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1. A kutatás előzményei, problémafelvetés 

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 társadalmi vállalkozások és vállalkozók területére. 

(Wilkinson 2014: xv)   

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.  

Bár a koncepció ismertsége viszonylag alacsony, több társadalmi 

vállalkozás megjelent az elmúlt években Magyarországon. Jelenleg a 

társadalmi vállalkozás fogalma hazánkban is egyre nagyobb szerepet 

kap a szakpolitikában. A társadalmi vállalkozások jelentőségének 

növekedése miatt hasznos az eddigi releváns tapasztalatok, 

azonosítható folyamatok, meghatározó jellemzők, versengő 

megközelítések és befolyással bíró szereplők összefoglalása és 

elemzése. A jelenség hazánkban is erőteljesen kötődik a harmadik 

szektor (avagy Magyarországon elterjedt kifejezéssel nonprofit 

szektor) történetéhez, így kapcsolódása e területhez szintén 

vizsgálatra érdemes. 
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A társadalmi vállalkozások nemzetközi fogalmi fejlődése kapcsán 

elmondható, hogy bár a társadalmi vállalkozás viszonylag új keletű 

elnevezés, régebb óta létező különböző fogalmakhoz kapcsolható. A 

sem a forprofit, sem az állami szektorhoz nem kapcsolódó 

szervezetek leírására számos egymással versengő fogalom született. 

Mára a leginkább elterjedt fogalmak (1) a civil társadalom 

állampolgári aktivitást, önkéntességet és társadalmi nyilvánosságot 

hangsúlyozó fogalma; (2) a profitelosztás korlátozását kiemelő 

nonprofit szektor iskola; (3) a nonprofit kritérium helyett a 

demokratikus döntéshozási folyamatok meglétét és a társadalmi cél 

sajátosságait hangsúlyozó szociális gazdaság megközelítés; valamint 

(4) a civil társadalomban található, a két másik szektorba nem 

tartozó szervezetekre utaló harmadik szektor koncepciója. Továbbá a 

nem-kormányzati szektor, szolidáris gazdaság, közösségi gazdaság 

és felelős vállalkozások fogalmai is tekinthetők a társadalmi 

vállalkozás fogalmához kapcsolódó megközelítéseknek. 

A társadalmi vállalkozások fogalmáról 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. 

Az európai és amerikai definíció-alkotás sokáig egymástól 

függetlenül, párhuzamosan zajlott; az egyes iskolák közeledése a 

kétezres évek elején kezdődött meg. A kezdeti meghatározások mind 
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az Egyesült Államokban, mind Nyugat-Európában egyszerűen a 

nonprofitok piaci alapú, gazdasági tevékenységére fókuszáltak. A 

később kialakult irányzatok finomították a megközelítéseket, a 

társadalmi célok és gazdasági tevékenységek elsődlegességét 

megtartva bizonyos szempontokat beemeltek – így a társadalmi célú 

vagy misszió-vezérelt üzlet esetében a szervezeti formák 

kiszélesítése, a társadalmi innovációs megközelítés esetében az 

innováció és az innovátor vállalkozó személyének hangsúlyozása 

jelent meg. A nyugat-európai EMES definíció elsősorban a nonprofit 

szektor részeként a hangsúlyt gyakran a társadalmi vállalkozás 

kollektív jellegére, a profitelosztás korlátozására illetve a 

demokratikus, részvételt erősítő működésmódra helyezi. A 

különböző definíciókban a két közös központi jellemző a társadalmi 

célok elsőbbsége valamint a gazdasági aktivitás. A fő vitás pontok a 

definíciókban (1) a társadalmi célok és gazdasági tevékenységek 

kapcsolata; (2) szektorális kapcsolódás, jogi forma; (3) profit 

szétosztása; (4) piaci fenntarthatóság; (5) társadalmi innováció; 

valamint (6) a kollektív dinamikák, demokratikus döntéshozatal. A 

társadalmi vállalkozások fő kritikái társadalmi vonatkozásának 

tisztázatlanságát, individualista és neoliberális jellegét érintik.  

A társadalmi vállalkozások intézményes fejlődése elsősorban a civil 

társadalom, harmadik szektor történetéhez kapcsolódik, melyek 

szervezetei már évszázadok óta megtalálhatóak mind az Egyesült 

Államokban, mind Európában. Az elmúlt évtizedekben a társadalmi 

vállalkozások térnyerésének egyik fő hajtóereje a nonprofit szektor 
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állami támogatásának megváltozása volt, az Egyesült Államokban a 

csökkenés, Nyugat-Európában a támogatás formájának átalakulása 

volt jellemző. Európában a jóléti modellek alapján országcsoportok 

képezhetőek: a kontinentális országokban a második munkaerő-piaci 

programok erősítettek vállalkozói dinamikákat; az angolszász 

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. 

Közép és Kelet-Európában a társadalmi vállalkozások 

jelentőségének növekedésében főként a korábbi helyi, történelmi és 

vallási hagyományok, a demokratizálódási és decentralizációs 

folyamatok, a jóléti állam leépülése, a neoliberális gazdaságpolitika, 

a külföldi és elsősorban európai uniós támogatások játszottak 

szerepet. A társadalmi vállalkozások tehát minden országban 

megjelentek, bár változó mértékben. Az elmúlt években jelentőségük 

az EU-n belül megnövekedett, az egységes uniós megközelítés az 

országok közti különbségének csökkenéséhez, a szervezeti mező 

egységesüléséhez vezetett. 

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 
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vállalkozások jelenlegi helyzetének és kifejezetten a nonprofit 

szektorral kapcsolatos szerepének elemzését, jobb megértését 

Magyarországon.  

2. Módszertan 

A disszertáció új institucionalista elméleti keretben a hazánkban 

korábbi fogalmi és történelmi előzményekkel rendelkező, az elmúlt 

években megjelent, és jelenleg intézményesülő társadalmi 

vállalkozási „szervezeti mező” (lásd DiMaggio és Powell 1983) fő 

szereplőinek és jellegzetességeinek vizsgálatát nyújtja. Az elemzés 

során a társadalmi eredet, az intézményi izomorfizmus, reflexív 

izomorfizmus és intézményi vállalkozás elméleteire támaszkodom. 

A kutatás során alkalmazott módszerek egyrészt 

dokumentumelemzés (releváns kutatási eredmények és egyéb 

szakirodalom – pl. jogszabályok, támogatáspolitikai dokumentumok 

– ismertetése); másrészt félig strukturált interjúk a társadalmi 

vállalkozások témájában szakértő személyekkel valamint társadalmi 

vállalkozói tevékenységet végző szervezetek vezetőivel. 2015 nyarán 

és őszén került sor 21 db szakértő interjúra, 2017 januárjában és 

februárjában 20 db társadalmi vállalkozóval készített interjúra és 3 

db újabb szakértő felkeresésére. A válaszok eszerint a szakértők 

esetében – 3 kivétellel – a 2015-ös év végi állapotot, társadalmi 

vállalkozók esetében a 2017 év eleji állapotot tükrözik. Az 

adatelemzés 2017 májusáig lezajlott eseményeket vizsgál, ezt követő 
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információkat a társadalmi vállalkozások helyzetéről jelen írás 

csupán a szakirodalom feldolgozása tekintetében tartalmaz.  

3. Új eredmények 

A társadalmi vállalkozáshoz 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 fontossága (szociális gazdaság). Megjelenik 

továbbá a részvételi irányítás és fenntarthatóság a közösségi 

vállalkozások esetében, és az etikus döntéshozatali folyamatok a 

felelős vállalat esetében. Fontos Magyarország kapcsán 

megjegyezni, hogy egyes kutatók és kapcsolódó szakemberek a 

kifejezéseket gyakran egymás szinonimájaként használják, és 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 megvizsgálva az egyes 

paradigmaépítő szereplők – magán fejlesztő és támogató 

szervezetek, állami szereplők, hálózatok és az akadémiai szféra – 

által képviselt álláspontokat Magyarországon, eltérő 

megközelítéseket találunk.  
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A fogalommal elsőként foglalkozó fejlesztő és támogató szervezetek 

értelmezéseiben elsődleges az üzleti bevétel, fenntarthatóság és a 

társadalmi hatás mérése, illetve több esetben kifejezetten jelentőssé 

válik a társadalmi innováció és a hátrányos helyzetűek helyzetének 

javítása, munkavállalásának elősegítése. A régebbi szervezetek 

esetében megfigyelhető változás a korábbi, nonprofit centrikus 

megközelítés helyett a tágabb, jobban az üzleti fenntarthatóságra 

koncentráló megközelítés, ugyanakkor jelenleg számos támogatási 

program nem elérhető forprofit szervezetek számára. Az elmúlt 

években pedig újabb szervezetek szerteágazó megközelítésekkel 

megjelentek.  

Az állami szereplők megközelítésének alapja az Európai Bizottság 

definíciója, melyben megjelenik a társadalmi és gazdasági dimenzió 

mellett a demokratikus, részvételi irányítás jelentősége is.  Azonban 

a jelenlegi szakpolitika – mely korábban kifejezetten a szociális 

gazdaságra és a szociális szövetkezetekre fókuszált – a fogalom 

szűkebb meghatározását adja, hiszen a főbb meghatározásokban a 

foglalkoztatás kérdése központi szerepet játszik és vannak 

megkötések a szervezetek jogi formája alapján is.  

Az érdekképviseleti szervezetek döntően a társadalmi vállalkozások 

egy konkrét típusát (szociális szövetkezet, szociális farm, 

adománybolt) értelmezik. A társadalmi vállalkozásokat 

általánosságban képviselő TAVOSZ a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatására fókuszáló meghatározást ad.  
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Az eddig megvalósított kutatások különféle meghatározásokat 

alkalmaznak, gyakori az uniós megközelítés, de emellett más, inkább 

a nonprofit jelleget hangsúlyozó – korábbi – meghatározás is 

megjelent. Ma már tágabb, a jogi formákat nem vizsgáló 

megközelítések is megtalálhatóak. 

Az interjúalanyok definícióiban elsősorban a – többnyire tágan 

hagyott - társadalmi cél és piaci, gazdasági tevékenység együttes 

jelenléte volt jellemző. Emellett a profit visszaforgatása, a nonprofit 

jelleg, az innováció, a demokratikus vagy részvételi döntéshozatal 

(ennek kritikájával együtt) is megjelent, de nem szerepelt 

kizárólagos tulajdonságként. A társadalmi vállalkozó interjúalanyok 

saját szervezetük társadalmi vállalkozóságát elsősorban társadalmi 

céljaikban és gazdasági tevékenységeikben, piaci bevételeikben 

látták. A társadalmi célok és gazdasági tevékenységek igen 

szerteágazóak lehettek a különböző társadalmi vállalkozó 

interjúalanyok esetében.  

Szektorális kapcsolódás tekintetében az interjúalanyok egyik 

jelentősebb csoportja szerint a társadalmi vállalkozások jelenleg 

Magyarországon inkább a nonprofit szektorhoz, a civil 

társadalomhoz kapcsolódnak, a másik vélekedés szerint a forprofit és 

nonprofit közötti átmenet jellemző, tehát a forprofit szektorból 

érkező vállalkozások is megjelentek. A jogi forma nem kifejezetten 

jelentős a társadalmi vállalkozások meghatározásában, az 
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interjúalanyok döntő többsége szerint bármilyen jogi formát 

felvehetnek. 

A piaci fenntarthatóság önmagában az interjúalanyok többsége 

szerint nem biztosítható Magyarországon egyéb források bevonása 

nélkül. Főként a klasszikus civil szervezeti formában működő 

társadalmi vállalkozások számára az állami és egyéb pályázatok, 

támogatások biztosítják a fennmaradást. Ugyanakkor számos 

szervezetet a jövőt tekintve a piaci fenntarthatóság felé irányuló 

törekvés jellemzi.  

A demokratikus működésmód sok interjúalany számára fontos, 

ugyanakkor többen megjegyezték, hogy ez nem jellemző 

Magyarországon, és sokan kritikát fogalmaztak meg a hatékonyság 

csökkentése miatt elsősorban.   

A társadalmi innováció kapcsán a szakértők esetében megoszlottak a 

vélemények, többen gondolták úgy, hogy nem elsődleges az újítás a 

társadalmi vállalkozások működésében. A társadalmi vállalkozások 

azonban többnyire hangsúlyozták jelentőségét, illetve kifejezetten 

innovatívnak tartották szervezetüket. Az innovációt a struktúra 

megváltoztatásában, hátrányos helyzetű célcsoport helyzetének 

megváltoztatásában, alulról szerveződő, megerősítő, piaci hiányra 

válasz adásában látták. 
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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. A disszertáció interjúi 

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. A közös bennük, 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 társadalmi vállalkozások története általánosságban alapvetően 

Magyarországon is a civil társadalom, harmadik (nonprofit) szektor 

fejlődéséhez kapcsolódik. A magyar nonprofit szektor fejlődését 

tekintve az államszocializmus központosító politikája után, a 

rendszerváltás első évei szervezetek számának robbanásszerű 

növekedését hozták, míg a szövetkezetek éles visszaesést 

tapasztaltak. Az 1990-es évek közepétől a szervezetek 

intézményesülése, valamint a klasszikus civil szervezetek és az 

államközeli nonprofit szervezetek - közhasznú társaságok és 

közalapítványok – között egyfajta polarizáció zajlott le. A 2000-es 
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évek közepén, főként az Európai Unióhoz való csatlakozás 

következtében a szociális gazdaság erősödése volt megfigyelhető, 

különösen a szociális szövetkezetek jogi formájának bevezetése és 

támogatása révén.  

A 2010-es kormányváltás óta egy paternalista, központosító 

megközelítés jellemző, mely bizonyos – főként jogvédő, 

érdekérvényesítő – tevékenységeket kifejezetten ellehetetlenít, 

azonban ez jelenleg a társadalmi vállalkozások erőteljes 

támogatásával egy időben tapasztalható. Magyarországon a civil 

szervezetek fenntarthatósági mutatójának minden dimenziója (jogi 

környezet, szervezeti likviditás, pénzügyi életképesség, 

érdekképviselet, szolgáltatásnyújtás, infrastruktúra, közvélemény) 

romló tendenciát mutat. A 2010 óta bekövetkezett változások nem 

tekinthetőek átmeneti negatív jelenségnek.  

A társadalmi vállalkozások szerepe Magyarországon még 

kialakulatlan, nincsenek reprezentatív adatok, jogszabályok, hosszú 

távú állami stratégia. Jelenleg azonban történetükben fejlődés 

tapasztalható, elérhetőek bizonyos állami és magán támogatási és 

szakmai segítségnyújtást nyújtó programok. Egyre nagyobb az 

érdeklődés a témával kapcsolatban, megalakultak az első 

érdekképviseleti szervezetek és megugrott a társadalmi 

vállalkozásokat vizsgáló kutatások száma is az elmúlt években.  
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Az állami támogatási rendszerek és programok többsége az EU 

Strukturális Alapok társfinanszírozásával valósult meg, a szociális 

gazdaság és több program esetében főként a szociális szövetkezetek 

megerősítésére fókuszálva. A fejlesztések célja többnyire a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok számára munkahelyteremtés és 

gyakran a vidékfejlesztés volt. Azonban a programok hatékonyságát 

és eredményességét kevés elérhető hatásvizsgálat mérte és a meglévő 

elemzések gyakran komoly kritikákat fogalmaznak meg az egyes 

vizsgált programok kapcsán.  

Jelenleg a társadalmi vállalkozások jelentős állami támogatásban 

részesülnek, mely azonban az elfogadott jogi formák és 

tevékenységtípusok szempontból korlátozó jellegű, elsősorban a 

hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációját segíti elő. 

Az állam döntő szerepe mellett a szervezeti mező 

intézményesülésében egyes magán fejlesztő és támogató szervezetek 

szintén jelentős szerepet játszottak és játszanak (pl NESsT, Ashoka). 

E szervezetek többnyire kisebb nagyságrendű pénzügyi, azonban 

hosszabb ideig tartó, mentorálással egybekötött szakmai 

támogatások révén elsősorban a szervezetek fenntarthatóságát és 

hatékonyságát fejlesztik.  

Az interjúkban szereplő társadalmi vállalkozások történeteiben is 

megtalálhatóak az intézményi izomorfizmus különböző 

mechanizmusai. Az alapítók többen szociális, humán szakemberek 

és sokan civil szervezetekben, állami intézményekben dolgoztak 
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korábban. Azonban emellett többen forprofit oldalról is érkeztek és 

szerepelt a mintában az állami szektort képviselő polgármester is. 

Szinte minden interjúalany felsőfokú képesítéssel (főként 

egészségügyi, oktatási, szociális) rendelkezett. A társadalmi 

vállalkozások alapításának, indításának okai és motivációi 

sokszínűek voltak, így indokként szerepelt szakmai kérdésre új 

válasz keresése, közösségek számára igény kielégítése, érintettség, 

munka biztosítása és helyi fejlesztés folytatása - e kérdések esetében 

továbbra is heterogenitás jellemző, az intézményi izomorfizmus ily 

módon még nem befolyásolja a szervezeteket. 

A szervezetek többsége anélkül kezdte meg tevékenységét, hogy a 

társadalmi vállalkozás fogalmát alapítóik ismerték volna, a működés 

közben külső hatások – többnyire fejlesztő szervezetek, támogatási 

programok, esetenként látott példák vagy könyvek, kurzusok – révén 

ismerték meg és azonosították szervezetüket társadalmi 

vállalkozásként. Néhány szervezet esetében már alapításkor 

kifejezetten társadalmi vállalkozást szerettek volna létrehozni, mások 

ugyan ismerték a fogalmat alapítás előtt, de szervezetüket nem 

tekintették annak. A társadalmi vállalkozások között a fogalom 

elterjesztésében aktív szerepet elsősorban többnyire a támogató, 

fejlesztő szervezetek játszották (azaz a kényszerítő izomorfizmus 

mechanizmusai), egy-két esetben nem ilyen külső hatások 

irányították a szervezetek azonosulását társadalmi vállalkozásként.  
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A társadalmi vállalkozási tevékenység többnyire már működő 

nonprofit szervezetben vagy informális keretek között indult, és 

gyakran évek teltek el a szervezet alapításáig. Továbbá néha 

önkormányzati keretek között illetve pályázati támogatás esetén 

rögtön új szervezetben - többnyire szociális szövetkezetben - 

kezdődött. Szinte mindenkinél fontos volt a külső szereplők 

tevékenysége - a kényszerítő izomorfizmus - az indulás és 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, NESsT volt meghatározó, illetve sokan az OFA szerepét 

említették. Újabban egyéb szervezetek is fontossá váltak.  

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 (pl. foglalkoztatási, szociális 

szövetkezeti fókusz) tekintették. 

Utánzó izomorfizmus tekintetében magyarországi példákkal nem, 

külföldi példákkal több esetben rendelkeztek az interjúalanyok. 

Azonban ezeket a példákat nem másolták, csupán inspirációnak 

tekintették, róluk mélyebb ismeretekkel, velük személyes 
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kapcsolattal nem rendelkeztek. Társadalmi vállalkozásaikat 

többnyire saját ötletként dolgozták ki.  

Normatív izomorfizmus tekintetében a társadalmi vállalkozások részt 

vesznek képzéseken, szakmai rendezvényeken, többnyire fejlesztő, 

támogató szervezetek hálózatában (OFA, NESsT, Ashoka). Szakmai 

együttműködések egyes ágazatokon belül jellemzőek.  

Érdekképviselettel foglalkozó szervezetek, szakmai szövetségek 

megjelentek, de hatásuk nem kifejezetten erős. 

Az interjúalanyok alapján a fejlődési irányok tekintetében a legtöbb, 

régebb óta működő szervezet esetében növekedés volt tapasztalható, 

néhány szervezet stagnált, nem tudott fejlődni és néhány szervezet 

pedig nem tudta fenntartani eredeti tevékenységét sem, csupán 

önkéntes munkának köszönhetően működött. Többször előforduló 

fejlődési jellemzők voltak a klasszikus nonprofit, szolgáltató 

tevékenységek megszűnése (többnyire állami finanszírozás hiánya 

miatt); a jogi formák külső hatásra (pl. támogató elvárása) történő 

változtatása; a kezdetekben önkéntességen alapuló szervezet 

professzionálisabb irányba, hierarchikusabb működésmód felé 

változása (szintén gyakran támogató elvárása miatt); a szervezeti 

konfliktusok miatti szétválás; valamint foglalkoztatási fókusz 

megjelenése (többnyire pályázat miatt) - többnyire tehát a 

kényszerítő izomorfizmus révén zajlottak változások.  
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A társadalmi vállalkozó interjúalanyok saját szervezeteit tekintve a 

jelenlegi körülmények több nonprofit szervezetet és néhány szociális 

szövetkezetet is abba az irányba indítottak, hogy növeljék piaci 

bevételeik arányát, elsősorban az állami támogatások hiánya vagy 

jellege miatt. Más, többnyire a piacról fenntartható szervezetek – 

szociális szövetkezetek, korábbi forprofit vállalkozás – pályázatok 

vagy befektetések előtt álltak. Néhány szervezet jelenlegi 

tevékenységeinek megőrzésére törekedett, emellett reménykedett 

fejlesztési lehetőségekben, mások pedig forráshiány miatt minimális 

szinten működtek, pályázatok írása, potenciális befektetőkkel 

tárgyalások jellemezték őket.  

Az intézményi vállalkozás tekintetében a társadalmi vállalkozók 

jellemzően nem tudják befolyásolni a szakpolitikák irányát, de 

gyakran a kezdő társadalmi vállalkozások lettek a szektor fejlesztői, 

illetve a szektor fejlesztői létrehoztak társadalmi vállalkozásokat. 

Továbbá saját szakterületükön a társadalmi vállalkozók innoválnak, 

gyakran változtatják meg a struktúrát.  

A szakértői és társadalmi vállalkozó interjúalanyok a nonprofit 

szektor jelenlegi helyzetét és jövőjét igen sötéten látták, a szektor 

helyzetét számos, elsősorban az állam szerepével kapcsolatos 

tényező nehezíti. A társadalmi vállalkozói tevékenységek az 

interjúalanyok alapján nem segíthetik a civil szféra egészét, bizonyos 

szegmenseknek, bizonyos szervezeteknek mutathatnak csak kiutat 

jelenlegi helyzetükből. 
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A társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetéről általánosságban azt 

emelték ki az interjúalanyok, hogy kialakulatlan a szektor és gyakran 

a már működő szervezetek is gondokkal küzdenek. Ugyanakkor a 

közeljövőben egyre több társadalmi vállalkozás létrehozása várható, 

hiszen kormányzati stratégia szintjén egyre jelentősebb a téma. A 

jelenlegi környezet számos szempontból problémás, a társadalmi 

vállalkozások jövője kérdéses. 

Az egyes szervezetek fejlődését befolyásoló leginkább jelentős 

izomorfikus nyomások az állam részéről a foglalkoztatási fókusz és 

bizonyos jogi formák támogatása, illetve a magán fejlesztő és 

támogató szervezetek részéről a professzionális működést, üzleti 

fenntarthatóságot célzó elvárások. 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.   
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