NESsT Kézikönyv
sorozat

A társadalmi vállalkozások
helyzete Magyarországon
2011
Írta: Tóth Laura – Varga Éva – Varga Péter
Szerkesztette: Nicole Etchart

NESsT

G
S
l
d

NESsT Kézikönyv sorozat

1: Bevezetés

Kiadja:

NESsT EUROPE Nonprofit Kft.
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 58. 1/6.
Magyarország
Tel: +36 1 2670231
Fax: +36 1 2660206
E-mail: nesst@nesst.org
Honlap: www.nesst.org

A NESsT minden ember társadalmi, politikai, gazdasági és vallási jogait
tiszteletben tartja, és nem különböztet meg senkit hátrányosan nemi,
nemzetiségi vagy faji hovatartozás, fizikai vagy értelmi fogyatékosság,
szexuális beállítottság, illetve politikai vagy vallási meggyőződés alapján.
A más önálló szerzők, illetve szervezetek tulajdonát képező részek
kivételével e kiadvány teljes egészében a NESsT szerzői jogvédelme alatt
áll.
A szerzői jogok tulajdonosának előzetes írásos engedélye nélkül tilos
a kiadványt bármilyen formában értékesíteni, vagy értékesítés céljából
sokszorosítani.
Copyright © 2011 NESsT Minden jog fenntartva.
Ez a kiadvány a NESsT-en kívüli forrásokból származó információkat,
illetve ezek alapján kialakított véleményeket is tartalmaz. A NESsT
törekszik pontos információk közlésére, illetve a megalapozott
véleményformálására, de nem garantálja, hogy a kiadványban található
információk és megállapítások minden esetben hibátlanok.
Ez a kiadvány tájékozató jellegű, melyben a NESsT nem nyújt jogi,
számviteli, illetve egyéb szakmai jellegű tanácsadást. A szakmai
tanácsadásnak minden esetben az adott helyzet körülményeihez kell
igazodnia, így az alábbiakban leírt információk, illetve megállapítások
nem helyettesíthetik a hozzáértő szakemberek tanácsait. A NESsT nem
tervezi a kiadvány frissítését.
Írta: Tóth Laura – Varga Éva – Varga Péter
Szerkesztette: Nicole Etchart
Design: Jorge Moraga

2

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon 2011
Minden jog fenntartva © 2011

1: Bevezetés

NESsT Kézikönyv sorozat

Tartalomjegyzék
1.
1.1
1.2

Bevezetés................................................................................................................. 5
Mit takar a társadalmi vállalkozás fogalma?......................................................... 5
A kutatás módszertana........................................................................................... 8

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

A nonprofit szektor helyzete............................................................................... 11
A nonprofit szervezetek gazdálkodása............................................................... 13
Állami támogatások............................................................................................. 16
A Nemzeti Civil Alapprogram és az 1%-os törvény........................................... 18
Európai uniós források a nonprofit szervezetek gazdálkodásában................. 19
Önfinanszírozás és társadalmi vállalkozások..................................................... 22

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Társadalmi vállalkozások hazai példái............................................................... 29
Nyitott Kert Alapítvány - Nyitott Kert Futár....................................................... 29
Szép Jelen Alapítvány – Fecskepalota................................................................. 32
Káva Kulturális Műhely – Drámatréning Qt.Kft................................................ 35
Kék Madár Alapítvány- Ízlelő családbarát étterem............................................ 37
Fruit of care – a gondoskodás gyümölcse............................................................. 40
Romani Design..................................................................................................... 42

4.

Társadalmi vállalkozások a nonprofitokat
támogató szervezetek szemszögéből................................................................... 45

5.

Társadalmi vállalkozások a szakpolitikai döntéshozók szemszögéből............. 49

6.

Társadalmi vállalkozások az adományozók és pályáztatók szemszögéből....... 53

7.

Társadalmi vállalkozásokról az oktatásban........................................................ 59

8.
8.1
8.2
8.3

A NESsT munkássága és tapasztalatai Magyarországon.................................... 61
A NESsT modell................................................................................................... 61
A NESsT magyarországi vállalkozásfejlesztő
programjainak általános tapasztalatai................................................................ 62
A Magyarországon működő társadalmi vállalkozások legfőbb kihívásai......... 66

9.

Konklúzió és ajánlások........................................................................................ 69

10.

Irodalomjegyzék................................................................................................... 75

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon 2011
Minden jog fenntartva © 2011

3

NESsT Kézikönyv sorozat

1:
Bevezetés
Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás
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illetve intézményeknek a kiadvány elkészítésében nyújtott segítségükért.
Aktív Műhely Nonprofit Kft.
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Erste Bank Magyarország
Fruit of Care Nonprofit Kft.
Gyökerek és Szárnyak Civil Fejlesztő Műhely
Helyi Mérték Alapítvány
Káva Kulturális Műhely
Kék Madár Alapítvány
Kuti Éva – Általános Vállalkozási Főiskola
Dr. Nagy Ádám – Excenter Kutatóközpont
Napraforgó Nonprofit Kft.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága
Nonprofit Információs és Oktatási Központ
Nyílt Társadalomért Alapítvány Budapest
Nyitott Kert Alapítvány
Polgár Alapítvány az Esélyekért
Romani Design Szociális Szövetkezet
Szép Jelen Alapítvány
Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért
Köszönjünk a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
(CEE Trust) pénzügyi támogatását, mely lehetővé tette e kiadvány
megjelenését.
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1. Bevezetés
A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon című kiadvány
a NESsT1 2010-11 telén végzett kvalitatív kutatásának eredményeit
mutatja be. A kutatás alapvető célja az volt, hogy helyzetképet adjon a
magyar társadalmi vállalkozásokról, illetve általánosságban a nonprofit
szervezetek fenntarthatóságáról, és a működési környezetükben
jelenlévő, a társadalmi vállalkozások létrejöttét akadályozó
jellegzetességekről. A kutatás ezen kívül be kívánja mutatni néhány
működő magyar társadalmi vállalkozás eredményeit és főbb kihívásait is.

1

A NESsT egy nemzetközi nonprofit szervezet, mely 14 éve nyújt pénzügyi és
készségfejlesztési támogatás társadalmi
vállalkozásoknak Közép- és Kelet-Európa és Dél-Amerika 10 országában.
Bővebben lásd a 8. fejezet, illetve
http://www.nesst.org

A társadalmi vállalkozás modelljének általános bemutatása és a
kutatási módszertan ismertetése után röviden áttekintjük a magyar
nonprofit szektor társadalmi vállalkozások szempontjából meghatározó
jellemzőit. Ezt követően a nonprofit szervezetek gazdálkodását vesszük
szemügyre: az állami támogatások és az uniós források hatásain túl az
önfinanszírozás és a társadalmi vállalkozások szerepét vizsgáljuk.
Majd a társadalmi vállalkozások hazai példái következnek, hat magyar
társadalmi vállalkozás esetét ismerhetjük meg sikereikkel és kihívásaikkal
együtt.
Ezt követően különböző nézőpontokat ismerhetünk meg a társadalmi
vállalkozásokról: a szakpolitika, a kutatásban részt vevő adományozók és
pályáztatók, valamint a nonprofitokat támogató és fejlesztő szervezetek
megítélését. Röviden azt is áttekintjük, hogy miként jelenik meg a
magyar felsőoktatásban a társadalmi vállalkozásokról való diskurzus.
A NESsT hazai tapasztalatait bemutató fejezet a társadalmi
vállalkozás sikerességének néhány kulcstényezője és az általuk
elérhető társadalmi hatás összefoglalása mellett kitér a magyar
társadalmi vállalkozások működési és finanszírozási kihívásaira
is.
A záró fejezetben összefoglaljuk a társadalmi vállalkozások
hazai környezetéről levonható legfontosabb következtetéseket.
1.1  Mit takar a társadalmi vállalkozás fogalma?
A társadalmi vállalkozás modellje Nyugat-Európában, illetve
az angolszász területeken egy ismert és elismert eszköze
a társadalmi problémák megoldásának, Magyarországon
azonban ez a fogalom még sokak számára idegenül hangzik.
A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon 2011
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Társadalmi vállalkozás:
Olyan tudatosan tervezett és működtetett
vállalkozói tevékenység, ami társadalmi problémák innovatív megoldására jött
létre.
Kettős cél vezérli: a szervezet pénzügyi
fenntarthatóságának javításán túl célja
jelentős társadalmi hatás kifejtése.
Mindezt folyamatosan, felelős módon
és magas színvonalon nyújtott termékek és szolgáltatások értékesítésén
keresztül éri el.
Forrás: NESsT
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A NESsT meghatározása szerint a társadalmi vállalkozás olyan tudatosan
tervezett vállalkozói tevékenység, mely társadalmi problémák innovatív
megoldására jött létre. A társadalmi vállalkozások lehetnek nonprofit
szervezetek, melyek üzleti modelleket alkalmaznak alapvető küldetésük
eléréséhez, és lehetnek üzleti vállalkozások, melyek üzleti céljuk mellett
jelentős társadalmi hatás elérésére törekszenek. Alapelvük az a kettős
optimalizálás, mely gazdasági és társadalmi célok összehangolását,
egyensúlyban tartását jelenti.
A társadalmi vállalkozások alapvető ismérve a valódi értékteremtés:
a fenntarthatóság érdekében fontos, hogy a társadalmi cél (például
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása) mellett valós piaci
igények kiszolgálására jöjjenek létre, és minőségi, versenyképes
termékeket és szolgáltatásokat kínáljanak. Ezt megalapozott üzleti
tervre, valamint átgondolt és letesztelt piaci koncepcióra építve lehet
megvalósítani.

1. ábra: A társadalmi
vállalkozások az üzleti és a
nonprofit szektor metszetében
helyezhetők el

Üzleti szektor

Szektor
Prioritások:
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Az ismeretlenség egyik oka, hogy hazánkban egyelőre jellemző a
nonprofit és az üzleti szektor egymástól való merev elkülönülése:
hagyományosan az az elképzelés uralkodó, hogy az előbbi foglalkozzék
a társadalmi problémák enyhítésével, az utóbbi pedig szolgálja ki a piaci
igényeket és termeljen profitot. Ezen szektorális elkülönítés azonban
kiaknázatlanul hagyja a szorosabb együttműködésben és a két szektor
határmezsgyéjén fellelhető, társadalmi és gazdasági célokat összhangba
hozó „hibrid” formákban rejlő lehetőségeket.

Társadalmi
vállalkozások

Nonprofit
szektor

A társadalmi vállalkozások tehát
működésük során a társadalmi és a
pénzügyi cél együttes megvalósítására,
és ezzel egyidejűleg azok
egyensúlyban tartására törekszenek.

Abban az esetben, ha nonprofit
szervezet (például egy értelmi
fogyatékosokat segítő szervezet)
kezd vállalkozói tevékenységbe,
akkor a társadalmi cél elsődlegessége
For-profit
Nonprofit
általában adott, hiszen legtöbbször
maga a társadalmi cél motiválja a
1. Profit
1. Társadalmi cél
2. Társadalmi cél
2. Profit
szervezet létrejöttét. Idővel azonban
sok nonprofit szervezet felismeri,
hogy saját fenntarthatósága
érdekében forrásait diverzifikálnia szükséges. Ekkor dönthet úgy, hogy
olyan önfinanszírozó tevékenységbe fog, mely szabadon felhasználható
bevételhez juttatja a szervezetet. Mik lehetnek ezek az önfinanszírozó
tevékenységek? Az 1. táblázat hat különböző kategóriába sorolja a
lehetséges saját bevételt generáló módszereket. Mindegyik módszernek
vannak előnyei és járnak bizonyos kockázatokkal. Ha egy nonprofit
A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon 2011
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szervezet önfinanszírozó tevékenységét tudatosan, azt alaposan megtervezve,
rendszeresen és professzionális módon végzi, akkor beszélhetünk társadalmi
vállalkozásról.
A társadalmi vállalkozás sikeréhez azonban elengedhetetlen, hogy a
társadalmi cél mellett a pénzügyi célok, vagyis az üzleti szempontok is
kellő figyelmet kapjanak. A nonprofit világban a profit alatt olykor valami
helytelen vagy éppen elérhetetlen dolgot értenek; sokan úgy vélik, hogy az
esetleges vállalkozási tevékenységek csak figyelmet és erőforrásokat vonnak
el a nonprofit szervezettől, melyeket egyébként a küldetés megvalósítására
fordíthatnának. Azonban számos példa igazolja, hogy a társadalmi
vállalkozás révén a nonprofit szervezet éppen hogy közelebb kerülhet
küldetésének megvalósításához, növelni tudja hosszú távú életképességét,
hatékonyságát és függetlenségét. A társadalmi hatás növelhető, ha a
szervezet olyan vállalkozást indít, mely nem csak a plusz forrás révén,
hanem közvetlenül is szolgálja eredeti küldetését (mint például a
későbbiekben bemutatott Ízlelő étterem esetében).
1. táblázat: Önfinanszírozási módszerek
MÓDSZER

ELŐNYÖK ÉS KOCKÁZATOK

Tagsági díj szedése

• kiszámítható
• időhatékony
• esetenként szolgáltatásokat kell cserébe
nyújtani
• jól jövedelmező lehet
• rendelkezésre álló készségeket
hasznosít
• a valódi nyereségesség nehezen
kalkulálható
• általában időigényes
• lehetőség a szervezet ismertségének
növelésére
• jól jövedelmező lehet
• általában időigényes
• viszonylag egyszerű
• rendszeres bevételi forrás lehet
• a tárgyi eszközök értéke nőhet/
csökkenthet
• a tárgyi eszköz elhasználódhat
• a szellemi termék kifejlesztése nem
egyszerű
• ha már rendelkezésre áll, könnyen
megszerezhető bevételi forrás
• van némi kockázat a szervezet
hírnevére nézve
• nem időigényes
• rendszeres bevételt jelent
• jól tervezhető
• nem sok szervezetnek van tartaléka
• speciális tudást igényel
• magasabb hozamnál, magasabb kockázat

Szolgáltatási díj
felszámítása

Termékértékesítés

Tárgyi eszközök
bérbeadása

Szellemi termékek
értékesítése

Befektetések
osztaléka
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PÉLDA
A szervezet hírlevél formájában tájékoztat, és/
vagy egyéb terméket vagy szolgáltatást kínál a
tagjainak.
A szervezet tanácsadást kínál egyéneknek, üzleti
vállalkozásoknak vagy kormányhivataloknak.

A szervezet munkahelyteremtő programja
keretében kiadványokat vagy a
kedvezményezettjei által készített termékeket
értékesít.
A szervezet bérbe adja a konferenciatermét
képzésekhez, műhelymunkához vagy
értekezletekhez.
A szervezet, jogdíj fejében, a nevét adja
valamelyik vállalat termékéhez.

A szervezet magas hozamú betétekbe vagy
befektetési alapokba fekteti a megtakarításait
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2. ábra A társadalmi vállalkozások
társadalmi és pénzügyi céljuk
egyensúlyozására törekszenek

A NESsT hagyományosan nonprofit szervezetek által működtetett
társadalmi vállalkozásokat támogat, és így az elvégzett kutatás is ebből a
szemszögből vizsgálja a magyarországi környezetet. A NESsT nonprofit
szervezet alatt olyan hivatalosan bejegyzett civil, társadalmi szervezeteket,
csoportokat ért, amelyek alaptevékenysége az állami, illetve az
üzleti szférán kívülre esik.
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.2
Számos vállalkozás/vállalat rendelkezik társadalmi célokkal
is, illetve működik felelősen. A társadalmi vállalkozásokat az
különbözteti meg e felelős vállalatoktól, hogy az ő működésük
során a társadalmi vagy környezeti cél szervesen beépül
magába az üzleti koncepcióba és ugyanolyan elemivé válik,
mint a profitcél.
A társadalmi vállalkozások életében a társadalmi és pénzügyi
célok olykor konfliktusba kerülnek. Egy nonprofit szervezet
által működtetett társadalmi vállalkozás esetében ilyenkor
jellemzően a társadalmi cél kap prioritást és a pénzügyi cél
szorul háttérbe, míg egy üzleti szektorban működő társadalmi
vállalkozás esetében gyakoribb, hogy a profitcél élvez elsőbbséget. De
egy valódi társadalmi vállalkozásban, eltérő eseti prioritások ellenére
is, folytonos a célok egyensúlyára való törekvés: végső soron minden
esetben a vállalkozás révén elért társadalmi hatás a mérce.
1.2  A kutatás módszertana
A NESsT kvalitatív kutatásának alapvető célja az volt, hogy helyzetképet
adjon a magyar társadalmi vállalkozásokról, megismerve és
megismertetve a hazai nonprofit környezet vonatkozó jellegzetességeit,
és az érintett szereplők különböző nézőpontjait.

2
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A NESsT 2009-ben elsőként kísérleti
programot indított az üzleti szektorban működő társadalmi vállalkozások
fejlesztésére. Az első kísérleti program
pozitív tapasztalataira építve 2010-ben
is folytatódott a mikro- és kisvállalkozások, valamint szociális szövetkezeti
formában működő társadalmi vállalkozások fejlesztése.

A másodlagos források vizsgálata (háttérkutatás) mellett összesen 20 félig
strukturált interjú készült társadalmi vállalkozásokkal, adományozókkal
és pályáztatókkal, nonprofit szervezeteket támogató szervezetekkel,
valamint a releváns szakpolitika és szakma képviselőivel. Ezen felül
röviden összefoglaltuk a NESsT több mint egy évtizedes magyarországi
tapasztalatait is.
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A következő szervezetek képviselőit, illetve szakértőket kérdeztük meg:
Aktív Műhely Nonprofit Kft.
Erste Bank Magyarország
Gyökerek és Szárnyak Civil Fejlesztő Műhely
Kuti Éva – nonprofit szakértő
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán
Nonprofit Információs és Oktatási Központ
Nyílt Társadalomért Alapítvány Budapest
Polgár Alapítvány az Esélyekért
Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért

Társadalmi vállalkozások:
Fruit of Care Nonprofit Kft.
Káva Kulturális Műhely (Drámatréning Qt Kft.)
Kék Madár Alapítvány (Ízlelő étterem)
Napraforgó Nonprofit Kft.
Nyitott Kert Alapítvány (Nyitott Kert Futárszolgálat)
Romani Design
Szép Jelen Alapítvány (Fecskepalota)

A kutatás során a társadalmi vállalkozás, mint fogalom általános
ismeretlenségébe ütköztünk. Megkérdezett interjúalanyaink több ízben
hangsúlyozták, hogy nincs világos elképzelésük, és ebből kifolyólag
sem releváns információjuk, sem tapasztalatuk a területen; így sokszor
főként a nonprofit szektor egészének fenntarthatóságáról esett szó. A
kutatásnak nem volt célja, hogy reprezentatív mintán vizsgálja, vagy,
hogy megbecsülje a Magyarországon működő társadalmi vállalkozások
számát. Célunk volt viszont esettanulmányokon bemutatni, hogy
milyen hazai példái vannak a társadalmi vállalkozásoknak, és hogyan
tekint rájuk a környezetük és milyen támogató vagy ellenösztönző
mechanizmusok veszik őket körül.
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2. A nonprofit szektor helyzete
A NESsT nonprofit szervezet alatt olyan hivatalosan bejegyzett civil,
társadalmi szervezeteket, csoportokat ért, amelyek alaptevékenysége
az állami, illetve az üzleti szférán kívülre esik. A Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) nyilvántartása a nonprofit szektor szervezetei közé sorolja
a magánalapítású alapítványok és az egyesületek mellett a gyakran
állami kötődésű nonprofit gazdasági társaságokat (korábban közhasznú
társaságokat), az országgyűlés által létrehozott közalapítványokat, a
köztestületeket, valamint a munkavállalói és szakmai érdekképviseleteket
is. A NESsT olyan nonprofit szervezetek által működtetett vállalkozásokat
kívánt vizsgálni, melyek erős társadalmi fókusszal rendelkeznek és
civilek abban az értelemben, hogy függetlenek az államtól; viszont
nem kívántuk az olyan civil képződmények helyzetét vizsgálni, mint
például a munkáltatói érdekképviseletek vagy a szakszervezetek. Ebben
a megközelítésében statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, így a
nonprofit szektor egészének helyzetére nézve a KSH adataira tudtunk
csak hagyatkozni; de ahol a klasszikus civil szervezetekre (magán
alapítású alapítványok, egyesületek) vonatkozó részadatok rendelkezésre
álltak, statisztikai vizsgálatunkat erre a körre szűkítettük. A statisztikai
adatok elemzését követően azonban már a NESsT megközelítésében
értendő a nonprofit szervezet kifejezés.
A KSH adatai szerint 2009-ben 66 145 nonprofit szervezet működött
Magyarországon; egyharmaduk (22 122) magánalapítványi formában,
54%-uk (35 742) egyesületként; a fennmaradó 8280 pedig főként
szakmai vagy munkáltatói szervezetként, nonprofit gazdasági
társaságként, közalapítványként vagy szakszervezetként. Az alapítványok
62%-a három tevékenységi területhez: az oktatáshoz, a szociális
ellátáshoz, és a kultúrához köthető. Az egyesületek körében a szabadidős
és a sportegyesületek, valamint a kulturális szervezetek aránya a
legmeghatározóbb.
Az elmúlt 10 év alatt a nonprofit szervezetek száma hozzávetőlegesen
20%-kal emelkedett, a szektor szerkezete azonban sem a jogi formák
szerinti megoszlásban, sem a tevékenységcsoportok vonatkozásában
nem hozott jelentősebb változást. 2009-re a korábbi közhasznú társasági
forma megszűnt, helyét a nonprofit gazdasági társasági forma vette
át. A nonprofit gazdasági társaságok zöme nem illeszkedik a NESsT
számára releváns szervezetek körébe, hiszen nagyrészt a korábban
az állami feladatokat átvállalására létrejött közhasznú társaságok
utódai, és ennek értelmében az államtól nem függetlenek. Azonban
a most alakuló társadalmi vállalkozások számára e szervezeti forma
valóban egy lehetséges jogi forma, mely relevánssá teszi az érintőleges
A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon 2011
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vizsgálatot. A rendelkezésre álló statisztikai adatok egyelőre az államhoz
kötődő nonprofit gazdasági társaságok, illetve korábban a közhasznú
társaságokat takarják, és ilyen értelemben egyelőre a rájuk vonatkozó
megállapítások nem tükrözik az ilyen formában működő társadalmi
vállalkozások valós helyzetét.

http://www.civili.hu/Jogszabaly/21.htm
Statisztikai tükör – A nonprofit szervezetek legfontosabb jellemzői 2009-ben
(2010).

Bár klasszikusan nem tartoznak a nonprofit szektorba, a társadalmi
vállalkozások vizsgálatakor releváns jogi forma a 2006 óta alapítható
szociális szövetkezet, melynek alapvető ismérve, hogy a tagjai társadalmi
és gazdasági szükségleteinek kielégítésén túl munkanélküli, szociálisan
hátrányos helyzetű tagjainak (ön)foglalkoztatását célozza. A bejegyzett
szociális szövetkezetek száma 2011 márciusában összesen 256 volt.
Az alapítványok, az egyesületek, a nonprofit gazdasági társaságok
és a szociális szövetkezetek közhasznú vagy kiemelten közhasznú
státuszt kaphatnak, amely egyrészt bizonyos kedvezményekhez juttatja
a szervezeteket, másrészt egyúttal kötelezettségeket is előír e
szervezetek részére. Az a szervezet lehet közhasznú, amely a
közhasznú szervezetekről szóló törvény3 mellékletében felsorolt
valamely tevékenységet végzi. Kiemelkedően közhasznú az a szervezet
lehet, amely az előbbieken túl közhasznú tevékenysége során olyan
közfeladatot lát el, melyről törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján
más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a
helyi önkormányzatnak kellene gondoskodnia. A közhasznú státusz
a társadalmi vállalkozások szempontjából azért lehet releváns, mert
egyrészt a finanszírozási lehetőségeket bővíti, másrészt elvi szinten a
társadalmi célért való munkát garantálja. A közhasznú státuszt szerzett
szervezetek aránya 2009-ben 48% volt, a kiemelkedően közhasznúvá
nyilvánítottaké pedig 6%.
A nonprofit szektor szolgáltatói szerepe erősödni látszik, ezzel
összhangban javulnak a szektor egészének gazdálkodási mutatói is. A
szektor teljes bevétele 2009-ben meghaladta az 1114 milliárd forintot,
ami a 2000. évi 495 milliárd forinthoz képest, folyó áron, több mint
125%-os növekedést mutat.4 A 1114 milliárd forint 2009-ben a folyó áron
számított teljes bruttó hazai termék 4,3%-a.
2009-ben a szektorban számított főállású foglalkoztatottak száma
107 253 fő volt, mely az 1996-os közel 50 000 főhöz képest 117%-os
növekedés jelent. Fizetett munkavállaló alkalmazása ugyanakkor csak
a szervezetek viszonylag alacsony hányadára jellemző. 2008-ban a
nonprofit szervezetek 15%-a alkalmazott fizetett munkavállalót, főállású
teljes munkaidős foglalkoztatottal pedig 11%-uk rendelkezett. A humán
erőforrások a nonprofit szektorban kiegészülnek az önkéntesek körével:
a szervezetek közel 54%-a rendelkezett 2009-ben önkéntes segítőkkel,
ami összesen mintegy 400 000 embert tett ki.
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A növekedést jelző indikátorok azonban félrevezetőek az államtól
független nonprofit szektor súlyának megítélésekor, mert a „kváziállami” szervezeteknél, a nonprofit gazdasági társaságoknál5
összpontosulnak mind a bevételek (a szektor 1114 milliárdos bevételének
közel 53%-a), mind a foglalkoztatottak (az összes foglalkoztatott közel
65%-a). A statisztikai adatokból érzékelhető növekedés – mind a
bevétel nagyságát, mind a foglalkoztatottak számát illetően - emiatt
valószínűsíthetően nem elsősorban a klasszikus civil szervezetek
megerősödéséből, gazdasági erejük növekedéséből fakad.

5

6

2.1  A nonprofit szervezetek gazdálkodása
Az alábbiakban röviden sorra vesszük, hogy a statisztikai nyilvántartás
szerinti bontásban milyen bevételi forrásokból gazdálkodhatnak a hazai
nonprofit szervezetek. A bevételi források összetételét külön megnézzük
a klasszikus civil szervezetek vonatkozásában, majd bővebben vizsgáljuk
az állami és az európai uniós támogatások jelentőségét.
A KSH adatvezetése szerint a hazai nonprofit szervezetek jelenleg, illetve
az elmúlt másfél évtized során általában a következő bevételi forrásokból
gazdálkodhattak:
•

Állami támogatások. Az állami támogatások legfőbb formái a
következők:

-

A központi költségvetésből és a helyi önkormányzatoktól származó bevételek.
Ezek lehetnek normatív – azaz jogszabály alapján, jellemzően
létszámarányosan biztosított - és nem normatív, céljellegű
támogatások.6
Központi alapoktól kapott támogatás.7 Pl. Nemzeti Kulturális Alap,
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, Munkaerőpiaci Alap, stb.
Személyi jövedelemadó 1%-a. Az állampolgároknak lehetősége van
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlására az általuk választott,
néhány alapkritériumnak megfelelő alapítvány vagy egyesület
részére.
Nemzeti Civil Alapprogramból (NCA) származó bevétel. Az állam az
állampolgárok 1%-os felajánlásaival megegyező összeget évente
az NCA rendelkezésére bocsát, melyet az pályázatok útján a civil
szervezetek támogatására fordít.

-

-

•

Magántámogatások. Ez a kategória a hazai és külföldi, a lakossági és
a vállalati adományokat tartalmazza.

•

Alap- és közhasznú tevékenység bevétele. Ebbe a kategóriába a
nonprofit szervezet cél szerinti és közhasznú tevékenységéből
származó bevétele, és a tagdíjbevétel tartozik. Előbbi az alapításkor
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Ahogy azt korábban említettük, a
kutatás idejekor a nonprofit gazdasági
társaságok zöme kívül esett a számunkra releváns szervezetek körén, pontosan
állami vonatkozásaik miatt. Az államtól
valóban független nonprofit gazdasági
társaságok száma nő, de a statisztikai
adatokban egyelőre elenyésző súllyal
szerepelnek.
A nem normatív támogatások összege
nagyságrendileg meghaladta a normatív forrásokét. Tehát az állam és az
önkormányzatok jelentős támogatást
nyújtanak a szektornak, csak ezt nem
automatikusan és feladat-ellátáshoz
kötötten teszik, hanem esetlegesen,
nagy teret adva az „egyedi mérlegelési”
szempontoknak. (Bocz János, 2009)
Az állam egyes feladatait részben államháztartáson kívüli forrásokból finanszírozó alapok, pl. Nemzeti Kulturális Alap,
Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap, Munkaerő-piaci Alap, stb.
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Forrás: Nagy Renáta – Nizák Péter
(2009): A civil szektor pénzügyi életképessége (In: Civil Szemle 2009, 1–2 sz.)
9 1996-ban a szektor összes bevétele
239 milliárd forint volt, míg 2006-ban
896 milliárd forint.
10 Bocz János: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon, 2009.
183, oldal.
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kitűzött célok megvalósulását támogató tevékenységek ellenérték
fejében történő végzéséből származó bevételeket takarja; ide értendő
tehát például a cél megvalósulását segítő szolgáltatások nyújtásából
(ha például az önkormányzati megbízásból egy szervezet átvállalja
a szociálisan rászorultak ellátását), de a kapcsolódó kiadványok,
tárgyak értékesítéséből származó bevétel is. A tagdíjbevétel a magánés jogi személyek hozzájárulását is tartalmazza.

8

•

Gazdálkodási tevékenység bevétele. A szervezetek olyan
tevékenységéből származó jövedelme, melynek kifejezett célja a
vagyonszerzés, és a tevékenység nem kapcsolódik az alapvető célhoz.

A 2. táblázat azt mutatja, hogy a nonprofit szektor egészének bevételi
szerkezete miként változott 1993 és 2006 között.
2. táblázat: A nonprofit szervezetek bevételei forrásainak aránya
(2009)8
Bevételi forrás

1993

1995

1997

2000

2003

2006

Állami támogatás

16%

22%

22%

28%

42%

42%

Magántámogatás

23%

23%

18%

16%

13%

14%

Alaptevékenység
bevétele

18%

24%

34%

37%

29%

26%

Gazdálkodási
tevékenység
bevétele

32%

29%

25%

18%

15%

16%

Egyéb

11%

1%

1%

1%

1%

1%

Összesen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A legszembetűnőbb változás az állami források arányának növekedése,
mely 13 év alatt 16%-ról 42%-ra emelkedett; illetve ezzel párhuzamosan
a magántámogatások arányának csökkenése, mely a rendszerváltás
után megjelent külföldi források elapadását jelzik. A fenti ábrát fontos
kiegészíteni a szektor bevételeinek nominális változásaival is: 1996 és
2006 között a szektor bevételei megnégyszereződtek.9 Ebben a 10 éves
periódusban a szakmai, munkáltatói érdekképviseletek bevétele az
ötszörösére, a közhasznú társaságoké a tizenötszörösére nőtt, miközben
a többi nonprofit esetében a bevétel növekedés mértéke átlagos, vagy
annál kisebb volt.10 Itt is látszik már, hogy a közhasznú társaságok viszik
el a növekedés nagy részét, mely a bevételi források megoszlásában is
főként az állami forrásokból származó bevételeit erősítik. De ugyanakkor
ez a növekedés nem jelenti a klasszikus nonprofit szervezetek
megerősödését.
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11 Forrás: Bocz, 2009. 136, oldal.
A számokból látszik, hogy a gazdálkodási bevétel aránya a 90-es években
jelentős volt, 30% körül mozgott. Ám ez az arány nem mutatja meg
igazán jól, hogy a társadalmi célból létrejött nonprofit szervezetek
mennyire végeztek gazdálkodási tevékenységet, mert ez a magas
arány részben annak a feltételezett körülménynek tulajdonítható,
hogy a rendszerváltást követő időszakban a némileg tisztázatlan
szabályozási környezetben, és a kezdeti jelentős adókedvezmények
miatt sok szervezet alakult nem elsősorban társadalmi célból.11 Később
a szabályozás letisztulásával nagyrészt eltűntek azok a szervezetek,
3. ábra: Klasszikus civil szervezetek
akik elsődleges gazdálkodási tevékenységükhöz nonprofit formát
bevételeinek megoszlása források
választottak. Ugyanakkor az államtól átvállalt gazdálkodási feladatokra
szerint, 2009. Forrás: KSH
létrejött közhasznú társaságok száma
rohamosan megnőtt. A szektor struktúrája,
0,90%
illetve a statisztikai nyilvántartás is jelentős
mértékben átalakult a vizsgált időszakban,
Állami támogatás
14,60%
így nehéz valós képet felvázolni arról a
trendről, hogy a nonprofit szervezetek
Magántámogatás
34,50%
mennyire alkalmaztak önfinanszírozó
módszereket. Mindenesetre a gazdálkodási
Alaptevékenység bevétele
25,80%
tevékenységből származó bevételek aránya a
Gazdálkodási bevétel
teljes nonprofit szerktorban a statisztikákban
a 2000-es évekre 20% alá csökkent.
24,20%
Egyéb bevétel

Vizsgálatunkat – amikor lehetőség van rá - a
klasszikus civil szervezetekre korlátozzuk,
azaz az alapítványok és az egyesületek körére. E szűkebb kör 2009-es
bevételi forrásaik megoszlását mutatja a 3. ábra.
Ez alapján a klasszikus civil szervezetek négy meghatározó forrásból
finanszírozzák tevékenységüket, és bár ebből is látszik, hogy az állami
források dominálnak, a finanszírozás összességében ez alapján
diverzifikáltnak mutatkozik. A statisztikában használt kategóriák
azonban gyakran nem mutatják meg világosan, hogy valójában honnan
származik a finanszírozási forrás. Ahogy azt korábban említettük, az
alaptevékenység bevétele kategóriába tartozik például az önkormányzati
forrásból megvalósuló, kiszerződött tevékenység, ami ugyan nem
minősül állami támogatásnak, de ugyanúgy hozzájárul a függőségi
helyzethez. Ugyanígy torzítja a képet, hogy a küldetéshez kapcsolódó
vállalkozási bevétel is az alaptevékenység bevételei között jelenik meg. Az
uniós támogatások vagy az állami források, vagy a cél szerinti bevételek
között jelennek meg a beszámolókban; ezeknek a támogatásoknak
a sorsa és mértéke sem átlátható a statisztikai adatok tükrében. A
rendelkezésre álló adatok alapján emiatt nehéz valós képet alkotni,
illetve megalapozott következtetéseket levonni a finanszírozási szerkezet
változásáról. A diverzifikált összkép ellenére az egyes szervezetek
szintjén a források eloszlása gyakran más képet mutat, a szervezetek
sokkal inkább kiszolgáltatottak egy-egy bevételi forrásnak. A KSH 2006A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon 2011
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12 Nagy Renáta – Nizák Péter (2009): A
civil szektor pénzügyi életképessége (In:
Civil Szemle 2009, 1–2 sz.).

os adatai alapján készült Nagy-Nizák tanulmány12 megállapítja, hogy
a kiegyensúlyozott bevételi szerkezettel bíró szervezetek a nonprofit
szektor 37 százalékát fedték le és a nonprofit szervezetek fele (55%)
bevételeinek több mint kétharmadát egyetlen forrásból szerezte,
legnagyobb részük állami forrásoktól függ. Emellett eleve jellemző
a klasszikus civil szervezetek bevételeinek nagyfokú koncentráltsága:
2008-ban a szervezetek 45,6%-a 500.000 Ft alatti éves bevételnagysággal
gazdálkodott, míg 2700 szervezet osztozott a szektor bevételeinek
82%-án.
A klasszikus civil szervezetek körében is kézzelfoghatóan érzékelhető
tehát az egy-egy forrásnak való kiszolgáltatottság, melyet a kutatás
során megkérdezett interjúalanyok kivétel nélkül alátámasztottak.
Még ha az állami támogatások nagyságrendje nem is adna panaszra
okot, 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.
Ami a nonprofit szervezetek költségeit illeti, a rendelkezésre álló
statisztika szerint 2008-ban az alapítványok költségeinek 31%-át anyagés termékvásárlás költségei, 23%-át bérköltségek és azok járulékai, a
fennmaradó 46%-ot pedig egyéb költségek tették ki. Ezek az arányok
az egyesületek esetében 42%, 24% és 34% voltak. Az egyéb költségekbe
tartoznak például az üzemeltetési költségek, vagy bármely más
vállalkozásoktól vásárolt szolgáltatások díjai. Tudjuk továbbá, hogy a
fenti költségeken felül a szektor szervezetei összesen mintegy
139 milliárd forintnyi pénzbeli támogatást osztottak ki
magánszemélyeknek vagy más szervezeteknek. E felosztás alapján szintén
nehéz messzemenő következtetéseket levonni a költségszerkezetre
vonatkozóan. A program-, illetve a működési költségek aránya például
szektorszinten nem kivehető. A szervezetekkel való közös munka során,
illetve interjúalanyaink tapasztalatai alapján a költségek tekintetétben
a szervezetek többségének az jelenti a legnagyobb nehézséget, hogy
a támogatásokat címkézve kapja, tehát nem tudja azokat rugalmasan
felhasználni. Működési költségekre általában kevés forrás enged költeni,
gyakran ennek a fedezetét teremtik elő legnehezebben a szervezetek.
Az önfinanszírozási stratégia alkalmazásával termelt szabadon
felhasználható bevétel egy lehetséges megoldás az ilyen kihívásokra.
2.2   Állami támogatások
Az állami finanszírozás dominanciája, illetve arányának jelentős
növekedése miatt közelebbről megvizsgáljuk az állami támogatások hazai
rendszerét. A szektor egészében az állami támogatás aránya 2009-ben
42% volt, mely európai összehasonlításban nem kirívó. Ez 2009-ben
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összesen 463 378 millió forintnyi pénzügyi támogatást jelentett, ám ennek 13 1996 és 2006 között a központi
költségvetési normatívából részesülő
mindössze 31,2%-a jutott a klasszikus civil szervezeteknek; a támogatás
nonprofitok részaránya 1-4%, míg
nagy része a „kvázi állami” szervezetek finanszírozására fordítódott.
Annak ellenére, hogy a jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy
nonprofit szervezetek állami és önkormányzati feladatokat (például
szociális ellátás, támogató szolgáltatások, oktatás, stb.) vállaljanak át
normatív támogatások révén, kifejezetten alacsony Magyarországon az
ebben a formában támogatott szervezetek száma.13 Ez is azt jelzi, hogy
az állam paternalista támogatási filozófiával közelíti meg a feladatok
kiosztását ahelyett, hogy szolgáltatásokat vásárolna az állami feladatokat
ellátó szervezetektől közbeszerzés keretében. Ez utóbbi térnyerése
a minőségi szolgáltatásokat is elősegíthetné, hiszen a szervezetek
között egészséges versenyhelyzetet teremtene, és így a hatékonyság és
az eredményesség is nagyobb szerephez juthatna, elősegítve ezzel a
nonprofitok vállalkozói attitűdjének erősödését. Az állami támogatások
nagy része tehát nem feladat-ellátáshoz kötötten, hanem esetlegesen
kerül kiosztásra, nagy teret adva az egyedi mérlegelési szempontoknak,
mely nem támogatja az átláthatóságot, és így nem feltétlenül a kompetens
szervezetek kezébe kerül a pénz.14

14
15

16

17

az önkormányzati normatívát kapott
szervezeteké 0,5-2% között változott.
Forrás: Bocz, 2009.
Bocz, 2009. 189.oldal.
http://www.origo.hu/itthon/20091002kormanyrendelet-neheziti-a-fogyatekkal-elok-munkaba-allasat.html
Bocz János elsimert nonprofit kutató,
2009-ben készült el a magyar nonprofit
szektor átalakulásáról szóló doktori dis�szertációja, mely jelenleg a legfrissebb
átfogó elemzés.
Bocz, 2009. 193.oldal.

Ugyanakkor a nonprofit szervezetek gazdálkodásában nem csak az állami
támogatások túlsúlya, hanem azok megkérdőjelezhető eredményessége
és kiszámíthatatlansága, a szabályozások és támogatási elvek folyamatos
változása jelenti a legnagyobb nehézséget. A stabilabbnak tekinthető
normatív támogatás mértéke pedig gyakran nem elegendő a feladat
ellátására, és ezt a gyakori késedelmes kifizetések is tovább tetézik,
kiszolgáltatott helyzetbe hozva ezzel a feladatokat magukra vállaló
nonprofit szervezeteket.
2009 őszén például teljesen váratlanul, költségvetési megszorítások miatt,
az állam befagyasztotta a kérelmeket a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása után járó bértámogatásokra vonatkozóan.15 Ez a
hirtelen változtatás bizonytalan helyzetbe hozta a foglalkoztatási profilú
szervezeteket, és berekesztette a hosszú távú tervekhez igazodó fejlesztési
lehetőségeket. Sajnos az állami támogatások rendszerét ehhez hasonló
változtatások, és így a szervezetek szempontjából a kiszámíthatatlanság
jellemzi.
Bocz János16 a magyar nonprofit szektor strukturális átalakulásáról készült
doktori disszertációjában nem fest bizakodó képet a szektor jövőjéről,
megítélése szerint nem várható, hogy a jelenleginél nagyobb és gazdasági
értelemben is számottevő szerepet töltsenek be a nonprofit szervezetek
a társadalmi szükségletek kielégítésében és a közfeladatok ellátásában.
Ezt elsősorban a nonprofit szektor és az állami, önkormányzatok közötti
bizalom és együttműködés hiányára vezeti vissza.17
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18 Ez az összeg nem lehet kevesebb,
mint a megelőző költségvetési évben a
magánszemélyek által ténylegesen befizetett személyi jövedelemadó 0,5%-a.

2.3  A Nemzeti Civil Alapprogram és az 1%-os törvény
Magyarországon 1997-től új forrással bővült a nonprofit szektor
finanszírozási palettája: a világon először nálunk vezették be azt a
lehetőséget, hogy az adófizetők személyi jövedelemadójuk 1%-át
nonprofit, civil szervezet részére ajánlhatják fel. Az újszerű modellt, mely
az egyének aktívabb részvételét is hivatott szolgálni a társadalmi ügyek
megoldásában, később más országok - például Románia és Japán - is
átvették.
A hazai szabályozás szerint az 1%-os felajánlások potenciális
kedvezményezetti köre meglehetősen tág, a felajánlásokhoz történő
hozzájutás feltételrendszere megalapozottan működik. Ráadásul
az 1%-os felajánlások mindenkori összege a szektor egésze számára
nemcsak az adott év bevételei szempontjából fontos. A jelenleg hatályos
szabályozás szerint ugyanis az állam a Nemzeti Civil Alapprogramról
(NCA) szóló törvény szerint az NCA-nak évente ugyanannyi forrást
biztosít, mint amennyi az előző adóévben az adó 1%-aként felajánlásra
került.18 Az adófizetők felajánlásai, illetve az állam által mellérendelt
összeg sok szervezet számára a túlélést jelenti; főképp mert az innen
befolyt összeget nagyrészt szabadon, belátásuk szerint költhetik el, mely
a legtöbb forrásukra nem mondható el. 2009-ben az összes nonprofit
szervezet 38,4%-a jutott bevételhez az 1%-os felajánlásokból, mely
szektor szinten 10 milliárdos nagyságrendet tett ki, de a nonprofit
szektor összbevételében nem érte el az 1%-ot. Bár a korábbi évekhez
képest növekvő számú szervezet tud ebből a forrásból pénzhez jutni, ám
a bevétel mértéke egyelőre nem jelentős. Nagy előnye a rendszernek
viszont, hogy az 1%-os törvény következtében a nonprofit szervezetek
nagyobb erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a társadalom
megismerje a munkájukat, ami amellett, hogy hitelességüket,
beágyazottságukat növeli, egymás közti versenyre is ösztökéli őket.
Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy bár rövid távon az 1%-os
rendszer aktívabb társadalmi részvételre serkenti az állampolgárokat
és növeli a szervezetek ismertségét, hosszú távon visszafoghatja az
egyéni filantrópiát, ha azt éri el, hogy az állampolgárok társadalmi
felelősségvállalása kimerül az 1%-os felajánlásokban. Az egyéni
filantrópia bizonyos fokú meghonosodását követően tehát érdemes a
rendszer hatásait felülvizsgálni.
A Nemzeti Civil Alapprogram keretére 2003 óta pályázhatnak a civil
szervezetek. Az elmúlt években a működési költségekre forrást biztosító
alap népszerűsége nőtt: a 2005-ös 12 000-es pályázószám 2009-re közel
18 000-re nőtt. Az állam 7 milliárd 84 millió forintnyi összeget különített
el, melynek közel kétharmada működési támogatást finanszírozott, a
fennmaradó egyharmad pedig projektpályázatokon került kiosztásra.
Az NCA támogatási mechanizmusát az utóbbi időben sok kritikával
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illették, elsősorban bürokratikus és nem transzparens működése
miatt. Az eredeti elképzelés szerint az Alap a szektor szervezetei között
fennálló egyenlőtlenség csökkentését is hivatott lett volna szolgálni, ám
felmérések szerint a támogatások jelentős mértékben koncentrálódtak
a szervezetek tevékenysége és székhelye szerint, így inkább az amúgy is
kedvezőbb adottságokkal rendelkező szervezeteket segítették.19 2010-ben
a kormányzat az NCA rendszerének reformját és a források ideiglenes
csökkentését jelentette be. A reform részletei még nem ismeretesek,
de mindenesetre az intézkedés az új rendszerre való átállás átmeneti
időszaka miatt a 2010-es évben jóval kevesebb megpályázható forrást
jelent a szervezetek számára.

19 Bocz, 2009. 225.oldal.
20 A szociális gazdaság és a társadalmi
vállalkozások közti kapcsolatról részletesebben a következő (2.1-es) fejezetben
esik szó.
21 A Szociális gazdaság kézikönyv című,
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány kiadásában 2007-ben Frey Mária
szerkesztésében megjelent tanulmány a
szociális gazdaság helyzetét széleskörűen bemutatja.

2.4  Európai uniós források a nonprofit szervezetek
gazdálkodásában
Magyarország Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozása kétségtelenül
mérföldkövet jelentett a nonprofit szektor életében is. Már a csatlakozást
megelőzően, korábban nem létező finanszírozási források nyíltak meg a
szervezetek számára a PHARE program keretében, majd azt követően az
Európai Strukturális Alapok révén.
2004 és 2006 között uniós források lehívására Magyarországon a Nemzeti
Fejlesztési Terv keretében volt lehetőség. A nonprofitok zömét a terv
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja (HEFOP) érintette, ahol
több mint 200 milliárd forintnyi támogatás talált gazdára. A program
alapvetően négy területre fókuszált: az aktív munkaerő-piaci politikák
támogatására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, az egész életen
át tartó tanulás támogatására és az alkalmazkodóképesség javítására,
valamint az ezekhez kapcsolódó oktatási, szociális és egészségügyi
infrastruktúra fejlesztésére. Arról, hogy ebből a 200 milliárd forintból
mennyi jutott a nonprofit szervezeteknek, sajnos nem állt rendelkezésre
adat. Átfogó elemzés hiányában nehéz megítélni, hogy a szervezetek
milyen hatásfokkal tudták az uniós forrásokat fenntarthatóságukhoz
hozzájárulva felhasználni. Az érzékelhető, hogy sok nonprofit szervezet
számára jelentettek kiugrási pontot a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében
finanszírozott programok. Ám egy megfelelően kialakított monitoring
rendszer hiányában a megvalósult programok eredményességéről nem
tudunk.
Szintén a 2004-06-os időszakban a Regionális Fejlesztési Operatív
Program (ROP) keretében strukturált párbeszéd indult a szociális
gazdaság témakörében20, mely a területhez kapcsolódó társadalmi
vállalkozások szempontjából fontos mérföldkő volt. Tanulmányok,
kutatások születtek a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek
foglalkoztathatóságának javítására, a nemzetközi jó gyakorlatok
hazai megismertetésére.21 Mintegy 8 milliárd forintnyi támogatásra
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pályázhattak foglalkoztatási programjaikkal önkormányzatok, egyházi
és civil szervezetek. Körülbelül 80 program meg is valósult, sok közülük
Magyarország legelmaradottabb területein, 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 a létesült munkahelyek
közül mennyit tudtak a támogatás kifutása után is fenntartani. Anélkül,
hogy az ilyen nagy összegű támogatási mechanizmusok hatékonyságát
mérnénk, nem tudunk valós képet alkotni a források hasznosulásáról, az
elért társadalmi hatásról.
A jelenlegi 2007-13 közötti költségvetési időszakban az Európai Uniós
forrásokat az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kezelik, és a
nonprofit szervezeteknek szóló területeket ezúttal főként a Társadalmi
Megújulás Operatív Program fedi le, összesen mintegy 4 milliárd eurónyi
forrással. A prioritások hasonlóak a korábbi időszakhoz:
1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés
ösztönzése
2. Alkalmazkodóképesség javítása (munkavállalók és munkáltató
szervezetek gazdasági és társadalmi változásokhoz való
alkalmazkodásának segítése)
3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság
kiépítése érdekében
5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése
6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés.
Az új ciklusban szociális gazdaság területén eddig a szociális
szövetkezeteket életre hívó „Szövetkezz 2007” pályázat, majd a
létrehozásuk további ösztönzésére, illetve a már elindult szociális
szövetkezetek szakmai támogatására 2010-ben elindult „KoopeRáció”
kiemelt projekt valósult meg; a programokra 2011 végéig összesen 695
millió Ft támogatás áll rendelkezésre. Az új forma népszerűsítése célt
ért, 2011-re létrejött több mint 250 szociális szövetkezet. A megalakult
szociális szövetkezetek életképességéről azonban még nincsen átfogó
jelentés, ennek az összegnek a hasznosulásáról sem tudunk biztosat
mondani. Ám sok kritika érte a programot, legtöbben azt kifogásolták,
hogy sokan az elérhető pályázati összegek miatt hoztak létre szociális
szövetkezetet, a forma nem feltétlen illeszkedett céljaikhoz, illetve
tevékenységükhöz.
A szociális szövetkezetek mellett a szociális gazdasághoz kapcsolódóan az
első prioritás jegyében innovatív, kísérleti foglalkoztatási programokkal
lehetett a 2010-es évben munkahelyteremtő forráshoz jutni, az ötös
prioritás pedig tartalmazott egy kifejezetten a civilek kapacitásfejlesztését
célzó programot.
20
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A 2007-13-as támogatási időszak félidős értékelése még nem készült
el, így a 2007 óta megvalósult programok eredményeiről, a pályázatok
konkrét tapasztalatairól egyelőre nem áll rendelkezésre információ.
A NESsT-tel kapcsolatba került szervezetek zöme azonban arról
tanúskodik, hogy a foglalkoztatási programok pályázati időszakon túli
finanszírozása, és így annak fenntarthatósága komoly gondot jelent. A
programokat ritkán tervezik eleve úgy, hogy azok idővel önfenntartókká
váljanak, a szervezeteknek pedig nehéz dolguk van, amikor az uniós
támogatási összegeket más forrásból próbálják előteremteni.

22 Forrás: http://nonprofit.hu/?q=content/
milli%C3%A1rdokba-fojtott-civil-szervezetek

Az Európai Unió által biztosított forrásokból a nonprofit szektorba
áramló pénzek pontos nagysága és hatása egyelőre nem ismert. Az
elmúlt négy évben az állam összesen 141 milliárd forinttal támogatta
a szektort, mely az uniós pénzeket is magában foglalja.22 A Központi
Statisztikai Hivatal adatai alapján 2009-ben a klasszikus civil szervezetek
28%-a részesült - állami és uniós - pályázati támogatásban, összesen
mintegy 51 milliárd Ft értékben.
Ez első ránézésre kevésnek tűnhet, hiszen az egész nonprofit szektor
1114 milliárdos költségvetéséhez képest ezek elenyésző összegek.
Viszont mivel az uniós pénzek az állami apparátuson keresztül folyva
érnek el a támogatottakhoz, és a statisztikákban is nehezen kibogozható
kategóriákkal találkozunk, nem tudunk a rendelkezésre álló adatok
alapján helytálló következtetéseket levonni.
Kétségtelen viszont, hogy az uniós pályázatokon elnyerhető gyakran
tízmilliós összegek jóval nagyobbak, mint a nonprofit szervezet számára
korábban rendelkezésre álló források. A többmilliós költségvetésű
pályázatok révén olyan horderejű projekteket tudtak a sikeresen pályázó
szervezetek az elmúlt időszakban elkezdeni, vagy megvalósítani, melyek a
csatlakozás előtt egyáltalán nem voltak jellemzőek.
A nagy összegű pályázatoknak azonban nem csak pozitív implikációi
vannak. A támogatási rendszer hatóköre korlátozott: a támogatási
nagyságrendek miatt a már stabilabban működő nagyobb szervezetek
tudnak csak élni a lehetőségekkel, a kis szervezetek nagy része
kiszorul ebből a körből. Emellett a pályázatok nagy része megköveteli
bizonyos mértékű önrész biztosítását, melynek előteremtése gyakran
nehézséget okoz a civilek számára. A projektek lebonyolítása és az
elszámolás adminisztratív vonatkozásai olyan terheket róttak és rónak
a szervezetekre, hogy csak a stabilabb pénzügyi és szervezeti hátterű
szervezetek tudják túlélni a megvalósítást. Sok esetben komoly likviditási
gondot okozott az előfinanszírozáshoz szükséges források biztosítása,
illetve a támogatás folyósításának gyakran több hónapos csúszása. Több
olyan példa is nyilvánosságra került, ahol a szervezetet egy projekt
adósságfelhalmozásra kényszerített, illetve csődbe jutatott.
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Az uniós pályázatokon elnyerhető összegek mindazonáltal a nehézségek
ellenére is nagyon csábítóak a szervezetek számára. Ez azonban veszélyes
és torzító hatású, egyrészt azért, mert a szervezetek olyan programokat
kezdenek el megvalósítani, melyekre pályázati pénz áll rendelkezésre,
és nem feltétlen olyanokat, melyek alapvető küldetésük eléréséhez viszi
őket közelebb, vagy éppen a valódi szükségletekre reagálnak. Másrészt
az uniós forrásból megvalósuló programok fenntarthatóságának
kérdését a pályázatok nem kezelik, a támogató nem várja el a támogatott
programok fenntarthatóságát. Ha vége a projektnek, a szervezetek
hasonló nagyságrendű összegeket próbálnak más forrásból bevonni a
folytatáshoz, sokszor sikertelenül. A jelenlegi támogatási logika tehát
egyelőre rövid távú gondolkodásra serkenti a szervezeteket a hosszú
távon fenntartható megoldások kidolgozása helyett. A rövid távú
gondolkodást egy másik pályázati követelmény is jól megvilágítja: még a
foglalkoztatás növelését célzó vállalkozás-ösztönző programok esetében
is megjelenik profit-termelési korlát. A társadalmi vállalkozási modellek
gyakran célozzák hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatását; a
pályázati támogatásnak a profittal való csökkentése azonban a pályázat
nyomán létrejövő vállalkozásokat nem ösztönzi arra, hogy a vállalkozást
kezdettől fogva úgy építsék fel, hogy az nyereségessé tudjon válni és
ezáltal a támogatási időszak után is fenntartható legyen, tovább tudja
foglalkoztatni a kedvezményezetteket. A pályázatból finanszírozott
projektek elszámoltatásakor a hatékonyság mérése általában nem
elsődleges, így a klasszikus vállalkozási szektorral szemben ez esetükben
nem tud motorja lenni a működésnek és a fejlődésnek.
A társadalmi vállalkozások számára a nonprofit szervezetként lehívható
uniós források lehetőséget nyithatnának például az induláshoz, vagy a
fejlesztéshez szükséges kezdőtőke bevonására, ám ezt több tényező is
nehezíti. A pályázati kiírások legtöbbször nem elég rugalmasak ahhoz,
hogy valóban ki tudják elégíteni ezeket a finanszírozási igényeket. A
támogatások címkézettek, felhasználásuk szigorúan meghatározott:
például ingatlan vásárlására nem, csak annak felújítására használható
fel. Ha azonban a szervezetnek nincsen saját ingatlanja, nem tudja
megvalósítani a fejlesztést, még ha az hosszú távon magas társadalmi
hatást eredményezne sem. A rendszer nem értékeli azt, hogy a
támogatandó fejlesztés mennyire illeszkedik a szervezet hosszú
távú stratégiájába, hanem merev kritériumrendszer szerint engedi
felhasználni a forrásokat. A pályázó szervezeteknek olykor kifejezetten el
kell bújtatni programjuk vállalkozási elemét, mert félő, hogy az elijeszti a
támogatót, holott az kulcsa lehetne a szervezet fenntarthatóságának.
2.5  Önfinanszírozás és társadalmi vállalkozások
Mint azt korábban láthattuk, az gazdálkodási tevékenységből származó
bevételek a rendszerváltás óta folyamatosan jelen vannak a nonprofitok
22
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gazdálkodásában. A KSH adatai alapján 2009-ben az alapítványok
és az egyesületek bevételi szerkezetében a gazdálkodási bevételek
összességében 14,6%-ot tettek ki, ami körülbelül 61 milliárd forintnak
felel meg. Mind a százalék, mind az abszolút érték jelentékeny, itt is
tetten érhető azonban a nagyfokú koncentráltság. A KSH adatai szerint
a klasszikus civil szervezetek több mint felének (53,8%) egyáltalán
nincsen gazdálkodási tevékenységből származó bevétele, míg az ilyen
jellegű bevétellel rendelkező szervezetek esetében a legjellemzőbb arány
az összbevételük 3,03%-a. Ezt a Tükörterem egyesület által végzett friss
kutatás is alátámasztja: a 300-as mintában szereplő szervezetek 81%-a
állította, hogy egyáltalán nincs vállalkozási bevétele.23

23 Tükörterem Egyesület: A civil szervezetek többforrású finanszírozásának
lehetőségei, nemzetközi modelljei,
2010.

A fentiek alapján arra következtethetünk, hogy a klasszikus civil
szervezetek egy szűk rétege rendelkezik jelentősebb gazdálkodási
bevétellel, a többség viszont nem jut az önfinanszírozás révén számottevő
szabadon felhasználható forráshoz.
Fontos megjegyezni azonban, hogy sem a fenti forrásbesorolások, sem a
nonprofit szervezetek számviteli kategóriái nem tükrözik egyértelműen
az 1. fejezetben kategorizált önfinanszírozó módszerek alkalmazásából,
illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételt. Ha például egy
szervezet olyan vállalkozást működtet, mely kedvezményezettjeinek
munkát biztosít, akkor az az alaptevékenységből származó bevételi
források között jelenik meg, holott a bevétel valójában vállalkozási
tevékenységből származik, csak az éppen kapcsolódik a küldetéséhez.
Mivel a gazdálkodási bevétel társasági adó köteles, az alaptevékenységből
származók viszont nem, a szervezetek érdekeltek is abban, hogy
vállalkozási tevékenységükből származó bevételeket alaptevékenységük
alá sorolják. Így az is elképzelhető, hogy valójában nagyobb súlya van a
vállalkozói bevételnek, mint ahogy azt a statisztikák mutatják.
Úgy tűnik, hogy míg a 90-es években Magyarországon az önfinanszírozás
és a társadalmi vállalkozás gondolata az egyre szűkülő külföldről érkező
források alternatívájaként jelent meg, addig mára az állami támogatás
nagymértékű dominanciája, az állami és európai uniós forrásoktól való
függés teszi szükségessé és újra aktuálissá a szabadon felhasználható
források megteremtését. Ugyanakkor fontos leszögeznünk, hogy a
társadalmi vállalkozás ennél több: a társadalmi problémák megoldásának
korábban nem jellemző, innovatív módja.
Annak ellenére, hogy az önfinanszírozás és a társadalmi vállalkozás
modellje iránt Magyarországon a nonprofit szervezetek részéről egyre
növekvő érdeklődés tapasztalható, a fogalom még sokak számára
idegenül hangzik és szkeptikusan tekintenek a jelenségre; a társadalmi
vállalkozásokat támogató infrastruktúra pedig gyakorlatilag nem létezik.
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24 Szociális gazdaság kézikönyv, Frey Mária
szerkesztésében (2007), 23. oldal
25 A vállalati társadalmi
felelősségvállaláson túl: a szociális vállalkozás, 2009. 10.oldal.
26 Bővebb információ: www.selusi.eu

A szociális gazdaság kapcsolódó fogalma azonban elterjedtebb
hazánkban is. Főként a már említett uniós prioritásoknak köszönhetően,
2004-ben kapott új lendületet a szociális gazdaság témakörében a
diskurzus. A 2007-ben megjelent Szociális gazdaság kézikönyvben
a szerzők „olyan helyi kezdeményezéseket tekintenek a szociális
gazdaságba tartozónak, amelyek célja a nehezen elhelyezhető emberek
integrálása a munka világába, foglalkoztatást, szakmai tudásuk fejlesztését
és tanácsadást kínálva számukra”.24 Ezen kívül olyan, szempontunkból
is releváns ismérveiket emelik ki, mint a helyi kielégítetlen igényekre
való reagálás, illetve azon céljuk, hogy jövedelemtermelés révén idővel
önfenntartóvá váljanak. A kötetben a szociális gazdaság szervezeteit ezek
alapján vállalkozói jellegük különbözteti meg a régi típusú nonprofit
foglalkoztatóktól. A szociális gazdaság szervezetei e meghatározás alapján
átfedésben állnak a társadalmi vállalkozások szegmensével; azonban
a kettő fogalom nem egyenlő egymással. A társadalmi vállalkozások
nem csupán a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása révén érhetnek
el társadalmi hatást, a társadalmi problémák szélesebb körét fedhetik
le innovatív megoldásaik révén (amint ezt az esettanulmányokból is
láthatjuk majd). Magyarországon eddig kevés számszerű információ
áll rendelkezésre a társadalmi vállalkozásokról, összesen két vonatkozó
kutatásról van tudomásunk. Az egyik Petheő Attila 2009-ben publikált,
magyarországi szociális vállalkozásokat vizsgáló doktori disszertációja25,
melyben 500-600 szociális vállalkozással számol, az alábbi meghatározás
alapján.
A szociális vállalkozás olyan vállalkozás, amely:
•
•
•
•
•

„not-for-profit” szervezet;
szociális célokat gazdasági tevékenység révén kíván megvalósítani;
jogi formájánál fogva nem engedi a felhalmozott javak egyéni
tulajdonba kerülését, hanem azok javát szolgálják, akik a szociális
célok kedvezményezettjei;
olyan szervezeti struktúrával rendelkezik, amelyben a tagok
részvétele önkéntes;
támogatja az adott szektorban a más szervezetekkel való kölcsönös
együttműködést.

Az angolszász környezetben használt „social enterprise” kifejezés
magyarra fordításakor a NESsT a szociális vállalkozás helyett a
társadalmi vállalkozás szóhasználatot vezette be. Ennek oka, hogy a
társadalmi vállalkozások nem csupán szociális területen működhetnek,
tevékenységükkel a társadalmi problémák szélesebb körére tudnak
megoldást adni.
A másik felmérés az Európai Bizottság megbízásából készülő, a
London School of Economics által vezetett SELUSI kutatás26 célja
annak vizsgálata, hogy a társadalmi problémákat leginkább ismerő
24

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon 2011
Minden jog fenntartva © 2011

2: A nonprofit szektor helyzete

NESsT Kézikönyv sorozat

társadalmi vállalkozások milyen innovatív megoldásokat találnak a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok problémáinak megoldására,
illetve a környezet fenntarthatóságának növelésére. Európa-szerte
mintegy 600 társadalmi vállalkozás vesz részt a felmérésben 2010-11-ben,
Magyarországon és Romániában a kutatás a NESsT koordinációjával
zajlott. Bár a kutatásnak nem célja, hogy megbecsülje a társadalmi
vállalkozások magyarországi számát, továbbá a fentiektől eltérő
megközelítésben is kezeli azokat, mégis jelzésértékű lehet, hogy 104
magyar társadalmi vállalkozás vett részt a kutatás első fordulójában.
Jelen kutatásnak sem volt célja, hogy megbecsülje a magyar társadalmi
vállalkozói szektor méretét; mindenesetre annyi következtetést
a fentiek és a NESsT tapasztalatai alapján levonhatunk, hogy
Magyarországon még mindig nem beszélhetünk társadalmi
vállalkozások tömeges jelenlétéről.
A nonprofit szervezetek körében az önfinanszírozó, illetve társadalmi
vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban korábban uralkodó elutasító
hozzáállás, az üzleti szektorral szembeni távolságtartás az elmúlt 10
évben oldódni látszik. Egyre több nonprofit szervezet ismeri fel, hogy
saját fenntarthatósága érdekében szükséges forrásait diverzifikálnia,
és erre potenciált lát az önfinanszírozásban. A nonprofit világban
korábban a „profit” kifejezés alatt sokáig jellemzően valami helytelen
vagy éppen elérhetetlen dolgot értettek; sokan úgy vélik, hogy a
vállalkozói tevékenységek csak figyelmet és erőforrásokat vonnak el a
nonprofit szervezettől, melyeket egyébként a küldetés megvalósítására
fordíthatnának. Azonban már számos hazai példa is igazolja, hogy a
társadalmi vállalkozás révén a nonprofit szervezet éppen hogy közelebb
kerülhet küldetésének megvalósításához, növelni tudja hosszú távú
életképességét, hatékonyságát és függetlenségét. Egy társadalmi
vállalkozás sikeréhez azonban elengedhetetlen, hogy a társadalmi cél
mellett a pénzügyi célok, vagyis az üzleti szempontok is kellő figyelmet
kapjanak. Hazánkban is érzékelhetően elindult egyfajta szemléletváltás,
a profit-orientált tevékenységgel kapcsolatos ellenállás enyhülni látszik,
és egyre több szervezet ismeri fel az üzleti életben használt eszközök
hasznosságát és átültethetőségét. Megkérdezett interjúalanyaink is szinte
kivétel nélkül látnak előremozdulást e téren, és a két szektor további
közeledését, kapcsolódását is üdvözlik.
A magyar nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységeinek
összetételéről, illetve a társadalmi vállalkozások jellemző üzleti
modelljeiről szintén nem áll rendelkezésre reprezentatív információ.
Annyi mindenképpen elmondható, hogy a környező országokhoz
hasonlóan dominálnak a szociális szolgáltatások, a képzés, tanácsadás
ellenében kapott saját bevételek. Emellett gyakori a védett műhelyekben,
a kedvezményezettek (pl. fogyatékos emberek) által készített (főként
kézműves) termékek értékesítése, és fellelhető már néhány, megváltozott
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27 Lásd: A NESsT A nonprofit szervezetek
önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon c.
kiadványában, 2011.
28 Bővebb információ: http://www.
szechenyi-kartya.hu/szechenyi-kartya.
html

munkaképességűek foglalkoztatására kialakított úttörőnek számító
modell is (éttermek, kávézók, stb.).
Magyarországon – bár sokan hiszik még az ellenkezőjét – az alapítványok
és az egyesületek végezhetnek vállalkozási tevékenységet. A szabályozás
egy bizonyos mértékig még adókedvezményekkel is ösztönzi őket erre,
bár a különböző vonatkozó szabályozásokban a fogalmak használata nem
konzisztens, ami nehezíti az eligazodást.
Világosan előírja viszont a törvény, hogy az alapítványi vagy egyesületi
formában vállalkozási tevékenységgel megtermelt nyereséget a
szervezetnek saját alapvető céljának elérésére kell visszaforgatnia.
A profit felhasználására és feloszthatatlanságára vonatkozó szabály
ugyanúgy vonatkozik a nonprofit gazdasági társaságokra is. A
profitfelosztás tilalma alól a vizsgált formák közül csak a szociális
szövetkezetek jelentenek kivételt, az ő esetükben a kötelező közösségi
alap képzésén felül a szövetkezeti tagok szabadon rendelkeznek a
profittal.27
A magyarországi társadalmi vállalkozások forprofit társaikhoz
hasonlóan szembesülnek az általában nem vállalkozóbarátnak tekintett
magyar gazdasági környezettel. A vállalkozásokra kirótt állami adó- és
járulékterhek, a vonatkozó szabályozások kiszámíthatatlan alakulása a
társadalmi vállalkozások indulását és megszilárdulását is megnehezíti.
Bár a finanszírozási eszközök bevonása terén a magyar for-profit
vállalkozások sincsenek könnyű helyzetben, a társadalmi vállalkozások
azonban még gyakran a for-profitok számára hozzáférhető
lehetőségekből is kiszorulnak. A mikro-, kis- és középvállakozások
finanszírozási lehetőségeinek bővítésére létrehozott Széchenyi kártya28
program államilag támogatott, kedvezményes, szabad felhasználású
hitellehetőséget kínál 500 000-től 25 millió forintig. A nonprofit
formában működő társadalmi vállalkozások azonban jogi formájuk
miatt nem tudnak ezzel a lehetőséggel élni, még ha üzleti tervük alapján
hitelképesnek is minősülnének.
Gyakran akkor is ebbe az akadályba ütköznek, ha egy nonprofit szervezet
kereskedelmi banknál próbál hitelhez jutni. A bankok egyelőre nem
tekintik hitelképes ügyfélnek a nonprofit szervezeteket, Magyarországon
ma nonprofit szervezetként lehetetlen a vállalkozásokhoz hasonló
hitelkonstrukciókhoz hozzájutni. Jelenleg egyedül a Mikrohitel Zrt. kínál
kifejezetten nonprofitoknak kifejlesztett hiteltermékeket, de ők is főként
kisösszegű és áthidaló kölcsönöket nyújtanak.
A NESsT 2008-ban felmérést végzett a társadalmi vállalkozást működtető
nonprofit szervezetek hitelfelvételi tapasztalatával és attitűdjével
kapcsolatban, melyben Közép- és Kelet-Európa 5 országából összesen
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56 szervezet vett részt. A szervezeteknek elsősorban áthidaló kölcsönre
(43%) volt szükségük uniós pályázatok megvalósulásához kapcsolódó
likviditási gondjaik kezelésére, illetve berendezések vásárlását szerették
volna megoldani hitelből (24%). A néhány sikeresen hitelhez jutott
magyar szervezet azt kifogásolta, hogy a hitelfelvétel sikere általában
elsősorban személyes ismeretségen múlik, és a társadalmi vállalkozások
többségének csak sok nehézség árán sikerül a kritériumokat teljesítenie.
A kutatás azt támasztotta alá, hogy a társadalmi vállalkozások részéről
további igény is mutatkozik hitelfelvételi lehetőség iránt, de a jövőben a
korábbiakkal ellentétben főként vállalkozási tevékenységük bővítésére
(59%) fordítanák azt.
Összességében azt láthatjuk, hogy a magyar nonprofit szervezetek
zöme finanszírozását tekintve igen kiszolgáltatott, létezése gyakran
egy-egy finanszírozótól függ. A több lábon állás szükségességét a
szervezetek egyre nagyobb hányada ismeri fel, és keres megoldásokat
a kiszolgáltatottság csökkentésére. Ma még csak a szervezetek egy kis
része tudja ezt a kiszolgáltatottságot tudatosan végzett és alaposan
megtervezett vállalkozási tevékenységből szerzett bevételeinek
köszönhetően enyhíteni. A támogató környezet hiánya ellenére
ugyanakkor folyamatosan növekszik az érdeklődés a társadalmi
vállalkozások modelljei iránt, és már néhány sikeres magyarországi
példát is találunk, melyek közül hatot a következő fejezetben közelebbről
is megismerhetünk.
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3.1  Nyitott Kert Alapítvány29 - Nyitott Kert Futár
A gödöllői Nyitott Kert Alapítványt 1999-ben jegyezték be azzal a céllal,
hogy tevékenységén keresztül a fenntartható mezőgazdaságot, valamint a
közösség által támogatott helyi élelmiszerhálózatokat támogassák. 2006ig az alapítvány a következő területeken tevékenykedett: biogazdaságot
működtetett a Szent István Egyetemmel közösen a Gödöllő melletti
Babat-völgyben, ahol 2003 óta más helyi civil szervezetekkel
együttműködve értelmi fogyatékos embereket is foglalkoztatott; egy
termelői-fogyasztói hálózat kiépítésével párhuzamosan elindította az
alapítvány társadalmi vállalkozását, a Nyitott Kert Futárszolgálatot;
valamint oktatási, képzési és környezeti tudatosság-növelő programokat
bonyolítottak le mind termelők, mind fogyasztók számára.

29	Interjún kívül forrás: Nyitott Kert – egy
helyi bioélelmiszer-hálózat Magyarországon, Vadovics, E. és Hayes, M. (2007)

2006-tól kezdve az alapítvány életében a vállalkozási tevékenység háttérbe
szorult, a klasszikusabb civil feladatok kerültek előtérbe, terjesztve
korábbi tapasztalatait a helyi- és bioélelmiszer környezettel és egészséggel
kapcsolatos előnyeire hívva fel a figyelmet. A Babati Biokertészet és
Tanüzem szoros együttműködés megtartásával visszakerült a Szent István
Egyetem keretei közé, a társadalmi vállalkozást pedig a galgahévízi
Gódor Biokertészet vette meg és üzemelteti tovább. Hogyan indult a
társadalmi vállalkozás és miért döntött úgy az alapítvány, hogy végül
eladja azt?
Az alapítvány egy PHARE-program keretében az ún. közösség által
támogatott mezőgazdaság elvére építve arra vállalkozott, hogy
helyi élelmiszer-közösséget hoz létre a biotermelők és a fogyasztók
összekötésén, egymáshoz közelítésén keresztül. Első lépésként az
egyetemmel közösen működtetett biogazdasági tanüzemében termelt
terményeket értékesítették, majd egyre több helyi termelő bevonásával
egy ún. doboz-rendszert alakítottak ki: a bioélemiszerekre nyitott
fogyasztók fix áron kaptak fix tartalmú termékdobozt minden héten. A
termelői és fogyasztói kapcsolódások kezdtek kialakulni, de a rendszer
nem volt elég rugalmas, a vásárlók nem mondhatták meg, hogy milyen
zöldséget szeretnének. Ezért merült fel egy rugalmasabb futárrendszer
gondolata, ahol már a vásárlók egy aktuális heti listából választhattak
volna, mely a különböző igények kiszolgálásával egyértelműen egy
komplexebb logisztikai munkát követelt meg. Az alapvető cél egy
kifinomultabb rendszer kidolgozásával az volt, hogy a közvetlen termelőfogyasztó viszony tovább tudjon fejlődni, ugyanakkor jobban szolgálja
a fogyasztók igényeit. Ehhez minél több termelőt szerettek volna
beszállítóként bekapcsolni a rendszerbe, hogy a szélesebb hálózat és
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termékskála révén egész évben működhessen a vállalkozás, és így végső
soron pénzügyileg is megérje az alapítványnak.
2002-ben elindult a Nyitott Kert Futárszolgálat, melyben az alapítvány
vállalta a koordinációs szerepet amellett, hogy a biogazdaságot
működtette és a kiszállítást is végezte. A rendszer működésének
sematikus rajzát a 4. ábra mutatja be. Az üzleti modell kialakítása igen
nagy kihívást jelentett a számukra, mert saját bevallásuk szerint az
alapítvány munkatársai idealisták voltak, és egyáltalán nem értettek
az üzlethez. Ebben az időben kapcsolódtak be a munkába a NESsT
munkatársai, akik szakmai tanácsadással és pénzügyi támogatással
segítették a vállalkozás megszilárdítását. A NESsT segítségével átalakított
rendszer nagyobb rugalmasságot és választási lehetőséget biztosított
a fogyasztók számára is: választhattak, hogy az előre meghatározott
tartalmú közösségi dobozt kérik, vagy pedig a heti termény-lista alapján
a saját dobozukat állítják össze. Mindkét opció esetén fizethettek hetente
a doboz átvételekor vagy egy összegben havonta. 2005-re a rendszer egy
fokozatosan bővülő fogyasztói kört szolgált ki gyakorlatilag egész évben:
4. ábra: A Nyitott Kert termelőifogyasztói hálózat felépítése

Év

Hetek száma

Az értékesített
dobozok száma

Éves árbevétel
(ezer HUF)

2002

27

863

3 100

2003

38

2 651

6 400

2004

36

1 834

5 800

2005

50

2 540

7 900

Mialatt a Nyitott Kert közösség által támogatott mezőgazdasági
rendszerében résztvevők száma folyamatosan nőtt, az alapítvány két
fontos kérdés megoldásával küzdött.
Többek között a működtetés finanszírozása okozott nehézséget. A
befolyt árbevételből finanszírozták a működést, a fuvarozáshoz autóra
volt szükség, a csomagolás és webáruház kialakításának költségeire
is forrást kellett találni. A befolyó árbevétel felhasználása likviditási
problémákat eredményezett, nem állt rendelkezésre működő tőke,
a vállalkozás egyáltalán nem tudott visszaforgatni a kapacitások
növelésébe. A NESsT azon túl, hogy segítségére volt a Nyitott Kertnek
más külső források feltérképezésében, évenkénti vállalkozásfejlesztési
támogatással segítette a társadalmi vállalkozás megszilárdulását és
fokozatos fejlődését; többek között finanszírozta egy hűtőkocsi vásárlását
és fedezte a működési költségek egy részét.
A legnagyobb kihívást a társadalmi vállalkozás működtetése és a
fenntarthatóság szempontjából az emberi erőforrások korlátozottsága
jelentette. Ahogy beindult a futárszolgálat, a logisztikai háttér biztosítása
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rengeteg napi teendővel járt, és mivel teljesen új terület volt ez a
munkatársak számára, a kapacitások nagy részét a vállalkozás igényelte,
és így dominánssá vált az alapítvány életében. Mivel a társadalmi
vállalkozás az alapítvány eredeti küldetéséhez nagyon közel állt, ilyen
értelemben a misszió nem volt veszélynek kitéve; ám a vezető bevallása
szerint baj volt, hogy nem volt idő megállni és tisztázni, hogy a szervezet
stratégiájában mennyire prioritás a vállalkozás. Az alapítvány vezetője
egy személyben vezette a futárszolgálatot és volt felelős a kertért és a
többi programért. Rajta kívül dolgozott még egy rendelési koordinátor
és egy munkatárs, aki szállított és csomagolt, de a vezető figyelmét
az operatív teendők így is teljes mértékben lekötötték. Egy idő után
ennek következtében a társadalmi vállalkozási és az alapítványi munka
egyensúlya felborult. Nem volt külön gazdája a vállalkozásnak a
szervezeten belül, így nem tudott egy belső kontroll-rendszer kialakulni.
Az alapítvány a NESsT segítségével igyekezett csökkenteni a
költségeket és növelni a hatékonyságot. A kisebb terhelés érdekében
a házhozszállításról váltottak a kiszállítási pontokra történő szállításra,
és ezzel párhuzamosan újraosztották a vállalkozással kapcsolatos
feladatokat. A NESsT által facilitált stratégiai tervezési nap keretében
tisztázták a társadalmi vállalkozással kapcsolatos hosszú és rövid távú
célokat. Mindezek ellenére a rendelkezésre álló kapacitás nem volt
elegendő a feladatok ellátására.
Arra nem volt elég az árbevétel, hogy még egy munkatársat felvegyenek,
mert 2005 környékére elértek egy keresleti plafont, lefedték a
bioélelmiszerek iránt nyitott környékbeli lakosokat. Az értékesítés
növelése érdekében szélesíthette volna a termékek skáláját, ám a több
termék csak még több logisztikai nehézséget jelentett volna. Az új
termékek beszerzése is nehézségekbe ütközött, illetve az el nem adott
termékek tárolása is plusz költségeket jelentett. Értékesítési volumenük
nem volt elég magas ahhoz, hogy készen álltak volna egy nagyobb
mértékű termékbővítésre. Az egységköltségek csökkentése érdekében
vagy új vevőket kellett bevonniuk, vagy a vállalkozás társadalmi költségeit
csökkenteniük (azaz például nem fektetnek energiát abba, hogy széles
körűen tájékoztassák a vevőkörüket, nem küldenek hírlevelet, nem látják
el őket izgalmas receptekkel, stb., de ez semmiképp nem volt céljuk).
Tisztában voltak vele, hogy bővíteni kell a piacukat, de kapacitáskorlátaik
miatt nem tudták a szükséges lépéseket megtenni.
Komoly pénzügyi nehézségekkel küszködtek. Amikor világossá vált, hogy
az alapítvány nem tud ezeken a pénzügyi nehézségeken felülkerekedni,
illetve hogy a hitelfelvétel sem tűnt jó megoldásnak ebben a helyzetben,
úgy döntöttek, hogy feltérképezik a vállalkozás eladásának lehetőségeit.
Szerencsére volt egy helyi termelő, aki a zöldségek több mint felét
szállította, és aki látta, hogy a futárszolgálat megszűnésével fontos
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értékesítési csatornát veszítene, ezért ajánlatot tett a vállalkozás
megvásárlására. Az eladás stabilizálta az alapítvány pénzügyi helyzetét, a
vállalkozás pedig tovább tudott működni.
Összességében az alapítvány a társadalmi vállalkozást jó tapasztalatnak
tartja. A társadalmi vállalkozás üzleti modellje kiválóan illeszkedett az
alapítvány küldetéséhez, ráadásul az alapítvány nevét is széles körben
megismertette a futárszolgálat, jelentős szakmai elismerést is kivívva
számukra. Elegendő kezdőtőke hiányában azonban az alapítvány
nem tudta a korai években kellőképpen kiépíteni és megerősíteni a
vállalkozáshoz szükséges szervezeti kapacitást. A vállalkozás munkaerőigényessége és a kapacitások korlátozottsága miatt nem tudtak kellő időt
és energiát fordítani a folyamatos tervezésre és a kockázatok felmérésére.
A bioélelmiszerek iránti kereslet abban az időben nagyon korlátozott
volt, a futárrendszereknek pedig nem volt még hagyománya, több időre
lett volna szükség a vásárlói bázis bővítéséhez.
A szervezeti működés tisztázatlansága és a túlhajszoltság nem tette
lehetővé, hogy megfelelő tempóban induljon be és szilárduljon meg
a társadalmi vállalkozás. A Nyitott Kert Alapítvány a kezdetektől
tisztában volt a vállalkozás pénzügyi és az emberi erőforrást illető
korlátaival, és a NESsT segítségével meg is tették a fentebb felvázolt
lépéseket az akadályok leküzdése érdekében: az induló költségek
fedezésére támogatásban részesültek, további forrás szervezésébe fogtak,
újraosztották a feladatokat és igyekeztek csökkenteni a költségeiket.
Azonban a megtett erősfeszítések ellenére sem tudtak javítani a pénzügyi
helyzeten. Felismerték, hogy túl kockázatos nagyrészt az árbevételre
támaszkodni az induló költségeket és a kezdeti kapacitás kiépítését
illetően. A NESsT-tel közösen értékelve a helyzetet arra jutottak, hogy a
vállalkozás értékesítése a lehető legjobb alternatíva.
A vállalkozás eredeti célja, a termelők és a fogyasztók összekapcsolása
azonban ennek ellenére megvalósult, a Nyitott Kert Alapítvány által
létrehozott rendszer azóta is működik, és ellátja Gödöllőt és környékét
jó minőségű, helyi termelők által termesztett bioélelmiszerekkel.
Az alapítvány pedig továbbra is népszerűsíti a helyben termesztett
bioélelmiszereket, továbbra is dolgozik a helyi termelők és vásárlók
összekapcsolásán, többek között különböző rendezvények és fesztiválok
szervezése révén.
3.2  Szép Jelen Alapítvány – Fecskepalota
A Szép Jelen Alapítványt 1991-ben jegyezték be azzal a céllal, hogy a
sérült vagy valamilyen szempontból hátrányos helyzetű személyeket,
családjaikat és a velük foglalkozó szakembereket támogassa. Az
alapítvány keretein belül született meg egy, a célcsoport speciális
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igényeihez igazodó rekreációs célú üdülőház ötlete, melyből 1992 és
1994 között 25 nonprofit szervezet összefogása, önkéntes munkák és
adományok révén, „szalmaszálanként” lett valóság; innen az elnevezés
is. A Fecskepalota harminckét fő befogadására alkalmas; a Vértes
hegységben, Gánt-Bányatelepen található.
Alapvető küldetéséhez híven a Fecskepalota kialakítása, majd
fejlesztése során a sérült, egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek
speciális igényeihez igyekezett igazodni: az épület egyszintes, kívülbelül akadálymentes. Az önköltségi árat fizető csoportok egy hetes
turnusokban váltják egymást, így évente mintegy 1400 fő fordul meg
a pihenőházban. A házhoz később rehabilitációs szárny épült, jól
felszerelt tornaszobával és manuális tevékenységre létesített kemencés
foglalkoztató helyiséggel. Az ide látogató csoportok a mozgásfejlesztő
játékokon és a kemencés sütésen kívül egy vértesi lovaskocsizáson is részt
vehetnek.
Az alaptevékenységből, azaz az üdültetési szolgáltatásokból származó
bevétel az alapítvány költségvetésének mintegy 60%-át adja, 30%
pályázati forrásból származik, a maradék 10% pedig egyéb forrásból (pl.
1%, adományok). A Fecskepalota állami normatív támogatásban nem
részesül. A Fecskepalota vendégköre szinte 15 éve állandó, bár a jelenlegi
hosszabb távra szerződött 25 partnerszervezeten kívül alkalmankénti
üdülőcsoportjai is vannak. A partnerek közé a legkülönfélébb
betegséggel vagy fogyatékossággal élő személyeket támogató
szervezetek tartoznak, az ország minden részéről. A csoportoknak csak
a rezsiköltséget kell állnia, a kapcsolódó szolgáltatásokat az alapítvány
más forrásból pótolja. A kezdetekkor lefektetett működési elv szerint
a szerződéses partnerszervezetek öt, illetve tíz éven át meghatározott
időszakban jogosultak az épület kizárólagos használatára, mely bár
kiszámíthatóvá teszi a finanszírozást mind a Fecskepalota, mind a
vendégszervezet számára, ugyanakkor nagyon rugalmatlanná is teszi a
rendszert, behatárolja a működtető mozgásterét.
A társadalmi vállalkozás számára jelenleg a legnagyobb nehézséget
a fizetőképes kereslet visszaesése okozza. Hosszú évekig nagyon jó
kapacitás-kihasználtsággal működött a Fecskepalota: volt olyan év,
hogy az 52 hétből 48 héten keresztül voltak szállóvendégek. Az utóbbi
években azonban ez az arány csökkenőben van, 2010-ben 35 hetet
tudott értékesíteni az alapítvány. A visszaesés elsődleges oka, hogy a
célcsoportba tartozó szervezetek pénzügyi helyzete romlott, és több,
alapvetően normatívából élő szervezet a kiszámíthatatlan finanszírozás
miatt már nem tud pénzt szánni az üdültetésre. Egyheti tartózkodásra
már sok szervezet nem vállalkozik, a rövidebb időszakok pedig sok
veszteséggel, rejtett költséggel járnak a Fecskepalota számára. A
vendégkör szélesítése, fizetőképesebb célcsoportok bevonása érdekében
az alapítvány több irányban próbál továbblépni. Egyrészt az épület
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rehabilitációs szárnyában található tornatermet alkalmassá tették
konferenciák, képzések, műhelymunkák tartására, melyet az üres
hetekben elsősorban hazai nonprofit szervezetek számára kínálnak.
Másrészt szeretnék cégek számára is vonzóbbá tenni a Fecskepalotát, akik
rendezvényeik, munkatársi programjaik helyszínének megválasztásával
társadalmi felelősségvállalási programjuk részeként hozzájárulhatnak a
hátrányos helyzetűek csoportjainak üdültetéséhez. Ezen kívül az utóbbi
években több, hasonlóan sérültekkel foglalkozó nemzetközi szervezet
is rálelt a Fecskepalotára magyarországi alkalmas szálláshely keresése
közben. Az érdeklődő nemzetközi nonprofitok a társadalmi vállalkozás
számára a jelenlegi mellett egy sokkal fizetőképesebb célcsoportot
jelenthetnének, ám eddig egyik megkeresést sem tudták teljesíteni, mert
a Fecskepalota emeletes ágyai sajnos nem felelnek meg az európai uniós
standardoknak. Az emeletes ágyak már a hazai csoportok egy részénél is
problémát jelentettek, de a kicserélésük közel 10 millió forintba kerülne,
illetve ha a szabványoknak megfelelően kevesebb fekvőhely jutna egy
négyzetméterre, akkor lényegesen le kellene csökkenteni a Fecskepalota
befogadóképességét.
Annak érdekében, hogy a fizetni keveset tudó magyar nonprofit
szervezetek továbbra is nyaraltathassák kedvezményezettjeiket a
Fecskepalotában, szükséges az üzleti modell újragondolása. Alapvetően a
vendégkör szélesítése révén tudná növelni a kapacitások kihasználtságát;
ahhoz azonban hogy fizetőképesebb hazai vagy külföldi ügyfeleket
vonzzon a Fecskepalota, elengedhetetlen egy nagyobb horderejű
infrastrukturális beruházás. Ilyen mértékű fejlesztésre viszont – mint
ahogy azt későbbi fejezetekben részletesen kifejtjük – hazánkban jelenleg
nem áll a társadalmi vállalkozások rendelkezésére finanszírozási forrás.
Emellett a fizetőképes kereslet kiszolgálásához szükséges átalakítással –
az emeletes ágyak lecserélésével –a jelenlegi kapacitás lecsökkenne, ami
egyrészről a kevesebb férőhely miatt kisebb heti árbevételt jelentene,
másrészt nem feltétlen tudná továbbra is kiszolgálni meglévő ügyfélköre
igényeit. Mivel a Fecskepalota jelenlegi működési modellje nem tartható
fenn hosszú távon, mindenképpen továbblépésre van szükség.
A Fecskepalota példája jól illusztrálja azt a tipikus társadalmi vállalkozási
modellt és az ezzel járó kihívásokat, amikor meglévő szolgáltatásokat egy
új célcsoport számára kezd nyújtani egy szervezet. Az új célcsoportnak
a korábbi, általában kedvezményezetti körtől gyakran nagyon
különböző igényei vannak, így a szervezetnek egyensúlyt kell találnia a
kedvezményezettek és az új ügyfelek igényeinek kielégítésében.
Esetük kiválóan mutatja, hogy elsősorban milyen kihívásokkal néznek
szembe a magyarországi társadalmi vállalkozások: fejlesztéseikhez
finanszírozási forrásokra és üzletfejlesztéssel kapcsolatos szakmai
támogatásra egyaránt szükségük van. A Fecskepalota hosszú távon
akkor lesz fenntartható, ha üzleti modelljét a környezet változásaihoz
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tudja igazítani, és képes plusz forrásokat bevonni az új üzleti modell
befektetési igényeinek kielégítésére.
3.3  Káva Kulturális Műhely – Drámatréning Qt.Kft.
A Káva Kulturális Műhely Budapest első és Magyarország legnagyobb
színházi nevelési társulata, magas szakmai színvonalon, elismerten
működő, hazai és nemzetközi programokat bonyolító drámapedagógiai
és színházi műhely. A Káva az ország különböző pontjain 9-21 éves, sok
esetben hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok közösségeivel dolgozik.
Komplex színházi nevelési, valamint drámapedagógiai és színházi
eszközöket alkalmazó foglalkozásokat tart, amelyekben a résztvevőkkel
közösen olyan társadalmi, erkölcsi vagy lélektani problémákat vizsgál
meg cselekvésen keresztül, mint például a drogozás, fiatalkori bűnözés,
diszkrimináció, agresszió és kitaszítottság, hátrányos helyzetű fiatalok, pl.
romák, enyhén fogyatékosok integrációja vagy reintegrációja. A társulat
1994-ben indult és 1997 őszétől vált teljesen önállóvá. Munkatársaik
Magyarország legtapasztaltabb szakemberei közé tartoznak a dráma, a
színházi nevelés és a civil szervezetek menedzsmentje területén.
A Káva 2005-ben indította el társadalmi vállalkozását azzal a céllal, hogy
a kulturális műhely ingyenes, főként pályázati pénzből finanszírozott
programjaihoz szabadon felhasználható finanszírozási lábat teremtsen.
A társadalmi vállalkozás a NESsT segítségével elvégzett alapos
piackutatásra építve a vállalati szektor számára kínál a drámapedagógia
módszertanán alapuló személyre szabott tréningeket, és nyújt segítséget
például konfliktushelyzetekkel, vezetői szerepekkel, szervezeten belüli
kommunikációval, kiégéssel, diszkriminációval kapcsolatos problémák
kezelésében. A Káva munkatársai felnőttképzési technikákat sajátítottak
el, ahol a drámapedagógiai módszerek felnőttek számára történő
átültetéséhez kaptak segítséget.
A vállalkozás üzleti célja az volt, hogy a termelt profit a Káva
munkatársainak fizetését és a fejlesztéseket finanszírozza. A NESsT
tanácsai alapján a Káva vezetősége 2006-ban úgy döntött, hogy a
sikeresebb értékesítés és az átláthatóság érdekében a társadalmi
vállalkozást egy különálló, az egyesületi tagok tulajdonában lévő kft.
keretében szervezetileg elkülöníti, és annak önálló arculatot alakít ki.
A NESsT támogatásával elkészített üzleti terv alapján az értékesítés a
vállalati szektorban indult, és a kezdeti eredmények biztatóan alakultak.
Az már akkor is világossá vált, hogy a kitűzött üzleti célokat a vállalatokat
tudatosan megcélzó kitartó marketing és értékesítési munkával lehet
csak elérni egy olyan kompetitív piacon, mint a képzés/tréning piac.
Az értékesítés volumene az évek során hullámzóan alakult, mert a Káva
érthető módon a fő tevékenységére, a színházi nevelésre koncentrálta
erőit. 2006-ban sikerült egy nagy volumenű szerződést kötnie a
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Drámatréning Kft.-nek: a Magyar Közigazgatási Intézet a következő két
évre összesen több mint 100, a korrupció témáját feldolgozó tréninget
rendelt meg országszerte. Ezekből végül nem mind valósult meg, de ez
kiegészülve kisebb megrendelésekkel 2006-ben és 2007-ben összesen
6,7 millió forint árbevételhez jutatta a szervezetet. 2007-ben már
összesen 58 tréninget értékesített a Drámatréning. A következő években
azonban a magyarországi tréningpiacon tovább bővült a versenytársak
köre, a gazdasági válság hatására pedig csökkentek a vállalatok
tréningköltségvetései, és így az értékesítés jelentősen visszaesett: 2010ben mindössze két tréninget tartottak cégek számára. A visszaeséshez
az is nagymértékben hozzájárult, hogy a Káva 2008-ban megnyerte egy,
az Európai Unió által támogatott kétéves, 11 európai országot érintő
kutatási program vezetését, mely a munkatársak kapacitásait lekötötte,
így a társadalmi vállalkozás háttérbe szorult.
A Káva számára a társadalmi vállalkozást illetően a legnagyobb kihívást
az emberi kapacitások tervezése és menedzselése jelentette. Egyrészt
a Káva társulatának tagjai voltak egyben a Drámatréning Kft. trénerei
is, és ez a kapacitáskorlát olykor – főleg az 50 feletti éves tréningszám
időszakában – problémát jelentett a színházi nevelési foglalkozások
és a céges tréningek egyidejű megvalósításában. A gyerekeknek szóló
programok sűrűsége miatt nem tudtak rugalmasak lenni a céges
megrendelésekkel kapcsolatban, a gyerekekkel való munkát eredeti
küldetésükhöz híven pedig nem akarták emiatt háttérbe szorítani. A
konfliktust azzal igyekeztek kivédeni, hogy kiépítettek egy külső tréneri
kört, akik ismerték a módszertant és magasabb igénybevétel esetén be
tudtak ugrani.
Az is problémát okozott, hogy a társadalmi vállalkozás és a társulat
menedzsmentje nem különült el, nem volt külön ember, aki csak a
vállalkozást dolgaival tudott volna foglalkozni. A NESsT támogatásával
a Káva újragondolta a feladatok és felelősségi körök leosztását annak
érdekében, hogy proaktívabb értékesítési tevékenység váljon lehetővé az
amúgy is erős versenyt diktáló tréningpiacon. A kft ügyvezetői teendőit
a társulat kommunikációs vezetője vette át, ám a társadalmi programok
prioritása mellett nem tudott elegendő energiát fordítani a vállalkozás
menedzselésére.
Az uniós projektjük lezárását követően a Káva 2011-ben új értékesítő
munkatársat kíván alkalmazni, hogy a társadalmi vállalkozásban rejlő
potenciált az ügyfélkör tudatos építésén keresztül ki tudja használni,
és vállalkozás szabadon felhasználható bevételhez tudja juttatni a
szervezetet.
A Káva példája jól mutatja, hogy a társadalmi vállalkozás sikere
érdekében kulcsfontosságú az emberi kapacitások egyensúlyban
tartása, és nem csupán a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges emberi
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erőforrások tekintetében, hanem a vállalkozás menedzselésére
vonatkozóan is. Annak ellenére, hogy készítettek üzleti tervet
megalapozott előrejelzésekkel, nem sikerült a megfelelő mértékű
emberi kapacitást belefektetni a vállalkozásba. A szervezet figyelmét
nagymértékben lekötötte a társadalmi programok megvalósítása, és így
nem tudták a vállalkozásban rejlő potenciált maximálisan kiaknázni.
A társadalmi vállalkozás a Kávát a pénzügyi forrásokon kívül egyéb
hasznosítható előnyökhöz is hozzásegítette: amellett, hogy a céges
tréningeken szerzett tapasztalatok egyes elemeit a fiataloknak szóló
szakmai programokba is be tudták építeni, az üzleti szektorban
dolgozókkal való közös munka a kollégákban oldotta a korábbi
ellenérzéseket, és új készségekkel gazdagította őket. A munkatársaknak
meg kellett tanulniuk a cégek képviselőivel professzionálisan tárgyalni,
a társadalmi vállalkozás menedzselésében szerzett tapasztalat pedig
hozzájárult, hogy a szervezet egésze professzionálisabbá és tudatosabbá
vált.
3.4  Kék Madár Alapítvány- Ízlelő családbarát étterem
A szekszárdi Kék Madár Alapítvány – amelynek célja, hogy a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű embereket tanácsadással és képzési
programokkal segítse - 2007-ben két fő céllal indította el társadalmi
vállalkozását, az Ízlelő családbarát éttermet. Egyrészt fogyatékossággal
élők tartós foglalkoztatását kívánták biztosítani olyan munkakörökben,
melyek képességeiknek, igényeiknek megfelelnek, és lehetővé teszik,
hogy viszonylag sok ember találkozzon velük és győződhessen meg az
akadályozott emberek sokszínűségéről. Másrészt az alapítvány a pénzügyi
kiszolgáltatottságát szerette volna mérsékelni a vállalkozásból származó,
szabadon felhasználható bevételek révén. Korábban elsősorban uniós
pályázati forrásból működtek, ami állandó likviditási nehézségeket
okozott.
Az ötletet egy hollandiai étterem példája adta, ahol szinte kizárólag
fogyatékosok dolgoztak. A nyitást alapos üzleti tervezés előzte meg
a NESsT segítségével. Kezdettől fogva cél volt, hogy családbarát
környezetben, magas minőségű alapanyagokból, körültekintő eljárással
készült egészséges ételeket kínáljanak. Az elvégzett piackutatás
arra engedett következtetni, hogy a város lakói között van jelentős
fizetőképes kereslet ilyen jellegű szolgáltatásra. Az a döntés, hogy magas
minőségű, az átlagnál drágább étteremként pozícionálták az Ízlelőt
később a siker kulcsfontosságú tényezője lett. Az elsődleges célcsoport
Szekszárd kisgyermekes családjai és egészségtudatos lakói voltak, és az
ebédmenü mellett néhány a la carte étel is szerepelt a választékban.
A kezdeti fő célok a következők voltak: 1. hat fogyatékos ember tartós
alkalmazása, 2. napi átlag 92 adag értékesítése 4-5 éven belül naponta
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folyamatos kapacitásbővítés mellett, 3. az alapítvány összbevételében
a társadalmi vállalkozásból származó bevétel érje el a 18-20%-ot. A
siker szempontjából elengedhetetlen tényező volt, hogy Both Sándor
mesterszakács az ügy mellé állt, és elvállalta az Ízlelő főszakácsi
feladatának ellátását. 15 fogyatékos ember végezte el az első vendéglátói
alapozó képzést, akik közül nyolcat az Ízlelő azóta is foglalkoztat, heten
pedig a nyílt munkaerőpiacon helyezkedtek el.
A nyitást követően napi 40 adag értékesítése volt jellemző, ami 2008ra, alig 1 év alatt elérte a 72 adagot, mely már a null-szaldót jelentette.
Ezt követően azonban hamarosan olyannyira megnőtt az érdeklődés
az étterem szolgáltatásai iránt, hogy lassan problémát jelentett a
rendelkezésre álló a konyhai hűtő- és főzőkapacitás. Erre az Ízlelő
mindenképpen megoldást kívánt találni. Egy regionális munkaügyi
központ által meghirdetett infrastruktúrafejlesztési pályázatnak
köszönhetően 2008-ban sikerült a konyhai kapacitást bővíteni, és
alkalmassá tenni napi 150 adag étel elkészítésére.
A kezdeti időszak tapasztalati megerősítették, hogy valós piaci igényre
épül a vállalkozás. Ugyanakkor a vendégkörön belüli arányok kissé
másként alakultak, mint azt a piackutatás előre jelezte. Kisebb igény volt
a gyermekmenüre, és a vendégek szinte egyáltalán nem igényelték az a
la carte ételeket, illetve a hétvégi nyitva tartást (ez utóbbit az alacsony
igénybevétel miatt fél éven belül meg is szűntették). Ugyanakkor
többen jöttek a környező hivatalokból minden nap (bíróság, ügyészség,
önkormányzat), és sokkal több rendezvényt, catering szolgáltatást
vettek igénybe, mint amivel a tervezés során a szervezet munkatársai
kalkuláltak. Idővel az Ízlelő ételkiszállítást is vállalt a város néhány
gyermekintézményébe.
A konyha kapacitásának bővítésével a vendégtér növekedése azonban
nem járt együtt. Ez eleinte a jelentős vendégszám-növekedés ellenére
sem jelentett gondot, mert egyre nagyobb arányt tettek ki a kiszállított
ételek. 2009 nyarán azonban két étterem is bezárt a környéken, ezért
hirtelen megnőtt az érdeklődés, és ebédidőben sorban állás alakult ki az
étterem előtt: 2009-ben az értékesített napi adagszám 104-re emelkedett.
Az egyszerre 24 fő befogadására alkalmas vendégtér a rendezvények
iránti egyre nagyobb érdeklődést sem tudta már maradéktalanul
kiszolgálni.
A Kék Madár Alapítvány, látva a növekvő keresletet, a NESsT
támogatásával újra üzleti elemzésbe kezdett, és tervet készített az
étterem átalakításával járó bővítésre, és a megvalósításhoz szükséges
forrás megteremtésére. A tervek alapján a közeljövőben kibővülő
Ízlelő étterem a jelenlegi 24 főhöz képest rendezvénytermével együtt
egyszerre 110 fő vendég befogadására lesz alkalmas. A bővítés úgy
lesz lehetséges, hogy az étteremmel jelenleg egy épületben található
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alapítványi irodákat egy szomszédos épületbe költöztetik, hogy azok
helyét a kibővülő étterem helyiségei foglalhassák el. Mindehhez
azonban a szomszédos épület megvásárlása és mindkét épület
átalakítása szükséges, melyek tízmilliós nagyságrendű beruházások.
Mivel az alapítványnak nem állt rendelkezésére ekkora összeg,
források után kellett néznie. Európai uniós pályázatokból ingatlan
vásárlása nem lehetséges, így hitelfelvételben kezdtek gondolkozni.
Kereskedelmi bankoktól a korábban felvázolt problémák miatt nem
kaptak kölcsönt, pedig sikeres üzleti működést, alaposan elkészített
bővítési tervet tudtak magukénak. Végül 2010-ben a Kék Madár
Alapítvány elsőként jutott hozzá egy több mint 11 millió forintos
kedvezményes hitelhez a NESsT társadalmi vállalkozásoknak nyújtott
hitellehetősége révén, mely több mint 6 millió forintos vissza
nem térítendő támogatással is kiegészült. Ezáltal lehetővé vált az
átalakításhoz szükséges épület megvásárlása, hogy az engedélyeztetés
és a tervek véglegesítése utána a bővítési munkálatok elindulhassanak
2011-ben. Az étterem épületének átalakítását, illetve az új épület
rendbetételét a tervek szerint uniós pályázatok keretében tudják majd
megoldani.
Az épület bővítésével párhuzamosan a munkatársak felkészítése is
elindult: amellett, hogy a korábbi munkatársak továbbképzésben
részesültek, alapozó képzés keretében 9 akadályozott személy
tanulhatott szakmát. Közülük kerülnek majd ki a kibővült étterem új
munkatársai.
A vállalkozás eredményei mind a pénzügyi, mind a társadalmi célokat
illetően felülmúlták a várakozásokat. Az étterem nyeresége 2009-ben
megközelítette az 5 millió forintot, és több mint 20 milliós árbevételével
az alapítvány éves költségvetésének 13,4%-át biztosította. Az ügyfelek
elégedettsége is bizakodásra ad okot: a vendégek 5-ös skálán 4,82-re
értékelték az Ízlelőt. 8 akadályozott munkatárs foglalkoztatásán túl
az is hozzájárul az alapítvány küldetésének megvalósulásához, hogy
a város lakói értékteremtő munkakörben találkoznak fogyatékos
embertársaikkal, nagyban segítve ezzel társadalmi integrációjukat. A
3 éves működés alatt tapasztalt teljesítménybeli fejlődésük pedig nem
csupán a vendégek körének bővülésében szembetűnő, hanem a fajlagos
költségek csökkenésében is fellelhető.
Az Ízlelő étterem Magyarországon kétségkívül modellértékű társadalmi
vállalkozássá nőtte ki magát, sikere kiváló bizonyítéka annak, hogy
társadalmi és pénzügyi célok kiegyensúlyozott megvalósítása lehetséges,
és kézzelfogható társadalmi hatást eredményezhet. Ennek záloga a
tudatos tervezés és a piaci viszonyok nyomon követése, a következetesen
a hatékonyságra törekvés, valamint a fogyatékos emberek fejlesztése
iránti elkötelezettség.
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A Kék Madár esete kiválóan mutatja, hogy melyek a társadalmi
vállalkozások sikerének kulcsfontosságú tényezői, illetve mik legégetőbb
kihívásai Magyarországon. Az alapítvány az indulást megelőzően alapos
üzleti tervezést végzett, és üzleti modelljével fizetőképes piaci szegmenst
célzott meg. Az indulás óta is folyamatosan figyelik a piaci körülmények
változásait, hogy szolgáltatásaikkal a célcsoportjuk igényeihez tudjanak
igazodni. A hatékonyság növelésének és a költségek racionalizálásának
folyamatos szem előtt tartása tette lehetővé, hogy az Ízlelő nyereséges
vállalkozássá tudott válni.
Sikeres modelljének köszönhetően az Ízlelő képessé vált különböző
pénzügyi források bevonására a vállalkozás infrastrukturális beruházási
igényeinek fedezésére. A konyhai kapacitások bővítését például uniós
pályázat keretében tudták megvalósítani, illetve eredményeik alapján
a NESsT jelentős mértékű, támogatást és hitelt kombináló csomagját
is elnyerték. Végül, de nem utolsó sorban, sikerük kulcsfontosságú
mozgatórugója megrendíthetetlen elkötelezettségük a fogyatékossággal
élő emberek fejlesztése iránt.
3.5  Fruit of care – a gondoskodás gyümölcse
A Fruit of care Magyarország első társadalmi márkája. A társadalmi
vállalkozás designerek által fejlesztett minőségi, kézzel készített
ajándéktermékeket kínál cégeknek és egyéni ügyfeleknek. Beszállítói
olyan védett műhelyek, ahol fogyatékos emberek kézi munkával állítják
elő a termékeket szakszerű támogatás mellett. A Fruit of Care Nonprofit
Kft. menedzseli a társadalmi márkát, felel a termékfejlesztésért,
összefogja a designereket és a beszállítókat, valamint a termékek
forgalmazását végzi. A beszállítói együttműködések révén a Fruit
of care modellje a műhelyeket működtető nonprofit szervezetek
pénzügyi fenntarthatóságát javítja, ugyanakkor az értelmi fogyatékos
személyekkel szembeni előítéleteket oldja, hozzájárulva ezzel társadalmi
integrációjukhoz.
A Fruit of care ötlete Jakab Áron iparművész nevéhez fűződik, akiben
egy védett műhely számára végzett termékfejlesztő munkája során
körvonalazódott a társadalmi márka koncepciója. A koncepció
tulajdonképpen arra alapult, hogy a védett műhelyekben készülő
kézműves termékek eladhatóságán azzal lehet javítani, ha a termékek
fejlesztését designerekre bízzák, magas minőségű alapanyagokat
használnak, a forgalmazást pedig egy közös márkanév alatt oldják meg.
Első lépésként piackutatást végeztek, majd üzleti tervet készítettek a
NESsT segítségével, mely a vállalkozási koncepció megvalósíthatóságát
támasztotta alá. A Fruit of care ezt követően bekerült a NESsT
portfóliójába, ahol a vállalkozás megvalósításához, a termékportfólió és
a márkanév kialakításához kapott segítséget. A Fruit of care esetében is
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a siker szempontjából kritikus pont volt az üzleti modell kialakításakor
az, hogy prémium kategóriájú termékeivel a kezdetektől fogva
elsősorban a vállalati szegmenst célozta meg.

30 www.fruitofcare.hu
31 Bővebb információ: http://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas?sk=a
pp_6009294086

A Fruit of care termékpalettáját jelenleg több mint 200 különböző
prémium kategóriájú ajándék- és dekorációs tárgy alkotja: többek között
kézműves gyertyák, szappanok, aszalványok és lekvárok, papírtermékek,
szőttesek. Nyolc védett műhelyben készülnek Fruit of care termékek
több mint 100 értelmi sérült munkavállaló bevonásával. A társadalmi
vállalkozás elsősorban vállalati megrendelőket és viszonteladókat céloz,
de a saját webáruházán30 keresztül, valamint különböző kézműves
és designvásárokon az egyéni vásárlók számára is hozzáférhetőek a
termékek. Az eddigi eladások révén több mint 10 000 vásárlóhoz
juthatott el a Fruit of care üzenete, miszerint az értelmi sérült személyek
hasznos tagjai a társadalomnak, hiszen képesek értékteremtő munkát
végezni, és magas minőségű termékeket előállítani.
2009-ben a vállalkozás 7 millió forint árbevételt termelt. 2010-ben ez
már meghaladta a 20 millió forintot; a hagyományosan az értékesítés
nagy részét adó karácsonyi szezonban összesen 17 vállalat karácsonyi
ajándékait szállították. 2010-ben az árbevételen kívül a költségeket a
Vodafone Angyal-pályázatán elnyert hozzájárulás31, valamint a NESsT
vállalkozásfejlesztési támogatása fedezte. Az üzleti elemzés alapján 2013ra teljesen önfenntartóvá válik a társadalmi vállalkozás, mely a termékek
skálájának további bővítésével, újabb védett műhelyek bevonásával válik
majd lehetővé.
Míg az eredeti elképzelés az volt, hogy a Fruit of care egy már meglévő,
saját gyártókapacitással rendelkező védett műhely értékesítését végzi
majd, időközben kiderült, hogy az üzleti modellben rejlő valódi
lehetőségeket akkor lehet kiaknázni, ha a vállalkozás nem köteleződik
el egy védett műhely mellett, hanem termékfejlesztési és értékesítési
platformként több védett műhellyel áll beszállítói kapcsolatban.
Annak ellenére, hogy ez az új koncepció a megfosztotta a Fruit of
care-t saját gyártó-kapacitásától, lehetővé tette, hogy szerepének –
ami a piac és a védett műhelyek közötti közvetítés – rugalmasabban
megfeleljen. Nagyobb hatékonysággal képes ezt a feladatot ellátni:
független szervezetként érzékenyebb kell, hogy legyen mind a
keresleti oldal igényeire, mind a beszállítók lehetőségeire, ugyanakkor
termelőkapacitása és társadalmi hatása is számottevően bővül. A védett
műhelyek így nincsenek közvetlenül kiszolgáltatva a piac változásainak,
a kockázat megosztásra kerül; ugyanakkor a piaci igényekhez is
rugalmasabban igazítható a termékportfólió. A nagyobb kereslet
több fogyatékossággal élő foglalkoztatását teszi lehetővé, így ezáltal a
társadalmi hatás is többszöröződik.
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Az új szervezeti modell azt is szükségessé tette, hogy létrejöjjön egy
független szervezet. A NESsT szakmai támogatásával az új formába
történő váltás sikeresen lezajlott, és a NESsT más befektetőkkel együtt az
újonnan létrejött nonprofit kft. tulajdonosává vált.
A társadalmi vállalkozás jelenlegi életciklusában két fontosabb kihívással
néz szembe: egyrészt a márka menedzseléséhez és a forgalmazás
szervezéséhez szükséges szervezeti háttér kialakítása, másrészt a
vállalkozás finanszírozási igényeinek biztosítása szükséges.
Bár a fenti bevételi és fejlődési számok nagyobb erőforrást feltételeznek,
a Fruit of care jelenleg két főállású alkalmazottal működik. A további
működés érdekében a biztos szervezeti háttér kiépítése - új munkatárs
felvétele, iroda és raktárhelyiség bérlése, a pénzügyi rendszerek
fejlesztése, folyamatok szabályozása - azonban elengedhetetlen. Mivel az
árbevételből csak a folyamatos működés költségeinek a fedezetét tudják
biztosítani, a további fejlesztésekhez jelentős mértékű működő tőkére
lenne szüksége. Mindehhez a Fruit of care jelenleg további bevonható
forrásokat kutat fel.
A Fruit of care esete két fontos tanulságot hordozhat számunkra. Először
is az üzleti modell kialakítása az ő esetükben is kulcsfontosságúnak
bizonyult: prémium kategóriájú termékportfóliója révén olyan piaci
szegmenst tud kiszolgálni, ahol hosszú távon is várható fenntartható
és fizetőképes kereslet. Másodszor, a működés kezdeti szakaszában a
Fruit of care rájött, hogy a vállalkozás sikere érdekében fel kell vállalnia
a védett műhelyek és a piac közötti közvetítői szerepet. Ez lehetővé
teszi számukra, hogy folyamatosan reagáljanak a piac változásaira. Az
üzleti modell működőképességének köszönhetően a Fruit of care több
fogyatékos embert tud munkához segíteni.
A társadalmi vállalkozás innovatív üzleti modelljének, újszerű
üzenetének és a népszerűsítésbe fektetett energiának köszönhetően
a Fruit of care Magyarországon egyre szélesebb körben ismert, mely a
termékek iránti keresletben is egyre inkább megmutatkozik. Az angol
márkanév választása mögött tudatos döntés áll, középtávon ugyanis a
vállalkozás több közép-és kelet-európai ország piacára is be kíván lépni.
A nemzetközi kapcsolatok építésébe már bele is fogtak: első lépésként a
szlovákiai értékesítés várhatóan 2011 folyamán kezdődik meg.
3.6  Romani Design
A Romani Design egy szociális szövetkezeti formában működő társadalmi
vállalkozás, mely az első magyar szociális szövetkezetek egyikeként
alakult. A Romani Design egyedi, tradicionális roma motívumokat
modern elemekkel ötvöző minőségi öltözékeket és kiegészítőket tervez,
42

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon 2011
Minden jog fenntartva © 2011

3: Társadalmi vállalkozások hazai példái

NESsT Kézikönyv sorozat

készít és értékesít. Célja, hogy a romák elleni előítéletet, és az ebből
fakadó társadalmi konfliktusokat mérsékelje, valamint, hogy romákkal
és nem romákkal egyaránt megismertesse a roma kultúra hagyományait,
máig élő motívumait a divat világán keresztül.
Varga Erika, a Romani Design ruhák tervezője és a szövetkezet vezetője,
már középiskolás kora óta foglalkozik a roma kultúra terjesztésével,
emellett hosszú évekig ötvösként dolgozott. A hagyományos roma
népviselet manapság eltűnőben van, a környezetében élő asszonyok
pedig sokat mondogatták, hogy nincsen igazán mit felvenniük. Innen
jött a vállalkozás ötlete. Ez időben egybe esett a szociális szövetkezeti
formát népszerűsítő „Szövetkezz 2007” pályázati lehetőséggel, így a
vállalkozás tervezése ennek keretében kezdődött el.
Az indulás nem volt zökkenőmentes: a törvényi előírásnak megfelelően
az alapító tagok 50%-ának regisztrált munkanélkülinek kellett lenni. A
7 alapító tag a roma és a nem roma közösségből került ki, ám az alapítás
félmilliós költségeinek előfinanszírozása néhány munkanélküli alapító
tagnak nehézséget okozott. Kezdetben a szövetkezeti működési forma is
idegen volt számukra, meg kellett tanulniuk, hogy tudják a szövetkezeti
működés keretében a feladatokat megosztani.
A pályázati forrásnak köszönhetően létrehoztak egy műhelyt, beszerezték
a szükséges berendezéseket, és üzlethelyiséget alakítottak ki, ezután
pedig elkezdődhetett a munkatársak betanítása. A termékskála
elsősorban női felsőruházatból és különböző kiegészítőkből (pl. táska,
ékszerek, sálak, fejdíszek) áll, és minden darab a roma kultúra kreatív,
lendületes, sokak számára ismeretlen arcát közvetíti. A termékek
értékesítése szolgáltatásokkal egészül ki: vállalnak ékszerkészítést,
ruhajavítást és átalakítást.
A vállalkozás tervezését, majd felépítését követően az értékesítés 2010ben indulhatott el évi 8 millió forintos árbevétellel. Előrejelzéseikben
2011-es évben 12 millió forintos árbevétellel számolnak, a null szaldó
elérését pedig 5 éven belül várják. Az indulást és a működtetést
nehezíti azonban néhány körülmény. A szövetkezeti forma és az
indulást segítő pályázat nem tette lehetővé, hogy az üzleti modellhez
és a piaci kereslethez rugalmasan igazítsák a kapacitások kiépítését:
vállalni kellett 10 munkanélküli foglalkoztatását még akkor is, ha a
vállalkozás nem tudott eltartani annyi alkalmazottat. Szakképzett,
jól dolgozó munkatársak toborzása terén is akadtak problémák; és a
betanításba fektetett energia ellenére is nehéz volt a szövetkezeti tagok
elkötelezettségét növelni.
Az első nagyobb lélegzetvételű Romani Design kollekció 2010
nyarára készült el, melyet egy őszi/téli kollekció követett. Utóbbit
az Iparművészeti Múzeumban rendezett nagyszabású divatbemutató
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keretében ismerhette meg a magyar közönség. 2010 második felétől
kezdve a Romani Design neve forogni kezdett mind a hazai médiában,
mind a divatszakmában, és az érdeklődés azóta is töretlen. 2011
februárjában Magyarország uniós elnöksége kapcsán a Brüsszelben
rendezett jótékonysági Magyar Bálon az európai közönségnek
mutatkozhatott be a Romani Design. A romákkal szembeni
előítéletek oldása mellett a roma fiatalok identitásának formálásában,
hagyományőrzésre ösztönzésükben is úttörő eszköz lehet e tradíciót és a
modernitást ötvöző kezdeményezés.
A Romani Design még nagyon fiatal vállalkozás, de néhány
következtetést máris levonhatunk a példájukból. Először is világosan
látszik, hogy a merev pályázati feltételek hogyan nehezítik, hogy olyan
vállalkozási modellek szülessenek, mely valós piaci igényre építenek
és ezáltal hosszú távon fenntarthatók lehetnek. Ha egy vállalkozás
foglalkoztatottainak számát a pályázati kiírás, és nem a piaci kereslet
határozza meg, akkor az a siker alapvető kerékkötőjévé válhat, és
felesleges terhet is ró a szervezetre.
Mivel a Romani Design egy Magyarországon igen aktuális társadalmi
problémát céloz, a média és a közélet érdeklődését hamar sikerült
felkeltenie. A vállalkozás kapacitásait azonban e figyelem, és az érkező
felkérések lekötötték és lekötik, így eddig nem tudtak kellő figyelmet
fordítani az értékesítésük növelésére, mely hosszú távú fennmaradásuk
érdekében elengedhetetlen.
A Romani Design márkanév bevezetése és megismertetése után tehát
a szociális szövetkezet a következő időszakban az értékesítési volumen
növelésén kíván dolgozni a pénzügyi célok teljesítése, valamint a
munkatársak foglalkoztatásának fenntarthatósága érdekében. Ezáltal
lesz képes felülkerekedni a környezetből és társadalmi céljából fakadó
kihívásokon.
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4. Társadalmi vállalkozások a nonprofitokat
támogató szervezetek szemszögéből
Az elmúlt évtizedben sokat fejlődött a magyar nonprofit szervezetek
segítését szolgáló támogatói infrastruktúra. Országos szinten a Nonprofit
Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK) programjai
jelentik a civilek és az érdeklődők elsődleges információforrását:
képzési programjaik mellett többek között online nonprofit adat- és
tudásbázist működtetnek, a társadalmi egyeztetési mechanizmusának
fejlesztésén dolgoznak, a szervezetek forrásteremtését pedig egy online
adományozási rendszer és az 1%-os kampányok támogatásával segítik.

32 Regionális Forrásközpontok Országos
Egyesülete: www.rfoe.hu
33 www.ciszokhalozat.hu

A szervezetek helyi szinten segítségért fordulhatnak a 90-es években, egy
PHARE program keretében alakult regionális forrásközpontokhoz, mely
elsősorban, de nem kizárólag a szociális területen működő nonprofit
szervezetek, szakemberek, közalkalmazottak munkáját hivatottak segíteni
információ megosztással, hálózatépítéssel, szakmai továbbképzésekkel,
kutatások és elemzések készítésével. A regionális forrásközpontokat egy
országos szövetség32 fogja össze, melynek 2010-ben 11 tagszervezete volt.
Ezen kívül a Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) Országos Hálózata33
nyújt szakmai és infrastrukturális szolgáltatásokat (pl. teremhasználat,
internet, könyvtár, tanácsadás, képzések, konferenciák) a hazai civil
szektor fejlesztése érdekében. Hazánkban valamennyi megyeszékhelyen
működik egy központ, melyet egy-egy civil szervezet tart fenn. A
tanácsadási szolgáltatások jogi, pénzügyi, pályázatírási és egyéb működési
területekre terjednek ki.
A támogató szervezetek a forrásteremtés területén főként az NCA és az
uniós pályázatokhoz való hozzájutáshoz és az 1%-os kampányok sikeres
lebonyolításához nyújtanak segítséget. A Norvég Civil Támogatási
Alap pályázatai pedig a civilek érdekérvényesítő képességének javítását
célozták.
Megjelent néhány olyan szervezetfejlesztő szervezet is a magyar
piacon, akik kifejezetten nonprofitoknak is szolgáltatnak: klasszikus
szervezetfejlesztést, vezetőfejlesztést nyújtanak nonprofit szervezetek
igényeire szabva. A Helyi Mérték Alapítvány például kifejezetten
nonprofit vezetőknek dolgozta ki Belső Iránytű programját, mely
a vezetői státusszal kapcsolatos dilemmák feldolgozásához, az
erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz kíván segítséget
nyújtani. A civil szervezeteknek szóló pénzügyi képzések egyelőre ritkák,
de azért erre is akad példa.
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34 Részletesen lásd a 8. fejezetben.
35 Bár nem szervezeti megközelítésben,
de a társadalmi vállalkozókat globálisan
támogató Ashoka 2009-től újra Magyarországon is támogat olyan egyéneket,
aki társadalmi problémákra innovatív
megoldásokat hoznak. Az Ashoka az
innovatív - és már általában működő ötlet gazdáját 3 évig pénzügyileg támogatja annak érdekében, hogy modellje
elterjesztésére koncentrálhasson.
http://www.ashoka.org/

A kutatás során megkérdezett nonprofit támogató szervezetek képviselői
az adományozókhoz hasonlóan az elmúlt évtizedre vonatkozóan
elsősorban a társadalmi beágyazottság javulását emelték ki. Ugyanakkor
elmondták, hogy bár általánosságban elismertebbek a civilek az egyének
es vállalatok részéről, beágyazottabbak a társadalomba, gyakran nincs
szilárd identitásuk, sok szervezet nem tudja, hogy hosszú távon hová
tart. Ez összefügg konstans pénzügyi bizonytalanságukkal: a szervezetek
többsége még akkor is pályázik a csábító összegű uniós forrásokra,
ha a megvalósításhoz nincs megfelelő szervezeti és pénzügyi háttere,
vagy ha a projekt nem is illeszkedik a szervezet profiljába. Ez gyakran
a szakmai minőség rovására megy, mert elvonja a figyelmüket attól,
amihez alapvetően értenek. Független, tőkeerős támogatók hiányában
az állami források alternatívái szegényesek, a szervezeteknek mégis
hangsúlyt kell fektetniük a helyi magán és vállalati adományok
bevonására. A finanszírozási nehézségeken felül kihívást jelent ma sok
nonprofit szervezetnek, hogy „eladja magát”, megtanulja beszélni az
üzleti világ nyelvét, hogy társadalmi hatását számszerűsítse és ezáltal
az együttműködés során partneri minőségben léphessen fel. Többen
említették, hogy egyfajta szemléletváltásra van szükség mind az üzleti,
mind a nonprofit oldalon annak érdekében, hogy csökkenjen a
bizalmatlanság, hogy az üzleti szektor meglássa a lehetőségeket az
együttműködésben, a nonprofit szektor pedig a bevont forrásokon túl el
tudja sajátítani az üzleti világban jól bevált eszközöket és át tudja ültetni a
releváns tudást. A két szektor közelítése tehát mindenképp üdvözlendő.
Az önfinanszírozást és a társadalmi vállalkozásokat a megkérdezettek
nagyobb része a fenntarthatóság javításának hasznos eszközeként
tekinti, de kevesellték a sikeres hazai példákat. Volt, aki a vállalkozási
tevékenység azon veszélyére hívta fel a figyelmet, hogy az elterelheti a
szervezetet eredeti küldetésétől, jelentős erőforrásokat vonhat el; míg az
is megfogalmazódott, hogy a vállalkozás mögött gyakran nem tudatosság,
hanem inkább kompromisszum áll. Összességében sok szervezet
próbálkozik, az önfinanszírozás egyre inkább benne van a szervezetek
eszköztárában, egyre többen mernek szolgáltatásaikért pénzt kérni, és
néhány bátrabb szervezet még a piaci szereplőkkel is igyekszik felvenni a
versenyt.
A magyar környezetben két fő akadályát látták a sikeres társadalmi
vállalkozásoknak: egyrészt a tőkehiányt, másrészt az üzleti készségek
és ismeretek hiányát. A legtöbb szervezetnél szociális szakemberek
dolgoznak, akiktől gyakran idegen a vállalkozói logika, a szektor pedig
egyelőre nem elég vonzó az üzleti szakemberek számára.
Magyarországon nagyon kevés figyelmet kap a nonprofitok üzleti
készségeinek fejlesztése. A NESsT társadalmi vállalkozások tervezését
és azok megvalósítását segítő pályázatain34 kívül nem tudnak kihez
fordulnak az érdeklődő szervezetek.35
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Összességében azt mondhatjuk, hogy a hazai nonprofit szervezetek
támogatói infrastruktúrája kiépült, a szervezeteknek van hová általános
segítségért fordulni. A támogatás azonban nagyrészt az információmegosztásra, a forrásteremtésben pedig a pályázatírással kapcsolatos
tanácsadásra fókuszál.
A sikeres magyar társadalmi vállalkozások létrejöttéhez elengedhetetlen
az üzleti készségek fejlesztésére és a vállalkozások elindításához, majd
működtetéséhez szükséges tőke biztosítása.
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5. Társadalmi vállalkozások a szakpolitikai
döntéshozók szemszögéből

Magyarországon egyelőre nincsen kifejezetten a társadalmi vállalkozások
létrejöttét, illetve fejlesztését segítő infrastruktúra vagy támogatási
rendszer. Bár a nonprofit szervezetek gazdálkodási tevékenységét
bizonyos mértékig adókedvezményekkel ösztönzik, a hazai támogatási
rendszernek nincs másik olyan eleme, mely a nonprofit szervezeteket
az állami támogatástól való függetlenedés, a hosszú távon fenntartható
finanszírozás és működés irányába terelné.
Általában a civil szektorral kapcsolatban a legnagyobb szakpolitikai
hiányosság, hogy nincs egy egységes, kormányzati ciklusokon átívelő
stratégia, mely a támogatási rendszert koherens egésszé rendezné,
és mely a civilek számára a támogatási és a szabályozási környezetet
az állandó változás helyett kiszámíthatóvá tenné. A pályázatok és a
támogatási rendszer társadalmi egyeztetési folyamatai is hagynak
kívánnivalót maguk után: sokszor csak névlegesen vonnak be civil
szereplőket, valódi érintetti párbeszédre eddig kevés példa akadt.
A 2010-ben megválasztott kormány átfogó reformot tervez a civil
szektorral kapcsolatban. Ennek egyik eleme a civil szektor szervezeteit
érintő jogi szabályozások – melyek jelenleg különböző törvényekben és
rendelkezésekben elszórtan, és gyakran egymással nem összehangolva
találhatók - összerendezése egy egységes Civil Kódexbe. Mint ahogy
az a korábbiakból is kiderül, a nonprofit szervezetek gazdálkodási
tevékenysége körüli fogalmi tisztázásokra is nagy szükség van. Jelenleg
nem világos, hogy a szabályozásokban használt különböző fogalmak
- úgy mint gazdálkodási, vállalkozási, illetve üzletszerű gazdálkodási
tevékenység – pontosan mit takarnak, illetve milyen viszonyban állnak
egymással. Ezen kívül tervezik még a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)
funkciójának felülvizsgálatát is, mely előreláthatóan a civil szervezetek,
illetve a közhasznú státusz újra regisztrációjával jár majd együtt. Az
NCA-n keresztül megpályáztatott működési és projekttámogatásokkal
kapcsolatban nem derültek még ki részletek, de annyi biztos, hogy
a 2011-es évben az átalakítás miatt átmenetileg kevesebb támogatás
kerül majd kiosztásra. Az állami támogatások pályázati rendszerének
egységesítése, kiszervezett állami feladatok visszavétele is szerepel a
tervek között, mely jelenleg a nonprofit szervezetek finanszírozásának
kiszámíthatatlanságát növeli. A reform-terv részletei egyelőre nem
ismertek, a kormány 2011 áprilisában terjeszti a javaslatot a törvényhozás
elé.
Az állami döntéshozók társadalmi vállalkozásokra vonatkozó
nézőpontjának megismerésekor több akadályba is beleütköztünk.
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36 Az Új Széchenyi terv foglalkoztatási
fejezete, 279.oldal.

Egyrészt nehéz dolgunk volt beazonosítani az állami apparátus illetékes
részlegeit, a társadalmi vállalkozás fogalmának teljes ismeretlenségével
találtuk magunkat szemben. Másrészt 2010 választási év volt, így a
feladatok átadása és a közigazgatás átszervezése közepette nem találtunk
olyan illetékes döntéshozó személyt, aki vállalkozott volna általános
állásfoglalásra. A 2010-es átszervezés eredményeképpen a civil ügyek az
önkéntesség területét kivéve a Közigazgatási Minisztérium hatáskörébe
kerültek.
Bár a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási
modelljei a társadalmi vállalkozás, mint vállalkozási forma csak
egyfajta megtestesülését képviselik, sokak számára mégis leginkább
ebből az aspektusból válik a fogalom kézzelfoghatóvá. A társadalmi
vállalkozásokhoz kapcsolódó, korábban említett szociális gazdaság
témakörében az Európai Unió prioritásai révén Magyarországon
is párbeszéd indult csatlakozásunkat követően, ám ennek mind
szakpolitikai, mind gyakorlati szinten kevés kézzelfogható eredménye
volt. A jelenlegi támogatott foglalkoztatási rendszer sajnos nem kedvez
a megváltozott munkaképességűek integrált körülmények közötti
foglalkoztatásának, ugyanakkor bőkezűen támogatja a részleges
rehabilitációt és a védett foglalkoztatást, mely egyrészt a rendszer
szereplőit ellenérdekeltté teszi a foglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacon
történő elhelyezésében, másrészt pénzügyileg is fenntarthatatlan. A
társadalmi vállalkozások fenntarthatóbb modellre építenek, hiszen
tényleges piaci igényekhez igazítják tevékenységüket; ráadásul a
megváltozott munkaképességűeket valódi értékteremtő szereppel
ruházzák fel, mely társadalmi befogadásukat is segíti. A pályázati úton
támogatott foglalkoztatási programok feltételrendszerére is igaz a
fenntarthatóság negligálása: a pályázati kiírások általában rövid távú,
projekt alapú programok megvalósításának logikáját követik, és a
megvalósuló tevékenységek fenntarthatóságának kérdését nyitva hagyják.
2011-es Új Széchenyi Terv36 –a NESsT javaslatára– koncepcionális
szinten már megfogalmazza a változtatás szükségességét: a nonprofit
foglalkoztató szervezetek támogatása kapcsán a fenntarthatóság
zálogaként a társadalmi szempontok mellett a vállalkozóiságot tekinti, és
célként tűzi ki, hogy a működésüket kizárólag állami forrásokra alapozó
szervezetek szubvencionálása helyett a pályázati rendszer és a vállalkozói
attitűd erősítése révén a valóban fenntartható modelleket támogassa.
Reméljük, hogy e koncepció alapján a jövőben a gyakorlatban is
születnek majd olyan támogatási, pályázati konstrukciók, mely a
társadalmi vállalkozások létrejöttét ösztönzik és segítik!
A NESsT tapasztalatai alapján a társadalmi vállalkozások széles körű
meghonosodása érdekében nélkülözhetetlen egy átfogó támogatói
infrastruktúra kialakítása, melynek kialakításában az állami döntéshozók
is érdekeltek, hiszen a fenntarthatóbb modellek, bár hosszabb távon,

50

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon 2011
Minden jog fenntartva © 2011

5: Társadalmi vállalkozások a szakpolitikai döntéshozók
	szemszögéből

NESsT Kézikönyv sorozat

de valódi változást eredményezhetnek: így az állami támogatás is
hatékonyabban hasznosul. A társadalmi vállalkozások speciális igényeit
szem előtt tartva ez mind szakmai, mind pénzügyi támogatást kell,
hogy jelentsen; a vissza nem térítendő pénzügyi támogatáson felül
ide értve olyan alternatív finanszírozási eszközöket is, mint például
kedvezményes hitel, állami garanciavállalás, stb. Közvetlen támogatásuk
mellett az állam a társadalmi vállalkozások termékei és szolgáltatásai
iránti kereslet növelésével is segítheti őket. Például lehetővé tehetné
azoknak a vállalatoknak, melyek nem alkalmaznak megváltozott
munkaképességű munkavállalót, hogy a rehabilitációs díjat kiváltsák
társadalmi vállalkozásoktól vásárolt termékek vagy szolgáltatások
beszerzésével. Preferált vagy kiemelt beszállító státusz kialakítása révén
az állam önmaga is a társadalmi vállalkozások megrendelőjévé válhatna
közbeszerzései keretében.
Napjainkban a társadalmi vállalkozásokkal gyakran fordul elő,
hogy ismeretlenségük és nonprofit szervezeti hátterük miatt
kiszorulnak bizonyos lehetőségekből. Az általános áttekintésben már
említettük a Széchenyi-kártya programot, mely államilag támogatott,
kedvezményes, szabad felhasználású hitellehetőséget kínál mikro-, kis- és
középvállalkozások számára. A nonprofit formában működő társadalmi
vállalkozások azonban jogi formájuk miatt kiszorulnak e lehetőségből,
még ha üzleti tervük alapján hitelképesnek is minősülnének. Ugyanígy a
nonprofit gazdasági társasági formában működő társadalmi vállalkozások
a kis-és középvállalkozásoknak szóló gazdaságfejlesztési pályázatokból,
illetve a legtöbb nonprofit pályázati kiírásból is kiszorulnak társasági
formájuk miatt. Szükséges tehát az ilyen és hasonló lehetőségekhez való
hozzáférés biztosítása, a jelenlegi kizáró rendelkezések felülvizsgálata.
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a magyar szakpolitikai
szereplők jellemzően nem ismerik a társadalmi vállalkozás
modelljét, és ebből kifolyólag nincs olyan része a közigazgatásnak,
mely a maga területébe illeszkedőnek tekintené, gazdája lenne a
területnek. Ebből kifolyólag állami támogatói rendszer sem létezik,
sőt a társadalmi vállalkozások gyakran kiszorulnak mások számára
elérhető lehetőségekből. A társadalmi vállalkozásokat közvetve érintő
intézkedések – például a foglalkoztatási programok - legtöbbször sajnos
nem a fenntarthatóságot, hanem a rövid távú eredményeket tartják
szem előtt. Mindenképpen szükséges tehát a társadalmi vállalkozások
megismertetése a szakpolitika releváns szereplőivel.
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Magyarországon egyelőre kivételes esetnek számít, ha egy vállalati, egy
független adományozó vagy egy állami pályáztató szerv kifejezetten
társadalmi vállalkozásokat támogat. Ezt részben az ismeretlenség, és
az ebből fakadó szkepticizmus, részben az eltérő adományozási és
pályáztatói logika eredményezi.

37 Kuti Éva: Vállalati adományozók,
nonprofit szervezeteknek nyújtott vállalati támogatások, Kutatási zárójelentés,
Nonprofit Kutatócsoport Egyesület,
2004.

Mint a korábbi fejezetekben láthattuk, a nonprofit szektorba áramló
támogatások nagy részét az állami támogatások teszik ki, mely az európai
uniós alapokból származó forrásokat is magukba foglalják. A normatív,
állami vagy önkormányzati feladatátvállaláshoz tartozó támogatásokon
kívül a szervezetek a központi és az önkormányzati költségvetésből,
az adófizetők jövedelemadójának 1%-os felajánlásaiból és a Nemzeti
Civil Alapprogram működési és projekttámogatásaiból származnak. A
fenntarthatóság kérdése azonban jellemzően nem épül be az állami
és az uniós támogatási logikába, mely fokozottan igaz az elsősorban
fejlesztésekre szánt uniós forrásokra. Az állami támogatások mértéke
függővé, a támogatási rendszer állandó változása kiszolgáltatottá
teszi a nonprofit szervezetek zömét. A nagy összegű uniós pénzekből
futó programok megvalósítását követően a nonprofitoknak óriási
nehézséget jelent azok folytatása, fenntartása. A pályázati feltételek
gyakran rövid távú gondolkodásra késztetik a szervezeteket, még a
foglalkoztatási programok esetén is „büntetik” a profitábilisnak ígérkező
vállalkozásokat. Kifejezetten a társadalmi vállalkozások igényeire épülő,
létrejöttüket ösztönző állami forrás pedig nem létezik Magyarországon.
A támogatási mechanizmusok bár elvi síkon gyakran értékelik az
újszerű megoldásokat, általában nem vállalják fel az újszerűségből
fakadó kockázatokat. Holott az innováció, és ezáltal egy magasabb
társadalmi hatás, a szervezetek számára kísérletezési lehetőséget kínáló,
és ezáltal kockázatosabb kimenetelű támogatások esetében várható el.
A társadalmi vállalkozásoknál az újszerűségen túl az üzleti kockázat is
megjelenik, melyet a társadalmi hatás érdekében szintén viselnie kell
valakinek: vagy a támogatónak vagy a támogatottnak. Ez kockázatkerülő
magatartás tehát a társadalmi problémák innovatív megoldásainak
lehetőségeit szűkíti.
A vállalati adományozásról 2004-ben készült átfogó tanulmány37
szerint Magyarországon a vállalati adományozás nagyrészt alapvetően
szolidaritási megfontolásokra épül, és a vállalatok egyelőre még nem
jutottak el annak tudatosításáig, hogy a hagyományos jótékonyságon túl
kockázatviselőként is érdemes a környezetükben felmerülő társadalmi
problémák megoldásáért anyagi áldozatokat és felelősséget vállalniuk.
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38 Magyar Adományozói Fórum: Nagyvállalatok támogatói tevékenysége, 2010.
39 Részletesebben lásd a 8. fejezetben.
40 http://kiutprogram.hu/

Azóta – interjúalanyaink vélekedése szerint – tapasztalható némi fejlődés
a vállalatok magatartásában: tudatosabbak abból a szempontból,
hogy gyakrabban választanak olyan jótékonysági programot, mely
igazodik saját profiljukhoz, illetve nagyobb hangsúlyt fektetnek a
támogatás hasznosulásának nyomon követésére és a nem pénzbeli
támogatásra (pl. szaktudás, önkéntesség). Ez a mentalitás elsősorban
a multinacionális vállalatok társadalmi felelősségvállalási globális
stratégiájának eredményeként kezd itthon is meghonosodni. A vállalati
társadalmi felelősségvállalás népszerűsége növeli ugyan a tudatosságot,
azonban a nonprofit szektor szempontjából a támogatás mértéke
egyelőre nem jelent jelentős forrásbővülést. A statisztikai hivatal adatai
alapján a vállalati adományozás a klasszikus civil szervezetek körében
a bevételek körülbelül 10%-át teszik ki. A Magyar Adományozói
Fórum 2010-ben felmérést38 készített a nettó árbevétel alapján 200
legsikeresebb vállalat körében támogatói gyakorlatukról. A vállalatok
nagy része nem akart vagy nem tudott a kérdésekre válaszolni, a választ
adó szervezetek pedig legjellemzőbben évente 10 és 100 millió forint
értékű támogatást nyújtanak, a pénz mellett beleértve természetbeni
támogatást és az önkéntes munkát is. A vállalatok által nyújtott támogatás
legnagyobb része olyan jól kommunikálható területekre áramlik, mint
a gyermekvédelem, a környezet- és állatvédelem, stb.; kevés olyan
vállalat van, amely komplexebb és kockázatosabb társadalmi problémák
(például roma integráció) megoldása mellett köteleződik el.
A különböző iparágak közül a társadalmi vállalkozások támogatására
a globális trendhez hasonlóan Magyarországon is leginkább a
pénzügyi szektor nyitott. A Citibank 2005 óta dolgozik együtt a NESsTtel közép-európai társadalmi vállalkozások támogatása érdekében:
Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában 2010-ig bezárólag 4
közösen meghirdetett versenypályázat keretében több mint 80 nonprofit
szervezetnek nyújtottak szakmai tanácsadást társadalmi vállalkozásuk
megtervezésében, valamint 14 érett társadalmi vállalkozás elindítását és
megerősítését támogatták.39
A társadalmi vállalkozások támogatásához hasonló logika mentén nyújt
támogatást a Raiffeisen Bank és a Polgár Alapítvány Kiútprogramja40
(Szegények bankja). A program fő célja, hogy közösségfejlesztő
társadalmi támogatással, pénzügyi szolgáltatások és információ
nyújtásával lehetővé tegye mélyszegénységben élő emberek – elsősorban
romák – számára, hogy saját erőforrásaikat mozgósítva javítsanak
tartósan rossz helyzetükön. Ennek jegyében vállalkozás elindításhoz
nyújtanak mikro-hitelt 1 millió forintig. A program jelenleg kísérleti
fázisban működik, az érintett települések köre néhány borsodi
településre, illetve Budapest VIII. kerületére korlátozódik.
A közelmúltban az Erste Bank látóterébe is bekerültek a társadalmi
vállalkozások. Az Erste Alapítvány 2010-ben kampányt indított Közép
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és Kelet-Európában a bangladesi Muhammad Yunus professzor
megközelítésére építő úgynevezett „social business” modell
népszerűsítésére. Ötletpályázat keretén belül az Erste díjazta a
modellhez illeszkedő kezdeményezések legjobbjait, és az ilyen jellegű
vállalkozásoknak szóló banki termékek kifejlesztésére tettek ígéretet.

41 Magyarországon a Magyar Kockázati és
Magántőke Egyesület
42 A kockázati és magántőke befektetők
támogatásából megvalósult fejlesztések
pénzügyi és társadalmi eredményeiről
bővebb információ a NESsT Making the
Grade című, angol nyelvű kiadványában
található.

A nemzetközi bankok hazai leányvállalatai mellett a kockázati és
magántőkeipar hazai szereplői fedezték fel a társadalmi vállalkozásokban
rejlő potenciált, vállalták fel a kockázatokat és kötelezték el magukat
különböző mértékben a támogatásukra. Ez a fogékonyság egyrészt
kockázatvállalóbb a vállalkozási megoldásokat üdvözlő magatartásuknak
köszönhető; másrészt annak, hogy a társadalmi vállalkozások támogatása
a kockázati tőkebefektetők alaptevékenységének logikáját követi, annyi
a különbség, hogy a vállalkozás révén realizálható társadalmi hatás
érdekében lemondanak a pénzügyi megtérülésről.
A kockázati és magántőkeipar a NESsT Vállalkozásfejlesztő programján
keresztül járul hozzá a társadalmi vállalkozások magyarországi
fejlesztéséhez. A szektor szereplőit összefogó országos egyesületek41
támogató munkájának, illetve néhány elkötelezett magánbefektető
támogatásának köszönhetően egyre többen ismerik meg a társadalmi
vállalkozások modelljét. A NESsT 2008-as Private Equity Shares
elnevezésű forrásszervező kampányának keretében közép- és keleteurópai magánbefektetők, vállalatok és tanácsadóik közel 300 000 euró
pénzügyi támogatást nyújtottak42. A NESsT 2010-ben újabb kampányt
indított, ahol még nagyobb érdeklődésre, és hosszú távú elköteleződésre
számít az iparág szereplői részéről.
Magyarországon elvétve találunk jelentős tőkével rendelkező
magánalapítványi vagy független támogatókat.
A néhány létező, jómódú üzletember által létrehozott magyar
tőkésített alapítvány sem jelent bevonható forrást a hazai nonprofit
szervezeteknek, mert - a nemzetközi gyakorlattal szemben – általában
saját programok megvalósítása révén igyekszik egy-egy kitűzött
társadalmi célt elérni. Olyan országokban, ahol a filantrópiának nagyobb
hagyományai vannak, az ilyen tőkésített alapítványok nyitottabbak, és
más nonprofit szervezetek munkájának támogatása révén nagyobb
szerepet vállalnak a szektor finanszírozásában.
A nonprofit szektor számára az elmúlt években a közép- és kelet-európai
Trust for Civil Society (CEE Trust), az Open Society Institute (OSI),
és az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási
Alap kínált nagyobb horderejű pályázati lehetőséget. A CEE Trust
elkötelezte magát amellett, hogy a szektor pénzügyi fenntarthatósága
érdekében javítsa a társadalmi vállalkozások magyarországi helyzetét, és
a NESsT munkájának támogatása révén elősegítse a magyar társadalmi
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vállalkozások megerősödését, a kiváló példák megismertetését,
és a modell elterjesztését. Az Open Society Institute alapvetően
nem szolgáltató jellegű, hanem közpolitikai ellenőrző funkciójú
szervezetekkel („watchdog” szervezetekkel) dolgozik együtt, és az
elmúlt időszakban nem volt a társadalmi vállalkozásokat közvetlenül
érintő támogatási mechanizmusa. A Norvég Alap keretében sem volt
ez prioritás, de a négy támogatási területen (környezetvédelem és
fenntartható fejlődés; civil szervezetek kapacitásfejlesztése; szociális
kohézió, gyermekek esélyeinek növelése és egészségvédelem; kulturális
örökségvédelem) a rugalmas kiírásnak köszönhetően érkeztek
pályázatok társadalmi vállalkozási ötletekről.
A kutatás során adományozói, pályáztatói oldalról megkérdezett
interjúalanyok saját bevallásuk szerint nem sok közvetlen tapasztalattal
rendelkeztek a társadalmi vállalkozásokról, így nézőpontjukat
leginkább a nonprofit szektor egészével, annak fenntarthatóságával
kapcsolatban ismerhettük meg. Zömmel egyetértettek abban, hogy
a szektor társadalmi elfogadottsága, beágyazottsága sokat javult az
elmúlt évtizedben. A szakmai fenntarthatóságról már megoszlottak
a vélemények: volt, aki dicsérte a pénzügyi helyzet ellenére jól
teljesítő szervezeteket, de akadt, aki kifogásolta, hogy gyakran nem
elég professzionálisak a szervezetek, nem tudnak a pályáztató vagy
adományozó számára átgondolt, meggyőző programokat prezentálni.
A szektor pénzügyi fenntarthatóságát illetően kivétel nélkül mindenki
osztotta azt a véleményt, hogy jelenleg a szervezetek nagy része
kiszolgáltatott egy-egy bevételi – főként állami vagy pályázati – forrásnak,
és ezért a finanszírozásuk diverzifikálása mindenképpen kívánatos.
Sok szervezet mindennapi likviditási gondokkal küzd, a pénzügyi
kiszolgáltatottság legnagyobb veszélyét interjúalanyaink az eredeti
küldetés torzulásában, a pályázati kiírásokhoz való igazodásban
látják, ami a szakmai megfontolások és a valós társadalmi igények
kielégítésének rovására megy. A szervezetek túlvállalják magukat
annak érdekében, hogy létezni tudjanak, de a pályázati rendszer és
a túlhajszoltság demoralizálja őket. Volt olyan válaszoló, aki a valódi
önszerveződés hiányában látta a nem fenntartható helyzet okát, és volt,
aki a transzparencia fontosságát hangsúlyozta a vállalati támogatók
vonzása érdekében. A magyar finanszírozási skálán leginkább a tőkeerős
magánadományozói szereplőket hiányolták, és a helyi adományozás
adókedvezményekkel történő erősítésében látnak forrásbővítési
lehetőséget.
Kevés szervezetre találják jellemzőnek az öngondoskodásról való
gondolkodást. Alapvetően mentalitásbeli váltásra van szükség,
melyet a stratégiai gondolkodás meghonosodásával karöltve kellene
ösztönözni. A vállalati adományozók számára vonzó a társadalmi
vállalkozás modelljének új megközelítése; a fogalom a megkérdezett
adományozók egy másik részének viszont idegenül hangzik, nem ismeri,
56

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon 2011
Minden jog fenntartva © 2011

6: Társadalmi vállalkozások az adományozók
és pályáztatók szemszögéből

NESsT Kézikönyv sorozat

nem tudja pontosan behatárolni és némiképp szkeptikusan tekint erre
a fenntarthatóságot javító eszközre. Néhányan úgy vélekednek, hogy
még a civil identitásukban sem eléggé erősödtek meg a szervezetek,
a szektorunk még nem tart ott, hogy a szervezetek képesek legyenek
egyensúlyt tartani társadalmi és vállalkozási céljaik között, nem beszélve
a vállalkozói készségek, üzleti ismeretek hiányáról. A vállalkozói ötletet
tartalmazó pályázati anyagok gyakran a szolidaritásra építenek, és a
piaci gondolkodást teljes mértékben nélkülözik, így nem alkalmasak
a fenntarthatóság javítására. Néhányan túl kockázatosnak tartják a
vállalkozást, illetve arra a veszélyre hivatkozva intenek óvatosságra, hogy
a vállalkozói tevékenység elvonhatja a szervezet figyelmét és erőforrásait
eredeti küldetéséről. A NESsT tapasztalatai alapján azonban alapos
tervezés és folyamatos nyomon követés révén ezek a veszélyek kordában
tarthatók, a kockázatok pedig minimalizálhatók.
Összességében, hogy az adományozói, pályáztatói oldalon leginkább
a vállalatok nyitottak a társadalmi vállalkozások támogatására, és
a bennük rejlő potenciálok kiaknázására a társadalmi problémák
megoldása érdekében. Bár legtöbben még csak kísérleteznek, így a
támogatás nagyságrendje egyelőre elenyésző, de egyre több a kapcsolódó
kezdeményezés Magyarországon is, és ez bizakodásra ad okot. A
független adományozók és még inkább az állami pályáztatók prioritásai
között egyelőre nem szerepel az önfinanszírozó vagy vállalkozási
tevékenység ösztönzése; mely elsősorban a fogalom tisztázatlanságából és
ismeretlenségéből fakad. Ezért rendkívül fontos a már sikeresen működő
társadalmi vállalkozások széles körben való megismertetése, illetve ezzel
együtt az állami pályáztatói mechanizmusokban az ellenösztönző elemek
felülvizsgálata.
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7. Társadalmi vállalkozásokról az
oktatásban
A társadalmi vállalkozási modell és a hazai sikeres példák
megismertetésében – főleg a téma iránt nyitottabb fiatal generáció
miatt - az oktatási rendszernek kulcsszerepe van.
Bár a magyar felsőoktatásban egyelőre sem a nonprofit szervezetek
fenntarthatósága, sem a társadalmi vállalkozás témája nem
kiemelt képzési terület, hazánkban is találni már kapcsolódó
kezdeményezéseket. A nonprofit szektor iránt érdeklődők néhány
közgazdaságtudományi egyetemen, illetve főiskolán közszolgálati
szakos hallgatókként képezhetik magukat. Két budapesti egyetemen
külön tantárgy keretében foglalkoznak a társadalmi vállalkozásokkal:
a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdász hallgatói valamint a CEU
Business School MBA hallgatói számára van lehetőség részletesebben
megismerkedni a témával.

43 Bővebb információ: http://www.avf.hu/
tanszekek/TI a tanszék honlapján.
44 A vállalati társadalmi
felelősségvállaláson túl: a szociális vállalkozás (2009).
45 Bővebb információ: www.selusi.eu

Az Általános Vállalkozási Főiskola társadalomismereti tanszéke
Pro Bono díjával43 ösztönzi a társadalmi vállalkozásba fogókat, a
legérdemesebbeket elismerésben és pénzjutalomban részesíti.
A társadalmi vállalkozások hazai helyzetéről eddig két szakmai
igényességű kutatás ad hírt. Petheő Attila szociális vállalkozásokról írt
doktori disszertációjában44 a terület elméleti aspektusait tárgyalja, és
a szociális vállalkozásokat a klasszikus vállalkozások ismérveivel veti
össze. Ezen kívül az Európai Bizottság megbízásából készülő, a London
School of Economics által vezetett SELUSI kutatás45 célja annak
vizsgálata, hogy a társadalmi problémákat leginkább ismerő társadalmi
vállalkozások milyen innovatív megoldásokat találnak a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok problémáinak megoldására, illetve a
környezet fenntarthatóságának növelésére.
Már a szociális képzésben is felbukkant a nyitottság: az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán 2009-ben a foglalkozási
rehabilitációs képzéséhez oktatófilm készült a társadalmi
vállalkozásokról, mint a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásának és integrációjának hatékony eszközéről.
A nagyobb kihívást sajnos az jelenti, hogy a legtöbb a téma
iránt érdeklődő frissen végzett vagy már tapasztalt szakember
számára egyelőre nem elég vonzóak a nonprofit szektor nyújtotta
álláslehetőségek.

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon 2011
Minden jog fenntartva © 2011

59

NESsT Kézikönyv sorozat

7: Társadalmi vállalkozásokról az oktatásban

Összességében tehát hazánkban a felsőoktatási intézmények részéről is
növekvő nyitottság és érdeklődés érzékelhető a társadalmi vállalkozások
iránt. Fontos, hogy az oktatási és kutatási tevékenység révén minél
szélesebb körben váljanak ismertté és inspiráljanak minél többeket a
társadalmi vállalkozások külföldi és hazai példái.
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8. A NESsT munkássága és tapasztalatai
Magyarországon
8.1  A NESsT modell
A NESsT küldetése, hogy a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb
társadalmi problémáira nyújtson megoldást olyan társadalmi
vállalkozások támogatása és fejlesztése révén, amelyek javítják
a nonprofit szervezetek pénzügyi fenntarthatóságát és növelik
társadalmi hatásukat. A NESsT immáron 14 éve foglalkozik társadalmi
vállalkozások fejlesztésével Közép-és Kelet-Európa és Latin-Amerika
összesen tíz országában, többek között Magyarországon is. E fejezet
célja, hogy a NESsT társadalmi vállalkozásokról és környezetükről
szerzett magyarországi tapasztalatait röviden összefoglalja. A NESsT
hagyományosan nonprofit szervezetek által létrehozott társadalmi
vállalkozásokat támogat, de 2009 óta már az üzleti szektorban működő
társadalmi vállalkozások fejlesztésével is foglalkozik.
A NEssT módszertana az ún. aktív jótékonyság („venture philantrophy”)
filozófiájára épül. Ez azt jelenti, hogy a támogató általában 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. A NESsT
programja két egymásra épülő, de elkülönülő szakaszból áll: a tervezési
és megvalósítási szakaszból.
1. szakasz: A társadalmi vállalkozás felmérése és megtervezése
A 10-12 hónapig tartó szoros együttműködés során a NESsT folyamatos
szakmai és konzultációs segítséget nyújt a nonprofit szervezet
vállalkozási ötletének kialakításához és értékeléséhez, valamint egy
5. ábra: A társadalmi vállalkozások
üzleti terv elkészítéséhez, mintegy 30 napnyi konzultációs támogatás
fejlesztésének folyamata a NESsT
formájában. A tervező munka elmélyítése érdekében a szakasz minden
programjában
újabb lépcsője
szervesen a
korábbiakra
MegvalósitMegvalósitA társadalmi
Szervezeti
hatósági
hatósági
vállalkozás elindítása
Üzleti terv
épül. A szervezet
felkészült-zég
előtanul-mány
tanulmány
vagy kibővítése
aktív részvétele
a többlépcsős
folyamatban
természetesen kulcsfontosságú a sikerhez. A NESsT - a szervezet
elkötelezettségét is figyelembe véve - minden egyes lépcső elvégeztével
értékeli az üzleti koncepciót, a tervet és a nonprofit szervezet addigi
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teljesítményét, és felkészültsége alapján dönt a programban való
továbblépéséről.
2. szakasz: Inkubáció - a társadalmi vállakozás létrehozása, a tervek
kivitelezése; növekedés
A második szakasz célja a társadalmi vállalkozás elindítása az üzleti terv
alapján. Ebben a szakaszban a NESsT portfoliójába bekerült szervezetek
testreszabott stratégiai, üzletvezetési és pénzügyi segítségben részesülnek
a NESsT, valamint a vele együttműködő üzleti szakemberek és partnerek
jóvoltából. A NESsT által nyújtott szakmai és pénzügyi segítség akár
többéves (maximum 3-5 év) is lehet, mértéke a nonprofit szervezet
igényeitől illetve az adott időszakban a NESsT számára rendelkezésre álló
pénzügyi és humán erőforrások mértékétől függ. A pénzügyi támogatás
mértéke 1000 és 10,000 USD között mozog, átlagosan 5000 USD-nak
megfelelő forintösszeg. A NESsT szorosan együttműködik minden
szervezettel a tervezési szakaszban megállapított vállakozásfejlesztési,
szervezetfejlesztési, társadalmi, valamint pénzügyi fenntarthatósági célok
megvalósulása érdekében. Az NESsT programjában való részvétel során
a nonprofit szervezetek megtanulják, hogyan kell önállóan és hosszú
távon fenntarthatóan működtetni vállalkozásukat.
Azon vállalkozások, amelyek sikeresen elérik cáljaikat az inkubációs
fázisban és üzleti modelljük lehetőséget ad a növekedésre vagy
más formában történő terjeszkedésre, a jövőben további jelentős
támogatásban részesülhetnek a NESsT-től a megnövekedett
társadalmi és üzleti megtérülés reményében.
8.2  A NESsT magyarországi vállalkozásfejlesztő programjainak
általános tapasztalatai
Magyarországon 2001 óta fokozatosan növekvő érdeklődés övezi a
NESsT társadalmi vállalkozás-fejlesztő programjait. 2001 és 2005 között
összesen 32 magyar szervezet fordult a NESsT-hez vállalkozásfejlesztési
támogatásért. A 2006-ban meghirdetett versenypályázatra 12 magyar
szervezet jelentkezett, 2009-ben 21, 2011-ben pedig már 37. Eddig
összesen 49 nonprofit szervezet vett részt a tervezési, 11 pedig az
inkubációs szakaszban. Jelenleg a NESsT inkubációs portfólióját
világszerte 69 társadalmi vállalkozás alkotja, melyből öt magyar. 2011.
áprilisában újabb 14 nonprofit szervezet kezdhette meg társadalmi
vállalkozása tervezését egy versenypályázat keretében meghirdetett
programban.
A NESsT 2009-ben kísérleti jelleggel vállalkozásfejlesztő programot
indított az üzleti szektorban működő társadalmi vállalkozásoknak. Az
első 15 vállalkozást bevonó versenypályázat pozitív tapasztalataira és az
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érdeklődésre építve 2010 decemberében új pályázat keretében 15 újabb
kisvállalkozást, illetve szociális szövetkezetet választott ki a NESsT az
üzleti tervezés képzésben való részvételre.
Annak ellenére, hogy a korábbi fejezetekben is felvázolt problémák miatt
a hazai környezet nem tekinthető kifejezetten társadalmi vállalkozásbarátnak, találunk működő és ígéretes magyar társadalmi vállalkozásokat
is, melyek közül néhányat az esettanulmányok alapján az olvasó
közelebbről is megismerhetett. A pénzügyi nehézségek, a nonprofitok
kiszolgáltatottsága miatt egyre több szervezetben fogalmazódik meg
a több lábon állás fontossága, és készteti őket mindez a fenntartható
megoldásokon való gondolkodásra. Növekvő érdeklődés övezi tehát
a területet a nonprofit szektorban; sokakat azonban elriaszt az üzleti
életben való járatlanság. A NESsT tapasztalata alapján az elkötelezett
szervezetek ezen felül tudnak kerekedni: megfelelő készségfejlesztési
támogatással (pl. a NESsT fent leírt társadalmi vállalkozás fejlesztő
programja) gyakran minden üzleti vagy vállalkozói tapasztalat nélkül is el
tudják sajátítani a vállalkozás menedzseléséhez szükséges ismereteket és
készségeket.
A társadalmi vállalkozással kapcsolatban többekben felmerült a félelem,
hogy a vállalkozás elindítása, az erőforrások megosztása a szervezet
eredeti küldetésén ejthet csorbát. A NESsT eddigi tapasztalatai
azonban azt mutatják, hogy a nonprofitok fokozottan ügyelnek
ennek elkerülésére, és kapacitáshiány esetén inkább a vállalkozás
kerül háttérbe, mintsem, hogy alaptevékenységük programjait
kelljen feladniuk (amit a Káva Kulturális Műhely esete is alátámaszt).
Amennyiben a tervezés és a működtetés során kellő figyelmet szentelnek
az eredeti küldetésre veszélyt jelentő kockázatok kiküszöbölésének,
a szervezetek képesek egyensúlyt tartani a társadalmi és az üzleti cél
között. A NESsT módszertanában hangsúlyos szerepet kap ezen célok
folyamatos összehangolása és az üzleti haszon és a társadalmi megtérülés
folyamatos mérése.
Az elmúlt évtized tapasztalataira építve elmondhatjuk, hogy a következő
tényezők megléte nagyban elősegítik a társadalmi vállalkozás sikerét:
•

•
•

Stratégiai tervezés és folyamatos nyomon követés: a vállalkozás
üzleti stratégiája és mindennapjai nem ad hoc döntéseken múlnak,
hanem egy hosszú távú szervezeti stratégiába illeszkednek. A tervek
és a tényleges teljesítmény folyamatos összehasonlítása révén pedig
nyomon követhető ezeknek a hosszú távú céloknak a megvalósulása;
Üzleti terv: a stratégiába illeszkedő, a piaci igényekre építő és a
vállalkozás céljait világosan megfogalmazó üzleti terv;
Kockázatvállalás és kockázatkezelés: nincs vállalkozás kockázat
nélkül - a sikeres társadalmi vállalkozó tisztában van ezzel. Felméri
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•

•

•

•

•

64

és tudatosan vállalja a kockázatokat, illetve mindent megtesz azok
minimalizálása érdekében;
Szervezeti stabilitás és támogatottság: a szervezeten belül
döntéshozatali pozícióban lévők támogatása nélkülözhetetlen
vállalkozás sikeréhez. A belső támogatás hiánya vagy csökkenése
miatt a szervezet stratégiája eltávolodhat a társadalmi vállalkozás
stratégiájától, a vállalkozás erőforrásokból való részesedése
csökken, ami végső soron az eredményességét is veszélyeztetheti.
Vizionárius vezető: a társadalmi vállalkozás sikere gyakran köthető
egy olyan vezetőhöz, aki vállalkozói attitűdje, kockázatvállalása és
vezetői készségei révén motorja lehet mind a tervezésnek, mind a
megvalósításnak;
Rugalmasság: a társadalmi vállalkozásnak képesnek kell lennie
változni, változtatni. Az üzleti stratégia és a működés rendszeres
felülvizsgálata szükséges ahhoz, hogy a piac változásait követve
rugalmasan tudjunk reagálni az igényekhez.
Strukturált működés: a szerepek, a feladatok és a folyamatok
formalizálása és dokumentálása teszi lehetővé az átlátható és
hatékony működést. Ezek hiányában a feladatok elsikkadnak,
a felelősségi körök összezavarodnak, a többféle értelmezés
konfliktushoz vezet, és mindez a minőség rovására megy.
Küldetéshez kapcsolódó vállalkozás: az eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy a küldetéshez kapcsolódó vállalkozási tevékenységek
nagyobb valószínűséggel lesznek sikeresek, a szervezetek
elkötelezettebbek, ha a vállalkozás révén közvetlenül is növekszik
a szervezet által elért társadalmi hatás; a Drámatréning kft nem
kapcsolódik szorosan a Káva Kulturális Műhely küldetéséhez,
hiszen felnőtt célcsoportot céloz meg, ezért sokszoros
erőfeszítésébe került az egyesületnek az indulás és a működtetés
is. Az erőforrások elosztásakor mindig a gyerekeknek szóló
színházi nevelési programok kerültek előtérbe, az értékesítéshez
szükséges új módszerek és emberek nehezen születtek meg, a
felnőtteknek szóló képzések felépítése új készségeket igényelt a
dráma tanároktól. Gyakran előfordul azonban, hogy a szervezet
nem tud a küldetéséhez szorosan kötődő fenntartható társadalmi
vállalkozást indítani, mert a célcsoportjában (a fenti példában a
gyerekcsoportok vagy iskolák) nem rendelkeznek valós fizetőképes
kereslettel a termék vagy szolgáltatás megvásárlásához. Ilyenkor
a szervezet prioritásai illetve hosszú távú finanszírozási kilátásai
kell, hogy döntsenek, melyik úton induljanak el. Ha azonban
rendelkezésre áll a szükséges kapacitás és jól menedzselt a
vállalkozás, akkor képes az új célcsoport igényeit is szem előtt tartva
is hű tud maradni eredeti küldetéséhez és egyensúlyt találni a célok
között.
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A társadalmi vállalkozást indító szervezetek a következő fejlesztési,
támogatási jellemzőket értékelik leginkább46:

46 Forrás: NESsT ACCESS kérdőív és teljesítménymérési rendszer (PMT). E két
eszköz a tervezési, illetve a megvalósítási szakaszban ad visszajelzést a NESsT
programjában részt vevő szervezetek
igényeiről és elégedettségéről.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hosszabb távú elkötelezettség a támogató részéről, mely
biztonságérzetet ad;
Rendszeres számonkérés, mely a valós eredményeken alapul;
A jó teljesítmény elismerése;
Az üzleti gondolkodásra való nevelés, a problémák megoldásában
való közreműködés;
Személyre szabott tanácsadás, mentoring; interaktív, aktuális
igényekhez igazodó workshopok;
Lehetőség más társadalmi vállalkozásokkal való közvetlen
tapasztalatcserére;
Üzleti, befektetői körökhöz való hozzáférés, üzleti szakemberek
személyes segítsége;
A vállalkozás népszerűsítése, széles körben való megismertetése;
Testre szabott finanszírozási csomagok.

A vállalkozások megtervezéséhez, majd felépítéséhez kapott megfelelő
támogatás mellett a nonprofit szervezetek a vállalkozási tevékenység
által képesek növelni társadalmi hatásukat. Milyen társadalmi hatásokra
gondolhatunk, és hogyan képesek ezek a vállalkozások a rendszerszintű
változásokat elősegíteni? A vállalkozás által generált, a szervezet más
programjaihoz szabadon felhasználható bevételeken túl, álljon itt
néhány példa a teljesség igénye nélkül:
•

•
•

•

•

Munkahelyteremtés a szervezet kedvezményezettjei számára, ezáltal
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának és
életszínvonal-növekedésének segítése.
Az esettanulmányokból megismert Kék Madár Alapítvány Ízlelő
éttermében dolgozó fogyatékos emberek a vállalkozás révén tisztes
fizetésért dolgozhatnak valóban értékteremtő munkakörben.
Modellértékű vállalkozások felállítása és működtetése révén mások
ösztönzése.
A Fruit of care példája számos védett műhely számára jelent
inspirációt, új megközelítést a fogyatékosok foglalkoztatásában,
ösztönözve a műhelyeket a piaci igényeken alapuló, minőségi
termékelőállításra.
A társadalmi vállalkozás révén figyelemfelkeltés a társadalmi
problémákra, gyakran új érintetti kör elérése, és ez által az
állampolgárok aktivizálása. Példáként hozható erre a Romani design
által tervezett ruhák bemutatása és értékesítése, mely egyrészt a
romákkal szembeni előítéleteket oldja, másrészt a roma fiatalok
identitásának formálásában, hagyományőrzésre ösztönzésükben is
úttörő eszköz.
Szemléletváltozás elősegítése a Nyitott Kert helyi termelők
termékeinek népszerűsítése révén a tudatosabb vásárlói magatartást
ösztönzi.
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•

A szabályozási környezet megváltoztatása, ezáltal megfelelőbb
keretek biztosítása minden szereplő számára. A fogyatékos
embereket foglalkoztató társadalmi vállalkozások egyik piacteremtési
erőfeszítése a rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó törvényi
szabályozásra irányul: külföldi példák alapján azt célozza, hogy
Magyarországon is fel lehessen használni a cégek által kötelezően
befizetendő hozzájárulás egy részét fogyatékosokat foglalkoztató
műhelyek által nyújtott termékek vagy szolgáltatások vásárlására.
Ezáltal az ilyen műhelyek esélye nőne a piacorientált, fenntartható
működésre és még több fogyatékos ember foglalkoztatására.

8.3  A Magyarországon működő társadalmi vállalkozások legfőbb
kihívásai
Üzleti modelljeik alapján a különböző vállalkozások más és más
kihívással találják magukat szemben. Van néhány tipikus probléma, mely
gyakrabban, vállalkozástól függetlenül előfordul. Ilyen például bizonyos
ismeretek és készségek hiánya. A pénzügyi tervezési, menedzsment
készségek elsajátítása nem történik egyik napról a másikra, folyamatos
fejlődésre és fejlesztésre van szükség.
Gyakran küzdenek kapacitásproblémákkal is a társadalmi vállalkozást
működtető nonprofit szervezetek. Ha az alaptevékenység és a vállalkozási
tevékenység megvalósításában ugyanazok a munkatársak vesznek részt,
gyakran választani kényszerülnek a két tevékenység között a vállalkozás
rovására.
Olykor a megfelelő kompetenciákkal rendelkező, ugyanakkor
megfizethető munkaerő toborzása és megtartása okoz nehézséget;
releváns üzleti/vállalkozói tapasztalattal rendelkező jelölteknél a fizetési
szintek nem tudnak versenyezni az általában magasabb bért kínáló üzleti
szférával.
A piaci környezet változásai mellett a szabályozási környezet
kiszámíthatatlansága sodorja nehéz helyzetbe a vállalkozásokat. Például
a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató szervezeteknél a
bértámogatási rendszer gyakran változó mechanizmusai nehezítik a
tervezést.
A társadalmi vállalkozások finanszírozási igényei az üzleti modelltől és
a vállalkozás érettségi szintjétől függnek. A 6. ábra szemlélteti, hogy
a társadalmi vállalkozás megerősödésével párhuzamosan a szervezet
hogyan válhat képessé a vissza nem térítendő támogatáson túl más,
és nagyobb volumenű finanszírozási eszközök igénybevételére: egyre
inkább képes átvállalni a kockázat egy részét a finanszírozótól, mígnem
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6. ábra: A társadalmi vállalkozások
finanszírozási igényei
A finanszírozás

Magyarországon a legtöbb
nagyságrendje
Finanszírozási
eszközök piaci
nonprofit szervezet számára
feltételekkel
komoly gondot okoz a társadalmi
Hitel, tulajdonosi
vállalkozás elindításához szükséges
Kedvezményes
befektetés
hitel
kezdőtőke előteremtése. Az
indulótőke bevonását a pályázati
Rugalmas
rendszer korábbi fejezetekben
tőkebekeftetés
részletezett anomáliái nehezítik,
Kvázibefektetés/
garanciavállalás
illetve mivel gyakran ez a
Készségfejlesztés
szervezetek forrásbevonásának
támogatás
Kezdőtőke, kezdeti
egyetlen módja, a pályázati
Szervezeti
pénzügyi támogatás,
feltételek rugalmatlansága már
felkészültség grant és szakértelem
a tervezési fázisban torzítja
Forrás: Charity Bank, NESsT
Vállalkozás érettségi szintje
a modellt. A fenntartható
vállalkozás kialakítása érdekében
kezdeti szakaszokban szükséges, hogy a pénzügyi támogatás mellé
készségfejlesztési, tanácsadási segítség is társuljon. Magyarországon
egyelőre mindkettőből hiány mutatkozik, egyedül a NESsT nyújt ilyen
jellegű komplex és hosszú távú támogatást.
Az érettebb szakaszban járó társadalmi vállalkozások esetében – ezek már
nagyobb kockázatot, illetve a forrás legalább egy részének visszafizetését
is fel tudják vállalni - alternatív finanszírozási eszközök is megoldást
jelenthetnek, például kedvezményes hitel formájában. Ám jelenleg,
ha egy társadalmi vállalkozásnak nagyobb tőkeigényű üzleti modellje
van, szinte semmilyen lehetősége sincs tőkebevonásra: nincsenek
olyan finanszírozók vagy befektetők a magyar piacon, akik a társadalmi
hatás kedvéért a pénzügyi haszon egy részéről lemondanának, legyen
az garanciavállalás, kedvezményes hitel, vagy vissza nem térítendő
tőkebefektetés formájában. Nonprofit szervezetek csak ritkán
jutnak hozzá kereskedelmi banki hitelhez. Hazánkban kifejezetten
nonprofitoknak egyedül a Mikrohitel Zrt. nyújt kisebb összegű hitelt,
azt is főként likviditási gondjaik kezelésére, nem pedig vállalkozási
tevékenységre vagy beruházásra. Az üzleti tervvel rendelkező nonprofit
szervezetek jogi formájuk miatt a Széchenyi-kártya programjából is
kiszorulnak. Alternatívák hiányában 2010-ben a NESsT három magyar
portfólió tagjának nyújtott kedvezményes hitelt, illetve segítette
hitelfelvételüket garanciavállalással, természetesen üzleti modelljükhöz
és pénzügyi helyzetükhöz igazodva. A NESsT célja, hogy portfólió
szervezetei számára továbbra is nyújthasson lehetőséget alternatív
finanszírozási eszközök igénybevételére, illetve hogy tudását megosztva
hozzájáruljon a társadalmi vállalkozások számára elérhető lehetőségek
bővüléséhez, többek között Magyarországon is.
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Bár nem kívülről bevont forrást jelent, az árbevétel növekedésének
elősegítése is megoldást jelenthet a finanszírozásra, azaz ha nem
támogatjuk a társadalmi vállalkozást, hanem vásárolunk tőle. A környező
országokban már működő rendszer szerint ezt például olyan módon is
elősegítik, hogy a vállalatok a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás egy
részét a fent említett módon a társadalmi vállalkozások termékeinek vagy
szolgáltatásainak vásárlásával válthatják ki.
Sok tehát a teendő az induló és az érett társadalmi vállalkozások
kihívásainak megoldása terén. A társadalmi vállalkozások által
elért társadalmi hatás növelése, valamint hosszú távú sikerességük
érdekében finanszírozási és készségfejlesztési támogatásra, illetve ezek
testreszabott kombinációjára van szükség. Az elérhető finanszírozási
eszközök skálájának szélesítése érdekében az állam és a pénzügyi szektor
egyaránt tehet: előbbi a pályázati feltételek és a kizáró rendelkezések
felülvizsgálatával, utóbbi pedig a társadalmi haszon érdekében vállalt
extra kockázat vállalásával, illetve a társadalmi vállalkozások igényeit
figyelembe vevő banki termékek kialakításával. A következő fejezet
tartalmazza a NESsT konkrét ajánlásait a kihívások megválaszolására.
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9. Konklúzió és ajánlások
A társadalmi vállalkozás kifejezés továbbra is idegenül hangzik a
legtöbb magyar fülnek, a modellben rejlő potenciált eddig kevesen
fedezték fel mind a civil szervezetek, mind a szakmapolitika oldalán.
A legnagyobb lendület a fogyatékos és megváltozott munkaképességű
embereket foglalkoztató szervezeteknél tapasztalható, ahol talán
természetesebb módon történt a felismerés: a foglalkoztatás ugyanis
termékeket és szolgáltatásokat eredményez, amiket a szervezetek el
akarnak adni, így önként vagy kényszer hatására a vállalkozás útjára
lépnek, és így keresik céljaik megvalósulását. A hazai nonprofit
szektor fenntarthatósága egyértelműen bizonytalan lábakon áll: a
szervezetek finanszírozási forrásainak egyoldalúsága akadályozza
a legégetőbb társadalmi problémák fenntartható módon történő
megoldásait.
A több lábon állás szükségességét a szervezetek egyre nagyobb
hányada ismeri fel, ám ma még csak egy kis részük tudja ezt
- többek között tudatosan végzett és alaposan megtervezett
vállalkozási tevékenységből szerzett bevételeinek köszönhetően is megvalósítani. A támogató környezet hiánya ellenére folyamatosan
növekedő érdeklődés övezi a társadalmi vállalkozások modelljét. Az
ismeretlenség ellenére hazánkban is találunk már működő társadalmi
vállalkozásokat, melyek bizonyítják, hogy Magyarországon is van a
modellnek létjogosultsága. A megismert hat példa alapján láthatjuk,
hogy nálunk is vannak szervezetek, amelyek képesek társadalmi és
üzleti célokat egymással összhangban sikeresen megvalósítani.
A fejüket vállalkozásra adó civil szervezetek és magánszemélyek
azonban egyelőre nem számíthatnak támogató szabályozási
környezetre és jól kiépült támogatói infrastruktúrára. Ebben nem
történt számottevő előrelépés az elmúlt 10 évben. 2011-ben a
környezet legfeljebb megengedő, de nem támogató. Még mindig
nincs olyan része a közigazgatásnak, mely gazdája lenne a területnek,
ebből kifolyólag állami támogatói rendszer egyáltalán nem létezik;
sőt, a pályáztatási rendszer feltételrendszere olykor „bünteti” a
fenntarthatóságra törekvő megoldásokat vagy éppen kiszorítja a
társadalmi vállalkozásokat a mások számára elérhető lehetőségekből.
Az állami pályáztatók prioritásai között egyelőre nem szerepel
az önfinanszírozó vagy vállalkozási tevékenység ösztönzése; mely
elsősorban abból fakad, hogy ezek a szereplők nem ismerik a modellt
és a hazai vagy külföldi jó példákat, illetve erősen kockázatkerülő
magatartás jellemző rájuk. Biztos eredmények reményében a
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hagyományos megoldásokat részesítik előnyben, nem tartva lépést a
megváltozott, nem csak az államra hagyatkozni kívánó igényekkel.
Az Európai Uniós források beáramlása összességében inkább negatív
hatással volt a társadalmi vállalkozási szemlélet 90-es évek végén
indult elterjedésére. A civil szervezetek zöme nem stratégiai módon,
önállósága megteremtésére használta fel a forrásokat, hanem rövid
távon gondolkodva és saját fenntarthatóságát figyelmen kívül hagyva
költött el sok pénzt. Ahogy azt fentebb említettük, a pályázási feltételek
is a hosszú távú gondolkodás és a hatékony forrás felhasználás ellen
dolgoztak. 2011-ben újra csődhullám fenyegeti a civil szektort, amely
a 90-es évekhez hasonló függésbe került finanszírozóitól, csakhogy
ezek most nem a külföldi alapítványok, hanem az állam és az európai
uniós források. A több lábon állás irányába tett lépéseket lefékezte az
EU és az állam „bőkezűsége”, és a mai nehéz gazdasági helyzetben a
civil szervezeteknél nincsenek válság forgatókönyvek. A vállalkozói és
kockázatvállaló szemléletet és magatartást a finanszírozók is magukévá
kell, hogy tegyék, ahogyan azt a profit szférában meg is tették, hiszen
az innovatív megoldásokat így tuják ösztönözni, és a vállalkozó kedvet
serkenteni.
A társadalmi vállalkozást működtető, és nem állami megrendelésekre
számító szervezeteket kevéssé érintette a közelmúlt finanszírozási
válsága, hiszen piaci igényekre építve ügyfélkörük sokféle és nagyszámú.
A vállalkozói szemlélet felé elmozdulás kulcsfontosságú, mert csak így
tudják a társadalmi vállalkozások sikeresen képviselni és megvédeni
üzleti érdekeiket egy piaci környezetben, és kilépni az alárendelt
támogatotti szerepből. A szemléletváltás nem zajlott még le szektoriális
szinten, és további segítséget igényel.
Nem állami adományozói oldalon a legnagyobb nyitottság a vállalati
szektor részéről érzékelhető, ahol a vállalkozási szemlélettel elért
társadalmi hatást értékelik. Bár a legtöbb céges adományozó
még csak kísérletezik, egyre több a kapcsolódó kezdeményezés
Magyarországon is.
Úgy tűnik, hogy a hazai nonprofit szervezetek számára kiépült egy
általános alapinfrastruktúra; főként az információ-megosztás csatornái és
a pályázatírással kapcsolatos tanácsadás lehetőségei fejlődtek az elmúlt
években. Továbbra is hiány mutatkozik azonban az üzleti készségek
fejlesztésére, és a finanszírozási lehetőségek skálájának szélesítésére
tett erőfeszítések terén. Ez a hiány persze a kis- és mikrovállalkozások
körében is megjelenik, amit a NESsT for-profit társadalmi
vállalkozásoknak szóló hiánypótló programja is bizonyít.
A társadalmi vállalkozások bemutatott példáin keresztül is érzékelhető,
hogy a vállalkozási tevékenységek az elért társadalmi hatás jelentős
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növekedését, illetve végső soron rendszerszintű változásokat
eredményezhetnek. Sikerességüket nehezíti azonban, hogy az induló
és működő társadalmi vállalkozások jelentős támogatás hiányában
működési és finanszírozási kihívásokkal egyaránt küzdenek.
Sok még tehát a teendő a társadalmi vállalkozásokban rejlő potenciál
kiaknázása érdekében. A NESsT évtizedes tapasztalat és jelen kutatás
alapján a következő konkrét ajánlásokat teszi a hazai társadalmi
vállalkozási szektor fejlesztése érdekében.
Infrastruktúra:
•

A célzott támogatói infrastruktúra kiépüléséhez első lépésként
a modell és a jó gyakorlatok széles körben való megismertetése
a feladat. Fórum(ok)at kell teremteni a működő és az induló
társadalmi vállalkozások számára, ahol találkozhatnak egymással,
megoszthatják tapasztalataikat, ösztönözve egymást és a potenciális
vállalkozókat. Emellett a társadalmi vállalkozások hálózatának
kiépülése révén megvalósítható, közös érdekérvényesítés nagyobb
sikerrel kecsegtet a szabályozási és támogató környezet társadalmi
vállalkozás-barátabbá tételében. A NESsT eddig is biztosított
hasonló fórumot portfólió szervezeteinek, de szeretnénk ezt a
kört kiszélesíteni, és lehetőséget biztosítani minden érdeklődőnek
a bekapcsolódásra. Hagyományteremtő céllal a NESsT 2011
júniusában megrendezi az első „Társadalmi Vállalkozások Napját”,
melynek révén a szakmai, szakpolitikai és érdeklődő szélesebb
közönség megismerheti és megvitathatja a társadalmi vállalkozás
koncepcióját, sikeres magyar és egyéb közép-európai példákat és
jó gyakorlatokat, valamint a Magyarországon és külföldön működő
társadalmi vállalkozás-fejlesztési programokat és finanszírozási
mechanizmusokat. A rendezvényt informatív műhelymunkák,
valamint társadalmi vállalkozások kiállítása és vására gazdagítják
majd. A rendezvényhez kapcsolódóan útjára indítjuk a www.
tarsadalmivallalkozas.hu internetes portált, mely folyamatosan bővülő
és gyakorlatias forrásközpontként kívánja a már meglévő tudásanyag
és tapasztat megosztását szolgálni.

Civil szervezetek magatartása, szemlélete:
•

A civil szervezeteknek a fenntartható, több lábon álló finanszírozásra
épülő működés irányába kell elmozdulniuk. Ehhez stratégia tervvel
és legalább középtávú elképzelésekkel kell rendelkezniük. Érdemes
tudatosan csökkenteniük az állami források arányát bevételeik
között, és alternatívák után nézniük, megfontolva a társadalmi
vállalkozás lehetőségét, felmérve annak megvalósíthatóságát.
Amennyiben nem reális a vállalkozási tevékenység, aktívabban kell
keresniük magán adományozók támogatását, ha szükséges, akkor a
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•

•

lehetséges adományozókat célzó felvilágosító programokkal, amelyek
nemcsak természeti katasztrófa esetére, hanem a szervezeti működés
támogatására is kérnek támogatást. Ezzel a filantróp gondolkodást
elterjedését is segíthetik, és saját jövőbeni támogató bázisukat is
kiépíthetik.
A civil szervezeteknek tovább kell lépni a vállalkozói ismeretek és
készségek fejlesztése irányába. Ehhez igénybe vehetnek képzéseket,
szakemberek önkéntes munkáját, illetve állíthatják ezt humán
erőforrás utánpótlásuk középpontjába. Miért ne lehetnének
frissen végzett üzleti vagy marketing, esetleg design szakemberek a
csapatban? Az üzleti szektorral való kapcsolat építés első lépése lehet
üzleti szakemberek önkéntesként való bevonása a vállalkozás vagy a
stratégia építésébe.
A vállalkozni kívánó szervezeteknek mindenképpen javasolt,
hogy saját maguk készítsenek üzleti tervet. Ezáltal megismerik az
elindítani kívánt üzleti tevékenységet és az iparágat, felmérik várható
hasznukat és kockázataikat, és elsajátítják az alapvető ismereteket és
üzleti gondolkodást. Üzleti tervvel a kezükben egyenrangú tárgyaló
partnerként állhatnak oda a finanszírozók és az ügyfelek elé.

Állami szerepvállalás, szakpolitika:
•

•

•

•
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A társadalmi vállalkozások állami döntéshozók körében történő
népszerűsítése több szempontból is kulcsfontosságú a támogató
környezet kiépítéséhez. Több párbeszédre van szükség a társadalmi
vállalkozások és a szakpolitika között akár konkrét rendezvények,
akár rendszeres konzultációk formájában. Külföldön jól működő
példa, hogy az állami apparátusban külön civil szektor és társadalmi
vállalkozás felelős is van, aki az állandó kapcsolatot biztosítja.
A küldetésüket szem előtt tartó vállalkozó nonprofitokat nem
büntetni, hanem ösztönözni lenne érdemes. A jelenlegi rövid
távú támogatási logikára épülő állami pályáztatói mechanizmusok
azonban inkább ellenösztönzik a profitábilis vállalkozást, a
pályázati kiírások és feltételek sokszor ellene hatnak a valóban
fenntartható programok megvalósulásának. Az ellenösztönző elemek
felülvizsgálatával és azok kiiktatásával hosszú távon fenntartható
megoldások születését segíthetnék elő a szakpolitikai döntéshozók.
Legyenek olyan pályázatok, amelyek kifejezett célként fogalmazzák
meg a társadalmi vállalkozások ösztönzését és támogatását, hogy ne
csak burkoltan, valamilyen egyéb cél elérésének köntösébe öltözve
pályázhassanak rá az érdeklődők.
Jelenleg az állami és uniós támogatásokból megvalósuló programok
hatékonyságának mérőeszközei igen korlátozottak. Ahhoz, hogy
ezek a támogatások a lehető legjobb helyen hasznosulhassanak,
szükség van a támogatott programok valódi hatékonyságának és
eredményességének nyomon követési rendszereire. A NESsT által
használt és az aktív adományozás eszköztárába tartozó teljes körű
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teljesítmény- és hatásmérő rendszer jó példával szolgálhat egy
működő mérési rendszer alapjaihoz.
A kis-és középvállalkozások finanszírozására létrehozott JEREMIE
alapok példájára létesüljön a társadalmi vállalkozásokat támogató
befektetési alap. Ez pusztán állami vagy magántőke bevonásával
is elképzelhető, és a piac már meglevő szereplőinek bevonásával
működtethető. A társadalmi vállalkozásokkal dolgozó hazai
és külföldi szakértők segíthetnek az alap megvalósíthatósági
tanulmányának elkészítésében.
Vizsgálják felül a kis- és középvállalkozások számára nyitott
finanszírozási lehetőségek kiterjesztését társadalmi vállalkozásokra
is. Az állam vállaljon hitelgaranciát, a kereskedelmi bankok pedig
vizsgálják felül kockázat elbírálási rendszerüket oly módon, hogy az a
társadalmi vállalkozásokat is értékelni tudja, nem pusztán formalitás,
hanem üzleti potenciál alapján. Ebben ugyancsak támaszkodhatnak
a társadalmi vállalkozásokkal és civil szervezetekkel dolgozó hazai és
külföldi szakértőkre.
Közvetlen támogatásuk mellett az állam a társadalmi vállalkozások
termékei és szolgáltatásai iránti kereslet növelésével is segítheti őket.
Például lehetővé tehetné azoknak a vállalatoknak, melyek nem
alkalmaznak megváltozott munkaképességű munkavállalót, hogy a
rehabilitációs hozzájárulást vagy annak egy részét kiváltsák társadalmi
vállalkozásoktól vásárolt termékek vagy szolgáltatások beszerzésével.
Preferált vagy kiemelt beszállító státusz kialakítása révén az állam
önmaga is a társadalmi vállalkozások megrendelőjévé válhatna
közbeszerzései keretében.

Adományozók és nem állami finanszírozók:
•

•

Az induló és növekedni kívánó vállalkozások segítésére igényeikhez
illeszkedő, pénzügyi és készségfejlesztési támogatást kombináló
támogatói eszközök kifejlesztésére van szükség. Az adományozók
is merjenek nagyobb kockázatot vállalni a nagyobb társadalmi
haszon reményében. A NESsT és hozzá hasonló támogatók szívesen
megosztják tapasztalataikat, ha ezzel kedvet csinálnak a társadalmi
vállalkozások támogatásához. Az adományozóknak fel kell ismerniük,
hogy a vállalkozás gyakran jobb vagy a legmegfelelőbb forma az
általuk fontosnak tartott társadalmi probléma megoldására, és
hogy távozásuk után is biztosítani tudja egy sikeres kezdeményezés
fennmaradását.
Az érett társadalmi vállalkozások számára az alternatív finanszírozási
mechanizmusok kiépülését kell ösztönözni, melyhez elsősorban a
pénzpiaci szereplők nyitottságára, az eddiginél kockázatvállalóbb
attitűdjére van szükség. Jelenleg például nincsen olyan
hitelkonstrukció, olyan hitelalap Magyarországon, ahová a társadalmi
vállalkozások fordulhatnának. Első lépésként az üzleti vállalkozások
számára hozzáférhető lehetőségek kiszélesítése (pl. Széchenyi-kártya
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program) szükséges. Hosszú távon azonban kifejezetten a társadalmi
vállalkozások igényeit szem előtt tartó finanszírozási konstrukciók
(kedvezményes hitellehetőségek, garanciavállalások) segíthetnék elő
a társadalmi vállalkozásokban rejlő potenciál kiaknázását.
Az üzleti és a nonprofit szféra szorosabb, partnerségen alapuló
együttműködése, és az állam befektetői szemléletű magatartása
teheti lehetővé, hogy a társadalmi vállalkozások elterjedése révén a
társadalmi problémákra fenntarthatóbb válaszok születhessenek.
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