlesztést támogató nemzetközi szereplők hatása 

pedig mind a pénzügyi, mind a szakmai támogatás szempontjából releváns.  

A magyarországi nonprofit szektor a megkésett demokratizációs országcsoportba sorolható, 

bár sajátos, más országokra nem jellemző jegyekkel is rendelkezik. Az ellátott feladatok, 

tevékenységek kapcsán a sport, szabadidős és kulturális területek jellemzőek. A szektor jogi 

formák, településtípus, régió és tevékenységtípus tekintetében változatos és egyben polarizált, 

a bevételek eloszlása egyenlőtlen. A nonprofit szervezetek gazdasági helyzetét az évek során 

gyakran az állami támogatásoktól függő, kiszolgáltatott működés jellemezte, a 

magánadományok, az önkéntes munka és a gazdasági, vállalkozási bevételek jelentősége 

alacsonyabb. Az elmúlt években a fenntarthatósági mutató minden dimenziója (jogi 

környezet, szervezeti likviditás, pénzügyi életképesség, érdekképviselet, szolgáltatásnyújtás, 

infrastruktúra, közvélemény) romló tendenciát mutat, mely a nonprofit szervezeteket 

társadalmi vállalkozási tevékenységek indítására ösztönözheti.  



199 

 

A társadalmi vállalkozások esetében kevés elemezhető adatbázissal rendelkezünk. A 

szervezeti mező mérete nem egyértelműen meghatározható, jogi formái vitatottak. Az 

elérhető kutatási eredmények alapján a szervezetek tevékenységi területei szerteágazóak, de 

hangsúlyosan megjelenik a munkaerő-piaci integráció szerepe. A társadalmi vállalkozások 

méretüket tekintve tipikusan kisvállalkozások, fenntarthatóságukat a nonprofit szervezetekhez 

hasonlóan számos tényező nehezíti.  

6.2. A nonprofit szektor és társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetének értelmezései 

az interjúk alapján 

A mintába került kezdeményezések történetének bemutatása mellett a szervezeti mezőre ható 

tényezőkkel, folyamatokkal kapcsolatos vélekedések feltárása is fontos információkkal 

szolgál a társadalmi vállalkozások helyzetének és a nonprofit szektorhoz való 

kapcsolódásának elemzése szempontjából. Az interjús kutatás során a szakértőket és 

társadalmi vállalkozókat ezért mind a nonprofit szektor, mind a társadalmi vállalkozások 

jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól megkérdeztem.  

6.2.1. A nonprofit szektor jelenlegi helyzetéről alkotott vélemények 

A 2015-ben – három esetben 2017-ben meginterjúvolt – szakértők véleményeinek összegzése 

alapján a nonprofit szektor jelenlegi helyzetéről igen negatív kép tárul elénk. A szektor 

helyzetét az interjúalanyok döntő többsége sötéten látja, elsősorban a pénzügyi helyzettel és 

az állam hozzáállásával kapcsolatos problémákat emeltek ki. Az interjúkban elhangzott fő 

megállapításokat a következőkben foglalom össze. 

A pénzügyi helyzet tekintetében egy interjúalany kifejtette, hogy a szektor elsősorban a 

nagyobb uniós pályázati források által támogatásfüggővé vált. Az uniós programok révén 

kiépült nonprofit szektor sokak számára az eredeti célok feladását jelentette, ugyanakkor egy 

színes hálózatot létrehozó fejlődés indult el, ami az új tervezési ciklusban eltűnni látszik. A 

támogatásfüggőség mellett a 2008-as gazdasági válság óta a finanszírozási lehetőségek 

csökkenése is megjelent. A jelenlegi kormányzatra a támogatások központosítása és a civil 

szervezetekhez kiszervezett szolgáltatások visszavétele jellemző, amely alapvető 

problémaként merült fel több interjúban. Meghatározó továbbá bizonyos kiemelt szervezetek 

támogatása is mások kizárása mellett, hiszen számos szervezet jelentős mértékű állami 

támogatásban részesül. A folyamatok hatására a szektor átrendeződése figyelhető meg a 

jelenlegi kormányzatot támogató szervezetek térnyerése felé.  
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„A pályázatok a közepes meg kisebb szervezetek számára nem menedzselhetőek, azt nagyobb 

szervezetek fogják majd kihasználni. Kockáztatva ezzel a saját létüket is, mert ezek a 

pályázatok egy olyan függéshez is vezetnek, ami nem egészséges, másrészt a 

kiszámíthatatlanság miatt ki tudja, hogy mikor és mennyit fizetnek ki belőlük…” (szakértő 11) 

 „Ez az állami centralizáció, ami zajlik, hogy mondjam, nem igazán egy civilbarát… nem 

biztosít civilbarát környezetet. Ne virágozzon száz virág, nem úgy van, hanem én locsolok száz 

virágot, olyat, amit én akarok.” (szakértő 4) 

Egy 2017-ben megkérdezett interjúalany jelezte, hogy megnyíltak új források a nonprofit 

szektor szervezetei számára. Ugyanakkor mások véleménye szerint a pályázatok főként a 

központi projekteket támogatják, a források folyamatosan szűkülnek az új struktúrában.  

„Ömlik a pénz, a pályázati támogatás ömlik, ez a kapu most kinyílt. Lehet, hogy a civilek nem 

észlelték, mert hogy azért sajnálgatva voltak az előző két-három évben, de ömlik ki az ablakon 

ha kell, ha nem, pályázati támogatások, nagyon sok van, amibe a civilek most bemehetnek.” 

(szakértő 16) 

Az állam hozzáállása kapcsán problémaként merült fel több interjúban, hogy a politika 

megosztja a civil szerveteket, holott a politikai törésvonalak éppen a civilség ellen hatnak. A 

civil szervezet fogalma gyakran negatív kontextusban jelenik meg a közbeszédben. Továbbá 

az egyházi és világi szervezetek között nem jellemző a párbeszéd. A környezet összességében 

nem kiszámítható, nem áll a civil társadalom a demokratikus működés alappilléreként a 

jelenlegi állami stratégiák középpontjában.  

„Mert idézőjelben mind azzal együtt, ami zajlott, meg minden, nem lehet normális 

párbeszédet folytatni, mert ugye hát, ha kiejtik azt a szót, hogy civil, akkor már mindenkinek 

valamifajta kényszerképzete van.” (szakértő 1) 

A szektor gyengesége és beágyazatlansága szintén problémaként jelent meg több esetben. 

Eszerint a magyar civil társadalom a rendszerváltás óta nem érett meg annyira, illetve 

képtelen volt összefogni, hogy ellen tudjon állni a jelenlegi kormányzat által kifejtett 

nyomásoknak. Nem képeztek tartalékokat a szervezetek, azonban a helyi, akár közösségi 

alapú finanszírozás felépítése, a magyarországi adományozói körre támaszkodás nem gyors és 

könnyen elérhető megoldás. Mindent összevetve jelenleg a civil szervezetek válságát 

figyelhetjük meg.  



201 

 

„A nonprofit szektor szerintem kb. most a tű fokán áll. Jelent egyrészt társadalmi 

beágyazottságban való kihívásokat, nyilván jelenti ez a kormányzat hozzáállását az önálló, 

szabad gondolkodáshoz, és az alulról jövő kezdeményezésekhez, az ezzel kapcsolatos 

stratégiáját. Jelenti azt, hogy az emberek hogyan gondolkodnak magukról, mi az, amit meg 

tudnak oldani, kezdeményeznek, együttműködnek vagy várják a megoldást.” (szakértő 10) 

A szektor jövőjéről a kérdésre választ adó szakértők többsége a jelenlegi trendeknek 

megfelelő negatív képet festett. Nem gondolták, hogy a közeljövőben pozitív változás lenne 

várható. 

„Nagyon nagy kérdés számomra, hogy túl tudja-e ezt a mai civil társadalom élni, ezt az 

időszakot, amikor nyíltabb lesz a világ és újra nagyobb szükség lesz a civilekre. Előbb-utóbb 

ez is el fog jönni, akkor vajon újra a nulláról kell kezdeni ezt a munkát, vagy pedig azért 

annyi, 20-25 év alatt mégiscsak van olyan erő ebben a civil társadalomban, hogy kedvező 

körülmények között újra magba… föld alatt a mag ott van-e, vagy új magot kell ültetni, ezt 

nem tudom.” (szakértő 4) 

Ugyanakkor a válságos helyzet pozitívumai is megfogalmazódtak több interjúban. Eszerint 

egy centralizált rendszerben a civil szervezeteknek nem sok esélye van, de a tisztulási 

folyamatnak lehet következménye újabb felvirágzás. Tapasztalható egyfajta állampolgári 

aktivizálódás, ami egyelőre inkább fővárosi, városi jelenség. Megjelentek újfajta, 

adományokból vagy önkéntes alapon működő kezdeményezések, jellemző a mozgalmibb 

jelleg. Az önkéntesség, társadalmi beágyazottság erősítése a jövőben is fontossá válhat, ami 

külföldön is tapasztalható általános trendnek tekinthető. Illetve a magánadományozás, 

külföldi források, érdekképviselet és kifejezetten a társadalmi vállalkozások szerepe is 

felértékelődik. 

 „A civil tevékenység vagy informálisabbá válik, vagy nagy szervezetek lesznek, maradnak 

talpon. Nem feltétlenül jó ez a szervezeti növekedés. De jobb lesz talán az érdekérvényesítő 

képessége a civil szektornak. elhal egy csomó szervezet és létrejön pár új.” (szakértő 13) 

 „Ez nem megkerülhető, vissza kell menni az emberek közé és megértetni velük, mire jó egy 

civil szervezet vagy egy társadalmi vállalkozás, és összekapcsolni velük és az ő motivációikat 

felhasználva újragondolni az egészet. És ugyanígy nem megkerülhető, hogy a többi 

szereplőhöz is közelebb kerüljünk, és jobban értsük civilként egy önkormányzatnak, bármilyen 
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helyi autoritás szempontjait, akár a kormányzó párt szempontjait is, mármint mik azok a 

szempontok, amiket meg lehet szólítani.” (szakértő 10)  

 „Ez a fajta függetlenedés nagyon-nagyon fontos lesz, az fog tudni igazán megmaradni, 

akik… akik valamilyen módon, akár tagdíjakból, ugye előfeltételezi, hogy nagyobb legyen 

kicsit a társadalmi bázisuk, vagy máshonnan szereznek bevételeket vagy jobb külföldi 

kapcsolatokat szereznek.”(szakértő 22) 

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok (2017-ben készültek az interjúk) a szakértőkhöz 

hasonlóan vélekedtek. Alapvető problémaként fogalmazódott meg az állam központosító 

hozzáállása, az egyeztetések hiánya, illetve a finanszírozás csökkenése és a kevésbé kritikus 

szervezetek előnyben részesítése a támogatásosztás során. Többen úgy vélték, hogy a civil 

társadalom rangja nincsen helyén kezelve Magyarországon, a szektor bizonyos szegmenseit 

érintő támadások is gyakran említésre kerültek, és a bürokratikus ügyintézés továbbra is 

jellemző. A civil szervezetekre a jelenlegi környezet negatív hatással van, sok kezdeményezés 

megszűnik, sok szervezet átpolitizálttá válik, az érdekérvényesítés visszaszorul. A jövőt 

tekintve az interjúalanyok többsége szerint további nehézségek várhatóak. 

„Szerintem ehhez kellene egy közpolitikai döntés, hogy békén hagyjuk a civil szervezeteket és 

támogatjuk őket, nem akarjuk őket politikai eszközzé tenni. Ehhez egy kultúra kell és nem egy 

politikai pártra gondolok, hanem az összes politikai tevékenységet végzőkre, hogy egyik párt 

sem kezeli ezt a helyén, meg a fejlett demokratikus kultúrákban a társadalmi szervezetek 

ellátnak egy társadalmi kontrollt is. Ennek a nyomai sincsenek meg Magyarországon. Azok, 

akik próbálnak társadalmi kontrollt vagy tükröt tartani, őket megpróbálják kinyírni. És azt 

gondolom, hogy ez egy diktatúra.” (társadalmi vállalkozó 3) 

„Az a baj, hogy annyira megnehezítették az egyesületek, alapítványok dolgait, eszement 

történetek, cégbejegyzés… annyi papírmunka, amivel visszariasztják az embereket, hogy 

egyesületekben dolgozzanak. Ez is, hogy az alapítvány, egyesület elnöke a saját vagyonával 

felel…  a történetért, és az visszataszít, visszariaszt.” (társadalmi vállalkozó 13) 

Ugyanakkor egy interjúalany kiemelte, hogy probléma az állami forrásoktól való függés is a 

civil szervezetek esetében, hiszen nincsenek olyan termékeik, melyeket piacosítani tudnának, 

és nincsenek olyan üzleti megoldásaik, amelyek révén önálló lábakon tudnának állni. A 

túlzott állami függés a pályázattól pályázatig tartó működést eredményezi. 
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 „Több tízmilliárd forint megy el ilyen normatív támogatásra úgy, hogy gyakorlatilag nincs 

olyan civil szervezet, aki ne lenne elégedetlen. Ennek semmi értelme. Így nincs értelme. 

Nyilván vannak olyan civil szervezetek meg olyan civil célok, amik nem tudnak máshogy 

működni, csak állami támogatással, és komoly pénzügyi támogatással és fontos és nem lehet 

másképp. És nem lehet rábírni társadalmi vállalkozás vitelére, mert nem olyan. Vannak ilyen 

speciális dolgok De alapvetően a civil szervezeteknek meg kellene tanulni magukat 

kisvállalkozásként kezelni.” (társadalmi vállalkozó 15) 

A társadalmi vállalkozók a szektor jelenlegi helyzetét gyakran saját szervezetük működése 

során is érzékelik. Nyolc interjúalany – többnyire a klasszikus civil szervezetek képviselői – 

beszámolt források kieséséről, fenyegetettség érzéséről, és a jövőt tekintve is ezzel 

számolnak.   

„Határozottan érint bennünket. Nagyon sokszor pl. helyi szinten azért nem kapunk 

támogatást, mert azt gondolják, hogy mi egy ellenzéki tevékenységhez tartozunk.” (társadalmi 

vállalkozó 3) 

„Szerintem egyébként az mindenkit megrémiszt, hogy kicsit veszélyeztetett helyzetben érezzük 

magunkat. Meg hogy a szabályozási környezet kb. mint Damoklész kardja lebeg a fejed felett, 

nekem is kell-e majd vagyonnyilatkozatot közzétennem.” (társadalmi vállalkozó 6) 

6.2.2. A társadalmi vállalkozások kapcsolódása a nonprofit szektorhoz 

Jelenleg a nonprofit szervezetek körében a társadalmi vállalkozási tevékenységek terjedése 

jellemző, illetve a jövőben is fontos lesz ez az irány több interjúalany szerint. Ma a civil 

szervezetek ugyanis rákényszerülnek arra, hogy vállalkozzanak a társadalmi vagy környezeti 

missziójuk megvalósítása érdekében.  

A szakértők között a társadalmi vállalkozások nonprofit szektorban játszott szerepe kapcsán 

eltérő vélemények hangzottak el. A válaszadók egyik csoportja szerint a társadalmi 

vállalkozások hozhatnak konstruktív kilábalást, a forrásfüggőséget enyhíthetik és az emiatti 

céltorzulást is csökkenthetik, illetve az üzenetek nagyobb közönség számára is érthetőbb 

kommunikációját eredményezhetik. Jelenleg az uniós források is ebbe az irányba terelik a 

szervezeteket, hosszú távon pedig az állami finanszírozás kiesése révén még erősebb lesz ez a 

típusú kényszer. Szükséges ezért a társadalmi vállalkozási és a társadalmi innovációs 

koncepció népszerűsítése a civil szervezetek körében.  
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„Tehát hogy szerintem így is, úgy is Magyarországon be kell, hogy induljon, egy ilyen 

társadalmi vállalkozóság felé történő lépés. Sokkal nagyobb színtéren, meg tömegben, mint 

ahogy mi azt gondoltuk volna. És ez a magyar helyzet sajátja. És szerintem nekünk, így 

fejlesztőknek, meg van egy ilyen nagyon fontos szerepünk.” (szakértő 7) 

„Egyrészt a megjelent finanszírozás hirtelen megnöveli az érdeklődést a szektor iránt, 

olyanok is rádöbbennek arra, hogy társadalmi vállalkozások, nem is biztos, hogy azok, nem is 

biztos, hogy azt gondolták magukról eddig, hogy azok. A másik meg az, hogy maguk ugye a 

fejlesztők is megjelennek. Harmadik, ami szintén fontos, az állami források kiesése a civilek 

számára, ez is eléggé jelentős nyomás, egy csomó olyan civil szervezeti forrás, ami előtte 

létezett és ami alapműködést biztosított civil szervezetek számára, az egyszerűen kiesett. 

Nagyon sok civil szervezet, aki szeretne Magyarországon megmaradni, kénytelen egyéb 

forrásokból is támogatást szerezni.” (szakértő 22) 

Ugyanakkor az interjúalanyok másik, kritikusabb csoportja hangsúlyozta, hogy a civil 

szervezetek egy szűk rétegének lehet átalakulási út a társadalmi vállalkozási tevékenységek 

elindítása, de a koncepció nem fogja megújítani az egész szektort. Továbbá egy interjúalany a 

társadalmi vállalkozások által a civil szerveződésektől elvett energiákról számolt be. 

„Én egy kicsit ebben szkeptikus vagyok, hogy ha nem választják ezt le, akkor egy szervezet 

kultúrájába mennyire illik ez bele, de biztos vannak olyan szervezetek, akik már most ilyen 

kultúrával működtek... de hát van olyan civil szervezet, amelyik nem segítésre van, tehát 

akinek már eddig is valamilyen gazdasági tevékenység volt a fő alapja, ami nonprofit jellegű 

volt, azoknál el tudom képzelni, hogy nonprofit vállalkozások már társadalmi kérdés 

megoldására alakulhatnak.” (szakértő 8) 

„Ezzel szegényedik egyébként a civil szektor szerintem, már ha Magyarországon a 

hagyományos értelemben vett civil szektort nézzük, egyesület, alapítvány, nem tudom mi, 

akkor igen, mert ezek a jó erők most társadalmi vállalkozásokat csinálnak vagy közösségi 

vállalkozást... társadalmi vállalkozások nem vállalkoznak arra, amire egy egyesület egy civil 

szervezet, tehát itt nincs civil érdekérvényesítés akkor, nem lesz felelősségvállaló ember, tehát 

egyik oldalról szerintem szippant el.” (szakértő 13) 

A társadalmi vállalkozások jelentőségét a civil szervezetek számára a társadalmi vállalkozó 

interjúalanyok a szakértőkhöz hasonlóan különbözőképpen értékelték. A válaszadók egyik 

csoportja úgy gondolta, hogy lehet egyfajta új csapásirány, megújulási lehetőség olyan 



205 

 

társadalmi problémák megoldására, amelyek most az állami szektoron belül nem kerülnek 

fókuszba, illetve a nonprofit szektor általános helyzete a társadalmi vállalkozási 

tevékenységek felé fordíthatja a szervezeteket. 

„Én ezt 100 %-osan állítom, hogy a civileknek a kiút az az, hogy társadalmi vállalkozásokat 

hoznak létre és elkezdenek gazdálkodni. Elkezdik kisvállalkozásként értelmezni magukat. 

Abból a szempontból is, hogy nemcsak a társadalmi céljuk van meg, hanem nagyjából arra is 

gondolnak, hogy ezt miből fogják finanszírozni. Tételezzük fel, hogy nincsen gazdasági 

tevékenységük, de akkor is van egy üzleti tervük, hogy hogyan épül fel a költségvetés és miből 

fogom azt a célt létrehozni. Mert annak sincs értelme, hogy valakinek van egy jó ötlete, 

beletesz mindenét, mégsem lesz elég, és a végén ő maga szorul támogatásra és mártírként 

elhal. Ennek semmi értelme.” (társadalmi vállalkozó 15) 

„A társadalmi vállalkozások pont arra jók, hogy meg tudják mutatni, hogy vannak olyan 

szigetek, ahol lehet. Mert ezeknek a céloknak sokszor azonosnak kell lenniük olyan 

feladatokkal, amit az államnak kell ellátni, csak nem látja el.” (társadalmi vállalkozó 7) 

Az interjúalanyok másik csoportja szerint azonban a válságban lévő szervezetek esetében 

nehézség, hogy ilyenkor nem alkalmas az idő társadalmi vállalkozás fejlesztésére, ez 

rövidtávon nem tud megoldást jelenteni. Ugyanakkor nehéz elérni azt is, hogy egy civil 

szervezet tudjon abban gondolkodni, hogy tevékenységeit hogyan teheti pénzzé. Továbbá 

releváns különbségek is találhatóak a társadalmi vállalkozások és civil szervezetek között, 

hiszen egy vállalkozás például jobban ki van téve a piaci körülményeknek. 

„Ez a nehéz az egész civil szervezeti társadalmi vállalkozás, akkor kezdenek el a civilek 

kapkodni, amikor bajban vannak, de amikor bajban vannak, akkor ez rövidtávon nem fog 

segíteni, ez hosszútávon fog segíteni vagy középtávon. Szerintem el kell kezdeni nagyon 

gyorsan adományt gyűjteni, el kell kezdeni valahogy az átmeneti válságot megoldani, és 

amikor levegőhöz jutsz, akkor el kell, hogy kezdj a hosszú távú fenntarthatóság érdekében 

mondjuk egy társadalmi vállalkozást, ez krízisek megoldására, áthidalására tuti fix hogy nem 

alkalmas.” (társadalmi vállalkozó 1) 

 „Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon sok területen tud negatívan visszahatni ezekre a civil 

szervezetekre, hiszen az önkéntesség, hiszen az adományozás, egy csomó olyan, lényegében a 

társadalmi beágyazottságukat rontja el most jelenleg ez a politikai környezet. És ez is teljesen 

egyértelmű, hogy a civil szervezeteket keresésre ösztönzi, tehát az, hogy találni valami olyat, 
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ami már nem is civil szervezet, és mondjuk akár hívhatom magam társadalmi 

vállalkozásnak.” (társadalmi vállalkozó 4) 

6.2.3. A társadalmi vállalkozások helyzetéről alkotott vélemények 

A társadalmi vállalkozások – a legtöbb válaszadó esetében 2015-ös – helyzetét tekintve a 

szakértő interjúalanyok egyik csoportja negatív képet festett. Egy interjúalany 

kialakulatlannak tartotta a szektort, egy másik interjúalany szerint bár vannak magukat annak 

nevező vállalkozások, de ezek nem igazi társadalmi vállalkozások. Egy válaszadó szerint egy-

két kísérlet működik csupán. Több szakértő szerint a működő szervezetek is gondokkal 

küzdenek, nehéz a fenntarthatóság, kifáradás jellemző. 

„Szerintem még nincsen sok, én azt mondanám, azt tartom, hogy még ez egy inkubációban 

lévő szektor, és az elkövetkezendő egy-két években fog megerősödni.” (szakértő 18) 

„Azt gondolom, mi picit gyorsabban akarjuk ezt az egészet létrehozni, mint amit maga a 

társadalom követni tud és képes, más országokban ennek hosszú hagyományai vannak, nálunk 

nincsenek, pár év alatt nem fogjuk tudni utolérni őket, azt hozni, amit ők, még ha szeretnénk, 

akkor sem, mert az alapok nem megfelelőek ennek.” (szakértő 19) 

 „Küzdenek nap, mint nap, hol ezért, hol azért. De azért küzdenek, hogy víz felett maradjanak 

nagyjából.  Ellehetetlenítik a helyzetüket, nagyjából erről van szó.” (szakértő 6) 

Az interjúalanyok másik csoportja pozitívabban vélekedett, eszerint fejlődik a szektor, egyre 

több társadalmi vállalkozás létrehozása tapasztalható, a korábbi hibák kiküszöbölésre 

kerülnek. A téma állami szinten egyre jelentősebb, az egyik alappillér a szakpolitikában a 

szociális gazdaság fejlesztése. 

 „Most már nagyobb fogadókészség van, hogy úgy mondjam, ezek a folyamatok megágyaztak 

ennek a lehetőségnek. Van fogadókészség, de nincs elég humán erőforrás, mert nemcsak 

pénzről, elsősorban arról beszélünk, hogy humán erőforrás, legyen, aki ezt mindenféle 

tekintetben szívvel-lélekkel és tényleg ez is fontos, azok a szociális kompetenciák. Szervezetek 

szintjén… azok, akik helyben… akik helyben képesek végigvinni.” (szakértő 21) 

A szakértő interjúalanyok számos problémát említettek a társadalmi vállalkozások jelenlegi 

helyzete kapcsán. A legtöbb probléma az állami támogatási környezet kapcsán merült fel: 
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 Definíció hiánya, a jelenség azonosítatlanságából visszaélések; 

 A jogszabályi környezet kiszámíthatatlansága, a lehetséges jogi formák 

tisztázatlansága; 

 A finanszírozás bizonytalansága, az uniós támogatások ciklikussága, a hosszú távú 

kormányzati stratégia hiánya a szektor fejlesztésére; 

 A közbeszerzési és adókedvezményekkel kapcsolatos lehetőségek hiánya; olyan 

adózási, foglalkoztatási és egyéb feltételek, melyek a csalás felé sodorják a 

szervezeteket; 

 A korrupció növekedése, többek között az EU-s forrásokat elosztó pályázati 

rendszerekben is; 

 Adminisztrációs problémák, a pályázati rendszer túlzottan bürokratikus jellege; 

 A szociális szövetkezetek számára elérhetetlen normatív támogatás;  

 az önkormányzati megrendelések, együttműködés hiánya; 

 A közfoglalkoztatás túlzott hangsúlya.  

Problémák merültek fel továbbá a piac, a forprofit szektor kapcsán is: 

 A magyar gazdaság instabilitása, emiatt az állami és egyéb támogatások túlzott 

szerepe; 

Bizonyos társadalmi rétegek fizetőképességének csökkenése, a vásárlók részéről az 

elköteleződés hiánya; 

 A termékek eladásával, minőségével kapcsolatos problémák, piackutatás hiánya;  

 A társadalmi vállalkozások számára elérhető speciális finanszírozási megoldások 

hiánya, pl. társadalmi hasznosságú befektetések, kockázati tőke, banki termékek; 

 A vállalatok elkötelezettségének hiánya a terület iránt, a CSR erőtlensége.  

A szervezetek belső erőforrásai kapcsán felmerült problémák a következők:  
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 A szakértelem, a vállalkozói ismeretek, üzleti gondolkodás, vállalkozási kedv és profi 

szervezetirányítási modellek hiánya;  

 A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásából eredő nehézségek;  

 Tőkehiányos szervezetek. 

A társadalom hozzáállása, láthatóság, elfogadottság kapcsán a problémák:  

 A szövetkezés köztudatban elterjedt gyakorlatainak hiánya, az új szervezetek 

azonosítása a régi szövetkezeti rendszerrel; 

 Közösségi, társadalmi beágyazottság hiánya, passzivitás; 

 Ismertség hiánya, a jól működő példák láthatatlansága; 

 Reprezentatív érdekképviseleti szervezet hiánya.  

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok közül többen jelezték, hogy jelenleg – 2017-ben – 

jelentős állami források állnak rendelkezésre. Ugyanakkor negatívumként értékelték, hogy a 

pályázatok révén az államtól függnek a társadalmi vállalkozások is. Továbbá az állami 

támogatások bürokratikus és néha irracionális pályázati rendszere nehézségeket támaszt. Két 

interjúalany azonban pozitív élményekről számolt be az állami szereplők hozzáállása, 

elköteleződése kapcsán.  

 „Gyakorlatilag arra kényszerítették a szociális szövetkezeteket, hogy csaljanak, mert 

máshogy nem tudta lezárni a pályázatot. Ez szörnyű, amikor csalásra kényszerít az állam, 

annál szörnyűbb érzés nincs, és ezt nem szabad. Magyarul úgy kellene lekönyvelni a 

bevételeket, hogy az ne legyen haszon.” (társadalmi vállalkozó 13) 

„Egyelőre nem nagyon érzem a támogatást. Érzi a fontosságát, de valahogy le van maradva.” 

(társadalmi vállalkozó 15) 

 „Én azt látom, hogy vannak… és ebben nekünk vannak szerencsés találkozásaink, vannak jó 

akciók, vannak jó ügyek.” (társadalmi vállalkozó 3) 

Problémaként jelentkezett továbbá a befektetők vagy az értékesítésben stratégiai partnerek 

hiánya, az önkormányzatok érdeklődésének hiánya és támogatók bizonyos elvárásai. 
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 „Arra nyomják a szerencsétlen kis mikrovállalkozást, hogy valami csodát tegyél, 

lelkesedésük meg a hitelességük miatt.” (társadalmi vállalkozó 9) 

A szakmai segítségnyújtás kapcsán a mentorálás hiánya is felmerült, egy interjúalany szerint 

nincs elég olyan szakember, akik megfelelő irányba tudnák fejleszteni a területet.  

 „A veszély az, hogy ez mindenki most, akik ebben dolgoztak idáig, meg mindenki más bejön, 

tanácsokat csinálja, nyomja, vállalkozó, elkezdenek vállalkozni és nagy valószínűséggel 

kipukkad a lufi. Szerintem akkor lehet pozitív irányba változtatni, ha a szereplők és nem 

annyira a vállalkozók, az ökoszisztéma más szereplői elkezdenének őszintén egymással 

diskurálni és együttműködni. Azt gondolom, az ökoszisztéma fejlesztése lenne egy kulcs a 

jövőbeli sikerhez.” (társadalmi vállalkozó 9) 

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok a szervezetek belső erőforrásai kapcsán a fő 

problémák között említették a csapathiányt, a szakértelem hiányát, belső konfliktusokat, a 

partnerekkel való konfliktusokat, az alacsony fizetést, rossz anyagi helyzetet, valamint a nem 

megfelelő minőségű, nem piacképes termékeket. 

„Én azt kicsit veszélyesnek tartom, hogy… nagyon kevés embernek van jó ötlete, és akiknek 

vannak jó ötleteik, kivándorolnak.” (társadalmi vállalkozó 6) 

Negatívumként szerepelt továbbá a társadalmi ismertség hiánya, az előítéletek, a kapcsolati 

tőke kis mértéke bizonyos társadalmi csoportokon kívül, a kieső, hátrányos helyzetű helyszín, 

vagy a célcsoporttal kapcsolatos nehézségek.  

„A probléma az, hogy a munka világába visszakerülni és bent maradni nagyon nehéz, hiszen 

nincs munka, ami megint csak nem rajtunk múlik. nem lehet senkire stabilan, 100%-osan 

számítani az egészségi állapota miatt, ez kiszámíthatatlanná teszi. a szociális készségek 

hiánya, az önbecsülése nem adta alá, hogy ő képes megcsinálni… A másik, amit már 

mondtam, hogy örökös gond most már a munkaerőnek a megtalálása.” (társadalmi vállalkozó 

17) 

6.2.4. A társadalmi vállalkozások jövőjéről alkotott vélemények 

A társadalmi vállalkozások jövőjét tekintve vegyes kép rajzolódott ki az interjúalanyok 

válaszaiból. Fejlődésre számított több szakértő és társadalmi vállalkozó interjúalany a 

következőkben összegzett okok alapján.  
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Több interjúalany szerint az állami és piaci folyamatok is azt diktálják, hogy megerősödjön a 

szervezeti mező. Fejlődés várható az európai uniós társfinanszírozású állami támogatások 

miatt, továbbá megjelent több olyan szereplő is, akik állami forrástól függetlenül is 

lehetőséget adnak. A nonprofit szereplők mellett a forprofit szektorban is egyre többen 

foglalkoznak a témával, a társadalmi felelősségvállalás már elvárt követelmény forprofit 

cégeknél is. 

„Én azt látom reálisnak, hogy tovább fog erősödni ez a kormányzati pénzosztásos izé, ami 

számosságában és volumenében is és pénzfelszívó képességében szerintem… legalább annyira 

erős lesz, mint az eddigi volt. Lesz egy ilyen finanszírozók által erősen támogatott, de... 

politikai és pénzügyi támogatás-függő szelet. (szakértő 12) 

„Az EU felől ez elvárás, ha ez a vákuum megjelenik a stratégiában, ami az EU felől indul és 

tetszik, nem tetszik, alapon van egy finanszírozási háttér. Jogszabályi keretek, gondolok itt az 

adózásra vagy a mindenféle egyéb feltételeknek a működtetésére. Ha ezek meglesznek, 

biztosan fog növekedni a száma, de hogy a tartalma milyen lesz, azt nem tudom. Lesz sok 

próbálkozás, amelyek közül nem mindegyik marad meg. A pályázati támogatások alkalmával 

megnő a számuk, aztán tisztul a kör.” (szakértő 2) 

 „Most már egy normál forprofit cégnél is nagyon gyakori az, hogy társadalmi hatásjelentést 

ad közre, azt is megnézi, hogy oké, üzletileg ezt érem el és mit érek el társadalmi hatás terén. 

Ez oda-vissza ható, mi is tanulunk a forprofitoktól, de rájuk is hat a mi tevékenységünk.” 

(társadalmi vállalkozó 7) 

A társadalmi attitűdök változása kapcsán néhány interjúalany hangsúlyozta, hogy az 

önkéntesség terjed, nő azoknak az embereknek a száma, akik tudatosan, aktívan vesznek részt 

a közéletben, és azoké is, akik tudatosan vásárolnak vagy adományoznak.  

„Az adományozásban hiszünk mi, a tagdíjban, úgyhogy e felé próbáljuk az embereket terelni, 

meg erre felhívni a figyelmet, eszközöket gyártani. Én ezt látom lehetséges útnak, de nem 

könnyű egy olyan államban, ahol a polgárság nagy része nagyon etatista elvárásokkal 

rendelkezik.” (szakértő 8) 

 „A legtöbben már nem szeretnének megakadni egy civil szervezeti létbe, ez a feláldozom az 

életemet, hazámat, családomat, mindent feláldozok azért, hogy valamilyen küldetést 

szolgáljak. Meg nem is látják az értelmét. Nagyon sokan látták belülről a multinacionális 
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cégeket, jól menedzselt dolgokat, stb. Látták a cégeket is, ahol csak a profit maximalizálás az 

elsődleges. Azt is tudják, hogy afelé sem, meg efelé sem. Tehát ők keresgélnek, bolyonganak 

körbe-körbe, és szerintem nagyon sokan bukkannak rá erre a dologra. Akkor az, hogy az 

egészségtudatosság, a környezettudatosság, a jótékonykodás, az önkéntesség, ezek mind-mind 

olyan elemek, amik az elmúlt tíz évben iszonyatosan felértékelődtek.” (társadalmi vállalkozó 

4) 

A civil szervezetek forráslehetőségeinek beszűkülése is egyértelműen afelé irányítja a 

szervezeteket több válaszadó szerint, hogy nyissanak a társadalmi vállalkozói tevékenységek 

felé, egyre inkább vállalkozói képességeket, készségeket kell kifejleszteniük.  

 „Ugye magát a civil szektort eltaposni nem lehet, értem, hogy a háttérben mi megy. De most 

is pár civil szervezetet érint, ugye tudjuk, hogy kiket. Tehát a civil szektor az ott marad. Ő 

közülük egyre többen kezdik felismerni akarva akaratlanul edukációs folyamatnak a hatására, 

hogy valamit tenniük kell annak érdekében, hogy ezek a dolgok fenntarthatóak legyenek.” 

(társadalmi vállalkozó 15) 

„A közeljövőben egy kicsit olyan lesz a társadalmi vállalkozás, mint amikor a 1990-es 

években voltak a kényszervállalkozók, a fodrászok, meg ilyesmik, és úgy érzem most, hogy a 

társadalmi vállalkozás az kényszervállalkozója a civil szférának. Ami egyébként az a vicces, 

hogy szerintem nem jönnek ki rosszul ebből a civilek.” (társadalmi vállalkozó 20) 

A szektoron belüli együttműködés kapcsán a jövőben szükségessé válik a tudásátadás, 

összefogás. Egy interjúalany kiemelt, hogy a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége 

(TAVOSZ) megalakulása komoly előrelépés, hiszen most már létezik egy egyre jobban 

látható, érdekképviseletet ellátó szereplő. 

A társadalmi vállalkozások helyzetének romlását valószínűsítő interjúalanyok alapvetően az 

állam szerepét emelték ki. Eszerint a civil szervezetek válsága negatív hatással lesz a 

társadalmi vállalkozásokra, illetve a foglalkoztatásra, szociális szövetkezetekre és kifejezetten 

a közfoglalkoztatásra fókuszáló állami támogatáspolitika is nehezíteti a fejlődést. 

 „Én nem várok speciel semmit az államtól, meg azt is javasolnám másoknak is, hogy ne 

várjanak az államtól.” (szakértő 21) 

„Ebben a rendszerben, ahol az állam szeretne minden irányítani, lásd az iskolarendszert, stb, 

ez a társadalmi vállalkozás is valahol egy idegen test az ő szemükben, ha nem az állam 
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csinálja. Társadalmi vállalkozások döntő része Magyarországon foglalkoztatáspolitika, arról 

szól, hogy a munkanélküliséget hogy lehet kezelni, mindennek az alfája, omegája. Erre 

mondtam, hogy most erre az állami válasz a közmunka. Tehát ilyen szempontból a társadalmi 

vállalkozás nem fog tudni működni, egy, ráadásul a közmunka konkurenciaként is fel tud 

lépni.” (szakértő 4) 

„Szóval igazából senkinek nem érdeke, hogy ez működjön, most csúnyán megmondva. 

Magyarországon most egy olyan gazdasági világ kezd kialakulni, hogy az erőforrásokat 

inkább központosítani akarják, nagyvállalkozóknak, politikai erőterek. És igazából senkinek 

nem hiányoznak az ilyen kis vállalkozások, akik megmutatják, hogy máshogy is lehetne 

működni.” (társadalmi vállalkozó 17) 

6.2.5. A nonprofit szektor és társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetének és 

kapcsolódásának jellegzetességei az interjúk alapján 

A szakértői és társadalmi vállalkozó interjúalanyok a nonprofit szektor jelenlegi helyzetét és 

jövőjét igen sötéten látják. Elsősorban az állam szerepét hangsúlyozták ebben, mind a 

támogatások csökkentése, mind azok központosítása és az államközeli szervezetekhez való 

juttatása, mind a kritikusabb szereplők kizárása és támadása miatt. A társadalmi vállalkozó 

interjúalanyok közül többen saját maguk is szereztek negatív tapasztalatokat ezen a téren. A 

jelenlegi kritikus helyzet azonban pozitív változásokat is hozhat a jövőben, mint az 

önkéntesség, a társadalmi beágyazottság, a magánadományozás, érdekérvényesítő 

tevékenységek és nemzetközi támogatás megnövekedett szerepe, továbbá a társadalmi 

vállalkozói tevékenységek terjedése. A társadalmi vállalkozások azonban az interjúalanyok 

alapján nem segítik a nonprofit szektor egészét, bizonyos szegmenseknek, egyes 

szervezeteknek jelenthetnek megoldást problémáikra. 

A társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetéről az interjúalanyok egy csoportja úgy véli, 

hogy kialakulatlan a szektor, illetve gyakran a már működő szervezetek is gondokkal 

küzdenek. Ugyanakkor a válaszadók egy csoportja szerint egyre több társadalmi vállalkozás 

létrehozása várható, mivel szakpolitika, kormányzati stratégia szintjén egyre jelentősebb a 

téma. A jelenlegi környezet számos szempontból problémás, főként (1) az állami támogatási 

környezet; (2) a piac, a forprofit szektor szerepvállalása; (3) a szervezetek belső erőforrásai; 

(4) a szakmai segítségnyújtás, mentorálás; valamint (5) a társadalom hozzáállása, láthatóság, 

elfogadottság kapcsán azonosíthatók nehézségek. 
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A társadalmi vállalkozások jövőjéről alkotott kép vegyes az interjúalanyok válaszai alapján. A 

fejlődést várók szerint a megjelent állami és uniós támogatások, a forprofit szektor növekvő 

érdeklődése, a nonprofit szervezetek téma felé fordulása, illetve a társadalmi attitűdök 

változása pozitív hatással lehetnek a szektorra. Ugyanakkor negatív jövőképet vetít elő az 

állam jelenlegi központosító és esetenként támadó hozzáállása a civil társadalomhoz. 
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Összegzés, következtetések 

Jelen kutatás a magyarországi társadalmi vállalkozások fogalmi és intézményes fejlődésének, 

valamint a nonprofit szektorhoz való kapcsolódásának feltárására, megértésére törekedett. A 

disszertáció célozta (1) a társadalmi vállalkozás fogalmának tisztázását; (2) a társadalmi 

vállalkozások megjelenésének és intézményesülésének vizsgálatát; valamint (3) a társadalmi 

vállalkozások jelenlegi helyzetének és kifejezetten a harmadik – avagy nonprofit – szektorral 

kapcsolatos szerepének elemzését, jobb megértését Magyarországon.  

A disszertációban elsőként szakirodalmi összefoglalás keretében a korábban kialakult 

kapcsolódó fogalmak (elsősorban a civil társadalom, harmadik szektor, nonprofit szektor és 

szociális gazdaság), majd a társadalmi vállalkozás fogalmának különböző nemzetközi 

értelmezéseit ismertettem. Ezt követően a magyarországi helyzet tágabb keretbe való 

helyezése érdekében a jelenség nemzetközi intézményes fejlődését elemeztem. A bevezető 

szakirodalmi összefoglalás után a kutatás célját, fő kérdéseit, az alkalmazott elméleti hátteret 

és választott módszertant mutattam be. Végül a disszertáció gerincét képező elemzésben a 

rendelkezésre álló szakirodalom feldolgozása és a félig strukturált interjús kutatás empirikus 

eredményei alapján a társadalmi vállalkozások magyarországi fogalmi hátterét, 

megjelenésének és intézményesülésének történetét, valamint jelenlegi helyzetét és a nonprofit 

szektorhoz való kapcsolódását vizsgáltam. 

A társadalmi vállalkozások fogalmának nemzetközi megközelítéseit tekintve, bár viszonylag 

új keletű kifejezésről van szó, egyes régebb óta létező fogalmakhoz köthető. A sem a 

forprofit, sem az állami szektorhoz kifejezetten nem kapcsolódó, társadalmi és gazdasági 

célokat megvalósító szervezetek leírására számos egymással versengő fogalom született, a 

szektor és a benne elhelyezkedő szervezetek elnevezése aszerint változott, hogy mely 

jellemzői váltak hangsúlyossá. Mára a leginkább elterjedt fogalmak (1) az állampolgári 

aktivitást, önkéntességet és társadalmi nyilvánosságot hangsúlyozó civil társadalom; (2) a 

profitszétosztás tilalmát kiemelő nonprofit szektor; (3) a demokratikus, részvételi 

döntéshozatali folyamatok meglétét, a társadalmi cél és gazdasági tevékenység sajátosságait 

hangsúlyozó szociális gazdaság; valamint (4) a civil társadalomban található, a másik két 

szektorba nem tartozó szervezetekre utaló harmadik szektor. E leggyakrabban használt 

fogalmak mellett a szolidáris gazdaság, közösségi gazdaság, valamint a felelős vállalkozások 



215 

 

és vállalatok társadalmi felelősségvállalása fogalmai is a társadalmi vállalkozás 

koncepciójához kapcsolódó kifejezések. 

A társadalmi vállalkozások fogalmáról nemzetközi szinten nem rendelkezünk egységes 

meghatározással. A definíciók történetiségét tekintve elsőként az Egyesült Államokban 

alakult ki a vállalkozó nonprofit megközelítés, melyet később a társadalmi innovációs 

megközelítés, majd a társadalmi célú vagy misszió-vezérelt üzlet irányzat követett, illetve 

Nyugat-Európában az EMES kutatóhálózat definíciója jelent meg.79 A kezdeti 

meghatározások mindkét kontinensen egyszerűen a nonprofit szervezetek piaci alapú, 

gazdasági tevékenységeire fókuszáltak; majd a később kialakult irányzatok a társadalmi célok 

és gazdasági tevékenységek elsődlegességét megtartva módosították az eredeti 

megközelítéseket. Eszerint a társadalmi célú vagy misszió-vezérelt üzlet esetében a szervezeti 

formák kiszélesítése; a társadalmi innovációs megközelítés esetében az innováció és a 

változást hozó vállalkozó személyének hangsúlyozása; az EMES definícióban a harmadik 

szektor részeként tekintve a társadalmi vállalkozásokra a szervezetek kollektív jellege, a 

profitszétosztás korlátozása, illetve a demokratikus, részvételt erősítő működésmód jelent 

meg új elemként.  

Az európai és amerikai definíció-alkotás sokáig egymástól függetlenül, párhuzamosan zajlott. 

A különböző definíciókban két közös központi jellemző a társadalmi célok elsődlegessége, 

valamint a gazdasági tevékenységek jelenléte. A fő eltérések (1) a társadalmi célok és 

gazdasági tevékenységek kapcsolatában; (2) a szektorális kapcsolódásban, a lehetséges jogi 

formákban; (3) a profit szétosztásának tilalmában vagy korlátozásában; (4) a piaci alapú 

fenntarthatóság elérhetőségében; (5) a társadalmi innováció meglétében; valamint (6) a 

kollektív dinamikák, demokratikus döntéshozatal szükségességében jelentkeznek. 

Ugyanakkor az egyes iskolák közeledése a 2000-es évek elején megkezdődött, mára a 

különböző irányzatokat összekötő, azokat szintetizáló definíciók – például az Európai Unió 

2011-es meghatározása – is megjelentek. A társadalmi vállalkozások fő kritikái a fogalom 

társadalmi vonatkozásának tisztázatlanságát, individualista és neoliberális jellegét érintik. 

A társadalmi vállalkozások megjelenése és intézményesülése nemzetközi szinten elsősorban a 

civil társadalom, harmadik szektor történetéhez kapcsolódik, mely területek szervezetei már 

évszázadok óta megtalálhatóak mind az Egyesült Államokban, mind Európában. Az elmúlt 

                                                             
79 Az EMES nemzetközi kutatóhálózat nevének jelentése franciául a társadalmi vállalkozások megjelenése 

Európában (L’EMergence de l’Entreprise Sociale en Europe). 
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évtizedekben a társadalmi vállalkozások térnyerésének és a szektorok közti határok 

elmosódásának lehetünk szemtanúi az állami, a piaci és a harmadik szektorban észlelhető 

változások következtében. A társadalmi vállalkozások, bár változó mértékben, minden 

országban megjelentek. Azonban az országok közötti összehasonlítás céljából a különböző 

típusú jóléti rendszerek alapján csoportok képezhetőek. Nyugat-Európát tekintve a 

kontinentális országokban leginkább a második munkaerő-piaci programok, míg az 

angolszász országokban a kvázi-piacok segítették elő a társadalmi vállalkozások 

jelentőségének növekedését; illetve mind a skandináv, mind a mediterrán országokban 

tipikusan a szövetkezetek szerepe vált erőteljesebbé. Közép és Kelet-Európában a társadalmi 

vállalkozások intézményes fejlődését elsősorban a korábbi történelmi hagyományok, a 

demokratizálódás és decentralizáció, a jóléti állam rendszerváltáskori leépülése, a neoliberális 

gazdaságpolitika, valamint a külföldi és kifejezetten európai uniós támogatások befolyásolták. 

Ugyanakkor az elmúlt években az országok közti különbségek csökkenése, a szervezeti mező 

nemzetközi egységesülése tapasztalható Európában, elsősorban az Európai Unió 

megnövekedett érdeklődése és az egységes uniós megközelítés következtében. 

A disszertáció a hazánkban korábbi előzményekkel rendelkező, az elmúlt években kialakult, 

jelenleg intézményesülő társadalmi vállalkozási szervezeti mező fő szereplőinek és 

jellegzetességeinek vizsgálatát adta új institucionalista elméleti keretben. Az elemzés során a 

társadalmi eredet, az intézményi izomorfizmus, intézményi vállalkozás és reflexív 

izomorfizmus elméleteire támaszkodtam. 

A társadalmi eredet elmélet (lásd Salamon et al. 2000) – elismerve a harmadik szektor és 

társadalmi vállalkozások beágyazottságát a szélesebb társadalmi, politikai és gazdasági 

folyamatokba – alapvetően a különböző jóléti modellek alkalmazása révén a civil társadalom, 

nonprofit szektor és társadalmi vállalkozások egyes országokban tapasztalható 

jellegzetességeinek összehasonlító vizsgálatára alkalmas. A disszertációban ez a megközelítés 

elsősorban a nemzetközi intézményes fejlődés hasonlóságainak és különbségeinek bemutatása 

során, valamint a magyar társadalmi vállalkozási szervezeti mező jellegzetességeinek 

ismertetésekor játszott szerepet. 

Az intézményi izomorfizmus elmélete (DiMaggio és Powell 1983) az egyes kialakult 

szervezeti mezők homogenizációjának, egységesülésének magyarázatát adja, melyet a 

hasonló szervezeti megoldásokat eredményező, izomorfikus nyomások hatásának tulajdonít. 

Ilyen nyomások következménye az állam és egyéb hatalommal bíró intézmények (pl. fejlesztő 
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és támogató szervezetek), illetve a társadalom kulturális elvárásai által keletkező kényszerítő 

izomorfizmus; a sikeres szervezeti modellek lemásolását jelentő utánzó izomorfizmus; 

valamint a szakmai hálózatok, professzionalizáció hatására kialakuló normatív izomorfizmus. 

Az elméletet a disszertációban a Magyarországon már némiképp intézményesült társadalmi 

vállalkozási szervezeti mező fő szereplői (állam, magán fejlesztő és támogató szervezetek, 

hálózatok, akadémiai szféra) szerepének, hatásának vizsgálatakor alkalmaztam.  

Az intézményi vállalkozás (DiMaggio 1991) és strukturálódás (Giddens 1984) elméletei 

alapján bár a fennálló intézmények behatárolják a szereplők mozgásterét, az elegendő 

erőforrással rendelkező szereplők is hatnak az intézményekre, így új intézmények 

létrejöttéhez és a meglévők változtatásához járulhatnak hozzá. A társadalmi vállalkozók 

eszerint környezetükkel dinamikus kapcsolatban állnak és gyakran tudatosan újítanak, 

változtatnak. A társadalmi vállalkozásokra különösen a fogalom megjelenésekor 

Magyarországon sem volt jellemző a kialakult szervezeti mező, az úttörő társadalmi 

vállalkozók befolyásolhatták és jelenleg is befolyásolhatják a szervezeti mező kapcsán és 

saját szakmai területeiken kialakult diskurzust, miközben egyidejűleg az állam és egyéb 

támogatók is befolyásolhatták és befolyásolhatják a szervezeteket az intézményesülés 

folyamatain keresztül. Jelen disszertációban az intézményi vállalkozás elméletének 

segítségével elsősorban a magyarországi társadalmi vállalkozások megjelenését, a 

kezdeményezések működésének indulását mutattam be, illetve tevékenységüket vizsgáltam a 

szervezeti mező strukturálódásában.   

A reflexív izomorfizmus elmélete (Nicholls 2010) alapján a paradigmaépítő szervezetek – az 

állam, a magán fejlesztő és támogató szervezetek (alapítványok, ösztöndíjat nyújtó 

szervezetek), a hálózatok és az akadémiai szféra – aktívan részt vesznek a kialakuló szervezeti 

mező zárt rendszerré minősítését elősegítő folyamatokban. Magyarországon az elmúlt 

években különféle megközelítéseket alkalmazó nemzetközi és hazai szereplők, támogató, 

fejlesztő, kutató és érdekképviseleti szervezetek jelentek meg a területen, a társadalmi 

vállalkozási szervezeti mező intézményesülésének folyamata jelenleg zajlik. Az elemzés 

során a reflexív izomorfizmus elméletét a diskurzust meghatározó szereplők 

megközelítéseinek megértéséhez, a fogalom magyarországi jellegzetességeinek 

bemutatásához alkalmaztam. 

A kutatás módszertana egyrészt szakirodalom feldolgozására és dokumentumelemzésre 

(releváns kutatási eredmények és egyéb szakirodalom – pl. jogszabályok, támogatáspolitikai 
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dokumentumok – ismertetése); másrészt maximum variációs mintavételen alapuló félig 

strukturált interjúkra épült a társadalmi vállalkozások témájában szakértő személyekkel,  

valamint társadalmi vállalkozói tevékenységet végző szervezetek vezetőivel. Az adatfelvétel 

keretében 2015 nyarán és őszén került sor 21 db szakértő interjúra, 2017 januárjában és 

februárjában 20 db társadalmi vállalkozóval készített és 3 db újabb szakértő interjúra. A 

válaszok eszerint a szakértők esetében – 3 kivétellel – a 2015-ös év végi állapotot, társadalmi 

vállalkozók esetében a 2017-es év eleji állapotot mutatják be. Az adatelemzés során ennek 

megfelelően 2017 májusáig lezajlott eseményeket vizsgáltam, a társadalmi vállalkozások 

szervezeti mezőjének alakulását eddig az időpontig bezárólag elemeztem, ezt követő 

információk csupán a feldolgozott szakirodalom tekintetében szerepelnek az írásban. 

A disszertáció egyrészt a társadalmi vállalkozások fogalmi és intézményes fejlődésének 

nemzetközi összehasonlító vizsgálatát; másrészt a magyarországi társadalmi vállalkozási 

szervezeti mező megjelenésének és intézményesülésének bemutatását nyújtotta. A 

nemzetközi és országon belüli elemzési szintek együttes alkalmazása révén kirajzolódtak az 

országok közötti hasonlóságok és különbségek, valamint a Magyarországra vonatkozó 

jellegzetességek is a társadalmi vállalkozás fogalma, intézményes fejlődése, jelenlegi helyzete 

és a nonprofit szektorban betöltött szerepe kapcsán. A disszertáció kutatási kérdéseihez 

kapcsolódó fő eredményeket a következőkben összegzem. 

1. A társadalmi vállalkozás fogalma Magyarországon 

A disszertáció egyik célja volt a társadalmi vállalkozás fogalmának tisztázása 

Magyarországon.  A témakör kapcsán körbejártam, hogy: (1) milyen kapcsolódó fogalmak 

relevánsak Magyarországon; (2) milyen eltérő megközelítések léteznek a társadalmi 

vállalkozások meghatározására; és (3) mi a Magyarországon leginkább alkalmazható 

definíció. 

A társadalmi vállalkozás fogalma Magyarországon is különböző, korábban kialakult 

koncepciókhoz köthető. E kapcsolódó fogalmak elsődleges jellemzői Magyarországon a 

profitszétosztás tilalma (nonprofit szervezetek); az állampolgárok aktív bevonása és a 

demokratikus részvétel (civil szervezetek); valamint a gazdasági elemek és a 

munkahelyteremtés (szociális gazdaság). Megjelenik továbbá a részvételi irányítás és 

fenntarthatóság a közösségi vállalkozások esetében, és az etikus döntéshozatali folyamatok a 

felelős vállalatok és vállalatok társadalmi felelősségvállalása esetében. Fontos megjegyezni, 
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hogy hazánkban is gyakori a kifejezések egymás szinonimájaként történő használata, azonban 

a fogalmak összemosása problémákhoz vezethet.  

A társadalmi vállalkozások fogalmával egészen a közelmúltig csupán néhány szereplő 

foglalkozott Magyarországon, azonban az utóbbi években azonban egyre felkapottabbá vált. 

A reflexív izomorfizmus elmélete alapján vizsgálva az egyes paradigmaépítő szereplők – 

magán fejlesztő és támogató szervezetek, állami szereplők, hálózatok és az akadémiai szféra – 

által képviselt álláspontokat Magyarországon, eltérő megközelítéseket találunk.  

A fogalommal elsőként foglalkozó fejlesztő és támogató szervezetek értelmezéseiben az 

üzleti bevétel, a hosszú távú fenntarthatóság és a társadalmi hatás mérése elsődleges, illetve 

több esetben jelentőssé válik a hátrányos helyzetűek helyzetének javítása, munkavállalásának 

elősegítése. Emellett egyes szervezetek esetében (pl. Ashoka) a társadalmi innováció is 

kiemelt terület. A régebb óta a témával foglalkozó szervezetek (NESsT és Ashoka) esetében 

megfigyelhető az elmúlt években a korábbi, nonprofit centrikus és a társadalmi változást 

hangsúlyozó megközelítés helyett a tágabb, jobban az üzleti fenntarthatóságra koncentráló 

megközelítés alkalmazása. Ugyanakkor jelenleg több támogatási program nem elérhető 

forprofit szervezetek számára, így a jogi forma alapján történő szűkítés továbbra is releváns 

kérdés.  

Az állami szereplők által alkalmazott definíció alapvetően az Európai Bizottság 2011-es, a 

társadalmi és gazdasági dimenziók mellett a demokratikus, részvételi irányítás szerepét 

kiemelő meghatározása. A jelenlegi szakpolitika és elérhető támogatási programok azonban a 

fogalom szűkítését is adják, központi jelentőséget tulajdonítva a hátrányos helyzetű csoportok 

foglalkoztatásának, illetve a forprofit szervezetek kizárásával megkötéseket alkalmazva a 

szervezetek jogi formájára.  

Az utóbbi években megalakult érdekképviseleti szervezetek, hálózatok döntően a társadalmi 

vállalkozások egy konkrét típusát (szociális szövetkezet, szociális farm, adománybolt) 

definiálják. A társadalmi vállalkozásokat általánosságban képviselő TAVOSZ az állami 

meghatározásokhoz hasonló, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására fókuszáló 

meghatározást nyújt, valamint kiemeli a szervezetek versenyhátrányát.  

Az akadémiai meghatározások, megvalósított kutatások esetében a kezdetekben a szociális, 

nonprofit jelleget hangsúlyozó megközelítések jelentek meg, majd az elmúlt években 

gyakorivá vált az uniós definíció alkalmazása. A legfrissebb nagymintás kutatás a jogi formák 
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alapján nem szűkítő, a demokratikus, részvételi irányítást és társadalmi innovációt nem 

kifejezetten hangsúlyozó megközelítést alkalmaz. 

A disszertáció empirikus kutatása részeként meginterjúvolt társadalmi vállalkozó és szakértő 

interjúalanyok definícióiban elsősorban a – többnyire tágan hagyott – társadalmi cél és piaci, 

gazdasági tevékenység együttes jelenléte volt jellemző. Emellett egyes interjúkban a profit 

visszaforgatása, az innováció, valamint a demokratikus vagy részvételi döntéshozatal (ennek 

kritikájával együtt) is megjelent.  

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok saját szervezetüket elsősorban társadalmi céljaik és 

gazdasági tevékenységeik, piaci bevételeik miatt tekintették társadalmi vállalkozásnak. 

Többségük a fogalom ismerete nélkül kezdte meg tevékenységét és működés közben külső 

hatások – többnyire fejlesztő szervezetek, támogatási programok – keretében azonosították 

szervezetüket társadalmi vállalkozásként. A fejlesztő, támogató, kutató és az érdekképviseleti 

munkát ellátó szakértő interjúalanyok többsége a nonprofit szektorral, civil szervezetekkel 

rendelkezett korább szakmai tapasztalatokkal, továbbá néhány interjúalany forprofit 

szervezetekkel foglalkozott korábban, míg az állami szektort képviselő interjúalanyok 

többnyire a szociális gazdaság és szociális szövetkezetek területén dolgoztak korábban. 

A mintában szereplő társadalmi vállalkozások társadalmi céljai és gazdasági tevékenységei 

igen szerteágazóak voltak. Bár gyakran megjelent a foglalkoztatási fókusz, nem volt 

kizárólagos. Az interjúalanyok által képviselt szervezetek többsége biztosította hátrányos 

helyzetű munkavállalók foglalkoztatását vagy egyéb típusú jövedelemszerzését, de több olyan 

szervezet is bekerült a mintába, amelyek esetében ez nem volt jellemző. A gazdasági 

tevékenységek a társadalmi vállalkozó interjúalanyok szervezeteiben összekapcsolódtak a 

társadalmi célokkal, a szervezetek a környezetükben érzékelt problémákra adott válaszként 

alakították ki tevékenységeiket. 

Szektorális kapcsolódás tekintetében a szakértő és a társadalmi vállalkozó interjúalanyok 

egyik jelentős csoportja szerint a társadalmi vállalkozások jelenleg Magyarországon inkább a 

nonprofit szektorhoz, a civil társadalomhoz állnak közelebb, míg a másik csoport vélekedése 

szerint a forprofit és nonprofit szektor közötti átmenet jellemző, a forprofit szektorból érkező, 

ahhoz jobban kapcsolódó vállalkozások is megjelentek. A jogi forma nem kifejezetten 

releváns a társadalmi vállalkozások meghatározásában, az interjúalanyok döntő többsége 
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szerint a társadalmi vállalkozások bármilyen, a tevékenységeik megvalósítása szempontjából 

leginkább előnyös jogi formát felvehetnek. 

A piaci fenntarthatóság állami támogatások vagy egyéb nem piaci bevételek nélkül az 

interjúalanyok többsége szerint általában nem biztosítható Magyarországon. Főként a 

klasszikus civil szervezeti – egyesületi vagy alapítványi – formában működő társadalmi 

vállalkozások számára az állami és egyéb pályázatok, támogatások biztosítják a működést, 

ugyanakkor a nonprofit kft.-k és szociális szövetkezetek esetében is jelentős forrás az állami 

támogatás akár normatív, akár pályázati alapon. A forprofit vállalkozások többnyire a 

nagymértékű önkéntes munka segítségével, illetve kapcsolódó nonprofit szervezettel 

együttműködve végzik tevékenységeiket. Ugyanakkor számos, a mintába került társadalmi 

vállalkozást a jövőt tekintve a nagyobb mértékben piaci alapú működés felé irányuló törekvés 

jellemez.  

A demokratikus, részvételi döntéshozatali mechanizmusok számos interjúalany számára 

fontosak. Ugyanakkor néhány szakértő és társadalmi vállalkozó interjúalany szerint ez a 

típusú működésmód nem elterjedt Magyarországon, illetve többen kritikát fogalmaztak meg 

elsősorban a gyors és hatékony működés akadályozása miatt.   

A társadalmi innováció kérdése kapcsán a szakértők esetében megoszlottak a vélemények, 

többen gondolták úgy, hogy nem elsődleges az újítás megléte a társadalmi vállalkozások 

működése szempontjából. A társadalmi vállalkozó interjúalanyok azonban többnyire 

hangsúlyozták jelentőségét, illetve kifejezetten innovatívnak tartották szervezetüket. 

Innovációként sorolták fel többek között a fennálló struktúra megváltoztatását, hátrányos 

helyzetű célcsoport helyzetének javítását, alulról szerveződő működésmódot, piaci hiányra 

válasz adását. Ezen innovációk jelenléte a társadalmi vállalkozások intézményi vállalkozó 

jellegeként írható le. 

Összességében Magyarországon a társadalmi vállalkozás fogalmának megjelenése alapvetően 

a nemzetközi magán fejlesztő és támogató szervezetek, valamint az állami – európai uniós – 

támogatások hatásának tulajdonítható. Jelenleg a különféle paradigmaépítő szereplők a 

reflexív izomorfizmus elmélete alapján legitimációjuk érdekében eltérő megközelítéseket 

alkalmaznak. A nemzetközi és hazai magán fejlesztő és támogató szervezetek esetében a 

szervezetek üzleti fenntarthatóságára, társadalmi hatásuk mérésére, illetve esetenként 

innovációs potenciáljára és foglalkoztatási szerepére fókuszáló meghatározások dominánsak. 
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Az állami szakpolitikában elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatását 

elősegítő, jogi forma szerint szűkítő meghatározások találhatóak meg. A hálózatok, 

érdekképviseleti szervezetek jelentősége a definícióalkotásban nem meghatározó, illetve a 

kapcsolódó tudományos írások, kutatások száma nem jelentős. Egységes és széles körben 

elfogadott definíció a disszertáció befejezésének időpontjában nem létezik, a társadalmi 

vállalkozás koncepciójának kritikus értékelése kevéssé tapasztalható. 

A disszertáció empirikus kutatása alapján a gyakorlatban működő társadalmi vállalkozások 

szervezeti mezője a tevékenységek és jogi formák alapján szűkítő állami, és az üzleti 

fenntarthatóságot kiemelő magán fejlesztő és támogató szervezetek által megalkotott 

meghatározásoknál tágabb. Az interjúk alapján egymástól igen különböző szervezetek 

tekintik magukat társadalmi vállalkozásnak, melyek különféle társadalmi célokkal, 

vállalkozási tevékenységekkel, jogi formákkal, szektorális kapcsolódással, bevételi 

struktúrával, innovációs potenciállal és irányítási modellekkel rendelkeznek. Közös 

jellemzőjük, hogy különböző társadalmi problémákra részben piaci eszközökkel, gazdasági 

tevékenységekkel kívánnak megoldást biztosítani. A disszertáció keretében meginterjúvolt 

szakértők és társadalmi vállalkozók a fogalom definiálására általában célok, tevékenységek, 

jogi formák és egyéb jellemzők tekintetében is tág megközelítést alkalmaznak. A tág 

meghatározás nyújtása a jelenleg Magyarországon még kevéssé kialakult társadalmi 

vállalkozási szervezeti mező leírására megfelelő megközelítés lehet.  

2. A társadalmi vállalkozások megjelenése és intézményesülése Magyarországon 

A disszertáció célja volt a társadalmi vállalkozások megjelenésének és intézményesülésének 

vizsgálata is Magyarországon. A témakör során körbejártam, hogy: (1) mik a társadalmi 

vállalkozásokkal kapcsolatos eddigi magyarországi tapasztalatok; (2) milyen történelmi, 

intézményi háttér alakította a társadalmi vállalkozások fejlődését; és (3) milyen fő szereplők, 

folyamatok, jellemzők rajzolódnak ki. 

A társadalmi vállalkozások története általánosságban alapvetően Magyarországon is a 

harmadik – avagy nonprofit – szektor fejlődéséhez kapcsolódik. A nonprofit szervezetek és 

szövetkezetek korábbi, évszázadokra visszanyúló történelmi előzményekkel rendelkeznek, 

illetve a társadalmi vállalkozások rendszerváltás utáni jogi és intézményes fejlődését is 

elsősorban ez a tágabb környezet határozta meg.  
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A magyar nonprofit szektor történetét tekintve az államszocializmus központosító politikája 

után a rendszerváltás első évei a szervezetek számának erőteljes növekedését eredményezték, 

míg a szövetkezetek száma élesen visszaesett. Az 1990-es évek közepétől a nonprofit szektor 

intézményesülése, valamint a klasszikus civil szervezetek és az államközeli nonprofit 

szervezetek – közhasznú társaságok és közalapítványok – közötti egyfajta polarizáció zajlott 

le. A 2000-es évek közepén, főként az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében a 

szociális gazdaság erősödése, és különösen a szociális szövetkezetek jogi formájának 

bevezetése és támogatása volt a társadalmi vállalkozások szempontjából meghatározó.  

A 2010-es kormányváltás óta az állam paternalista, centralizációt preferáló, bizonyos – főként 

jogvédő, érdekérvényesítő –szervezetek tevékenységeit megnehezítő megközelítése jellemző. 

Az elmúlt években Magyarországon a civil szervezetek fenntarthatósági mutatója 

folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, a szektor helyzetének romlása átmeneti jelenségnek 

nem tekinthető. Ugyanakkor a társadalmi vállalkozások szerepe jelenleg növekszik 

Magyarországok, egyre nagyobb az érdeklődés a téma iránt mind a nonprofit, mind az állami, 

mind a forprofit szektor részéről.  

Bár kifejezetten a társadalmi vállalkozások fejlesztésére vonatkozó hosszú távú stratégia 

Magyarországon nincs, a szervezeti mező jelenleg jelentős állami támogatásban részesül, 

mely azonban az elfogadott jogi formák és tevékenységtípusok szempontból korlátozó jellegű. 

Az állami szakpolitikában a társadalmi vállalkozások elsősorban a hátrányos helyzetű 

csoportok munkaerő-piaci integrációját segítik elő. Ugyanakkor a szociális szolgáltatások 

nyújtása döntően állami feladat, a társadalmi vállalkozások állami intézményekkel való 

szerződéskötése, a közbeszerzéssel kapcsolatos helyzete problémás.  

A korábban a társadalmi vállalkozások szervezeti mezőjéhez leginkább kapcsolható állami 

támogatási programok többsége az európai uniós Strukturális Alapok társfinanszírozásával 

valósult meg. A támogatási konstrukciók a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek, a 

szociális gazdaság és több program esetében kifejezetten a szociális szövetkezetek 

megerősítésére fókuszáltak, elsősorban hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

munkahelyteremtését és gyakran a vidékfejlesztést célozva, így a társadalmi vállalkozások 

állami megközelítését e szűkítések jellemezték. A már lezárult támogatási konstrukciók 

hatékonyságáról és eredményességéről beszámoló elemzések gyakran komoly kritikákat 

fogalmaztak meg az egyes vizsgált programok kapcsán.  
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Az állam döntő szerepe mellett a szervezeti mező intézményesülésében egyes magán fejlesztő 

és támogató szervezetek szintén jelentős szerepet játszottak és játszanak. E szervezetek 

többnyire kisebb nagyságrendű pénzügyi, azonban hosszabb ideig tartó, mentorálással 

egybekötött jellegű szakmai támogatások révén elsősorban a szervezetek fenntarthatóságát és 

hatékonyságát fejlesztik. A társadalmi vállalkozások témakörével először angolszász 

megközelítéseket alkalmazó nemzetközi szervezetek (NESsT és Ashoka) kezdtek el 

foglalkozni Magyarországon, a kezdetekben kifejezetten civil, nonprofit szervezetekre 

fókuszálva, azonban később kiszélesítve megközelítésüket a forprofit jogi formákra. Az 

elmúlt években több új, nemzetközi és hazai szereplő is megjelent, mely szervezetek már 

másféle megközelítéseket is alkalmazhatnak, de továbbra is domináns a NESsT és az Ashoka 

tevékenysége.  

Az elmúlt években megalakultak a szervezeti mező egyes csoportjainak (pl. adományboltok, 

szociális szövetkezetek) érdekképviseleti szervezetei, illetve létezik a társadalmi 

vállalkozásokat általánosságban képviselő szövetség (TAVOSZ) is. Az érdekképviseletek 

hatása azonban egyelőre limitáltan érzékelhető. Megugrott továbbá a társadalmi 

vállalkozásokat vizsgáló kutatások, egyetemi kurzusok száma is, azonban ez továbbra sem 

jelent nagy számosságot.  

A disszertáció során elemzett társadalmi vállalkozások esetében a szervezetek indulásának 

történetei igen nagy változatosságot mutattak. Az alapítók közül többen szociális, oktatási 

vagy egyéb releváns terület szakemberei voltak, sokan kapcsolódó civil szervezetekben, 

állami intézményekben dolgoztak korábban. Azonban emellett többen forprofit oldalról 

érkeztek, illetve szerepelt a mintában az állami szektort képviselő polgármester is. Szinte 

minden társadalmi vállalkozó interjúalany felsőfokú végzettséggel rendelkezett. A társadalmi 

vállalkozások alapításának okai és motivációi között szerepelt szakmai kérdésre új válasz 

keresése, közösségi igények kielégítése, érintettség, munka biztosítása és helyi fejlesztés 

folytatása – e kérdések esetében sokszínűség tapasztalható, az intézményi vállalkozás eltérő 

megjelenési formái jellemzőek. 

A társadalmi vállalkozási tevékenységek többnyire már működő nonprofit szervezetben vagy 

informális keretek között indultak, ilyenkor gyakran ismerős szervezet „fogadta be” a 

projektet a kezdetekben, és évek teltek el az új, kifejezetten a társadalmi vállalkozás kereteit 

adó szervezet megalapításáig. Továbbá két esetben önkormányzati keretek között, illetve 

bizonyos pályázati támogatások elnyerésekor rögtön új szervezetben – többnyire szociális 
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szövetkezetben – kezdődött a társadalmi vállalkozói tevékenység. A szervezetek 

működésének kezdetekor a társadalmi vállalkozás fogalmát az alapítók többsége nem ismerte, 

néhány interjúalany számolt be arról, hogy már alapításkor kifejezetten társadalmi 

vállalkozást szerettek volna létrehozni, mások ugyan ismerték a fogalmat alapítás előtt, de 

szervezetüket nem tekintették a kategóriába tartozónak.  

A kényszerítő izomorfizmus a mintába került társadalmi vállalkozások döntő többsége 

történeteiben megjelent, az interjúalanyok gyakran említették a külső fejlesztő és támogató 

szervezetek, valamint az állami támogatások jelentőségét társadalmi vállalkozásuk indulása 

és/vagy későbbi működése során. A kezdeményezések indulásakor szinte mindig 

meghatározó volt egy pályázat, kezdő támogatás vagy befektető szerepe; több esetben a jogi 

forma választását is ilyen tényezők befolyásolták. A fogalom megismertetésében aktív 

szerepet szintén elsősorban a fejlesztő és támogató szervezetek játszottak, néhány esetben 

nem ilyen külső hatások, hanem külföldön látott példák vagy könyvek, kurzusok 

befolyásolták a szervezetek azonosulását társadalmi vállalkozásként. A régebbi szervezetek 

esetében az Ashoka, NESsT és az OFA szerepe merült fel gyakrabban, az újabb társadalmi 

vállalkozásokat képviselő interjúalanyok egyéb szervezeteket is említettek.  

Bár több szervezet indulásakor elsődleges szerepet játszottak, az állami – európai uniós – 

támogatások számos kritikát kaptak. Az interjúk alapján az állami szereplőkre az évek során 

jellemző volt a stratégia, a hosszú táv és az egyértelmű irányítás hiánya, az egyes, már lezárult 

támogatási programok megvalósítását számos szempontból problematikusnak és túlzottan 

szűkítőnek (pl. foglalkoztatási, szociális szövetkezeti fókusz) tekintették. Az Európai Unió 

szerepét igen jelentősnek tartották az interjúalanyok, mind a koncepció értelmezése, mind a 

támogatási források tekintetében, azonban több interjúalany felhívta a figyelmet arra, hogy az 

eredeti uniós célokat a magyar környezetben az állami szereplők alakíthatják, módosíthatják. 

Több interjúalany kritikákkal illette a jelenlegi, kifejezetten a társadalmi vállalkozásokat célzó 

állami támogatásokat is, elsősorban azok átgondolatlansága, bonyolultsága, foglalkoztatási 

fókusza, jogi forma szerinti megkötései és a közfoglalkoztatás előtérbe helyezése miatt. 

Utánzó izomorfizmus tekintetében többnyire külföldi társadalmi vállalkozási példákkal 

rendelkeztek az interjúalanyok, magyarországi példákat kevésbé említettek. Az említett 

példákat nem másolták, társadalmi vállalkozásaikat saját ötletként dolgozták ki. Ugyanakkor 

inspirációként hatásuk jelentősnek tekinthető, hiszen gyakran e példák megismerése után 

kezdték meg a társadalmi vállalkozók alapötleteik kidolgozását.  
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Normatív izomorfizmus tekintetében a társadalmi vállalkozások részt vesznek többnyire 

fejlesztő, támogató szervezetek (OFA, NESsT, Ashoka) által szervezett képzéseken, szakmai 

rendezvényeken. Alulról szerveződő szakmai együttműködések egyes ágazatokon belül 

jellemzőek. A társadalmi vállalkozások érdekképviseletével foglalkozó szervezetek az elmúlt 

években megjelentek, de hatásuk nem kifejezetten jelentős. 

Az intézményi vállalkozás megjelenését illetően saját szakterületükön a társadalmi 

vállalkozók gyakran újítanak, megváltoztatják a létező struktúrákat, javítják célcsoportjaik 

helyzetét. Ugyanakkor a társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos szakpolitikák irányát 

jellemzően nem tudják befolyásolni, bár egy-két esetben beszámoltak ilyen eredményekről. 

Jellemző azonban, hogy a régebbi társadalmi vállalkozások vezetői, munkatársai válnak a 

szervezeti mező fejlesztőivé, illetve a szektor fejlesztői létrehoznak társadalmi 

vállalkozásokat.  

A társadalmi vállalkozó interjúalanyok szervezeteinek fejlődési irányai tekintetében a legtöbb, 

régebb óta működő szervezet esetében növekedés volt tapasztalható, néhány szervezet 

stagnált és néhány szervezet nem tudta fenntartani eredeti tevékenységeit, csupán önkéntes 

munka segítségével működött. Többször előforduló fejlődési jellemzőnek tekinthető a 

klasszikus nonprofit, szolgáltató tevékenységek megszűnése (főként állami finanszírozás 

hiánya miatt); a jogi formák külső hatásra (pl. támogató elvárása) történő változtatása; a 

kezdetekben önkéntességen alapuló szervezetek professzionálisabb irányba, hierarchikusabb 

működésmód felé változása (szintén elsősorban támogatói elvárásra); a szervezeti 

konfliktusok miatti szétválás (a szervezet belső működéséhez kapcsolódva); valamint a 

foglalkoztatási fókusz megjelenése (többnyire pályázat miatt). A szervezetek történeteiben 

gyakran a kényszerítő izomorfizmus különböző megnyilvánulási formáinak hatására zajlottak 

változások.  

A mintába került társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetét tekintve a 2017-es interjúk 

időpontjában aktuális körülmények több nonprofit szervezetet és néhány szociális 

szövetkezetet is piaci bevételeik arányának növelése felé irányítottak, elsősorban az állami 

támogatások hiánya vagy problémái miatt. Ugyanakkor egyes, nagyobb mértékben piaci 

bevételekkel rendelkező szervezetek – szociális szövetkezetek, forprofit vállalkozások – 

pályázatok vagy befektetések, illetve ehhez kapcsolódva jogi forma változtatása előtt álltak. 

Néhány szervezet jelenlegi tevékenységeinek megőrzésére törekedett, más szervezetek pedig 
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forráshiány miatt minimális szinten működtek, pályázatok írása, potenciális befektetőkkel 

tárgyalások jellemezték őket.  

Összességében Magyarországon a társadalmi vállalkozási szervezeti mező erőteljesen kötődik 

a harmadik – avagy nonprofit – szektorhoz, azonban mind társadalmi célok és gazdasági 

tevékenységek, mind szervezeti, jogi formák tekintetében igen heterogén. A szervezetek 

intézményi vállalkozásokként társadalmi innovációk révén saját szakterületükre hatást 

gyakorolnak. Ugyanakkor az intézményi izomorfizmus egyes formái is megjelennek, a 

kényszerítő izomorfizmus elsősorban nemzetközi és hazai fejlesztő és támogató szervezetek 

programjai és az állami – európai uniós – támogatási irányok révén; az utánzó izomorfizmus a 

nemzetközi társadalmi vállalkozás példák tanulmányozása révén; és a normatív izomorfizmus 

szakmai és érdekképviseleti hálózatok, szövetségek – egyelőre kevéssé releváns – 

szerepvállalása révén érvényesül. Az egyes szervezetek fejlődését befolyásoló leginkább 

jelentős izomorfikus nyomások az állam részéről a korábbi foglalkoztatási és szociális 

szövetkezeti fókusz, valamint jelenleg továbbra is hátrányos helyzetű csoportok 

munkavállalásának elősegítése és bizonyos jogi formák támogatása, illetve a magán fejlesztő 

és támogató szervezetek részéről a professzionális működést, üzleti fenntarthatóságot célzó 

elvárások. 

3. Jelenlegi helyzet és kapcsolódás a nonprofit szektorhoz  

A disszertáció célozta a társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetének és a nonprofit 

szektorhoz való kapcsolódásának elemzését is. A témakör kapcsán körbejártam, hogy: (1) 

milyen jelenleg a nonprofit szektor helyzete Magyarországon; (2) milyen jelenleg a 

társadalmi vállalkozások helyzete; és (3) hogyan befolyásolja a társadalmi vállalkozások 

megjelenése a nonprofit szektor fejlődését, mik a kapcsolódási pontok.  

A társadalmi vállalkozások fejlődését az állam, a piac, a civil társadalom (nonprofit szektor) 

és a nemzetközi szereplők befolyásolják. Magyarországon az önkéntes szervezetek állammal 

való kapcsolata a rendszerváltás óta ellentmondásosnak, de az együttműködés irányába 

mutatónak volt tekinthető, azonban 2010 óta központosító, ugyanakkor a társadalmi 

vállalkozásokat kifejezetten támogató állami hozzáállás tapasztalható. A piacot a neoliberális 

gazdaságpolitika, valamint a vállalkozói kompetenciák és tapasztalatok hiányosságai 

jellemzik. A főként a nonprofit szervezetek szerepét a demokrácia erősítésében, az emberi 

jogi és érdekvédelmi kérdésekben elismerő nemzetközi szereplők hatása a nonprofit szektor 
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fejlesztésében releváns, de a társadalmi vállalkozások szervezeti mezőjének intézményesülése 

is nemzetközi szereplők – fejlesztő és támogató szervezetek, valamint az Európai Unió – 

hatásának tulajdonítható. 

A magyarországi nonprofit szervezetek elsősorban sport, szabadidős és kulturális területeken 

tevékenykednek. A szektorra jogi forma, településtípus, régió és tevékenységtípus 

tekintetében változatosság és polarizáltság jellemző. A nonprofit szervezetek gazdasági 

helyzetüket tekintve gyakran állami támogatásoktól függnek, működésük kiszolgáltatott. A 

szektor fenntarthatósága az elmúlt években romló tendenciát mutat, a jelenlegi körülmények 

sok szervezetet társadalmi vállalkozási tevékenységek indítására ösztönöznek.  

A társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetéről kevés elérhető adattal rendelkezünk. A 

szervezeti mező mérete nem egyértelműen megállapítható, jogi formái vitatottak. A 

rendelkezésre álló kutatások eredményei alapján a társadalmi vállalkozások különféle 

területeken tevékenykednek, de hangsúlyosan megjelenik a munkaerő-piaci integráció 

szerepe. Méretüket tekintve tipikusan kisvállalkozások, fenntarthatóságuk a nonprofit szektor 

szervezeteihez hasonlóan nem biztosított, működésüket számos probléma nehezíti.  

A disszertáció empirikus kutatása során meginterjúvolt szakértő és társadalmi vállalkozó 

interjúalanyok a nonprofit szektor jelenlegi helyzetét és jövőjét igen negatívan értékelték. A 

vélekedések alapján a szektor helyzetét jelenleg elsősorban az állam hozzáállása nehezíti, 

elsősorban a támogatások csökkentése és központosítása, bizonyos szervezetek előnyben 

részesítése és a kritikusabb szereplők támadása miatt. A társadalmi vállalkozó interjúalanyok 

közül többen saját szervezetük kapcsán is beszámoltak negatív tapasztalatokról. A jelenlegi 

kritikus helyzet ugyanakkor több interjúalany szerint pozitív változásokat is eredményezhet, 

mint az önkéntesség, a társadalmi beágyazottság, a magánadományozás, az érdekérvényesítő 

tevékenységek és a nemzetközi támogatás szerepének növekedése, valamint a társadalmi 

vállalkozói tevékenységek terjedése. Az interjúalanyok többsége szerint azonban a társadalmi 

vállalkozások indítása nem jelenthet megoldást a nonprofit szektor egésze számára, egyes 

szervezeteknek mutathat csak kiutat jelenlegi helyzetükből. 

A társadalmi vállalkozások szervezeti mezőjét az interjúalanyok többnyire még 

kialakulatlannak tartják, gyakran az ismertebb szervezetek is mindennapi működésüket 

megnehezítő problémákkal küzdenek. Ugyanakkor egyre több társadalmi vállalkozás 

létrehozása várható elsősorban a szervezetekre fókuszáló támogatások növekedésének 
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hatására. A jelenlegi fő problémák elsősorban (1) az állami támogatási környezettel; (2) a 

piaccal, a forprofit szektor szerepvállalásával; (3) a szervezetek belső erőforrásaival; (4) a 

szakmai segítségnyújtással; valamint (5) a szervezeti mező társadalmi elfogadottságával 

kapcsolatosak. 

A társadalmi vállalkozások jövőjéről az interjúalanyok különbözőképpen vélekedtek. A 

válaszadók egyik csoportja pozitív irányú fejlődésben bízott, elsősorban a megjelent állami és 

uniós támogatások, a forprofit szektor erősödő érdeklődése, a nonprofit szervezetek téma felé 

fordulása, illetve a társadalmi attitűdök változása következtében. Ugyanakkor negatív 

jövőképpel rendelkezett az interjúalanyok másik csoportja, melynek fő oka az állam 

hozzáállása a civil társadalomhoz.  

Összességében jelenleg a nonprofit szektor válságos helyzete, illetve ezzel párhuzamosan a 

társadalmi vállalkozási szervezeti mező térnyerése, intézményesülése tapasztalható 

Magyarországon. A társadalmi vállalkozások jövőbeli fejlődési irányai azonban a különböző 

szereplők tevékenységeinek eltérő hatásai miatt nem egyértelműen beazonosíthatóak.   

Jelen disszertáció átfogó képet kívánt adni a társadalmi vállalkozások fogalmi és intézményes 

fejlődéséről, megvilágítva a társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetét és kapcsolódását a 

nonprofit szektorhoz. A disszertáció hozzájárul a társadalmi vállalkozás értelmezéséhez, 

illetve elhelyezéséhez a civil társadalom, a harmadik szektor, a nonprofit szektor és a szociális 

gazdaság fogalmai között, valamint azonosítja a szervezeti mező megjelenésének és 

intézményesülésének jellemzőit Magyarországon. Ugyanakkor a téma számos területe további 

kutatásra érdemes. Ilyen lehetséges kutatási irányok például (1) a szervezeti változások 

részletesebb feltárása; (2) a működésüket befejező társadalmi vállalkozások vizsgálata; vagy 

(3) egyes részterületek, mint a szervezeti működésmód vagy a kapcsolatrendszerek elemzése.  
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Mellékletek 

1. Melléklet: Szakértői interjúvázlat 

Az interjú elején bemutatkozó szöveg: 

Kiss Julianna vagyok, az ELTE szociálpolitika doktori programjának hallgatója. Ezt az 

interjút a disszertációmhoz készítem, melynek célja a társadalmi vállalkozások fogalmának, 

intézményes fejlődésének, jelenlegi helyzetének és a nonprofit szektorhoz való 

kapcsolódásának meghatározása Magyarországon. Jelenleg a témához kapcsolódó szakértő 

személyekkel készítek interjút. 

Az interjúban való részvétel nem anonim, tehát az interjúalanyok nevei megjelennek a 

disszertációban, azonban az eredményeket csak összesített formában, anonim módon mutatom 

be.  

A kérdezés kb. 1-1,5 órát vesz igénybe.  

A beszélgetésről hangfelvételt készítek, azonban a diktafont kikapcsolom, ha olyat mondana, 

amit nem szeretne, hogy felvételre kerüljön.  

Kérdések: 

Személyes:  

 Mikor és hogyan találkozott először a társadalmi vállalkozás fogalmával? 

 Jelenleg milyen formában, milyen keretek között foglalkozik társadalmi 

vállalkozásokkal? 

Fogalom: 

 Hogyan definiálná a társadalmi vállalkozás fogalmát? 

 Mi az a három szó, ami elsőre eszébe jut a társadalmi vállalkozás fogalmáról? 

Intézményes fejlődés: 

 Mikor, milyen körülmények között és miért jelent meg a társadalmi vállalkozások 

jelensége Magyarországon?  

 Hogyan alakult a társadalmi vállalkozások története a jelenség megjelenése óta? 

Milyen irányba fejlődött a jelenség? 

 Milyen fő szereplők (személyek, intézmények) befolyásolták a társadalmi 

vállalkozások fejlődését Magyarországon?  

 Milyen fő programok, intézkedések befolyásolták a társadalmi vállalkozások 

fejlődését Magyarországon? 

 Mik voltak a társadalmi vállalkozások fő szerepei, feladatai az elmúlt időszakban? 

Nonprofit szektor: 

 A nonprofit szektor történetét megnézve a rendszerváltástól hogy látja, mik voltak a fő 

fejlődési irányok? 
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 Mik voltak a fő sikerek, lehetőségek? 

 Mik voltak a fő problémák, nehézségek? 

 Az elmúlt évek legfrissebb fejleményei nyomán milyen irányba fejlődik, hogyan 

változik jelenleg a nonprofit szektor?  

 Mik a legújabb problémák, kihívások?  

 Mik a legújabb sikerek, lehetőségek? 

 Melyek egy stabil és jól működő nonprofit szektor ismérvei?  

 Milyen körülmények között működhetnek igazán hatékonyan a nonprofit szervezetek 

Magyarországon? Min kellene változtatni? 

Jelenlegi helyzet: 

 Mennyire elterjedt a társadalmi vállalkozások jelensége Magyarországon? 

 Mi a társadalmi vállalkozások szerepe ma Magyarországon? 

 Milyen típusú társadalmi vállalkozások vannak? Hogyan lehetne csoportosítani, 

kategorizálni őket? 

 Milyen fő szereplők (személyek, intézmények) foglalkoznak társadalmi 

vállalkozásokkal? 

 Milyen fő programok, intézkedések befolyásolják a társadalmi vállalkozások jelenlegi 

helyzetét? 

 Hogy látja, van az EU-nak szerepe a társadalmi vállalkozások fejlődésében? Ha igen, 

mi? 

 Milyennek látja a magyar jogszabályi környezetet? Mennyire támogató? 

 Hogy látja, milyen tudományos álláspontok, iskolák vannak jelen Magyarországon a 

társadalmi vállalkozások kapcsán? 

 Hogyan kapcsolódnak a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektorhoz? 

 Hogyan kapcsolódnak a társadalmi vállalkozások a forprofit szektorhoz? 

 Hogyan kapcsolódnak a társadalmi vállalkozások az állami szektorhoz? 

 Hogyan kapcsolódnak a társadalmi vállalkozások a szociális gazdasághoz? 

 Lehet-e a társadalmi vállalkozásokat külön csoportnak/szektornak tekinteni? Miben 

különbözik az egyéb nonprofit/forprofit szervezetektől? 

Jellemzők, tulajdonságok: 

 Miben és mennyire lehetnek sikeresek a társadalmi vállalkozások? Tudna példát 

mondani sikeresen működő társadalmi vállalkozásra? 

 Milyen fő problémáik vannak a társadalmi vállalkozásoknak? Tudna példát mondani 

sok problémával szembesülő, esetleg becsődölt társadalmi vállalkozásra? 

 Milyen szervezeti formákban jelennek meg a társadalmi vállalkozások? Számít a jogi 

forma (forprofit/nonprofit), vannak eszerint különbségek? 

 Mennyire fenntarthatóak a társadalmi vállalkozások? 

 Milyen fő bevételeik vannak? Mennyire tudnak a piacról megélni a társalmi 

vállalkozások? 

 Milyen társadalmi célokra fókuszálnak jellemzően a társadalmi vállalkozások?  

 Mennyire működik a részvételi demokrácia a társadalmi vállalkozásokban? Milyen 

irányítási modellek vannak? 

 Mennyire működik a célcsoportok bevonása a társadalmi vállalkozásokba? 

 Mennyire képesek együttműködni egyéb szereplőkkel? Pl. önkormányzattal, 

civilekkel, forprofitokkal, lakossággal, egymással? 
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 Mennyire lelhető fel a társadalmi innováció a társadalmi vállalkozásokban? 

 Más a helyzet Magyarországon, mint Amerikában vagy Nyugat-Európában? Ha igen, 

miben? Mik a fő különbségek és mik a fő hasonlóságok? 

Jövő: 

 Melyek egy stabil és jól működő társadalmi vállalkozói környezet ismérvei?  

 Az elmúlt évek legfrissebb fejleményei nyomán milyen irányba fejlődik, hogyan 

változik a társadalmi vállalkozások nonprofit szektorban betöltött szerepe?   

 Mik a társadalmi vállalkozások legújabb problémái, kihívásai? 

 Mik a társadalmi vállalkozások legújabb sikerei, lehetőségei? 

 Milyen körülmények között működhetnek igazán hatékonyan az ilyen 

kezdeményezések Magyarországon? Min kellene változtatni? 

VÉGÜL: Megemlítene még valamit, amit úgy érez, hogy fontos és kimaradt a beszélgetésből? 
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2. Melléklet: Társadalmi vállalkozói interjúvázlat 

Az interjú elején bemutatkozó szöveg:80 

 Kiss Julianna vagyok, az ELTE szociálpolitika doktori programjának hallgatója. Ezt 

az interjút a disszertációmhoz készítem, melynek célja a társadalmi vállalkozások 

fogalmának, intézményes fejlődésének, jelenlegi helyzetének és a nonprofit 

szektorhoz való kapcsolódásának meghatározása Magyarországon. Jelenleg társadalmi 

vállalkozások vezetőivel készítek interjút. 

 Az interjúban való részvétel nem anonim, tehát az interjúalanyok nevei megjelennek a 

disszertációban, azonban az eredményeket csak összesített formában, anonim módon 

mutatom be.  

 A kérdezés kb. 1-1,5 órát vesz igénybe.  

 A beszélgetésről hangfelvételt készítek, azonban a diktafont kikapcsolom, ha olyat 

mondana, amit nem szeretne, hogy felvételre kerüljön.  

Kérdések: 

Személyes:  

 Mikor és hogyan találkozott először a társadalmi vállalkozás fogalmával? 

 Jelenleg milyen formában, milyen keretek között foglalkozik társadalmi 

vállalkozásokkal? 

 

Fogalom: 

 Hogyan definiálná a társadalmi vállalkozás fogalmát? 

 Mi az a három szó, ami elsőre eszébe jut a társadalmi vállalkozás fogalmáról? 

 A saját szervezetét társadalmi vállalkozásnak tartja? Miért? 

 

Történet: 

 Mikor és kik alapították a szervezetet? Volt-e elődje, előzménye? 

 Mi volt az alapötlet és hogyan jött?  Kik és mik segítették, esetleg gátolták az 

alakulást? 

 Melyek a fő célok? Melyek a fő tevékenységek?  

 Milyen szervezeti forma mellett döntöttek? Hogyan vált be? Változott azóta? Egyéb 

szervezeteket alapítottak? 

 Mik voltak a szervezet történetében a legnagyobb mérföldkövek? Mik hozták a 

változásokat (üzleti és állami szektor hatása, személyes okok)? Kik voltak a 

kezdeményezők? 

 Milyen egyéb társadalmi vállalkozói példákat látott és lát most? Honnan tudta, hogy 

lehet ilyet csinálni? Kiket tart mintának? 

 Milyen állami támogatással/segítséggel/kapcsolattal rendelkezett/rendelkezik?  

                                                             
80 A kérdések között több olyan kérdés is szerepel, melyek a nemzetközi „Szociális és szolidáris gazdaság a 

perifériákon” c. OTKA kutatás interjús kérdéssorának részei is voltak.  
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 Milyen egyéb fejlesztő szervezet/személy támogatásával/segítségével/kapcsolatával 

rendelkezett/rendelkezik?  

 Milyen szervezetekkel/személyekkel működik együtt, ha van ilyen? Milyen 

hálózatokhoz kapcsolódik, ha van ilyen? 

 Milyen a kapcsolat a helyi üzleti vállalkozókkal, a helyi önkormányzattal, a civil 

szervezetekkel, a lakossággal? Kik segítik a működést? 

 

Jellemzők, tulajdonságok: 

 Hány embert foglalkoztatnak, hány önkéntes segítőjük van? 

 Bevételek nagysága és megoszlása (piaci, állami-önkormányzati támogatás, pályázati 

forrás, adományok) milyen? 

 Hány fős a menedzsment, milyen összetételű és hogyan alakították ki maguk között a 

munkamegosztást? 

 Hogyan van jelen a szervezet munkájában az innováció és mennyire tartja fontosnak? 

 Hogyan van jelen a szervezet munkájában a demokratikus döntéshozatal és mennyire 

tartja fontosnak? 

 Miben érnek el sikereket?  

 Milyen tulajdonságokkal kell bírni a sikeres társadalmi vállalkozáshoz? Mire volt 

szükségük (skillek, tudás), hogy ezt tudják csinálni? Miket tanultak ezáltal? 

 Mik a kudarcaik, problémáik? 

 Mennyire fenntartható a szervezet?  

 Hogy látják a jövőt, mivel terveznek? 

 Min szeretnének változtatni? 

 

Intézményes fejlődés: 

 Mikor, milyen körülmények között és miért jelent meg a társadalmi vállalkozások 

jelensége Magyarországon?  

 Hogyan alakult a társadalmi vállalkozások története a jelenség megjelenése óta? 

Milyen irányba fejlődött a jelenség? 

 Milyen jelenleg a társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon? Mik a fő 

jellegzetességek? 

 Milyen jelenleg a nonprofit szektor/a civil szervezetek helyzete Magyarországon? Mik 

a fő jellegzetességek? 

 Az elmúlt évek legfrissebb fejleményei nyomán milyen irányba fejlődik, hogyan 

változik a társadalmi vállalkozások helyzete?   

 Az elmúlt évek legfrissebb fejleményei nyomán milyen irányba fejlődik, hogyan 

változik a nonprofit szektor/a civil szervezetek helyzete?   

 Milyen körülmények között működhetnek igazán hatékonyan a társadalmi 

vállalkozások Magyarországon? Min kellene változtatni? 

 

VÉGÜL: Megemlítene még valamit, amit úgy érez, hogy fontos és kimaradt a 

beszélgetésből? 
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3. Melléklet: Társadalmi vállalkozások adatforrásai Magyarországon 

1. Kifejezetten társadalmi vállalkozások/vállalkozók támogatásával foglalkozó szervezetek, 

programok, díjak listái: 

 NESsT Magyarország portfolió: http://www.nesst.org/magyarorszag/  

 Ashoka Magyarország tagok: http://ashoka-cee.org/hungary/rolunk/  

 Badur Alapítvány portfolió: http://www.badurfoundation.org/  

 Társadalmi vállalkozások napja kiállítói  

 Social Product gyártói (TAVOSZ tagszervezetei): http://www.sufni365.hu/gyartok  

 Hozzáadott helyi érték díj nyertesei: http://ofa.hu/hu/news/hozzaadott-helyi-ertek-dij-

palyazat-  

 Impact Accelerator portfolió: http://impactaccelerator.hu/ 

 Filfest Social Enterprise Award 

 Erste Goodbee támogatottak: http://www.erstestiftung.org/project/good-bee/  

 Erste Seeds támogatottak: https://kampany.erstebank.hu/extras/ersteseeds/index.html  

 

2. Egyéb kifejezetten társadalmi vállalkozásokkal foglalkozó listák, cikkek: 

 Esse Bálint, Lukács Ágnes, Molnár Krisztina, Varga Judit (2013): Társadalmiféle 

vállalkozók? Budapest: Helyi Mérték Alapítvány. 

 Tóth, Laura; Varga, Éva and Varga, Péter (2011): A társadalmi vállalkozások helyzete 

Magyarországon. Budapest: NESsT. 

 Vágvölgyi Gusztáv – Szép Éva (2014): Közösségek felé - a fenntarthatósági 

kezdeményezések jó gyakorlatai, közösségszervezési és vezetési mintázatai. 

Nyíregyháza: Inspi-ráció Egyesület. 

 Petheő Attila István (2009): A vállalati társadalmi felelősségvállaláson túl: a szociális 

vállalkozás. Phd értekezés. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem. 

 Regionális Humán Innováció Közhasznú Nonprofit Kft. (2012): A szociális 

vállalkozások mintaértékű kezdeményezéseit bemutató esettanulmányok. 

Szombathely: kézirat. 

http://www.nesst.org/magyarorszag/
http://ashoka-cee.org/hungary/rolunk/
http://www.badurfoundation.org/
http://www.sufni365.hu/gyartok
http://ofa.hu/hu/news/hozzaadott-helyi-ertek-dij-palyazat-
http://ofa.hu/hu/news/hozzaadott-helyi-ertek-dij-palyazat-
http://impactaccelerator.hu/
http://www.erstestiftung.org/project/good-bee/
https://kampany.erstebank.hu/extras/ersteseeds/index.html
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 Patai, Noémi and Varga, Valéria (2016) Társadalmi vállalkozások: Kasmírszoknyával 

és bodaggal a roma integrációért - A Romani Design és a Romani Platni 

összehasonlító elemzése = Social Enterprises: Cashmere Skirt and Gipsy Bread for 

Roma Integration – Comparative Analysis of Romani Design and Romani Platni. E-

CONOM, 5 (1). pp. 94-108. 

 Makesense Magyarország - egy nemzetközi társadalmi vállalkozásokkal foglalkozó 

önkéntes csoport - listája: http://www.makesense.org/ 

 ICSEM kutatás kérdőívet kitöltői 

 V4 social enterprise kutatás esettanulmányai 

 társadalmi vállalkozók és barátaik facebook-csoport gyűjtése 

 társadalmi vállalkozásokról szóló cikkek (pl. Magyar Narancs, hvg.hu, vs.hu) 

 társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos rendezvények programjaiban társadalmi 

vállalkozásnak jelölt szervezetek (Social Seeds projektmegnyitó, Degrowth Social 

entrepreneur workshop, KÖFE nyári egyetem) 

 

3. Társadalmi innovációkat díjazó programok támogatottjai, nyertesei: 

 Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Youth2Youth Társadalmi Innovációs verseny: 

http://youth2youth.hu/  

 SozialMarie díjazottak: https://www.sozialmarie.org/de-AT  

 Kreáter Igen program résztevők: http://www.igenschool.info/  

 

4. Kapcsolódó pályázati programok nyertesei: 

 OFA 2007 és 2009: Szövetkezz! A szociális szövetkezetek fejlesztése és bővítése 

 HEFOP 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és 

foglalkoztatása  

 TÁMOP 1.4.1. Alternatív munkaerő-piaci programok 

 TÁMOP 1.4.3. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok 

 TÁMOP 2.4.3. Szociális gazdaság fejlesztése 

 ROP 3.3.2. Nonprofit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban 

http://youth2youth.hu/
https://www.sozialmarie.org/de-AT
http://www.igenschool.info/
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 Norvég Civil Támogatási Alap és Svájci Civil Alap projektjei81 

 Kiút program támogatottai: http://www.kiutprogram.hu/  

 Nonprofit Munkaerő-piaci Kiválósági Díj: http://ofa.hu/hu/news/kooperacio-nonprofit-

munkaero-piaci-kivalosagi-dij 

 

5. Kapcsolódó fogalmakról szóló tanulmányokban, elemzésekben leírt jó gyakorlatok 

(helyi, szociális és közösségi gazdasági; fenntarthatósági vagy társadalmi vállalkozási 

példák): 

 Havas Gábor (2001): Gazdálkodó cigányok. Budapest: Autonómia Alapítvány. 

 Kajner Péter, Lányi András, Takács-Sánta András (2013): A fenntarthatóság felé való 

átmenet jó példái Magyarországon. Budapest: MIS-ÖKO Kft.  

 Németh Nándor (2011): A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok 

vizsgálata – Esettanulmányok. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 

 Czene Zsolt – Ricz Judit (2010): Helyi gazdaságfejlesztés - Ötletadó megoldások, jó 

gyakorlatok. Területfejlesztési füzetek. 2. Budapest: VÁTI Magyar Regionális 

Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 

 

6. Egyéb kapcsolódó listák, gyűjtések: 

 SZOSZÖV taglista: www.szoszov.hu  

 www.szociálisgazdaság.hu térkép 

 népfőiskolák listája: http://www.nepfoiskola.hu/  

 élőfalvak listája: http://www.elofaluhalozat.hu/  

 közfoglalkoztatási szociális szövetkezetek jó gyakorlatai: 

www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu    

 Másért vállalkozók listája: http://www.kovet.hu/tudasbazis/masert-vallalkozok  

 valóban felelős vállalatok listája: 

http://www.csrpiac.hu/valoban_felelos_vallalat/details/felelosseg-minden-

terueleten.html  

 akkreditált szociális foglalkoztatók: 

https://rehab.nrszh.hu/index.php?tid=2&act=vedettsrc,/  

                                                             
81 A Norvég és Svájci Civil Alap projektjei közül az Alapok lebonyolító munkatársai - korábbi kollégáim - által 

összegyűjtött, általuk társadalmi vállalkozási tevékenységnek tekintett szervezeteket, tehát nem minden nyertes 

projektet vizsgáltam.  

http://www.kiutprogram.hu/
http://ofa.hu/hu/news/kooperacio-nonprofit-munkaero-piaci-kivalosagi-dij
http://ofa.hu/hu/news/kooperacio-nonprofit-munkaero-piaci-kivalosagi-dij
http://www.szoszov.hu/
http://www.szociálisgazdaság.hu/
http://www.nepfoiskola.hu/
http://www.elofaluhalozat.hu/
http://www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu/
http://www.kovet.hu/tudasbazis/masert-vallalkozok
http://www.csrpiac.hu/valoban_felelos_vallalat/details/felelosseg-minden-terueleten.html
http://www.csrpiac.hu/valoban_felelos_vallalat/details/felelosseg-minden-terueleten.html
https://rehab.nrszh.hu/index.php?tid=2&act=vedettsrc
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 non-profit humán szolgáltatók: http://www.humszolg.hu/ 

 4M hálózat foglalkoztatási rehabilitációs lista: http://megvaltozott.hu/wp-

content/uploads/2014/12/4M_10_%C3%A9v_a_foglalkoz%C3%A1si_rehabilit%C3%

A1ci%C3%B3ban.pdf  

 tarsadalmiinnovacio.blog.hu 

 

http://www.humszolg.hu/
http://megvaltozott.hu/wp-content/uploads/2014/12/4M_10_%C3%A9v_a_foglalkoz%C3%A1si_rehabilit%C3%A1ci%C3%B3ban.pdf
http://megvaltozott.hu/wp-content/uploads/2014/12/4M_10_%C3%A9v_a_foglalkoz%C3%A1si_rehabilit%C3%A1ci%C3%B3ban.pdf
http://megvaltozott.hu/wp-content/uploads/2014/12/4M_10_%C3%A9v_a_foglalkoz%C3%A1si_rehabilit%C3%A1ci%C3%B3ban.pdf
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4. Melléklet: A szerző szakmai háttere, kapcsolódó kutatásai 

A társadalmi vállalkozások fogalmát nonprofit szervezetekben szerzett szakmai 

tapasztalataim révén (Európai Roma Jogok Központja, Kurt Lewin Alapítvány, Autonómia 

Alapítvány) ismertem meg. Munkáim során a vállalkozási tevékenységek civil szervezetek 

fenntarthatóságában játszott szerepe indította el érdeklődésemet a téma irányába. 

A társadalmi vállalkozások témájában 2013-ban „Ehhez elég merésznek kell ma lenni 

Magyarországon. – Budapesten működő társadalmi vállalkozások vizsgálata” címmel írtam 

szakdolgozatot a Pécsi Tudományegyetemen, melyben a társadalmi vállalkozások 

magyarországi helyzetét vizsgáltam 10 társadalmi vállalkozóval készített interjú elemzése 

segítségével.  

A téma kutatását az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának 

Szociálpolitika Doktori Programjában 2013 szeptemberében kezdtem el. Később az ELTE 

TÁTK szociálpolitika mesterképzésén tartottam előadásokat egyetemi órákon a témában, 

2017 és 2018 őszén önálló kurzust is tartottam „Társadalmi vállalkozások: elméleti és 

gyakorlati alapok” címmel. 

Doktori tanulmányaim során kapcsolódtam be a „Nemzetközi Összehasonlító Társadalmi 

Vállalkozás Modellek” (International Comparative Social Enterprise Models – ICSEM) 

projektbe 2015 nyarán. A kutatás az EMES Nemzetközi Kutatóhálózat (www.emes.net) és a 

belga tudományügyi minisztérium által finanszírozott Társadalmi Vállalkozások Egyetemközi 

Attrakció Pólusa (Interuniversity Attraction Pole on Social Enterprise) közötti partnerségen 

alapul. A projekt keretében G. Fekete Évával, Hubai Lászlóval és Mihály Melindával közösen 

készítettünk el egy magyar országtanulmányt és vettünk fel kérdőíveket, melyek elemzését, 

illetve nemzetközi összehasonlító fejezetek magyarországi részeit önállóan írtam meg.82  

A Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetében 2016 őszétől a „Szociális 

és szolidáris gazdaság a poszt-szocialista perifériákon” című, az OTKA K112928 számú 

                                                             
82 A magyar fogalmi és intézményes fejlődést, valamint a nonprofit szektor és társadalmi vállalkozások jelenlegi 
helyzetét és kapcsolódását vizsgáló fejezetek (4., 5. és 6. fejezetek) a magyar ICSEM országtanulmány - G. 

Fekete Éva, Hubai László, Kiss Julianna és Mihály Melinda (2017): “Social Enterprise in Hungary”, ICSEM 

Working Papers, No. 47, Liege: The International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) Project. - 

vonatkozó részeinek felhasználásával készültek, e részek további, részletesebb kidolgozásának tekinthetők. Az 

országtanulmány általam – a többi kutató megjegyzéseinek figyelembevételével – írt részei saját munkaként 

hivatkozás nélkül szerepelnek a disszertáció szövegében. A kutatócsapat más tagjai által írt részletek idézését 

hivatkozással (G. Fekete et al. 2017a) jeleztem.  
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szerződése által támogatott kutatásban vettem részt kutatói és szervezői feladatokat ellátva, a 

kutatás eredményeként megszülető könyv több fejezetét megírva.83 A Miskolci Egyetem 

másik projektjébe bekapcsolódva továbbá nemzetközi fogalmi és történelmi háttér ismertetése 

céljából készítettem fejezeteket az OFA Nonprofit Kft. által megrendelt társadalmi 

vállalkozás alapkutatás zárótanulmányába.84  

A doktori disszertáció véglegesítése idején, 2018 januárjában kapcsolódtam be a Budapesti 

Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetének EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító 

számú, „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: 

társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” 

c. kutatási projektjébe, mely a társadalmi innovációhoz és a társadalmi vállalkozáshoz 

kapcsolódó területeket vizsgál.  

                                                             
83 Az egyes könyvfejezetek témái (1) a civil társadalom és nonprofit szektor fejlődése a közép- és kelet-európai 

poszt-szocialista országokban; valamint (2) a nemzetközi szereplők hatása a szociális gazdaság és társadalmi 

vállalkozások térnyerésében a közép- és kelet-európai poszt-szocialista országokban. A könyvfejezetek a 
disszertáció kapcsolódó részei alapján (1. és 2. fejezetek), azokat kiegészítve készültek.  
84 A disszertáció 1. és 2. fejezete az OFA Nonprofit Kft. által megrendelt társadalmi vállalkozás alapkutatásba 

(Kiss, Julianna (2017b): 2.1-.2.4-es fejezetek. In G. Fekete, Éva – Bereczk, Ádám – Kádárné, H. Ágnes – Kiss, 

Julianna – Péter, Zsolt – Siposné Nándori, Eszter – Szegedi, Krisztina (szerk): Alapkutatás a társadalmi 

vállalkozások működéséről. Zárótanulmány az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

megbízásából, a GINOP - 5.1.2 - 15 - 2016 - 00001 „PiacTárs” kiemelt projekt keretében. Miskolc: Miskolci 

Egyetem) készített nemzetközi fogalmi és intézményes fejlődést bemutató fejezetek eredeti, hosszabb verziója.  
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Magyar nyelvű absztrakt 

A társadalmi vállalkozás fogalma egyre elterjedtebb szerte a világon. Az 1990-es években 

elsőként az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában megjelent koncepció jelenleg számos 

ország szakpolitikájában, illetve több magán fejlesztő és támogató szervezet fókuszában 

megtalálható. Bár a régióban kevésbé ismert, a fogalmat újabban Közép- és Kelet-Európában, 

illetve kifejezetten Magyarországon is erősödő érdeklődés övezi. 

A kifejezés új keletű, azonban az általa leírt jelenség, azaz a sem kifejezetten a piaci, sem az 

állami szektorhoz nem kapcsolódó, társadalmi célú vállalkozói tevékenységeket végző 

szervezetek régóta megtalálhatóak elsősorban a harmadik szektor szervezetei körében. 

Nemzetközi szinten az elmúlt évtizedekben a társadalmi vállalkozások dinamikus térnyerése 

tapasztalható, mely az állami, piaci és harmadik szektorban lezajló változásokhoz 

kapcsolódik. A harmadik szektor Magyarországon is hosszú történelemre tekint vissza, az 

ezredforduló környékén hazánkban is megjelentek a társadalmi vállalkozások és a 

kezdeményezéseket fejlesztő és támogató szervezetek, illetve jelenleg a terület az Európai 

Unió által kiemelten támogatott. A növekvő érdeklődés ellenére azonban a társadalmi 

vállalkozások magyarországi helyzetét eddig kevés kutatás vizsgálta. 

A disszertáció a hazánkban történelmi előzményekkel rendelkező, az elmúlt években 

megjelent, és jelenleg intézményesülő társadalmi vállalkozási szervezeti mező vizsgálatát adja 

új institucionalista elméleti megközelítésben. Elsőként szakirodalmi összefoglalás keretében a 

korábban kialakult kapcsolódó fogalmak (elsősorban a civil társadalom, harmadik szektor, 

nonprofit szektor és szociális gazdaság), majd a társadalmi vállalkozás különböző nemzetközi 

értelmezéseit mutatom be. Ezt követően a magyarországi helyzet tágabb keretbe való 

helyezése érdekében a jelenség nemzetközi intézményes fejlődését elemzem az Egyesült 

Államokra és Európára fókuszálva. A bevezető szakirodalmi összefoglalás után a kutatás 

célját, fő kérdéseit, az alkalmazott elméleti hátteret és választott módszertant ismertetem. 

Végül a disszertáció gerincét képező elemzésben szakirodalom feldolgozása és a kvalitatív 

interjús kutatás empirikus eredményei alapján a társadalmi vállalkozások magyarországi 

fogalmi hátterét, megjelenésének és intézményesülésének történetét, valamint jelenlegi 

helyzetét és a harmadik – avagy nonprofit – szektorhoz való kapcsolódását vizsgálom.  
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Abstract in English 

The concept of social enterprise is becoming more and more widespread across the globe. At 

first, in the 1990s, the concept appeared in the United States and Western Europe, and is 

currently in the focus of public policies as well as private development and support 

organizations in many countries. The concept has recently become more and more popular in 

Central and Eastern Europe, including in Hungary, although its understanding is less common 

in this region. 

The term is recent, but the phenomenon described by the concept, that is, socially oriented 

organizations with entrepreneurial activities that are not directly part of the public sector and 

the market, have long been present primarily among third sector organizations. At the 

international level, over the last decades, social enterprises have experienced dynamic growth 

connected to the changes in the state, the market and third sector. The third sector has had a 

long history in Hungary, and around the turn of the millennium, social enterprises as well as 

organizations developing and financing such initiatives appeared, and today the issue is highly 

supported by the European Union. However, despite the increasing interest, the situation of 

social enterprises in Hungary has so far been examined only by a small number of researches. 

Using new institutionalist theoretical approach, in my dissertation I give an insight into the 

social enterprise organizational field, which has roots in our country, but has emerged in the 

past years and is currently in the process of institutionalization. Firstly, in the framework of 

literature review, I introduce the different connected international concepts, which have 

longer history (primarily civil society, third sector, non-profit sector and social economy), 

after which I present the different international approaches in conceptualizing social 

enterprises. Subsequently, in order to place the Hungarian situation in a broader context, I 

analyze the international institutional development of the phenomenon focusing on the United 

States and Europe. After the introductory literature summary I present the research objectives 

and main research questions, the applied theoretical background and the chosen methodology. 

Finally, in the analysis forming the backbone of the dissertation, I examine the conceptual 

background of social enterprises in Hungary, the history of their emergence and 

institutionalization, as well as their current situation and relation to the third – or nonprofit – 

sector based on literature review and the empirical results of the qualitative interview 

research. 
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ADATLAP  

a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához 

 

I. A doktori értekezés adatai 

 

A szerző neve: Kiss Julianna 

 

A doktori értekezés címe és alcíme: A társadalmi vállalkozások megjelenése, 

intézményesülése és kapcsolódása a nonprofit szektorhoz Magyarországon 

 

A doktori iskola neve: ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola 

A doktori iskolán belüli doktori program neve: Szociálpolitika program 

A témavezető neve és tudományos fokozata: Dr. Sziklai István, adj. 

 

A témavezető munkahelye: ELTE Szociálpolitika Tanszék 

 

MTMT-azonosító: 10057422 

 

DOI-azonosító85: 10.15476/ELTE.2018.084 

 

II. Nyilatkozatok  

 

1. A doktori értekezés szerzőjeként86  

 

a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a 

tézisek nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. 

Felhatalmazom a ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola hivatalának 

ügyintézőjét Kucsera Katalint, hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális 

Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.  

 

b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés 

közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és 

az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;87 

 

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a 

minősítés (dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi 

Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;88 

 

d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori 

értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és 

az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé.  

Ha a könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a 

                                                             
85 A kari hivatal ügyintézője tölti ki. 
86 A megfelelő szöveg aláhúzandó.  
87 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a szabadalmi, 

illetőleg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet. 
88 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a minősített adatra vonatkozó közokiratot.  
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doktori értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az 

ELTE Digitális Intézményi Tudástárban.89 

 

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy  

a) a ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját 

eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői 

jogait;  

b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón 

benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek. 

 

3. A doktori értekezés szerzőjeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének 

plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához. 

 

Kelt: 

 

 

a doktori értekezés szerzőjének  

aláírása 

 

                                                             
89 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a mű kiadásáról szóló kiadói szerződést. 
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