
NESsT
Kézikönyv sorozat

felkészülni,
vigyázz...
Lee Davis, Nicole Etchart, 
María Cecilia Jara & 
Joanna Messing

Az önfinanszírozás 
megteremtésének elsõ lépései

NESsT Nonprofit 
Enterprise and 
Self-sustainability 
Team



felkészülni, vigyázz... Az önfinaszírozás megteremtésének elsõ lépései
Copyright © NESsT 2006

g e t  r e a d y,  g e t  s e t . . .

A könyvrõl:
Ennek az interaktív kézikönyvnek a középpontjában 
a társadalmi vállalkozás indítására készülõ nonprofit 
szervezetek elõtt álló, az üzleti tervezést elõkészítõ 
feladatok állnak. A felkészülni, vigyázz... végigvezeti 
a nonprofit szervezetek vezetõit és munkatársait egy sor
olyan gyakorlaton, amely segít felmérni a társaság 
szervezeti és pénzügyi felkészültségét a vállalkozási 
tevékenységre, illetve felvázolni a társadalmi vállalkozás 
révén megvalósítani kívánt értékeket, küldetésbeli és 
pénzügyi célokat. A kézikönyv egy olyan kreatív módszert
mutat be, amelynek segítségével kiválasztható az adott 
szervezet alapvetõ képességeinek, valamint önfinanszírozási
igényeinek megfelelõ vállalkozási ötlet. Az ötlet kiválasztását
követõen a kézikönyv végigvezeti a nonprofit szervezetet 
a megvalósíthatósági elõtanulmány elkészítésén, amely rö-
viden felméri, hogy az ötlet megvalósítható-e, és 
megfelel-e a szervezet céljainak. A kifejezetten nonprofit
szervezeteknek íródott felkészülni, vigyázz... fejleszti a 
nonprofit szervezetek vezetõinek vállalkozói készségeit, és
segít elkerülni, hogy a szervezetek letérjenek a küldetésük
által kijelölt útról.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönjük a Citigroup Alapítvány támogatását, amely lehetõvé tette, hogy ez a
kiadvány magyar nyelven is megjelenhessen.

A Citirõl

A Citi vezetõ globális pénzügyi szolgáltatóként körülbelül 200 millió lakossá-
gi, vállalati, állami és intézményi ügyfelet szolgál ki a világ több mint 
100 országában. A pénzügyi termékek és szolgáltatások széles skáláját kínálja
ügyfelei számára, beleértve a lakossági banki szolgáltatásokat, a hiteleket, 
a vállalati és a befektetési szolgáltatásokat, illetve az értékpapír-kereskedel-
met és a vagyonkezelést. A piros ív védjegy olyan fõ márkaneveket tartalmaz,
mint a Citibank, CitiFinancial, Primerica, Citi Smith Barney és a Banamex.
További információk a www.citigroup.com vagy a www.citi.com címen találhatók.

A Citigroup Alapítványról

A Citigroup Alapítvány olyan szervezeteket támogat világszerte, amelyek 
segítenek az emberek életét jobbá tenni, a vállalkozásoknak növekedni, a kö-
zösségeknek fejlõdni. A Citigroup Alapítvány adományozói tevékenységét el-
sõsorban három területre koncentrálja: pénzügyi ismeretek terjesztése, a jövõ
nemzedék nevelése, közösségek és vállalkozások fejlesztése. További informá-
ciók az alapítvány tevékenységérõl: www.citigroupfoundation.com.

A NESsT ezúton szeretne köszönetet mondani az alábbi személyeknek, illet-
ve intézményeknek a felkészülni, vigyázz... Az önfinaszírozás megteremtésének elsõ
lépései elkészítésében nyújtott felbecsülhetetlen értékû segítségükért.

Paula Antezana, független tanácsadó, a Fundación Arias (CR) korábbi mun-
katársa
John Brauer, Community Vocational Enterprises (CVE) (US)
Peter C. Brinckerhoff, Corporates Alternatives, Inc. (US)
Miloslava Caletkova, P-Centrum (CZ)
Philip Collyer, a NESsT igazgatótanácsának tagja (US)
Cynthia Gair, REDF (US)
Juan Pablo Iribarne, koncepció véleményezése és szerkesztõi útmutatás (AR)
Julia Jones, REDF, jelenleg független tanácsadó (US)
Jim Masters és a Center for Community Futures (US) sok más munkatársa
Jorge Razeto, Corporación CIEM Aconcagua (CL)
Fernand Vincent & Piers Campbell, The RAFAD Foundation (CH)

A NESsT õszinte köszönetét fejezi ki a kiadvány létrejöttéhez pénzügyi 
támogatást nyújtó alapítványoknak és intézményeknek:

The Charles Stewart Mott Foundation
Az Egyesült Államok chilei nagykövetsége
The David and Lucile Packard Foundation
The Open Society Institute Information Programme
United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural
Affairs, Office of Citizen Exchanges

Köszönjük!
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1. fejezet
Felkészülés

FELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ...

1. fejezet:Felkészülés

Célkitûzések:
– a kézikönyv rendeltetésének és céljainak megismerése,
– a kézikönyv használatának megismerése, illetve
– a folyamatot irányító Vállalkozási Csapat felállítása.
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A legtöbb nonprofit szervezetnek az adományokat leszámítva igen korláto-
zottak a pénzügyi forrásai. Biztos fenntartható források után kutatva egyes
nonprofit szervezetek társadalmi vállalkozást (vagyis önfinanszírozó tevé-
kenységet) indítanak, hogy szabadon felhasználható többletforrásokkal egé-
szítsék ki az állami, illetve magánszektorból kapott adományaikat. A piac a
legtöbb nonprofit szervezet számára ismeretlen terület, amely a korábbi szak-
mai tapasztalataiktól eltérõ készségeket igényel. Ez a helyzet új kihívást je-
lent a nonprofit szervezetek vezetõi számára, akiknek fel kell készülniük a
vállalkozás sajátos kockázataira és követelményeire; gondoskodniuk kell ar-
ról, hogy a vállalkozói tevékenység felelõsségteljes legyen, és ne sértse a szer-
vezet alapvetõ küldetését és szellemiségét; illetve óvniuk kell a szervezet és
általában a nonprofit szektor jó hírét és értékeit.

A felkészülni, vigyázz... a társadalmi vállalkozások korai, az üzleti tervezést
elõkészítõ szakaszában kíván segítséget nyújtani a nonprofit szervezetek
munkatársainak és vezetõinek. A cél az, hogy a nonprofit szervezetek a válto-
zások elindítása elõtt megértsék a vállalkozói tevékenység kockázatait, köve-
telményeit és kihívásait, valamint megfelelõ módon felkészüljenek ezekre.

A felkészülni, vigyázz... elsõdleges célja
– a megállítás (vagyis megállítani, és helyzetük újraértékelésére késztetni

azokat a nonprofit szervezeteket, amelyek nem állnak készen az önfinanszí-
rozásra); illetve

– az útnak indítás (vagyis a pénzügyi és/vagy küldetéshez kapcsolódó célok
megvalósítása érdekében segítséget nyújtani a vállalkozási ötlet csiszolásá-
ban azoknak a nonprofit szervezeteknek, amelyek készen állnak az önfi-
nanszírozásra).

A felkészülni, vigyázz... nagy része a felkészítésre összpontosít, akárcsak a tér-
kép, amely útbaigazít, és meggátolja, hogy eltévedjünk. A könyvnek egyálta-
lán nem célja, hogy gátolja az innovációt, illetve a vállalkozói tevékenységet a
nonprofit szervezetek körében. Éppen ellenkezõleg: igyekszik elkerülni,
hogy a nonprofit szervezetek olyan kockázatot vállaljanak, amelyre nincsenek
felkészülve. A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységének potenci-
ális kockázata jelentõs, sõt sok esetben nagyobb, mint egy hagyományos üz-
leti vállalkozás indításával járó kockázat (lásd 1-1. ábra). A felkészülni, vi-
gyázz... célja, hogy segítsen a társadalmi vállalkozás korai fejlõdési szakaszá-
ban felismerni ezeket a kockázatokat, és felkészíteni rájuk a szervezetet.

Könyvünk abból a feltevésbõl indul ki, hogy minél jobban ismeri és látja 
elõre a társadalmi vállalkozás potenciális kockázatait a szervezet, annál való-
színûbb, hogy sikeresen meg tudja valósítani önfinanszírozási céljait. Erre
persze nincs garancia – a vállalkozások világa tele van meglepetésekkel, nem
várt változásokkal és véletlenekkel. A felkészülni, vigyázz... módszerei remé-
nyeink szerint segítenek, hogy ön és szervezete közelebb kerüljön a sikerhez.

1.1 A felkészülni, vigyázz... rendeltetése
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A felkészülni, vigyázz...felvázol egy folyama-
tot, amely végigvezeti önt a társadalmi
vállalkozás üzleti tervezést elõkészítõ lépé-
sein (lásd a következõ oldalon). Az üzleti
tervezés, illetve a vállalatvezetés késõbbi
szakaszához számos szakmai forrás nyújt
segítséget a nonprofit szervezeteknek
(ezek egy részét megtalálja a További for-
rások címû fejezetben). A felkészülni,
vigyázz... a társadalmi vállalkozások kezde-
ti fejlõdési szakaszára összpontosít, ame-
lyet sok esetben elfelejtenek, illetve alábe-
csülnek. Tisztában vagyunk azzal, hogy
egyes nonprofit szervezetek több tapaszta-
lattal rendelkeznek a vállalkozásfejlesztés
területén, mint mások, de szeretnénk az
alapoktól elindulni. Éppen ezért néhány
olvasónk dönthet úgy, hogy átugorja a fo-
lyamat elsõ lépéseit. Mégis azt javasoljuk,
hogy kövesse az itt leírt lépéseket, mivel
tapasztalataink szerint a vállalkozásfejlesz-
tés kockázatait úgy lehet a leghatékonyab-
ban kezelni, ha elõre látjuk õket, és alapo-
san felkészülünk rájuk.

A felkészülni, vigyázz... folyamatának végére érve választ tud majd adni a kö-
vetkezõ kérdésekre:
– érdemes önfinanszírozásra törekednie a szervezetünknek?
– készen állunk az önfinanszírozásra?
– mely vállalkozási ötlet(ek) megfelelõ(ek) számunkra?
– mely vállalkozási ötletek adnak lehetõséget önfinanszírozási céljaink meg-

valósítására?
– érdemes további idõt, illetve energiát fordítani a vállalkozási ötletünk 

alaposabb elemzésére?

1-1: AZ ÖNFINANSZÍROZÁS LEGFÕBB KOCKÁZATAI

1. A hangsúly és a prioritások elmozdulhatnak a szervezet küldetésétõl
a vállalkozási tevékenység irányába (ez különösen akkor lehet problé-
ma, ha a vállalkozás nem kötõdik a szervezet küldetéséhez);

2. A vállalkozás elvonhatja a nonprofit szervezet erõforrásait (pl. az
munkatársak munkaidejét, pénzügyi forrásokat) a programoktól;

3. Elõfordulhat, hogy a vállalkozás nem termel nyereséget (vagy csak
minimális mértékben) a szervezet küldetésének megvalósítására;

4. A sikertelen vállalkozás eladósodhat, illetve elvesztheti a szûkös
pénzügyi forrásait;

5. A vállalkozás ronthatja a szervezet hírnevét az érintettek és a nagy-
közönség körében; illetve

6. A társadalmi vállalkozás elindításával és menedzselésével járó stressz
túlterhelheti, “kiégetté teheti” a munkatársakat.

Azt javasoljuk, hogy
kövesse az itt leírt 
lépéseket, mivel ta-

pasztalataink szerint a vállalkozásfej-
lesztés kockázatait úgy lehet a legha-
tékonyabban kezelni, ha elõre látjuk
õket, és alaposan felkészülünk rájuk.
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1. lépés: A szervezet felkészültségének felmérése
A felkészültség felmérésnek célja, hogy segítsen tisztázni az önfinan-
szírozás rendeltetését és céljait, illetve feltárni a társadalmi vállalkozás
elindításához szükséges, már meglévõ belsõ támogatási, pénzügyi és
szervezeti készségeket. Ebben a lépésben:
– megtudhatja, hogy mi az önfinanszírozás és a társadalmi vállalkozás,

és az milyen elõnyöket, kihívásokat, illetve kockázatokat hordoz az
ön szervezete számára;

– megállapíthatja, hogy az önfinanszírozás illeszkedik-e szervezete
alapvetõ értékeihez és átfogó stratégiai terveihez;

– világosan megfogalmazhatja céljait és elvárásait az önfinanszírozás-
sal kapcsolatban;

– kidolgozhat egy olyan stratégiát, amely megfelelõ szervezeti támo-
gatást biztosít társadalmi vállalkozási ötletéhez (ötleteihez);

illetve
– felmérheti, hogy rendelkezik-e a társadalmi

vállalkozás ötletének megvalósításához szük-
séges szervezeti és pénzügyi kapacitással.

2. lépés: Vállalkozási ötlet kiválasztása
A szervezeti felkészültség felmérését követõ fontos lépés a szervezet
küldetéséhez és pénzügyi céljaihoz egyaránt igazodó önfinanszírozási
ötlet kiválasztása. A szervezeteknek sok esetben több olyan ötletük is

van, amelyet szeretnének megvalósítani, illetve amelyhez jó
adottságokkal rendelkeznek, de nem tudják, ho-

gyan szûkítsék a kört. Ebben a lépésben:
– feltérképezheti munkatársai alapvetõ képességeit;

– tisztázhatja szervezete önfinanszírozással szemben támasz-
tott követelményeit;

– összegyûjtheti és rangsorolhatja az önfinanszírozási lehetõségeket /
ötleteket, és kiválaszthatja közülük a szervezete számára legmegfele-
lõbb 2-3 ötletet.

3. lépés: Megvalósíthatósági elõtanulmány
A megvalósíthatósági elõtanulmány segít felmérni a

társadalmi vállalkozási ötletek életképességét (és
potenciális nyereségességét). A megvalósíthatóság

elõzetes felmérése lehetõvé teszi, hogy jelentõsebb kezdeti
idõ- és energiaráfordítás nélkül, néhány gyors számítással és döntéssel
megállapíthassa, hogy az ötletet érdemes-e tovább vizsgálni (vagyis
teljes megvalósíthatósági tanulmányt készíteni róla). Az elõzetes meg-
valósíthatósági elemzés segít kiszûrni azokat a vállalkozási ötleteket,
amelyek nem lennének nyereségesek, vagy egyéb okból nem lenné-
nek alkalmasak a kitûzött célok megvalósítására.

A TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK
ÜZLETI TERVEZÉST ELÕKÉSZÍTÕ
LÉPÉSEI:

Szervezeti és pénzügyi
szempontból készen
áll az önfinanszírozás
és a társadalmi vállalkozás 
elindítására?

Mely ötletek igazodnak
legjobban az ön elvá-
rásaihoz és a szerve-
zet alapvetõ képességeihez?

Mely vállakozási 
ötletek a legalkalma-
sabbak az önfinanszírozási
célok megvalósítására?

1. LÉPÉS: A FELKÉSZÜLTSÉG FELMÉRÉSE

2. LÉPÉS: VÁLLALKOZÁSI ÖTLET KIVÁLASZTÁSA

3. LÉPÉS: MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELÕTANULMÁNY

1.2 Az üzleti tervezést elõkészítõ lépések

A felkészülni, vigyázz... modellje szerint a társadalmi vállalkozások fej-
lesztésének elõkészítõ tervezése három lépésbõl áll:
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2. FEJEZET: MÓDSZEREK KIVÁLASZTÁSA
Megtudjuk, hogy mi az önfinanszíro-
zás, és hogyan járul hozzá a szervezet
általános, hosszútávú fenntarthatósá-
gához. Felmérjük a finanszírozás for-
rásait, illetve az adománygyûjtés és az
önfinanszírozás egymáshoz viszonyí-
tott elõnyeit/hátrányait.

1. kulcsfontosságú döntés:
Megfelelõ-e számunkra a társadalmi vál-
lalkozás, mint önfinanszírozási forma?

1. FEJEZET: FELKÉSZÜLÉS
Megismerjük a kézikönyv célját, az üzleti
tervezést elõkészítõ folyamat lépéseit és
azok végrehajtását.

A FELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ... FOLYAMATTÉRKÉPE

5. FEJEZET: MEGVALÓSÍTHATÓ-
SÁGI ELÕTANULMÁNY ELKÉSZÍ-
TÉSE
Elõzetes megvalósíthatósági 
elemzést készítünk a vállalkozási
céloknak és kritériumoknak
megfelelõ ötletekrõl.

A FÜGGELÉK: ESETTANULMÁNY
Az üzleti tervezést elõkészítõ feladatok gyakorlati
alkalmazása a Community Vocational Enterprises
(CVE) példáján keresztül.

3. kulcsfontosságú döntés:
Mely vállalkozási ötlet(ek) 
a legalkalmasabbak 
számunkra?

4. kulcsfontosságú döntés:
Mely ötletek adnak lehetõséget 
a céljaink megvalósítására?

2. kulcsfontosságú döntés:
Készen állunk-e az önfinanszíro-
zásra és a társadalmi vállalkozás
elindítására?

3. FEJEZET: A FELKÉSZÜLTSÉG FELMÉRÉSE
Megvizsgáljuk, hogy a társadalmi vállalkozás milyen hatással lehet küldetésünkre és
szervezeti értékeinkre. Felmérjük a vállalkozás szervezeten belüli támogatottságát
és a szervezeti, pénzügyi felkészültséget. Meghatározzuk a szervezet önfinanszíro-
zással kapcsolatos pénzügyi céljait.

1

2

3

4

5

CVE *

*
*

*
*

4. FEJEZET: VÁLLALKOZÁSI ÖTLET KIVÁLASZTÁSA
Meghatározzuk a vállalkozási ötlet kiválasztásának
kritériumait, feltárjuk a munkatársak alapvetõ ké-
pességeit, és összegyûjtjük a felmerült vállalkozási
ötleteket.
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1.3.1 A felkészülni, vigyázz... célközönsége
A felkészülni, vigyázz... olyan nonprofit szervezeteknek szól, akik társadalmi
vállalkozás segítségével tervezik megvalósítani önfinanszírozási céljaikat (va-
gyis saját bevételt szerezni a küldetésük támogatásához). A kézikönyv széle-
sebb közönség számára is hasznos lehet:
– gyakorló nonprofit szakemberek: a felkészülni, vigyázz... elsõsorban gyakorló

nonprofit szakembereknek – munkatársaknak, felügyelõ bizottsági tagok-
nak stb. – szól, akik saját szervezetükben meg tudják valósítani az üzleti
tervezést elõkészítõ folyamatot;

– adományozók és befektetõk: a felkészülni, vigyázz... azon adományozók, illetve
befektetõk számára is hasznos lehet, akik szeretnének többet megtudni a
társadalmi vállalkozások indításáról, és arról, miként ösztönözhetik 
az ilyen jellegû tevékenységet az általuk támogatott nonprofit szervezetek
körében;

– vezetési és fejlesztési tanácsadók, oktatók és hallgatók: a felkészülni, vigyázz... 
oktatási, képzési tananyagként, illetve referenciaként azok számára is 
hasznos lehet, akik nonprofit szervezeteknek nyújtanak segítséget, vagy 
üzleti fejlesztési, menedzsment oktatást nyújtanak nonprofit 
szervezeteknek.

1.3.2 A felkészülni, vigyázz... használata
A felkészülni, vigyázz... CD része az 1-5. fejezetet tartalmazó kézikönyv, 38 fel-
adatlap, a CVE esettanulmány és a további források felsorolása. Javasoljuk,
hogy nyomtassa ki a CD-ROM-on található feladatokat a Vállalkozásfej-
lésztési Csapat tagjai számára. Az angol nyelvû könyvcsomaghoz mellékelt
mappa segít rendszerezni a folyamat során elkészített feladatlapokat.

A felkészülni, vigyázz... folyamata feladatok és példák kombinációjára épül:
– feladatok: a felkészülni, vigyázz... egy sor olyan feladatot tartalmaz, amely 

lehetõvé teszi, hogy az üzleti tervezést elõkészítõ folyamat során szervezete
valódi helyzetét és adatait használja fel. Nem minden feladat alkalmazható
minden nonprofit szervezetre. Saját szervezete kapacitásától és tapasztala-
taitól függõen válassza ki, hogy mely feladatokat hajtja végre. Javasoljuk
azonban, hogy minden feladatot próbáljon meg végrehajtani, egyiket se
ugorja át azért, mert az az ön helyzetében véleménye szerint nem fontos.
Mindegyik feladat épít a korábbi feladatokra, így a kihagyott feladatok hi-
ányzó információt, illetve megválaszolatlan kérdéseket eredményezhetnek
a folyamat végén;

– iránymutatók: a felkészülni, vigyázz...… szövegében számos rövid példát, il-
letve nyíllal jelölt ábrát talál, amelyek segítenek megérteni, illetve végre-
hajtani az üzleti tervezést elõkészítõ folyamat adott lépését;

1.3 A felkészülni, vigyázz... használata

Munkafüzet 
feladatok:
Ez az ikon a felké-

szülni, vigyázz... folyamat aktuális
lépésénél elvégzendõ feladatot je-
löli. A bal felsõ sarokban látható
szám a feladat száma a munkafü-
zetben.

Iránymutatók:
Ez az ikon olyan
gyakorlati példát

vagy tanácsot jelöl, amely segít az
ön szervezetének végrehajtani a
felkészülni, vigyázz... folyamatának
adott lépését.

#
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felkészülni, vigyázz...

Esettanulmány:
Ez az ikon a CVE
esettanulmány feje-
zetét jelöli, amely a
felkészülni, vi-

gyázz... feladatainak gyakorlati alkal-
mazását szemlélteti. A jobb felsõ sa-
rokban látható szám a kapcsolódó fe-
jezet száma.

– figyelmeztetések: a felkészülni, vigyázz... szövegében számos figyelmezetést ta-
lál. Ezek olyan kérdésekre, illetve potenciális problémákra hívják fel a fi-
gyelmét, amelyekre az üzleti tervezést elõkészítõ folyamat során fokozott fi-
gyelmet kell fordítania;

– esettanulmány: a felkészülni, vigyázz... esettanulmányának fejezetei egy San
Francisco-i nonprofit szervezet, a Community Vocational Enterprises (CVE)
valódi tapasztalatain keresztül szemléltetik az üzleti tervezést elõkészítõ 
folyamat egyes lépéseinek gyakorlati alkalmazását. Az esettanulmány hat
fejezete leírja azt a folyamatot, amelyen keresztül a CVE felmérte társadal-
mi vállalkozása megvalósíthatóságát. Az 1-3. fejezet az üzleti tervezést elõ-
készítõ folyamatot mutatja be a CVE példáján keresztül (az itt leírt lépések-
kel párhuzamosan). A 4-6. fejezet a CVE vállalkozásainak tényleges tervezé-
sét és elindítását írja le. Az esettanulmány második része azt szemlélteti,
hogy az üzleti tervezést elõkészítõ folyamat során hozott fontos döntések
hogyan hatnak a késõbbi tervezésre és a vállalkozás elindítására. Például a
CVE az egyik üzleti vállalkozásához készített teljes megvalósíthatósági ta-
nulmányt, a másikhoz azonban nem, és ez késõbb hatással volt a vállalkozá-
sok fejlesztésére. Az esettanulmány fejezetei útmutatást és ötleteket adnak a
feladatok végrehajtásához;

– további források: a felkészülni, vigyázz... végén olyan hasznos kiadványokat,
szervezeteket és honlapokat sorolunk fel, amelyek további információt
nyújtanak az üzleti tervezést elõkészítõ folyamathoz.

1.3.3 Vállalkozásfejlesztési Csapat létrehozása
A könyvben leírt feladatok végrehajtását, illetve az üzleti tervezést elõkészítõ
folyamat megvalósítását nem lehet a szervezet egyetlen tagjára bízni. Az üzle-
ti tervezést elõkészítõ folyamat kritikus eleme a vállalkozás elindításához
szükséges belsõ szervezeti támogatás megszerzése. Ne becsülje alá ennek az
elméleti és gyakorlati vonatkozásait! Ha az üzleti tervezést elõkészítõ folya-
mat kezdetétõl bevonja a feladatok elvégzésbe a legfontosabb érintetteket, az
egyértelmûen és közvetlenül pozitív hatással lesz a végeredményre. A vállal-
kozásfejlesztés üzleti tervezést elõkészítõ feladatainak elvégzéséhez szükséges
hatáskörrel, erõforrásokkal és befolyással rendelkezõ vezetõk, illetve kedvez-
ményezettek részvétele és támogatása nélkül a felkészülni, vigyázz... teljes fo-
lyamata haszontalan.

Javasoljuk, hogy állítson fel a szervezetben a legfõbb érintettek (munkatár-
sak, felügyelõ bizottság, önkéntesek, kedvezményezettek, ügyfelek stb.) 
képviselõibõl álló Vállalkozásfejlesztési Csapatot, amelynek tagjai közösen 
vezetik végig a szervezetet a felkészülni, vigyázz... üzleti tervezést elõkészítõ 
folyamatán.

A Vállalkozásfejlesztési Csapat feladata
A Vállalkozásfejlesztési Csapatot a szervezet vezetõségének és felügyelõ bi-
zottságának támogatásával kell létrehozni. A Csapat számára biztosítani kell
az üzleti tervezést elõkészítõ folyamat költségeit fedezõ pénzkeretet, illetve a
feladataik végrehajtásához szükséges adminisztratív támogatást. A Csapatban
helyet foglaló munkatársak munkatervében megfelelõ idõkeretet kell elkülö-

További források:
Ez az ikon a Továb-
bi források címû
rész hivatkozását

jelöli, ahol további információkat ta-
lálhat a felkészülni, vigyázz... folya-
mata során felvetett témákról.

Vigyázat!
Ez az ikon olyan
kérdésre, illetve
potenciális problé-
mára hívja fel a fi-

gyelmet, amelyre a felkészülni, vi-
gyázz... üzleti tervezést elõkészítõ
folyamata során fokozott figyelmet
kell fordítania.

VIGYÁZAT!
A vállalkozás-
fejlesztés üz-
leti tervezést
elõkészítõ fel-
adatainak el-
végzéséhez

szükséges hatáskörrel, erõfor-
rásokkal és befolyással rendelke-
zõ vezetõk, illetve kedvezménye-
zettek részvétele és támogatása
nélkül a felkészülni, vigyázz...
teljes folyamata haszontalan.

CVE#
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1-1. feladat:
Válassza ki a
Vállalkozásfej-
lesztési Csapat
tagjait, akik 

végigvezetik a szervezetet 
az üzleti tervezést elõkészítõ 
folyamaton.

níteni a vállalkozásfejlesztési munkára, amelyet prioritást élvezõ feladatként
kell kezelni.

A Vállalkozásfejlesztési Csapat feladatai a következõk:
– világosan meg kell indokolnia, hogy a szervezetnek miért célszerû, illetve

szükséges az önfinanszírozás és a társadalmi vállalkozás lehetõségeit vizs-
gálnia;

– gondoskodnia kell arról, hogy az üzleti tervezést megelõzõ folyamat a leg-
fõbb döntéshozók teljes elkötelezettségével és támogatásával történjen;

– gondoskodnia kell arról, hogy az üzleti tervezést megelõzõ folyamat körül-
tekintõ és átlátható legyen, és magába foglalja a szervezet legfõbb kedvez-
ményezettjeinek véleményét és visszajelzéseit;

– gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezésre álljon a feladatok végrehajtá-
sához és a jól informált döntések meghozatalához szükséges szakértelem;

– gondoskodnia kell arról, hogy az üzleti tervezést megelõzõ folyamat ered-
ményei beépüljenek a megvalósításra kerülõ konkrét akciótervbe.

A Vállalkozásfejlesztési Csapat tagjai
Ideális esetben a Vállalkozásfejlesztési Csapat öt- vagy hattagú, ami biztosítja
a szervezeti álláspontok, készségek, beosztások és szintek kiegyensúlyozott
képviseletét. A Csapatban szerepelnie kell egy irányítónak (szószólónak), az
ügyvezetõnek, a felügyelõ bizottság valamely tagjának, egy pénzügyi / üzleti
téren jártas munkatársnak (vagy elnökségi tagnak), a leendõ vállalkozás veze-
tésére képes munkatársnak, egy kedvezményezettnek, ügyfélnek, és egy „kri-
tikusnak,” aki („az ördög ügyvédjeként”) építõ kritikákat fogalmaz meg.

A Vállalkozásfejlesztési Csapat összehívása
A Vállalkozásfejlesztési Csapatnak önállóan kell megszerveznie a folyamatot,
illetve az egyes lépéseket követõen megvitatnia az elért eredményeket. A
Csapat felel a feladatok végrehajtásáért a többi érintett körében. Ugyancsak
a Csapatnak kell elemeznie a feladatok eredményeit, és dönteni a továbblé-
pésrõl.

1-2.: A felkészülni, vigyázz... FOLYAMATÁNAK LEGFÕBB DÖNTÉSI PONTJAI
A felkészülni, vigyázz... üzleti tervezést elõkészítõ folyamatában négy olyan kritikus pont van, ahol fontos 
döntést kell hozni. Ezeken a fõ döntési pontokon a szervezet felügyelõ bizottságának összehívására is szükség lehet.
A felkészülni, vigyázz... példái és feladatlapjai segítenek összegyûjteni azokat az információkat, amelyekre a Vállal-
kozásfejlesztési Csapatnak és a felügyelõ bizottságnak a döntéshez szüksége lesz.

1. FÕ DÖNTÉS:
Nekünk való az önfinan-
szírozás? A társadalmi vál-
lalkozás segít-e megvaló-
sítani az önfinanszírozási
céljainkat?

*1

2. FÕ DÖNTÉS:
Készen állunk az önfi-
nanszírozásra? Rendelke-
zünk-e a szükséges
pénzügyi és szervezeti
képességekkel?

*2

3. FÕ DÖNTÉS:
Mely vállalkozási ötletek
felenek meg küldeté-
sünknek, értékeinknek,
képességeinknek és cél-
jainknak?

*3

4. FÕ DÖNTÉS:
Megvalósítható-e a vál-
lalkozási ötlet? Képes-e
elérni a céljainkat?

*4

1-1
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felkészülni, vigyázz...

A felkészülni, vigyázz... az üzleti tervezést elõkészítõ folyamatának megkezdése
elõtt érdemes megemlítenünk néhány fontos kérdést, illetve jótanácsot:

1.4.1 Ne ijedjen meg a pénzügyektõl!
A felkészülni, vigyázz... egyik legfõbb célja annak megálla-
pítása, hogy a szervezet pénzügyileg felkészült-e az önfi-
nanszírozásra, és hogy a felmerült vállalkozási ötlet
pénzügyileg megvalósítható-e. A nonprofit szektorban
dolgozók nagy része nem érzi magát otthon a pénz-
ügyek világában. Ez a könyv is bizonyítja azonban, hogy
a nonprofit szervezetek menedzseléséhez, illetve a társa-
dalmi vállalkozások fejlesztéséhez szükséges pénzügyi
ismeretanyag nem „atomfizika”. Sokunk naponta talál-
kozik az itt leírt fogalmakkal. A nonprofit szervezetek is
nyilvántartják a kiadásaikat, a programjaik végrehajtásá-
hoz és a mûködési költségeik fedezetének biztosításához
pedig az eredménykimutatásukban pozitív egyenlegnek
kell szerepelnie. A felkészülni, vigyázz... ettõl fõleg abban
tér el, hogy itt a pénzügyi tervezést a társadalmi vállal-
kozás elindításához, illetve mûködtetéséhez kapcsolódó
egyedi szempontokhoz igazítjuk.

A felkészülni, vigyázz... pénzügyi gyakorlatai szerves részét képezik az üzleti
tervezést elõkészítõ folyamatnak. A társadalmi vállalkozás indításának egyik
legfõbb oka a bevételszerzés, éppen ezért rendkívül fontos felmérni, hogy az
egyes vállalkozási ötletekben milyen potenciál van, és mennyi idõ alatt tud-
nak nyereségessé válni. Ugyancsak fontos, hogy ismerjük (és készenlétben
tudjuk) az új vállalkozás teljesítményét nyomon követõ pénzügyi rendszere-
ket és eszközöket, amik alapján az új vállalkozás teljesítményét vizsgálhatjuk
és fontos üzleti döntéseket tudunk hozni. A felkészülni, vigyázz… pénzügyi
gyakorlatai és példái segítenek felkészülni erre a feladatra. Ez a könyv kezdõ
felhasználóknak szól, így különbözõ pénzügyi jártassággal és tapasztalatokkal
rendelkezõ nonprofit vezetõk számára is egyaránt emészthetõnek kell lennie.
Lehetséges, hogy néhány pénzügyi fogalom, illetve feladat újnak hat, de
nonprofit szakemberek dolgozták ki õket nonprofit szakemberek számára,
így könnyû lesz megérteni õket, mivel az önök igényeihez igazodnak.

1.4.2 A küldetéshez nem kapcsolódó vállalkozások mindig kockázatosabbak!
Minden nonprofit szervezet más szempontok szerint vizsgálja az önfinanszí-
rozás küldetésre, programokra és szervezeti értékekre gyakorolt hatását. Az
önfinanszírozás végsõ célja az, hogy új eszközöket adjon a nonprofit szerve-
zetek kezébe a pénzügyi, illetve küldetéssel kapcsolatos célok megvalósításá-
hoz. Ez történhet közvetlenül a szervezet küldetéséhez kapcsolódó társadal-
mi vállalkozás révén, amely létezésével közvetlenül megvalósítja a küldetés

1-3: JÓTANÁCSOK

1. Ne ijedjen meg a pénzügyi kimutatá-
soktól! Szükséges és hasznos eszközöket
kínál, és egyáltalán nem „atomfizika”.

2. A küldetéshez nem kapcsolódó vállalkozások általá-
ban kockázatosabbak, mint a küldetéshez kapcsolódó
vállalkozások.

3. Lehet, hogy a tervezés szerepét túlértékelik, de két-
ségtelenül segít elõre látni a potenciális kockázatokat,
illetve a vállalkozás céljaira összpontosítani.

1.4 Jótanácsok
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bizonyos célkitûzéseit (pl. munkahelyteremtés); illetve történhet közvetett
módon, a vállalkozás nyereségének a küldetéshez kapcsolódó programok tá-
mogatására vagy a szervezet általános költségeinek fedezésére történõ fel-
használásával. Egy küldetéshez kapcsolódó vállalkozás akkor is megvalósít-
hatja a célját (pl. munkahely biztosítása a kedvezményezetteknek), ha a mû-
ködése csak a saját költségeit fedezi. A küldetéshez nem kapcsolódó vesztesé-
ges vállalkozás azonban megterheli a nonprofit szervezet korlátozott forrásait
(igaz, az újonnan induló vállalkozások esetében az elsõ néhány év gyakran
veszteséges). Éppen ezért ugyan nem ellenezzük, hogy a nonprofit szervezetek
küldetésükhöz nem kapcsolódó vállalkozásba fogjanak, de nem is ösztönözzük
az effajta törekvéseket. Röviden: sokkal kockázatosabb a küldetéshez nem
kapcsolódó vállalkozással önfinanszírozási tevékenységbe kezdeni, különösen
azok számára, akik kezdõk a társadalmi vállalkozások területén.

1.4.3 Lehet, hogy a tervezés szerepét túlértékelik, de a fontosságát nem lehet
eltúlozni!
Az elõzetes tervezés alighanem a vállalkozás elõkészítésének és fejlesztésének
legfontosabb fázisa. A társadalmi vállalkozás késõbbi sikerét befolyásoló stra-
tégiai döntések nagy része ebben az idõszakban születik. A vállalkozás elindí-
tása és menedzselése során felmerülõ akadályokat csak akkor lehet elháríta-
ni, ha ezekre a problémákra már az elõzetes tervezés során számítunk, illetve
megoldást keresünk.

Noha a tervezés nem elõfeltétele a sikernek, jelentõsen csökkenti a kockáza-
tot, és segítséget nyújt a társadalmi vállalkozás fejlesztésének rögös útján. A
nonprofit szervezetek korlátozott pénzügyi és emberi erõforrásai miatt sok
esetben nehéz biztosítani a tervezéshez szükséges idõt és erõforrásokat – le-
gyen szó szervezeti stratégiai tervezésrõl, vállalkozástervezésrõl vagy egyéb
tervezési feladatokról. Természetesen nem azt javasoljuk, hogy cselekvés he-
lyett tervezéssel töltse az idõt. Való igaz, hogy sok vállalkozó sikerének titka
az, hogy egyszerûen addig kísérletezik különféle vállalkozási ötletekkel, amíg
valamelyik be nem válik. Emellett bármilyen alaposan is tervez, sohasem lesz
mindenre kész válasza, és sok múlik majd a véletlenen, a menedzsment dön-
tésein, a vezetõi képességeken, a problémák elhárításán, a szerencsén és az
adott körülményeken. A legtöbb nonprofit szervezet azonban nem vállalhat
olyan ismeretlen kockázatot, amellyel a profitorientált szervezetek nagy ré-
szének új vállalkozás indításakor számolnia kell. A vállalkozásfejlesztés az üz-
leti tervezést elõkészítõ, illetve üzleti tervezési folyamata valamelyest mérsé-
keli ezt a potenciális kockázatot.

A felkészülni, vigyázz… üzleti tervezést elõkészítõ folyamata egymásra épülõ
lépésekbõl áll: a szervezet felmérése közvetlenül az elõzetes megvalósítható-
ság szakaszához vezet, amely közvetlenül a megvalósíthatósági fázishoz visz,
és így tovább. A folyamat egymást követõ lépéseiben egyre részletesebb infor-
mációkra, illetve egyre több idõre és erõforrásra van szükség. A módszer lé-
nyege, hogy egyszerû, kis lépésekkel indít, majd pozitív eredmény esetén to-
vábblép a következõ, bonyolultabb szintre. Ezzel a módszerrel elkerülhetõ a
pénz és idõ elfecsérlése, mivel így biztosított, hogy szervezete egy megvalósít-
ható, és céljaihoz, küldetéséhez és alapvetõ értékeihez igazodó társadalmi
vállalkozásba fog bele.

Sokkal kocká-
zatosabb a
küldetéshez

nem kapcsolódó vállalkozással ön-
finanszírozási tevékenységbe kez-
deni, különösen azok számára,
akik kezdõk a társadalmi vállalko-
zások területén.
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2. fejezet:
Módszerek kiválasztása

FELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ...

Célkitûzések:
– az önfinanszírozás és a társadalmi vállalkozás definiálása,
– annak megértése, hogy az önfinanszírozás miként illeszkedik az átfo-

gó szervezeti fenntarthatósági stratégiába,
– szervezete finanszírozási trendjeinek vizsgálata,
– az önfinanszírozási és az adománygyûjtõ stratégiák elõnyeinek és

hátrányainak felmérése, illetve
– az önfinanszírozás céljainak meghatározása a szervezet pénzügyi

terveiben.

2. fejezet:M
ódszerek kiválasztása
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2.1 Az önfinanszírozás definíciója

2-4: ÖNFINANSZÍROZÁS SZAK-
KIFEJEZÉSEI
Az alábbi felsorolás csupán néhá-
nyat említ a nonprofit szerveze-
tek vállalkozói tevékenységének
leírására használt kifejezések kö-
zül. Mindegyik elnevezés „hib-
rid”, mivel vállalkozási stratégiák
nonprofit (pl. társadalmi) külde-
tés érdekében történõ alkalma-
zását jelöli:

– megerõsítõ vállalat
– kommunális alapú vállalat
– közérdekû vállalkozás
– jövedelmi stratégia
– bevételteremtõ tevékenység
– nonprofit vállalkozás
– termelõ vállalkozás
– közcélú vállalkozás
– társadalmi vállalkozás
– társadalmi cég
– társadalmi célú vállalkozás
– szociális vállalkozás

A felkészülni, vigyázz… szöve-
gében a „társadalmi vállalkozás”
és az „önfinanszírozás” kifejezé-
seket használjuk.

Az önfinaszírozási tevékenység megkezdése elõtt álljunk meg, és gondoljuk
át, hogy hol tart, illetve merrefelé halad a szervezetünk: az önfinanszírozás
hogyan illeszkedhet az átfogó stratégiai terveinkbe, és miként segítené a
szervezeti céljaink megvalósítását. Ez a fejezet bemutatja, hogy mi valójában
az önfinanszírozás, és hogyan illeszkedik a szervezeti és pénzügyi fenntartha-
tóság tágabb kérdéskörébe.

Napjainkban számos különbözõ kifejezést használnak a nonprofit szervezetek
vállalkozási tevékenységeinek leírására. Ilyen például a nonprofit vállalkozás,
a társadalmi vállalkozás, a társadalmi célú vállalat, a jövedelem / bevételte-
remtõ tevékenység stb. megnevezés (lásd 2-4. ábra). A felkészülni, vigyázz…
szövegében az „önfinanszírozás” és a „társadalmi vállalakozás” kifejezést
használjuk, amikor a nonprofit szervezetek bevételszerzéshez és/vagy külde-
tésük megvalósításához használt vállalkozási stratégiáiról beszélünk. A társa-
dalmi vállalkozások közvetlenül (pl. kedvezményezettek számára munkahely
vagy egyéb elõnyök biztosításával) vagy közvetve (pl. a szervezeti programok
pénzügyi támogatására felhasználható bevétel biztosításával) szolgálhatják a
nonprofit szervezet küldetésének megvalósítását.

Önfinanszírozási módszerek
A nonprofit szervezetek számos különbözõ önfinanszírozási módszer közül
választhatnak. A felkészülni, vigyázz… az alábbi önfinanszírozási tevékenysége-
ket tárgyalja (részletes leírásukat lásd a következõ oldalon található 2-5. áb-
rán):
– tagsági díj szedése
– szolgáltatási díj felszámítása
– termékértékesítés
– tárgyi eszközök bérbeadása
– szellemei termékek értékesítése (pl. szerzõi jogdíj, stb.)
– egyéb befektetési stratégiák

A nonprofit szervezet küldetéséhez való kapcsolódás
Az önfinanszírozási módszerek kapcsolódhatnak a szervezet küldetéséhez, il-
letve attól függetlenek is lehetnek. Olykor egyszerûen valamelyik létezõ
program közvetlen bõvítésével (pl. a kedvezményezetteknek kínált új termék
vagy szolgáltatás bevezetésével), vagy attól kis mértékben eltérve (pl. vala-
mely meglévõ termék vagy szolgáltatás új kedvezményezettnek / ügyfélnek
történõ felajánlásával) is kialakítható az önfinanszírozó tevékenység. A szer-
vezet úgy is dönthet, hogy teljesen új terméket vagy szolgáltatást kínál telje-
sen új kedvezményezettek / ügyfelek számára. Ahogy a következõ oldalon ta-
lálható 2-6. ábra mutatja, az önfinanszírozó tevékenység általában annál koc-
kázatosabb, minél jobban eltávolodik a szervezet eredeti küldetésétõl és ked-
vezményezettjei körétõl. Ebben az esetben megnõ a kockázata annak, hogy a
nonprofit szervezet nemcsak az alapvetõ küldetésétõl és értékeitõl, de képes-
ségeitõl, szakterületétõl és tapasztalataitól is eltávolodik.
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PROGRAM 
TEVÉKENYSÉGEK

A szervezet alapsza-
bályában, küldetésé-
ben leírt szolgáltatá-
sok

Például 
Környezetvédelmi
oktatást végzõ non-
profit szervezet köz-
oktatási munkát vál-
lal

2-6: AZ ÖNFINANSZÍROZÓ TEVÉKENYSÉGEK SPEKTRUMA. Küldetéshez kapcsolódó ↔ Küldetéshez nem kapcsolódó.

MEGLÉVÕ TERMÉK /
SZOLGÁLTATÁS MEGLÉ-
VÕ ÜGYFELEKNEK

Közvetlenül a nonprofit
szervezet programjaiból
származó bevétel

Például Környezetvédel-
mi oktatást végzõ non-
profit szervezet díjat szá-
mít fel a szemináriumo-
kon, és pénzt kér a kiad-
ványaiért.

ÚJ TERMÉK / SZOLGÁL-
TATÁS MEGLÉVÕ 
ÜGYFELEKNEK

Új termékek / szolgálta-
tások kínálata a non-
profit szervezet meglévõ
kedvezményezettjeinek

Például Környezetvédel-
mi oktatást végzõ non-
profit szervezet vegetári-
ánus éttermet és környe-
zetbarát termékeket áru-
sító üzletet nyit.

MEGLÉVÕ TERMÉK /
SZOLGÁLTATÁS 
ÚJ ÜGYFELEKNEK

A nonprofit szervezet
küldetéséhez kapcsolódó
tevékenység kiterjeszté-
se új, fizetõ ügyfelekre

Például Környezetvé-
delmi oktatást végzõ
nonprofit szervezet ok-
tatást / tanácsadást
nyújt vállalatoknak a
tisztább technológiákról.

ÚJ TERMÉK / 
SZOLGÁLTATÁS 
ÚJ ÜGYFELEKNEK

Új termékek / szolgáltatá-
sok kínálata új, fizetõ ügy-
feleknek (önálló / kiegészí-
tõ üzleti tevékenység)

Például 
Környezetvédelmi oktatást
végzõ nonprofit szervezet
webdesign stúdiót nyit. 

MÓDSZER
Tagsági díj szedése
Tagdíj szedése a nonprofit szervezet
tagjaitól, vagy kedvezményezettjeiktõl
valamilyen termék, szolgáltatás vagy
egyéb juttatás fejében.

Szolgáltatási díj felszámítása
A nonprofit szervezet díjat szed vala-
milyen szolgáltatásért, amely általában
munkatársai meglévõ készségeit / szak-
értelmét hasznosítja.

Termékértékesítés
A nonprofit szervezet kedvezménye-
zettjei által vagy részére gyártott ter-
mékek eladása; adományként kapott
termékek értékesítése, vagy új termé-
kek elõállítása és eladása.

Tárgyi eszközök bérbeadása
Ingatlanok, létesítmények, berendezé-
sek stb. bérbe adása, amikor a külde-
téshez kapcsolódó tevékenységekben
nincs rájuk szükség.

Szellemi termékek értékesítése
Bevételszerzés szabadalmak, licenc
megállapodások, jogdíjak és szellemi
tulajdonjogok felhasználásával, illetve
termékek támogatásával.

Befektetések osztaléka
Pénzügyi források (pl. megtakarítások,
pénzügyi tartalékok stb.) aktív vagy
passzív befektetésének osztalékai.

2–5: ÖNFINANSZÍROZÁSI MÓDSZEREK

PÉLDA

A szervezet magazint ad ki,
és/vagy egyéb terméket vagy
szolgáltatást kínál a tagjainak.

A szervezet tanácsadást kínál
egyéneknek, üzleti vállalkozá-
soknak vagy kormányhiva-
taloknak.

A szervezet munkahelyte-
remtõ programja keretében
kiadványokat vagy a kedvez-
ményezettjei által készített
termékeket értékesít.

A szervezet bérbe adja a
konferenciatermét képzések-
hez, mûhelymunkához vagy
értekezletekhez.

A szervezet jogdíj fejében a
nevét adja valamelyik vállalat
termékéhez.

A szervezet magas hozamú
betétekbe vagy befektetési
alapokba fekteti a megtaka-
rításait.

ELÕNYÖK ÉS KOCKÁZATOK

Az adomány és a tagdíj között az a különbség, hogy az
utóbbiért a nonprofit szervezet ad valamit cserébe (termé-
ket / szolgáltatást). Általában ez a legkevésbé idõigényes,
jövedelmezõ, illetve kockázatos önfinanszírozási módszer.

Általában nehéz kiszámítani a szolgáltatások valódi nyere-
ségét, mivel nagy részüket adományokból is támogatják.
Az árképzési rendszer miatt elképzelhetõ, hogy a fizetõ
ügyfelek „támogatják” a nem fizetõ, vagy alacsonyabb dí-
jat fizetõ ügyfeleket („kereszt-finanszírozás”). A szolgálta-
tásnyújtás sok esetben a leginkább idõigényes (ugyanakkor
potenciálisan jól jövedelmezõ) önfinanszírozási módszer.

A szolgáltatások értékesítéséhez hasonlóan a termékek
elõállítási költségei (különösen a bérköltségek) nehezen té-
rülnek meg, ezért általában adományokkal is támogatják a
termelést.

A tárgyi eszközök folyamatos bevételt biztosíthatnak, és
eközben az értékük is nõhet (igaz, csökkenhet is). A tárgyi
eszközök bérbe adása azonban némi kockázatot is jelent,
mivel óvni kell õket az elhasználódástól és a nem megfele-
lõ használattól, ami fenntartásuk költségét növeli.

A szellemi termékek értékesítése jól jövedelmezõ lehet, de
nagy kockázatot jelent, különösen a nonprofit szervezet jó
hírnevére és imázsára nézve.

Kevés nonprofit szervezet rendelkezik pénzügyi tartalék-
kal, illetve többletbevétellel, de vannak olyan szervezetek,
amelyek rövidtávra befektetik a programokra kapott, de
éppen nem használt pénzüket. A tõzsdei befektetés kocká-
zata magas lehet, betétszámlán azonban alacsony kocká-
zattal is magas hozam érhetõ el.
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Az önfinanszírozás nem tekintendõ különálló finanszírozási stratégiának a
nonprofit szervezetben. Az önfinanszírozás csupán egy a pénzügyi és szerve-
zeti fenntarthatóságot alakító tényezõk közül. Ennek megfelelõen az önfi-
nanszírozás tervei és elõkészületei nem helyettesíthetik a nonprofit szervezet
fenntarthatósági stratégiáját, és nem is különülhetnek el tõle. Már az elõze-
tes üzleti tervezés megkezdése elõtt fel kell tárnunk, és meg kell ismernünk a
szervezet fenntarthatóságát befolyásoló külsõ és belsõ tényezõket. Ugyanígy
fel kell mérnünk a szervezet tágan értelmezett pénzügyi helyzetét, valamint
az összes finanszírozási és adománygyûjtési lehetõséget mielõtt idõt és ener-
giát áldoznánk az önfinanszírozási tevékenység kialakítására.

Elõször is meg kell határoznunk, hogy mi az önfinanszírozás, és hogy hogyan
illeszkedik a nonprofit szervezet átfogó szervezeti fenntarthatósági stratégiá-
jába.

Mit válaszolnak a nonprofit szervezet tagjai, amikor elõször megkérdezzük,
hogy mi biztosítja a szervezet fenntarthatóságát? A legtöbben általában pénz-
ügyi témákat említenek: pénz, adományok, megfelelõ finanszírozás – ezek a
leggyakoribb válaszok. A szervezeti fenntarthatóság jelentése azonban ennél
tágabb: azt jelenti, hogy a szervezet folyamatosan és eredményesen képes tel-
jesíteni a küldetését. Vajon ha a szervezet pénzügyi szempontból „gazdag”
lenne (vagyis rendelkezne a munkájához szükséges összes erõforrással), ak-
kor egyúttal automatikusan fenntartható is lenne? Paula Antezana, a NESsT
kuratóriumának és a Costa Rica-i Arias Alapítvány igazgatóságának korábbi
tagja, aki jelenleg független tanácsadóként dolgozik, a következõképp defini-
álja a szervezeti fenntarthatóságot: „a [nonprofit szervezet] azon képessége,
hogy küldetése teljesítése érdekében megszilárdítsa, illetve fejlessze a társa-
dalommal történõ interakcióját”1. Láthatjuk, hogy ez az általános definíció
említést sem tesz a pénzügyekrõl. Antezana a „képesség” szó használatával
jelzi, hogy a fenntarthatóság dinamikus fogalom, amelynek alapja „a [non-
profit szervezet] tevékenységeinek összesített értéke, a belsõ hatékonyságot és
a környezettel való kapcsolatteremtés képességét is beleértve.”

A fenntarthatóság tehát nem csupán egy cél, hanem egy állandó folyamat,
amely túllép a pénzügyi kérdéseken, és számos különbözõ tényezõt foglal
magába, amelyek közül csak egy a szükséges pénzügyi források biztosítása.
Rendkívül fontos, hogy a felkészülni, vigyázz… további használata elõtt ezt
megértsük. Ez a kézikönyv a finanszírozásra és az önfinanszírozásra összpon-
tosít, ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a nonprofit szervezet szám-
talan egyéb tényezõt figyelmen kívül hagyva, egyszerûen a szükséges finan-
szírozási források megszerzésével biztosíthatja a fenntarthatóságot.

2.2 A szervezeti fenntarthatóság felmérése

Szervezeti 
fenntarthatóság

Pénzügyi fenn-
tarthatóság

Ön-
finanszírozás

A szervezeti fenntartható-
ság nem szigorúan pénzügyi
kérdés. A pénzügyi fenntart-
hatóság csupán egy a szerve-
zet átfogó fenntarthatóságát
alakító tényezõk közül.
Ugyanígy az önfinanszírozás is
csupán egy a pénzügyi fenn-
tarthatóságot alakító ténye-
zõk közül.

2-7: SZERVEZETI 
FENNTARTHATÓSÁG

1 Lásd: Paula Antezana:
“Sustainability and the
Role of Self-Financing,”
NGO Venture Forum:
Lessons in Self-

Financing from the International Gathering,
NESsT, Budapest, 1999., 23-30. oldal.
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Milyen tényezõk hatnak még a nonprofit szervezetek fenntarthatóságára? A
2-8-as ábrán felsoroljuk a szervezet átfogó fenntarthatóságát befolyásoló leg-
fontosabb tényezõket. A felsorolás nem teljes, de így is hasznos lehet a non-
profit szervezetek vezetõi számára. A nonprofit szervezeteknek (különösen az
újonnan alakult, illetve kis méretû társaságoknak) nehéz a felsorolt összes ké-
pességet biztosítaniuk, mégis tudniuk kell róluk, és rendelkezniük kell egy
olyan fenntarthatósági tervvel, amely felméri az aktuális helyzetüket, és stra-
tégiát dolgoz ki a nem megfelelõ területek fejlesztésére.

A szervezeti fenntartha-
tósági terv kidolgozása
szorosan összefügg a
szervezeti stratégiai terv
kialakításával:
– a stratégiai terv a

szervezet külsõ és bel-
sõ helyzetét figyelem-
be véve leírja, hogy a
szervezet hogyan telje-
síti a küldetését (álta-
lában a következõ 3-5
évben).

– a fenntarthatósági
terv azt írja le, hogy a
szervezet hogyan tudja
fenntartható módon
végrehajtani stratégiai
tervét. A pénzügyi
fenntarthatóság érde-
kében rövid-, közép-
és hosszú távú eleme-
ket egyaránt tartal-
maz.

Az Arias Alapítvány ki-
adványa (The Bases for
NGO Sustainability in
Central America) szerint
a fenntarthatósági terv
„az alapvetõ értékekre
és képességekre épülõ
kiegészítõ stratégiák
halmaza, amely lehetõvé
teszi, hogy a szervezet a
stratégiai víziójának megfelelõen alakítsa ki a fenntarthatóságát.”2 A fenn-
tarthatósági terv dinamikus, és minden olyan külsõ és belsõ kérdéssel foglal-
kozik, amely hatással van a küldetés fenntartható módon történõ végrehajtá-
sára.

Identitás:
Világos vízió, küldetés és értékrend.

Megfelelõ belsõ irányítás:
A nonprofit szervezet „belsõ demokráciájának”
mértéke. A döntéshozatalba minden érintettet
be kell vonnia, és annak a szervezet célcsoport-
jára kell összpontosítania.

Leleményesség
Innováció, kreativitás, kockázatvállalási képesség
és a piacvesztés felismerése.

Hatás: Hozzáadott érték létrehozása, társadal-
mi bázis kiépítése, a küldetés értékrendnek
megfelelõ teljesítése és a munka eredményei-
nek láthatóvá tétele. „Végsõ soron ez legitimál-
ja a nonprofit szervezet szakmai mûködését.”2

Környezethez való alkalmazkodás:
A környezet szereplõinek, hatóerõinek, változá-
sainak és szféráinak ismerete és elemzése. Le-
hetõség szerint interaktív kapcsolat kialakítása
a környezettel.

Menedzsment képességek:
Stratégiai tervezési, értékelési, monitoring és el-
lenõrzési rendszerek létezése.

Stratégiai gondolkodás:
A környezet folyamatos elemzése, önértékelés, a
gyakorlati és stratégiai prioritások, szükségszerû-
ségek és helyzet/szerep ismerete.

Megújulási képesség:
Folyamatos tanulási képesség, változást elõsegítõ
szervezeti kultúra és rugalmasság.

Átláthatóság és elszámoltathatóság:
A célok, értékek, alapelvek és döntések megvaló-
sulásának ellenõrzése. Az eljárások és az eredmé-
nyek bemutatása a célcsoport és a nagyközönség
számára.

Képviseleti jártasságok:
Tárgyalási, véleményformálási és javaslattételi ké-
pességek.

2-8: A FENNTARTHATÓSÁG LEGFONTOSABB ÖSSZETEVÕI

A nonprofit szervezet a számtalan egyéb tényezõt figyelmen kívül hagyva,
csupán a szükséges finanszírozási források megszerzésével nem biztosíthatja a
fenntarthatóságot.

2 Paula Antezana: The Bases for NGO Sustainability in Central America címû munkájának felhasználásával
(Fundación Arias, San José, Costa Rica, 2000., pp. 35.)



2. FEJEZET: MÓDSZEREK KIVÁLASZTÁSA

22 felkészülni, vigyázz... Az önfinaszírozás megteremtésének elsõ lépései
Copyright © NESsT 2006

felkészülni, vigyázz...

2-2 feladat: Készítsen
Fenntarthatósági 
Felmérést a szerveze-
térõl.

Ez a kézikönyv nem
foglalkozik részlete-
sen a fenntarthatósági
tervvel. Javasoljuk,
hogy más nonprofit

szervezeteknek szóló kiadványokban tá-
jékozódjon az átfogó stratégiai és fenn-
tarthatósági tervek megírásáról. (lásd a
További források címû részt). A felkészül-
ni, vigyázz… abból a feltevésbõl indul ki,
hogy a szervezet ezt már megtette, és ké-
szen áll az önfinanszírozásra való felké-
szültség felmérésére.

2-9: KÉSZÍTSEN FENNTARTHATÓSÁGI FELMÉRÉST A SZERVEZETÉRÕL
A Fenntarthatósági Felmérés segítségével gyorsan felmérheti a szervezet fenn-
tarthatóságát a legfontosabb tényezõk tükrében.

1. Másolja le néhány példányban a Fenntarthatósági Felmérést, és töltesse ki a
Vállalkozásfejlesztési Csapat tagjaival és legalább 10 további érintettel (pl. a fel-
ügyelõ bizottság tagjaival, munkatársakkal, önkéntesekkel stb.).

2. Gyûjtse össze a kérdõíveket és összesítse az eredményeket. A válaszok mek-
kora hányada volt igaz, részben igaz, illetve nem igaz? Mely területeken volt
teljes az egyetértés? Mely területeken voltak jelentõsen eltérõ álláspontok?

3. Noha a felmérés nem tudományos jellegû, a kapott eredmények elindíthat-
nak egy vitát a Vállalkozásfejlesztési Csapatban a szervezet általános „egészsé-
gi állapotáról”, illetve arról, hogyan lehet önfinanszírozással erõsíteni a gyen-
gébb területeket. Az eredmények ezen kívül azt is segítenek felmérni, hogy
célszerû-e most önfinanszírozásra törekedni, vagy más sürgõs kérdésekkel 
kell-e elõbb foglalkozni.

2-2



2. FEJEZET: MÓDSZEREK KIVÁLASZTÁSA

23felkészülni, vigyázz... Az önfinaszírozás megteremtésének elsõ lépései
Copyright © NESsT 2006

felkészülni, vigyázz...

A szervezeti fenntarthatósághoz hasonlóan
a pénzügyi fenntarthatóság is jóval többet
jelent, mint hogy nagy mennyiségû pénz
áll a szervezet rendelkezésésére. A pénz-
ügyi fenntarthatóság azt jelenti, hogy a
szervezet képes olyan biztos és állandó be-
vételeket biztosítani, amelyek lehetõvé te-
szik a küldetéshez kapcsolódó feladatok 

ellátását és eredmények fenntartását. A pénzügyi fenntarthatóság kulcsa a 
finanszírozási háttér diverzifikáltsága (forrás és típus szerinti változatossága),
és hogy a források némelyike hosszú távon felhasználható. A nonprofit szer-
vezeteknek rugalmasan és szabadon felhasználható forrásokra van szüksé-
gük, amelyeket adományokból nem finanszírozott (vagy nem finanszírozható)
tevékenységekre tudnak fordítani. Az új és innovatív projekteknek éppúgy
szükségük van pénzügyi forrásokra, mint a már folyamatban lévõ prog-
ramoknak. Emellett az alapvetõ kiadásokat, illetve a szervezet fejlesztésének
költségeit finanszírozó forrásokra is szükség van. Ideális esetben mindezeken
felül olyan pénzeszköz is rendelkezésre áll, amelyet újra be lehet fektetni, és
fel lehet használni a szervezet jövõjének biztosítására.

Nincs egy olyan pénzügyi képlet, illetve modell, amely minden nonprofit
szervezet igényeinek megfelel. Sok minden függ a szervezet küldetésétõl,
méretétõl, kapcsolatrendszerétõl stb. A sokféleség (diverzifikáltság), a rugal-
masság, a hosszú idõtartam és a nagyságrend általános elvei azonban min-
den szervezetre érvényesek:

– sokféleség: a nonprofit szervezeteknek különbözõ típusú (az adott fejlesz-
tési szakasznak és pénzügyi igényeknek megfelelõ) és eredetû (pl. alapítvá-
nyi, egyéni stb.) pénzügyi forrásokra van szükségük;

– rugalmasság: a nonprofit szervezeteknek szabadon felhasználható és köny-
nyen mozgatható / átcsoportosítható pénzügyi forrásokra van szükségük a
kiemelt pénzügyi feladatok teljesítéséhez;

– hosszú idõtartam: a nonprofit szervezeteknek hosszú távon rendelkezésre
álló pénzügyi forrásokra van szükségük a folyamatos mûködés biztosításá-
hoz, illetve a stratégiai és hosszú távú tervezéshez.

– nagyságrend: a nonprofit szervezeteknek a tõkeigényüket kielégítõ, megta-
karítási és/vagy tartalékolási céljaiknak megfelelõ nagyságú pénzügyi forrá-
sokra van szükségük a cash flow állandóságának biztosításához.

2.3.1 Diverzifikáció / függõség
Függ-e a szervezet egyetlen típusú vagy eredetû finanszírozási forrástól? Erre
ad választ a jelenlegi finanszírozási források vizsgálata alapján a jobb oldalon
megjelölt két feladat.

Szervezeti 
fenntarthatóság

Pénzügyi 
fenntarthatóság

A pénzügyi fenntarthatóság
csupán egy a szervezet átfogó
fenntarthatóságát alakító ténye-
zõk közül.

Ön-
finanszírozás

A pénzügyi fenntarthatóság azt jelen-
ti, hogy a szervezet képes olyan biz-
tos és állandó bevételeket biztosítani,
amelyek lehetõvé teszik a küldetéshez
kapcsolódó feladatok ellátását és
eredmények fenntartását.

Sokféleség
Rugalmasság

Hosszú idõtartam
Nagyságrend

2.3 A pénzügyi fenntarthatóság felmérése

2-10: PÉNZÜGYI 
FENNTARTHATÓSÁG

2-3. feladat:
Gyûjtse össze a
szervezet a jelen-
legi finanszírozási
forrásait.

2-3

2-4. feladat: Vizs-
gálja meg a szerve-
zet finanszírozási
forrásainak
összetételét.

2-4
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Miután tisztább képet kaptunk a jelenlegi finanszírozási forrásaink összetéte-
lérõl, és arról, hogy az önfinanszírozás milyen szerepet játszik, illetve játszhat
szervezetünk finanszírozásában, ideje összehasonlítanunk, hogy az önfinan-
szírozásnak milyen költségei és elõnyei lennének az adománygyûjtési mód-
szerekhez képest. Ez összetett feladat, mivel minden finanszírozási stratégiá-
nak vannak pénzügyi és nem pénzügyi elõnyei, illetve költségei. Sohasem
egyszerû elõre látni az összes olyan problémát, amely az adott finanszírozási
stratégia megvalósítása során felmerülhet.

A legtöbb nonprofit szervezet jelentõs szervezeti erõforrásokat, illetve mun-
kaidõt fordít az adománygyûjtésre. Az adományozók felkutatása, a kérelmezõ
levelek kiküldése, a találkozók megszervezése, a pályázati anyag elkészítése, a
kapcsolattartás és a jelentéskészítés rengeteg idõt vehet igénybe. Az önfinan-
szírozás ugyancsak rendkívül idõigényes finanszírozási stratégia. Rengeteg
elõzetes tervezést és elõkészületet igényel: meg kell határozni a termék vagy
szolgáltatás minõségét és árát, üzleti tervet kell kidolgozni, meg kell szerezni
a szükséges induló tõkét, meg kell felelni a jogi és egyéb hatósági elõírások-
nak; és ezután kemény munkával el kell indítani  vagy bõvíteni kell a vállal-
kozást, és gondoskodni kell arról, hogy végül megtérüljenek a költségei, és
nyereséget termeljen.

Az adománygyûjtési és az önfinanszírozási stratégia a megszerezhetõ forrá-
sok jellegében tér el. Az adományok esetében a források általában konkrét
projektekhez vannak rendelve, nem igazán rugalmasak, és gyakran nem
nyújtanak adminisztrációs / intézményi támogatást. Ez a fajta finanszírozás
általában rövid élettartamú. Az egyéni támogatóktól kapott adományok álta-
lában rugalmasabbak, és hosszabb távon hasznosíthatóak, de ezek elnyerésé-
hez a szervezetnek átfogó adatbázist kell összeállítania és fenntartania az
aktív (engaged) adományozókból. Ez sok esetben nehéz feladat azokban a
társadalmakban, ahol a jótékony tevékenység korlátozott, és a szervezetek
csekély ismerettel rendelkeznek ezen a területen. Önfinanszírozás esetében a
megtermelt pénzeszközök általában rugalmasabban és hosszabb távon hasz-
nosíthatók. Néhány vállalkozás kettõs célt is teljesíthet, azaz bevételt termelve
segítheti a szervezet küldetésének megvalósítását. A piaci stratégiák alkalma-
zása azonban eltávolíthatja a nonprofit szervezetet a küldetésétõl, illetve
olyan jártasságokat és képességeket igényelhet, amellyel a szervezet nem ren-
delkezik. Emellett a vállalkozási tevékenységre a piac és a gazdaság körülmé-
nyeinek változásai is hatással vannak.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az önfinanszírozásnak nem a jótékony adomá-
nyok kiváltása a célja. Az önfinanszírozás csupán egy további lehetõség arra,
hogy a nonprofit szervezet saját erõforrásokat szerezzen, és kiegészítse a más
forrásokból származó bevételeit. A kérdés tehát nem az, hogy a két alternatí-
va közül melyik a jobb, hanem hogy finanszírozás összetételében mi a szerve-
zet igényeinek, illetve céljainak legjobban megfelelõ arányuk.

2.4 Adománygyûjtés kontra önfinanszírozás

2-5. feladat: Hasonlítsa össze az ado-
mánygyûjtés és az önfinanszírozás elõ-
nyeit és hátrányait.

2-5

Fontos, hogy tisztában
legyen a különbözõ fi-
nanszírozási lehetõsé-
gek költségeivel és elõ-
nyeivel, ugyanis ez

alapján tudja eldönteni, hogy mire for-
dítsa az idejét és az energiáját.

2-11: HOGYAN SZÁMÍTSUK KI 
AZ ADOMÁNYOK MEGSZER-
ZÉSÉNEK KÖLTSÉGEIT?

Gondolkodott már azon, hogy
mennyibe került egy bizonyos ado-
mány „megszerzése”?

Az adomány bevétele
– Az adomány megszerzésére fordí-

tott kiadások
1. Személyi jellegû (kiválasztás, ké-
relmezés, utómunkálatok és kap-
csolat ápolása, pályázati anyag el-
készítése, találkozás az adományo-
zóval, jelentéskészítés stb.)
2. Utazás és kapcsolattartás az ado-
mányozóval
3. Anyagköltség, sokszorosítás

Bevétel - kiadások

Nyereség vagy veszteség?
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A fejezet elõzõ részében definiáltuk az önfinanszírozás fogalmát, és elhelyez-
tük az átfogó szervezeti és pénzügyi fenntarthatóság kontextusában. Most
meg kell vizsgálnunk azt az alapvetõ kérdést, hogy a szervezetük fenntartha-
tó mûködésében milyen szerepet szánnak az önfinanszírozásnak a jövõben.

Szervezeti fenntarthatóság
Tekintse át újra a fenntarthatósági felmérés eredményeit! Milyen szerepet
kaphat az önfinanszírozás az átfogó szervezeti fenntarthatósági tervben? Az
önfinanszírozás beépült-e szervezete stratégiai tervébe, illetve a fenntartható-
sági tervébe?

Pénzügyi fenntarthatóság
Térjen vissza a 2-4. feladathoz, és gondolja át a finanszírozási forrásai jelen-
legi összetételét! Ezután végezze el a 2-6. feladatot, és képzelje el, hogy öt év
múlva hogyan szeretné látni a szervezet forrásainak arányait! Milyen szerepet
kapna az önfinanszírozás? Az önfinanszírozás beépült a hosszútávú  pénzügyi
terveibe?

Önfinanszírozás
Végezze el a 2-7. feladatot, és vizsgálja meg, hogy az önfinanszírozás hogyan
befolyásolhatja szervezete fenntarthatóságát!

2.5 Az önfinanszírozás szerepének meghatározása

Szervezeti 
fenntarthatóság

Pénzügyi 
fenntarthatóság

Az önfinanszírozás csupán egy azok
közül a stratégiák közül, amelyek se-
gítségével a nonprofit szervezetek
bevételt teremthetnek és diverzifikál-
hatják a finanszírozási forrásaikat.

2-12: ÖNFINANSZÍROZÁS

Ön-
finanszírozás

2-6. feladat:
Határozza meg az önfinan-
szírozás szerepét a jövõbeli
finanszírozási forrásai között.

2-6

2-7. feladat:
Vizsgálja meg, hogy az önfi-
nanszírozás hogyan befolyá-
solná szervezete fenntartha-
tóságát.

2-7

1. FÕ DÖNTÉS:
Nekünk való az önfinanszírozás? A társadalmi vállalkozás segít-e megvalósí-
tani az önfinanszírozási céljainkat?

Most, hogy elvégezte a fejezethez tartozó feladatokat, el tudja-e dönteni,
hogy az önfinanszírozás-e a szervezete számára követendõ pénzügyi fenn-
tarthatósági stratégia.

Mielõtt továbblépne a következõ fejezetre, üljön le a Vállalkozásfejlesztési
Csapat tagjaival, és vitassák meg ezt a kérdést.

A felkészülni, vigyázz… FOLYAMATÁNAK FÕBB DÖNTÉSI PONTJAI

*1 *2 *3 *4
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3. fejezet: 
A felkészültség felmérése

FELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ...

Célkitûzések:
– annak megértése, hogy milyen hatást gyakorol az önfinanszíro-

zás a szervezet küldetésére és alapvetõ értékeire;
– az önfinanszírozás szervezeti támogatottságának felmérése az

érintettek körében;
– az önfinanszírozásra való szervezeti felkészültség felmérése;
– az önfinanszírozásra való pénzügyi felkészültség felmérése; 

illetve
– az önfinanszírozás racionális és szervezeti/pénzügyi céljainak

meghatározása.

3. fejezet:A
 felkészültség felm

érése
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Az esettanulmány elsõ és má-
sodik fejezete bemutatja,  ho-
gyan mérte fel a vállalkozásra
való felkészültségét a Com-
munity Vocational Enterprises
(CVE).

3-13: AZ ÖNFINAN-
SZÍROZÁSRA VALÓ
FELKÉSZÜLTSÉG
FELMÉRÉSE

Az önfinanszírozás-
ra való felkészültség
teljes körû felméré-
séhez a szervezet
négy kiemelt 
területét kell 
megvizsgálni:

1 2
3 4

KÜLDETÉS ÉS ALAPVETÕ
ÉRTÉKEK

Annak felbecsülése, hogy
az önfinanszírozás milyen

hatást gyakorol a szervezet
küldetésére és alapvetõ 
értékeire, és felkészülni

ezekre a hatásokra.

SZERVEZETI KÉSZSÉGEK

Annak felmérése, hogy 
a szervezet megfelelõ 

jártassággal, tapasztalattal
és képességekkel 

rendelkezik-e 
az önfinanszírozáshoz.

SZERVEZETI TÁMOGATÁS

Annak felmérése, hogy 
a szervezet fõ érintettjei
(munkatársak, felügyelõ 

bizottság, tagok, 
adományozók stb.) 

támogatják-e 
az önfinanszírozást.

PÉNZÜGYI FELKÉSZÜLTSÉG

Annak felmérése, hogy 
a szervezet megfelelõ 

pénzügyi stabilitással, szabad
tõkével, illetve pénzügyi
rendszerrel rendelkezik-e 

az önfinanszírozáshoz.

Az önfinanszírozás erõs szervezeti támogatásának kialakítása idõt és alapos
önvizsgálatot igényel. A legfõbb érintettek támogatásának és szerepvállalásá-
nak biztosítása az önfinanszírozás sikerének egyik legfontosabb feltétele. 
Az érintettek támogatásának elnyeréséhez egyértelmûen meg kell indokolni,
hogy a szervezet átfogó stratégiájának megvalósításához miért van szükség
önfinanszírozásra (ezt kezdtük el vizsgálni a 2. fejezetben). A támogatás biz-
tosításához a Vállalkozásfejlesztési Csapatnak gondoskodnia kell arról, hogy
az önfinanszírozás ne veszélyeztesse a szervezet küldetését, alapvetõ értékeit, 
illetve szervezeti és pénzügyi integritását.

A fejezethez kapcsolódó feladatok segítségével:
– megvizsgálhatja a szervezet átfogó felkészültségét az önfinanszírozásra a

következõ négy területen (lásd 3-13. ábra): küldetés és alapvetõ értékek;
szervezeti támogatás; szervezeti készségek; illetve pénzügyi felkészültség;

– világos és ésszerû indoklást adhat az önfinanszírozás szükségszerûségének
igazolására; illetve

– megfogalmazhatja az önfinanszírozás reális céljait a szervezet felkészültsé-
ge és a gazdasági ésszerûség alapján.

Az önfinanszírozás szer-
vezeti küldetést és alap-
vetõ értékeket támoga-
tó hatását igazoló éssze-

rû érvek és azokon alapuló okfejtés a si-
ker egyik legfontosabb feltétele.

CVE-1 & 2
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Ahogy az 1. fejezetben már említettük, a küldetés és az alapvetõ értékek ad-
ják a nonprofit szervezet lelkét, vagyis ezek a szervezet legkülönlegesebb és
legértékesebb eszközei. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az önfinanszíro-
zás hatásainak mérlegelésekor is szem elõtt tartsuk a szervezet küldetését és
értékeit.

Az önfinanszírozás és az adománygyûjtés között a legnagyobb különbség ta-
lán abban van, hogy a két stratégia hogyan hat a szervezet küldetésére és ér-
tékeire. Az adományoktól eltérõen az önfinanszírozásból származó bevételt
gyakran nem tekintik „jótékonynak”. Az önfinanszírozáshoz be kell lépni a
piacra és kereskedelmi tevékenységet kell folytatni, és nem minden önfinan-
szírozási tevékenység kapcsolódik közvetlenül a szervezetek céljaihoz. Az ön-
finanszírozás lényegébõl adódik, hogy a szervezet olyan területre lép, amely-
rõl a legtöbb nonprofit társaság keveset tud, és amelyre éppen ezért gyakran
bizalmatlansággal és félelemmel tekintenek. Az önfinanszírozás kialakítását
fontolgató szervezeteknek ismerniük kell ezt a dilemmát, és kezdettõl fogva
ennek tudatában kell eljárniuk. A potenciális probléma felismerése segít
meggátolni, hogy a szervezet eltávolodjon a küldetésétõl és az alapvetõ érté-
keitõl, vagy veszélybe sodorja azokat.

3.1 Az önfinanszírozás küldetésre és alapvetõ
értékekre gyakorolt hatásának felmérése

3-14: AZ ÖNFINANSZÍROZÁS ALAPVETÕ ÉRTÉKEKRE GYAKOROLT HATÁSA (PÉLDA)

Küldetésünk: Bevételt termelõ társadalmi vállalkozásokban foglalkoztatni célcso-
portunk tagjait (szellemi és testi fogyatékos felnõtteket), és méltányos bért fizetni
számukra annak érdekében, hogy el tudják tartani magukat, és hasznos, egészsé-
ges életet élhessenek.

ALAPVETÕ 
ÉRTÉKEINK

1. Emberi méltóság

2. Igazságosság

3. Méltányosság

4. Átláthatóság

5. Fogékonyság 
a célcsoport igényeire

Az önfinanszírozás potenciális hatása: Az önfinanszírozás potenciáli-
san erõsíti, vagy gyengíti az adott szervezeti értéket?

Erõsíti: Célcsoportunk tagjainak foglalkoztatása, illetve az általuk elõ-
állított termékek értékesítése védi az emberi méltóságot.

Egyik sem

Egyik sem / mindkettõ: Szervezetünk fenntarthatóságának javításával
küldetésünk megvalósítását segítjük, az értékesítés visszaesése esetén
azonban elbocsátásokra vagy a bérek befagyasztására kényszerülhe-
tünk.

Erõsíti: A vállalkozás mûködtetéséhez rendeznünk kell pénzügyi nyil-
vántartásainkat, és könnyen hozzáférhetõvé kell tennünk azokat.

Gyengíti: Bizonyos körülmények között a célcsoport igényei alárende-
lõdhetnek a vállalkozás igényeivel szemben.

Az önfinanszírozás
olyan területre visz,
amelyrõl a legtöbb
nonprofit társaság 
keveset tud, és 
amelyre éppen ezért
gyakran bizalmatlan-
sággal és félelemmel
tekintenek.

3-8. feladat:
Az önfinanszírozás
küldetésre és értékek-
re gyakorolt potenci-
ális hatásának felmé-
rése.

3-8
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3.1.1 Etikai dilemmák megoldása
A vállalkozási tevékenység sajátos etikai vonatkozásainak megértése az önfi-
nanszírozásra való felkészültség felmérésének fontos lépése. Amennyiben a
szervezetünk nem készül fel az önfinanszírozásból eredõ potenciális etikai
problémák megoldására, úgy a belsõ viták megbéníthatják az önfinanszírozá-
si tevékenységet. Értékek által vezérelt és küldetésorientált szervezetként fo-
kozottan kell ügyelnünk arra, hogy üzleti tevékenységeink átláthatóak és tisz-
tességesek legyenek, illetve, hogy mindig a nonprofit küldetésünket és érté-
keinket helyezzük elõtérbe. Meg kell õriznünk a kedvezményezettjeink, ado-
mányozóink, illetve a társadalom által szervezetünkbe vetett bizalmat. Ennek
a bizalomnak a megõrzése mindennél fontosabb – ennek kell vezérelnie min-
den piaci döntésünket és tevékenységünket.

A NESsT 1999-ben kiadta az elsõ, kifejezetten társadalmi vállalkozások szá-
mára készült etikai kódexet Az integritás iránti elkötelezettség: etikai kódex üzleti
tevékenységet folytató nonprofit szervezetek számára (Commitment to Integrity:
Guiding Principles for Nonprofits in the Marketplace)1 címmel, amely olyan
alapelveket és követendõ mintákat állít, amelyek segítenek a nonprofit szer-
vezetek vezetõinek felismerni és számításba venni a vállalkozói tevékenység
etikai dimenzióit. Az etikai kódex alapelveket fogalmaz meg négy olyan 
területre vonatkozóan, amely iránt a piacra lépést követõen is elkötelezettnek
kell maradnia a nonprofit szervezetnek:

– küldetés és értékek iránti elkötelezettség: a szervezeteknek minden más-
nál elõrébb kell sorolniuk a küldetésüket és az értékeiket.

– átláthatóság iránti elkötelezettség: a szervezeteknek olyan pénzügyi nyil-
vántartásokat kell vezetniük, illetve hozzáférhetõvé tenniük, amelyek vilá-
gosan elkülönítik a társadalmi vállalkozás tevékenységet az egyéb progra-
moktól.

– elszámoltathatóság iránti elkötelezettség: a szervezeteknek gondoskodni-
uk kell arról, hogy a társadalmi vállalkozásuk jogi és etikai szempontból fe-
lelõsségre vonható legyen.

– méltányosság iránti elkötelezettség: a szervezeteknek méltányos és etikus
alkalmazási feltételeket és értékesítési gyakorlatot kell kialakítaniuk.

Ha a szervezet már rendelkezik általános etikai kódexszel, akkor is meg kell
gyõzõdni arról, hogy a kódex megfelelõ módon rendelkezik-e a vállalkozási
tevékenységekhez kapcsolódó etikai dilemmákról. 

A 3-9. és a 3-10. feladat segít megválaszolni az alábbi kérdéseket:
– Mik lehetnek a szervezetben felmerülõ potenciális etikai dilemmák? Ho-

gyan láthatjuk õket elõre, és hogyan készülhetünk fel rájuk?
– Rendelkezünk már az önfinanszírozáshoz kapcsolódó sajátos etikai dilem-

mák megoldására szolgáló mintákkal, illetve rendszerekkel?

Mint minden nonprofit etikai kódex, a 3-10. feladatban kidolgozott irányel-
vek is önszabályozóak, és csak olyan mértékben érik el a kívánt hatást,
amennyire a szervezet alkalmazza, illetve tiszteletben tartja õket.

Értékek által vezérelt és küldetés-
orientált szervezetként fokozottan
kell ügyelnünk arra, hogy üzleti te-
vékenységeink átláthatóak és mél-
tányosak legyenek, illetve, hogy
mindig a nonprofit küldetésünket
és értékeinket helyezzük elõtérbe.

3-10. feladat:
Dolgozzon ki etikai irányelveket és
konkrét lépéseket az alkalmazásukra.

3-10

3-9. feladat:
Etikai dilemmák: Ön mit tenne?

3-9

1 Az integritás iránti
elkötelezettség  – eti-
kai kódex üzleti tevé-
kenységet folytató
nonprofit szervezetek
számára (Commitment
to Integrity) ingyenes

példányának letöltéséhez látogasson el 
a NESsT honlapjára:
www.nesst.org/SEEINIT.htm
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CIEM Aconcagua
(San Felipe, Chile)

A CIEM Aconcagua kö-
zösségfejlesztéssel fog-
lalkozó chilei nonprofit
szervezet, amely támo-

gatja a mikrovállalkozások fejlesz-
tését, a környezetvédelmet, illetve
a helyi kultúrát és mûvészeteket.
Sok más chilei nonprofit szervezet-
hez hasonlóan a CIEM is kevés ado-
mánnyal rendelkezik, és az önfi-
nanszírozás a legfõbb pénzügyi
forrása. A CIEM önfinanszírozási
bevételeinek jelentõs részét az ál-
lamtól kapja kisvállalkozásoknak és
fiataloknak nyújtott képzési, illetve
tanácsadási munkájáért. A szerve-
zet emellett számos képességfej-
lesztõ mûvészeti és szakmai tan-
folyamot is tart fiataloknak, illetve
a nagyközönség számára. Noha a
kurzusok egy része államilag támo-
gatott, a CIEM részvételi díjat szed
költségei megtérítésére, illetve be-
vételszerzés céljából.
1997-ben a rendelkezésre álló sza-
bad helyszínt, illetve a szervezet
tagjainak szakmai készségeit fel-
használva a CIEM fából és ková-
csoltvasból készült egyedi bútoro-
kat kezdett árulni a kézi megmun-
kálást és a hírnevet nagyra tartó
megrendelõk számára. 

A CIEM számára jövedelmezõbb lett
volna bérbe adni a kávézót egy
vendéglõsnek, aki folyamatos bevé-
telt biztosított volna a szervezet
számára. A CIEM által mûködtetett
mozi és mûvészeti galéria azonban
fedezni tudta a saját költségeit, mi-
vel minimális fenntartási költséget
igényeltek, és olyan területen nyúj-
tottak szolgáltatást, ahol a CIEM
munkatársai kiterjedt szakmai ta-
pasztalattal rendelkezetek (és
amelyhez személyes érdeklõdés és
elkötelezettség is fûzte õket).
A CIEM tehát felismerte, hogy mind
a bevételszerzés, mind a küldetés
megóvása szempontjából jobb a
küldetéshez közel álló önfinanszíro-
zási tevékenységet választani.

1999-re azonban a CIEM rájött,
hogy az önfinanszírozási tevékeny-
ség nem megfelelõ, mivel a bevé-
telek alig fedezték a bútorok elõál-
lítási költségeit, így a tevékenység
valójában veszteséget termelt. 
A probléma az volt, hogy a CIEM
nem rendelkezett a tevékenység-
hez szükséges szakértelemmel. 
A CIEM képzési központ, így
kurzusainak résztvevõi nagy-
részt tanoncok, akik nem ren-
delkeznek az egyedi készítésû
bútorokat megrendelõ ügyfelek
által elvárt minõség elõállításá-
hoz szükséges szakértelemmel.
Jorge Razeto, a CIEM alapítója
és ügyvezetõ igazgatója felismerte,
hogy hiba volt kiterjeszteni a vállalko-
zási tevékenységüket a gyártásra, mi-
vel ezzel a szervezet eltávolodott az
eredeti küldetésétõl (képességfejlesz-
tõ mûvészeti és szakmai képzések
nyújtása). A szervezet mûhely jellegû
képzéseit és a tanácsadói munkáját
megvizsgálva az igazgató rájött, hogy
a CIEM sokkal könnyebben meg tud-
ná téríteni a költségeit, illetve akár
profitot is realizálhatna ezekkel a te-
vékenységekkel. Razeto és munkatár-
sai kiértékelték a lehetséges önfinan-
szírozási tevékenységeket, és rájöttek,
hogy ez a szabályszerûség állandó: a
CIEM küldetéséhez kapcsolódó prog-
ramokhoz nem kötõdõ tevékenysé-
geknek kisebb volt az esélyük a nye-
reség elérésére. A CIEM kávézója pél-
dául nem hozott bevételt, mert a ve-
zetésével megbízott munkatársak ke-
véssé voltak jártasak a vendéglátó-
iparban. 

3-15: PÉLDA:
A küldetéstõl való
eltávolodás meg-
elõzése

„... a CIEM küldetéséhez kapcsolódó
programokhoz nem kötõdõ tevé-
kenységeknek kisebb volt az esélyük
a nyereség elérésére.”

3.1.2 A küldetéstõl való eltávolodás megelõzése
Sok nonprofit szervezet tart attól, hogy az önfinanszírozási tevékenység elin-
dításával eltávolodik a küldetésétõl és az alapvetõ értékeitõl.
Ha az önfinanszírozási tevékenységet a küldetésre vonatkozó potenciális koc-
kázatokat figyelembe véve, körültekintõ módon tervezzük meg, akkor kisebb
a valószínûsége annak, hogy eltávolodunk a küldetésünktõl. Az alábbiakban
egy rövid példával szemléltetjük, hogy legjobban a küldetést szorosan követõ
stratégiával lehet megelõzni a küldetéstõl való eltávolodást.



3. FEJEZET: A FELKÉSZÜLTSÉG FELMÉRÉSE

32

felkészülni, vigyázz...

felkészülni, vigyázz... Az önfinaszírozás megteremtésének elsõ lépései
Copyright © NESsT 2006

3-16: AZ ÖNFINAN-
SZÍROZÁS TÁMOGA-
TÓI BÁZISÁNAK KI-
ALAKÍTÁSA
– beszéljen mindenki-

vel nyíltan; ne tit-
kolózzon

– érveljen világosan; legyen képes egy-
értelmûen elmondani, hogy a vállal-
kozás hogyan fogja segíteni a szerve-
zet küldetésének megvalósítását

– hozzon fel példákat a sikeres megva-
lósításra

– tûzzön ki reális célokat; igazolja a
modell mûködését

– válassza ki az munkatársak és a veze-
tõk körébõl a legfõbb támogatókat

– növelje a tevékenység iránti általános
bizalmat

Egyes önfinanszírozási tevékenységet folytató nonprofit szervezetekben a si-
kert fenyegetõ egyik legnagyobb veszély nem kívülrõl, hanem a szervezeten
belülrõl ered. Sok nonprofit szervezet nem ismeri fel elég korán az önfinan-
szírozási koncepció és célok szervezeten belüli elfogadásának, illetve támoga-
tásának fontosságát. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos
már a legelsõ megbeszélésektõl kezdve bevonni a szervezet legfõbb érintett-
jeit az önfinanszírozás kialakításába. Az érintettek korai bevonása, illetve tá-
mogatásának elnyerése nélkül az önfinanszírozási terv elõbb vagy utóbb el-
lenállásba fog ütközni, függetlenül attól, hogy mennyire jól kigondolt vagy
megtervezett. A 3-16. ábra bemutatja, hogy miként nyerhetjük el az érintet-
tek támogatását.

A nonprofit szervezetek önfinanszírozási tevékenységével kapcsolatos legtöbb
aggály és ellenállás alapja a vállalkozási tevékenységek nonprofit szektoron
belüli helyével kapcsolatos kezdeti, gyakran tájékozatlanságból eredõ
téveszmék és sztereotípiák. A Vállalkozásfejlesztési Csapatnak fel kell készül-
nie ezekre a téveszmékre és aggályokra olyan információkkal és érvekkel,
amelyek meggyõzik az érintetteket az önfinanszírozásnak a szervezet számá-
ra kínált elõnyeirõl. A 3-17. ábra bemutat néhány társadalmi vállalkozások-
kal kapcsolatos téveszmét. A 3-11. és a 3-12. feladat segít felismerni és elhá-
rítani néhány olyan elméleti és gyakorlati aggályt, amely a szervezet érintett-
jeiben felmerülhet.

A 3-18. ábra inspiráló képet ad az önfinanszírozásról. Érdemes megmutatnia
azoknak, akik bizalmatlanok a piacra lépéssel szemben.

3.2 Az önfinanszírozás szervezeti támogatottságá-
nak felmérése

3-11. feladat:
Vizsgálja meg a szervezet
önfinanszírozással kapcsola-
tosan kialakult nézeteit.

3-11

3-12. feladat:
Mérje fel az önfinanszírozás 
támogatottságát a szervezetben.

3-12

3-18: ALTERNATÍV BELÉPÉSI PONT
A NESsT igazgatótanácsának tagja, Philip Collyer inspiráló módon mutatja be az önfi-
nanszírozás nonprofit szervezetek számára kínált lehetõségeit. Az adók befizetését
és a nyereség felosztását követõen megmaradt pénzbõl juttatott vállalati vagy ma-
gán adományoktól eltérõen az önfinanszírozás lehetõvé teszi, hogy a nonprofit szer-
vezetek küldetésük megvalósítása érdekében közvetlenül a (nagy kiterjedésû) piaccal
lépjenek kapcsolatba.

Az önfinanszíro-
zásnak köszönhe-
tõen, a non-
profit szer-
vezetek ezen 
a ponton, és 
nem ezen a 
ponton lépnek
be a láncba.

(+) Termékek és szolgáltatá-
sok értékesítési bevétele

(–) Eladott áruk beszerzési értéke

(–) Mûködési kiadások

(–) Adók

(–) Eredménytartalék

(–) Osztalékok

Adományok
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3-17: AZ ÖNFINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS TÍZ LEGFÕBB TÉVESZME ÉS A VALÓSÁG*

A legfõbb szervezeti érintettek támogatásának elnyeréséhez több, a nonprofit szektoron belüli vállalkozási tevékenységek-
hez kapcsolódó hiedelmet kell legyõzni. Megfelelõ tájékoztatás hiányában, illetve a nonprofit szektoron belüli vállalkozással
kapcsolatos elõítéletek miatt sokan alaptalan félelmeket táplálnak. Az alábbi felsorolásban bemutatunk néhány jellemzõ 
„mítoszt”, illetve a hozzájuk kapcsolódó „realitást”. Fontos, hogy a Vállalkozásfejlesztési Csapat tagjai ismerjék ezeket 
az aggályokat, és az elõzetes tervezés során készek legyenek eloszlatni az esetleges félelmeket, illetve téves elképzeléseket.

* Egyes elemek Jim Masters: Profit Making for Nonprofits and Social Enterprise: A Tool Kit c. munkája alapján (1999., 19. oldal )

„Nonprofit szervezeteknek nem való
üzleti tevékenységet folytatni.”

„A nonprofit szervezeteknek üzleti te-
vékenységet folytatniuk törvénytelen.”

„Az üzleti vállalkozás túl kockázatos a
nonprofit szervezeteknek.”

„A kedvezményezettjeink nem fognak
örülni neki.”

„Nem vagyunk képesek rá… nem tud-
juk, hogy kell üzletelni.”

„Az üzleti tevékenyég eltereli a figyel-
münket a küldetésünkrõl.”

„Az adományozóink nem fognak örülni
neki.”

„Semmi olyasmit nem tudunk, amivel
pénzt kereshetnénk.”

„Már megpróbáltuk (vagy valaki más
megpróbálta), és nem vált be.”

„Amerikában mûködhet a dolog, 
de itt nem…”

A vállalkozási tevékenység világszerte széles körben elfogadott és alkalmazott stratégia
a nonprofit szervezeteknél. A legtöbb országban a vállalkozási bevétel adja a non-
profit szervezetek pénzügyi forrásainak jelentõs részét.

A törvényi elõírások országonként változóak, de nagyon kevés helyen tiltják a non-
profit szervezetek számára a vállalkozási tevékenységet.

Minden vállalkozás némi kockázattal jár, mivel a siker nem garantálható. Lehetõség van
azonban olyan vállalkozást létrehozni, amelynek kockázati szintje a szervezet és az
egyének számára is elfogadható. És ne feledjük, hogy az adománygyûjtésnek is van
kockázata!

A kedvezményezettek csak akkor nem örülnek a kezdeményezésnek, ha nem értik a
logikáját, vagy nem tudják, hogy a vállalkozás hogyan járulhat hozzá a küldetés megva-
lósításához, illetve a szervezet pénzügyi helyzetének javításához.

Ha nem tudunk olyan vállalkozási ötletet találni, amely a szervezet meglévõ tapasztala-
tait és jártasságait hasznosítja, bevonhatunk a feladatba külsõ szakértõket. Az üzleti
képességeket pedig könnyen el lehet sajátítani!

Ha elõre tudjuk, hogy ez a lehetõség fennáll, és megfelelõen felkészülünk rá, akkor en-
nek kicsi a valószínûsége. Emellett a küldetéshez kapcsolódó önfinanszírozási tevékeny-
ség esetén még nagyobb figyelmet fordítunk a küldetésre.

Éppen ellenkezõleg: sok adományozó örül, ha az általa támogatott szervezet saját ma-
ga termeli meg bevétele egy részét. Ezen kívül az önfinanszírozás új adományokhoz is
juttathatja a szervezetet.

Ez nem biztos, meg kell próbálni. A legtöbb nonprofit szervezet alábecsüli saját képes-
ségeit és a munkája értékét.

Minden eset egyedi. A legtöbb vállalkozó is jó néhány ötletet kipróbál, mire megtalálja
az igazit.

A leginnovatívabb önfinanszírozási megoldások nagy része olyan helyen születik, ahol
a szabályozási környezet a legkevésbé kedvezõ és kevés a jótékony támogatás.

Téveszme Valóság



3. FEJEZET: A FELKÉSZÜLTSÉG FELMÉRÉSE

34

felkészülni, vigyázz...

felkészülni, vigyázz... Az önfinaszírozás megteremtésének elsõ lépései
Copyright © NESsT 2006

Az önfinanszírozási tevékenység elindításakor, illetve bõvítésekor sok non-
profit szervezetben nem a szervezeten belüli támogatás, hanem a szervezet
teljesítõ képessége jelenti a kihívást. A nonprofit szervezetek érintettjei gyak-
ran kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy az önfinanszírozás segíteni fog a
küldetésük megvalósításában, de túlbecsülik az önfinanszírozási célok meg-
valósításához rendelkezésre álló saját kapacitást.

A szervezet önfinanszírozási képességének felméréséhez meg kell vizsgálni,
hogy a szervezet milyen készségekkel, tapasztalatokkal, illetve kapacitással
rendelkezik az önfinanszírozás szervezeti és pénzügyi céljainak eléréséhez. 
A 3-19. ábra a szervezeti teljesítõképesség négy területét mutatja be (3-13.
feladatlap, 84. oldal).

3.3 A szervezet önfinanszírozási képességének 
felmérése

3-13. feladat:
Mérje fel a szervezet kapacitásait.

3-13

A CVE esettanulmány elsõ fe-
jezete bemutatja, hogy a CVE
hogyan mérte fel a társadalmi
vállalkozás elindításához szük-
séges képességeit (113. oldal).

CVE-1

3-19: A SZERVEZET ÖNFINANSZÍROZÁSI KÉPESSÉGÉNEK FELMÉRÉSE

SZERVEZETI 
KULTÚRA

ALKALMAZOTTAK 
KÉPESSÉGEI

INFRASTRUKTURÁLIS 
KAPACITÁSOK

STRATÉGIAI 
KAPACITÁSOK
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A 2. fejezetben megvizsgáltuk a
szervezet finanszírozási forrásai-
nak alapvetõ összetételét, illetve
azt, hogy az önfinanszírozás mi-
ként járulhat hozzá a szervezet
átfogó pénzügyi fenntarthatósági
tervéhez. Ennél nehezebb azon-
ban arra a gyakorlati kérdésre

választ adni, hogy a szervezet pénzügyileg felkészült-e az önfinanszírozás ki-
alakítására. Számos pénzügyi oka lehet annak, hogy egy nonprofit szervezet-
nek miért nem célszerû önfinanszírozási tevékenységbe kezdenie. Ha például
a szervezet el van adósodva, cash flow problémákkal küzd, vagy nemrégiben
erõforrás-igényes adománygyûjtõ kampányt indított, akkor valószínûleg nem
célszerû egyelõre önfinanszírozásban gondolkodni. Az önfinanszírozás nem
rövid távú, gyors megoldást kínáló módszer. Az önfinanszírozás sikeréhez bi-
zonyos fokú pénzügyi stabilitásra, illetve komoly türelemre van szükség. 

3-20: GYORS KVÍZ
Hogyan értékelné szervezete általános pénzügyi helyzetét?
(Jelölje meg azt a választ, amelyik a legközelebb áll a véleményéhez.)

Amennyiben az „instabil”, „rossz”, vagy „nagyon rossz” választ jelölte meg, akkor a szervezete valószínûleg
nem rendelkezik a társadalmi vállalkozás elindításához szükséges pénzügyi stabilitással, és érdemes elgon-
dolkodnia azon, hogy valóban célszerû-e most elindítani / bõvíteni a tevékenységet.

NAGYON JÓ
„Nincsenek pénz-
ügyi problémáink,
biztonságban érez-
zük magunkat
ezen a téren.”

ELÉG JÓ
„A fõ tevékenysé-
geink finanszírozá-
sa megfelelõ, de
vannak pénzügyi
hiányosságaink.”

INSTABIL
„Több tevékenysé-
günk is pénzügyi
nehézségekkel
küzd.”

ROSSZ
„A pénzhiány miatt
a fõbb tevékenysé-
geinket / projektje-
inket is alig tudjuk
fenntartani.”

NAGYON ROSSZ
„Pénzügyi össze-
omlás szélén 
állunk.”

3.4 Az önfinanszírozásra való pénzügyi 
felkészültség felmérése

Pénzügyi stabilitás
Pénzügyi önállóság

Pénzügyi rendszerek
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Éppen ezért nonprofit szervezet önfinanszírozásra való tényleges pénzügyi
felkészültségének felmérése a felkészültség átfogó vizsgálatának szerves része.

A következõ rész segít felmérni a szervezet önfinanszírozásra való pénzügyi
felkészültségét három területen:
– Pénzügyi stabilitás: az önfinanszírozás kialakításához a nonprofit szerve-

zetnek stabil pénzügyi helyzetben kell lennie, mivel az önfinanszírozás po-
tenciális elõnyei csak egy év vagy annál is hosszabb idõ után jelentkeznek.
Emellett az önfinanszírozási tevékenység eleinte veszteséges is lehet, illetve
jelentõs pénzügyi befektetést igényelhet. Jelenleg pénzügyileg stabil hely-
zetben van a szervezet? Mik a pénzügyi stabilitás kilátásai a következõ évre?
El van-e adósodva a szervezet? Problémát jelent a cash flow biztosítása?

– Pénzügyi önállóság: az önfinanszírozás kialakításához a nonprofit szerve-
zetnek bizonyos fokú pénzügyi rugalmasságra / önállóságra van szüksége,
mivel rövid vagy hosszú távra kell elkülönítenie/lekötnie pénzügyi forráso-
kat, illetve ki kell elégítenie a fejlõdõ és bõvülõ önfinanszírozási tevékeny-
ség tõkeigényét. Milyen jellegû pénzügyi forrásokkal rendelkezik jelenleg a
szervezet? A pénzügyi források mekkora hányada „kötött” (vagyis konkrét
projekthez, kiadáshoz vagy idõtávhoz rendelt)? Mennyire rugalmasan tudja
a kívánt tevékenységekhez hozzárendelni, illetve átcsoportosítani az új for-
rásokat? Milyen pénzügyi „védõháló” óvja a szervezetet az adományok in-
gadozásának hatásaitól? Hogyan elégítik ki a sürgõs cash flow igényeket?

– Pénzügyi rendszerek: az önfinanszírozás kialakításához a nonprofit szerve-
zetnek olyan pénzügyi beszámoló rendszerekkel kell rendelkeznie, amelyek
lehetõvé teszik a vállalkozás(ok) pénzügyi helyzetének egyszerû, pontos,
rendszeres és gyors felmérését, és így pontos információkat nyújtanak a
pénzügyi tervezéshez, illetve egyéb döntésekhez. Mennyire kifinomultak a
szervezet pénzügyi rendszerei? Megfelelõ személyzeti és technológiai kapa-
citások állnak rendelkezésre az önfinanszírozási tevékenység teljesítményé-
nek nonprofit szervezettõl különálló nyomon követéséhez és kimutatásá-
hoz?

Ez a fejezet segít összegyûjteni a pénzügyi állapot értékeléséhez szükséges
adatokat errõl a három területrõl. Javasoljuk, hogy a Vállalkozásfejlesztési
Csapat elõször a szervezet pénzügyi munkatársaival közösen töltse ki a fel-
adatlapokat, majd csoportosan értékelje a szervezet átfogó pénzügyi állapo-
tát.

3.4.1 Pénzügyi stabilitás
Elõször válaszoljon a szervezet pénzügyi helyzetére vonatkozó, 3-20. ábrán
szereplõ „gyors kvíz” kérdésére, amely azt vizsgálja, hogy miként vélekedik a
szervezet általános pénzügyi helyzetérõl. A 2. fejezetben megvizsgáltuk a
szervezet pénzügyi diverzifikáltságát. Az alábbiakban olyan feladatokat olvas-
hat, amelyek segítségével részletesebben megvizsgálhatja a szervezet pénz-
ügyi állapotát.

A fejezethez tartozó
feladatok részben

Cynthia Gair és Julia Jones, az REDF
munkatársai által kidolgozott anyagokra
épülnek. (www.redf.org)
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Ideális esetben a szervezet már rendelkezik a pénzügyi helyzet értékeléséhez
szükséges pénzügyi beszámolók (pl. eredménykimutatás, mérleg, lásd 3-21.
ábra) elkészítéséhez szükséges képességekkel. Amennyiben a szervezet nem
rendelkezik ilyen pénzügyi beszámolókkal, próbálja meg a 3-14./3-17. fel-
adatlapok segítségével egyéb forrásokból összegyûjteni a szükséges informá-
ciókat. A bevételeket, kiadásokat, eszközöket és forrásokat összesítõ pénzügyi
beszámolók adatait felhasználva néhány egyszerû számítással felmérheti a
szervezet önfinanszírozásra való pénzügyi felkészültségét.

Ha a szervezet bevételei meghaladják a kiadásait, és/vagy az eszközeinek az
értéke meghaladja a forrásokét, a pénzügyi egyenlege pedig az elmúlt három
év során összességében pozitív és/vagy javuló tendenciát mutatott, akkor a
szervezet viszonylag jó pénzügyi helyzetben van és készen áll az önfinanszíro-
zás kialakítására. Amennyiben az elõbb említett feltételek nem teljesülnek,
próbálja meg meghatározni a pénzügyi nehézségek, illetve gyengeségek 
okait, és keressen megoldást a problémákra. Az év végi veszteség nem feltét-
lenül jelent problémát, ha az elõzõ évben eredménytartalék képzõdött. Két
vagy egymás utáni több évben jelentkezõ negatív mérleg azonban már aggo-
dalomra ad okot. Fontos tehát több évre visszamenõleg megvizsgálni a pénz-
ügyi beszámolókat.

3-21. PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK:
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS MÉRLEG

1. EREDMÉNYKIMUTATÁS
Az eredménykimutatás leírja,
hogy az adott idõszakban mekko-
ra volt a szervezet és/vagy vállalat
nyeresége, illetve vesztesége.
Angol nyelvterületen nyereség-
veszteség kimutatásnak (profit &
loss statement) nevezik.

– A bevételt néha értékesítésnek
is nevezik. A bevétel az az ösz-
szeg, amit a vevõktõl kap a
szervezet, illetve amivel a ve-
võk tartoznak a szervezetnek.

– A kiadások a szervezet, illetve
vállalkozás mûködtetésének
költségei. A kiadások mutatják,
hogy mennyi pénzbe került az
eladott termékek / szolgáltatá-
sok elõállítása.

Ha a bevételek meghaladják a ki-
adásokat, akkor nonprofit szer-
vezetek esetében „többletrõl”,
vállalatok esetében „nyereség-
rõl” beszélünk.

2. MÉRLEG
A mérleg bemutatja a szervezet
és vállalatai pénzügyi helyzetét
egy adott idõpontban. Felsorolja a
szervezet eszközeit, forrásait és a
saját tõke elemeit.

– Az eszközök a szervezet tulajdo-
nában álló erõforrások, pl. kész-
pénz, követelések, (megkapott
és/vagy beígért) adományok,
föld, ingatlanok, berendezések.

– A források a szervezet mások-
kal szembeni tartozásai, pl. tör-
lesztendõ hitelek, kifizetendõ
számlák.

Ha a rövid lejáratú kötelezettsé-
gek értéke meghaladja a forgó-
eszközök értékét, akkor a szerve-
zet számára problémát jelenthet a
fennálló kötelezettségek teljesíté-
se. Az önfinanszírozási tevékeny-
séghez magas eszközérték esetén
is szükség van készpénzforrásra.

3-14./3-17. feladat:
Állítsa össze a szervezet ered-
ménykimutatását (bevételek és ki-
adások) és mérlegét (eszközök és
források). A felsorolt kérdések se-
gítségével értékelje a szervezet
általános pénzügyi helyzetét. A 3-
17. feladatlap segítségével számít-
sa ki a szervezet pénzügyi mér-
legét.

3-14
/17
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3.4.2 Pénzügyi önállóság
Az önfinanszírozás kialakítására törekvõ nonprofit szervezeteknek fontos is-
merniük a pénzügyi „önállóság” fogalmát. A pénzügyi önállóság hiánya ön-
magában is arra ösztönözhet egy nonprofit szervezetet, hogy önfinanszírozás-
sal plusz bevételt szerezzen. Lehet, hogy az önfinanszírozás mérlegelésekor
nem a pénzügyi önállóság alacsony szintje a döntõ tényezõ, de mindenkép-
pen fontos mutatója a szervezet általános pénzügyi helyzetének. A pénzügyi
autonómia fogalmát nehéz definiálni, mert az önállóság mást és mást jelent-
het a különbözõ szervezetek számára (az elméleti definíciót lásd a 3-22. áb-
rán). A pénzügyi önállóságot mérni is nehéz, bizonyos pénzügyi számítások
azonban megmutatják, hogy a szervezet milyen szintû rugalmassággal / önál-
lósággal rendelkezik.

– függõség: a 2. fejezetben megvizsgáltuk a szervezet finanszírozási forrásait,
a források diverzifikáltságát, illetve a szervezet különféle forrásoktól való
relatív függését (2-3. és 2-4. feladat). Ha a szervezet csupán egy vagy né-
hány finanszírozási forrásra támaszkodik, az csökkentheti a pénzügyi önál-
lóságot, mivel megszûnésük esetén a szervezet könnyen sérülékennyé vál-
hat. Ugyanakkor a finanszírozási források kedvezõ összetétele nagyban hoz-
zájárulhat a pénzügyi önállóság megteremtéséhez.

– korlátozott források: a 3-14.
feladatban kiszámítottuk,
hogy a szervezet bevételeinek
mekkora hányada „kötött”
(vagyis az adományozó által
konkrét felhasználásra adott).
Változott ez az arány jelentõ-
sen az elmúlt három év során?
Ez is hasznos mérõszáma le-
het a szervezet pénzügyi önál-
lóságának, mivel megmutatja,
hogy a társaság mennyire ru-
galmasan és szabadon tudja a
kívánt célokhoz rendelni erõ-
forrásait.

– tartalék alapok: az önállósá-
got azzal is mérhetjük, hogy 
a szervezet összességében
mennyire van felkészülve
pénzügyi helyzetének 
váratlan ingadozásaira 
(pl. adományozó elvesztése,

3-22: PÉNZÜGYI ÖNÁLLÓSÁG: Mit jelent valójában?
Fernand Vincent és Piers Campbell 1989-ben kiadott, Towards
Greater Financial Autonomy* címû könyvében szereplõ definí-
ció szerint a pénzügyi önállóság elérése egy 13 lépésbõl álló, 10
évnél hosszabb ideig tartó folyamat, amelynek során a non-
profit szervezet fokozatosan növeli az önfinanszírozásból szár-

mazó bevételét (amíg el nem éri pénzügyi forrásainak körülbelül 40-60%-át), és
ezzel csökkenti a projektfinanszírozástól való függõségét. Az adományokból
származó bevétel nem szûnik meg, de egyre rugalmasabbá válik (vagyis nem kö-
tõdik konkrét projektekhez), és a nonprofit szervezet „tartalék alapot” hoz lét-
re, amely egyrészt befektetési hozamot biztosít, másrészt védõhálóként mûködik
nem várt, illetve sürgõs pénzigény felmerülése esetén.

Idõ

Rugalmas összegek ál-
lami és/vagy magán
adományokból

Önfinanszírozás

Befektetésbõl származó
jövedelem

Tartalék alap

Projekttá-
mogatások

Pénzügyi
források

Lehet, hogy az önfinan-
szírozás mérlegelésekor
nem a pénzügyi önálló-
ság kédése a döntõ té-

nyezõ, de mindenképpen fontos mutató-
ja a szervezet általános pénzügyi helyze-
tének.

* Fernand Vincent és Piers Campbell: Toward Greater Financial Autonomy c. könyve alapján, IRED, Genf, 1989. 52.oldal
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– cash flow problémák). A szervezet önállóságának lényeges mutatója, hogy
rendelkezik-e az effajta ingadozások, illetve a stratégiai szükségletek enyhí-
tésére hivatott pénzügyi tartalékokkal. Vannak a szervezetnek pénzügyi tar-
talékai? Ha igen, a szervezet hány hétig vagy hány hónapig lenne képes ki-
zárólag e tartalékokból finanszírozni mûködési költségeit?

– folytonosság: a szervezet finanszírozási forrásainak mekkora hányada ga-
rantált egy évnél hosszabb idõtartamra (pl. több évre szóló adomány for-
májában)? Ez a kérdés az évrõl évre történõ tervezés során meglévõ pénz-
ügyi biztonság / önállóság szintjét is segít felmérni.

3.4.3 Pénzügyi rendszerek
Számos nonprofit szervezet a projekt alapú finanszírozási forrásai szerint épí-
ti fel pénzügyi beszámolóit, illetve rendszereit (projekt vagy támogatás alapú
számviteli rendszer). Ez azt jelenti, hogy a szervezet az összes önálló projekt-
jérõl és programjáról külön nyilvántartást vezet (lásd 3-23-as ábra). Ez a
megközelítés általában a nonprofit szervezetek finanszírozási forrásainak jel-
legét (pl. adományok, támogatások) tükrözi. Noha a támogatás alapú számvi-
teli rendszer hasznos eszköz az önálló projektek költségvetésének összeállítá-
sa, illetve a költségek alakulásának nyomon követése szempontjából, ez a
rendszer csak korlátozott mértékében alkalmazható közvetlenül a társadalmi
vállalkozások tevékenységeire.

A 3-24-es ábrán szereplõ társadalmi vállalkozás pénzügyi beszámolója önfi-
nanszírozó, illetve üzleti tevékenységet folytató nonprofit szervezetek számá-
ra készült. A „hagyományos” nonprofit pénzügyi beszámoló (3-23-as ábra) és
az üzleti pénzügyi beszámoló között a legfõbb különbség az, hogy az elõbbi
nem különíti el megfelelõ módon a vállakozásból eredõ bevételeket és kiadá-
sokat a nonprofit projektek bevételeitõl és kiadásaitól. Emiatt a szervezetnek
rendkívül nehéz felmérnie az önfinanszírozási tevékenység önálló teljesítmé-
nyét (vagyis azt, hogy a tevékenység veszteséges, nullszaldós vagy nyere-
séges-e), illetve azt, hogy az üzleti tevékenységet valójában más szervezeti
projektek bevételei finanszírozzák-e (vagy fordítva).

Ha a nonprofit szervezet önfinanszírozásból származó bevételei aránylag kis
részét adják a teljes bevételnek, akkor a számviteli elkülönítés nem különö-
sebben fontos. Ha azonban a szervezet úgy dönt, hogy a jövõben bevétele je-
lentõs hányadát önfinanszírozás útján fogja biztosítani, akkor lényeges, hogy
a két fajta bevételt, illetve kiadást elkülönítsék. Ezáltal a pénzügyi beszámo-
lók könnyebben hozzáférhetõek lesznek, adataik alapján jobban megítélhetõ
a teljesítmény, és a beszámolók adatai jobban hasznosíthatók a tervezésben
és a döntéshozatalban.

A hagyományos nonprofit pénzügyi beszámoló (3-23-as ábra) azt segít meg-
vizsgálni, hogy egy adott idõszakban a bevételek fedezni fogják-e a kiadáso-
kat. A beszámoló adatai alapján kiszámítható például az év végi nettó ered-
mény és a következõ évre átvihetõ összeg nagysága. A nonprofit szervezetek
eredménykimutatása (a tartozás és követelés számlákat, illetve az egyéb esz-
közöket és forrásokat bemutató mérleggel együtt) átfogó képet ad a szervezet
pénzügyi helyzetérõl. Önfinanszírozó tevékenységet is folytató nonprofit

Noha a támogatás alapú számvi-
teli rendszer hasznos eszköz az
önálló projektek költségvetésé-
nek összeállítása, illetve a költsé-
gek alakulásának nyomon köve-
tése szempontjából, ez a rend-
szer csak korlátozott mértékében
alkalmazható közvetlenül a tár-
sadalmi célú vállalkozások tevé-
kenységeire.

CVE-2

Az esettanulmány második fejezete be-
mutatja, hogy a CVE hogyan állította ösz-
sze társadalmi vállalkozása pénzügyi be-
számolóit (117. oldal).
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szervezet esetében azonban a hagyományos beszámoló nem megfelelõ,
ugyanis nem mutatja meg azt, hogy az önfinanszírozási tevékenység valóban
fedezi-e annak költségeit. A hagyományos beszámoló összevonja a szervezet
összes bevételét és költségét, így nehéz elkülöníteni az önfinanszírozási tevé-
kenységhez kapcsolódó elemeket. Más a helyzet a társadalmi vállalkozás
pénzügyi beszámolójánál (3-24. ábra), amely bemutatja az üzleti bevételek és
költségek összefüggéseit, és elkülöníti ezeket a szervezet egyéb programjai-
nak támogatásaitól, illetve kiadásaitól.

Az eredménykimutatás elõrejelzések készítésére is alkalmas, és különösen
hasznos segítséget nyújt vállalkozások indításáról hozott döntésekben. Az
ABC Ügynökség esetében az eredménykimutatás struktúrájának megváltozta-
tása láthatóvá teszi a hagyományos kimutatásban nem egyértelmû pontatlansá-
gokat. A vállalkozás bevételeit és költségeit elkülönítve úgy tûnik, hogy a mû-
ködési költségeket is számításba véve a vállalkozás valójában veszteséget ter-
mel. A korábbi számok azonban csupán sejtették, hogy mi történik valójában. 

3-23: NONPROFIT SZERVEZET HAGYOMÁNYOS PÉNZ-
ÜGYI BESZÁMOLÓJA
ABC Ügynökség

Vitakérdések:

1. Miért veszteséges az ABC Ügynökség?
2. Hogyan hat a vállalkozás az ABC Ügynökség mûködésére? (Finanszírozást

nyújt számára? Támogatást kap tõle?)
3. Milyen egyéb információkra van szükség a kérdések megválaszolásához? Ha-

sonlítsa össze az adatokat a 3-24. ábrán szereplõ társadalmi vállalkozás pénz-
ügyi beszámolójával.

A fentiek miatt az ABC
Ügynökség nehezen tud-
ja megítélni a társadalmi
vállalkozás önálló teljesít-
ményét.

Bevételek: Ebben a for-
mátumban nem különül-
nek el a társadalmi vállal-
kozás és a szervezet egyéb
bevételei.

Kiadások: Ebben a formá-
tumban nem különülnek
el a társadalmi vállalkozás-
sal közvetlenül összefüggõ
kiadások a szervezet mû-
ködéséhez és/vagy prog-
ramjaihoz kapcsolódó más
kiadásoktól.

Bevételek
Adományok
Értékesítés

Bevételek összesen

Kiadások
Munkabérek
Bérleti díjak
Közüzemi szolgáltatások
Adminisztrációs és irodai ktg
Irodai általános költségek

Kiadások összesen

NETTÓ BEVÉTEL

Tervezett ($)
100 000
50 000

150 000

125 000
12 000
2 400
3 600
5 000

148 000

2 000

Tényleges ($)
60 000
110 000
170 000

177 500
12 000
3 000
6 000
5 000

203 500

(33 500)
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3-24: TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA
ABC Ügynökség

Miben tér el a 3-23. ábrán szereplõ nonprofit szervezet hagyományos, költség-
vetési rendszerû beszámolójától?

Vitakérdések:

1. Miért veszteséges az ABC Ügynökség?

2. Hogyan hat a vállalkozás az ABC Ügynökség mûködésére? 
(Finanszírozást nyújt számára? Támogatást kap tõle?)

3. A pénzügyi adatok alapján mit mondhatunk még el a társadalmi 
vállalkozásról?

Az ELÁBÉ a termék vagy
szolgáltatás elõállításához
szükséges összes költséget
tartalmazza (az ELÁBÉ defi-
nícióját lásd a 3-25. ábrán).

A bruttó nyereség azt mu-
tatja, hogy a vállalkozás bevé-
tele mennyivel haladja meg
az ELÁBÉ-t. A bruttó nyeresé-
get tehát úgy kapjuk meg,
hogy a teljes értékesítési be-
vételbõl levonjuk az ELÁBÉ-t.
A különbséget azért nevez-
zük „bruttó profitnak”, mert
a „nettó profit” kiszámításá-
hoz további kiadásokat kell
levonnunk belõle.

A mûködési kiadások nem
azonosak a nonprofit szer-
vezetek hagyományos „álta-
lános költségeivel”, mivel
csak az értékesítéshez és a
vállalkozás adminisztrációjá-
hoz kapcsolódó költségeket
foglalják magukban.

A nettó eredmény, vagy más
néven „nettó nyereség” az ér-
tékesítési bevételbõl az összes
költség levonása után fennma-
radó összeg. Nonprofit szerve-
zet esetében azonban a támo-
gatások (adományok) elõtti és
utáni nettó bevétel között is
különbséget kell tennünk ah-
hoz, hogy a vállalkozás pénz-
ügyi helyzetét el tudjuk különí-
teni a teljes szervezetétõl.

Értékesítési bevétel
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)

Közvetlen bérköltség
Elõállítási anyagköltség

ELÁBÉ összesen
BRUTTÓ NYERESÉG

Mûködési kiadások
Bérleti díjak
Közüzemi szolgáltatások
Egyéb általános költségek

Mûködési kiadások összesen
NETTÓ EREDMÉNY
(a támogatások és a programok kiadásai nélkül)

Programtámogatások
Programkiadások

Munkabérek
Bérleti díjak
Közüzemi szolgáltatások
Adminisztrációs és irodai ált. költségek

Programok kiadásai összesen
NETTÓ EREDMÉNY
(támogatásokkal és a programok kiadásaival)

Tervezett ($)
50 000

35 000
1 200

36 200
13 800

6 000
1 200
2 500
9 700
4 100

100 000
90 000
6 000
1 200
2 400
2 500

102 100
2 000

Tényleges ($)
110 000

97 500
3 600

101 100
8 900

6 000
1 800
2 500

10 300
(1 400)

60 000
80 000
6 000
1 200
2 400
2 500

92 100
(33 500)
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3-25: ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE (ELÁBÉ)
A 3-24-es ábrán szereplõ társadalmi vállalkozás pénzügyi be-
számolója elkülöníti a termék / szolgáltatás elõállítási és ér-
tékesítési költségeit a vállalat általános adminisztrációs / mû-
ködési költségeitõl. Egy vállalkozás esetében az eladott áruk
beszerzési értéke (ELÁBÉ) az adott számviteli idõszak során

értékesített termékek / szolgáltatások elõállításához és értékesítéséhez kap-
csolódó közvetlen költségek (pl. személyi jellegû költségek / bérköltségek,
anyagköltségek, gyártási költségek, általános költségek) összege.

Ha alaposabban megvizsgáljuk az esetet, akkor láthatjuk, hogy az ABC Ügy-
nökség vállalkozása (papírok másolása és összefûzése) valóban növelte az ér-
tékesítési forgalmát, de eközben a költségek a háromszorosra nõttek. A meg-
növekedett kereslet miatt az Ügynökségnek túlóradíjat kellett fizetnie az
munkatársainak, így a nagyobb értékesítési forgalom nem vezetett nagyobb
nyereséghez. Ezen kívül az Ügynökség áthelyezte a nonprofit programokon
dolgozó egyik munkatársát a vállalkozásához, így csökkent az adománygyûjtõ
munka, és ennek következtében az adományokból származó bevétel is. 
Az ABC Ügynökségnek tehát tisztában kell lennie azzal, hogy az üzleti tevé-
kenység milyen hatással van a szervezetre.

3-18. feladat:
Alakítsa át a szervezet pénzügyi beszá-
molóit a társadalmi vállalkozás számára.

3-18

3-19. feladat:
Mérje fel a szervezet általános 
felkészültségét.

3-19

2. FÕ DÖNTÉS:
Készen állunk az önfinanszírozásra? Rendelkezünk a szükséges pénzügyi és
szervezeti képességekkel?

Most, hogy mind a négy fõ terület (1. küldetés és szervezeti kultúra, 2. szer-
vezeti támogatás, 3. szervezeti képességek, 4. pénzügyi felkészültség) felada-
tait megoldotta, már el tudja dönteni, hogy érdemes-e a szervezetnek önfi-
nanszírozási stratégiákon gondolkodnia. A 3-19. feladat segít összesíteni a
felmérés eredményeit és meghozni a döntést. Ha a szervezet felkészült, ha-
ladjon tovább. Az elvégzett feladatok alapján azt is tudnia kell már, hogy az
elõzetes, illetve a teljes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása során a
szervezet mely területeit kell fejlesztenie.

A felkészülni, vigyázz… FOLYAMATÁNAK LEGFÕBB DÖNTÉSI PONTJAI

*1 *2 *3 *4
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A szervezet önfinanszírozásra való pénzügyi felkészültségének általános fel-
mérését követõen a Vállalkozásfejlesztési Csapatnak meg kell határoznia az
önfinanszírozás küldetéssel kapcsolatos és pénzügyi céljait.

– Küldetéssel kapcsolatos célok: az önfinanszírozás és a szervezet küldetése
közötti közvetlen összefüggés kialakítása érdekében fontos, hogy már a fo-
lyamat elején meghatározzuk az önfinanszírozási tevékenység nem pénz-
ügyi jellegû céljait is. Reményeink szerint az önfinanszírozás hogyan járul
majd hozzá – közvetve vagy közvetlenül – a szervezet küldetésének megva-
lósításához?

– Pénzügyi célok: a tervezett önfinanszírozási tevékenység egyik célja való-
színûleg a bevételszerzés. Fontos azonban, hogy konkrétan és egyértelmû-
en meghatározzuk, hogy a szervezet milyen pénzügyi eredményt vár az ön-
finanszírozástól és mikor. (Jövõre? Három év múlva?)

3.5 Az önfinanszírozás küldetéssel kapcsolatos 
és pénzügyi céljainak meghatározása

3-20. feladat:
Határozza meg az önfinanszírozás külde-
téssel kapcsolatos és pénzügyi céljait,
rangsorolja a célkitûzéseket és indokolja
meg mindegyik cél létjogosultságát.

3-20

3-26: AZ ÖNFINANSZÍROZÁS KÜLDETÉSSEL KAPCSOLATOS ÉS PÉNZÜGYI CÉLJAINAK 
MEGHATÁROZÁSA ÉS AZOK INDOKLÁSA
Fontos, hogy be tudjuk mutatni, hogy a társadalmi vállalkozás milyen elõnyöket biztosít a szer-
vezet számára:

Az önfinanszírozás küldetéssel kap-
csolat célja lehet például:

– X program / szolgáltatás kibõvítése

– X új munkahely teremtése

– munkánk ismertségének növelése X
csoport körében

– az adományokból nem finanszíroz-
ható X projekt folytatása

Az önfinanszírozás pénzügyi célja le-
het például:

– három éven belül önfinanszírozásból
fedezni a szervezet mûködési költ-
ségvetésének 20%-át

– az adminisztrációs / irodai költségek
megtérülése

– évente X összegû szabadon felhasz-
nálható bevétel biztosítása

– X munkahely finanszírozása

Az önfinanszírozás indoka lehet például:

Szervezetünk nagymértékben függ az
adományozók által biztosított projektfi-
nanszírozástól. Bár ez a bevételi forrás
fontos számunkra, de önmagában korlá-
tozza a szervezetünk fejlõdési lehetõsé-
geit és a küldetésünkhöz kapcsolódó
munka szinten tartását. Az önfinanszíro-
zás biztosítani fogja a szervezet növeke-
déséhez és fejlõdéséhez szükséges pénz-
ügyi rugalmasságot, támogatni fogja a
küldetésünket, és hozzájárul majd a hosz-
szú távú pénzügyi és szervezeti fenntart-
hatósághoz.
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3-27: AZ ÖNFINANSZÍROZÁS ELÕNYEI ÉS KORLÁTAI

Az alábbiakban felsoroljuk az önfinanszírozás nonprofit szervezetek által 
leggyakrabban említett elõnyeit (+) és korlátait (–).

–
+

AZ ÖNFINANSZÍROZÁS ELÕNYEI

1. Nagyobb bevétel

2. Diverzifikált források

3. Nagyobb rugalmasság

4. Összességében jobb szervezeti
teljesítmény

5. Pozitív benyomás 
az adományozók körében

6. Aktívabb felügyelõ bizottság

7. Szélesebb körû ismertség

8. Nagyobb önbizalom

AZ ÖNFINANSZÍROZÁS KORLÁTAI

1. Nem való minden nonprofit 
szervezetnek

2. Nem egyszerû feladat

3. Nem való pénzügyi válságban 
levõ nonprofit szervezeteknek

4. Nem vezet gyors 
„meggazdagodáshoz”

5. Nem kockázatmentes

6. Nincs bevált receptje

7. Belsõ konfliktusokhoz vezethet

Egyes szervezetek számára az önfinanszírozás több ok (pénzügyi, ideológiai,
képességek stb.) miatt sem lehet megfelelõ megoldás.

Ha a nyereségszerzés könnyû lenne, már mindenki ezt csinálná.

Az önfinanszírozáshoz szükség van bizonyos fokú pénzügyi stabilitásra és 
szakértelemre, amellyel nem minden nonprofit szervezet rendelkezik.

Az önfinanszírozás hosszú távú finanszírozási stratégia: a pénzügyi megtérülés-
hez több évre is szükség lehet.

Minden üzleti tevékenység ki van téve a gazdasági kötülmények, piaci változá-
sok stb. hatásainak, ami nem megfelelõ menedzselés esetén kockázatot jelent-
het a nonprofit szervezet jó hírére és/vagy pénzügyi integritására.

Az önfinanszírozás minden esetben az adott nonprofit szervezet kapacitásától, 
szakértelmétõl, küldetésétõl, képességeitõl stb. függ. Nincs biztos recept 
a sikerre.

Az önfinanszírozási tevékenységek szervezeti kulturát érintõ dilemmákat, 
illetve a küldetéssel kapcsolatos ideológiai konfliktusokat okozhatnak.

Ha / amikor az önfinanszírozási tevékenység nyereségessé válik.

Az önfinanszírozás segíthet diverzifikálni a szervezet finanszírozási alapját, 
és csökkenteni az ingadozó pénzügyi forrásoktól való függést.

A legtöbb adománytól eltérõen az önfinanszírozásból származó bevétel
általában szabadon felhasználható.
Az önfinanszírozáshoz szükséges pénzügyi és vezetési fegyelem a non-
profit szervezet általános hatékonyságát, tervezését, illetve rendszereit is
javíthatja.
A legtöbb adományozó örömmel fogadja, ha a nonprofit szervezet meg-
próbál saját erõbõl is forrásokat teremteni, és diverzifikálja a bevételeit.

Az önfinanszírozás segíthet bevonni a felügyelõ bizottság (kuratórium)
tagjait, és felhasználni az üzleti életben szerzett tapasztalataikat és jártas-
ságaikat.
Az önfinanszírozási tevékenység marketingje segíthet a szervezetnek  új
támogatókat is szerezni.

A bevételszerzés képességét felismerve nõhet a nonprofit szervezet veze-
tõinek és munkatársainak önbizalma.
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Célkitûzések:
– az önfinanszírozásra vonatkozó kritériumok megha-

tározása,
– a munkatársak alapvetõ képességeinek felmérése,
– a régi és új önfinanszírozási ötletek összegyûjtése, 

illetve
– az önfinanszírozási ötletek értékelése és rangsorolása

a megállapított kritériumok és képességek alapján.

4. fejezet:
Vállalkozási ötlet kiválasztása

FELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ...

4. fejezet:Vállalkozási ötlet kiválasztása



4. FEJEZET: VÁLLALKOZÁSI ÖTLET KIVÁLASZTÁSA

46

felkészülni, vigyázz...

felkészülni, vigyázz... Az önfinaszírozás megteremtésének elsõ lépései
Copyright © NESsT 2006

Az önfinanszírozás szervezeti és pénzügyi céljainak meghatározását, illetve az
önfinanszírozás szervezeten belüli támogatásának kialakítását követõen ké-
szen állunk a konkrét önfinanszírozási stratégia kidolgozására. Ebben a feje-
zetben megvizsgáljuk a szervezet jelenlegi stratégiáit, és igyekszünk minél
több új vállalakozási ötletet összegyûjteni. Ezután az önfinanszírozás idõköz-
ben kidolgozott kritériumai, a szervezet erõsségei és gyengeségei, illetve az
munkatársak alapvetõ képességei alapján értékeljük az ötleteket. Ezzel leszû-
kítjük a lehetõségek körét egy-két reális alternatívára, amelyet azután megva-
lósíthatósági elõtanulmány segítségével alaposan kiértékelünk.

4-28: AZ ÖNFINANSZÍROZÁSI TÖLCSÉR
A vállalkozási ötlet kiválasztásának folyamata

Az esettanulmány harmadik fejezete (123.
oldal) bemutatja, hogy a fejezetben leírt
folyamat segítségével a CVE hogyan vá-
lasztotta ki a vállalkozási ötleteit.

ÖNFINANSZÍROZÁSI
ÖTLET KIVÁLASZTÁSA

Önfinanszírozásra vonatkozó 
kritériumok meghatározása

A munkatársak alapvetõ 
képességeinek felmérése
Önfinanszírozási ötletek 
gyûjtése ötletbörzével

Az ötletek körének leszûkítése

CVE-3
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A harmadik fejezetben meghatároztuk és rangsoroltuk az önfinanszírozás
pénzügyi és nem pénzügyi jellegû céljait (lásd 3-19. feladat). Most ki kell
dolgoznunk a potenciális vállalkozási ötletek értékelésének pénzügyi és nem
pénzügyi kritériumait. Ezek az értékelési kritériumok biztosítják, hogy a
megvizsgált vállalkozási ötletek összhangban legyenek a szervezet küldetésé-
vel és értékeivel (lásd 3-10. feladat), a szervezet aktuális pénzügyi helyzeté-
vel, a munkatársak képességeivel és érdeklõdésével, a szervezeti kultúrával,
illetve a vállalkozás mûködtetéséhez szükséges szervezeti kapacitással.

A vállalkozás kritériumainak kidolgozásakor elsõsorban a következõ kérdé-
sekre kell választ adni: Mely kérdésekben nem vagyunk hajlandók kompro-
misszumot kötni a vállalkozás érdekében? Mik a feltételei annak, hogy egy
vállalkozási ötletet egyáltalán fontolóra vegyünk? A kritériumok összeállítása-
kor érdemes megfontolni az alábbiakat:

– a szervezet küldetésének és értékeinek védelmét biztosító kritériumokat (pl. a
vállalkozásnak a szervezet küldetéséhez kell-e kapcsolódnia?);

– a vállalkozással szembeni pénzügyi elvárásokat kifejezõ kritériumokat (pl. mi-
lyen pénzügyi erõforrásokat vagyunk hajlandóak a vállalkozásnak szentel-
ni? Nyereségesnek kell-e lennie a vállalkozásnak?);

– a munkatársak vállalkozásban betöltött szerepére vonatkozó kritériumokat
(pl. a vállalkozásnak a jelenlegi munkatársak képességeire / jártasságaira /
tapasztalataira kell épülnie? Fontos-e, hogy a munkatársaknak lelkesedje-
nek a vállalkozási ötletért?)

Rendkívül fontos, hogy ebben a fázisban kellõ idõt fordítsunk a kritériumok
szervezeten belüli egyhangú elfogadására, így a vállalkozásfejlesztés késõbbi
szakaszában elkerülhetõk a viták és a nézeteltérések.

4.1 A vállalkozási ötletek kritériumainak kialakítása

4-29: PÉLDA A VÁLLALKOZÁSRA VONATKOZÓ
KRITÉRIUMOKRA
Az önfinanszírozási ötlet kiválasztási kritériumainak pon-
tosan megfogalmazottaknak és teljesíthetõknek kell len-
niük. Például:

„A szervezetünk számára megfelelõ vállalkozási ötlet:
– nem veszélyeztetheti a szervezetünk küldetését és értékeit;
– munkatársaink meglévõ jártasságait hasznosítsa, de egyúttal ezeknek a jár-

tasságoknak a bõvítését is lehetõvé teszi;
– csekély kockázatot hordoz;
– (pénzügyi elõrejelzésekkel) igazolhatóan jelentõs nyereséget ígér; illetve
– fellelkesíti a munkatársakat, és egybeesik az érdeklõdési területükkel.”

4-21. feladat:
Dolgozza ki a szervezet önfinanszírozási
ötleteire vonatkozó kritériumokat.

4-21

Rendkívül fontos, hogy
ebben a fázisban kellõ
idõt fordítsunk a kritéri-
umok szervezeten belü-
li egyhangú elfogadásá-

ra, így a vállalkozásfejlesztés késõbbi sza-
kaszában elkerülhetõk a viták és a nézet-
eltérések.
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Az emberi erõforrások minden szervezetben rendkívül fontosak. Egy vállal-
kozás elindításához és mûködtetéséhez képzett, tehetséges, elkötelezett és
motivált munkatársakra van szükség. A munkatársak alapvetõ képességeinek
ismerete a lehetséges vállalkozási ötletek kidolgozásában, illetve a lehetõsé-
gek körének szûkítésében egyaránt segítséget nyújthat. A munkatársak alap-
vetõ képességei azt is elárulják, hogy az emberi erõforrások hogyan haszno-
síthatók: mi tudnak a munkatársak, milyen tapasztalatokkal és készségekkel
rendelkeznek, mire képesek, illetve mi érdekli õket a legjobban. A munkatár-
sak alapvetõ képességeinek felmérése késõbb, a vállalkozás üzleti tervének
kidolgozásakor is hasznos lesz, mivel segít meghatározni, hogy a szervezet-
nek milyen emberi erõforrásokra van szüksége, és/vagy hogy a vállalkozás el-
indításához hogyan kell elosztani a meglévõ emberi erõforrásokat.

A 4-22. feladatlap segítségével mérje fel az munkatársak alapvetõ képessége-
it. Ha a szervezet nem nagy méretû, érdemes lehet az összes munkatársra ki-
terjeszteni a felmérést. Nagy méretû szervezet esetén a Vállalkozásfejlesztési
Csapat tagjai között elvégzett felmérésbõl kiindulva foglalja össze a szervezet
munkatársainak fõ képességeit. Minden egyes munkatárs képességeinek
egyéni szintû felmérése még ebben az esetben is hasznos lehet, mivel köze-
lebb hozhatja õket az önfinanszírozás gondolatköréhez. Kellemes meglepetés
is érheti, hogy milyen rejtett emberi erõforrásokkal rendelkezik a szervezete.
Ezek a rejtett erõforrások igen hasznosak lehetnek a vállalkozás stratégiájá-
nak kialakítása során.

4.2 A munkatársak alapvetõ képességeinek 
felmérése

4-30: A MUNKATÁRSAK ALAPVETÕ KÉPESSÉGEINEK 
FELMÉRÉSE

Példa a munkatársak alapvetõ képességeire:

Tudás / tapasztalat
– nonprofit menedzsment
– a nonprofit szektor mûködésének elmé-

leti ismerete
– vállalkozások beindítása
– nonprofit szervezetek fejlesztése
– üzleti tervezés és fejlesztés
– számvitel és pénzügy
– kiadványkészítés
– marketing

Készségek
– grafikai design
– íráskészség
– kutatás
– esettanulmányok készítése
– nyelvismeret
– oktatás és képzés
– vezetõi képességek
– idõgazdálkodás

Személyes jellemvonások / érdeklõdési
kör / szenvedély
– kommunikációs készségek
– motiváltság
– rugalmasság, alkalmazkodó képesség
– eltökélt és szorgalmas munkavégzés
– ötletek megvalósítása
– kapcsolatépítés megbízható partnerekkel
– fõzés

4-22. feladat:
Mérje fel a szervezet munkatársainak
alapvetõ képességeit (tudás, készségek,
személyes jellemvonások).

4-22
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Az ötletbörze (brainstorming) lényege, hogy rövid idõ alatt minél több ötle-
tet gyûjtsünk össze anélkül, hogy véleményt vagy elõítéletet formálnánk a
felvetésekrõl. A Vállalkozásfejlesztési Csapat segítségével gyûjtsön össze egy
listára minél több lehetséges vállalkozási ötletet. A kreativitást segítendõ pró-
báljon meg több különbözõ ötletgyûjtési formát: 1) elõször a 4-23. feladatlap
segítségével gyûjtsön ötleteket önfinanszírozási típusonként (meglévõ vagy új
termék / szolgáltatás, tárgyi eszközök, immateriális javak, befektetések stb.);
2) majd a 4-24. feladatlap segítségével gyûjtsön vállalkozási ötleteket a mun-
katársak alapvetõ képességei alapján; végül 3) a 4-25. feladatlap segítségével
gyûjtsön vállalkozási ötleteket az alábbi táblázat szerinti bontásban.

4.3 Vállalkozási ötletek gyûjtése

4-31: VÁLLALKOZÁSI ÖTLETEK GYÛJTÉSE ÖTLETBÖRZÉVEL

A meglévõ, illetve új termékeket ötletbörze keretében meglévõ / új ügyfe-
lekkel párosítva gyûjtsön össze lehetséges vállalkozási ötleteket.

4-23. és 4-24. feladat:
Ezen feladatlapok segítségével gyûjtsön
vállalkozási ötleteket önfinanszírozási tí-
pusonként, illetve az munkatársak alapve-
tõ képességei alapján.

4-23 4-24

4-25. feladat:
Gyûjtsön vállalkozási ötleteket a 4-31. ábra
szerinti bontásban.

4-251 2
3 4

MEGLÉVÕ TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS
MEGLÉVÕ ÜGYFÉL

Hogyan juthatunk bevételhez
azokból a termékekbõl és/vagy

szolgáltatásokból, amelyeket már
biztosítunk a szervezet 

kedvezményezettjeiknek?
Pl.: elkezdhetünk díjat szedni 

a kedvezményezettektõl olyan 
termékért / szolgáltatásért, amely-
hez jelenleg ingyen jutnak hozzá?

ÚJ TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS
MEGLÉVÕ ÜGYFÉL

Hogyan juthatunk bevételhez új
termék / szolgáltatás kedvezménye-

zetteknek vagy egyéb potenciális
ügyfeleknek történõ értékesítésével?
Pl.: milyen olyan termékre / szolgál-
tatásra tartanak igényt a kedvezmé-
nyezettek, amelyet díj ellenében kí-

nálhatnánk nekik?

MEGLÉVÕ TERMÉK / 
SZOLGÁLTATÁS

ÚJ ÜGYFÉL
Hogyan juthatunk bevételhez a 

jelenleg kínált termékek / szolgál-
tatások új, fizetõ ügyfeleknek

történõ értékesítésével? 
Pl.: kínálhatjuk valamelyik meglévõ
termékünket / szolgáltatásunkat 

fizetõ ügyfelek részére?

ÚJ TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS
ÚJ ÜGYFÉL

Hogyan juthatunk bevételhez új
termék / szolgáltatás új, fizetõ ügy-
feleknek történõ értékesítésével?
Pl.: milyen új terméket / szolgálta-
tást tudnák piacra vinni új, a szer-
vezet érintettjeinek körébe nem
tartozó, fizetõ ügyfelek részére?
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A szervezet számára legmegfelelõbb vállalkozási ötlet kiválasztásának követ-
kezõ lépése az ötletbörzék során összegyûjtött lehetséges ötletek összevetése
a korábban meghatározott vállalkozási kritériumokkal, illetve a munkatársak
alapvetõ képességeivel. Ennek az értékelésnek nem kell tudományos jellegû-
nek lennie. Az a célja, hogy valamilyen struktúrát adjon a vállalkozás céljai-
hoz, kritériumaihoz, illetve a munkatársak képességeihez nem illeszkedõ öt-
letek kiszûrésének. A legtöbb szervezet esetében a meghatározott vállalkozási
kritériumok teljesítése egyben elõfeltétele az ötlet elfogadásának is. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy a lehetséges vállalkozási ötletek megvitatása nyo-
mán ne lehetne felülvizsgálni a vállalkozási kritériumokat. Felmerülhet egy
olyan ígéretes ötlet, amely a vállalkozási kritériumok összeállítása során nem
várt módon jelentõs elõnyt biztosíthat a szervezet számára. Ugyanígy nem
célszerû kizárólag azért elvetni egy lehetséges ötletet, mert nem elegendõek
hozzá a munkatársak jelenlegi képességei. Lehetnek ugyanis olyan ötletek,
amelyekhez egyáltalán nem szükséges tapasztalat (de célszerû külsõ segítsé-
get bevonni), mégis könnyen hozzájárulhatnak a vállalkozás céljainak eléré-

4.4 A vállalkozási ötletek értékelése a kritériumok
és a munkatársak alapvetõ képességei alapján

4-26. feladat:
Értékelje a vállalkozási ötleteket a 4-21.
feladatlapon meghatározott önfinanszí-
rozási kritériumok alapján. 
Az esettanulmány 3. fejezetében olvassa
el, hogy a CVE hogyan értékelte a kritéri-
umok alapján vállalkozási ötleteit 
(123–124. oldal).

4-26

4-32: A VÁLLALKOZÁSI ÖTLETEK ÉRTÉKELÉSE A KRITÉRIUMOK ÉS A MUNKATÁRSAK ALAPVETÕ KÉPESSÉGEI ALAPJÁN

2. A vállalkozási ötletek értékelése:
Ezt követõen -2 (legrosszabb) és +2 (legjobb) között pontozva értékelje, hogy a különbö-
zõ vállalkozási ötletek mennyire felelnek meg az egyes kritériumoknak.

VÁLLALKOZÁSI ÖTLETEK

1.
ötlet

+2

+2
+22

VÁLLALKOZÁSI KRITÉRIUMOK

1. vállalkozási kritérium

8. vállalkozási kritérium
ÖSSZPONTSZÁM:

2.
ötlet

+1

0
+14

3.
ötlet

+2

+1
+18

4.
ötlet

+1

0
-1

5.
ötlet

+2

+2
+16

6.
ötlet

0

-1
+6

-2

Biztosan nem felel
meg a kritériumnak

0-1 +1 +2

Biztosan megfelel
a kritériumnak

1. Vállalkozási kritériumok és az
munkatársak alapvetõ képességei:
A 4-26. és a 4-27. feladatlap segítségé-
vel rendszerezze a 4-21. feladatlapon
meghatározott vállalkozási kritériumo-
kat, illetve a 4-22. feladatlapon össze-
gyûjtött alapvetõ munkatársi képessé-
geket.

3. Pontozás: Az ötletek értékelése után az összpontszám megadja, hogy melyik három ötletet
érdemes megvalósíthatósági elõtanulmány keretében megvizsgálnunk.

CVE-3
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Miután befejezte a vállalko-
zási ötletek értékelését, szû-
kítse le a kört 3 alternatívá-
ra. A 4-28. feladatlap segít-

ségével válassza ki az alapvetõ képességek és a kritériumok alapján a három
legjobb ötletet.

4-27. feladat:
Értékelje a vállalkozási ötleteket a munka-
társak összegyûjtött alapvetõ képességei
alapján (4-22. feladatlap).

4-27

4-28. feladat:
Szûkítse a lehetséges vállalkozási ötletek
körét, és mutassa be a végleges ötleteket
a felügyelõ bizottságnak.

4-28

séhez. Éppen ezért a vállalkozási ötletek értékelésekor ne ítéljen elhamarko-
dottan. Ha szinte biztos abban, hogy egy adott ötletben van perspektíva, ak-
kor vizsgálja meg alaposabban megvalósíthatósági elõtanulmány segítségével
(lásd a következõ fejezetben).

Ugyanakkor az is fontos, hogy hû maradjon a korábban meghatározott vál-
lalkozási kritériumokhoz, és magabiztosan alkalmazza ezeket a kritériumokat
a vállalkozási ötletek szervezethez való „illeszkedésének” vizsgálata során.
Különösen szigorúan kell venni a munkatársak alapvetõ képességeihez kap-
csolódó kritériumokat azokban a szervezetekben, ahol a vállalkozás új straté-
giát jelent, mivel ha a munkatársak egyáltalán nem értik, illetve nem tudják
magukévá tenni az új ötletet, az ismeretlen és kockázatos területre viheti a
szervezetet.

3. FÕ DÖNTÉS:
Mely vállalkozási ötletek igazodnak a küldetésünkhöz, értékeinkhez, képessé-
geinkhez és céljainkhoz?

A vállalkozási ötletek körének leszûkítése után a végleges döntéshez meg
kell vitatni a lehetõségeket a Vállalkozásfejlesztési Csapatban. Valószínûleg
lesz egy olyan ötlet, amely a legtöbb kritériumnak megfelel, és amelyhez a
szervezet rendelkezik a szükséges alapvetõ képességekkel. A második és a
harmadik legjobb ötletet már nehezebb lesz kiválasztani. Döntsön legjobb
belátása szerint, és válassza azokat az ötleteket, amelyek a legtöbb kritéri-
umnak megfelelnek, felölelik a szervezet alapvetõ képességeinek nagy ré-
szét, és érzése szerint megvalósíthatóak. A következõ fejezetben leírt meg-
valósíthatósági elõtanulmány kézzel fogható bizonyítékot ad arra, hogy a
vállalkozási ötlet kivitelezhetõ-e, és ezzel segít meghozni a végleges döntést.

A felkészülni, vigyázz… FOLYAMATÁNAK LEGFÕBB DÖNTÉSI PONTJAI

*1 *2 *3 *4

Az ötletek körének szûkítése
Az ötletek körének szûkítése

Az ötletek körének szûkítése
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Célkitûzések:
– megvalósíthatósági elõtanulmány írása az önfinanszírozási ötletekrõl,
– a termék vagy szolgáltatás meghatározása,
– elõzetes piackutatás végzése,
– elõzetes mûködési terv kidolgozása,
– a fedezeti pont meghatározása,
– a küldetésre gyakorolt hatás felmérése, illetve
– a potenciális kockázatok megismerése.

5. fejezet
Megvalósíthatósági 

elõtanulmány elkészítése

FELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ...

5. fejezet:M
egvalósíthatósági elõtanulm

ány elkészítése
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5-33: MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉS ÜZLETI TERV
Ne feledje, hogy az elõtanulmány egy háromlépcsõs folyamat elsõ fázisa: ezt követi a megvalósíthatósági tanulmány, illetve az
üzleti terv. Az utóbbi két lépés sokkal részletesebb, és nagyban épít a megvalósíthatósági elõtanulmány eredményeire. Ennek
megfelelõen az elsõ lépésnek célszerû alaposnak, de nem túlzottan részletesnek lennie. A három lépés egymásra épülve, a koráb-
ban megszerzett ismeretek bõvítésével, egyre nagyobb mélységben vizsgálja meg a különbözõ kérdéseket.
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A lehetséges vállalkozási ötletek megvalósíthatósági elõtanulmányának elké-
szítése a vállalkozásfejlesztési folyamatnak egyike legfontosabb fázisa. Ez az a
pont, ahol jól elõkészített döntést hozunk arról, hogy érdemes-e további
idõt, illetve szervezeti erõforrásokat áldozni arra, hogy elkészítsük az adott
ötlet megvalósíthatósági tanulmányát, illetve üzleti tervét. Itt döntünk arról
is, hogy a vizsgált ötlet szervezeti, illetve üzleti szempontból racionális-e.

A megvalósíthatósági elõtanulmány azt vizsgálja, hogy megvannak-e az alap-
vetõ vállalkozási feltételei annak, hogy az adott ötlet megvalósítsa a pénz-
ügyi, illetve küldetéssel kapcsolatos célokat. Az elõtanulmány másik funkció-
ja, hogy kiszûrje a nem életképes ötleteket, mielõtt túl sok idõt fordítanánk a
további vizsgálatukra és kidolgozásukra. Ebben a lépésben tehát a kutatás
céljai tehát a következõk: a piac és az iparág általános megismerése; a vállal-
kozás elindításához és mûködtetéséhez szükséges legfontosabb operatív és
menedzselési tényezõk megismerése;  pénzügyi elemzés készítése (a vállalko-
zás elindításának költségei, mûködési költségek, fedezeti pont elemzés); a
szervezet küldetésére gyakorolt hatások és a kockázatok meghatározása. Ha
a vállalkozási ötlet megvalósíthatónak bizonyul az elõtanulmány során, akkor
a megvalósíthatósági tanulmányban, illetve az üzleti tervben még részlete-
sebben vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket. A vállalkozásfejlesztés elsõ három
lépése – a megvalósíthatósági elõtanulmány, a megvalósíthatósági tanulmány
és az üzleti terv – egymásra épül: egyre nagyobb mélységben vizsgálják meg
a vállalkozás legfontosabb területeit, folyamatosan kiegészítve a korábbi lé-
pésekben megszerzett információkat. 
Az 5-33. ábra bemutatja az elõtanulmány, a tanulmány és az üzleti terv 
rendeltetését és a három fázis fõ különbségeit.

Ahhoz, hogy a megvalósíthatósági elõtanulmány hasznos legyen, az informá-
cióknak minél pontosabbaknak kell lenniük. Nem szabad azonban ebben a
korai szakaszban túl sok idõt vagy energiát fordítani egy-egy vállalkozási öt-
letre. Mivel az elemzést több ötletre vonatkozóan is célszerû elvégezni, egy
ötletre sem érdemes egy-két hétnél hosszabb idõt fordítani.

ÜZLETI TERVMEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELÕTANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Vállalkozási ötlet kiválasztása:
Melyik vállalkozási ötlet a legígé-
retesebb?

Az ötlet megvalósíthatóságának felmérése:
Teljesíti a vállalkozási ötlet a pénzügyi, illetve
küldetéssel kapcsolatos céljainkat?

Az ötlet megvalósítása:
Hogyan fogjuk megvalósítani a
vállalkozást?

(4-8 hét) (2-3 hónap) (2-3 hónap)
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Egy-egy ötlet megvalósíthatósági elõtanulmányának elkészítésére – az ötlet
újszerûségétõl és összetettségétõl függõn – körülbelül öt-tíz munkanapot
szánjunk (vagyis annyi idõt, ami elég egy 5-10 oldalas dokumentáció elkészí-
téséhez).

Az elõtanulmány segít még ideje korán elvetni azokat a vállalkozási ötleteket,
amelyek nem képesek megvalósítani a célokat, illetve teljesíteni a kritériu-
mokat. Fontos, hogy ne érezzünk kényszert az ilyen ötletek további vizsgála-
tára csak azért, mert elõzõleg már idõt és energiát áldoztunk rájuk. Ha azon-
ban a vállalkozás küldetéssel kapcsolatos potenciális elõnyei és/vagy a kocká-
zatai egyaránt jelentõsnek tûnnek, akkor érdemes a szokásosnál is több idõt
és energiát fordítani az ötlet tényleges lehetõségeinek feltárására.

Célszerû a szervezet egy tagjára bízni a megvalósíthatósági elõtanulmány el-
készítésének irányítását. Rendkívül fontos azonban, hogy a legfõbb döntés-
hozók és a szervezet minden érintett tagja részt vegyen a folyamatban, illetve
a döntések meghozatalában. Abban is egyetértésre kell jutni a szervezet 
döntéshozóival, hogy a jól elõkészített döntéshez milyen információkra van
szükség, és hogy maga a döntés hogyan születik majd meg. (Formális 
értekezlet keretében? Kinek a részvételével?) Kerüljük el a meglepetéseket, 
és gondoskodjunk arról, hogy a résztvevõknek azonos elvárásai legyenek 
az elemzés mélységével kapcsolatban.

Az elõtanulmány kitûnõ lehetõség arra, hogy a késõbbi vállalkozás számára
hasznos új emberekkel (pl. lehetséges tanácsadókkal, adományozókkal, ügy-
felekkel, beszállítókkal, ingyenes -pro bono- szolgáltatókkal stb.) kerüljünk
kapcsolatba. Emellett ebben a fázisban is születhetnek remek ötletek a terve-
zett, vagy valamely lehetséges új vállalkozáshoz.

Ezen kívül – ami a legfontosabb – a megvalósíthatósági elõtanulmány lehetõ-
vé teszi a lehetséges vállalkozás alaposabb megismerését, és segít eldönteni,
hogy érdemes-e a szervezetnek tovább foglalkoznia vele – még mielõtt túl
sok idõt és erõforrást áldozna az ötletre.
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1. A termék / szolgáltatás leírása:
pontosan mit kívánunk értékesí-
teni? (1-2 nap)

2. Elõzetes piackutatás: van igény
a termékünkre / szolgáltatásunk-
ra? (kb. 3 nap)

3. Mûködés és menedzsment: mik
a fõ erõsségeink / gyengesége-
ink a vállalkozás szempontjából?
(1 nap)

4. Pénzügyi terv: hol van a vállal-
kozás becsült fedezeti pontja? 
(1 nap)

5. Küldetésre gyakorolt hatás: ho-
gyan fog hatni a vállalkozás a
küldetésünkre (+/-)? (1-2 nap)

6. Kockázatelemzés és -kezelés:
milyen szervezeti erõforrásokat
igényel, és milyen alternatív költ-
ségekkel jár a vállalkozás? 
(1-2 nap)

7. Összegzés: a potenciális problé-
mákat és lehetõségeket figye-
lembe véve megvalósíthatónak
tûnik-e a vállalkozás? (1-2 nap)

5-34: AZ ELÕZETES MEGVALÓSÍT-
HATÓSÁGI ELEMZÉS RÉSZEI1
Az alábbi felsorolás tartalmazza a
megvalósíthatósági elõtanulmány
vázlatos szerkezetét és az egyes 
lépések végrehajtásához szükséges
idõt:

1 A felkészülni, vigyázz… folyamatában sze-
replõ megvalósíthatósági elõtanulmány a
Cynthia Gair által a Community Vocational
Enterprises (CVE) számára készített, a CVE
esettanulmányban is szereplõ modelljére
épül.
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Készítse el a megvalósíthatósági elõtanulmányt az alábbiakban leírtak szerint.
Használja útmutatásként az egyes fejezetpontokban szereplõ kérdéseket, és
legyen minél alaposabb. A lépéseknél feltüntetett idõkeret becsült érték.

A megvalósíthatósági elõtanulmány elsõ lépése a termék vagy szolgáltatás
pontos leírása. Noha ez elég egyszerûen hangzik, nagy pontosságot igényel,
és nem minden esetben könnyû feladat. Azt az öt kérdést kell megválaszolni,
amelyet egy cikk megírásakor a riporterek is feltesznek. Igyekezzen minél
pontosabb válaszokat adni.2

A termék / szolgáltatás meghatározásában a következõknek kell szerepelnie:
1. Ki tart igényt erre a termékre / szolgáltatásra?

2. Mi a termék / szolgáltatás?

3. Hol lesz a termék / szolgáltatás elérhetõ?

4. Mikor lehet a terméket / szolgáltatást használni?

5. Hogyan kerül a termék / szolgáltatás a felhasználókhoz?

Az 5-35. ábrán szereplõ, nonprofit szervezettõl vett példa jól szemlélteti,
hogy mi a különbség a homályos, illetve a fenti öt kérdésre választ adó, vilá-
gos termékleírás között.3

56

5-29. feladat:
Írja le a vállalkozás termékét / 
szolgáltatását.

5-29

Az esettanulmány harmadik fejezete be-
mutatja, hogy a CVE hogyan elemezte a
három vállalkozási ötlet elõtanulmányá-
nak eredményeit (125–129. oldal).

Világos termékleírás:
„Egyedi készítésû,  külön-
bözõ állatokat (pl. tacskó,
elefánt) formázó fapado-

kat és csúszdákat értékesítünk önkor-
mányzati parkokba, iskoláknak, valamint
12 év alatti gyermekeket nevelõ családok-
nak Csehország területén. Jelenleg más
nem kínál az országban hasonló egyedi
készítésû rekreációs eszközöket. A játé-
kok biztonságosságát 10 különbözõ isko-
lában és parkban teszteltük. A megren-
delt termékeket egyedi, méretre készített
ládában, teherautóval szállítjuk a meg-
rendelõhöz.”

Homályos ter-
mékleírás:
„A szellemi
egészség terüle-

tén vezetõ közösségfejlesztõ
szervezetünk innovatív új ter-
mékkel fog megjelenni a piacon.
A kábítószer-rehabilitáció késõi
szakaszában járó fiatalokat ács-
mesterségre képezzük, és az álta-
luk készített termékek értékesíté-
sével bevételt szerzünk a szerve-
zetnek további munkahelyek te-
remtéséhez.”

CVE-3

5. A megvalósíthatósági elõtanulmány elkészítése

5.1 A termék / szolgáltatás leírása (1-2 nap)

3 A fejezetben példaként használt nonprofit szervezet a cseh P-Centrum, a NESsT Válllakozási Alap port-
fóliójának korábbi tagja volt.

5-35.

2 A módszer forrása:
Brinckerhoff, Peter C.:
Social Entrepreneur-
ship: The Art of Mis-
sion Based Enterprise

Development c. könyve (New York, John
Wiley and Sons Inc., 2000.).
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Késõbb az elemzés során összegyûjtött információk alapján pontosíthatja a
termék meghatározását. Ha a megkérdezettek megértik, hogy mirõl szól a
vállalkozás, akkor hasznos információkat nyújtanak az érdeklõdésrõl és a po-
tenciális kínálatról. Ez egyúttal lehetõséget ad a termék vagy szolgáltatás
adaptálására, módosítására is. A munkatársak képességei és érdeklõdési kö-
re, illetve a szervezet értékei és küldetésének céljai szempontjából is meg kell
vizsgálni, hogy ezek a változtatások lehetségesek és célszerûek-e.

Az is nagyon fontos, hogy az elõzetes elemzést rugalmasan közelítsük meg,
mivel nagy a valószínûsége annak, hogy a piac tényleges IGÉNYE és KERES-
LETE alapján bizonyos szempontokból módosítani kell a terméket / szolgál-
tatást. Ez két ok miatt rendkívül fontos:
– Csak azt fogja tudni értékesíteni, amire az adott áron és minõségben keres-

let van, és nem feltétlenül azt, amit képes és hajlandó elõállítani, vagy ami-
re az ön véleménye szerint igény van.

– A keresletre történõ összpontosítással a potenciális ügyfelek igényeihez al-
kalmazkodhat, és ennek megfelelõen kommunikálhatja a termékét. A mar-
keting alapkövetelménye, hogy a potenciális ügyfelek nézõpontjából tekint-
sünk a termékre vagy szolgáltatásra. A termék megjelenése/csomagolása
jellegétõl függõen ugyanaz a termék igen eltérõ reakciókat válthat ki.

A megvalósíthatósági elõtanulmány során elvégzett elõzetes piackutatás több
fontos területet vizsgál meg. Elõször, egyértelmûen meg kívánja határozni a
megcélzott piacot és annak hozzávetõleges méretét. Másodszor, egyértelmû-
en meg kívánja határozni a versenytársakat és azok hozzávetõleges méretét.
Az alábbi kérdések segítenek ebben a két feladatban. A kérdésekre itt elegen-
dõ röviden válaszolni, a megvalósíthatósági tanulmány majd részletesebben
kifejti õket. Itt csak azért említjük meg ezeket a fogalmakat, hogy fény derül-
jön azokra az esetleges problémákra, amelyek lehetetlenné tehetik a terve-
zett vállalkozást.

Néhány tanács a kérdések megválaszolásához:
– Az elemzésnek kellõ mélységûnek kell lennie ahhoz, hogy valós információ-

kat nyújtson, de nem szükséges nagyon részletekbe menõnek lennie.
– Az információkat elsõdleges forrásokból kell összegyûjteni, és másodlagos

forrásokból lehet kiegészíteni.
– A kutatás során legyen kreatív és nyitott a potenciális partnerek, illetve 

versenytársak felé egyaránt. Az emberek általában szívesen megosztják az
ismereteiket, ezért kössön barátságokat és kérdezzen sokat.
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5.2 Elõzetes piackutatás (3 nap)

A folyamat elején elké-
szített világos termékle-
írás jelentõsen javítja a
piackutatás során meg-
szerezhetõ információk

minõségét (és az azt követõ elõzetes
pénzügyi elemzés pontosságát).
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A termék / szolgáltatás iránti kereslet:
1. Kik a célcsoport tagjai? A célcsoport a termék vagy szolgáltatás megvásárlása iránt
leginkább érdeklõdõ csoport. A „mindenki”, illetve a hasonló általánosító válaszok nem
értelmezhetõk! Elképzelhetõ, hogy számos különbözõ potenciális ügyfél vagy csoport vá-
sárolna a termékbõl – ebben az esetben válassza azokat, akik a legnagyobb valószínû-
séggel lennének a vevõi.

2. Vannak-e különbözõ típusú vásárlói a terméknek? (A piaci szegmensek a vizsgált
termék / szolgáltatás szempontjából hasonló érdeklõdésû és motivációjú csoportok.)

3. Mik a célpiac jellemzõi demográfiai (pl. hivatás, jövedelemszint, nem, képzettség),
földrajzi (pl. város, ország, környék), személyiségbeli (pl. érdeklõdési kör, életstílus, sze-
mélyiségi jegyek), illetve viselkedési (pl. termék / szolgáltatás iránti hûség, a fogyasztás
elvárt elõnyei, használat gyakorisága) szempontból? (Elég csak a releváns
kategóriákra választ adnia.)

4. Nõ vagy csökken a kérdéses terméktípus iránti kereslet? Vannak a keresletet befolyá-
soló piaci trendek?

5. Kezdetben mennyit lennének hajlandóak fizetni az ügyfelek a termékért / szolgálta-
tásért?

6. Hogyan határozta meg a termék / szolgáltatás induló árát?

7. Milyen ár(szint) tûnik ésszerûnek a szervezet számára? (Azt is magyarázza el, hogy
miért! Amikor másoknak elmagyarázza a dolgot, õk is ezt az árat tartják ésszerûnek?)

8. Ki tudna alakítani ez a vállalkozás speciális piaci réseket? A piaci rés a teljes piac
egyedi igényekkel, illetve elvárásokkal jellemezhetõ része. Egyes vállalatok a népesség
nagy részét szolgálják ki, míg mások ezeket a kisebb szegmenseket veszik célba, és álta-
lában magasabb árat kérnek a különleges szolgáltatásaikért.

9. Vannak olyan külsõ trendek, illetve jelek, amelyek arra utalnak, hogy a termék /
szolgáltatás kereslete a jövõben változhat?

A termék / szolgáltatás versenye:
Akkor is vannak versenytársak, ha jelenleg egyetlen vállalat sem kínálja a
vizsgált terméket vagy szolgáltatást. Alaposan mérlegelje, hogy milyen más
termékek / szolgáltatások helyettesíthetik, illetve pótolhatják az önét. Hogyan
tudott eddig létezni a piac az ön vállalkozása nélkül?

10. Az ügyfelek jelenleg hogyan elégítik ki ilyen irányú szükségletüket?
– Versenytársak révén?
– Eltérõ vagy helyettesítõ termékek / szolgáltatások segítségével?

11. Sok versenytárs kínálja ugyanezt a terméket vagy szolgáltatást a megcélzott pia-
con? Csökken vagy nõ a számuk?

5-36: PÉLDÁK KÜ-
LÖNBÖZÕ VÁLLA-
LATOK ÁGAZATI
SIKERTÉNYEZÕIRE

Minden vállalatnak van néhány
olyan jellemzõje, amely meghatá-
rozza a sikerét.

Néhány példa:
– Tanácsadás: tapasztalat, standardi-

zált modulok.

– Kiadványok: ár, minõség, egység-
ár, hirdetések.

– Egészségügyi, jogi szolgáltatások:
ismerõsök ajánlásai, hírnév.

– Kézmûipari termékek: elosztási és
marketing csatornák.

– Web alapú szolgáltatások: elérhe-
tõség az interneten.
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12. Hogyan viszonyul az ön terméke / szolgáltatása a versenytársakéhoz?
– Árban
– Minõségben
– Jellemzõit tekintve
– Egyéb szempontok alapján

13. Írja le részletesen a megcélzott piacon értékesítõ vállalatokat (a versenytársak tí-
pusa, mérete, földrajzi helye, termékválasztéka, piacpolitikája).

A termék / szolgáltatás elosztási és beszerzési igénye
14. Hogyan jutna el a termék / szolgáltatás az ügyfelekhez?

15. Hogyan szerezné be a szervezet a szükséges nyersanyagokat (ha van ilyen)?

A kérdések megválaszolása
A fenti kérdések megválaszolásának elsõ lépése a saját tudásunk és tapaszta-
lataink hasznosítása. Írja le a rendelkezésre álló információkat, és jelölje meg
azokat a területeket, ahol további kutatásra van szükség. Ebben a fázisban
még elég közelítõ választ adni, de minden kérdésre válaszolni kell, méghozzá
lehetõség szerint minél pontosabban és részletesebben.

A második lépés a piaci információk öszegyûjtése. Az 5-37. ábra bemutatja a
lehetséges adatforrásokat és információszerzési stratégiákat. Az 5-38. ábra
különféle lehetséges stratégiákat sorol fel konkrét példákhoz. Az emberi kap-
csolat nagyon fontos, ezért a kutatáshoz elsõsorban ne másodlagos (feldolgo-
zott) adatokat használjon. (Telefonáljon vagy menjen ki az utcára!) Az embe-
rek általában szívesen segítenek, mûködnek együtt és adnak tanácsot, ha 
komolyan és hozzáértõ módon fordul hozzájuk, különösen, ha tudják, hogy
végsõ soron jó cél érdekében teszik. Az is elõfordulhat, hogy új ötletet kap 
a tervezett vagy késõbbi vállalkozásához.

Fontos, hogy kezdettõl
fogva átlássuk a tágabb
összefüggéseket, és fel-
ismerjük az aktuális
trendeket, illetve azok

potenciális hatását a vállalkozásra. Azt is
tudnunk kell, hogy mi a szervezet elsõ re-
akciója, illetve érzése az adott iparágba
való belépéssel kapcsolatban.
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FORRÁSOK 

Elsõdleges (közvetlen) források

– Ügyfelek
– Versenytársak
– Egyéb helyi vállalkozások (nem versenytársak)
– Más régiók hasonló vállalkozásai (nem versenytársak)
– Kiegészítõ tevékenységet folytató vállalkozások
– Iparági szakértõk

Másodlagos (feldolgozott) források

– Internet
– Szakmai kiadványok
– Általános kiadványok
– Újságok
– Magazinok
– Központi statisztikák
– Piackutató cégek által végzett piaci tanulmányok

5-37: A PIACI INFORMÁCIÓK FORRÁSAI

ADATGYÛJTÉS

Adatgyûjtés az elsõdleges forrásokból

Gyakori módszerek:
– Interjú
– Felmérés
– Megfigyelés

Másodlagos adatforrások felkutatása

– A másodlagos források általában az interneten, könyv-
tárakban, egyetemeken, könyvesboltokban vagy állami
intézményekben találhatók.

KÉRDÉS

Milyen iparági adatok állnak
rendelkezésre?

Mit tudhatunk meg a poten-
ciális ügyfelektõl?

Kinek van tapasztalata ezen
a területen, amit megosztana
velünk?

Ki ismerheti még a kérdéses 
piacot?

INFORMÁCIÓFORRÁS

Vendéglátó-ipari szaklap

Interjú az étterem lehetséges helye
közelében sétálókkal.
Interjú a versenytársak éttermébõl
távozó vendégekkel.

A World Wraps (egy sikeres új étte-
remlánc) alapítója.

Egy bankár (és barát), aki folyósított
hitelt hasonló vállalkozásoknak.

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK

Melyek a legnépszerûbb étterem típusok?
Mekkora az iparág kiterjedése?
Mik az éttermi étkezés trendjei?

Milyen szendvicseket szeret?
Mennyit lenne hajlandó fizetni friss, egészsé-
ges szendvicsekért?
Milyen gyakran étkezik házon kívül?

Hány ügyfelük volt az elsõ idõkben?
Hogyan bõvítették a vevõkörüket?

Milyen környéken indultak a vállalkozások és
mekkora volt az értékesítési forgalmuk?

5-38: Piaci információk felkutatása
Számos különbözõ módszerrel lehet információt szerezni a piacról. Az alábbi táblázat a keresett infor-
máció jellege alapján javasol adatforrásokat. A példában szereplõ új vállalkozás egészséges szendvicse-
ket készül árusítani.
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5-30. feladat:
Állítsa össze a termék / szolgáltatás rövid
piaci felmérését.

5-30

Az 5-39. ábra az 5-1. fejezetpontban már említett nonprofit szervezet, 
a P-Centrum példáján keresztül mutatja be a fenti három területet (kereslet,
verseny, beszerzés / elosztás). Ne feledje, ez csak egy példa. Az ön vállalkozá-
sára vonatkozó felmérés a termék / szolgáltatás, illetve a potenciális ügyfelek
jellege alapján eltérõ lesz.

5-39: ELÕZETES PIACKUTATÁS KÉSZÍTÉSE
A piackutatás tervezésekor több fontos kérdésre kell választ adni. Kiket kér-
dezünk meg? Mekkora mintával fogunk dolgozni? Mit kérdezünk a résztve-
võktõl? Hol történik a megkérdezés? Ki vezeti a felmérést?

A potenciális ügyfelek igen jó információforrásként szolgálnak. Az elõtanul-
mány során használt felmérésnek 5-10 világos és tömör kérdésbõl kell állnia,
és elegendõ kis mintával dolgoznia (elegendõ annyi embert megkérdezni,
amennyi ön szerint megfelelõen leírja a piaci igényeket). A felmérést a po-
tenciális ügyfelek által frekventált helyen kell elvégezni. A felmérés elkészíté-
sét a kutatás vezetõjére lehet bízni, a Vállalkozásfejlesztési Csapat többi tag-
ja, illetve lehetõség szerint egy önkéntes egyetemi hallgató bevonásával.

A P-Centrum padok és csúszdák árusításával foglalkozik, így a szervezetnek
kerti bútorokat árusító üzletek, illetve kiállítások / vásárok látogatói körében
kellett felmérést készítenie.

„Elnézést kérek, egy fiatalok kábítószer-rehabilitációjával foglalkozó 
közösségi szervezetnek dolgozom. Most készülünk bevezetni egy új 
terméket, és ennek kapcsán rövid felmérést készítünk a lehetséges ügyfelek
véleményérõl. Feltehetnék önnek öt kérdést a termékünkkel kapcsolatban?”

Ha a megkérdezett személy hajlandó választ adni a kérdésekre, írja le
számára a terméket.
„Egyedi készítésû,  különbözõ állatokat (pl. tacskó, elefánt) formázó fapado-
kat és csúszdákat értékesítünk önkormányzati parkokba, iskoláknak, valamint
12 év alatti gyermekeket nevelõ családoknak Csehország területén. Jelenleg
más nem kínál az országban hasonló egyedi készítésû rekreációs eszközöket.
A játékok biztonságosságát 10 különbözõ iskolában és parkban teszteltük. A
megrendelt termékeket egyedi, méretre készített ládában, teherautóval szál-
lítjuk a megrendelõhöz. A padok tervezett ára X, a csúszdáké Y.”

Ezután tegye fel a kérdéseket.
1. Ön szerint érdekesnek hangzik ez a termék?
2. Ha igen, mit várna egy ilyen terméktõl?
3. A termék ára elfogadhatónak hangzik?
4. Ha nem, akkor ön milyen összeget lenne hajlandó kifizetni érte?
5. Ismer hasonló jellegû termékeket? Melyek azok?

Amennyiben a megkérdezett személy komolyan érdeklõdik a termék iránt,
mutassa meg a vállalkozási ötlet fényképeit, kérje el más hasonló érdeklõdé-
sû személyek / szervezetek elérhetõségeit, és kérdezze meg, hogy felveheti-e
a szervezet levelezési listájára. Fontos, hogy azonnal írja le a válaszokat, ne-
hogy az információ elvesszen vagy torzuljon.

Fontos, hogy a feladat
megkezdése elõtt tisztá-
ban legyen a piackuta-
tás három fõ szempont-
jával: hogyan kell piaci

felmérést készíteni; hogyan szegmentál-
ható a piac; és hogyan lehet azonosítani a
versenytársakat. Az elõtanulmány során
fel kell vázolni a potenciális ügyfeleket, a
különbözõ szegmenseket, és a potenciális
versenytársakat. Ez azonban csupán egy
elõzetes áttekintés, így nincs szükség nagy
mennyiségû részletes adatra.
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5-31. feladat:
Vizsgálja meg a potenciális piaci szeg-
menseket, illetve a termék / szolgáltatás
konkurenciáját.

5-31
Piacszegmentálás
A piacszegmentálás segít több kisebb alcsoportra bontani a potenciális pia-
cot, ami megkönnyíti a teljes piac méretének meghatározását, illetve végsõ
soron a termék értékesítését. A piacszegmentálás egy csoportba gyûjti a
vizsgált termék / szolgáltatás szempontjából hasonló érdeklõdésû és motivá-
ciójú egyéneket, illetve szervezeteket. A piacot több különbözõ szempont
alapján lehet szegmentálni:
– Demográfiai alapon: életkor, nem, jövedelem, képzettség…
– Földrajzi alapon: régió, város, népsûrûség…
– Pszichológiai jellemzõk alapján: érdeklõdési kör, attitûd, életstílus, 

személyiség…
– Viselkedésbeli jellemzõk alapján: termék / szolgáltatás iránti hûség, a fo-

gyasztás elvárt elõnyei, használat gyakorisága, a fogyasztást ösztönzõ al-
kalmak / események…

A P-Centrum esetében az alábbiak piaci szegmensek jöhettek szóba:
– A parkok felszereléséért felelõs önkormányzati tisztviselõk
– Az iskolák felszereléséért felelõs önkormányzati tisztviselõk 
– Tizenkét éven aluli gyermekeket nevelõ, közepes, illetve magas jövedelmû

családok
– A községi parkok igazgatói
– Általános iskolai igazgatók

Célszerû minden piaci szegmensen külön elvégezni a felmérést, mivel nagy
valószínûséggel mindegyikben eltérõ válaszokat fogunk kapni. Az összegyûj-
tött információk alapján könnyebb lesz megállapítani, hogy mely szegmensek
vásárolják majd leginkább a terméket, illetve mely szegmensek nem érdek-
lõdnek a termék iránt, vagy nem felelnek meg a szervezet képességeinek.
Ahogy korábban már említettük, fontos meghatározni a vállalkozás saját piaci
rését, és annak vevõihez igazítani a terméket. Valószínûleg nem leszünk ké-
pesek mindegyik szegmens igényeit kielégíteni (legalábbis eleinte), így a leg-
nagyobb érdeklõdést mutató potenciális ügyfelek igényeihez kell igazodnunk.

Piaci verseny, konkurencia
A konkurenciához tartozik minden olyan vállalat, illetve szervezet, amely a
potenciális ügyfelek érdeklõdésére számot tartó terméket kínál. Akkor is
vannak versenytársak, ha jelenleg egyetlen vállalkozás sem kínálja a kérdéses
terméket vagy szolgáltatást. Kínálhatnak hasonló terméket vagy olyat, amely
könnyen helyettesítheti a sajátunkat. Ezért óvatosnak kell lenni, és alaposan
meg kell vizsgálni, hogy milyen más termékek / szolgáltatások helyettesíthe-
tik, illetve pótolhatják a sajátunkat. A versenytársak közül vizsgálja meg az
alábbi szereplõket:
– Az azonos termékek / szolgáltatások elõállítóit;
– A hasonló termékek / szolgáltatások elõállítóit;
– A potenciális ügyfelek érdeklõdésére számot tartó termékek / szolgáltatá-

sok elõállítóit.

A példánkhoz visszatérve a fából készült padokat, illetve csúszdákat gyártó
szervezetnek számos versenytársa lehet, például:
– A parkok felszereléseinek gyártói;
– Az iskolai kellékek gyártói;
– Tizenkét év alatti gyermekek számára készülõ játékok gyártói;
– Tizenkét év alatti gyermekek számára szórakoztató, illetve szabadidõs szol-

gáltatásokat nyújtó vállalatok.
Önnek ki jut még az eszébe?
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A harmadik fejezetben megvizsgáltuk, hogy a szervezet mennyire van felké-
szülve az önfinanszírozási tevékenységre. A megvalósíthatósági elõtanulmány
e szakaszában szintén a szervezet képességeit vizsgáljuk, de ezúttal a vállalko-
zás operatív és menedzselési szükségletei szempontjából. A mûködési terv 
segít meghatározni, hogy milyen jártasságokra, szakértelemre, felszerelések-
re, létesítményekre és folyamatokra van szükség a vállalkozás kialakításához,
mûködtetéshez, illetve menedzseléséhez. Gondoskodnunk kell arról, hogy a
mûködési követelmények összhangban legyenek a vállalkozási kritériumok-
kal és a szervezet képességeivel.

Van néhány tipikus probléma, amellyel a legtöbb társadalmi vállalkozást indí-
tó, illetve mûködtetõ nonprofit szervezeteknek szembe kell néznie. Ilyenek
többek közt az alábbiak:
– nem lehet megszerezni a vállalkozás mûködtetéséhez szükséges ingatlano-

kat vagy felszereléseket,
– nem lehet megnyerni a vállalkozás mûködtetéséhez szükséges képességek-

kel rendelkezõ új munkatársakat,
– nem tudnak vagy nem kívánnak (pénzügyi okok miatt) olyan magas fizete-

tést adni, ami vonzó lehetne a szükséges munkatársnak,
– a jelenlegi munkatársak nem rendelkeznek a szükséges készségekkel,
– az operatív kérdésekre vonatkozó elõzetes kutatás nem volt megfelelõ, és

késõbb a vállalkozás elindításának számtalan részfeladata túlterheli a szer-
vezetet, illetve

– a szervezet nem mérlegelte a vállalkozás társadalmi küldetésébõl eredõ
többletfeladatokat.

A késõbbi problémák elkerülése érdekében az alábbi mûködéssel, illetve me-
nedzsmenttel kapcsolatos fõ kérdésekre kell választ adni:

1. Mik a szervezet fõ erõsségei és gyengeségei a tervezett vállalkozás szempontjából?

2. Milyen gyártási eljárások, speciális berendezések és létesítmények, illetve mûszaki
követelmények kapcsolódnak a vállalkozáshoz?

3. Milyen személyzeti követelményei vannak a vállalkozásnak (létszám, készségek)?

4. Rendelkeznek a jelenlegi munkatársak a vállalkozás mûködtetéséhez szükséges
alapvetõ képességekkel? (Lásd 4-22. feladatlap)

5. Elegendõ olyan szabad ember van a szervezetben, aki rendelkezik a szükséges me-
nedzsment képességekkel és tapasztalatokkal? (Nehéz lesz megfelelõ menedzsmentet 
toborozni?)

6. Milyen speciális munkatársi felelõsségek kapcsolódnak a vállalkozáshoz? (Pl. uta-
zási kockázatok, munkahelyi kockázatok stb.)

7. Milyen jogi elõírások, követelmények vagy egyéb sajátos elõírások vonatkoznak a
kérdéses vállalkozástípusra? (Pl. egészségügyi tanúsítványok, ellenõrzések stb.)

5.3 Mûködés és menedzsment (1 nap)

5-32. feladat:
Határozza meg, hogy milyen mûködési és
menedzselési igényei vannak a vállalko-
zásnak, és dolgozzon ki stratégiát az igé-
nyek kielégítésére.

5-32

A nonprofit szerve-
zetek a legtöbb or-
szágban folytathat-
nak önfinanszírozá-
si tevékenységet. A

biztonság kedvéért kérdezze meg a szer-
vezet ügyvédjét, hogy Magyarországon
milyen korlátozások vannak érvényben.
Olvassa el a vonatkozó adózási törvénye-
ket is, különös tekintettel a társasági adó-
ra és a forgalmi adóra. Sok országban a
nonprofit szervezetek nem vagy csak
részben mentesülnek ezen adók megfize-
tése alól.
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Az elõtanulmányban két pénzügyi kérdést kell megvizsgálni a vállalkozás
kapcsán: 1) indulási költségek – mekkora az összegük, és mibõl fedezzük
õket; 2) megtérülési elemzés – hány terméket kell eladni ahhoz, hogy megté-
rüljenek a költségek. Ezeknek a vizsgálatoknak elegendõ információt kell
adniuk arról, hogy a vállalkozás reálisan kivitelezhetõ-e, illetve valószínûsít-
hetõ-e a célok elérése. Ha a vállalkozás a fentiek alapján életképesnek tûnik,
akkor a megvalósíthatósági tanulmányban részletesebben megvizsgáljuk a
pénzügyi információkat.

5.4.1. Milyen költségekkel jár a vállalkozás elindítása?
Az indulási költségek a vállalkozás elindítása elõtt felmerülõ költségek. Itt a
legfõbb kérdés az, hogy mennyi pénzre van szükség a vállalkozás elindításá-
hoz. Megfelelõen alapos kutatással általában elég pontosan meg lehet hatá-
rozni ezt az összeget. Ügyeljen arra, hogy a vállalkozás megnyitásig felmerü-
lõ összes költséget számításba vegye. Az állandó költségeket itt nem kell fi-
gyelembe vennie. Tehát például az ingatlan bérléséhez szükséges kauciót be-
le kell számítania az összegbe, a havi bérleti díjat azonban nem. Az így össze-
állított költségvetés az adománygyûjtést is segíti, mivel világosan leírja, hogy
mire van szükség, és hogy a szervezet mennyit fektet a vállalkozásba.

Az indulási költségek közé tartozhatnak többek közt az alábbiak: hardverek
és szoftverek beszerzése, építés és javítás, felszerelések és anyagok beszerzé-
se, rendszerfejlesztés, induló marketing tevékenységek (pl. weboldal készíté-
se), ingatlanbérleti és közüzemi szolgáltatási letétek, munkatársak munka-
ideje. A munkatársak munkaideje esetében csak a munkaidõ egy részét kell
hozzá rendelnie a vállalkozás elindításához, és ez alapján kell kiszámítania a
kapcsolódó bérköltséget.

5.4.2. Megtérülési elemzés
A megtérülési elemzés azt vizsgálja, hogy mennyit kell eladni a tervezett ter-
mékbõl vagy szolgáltatásból ahhoz, hogy adott idõn belül megtérüljenek a
vállalkozás állandó, illetve változó költségei. Más szóval mennyi pénznek kell
befolynia ahhoz, hogy a bevétel éppen egyenlõ legyen a kiadással. Ez a hasz-
nos számítás segít meghatározni, hogy a vállalkozás mennyire életképes, il-
letve, hogy várhatóan mennyi idõ után válna nyereségessé.

A megtérülési elemzés csak akkor használható, ha piackutatással párosul, mi-
vel csak így lehet reálisan megbecsülni a termék / szolgáltatás eladási árát, il-
letve az eladható mennyiséget.
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5-33. feladat:
Határozza meg, hogy milyen költségekkel
jár a vállalkozás elindítása.

5-33

5.4 Pénzügyi terv (1 nap)

A világos és valósághû
induló költségvetés segít
eldönteni, hogy életké-
pes lenne-e a vállalko-
zás. Ha az indulási költ-

ségek elfogadhatatlanul magasak, akkor
valószínûleg el kell vetni az ötletet.

A megtérülés elemzés
az elsõ lépés annak
megállapítására, hogy a
vállalkozás pénzügyileg
megvalósítható-e. A

legtöbb új vállalkozásnak legalább két-há-
rom évre van szüksége ahhoz, hogy nye-
reségessé váljon. A megtérülési adatok
összegyûjtése után vissza kell térni a szer-
vezet pénzügyi helyzetéhez, és meg kell
vizsgálni, hogy a szervezet képes-e addig
támogatni a vállalkozást, amíg önfenntar-
tóvá nem válik. Ez gyakran vízválasztó
kérdés.
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A fedezeti pont (más néven nullszaldó) meghatározásához kövesse az alábbi
lépéseket:

1. lépés – A termék vagy szolgáltatás „egységének” meghatározása (pl. egy
elõfizetõ, egy könyv példány, egy képzési nap stb.)
Ez az egység fix összehasonlítási alapot ad a teljes elemzés során, és egyben
utal arra, hogy a szervezet hogyan definiálja a termékét / szolgáltatását.

2. lépés - Ármeghatározás
Ez általában az egyik legnehezebb lépés, mégpedig azért, mert nem egy eg-
zakt tudomány. Számos különbözõ árképzési módszer közül lehet választani,
de mindenképpen figyelni kell a piacot és az vevõk reakcióit. 

Íme három lehetséges módszer az eladási ár kiszámítására:
1. Egységár megbecsülése piackutatás alapján
Olyan árat határoz meg, amely biztosítja a kívánt piaci részesedést, a ver-
senytársakhoz való felzárkózást vagy a konkurencia távolmaradást.

„A legfõbb versenytársunk a(z) _____, amely _____ Ft-ért árulja a saját ter-
mékét. Tudom én is ezt az árszintet tartani? Mi történik, ha nem?”

„A célcsoportunk tagjai _____ Ft-t hajlandóak fizetni a termékért / szolgálta-
tásért. Elegendõ ez számunkra? Az ár alapján a célcsoport tagjai hova helye-
zik a terméket / szolgáltatást (pl. luxuscikk, alkalmi vétel)?”

2. Kívánt nyereségszint meghatározása
„Havonta / évente / stb. _____ Ft nyereséget akarunk elérni. Ehhez a termék
/ szolgáltatás egységárának _____ Ft-nak kell lennie.”

„Az iparági átlag értékek, illetve a versenytársakhoz viszonyított helyzetünk
alapján azt szeretnénk, ha a nyereség elérné a teljes árbevétel _____%-át.”

3. Ár/minõség mátrix
A termék vagy szolgáltatás minõsége alapján határozza meg az egységárat.
Az 5-40. ábrán látható grafikon X tengelyén az ár, Y tengelyén pedig a minõ-
ség szerepel. Az ábrán mindegyik mezõ egy-egy árképzési módszert, illetve
az adott árképzési stratégiához tarozó termékeket tartalmazza.

5-34. feladat:
Határozza meg a termék, vagy szolgálta-
tás induló árát.

5-34
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Nincs szabály arra nézve, hogy hol van a helyes ár a fenti mátrixon belül,
mégis jó tisztában lenni azzal, hogy a saját termékünk / szolgáltatásunk hol
helyezhetõ el, mivel ez segít meghatározni a stratégiát, és biztosítani, hogy
az ár megfeleljen a kívánt pozíciónak.

3. lépés – Költségelemzés
Részletes elemzéssel elég pontosan meg lehet becsülni a költségeket. Meg
kell határozni azt az idõtávot (általában egy hónap vagy egy év), amelyre ki
akarjuk számítani a költségeket.

A havi / éves költség megbecsüléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1) Számítsa ki az állandó költségeket. Az állandó költségek azok a rendszeresen
felmerülõ vállalati költségek, amelyeknek nagysága nem függ az értékesített
mennyiségtõl. Ilyen lehet például a helységbérlet, a közüzemi szolgáltatások,
illetve a felszerelések díja, a bérköltség stb. Az ön esetében melyek az állan-
dó költségek?

2) Számítsa ki a termékegységre esõ változó költséget. A változó költségek közvetle-
nül összefüggnek az értékesített termékek vagy szolgáltatások mennyiségé-
vel. Ilyen lehet például az anyagköltség, a termék / szolgáltatás elõállításá-
ban részt vevõ munkatársak közvetlen bérköltsége, a szállítási költség stb. Az
ön esetében melyek a változó költségek? Ügyeljen arra, hogy csak az adott
termék elõállításához kapcsolódó / szükséges költségeket vegye számításba.

Amennyiben a termékegység egy nagyobb fix tétel része (mint például egy
kinyomtatott könyv egyik példánya), úgy a termékegységre jutó változó költ-
ség meghatározásához ki kell számítani a teljes tétel elõállítási költségét, és
el kell osztani a tételben szereplõ termékek számával (az elõbbi példa eseté-
ben a példányszámmal). Ha a termékegység egyedi, és nem egy nagyobb
halmaz része, akkor az egységnyi változó költség közvetlenül becsülhetõ. Egy
csoportmunkának például csak változó költségei vannak, mert semmelyik
más csoportmunka nem fogja pontosan ugyanazokat az anyagokat, illetve
idõkeretet használni.
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5-35. feladat:
Határozza meg a termék, vagy szolgálta-
tás állandó, illetve változó költségeit.

5-35

Magas ár
Gyenge minõség
(példa: márkás sportruházat)

Alacsony ár
Gyenge minõség
(példa: rágógumi)

Magas ár
Jó minõség
(példa: gyémánt)

Alacsony ár
Jó minõség
(példa: nonprofit szolgáltatás)

5-40: ÁR / MINÕSÉG MÁTRIX

MINÕSÉG
Á

R

Mint az ábra is mutatja, szinte mind a négy mezõben mûködnek sikeres vál-
lalkozások. Természetesen az alacsony ár / jó minõség a vállalatok számára
legkevésbé vonzó kombináció. A magas ár / jó minõség általában kedvezõ
megoldás a nonprofit szervezetek számára. Az alacsony ár / gyenge minõ-
ség stratégia csak nagy mennyiség esetén kifizetõdõ. A magas ár / gyenge
minõség párosítás etikátlan magatartást vagy olyan márkaértéket igényel,
amelyet nehéz létrehozni. Az alacsony ár / jó minõség kombináció nagyon
ritkán biztosít nyereséget, de a legtöbb nonprofit szervezet így pozícionálja
a termékét / szolgáltatását.

A vásárlók az el-
adási ártól függõen
gyakran eltérõen
ítélik meg ugyanazt
a terméket. A ma-

gasabb ár akár növelheti is a forgalmat,
ha a vásárlók ez alapján nagyobb értéket
tulajdonítanak a terméknek.
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4. lépés – A fedezeti pont kiszámítása
Miután meghatározta a termék / szolgáltatás egységét, az egységárat, illetve
az állandó és a változó költségeket, ki tudja számítani a vállalkozás fedezeti
pontját.

A fedezeti pontot az alábbi egyszerû képlet segítségével lehet kiszámítani:

Az idõszak állandó költségei
Egységár – Egységnyi változó költség

Ez a hányados mutatja meg, hogy mennyi terméket / szolgáltatást kell értéke-
síteni a vizsgált idõszakban ahhoz, hogy a vállalkozás összes költsége megté-
rüljön.

5.4.3. További megfontolandó pénzügyi kérdések
1. A szervezet jelenlegi forrásaival összeegyeztethetõek a pénzügyi tervek? 

2. Milyen adózási következményekkel jár a vállalkozás mûködtetése?

3. Felmerül bármilyen egyéb költség amiatt, hogy nonprofit szervezet mûködteti a vál-
lalkozást? Milyen kapcsolódó „társadalmi költségekkel” (pl. speciális igényekkel, korlá-
tokkal rendelkezõ személyek foglakoztatása, drágább környezetbarát anyagok használa-
ta, alacsony jövedelemmel rendelkezõ vásárlók ártámogatása) kell számolni?

5-36. feladat:
Számítsa ki a fedezeti pontot.

5-36

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

KIADÁS

Személyzet: Oktató
Személyzet: Oktatási koordinátor
Bérleti díj, közüzemi szolgáltatások
Telefonköltség
Postaköltség
Nyomtatás – oktatási anyagok
Irodaszerek
Biztosítás
Hirdetés
Egyéb – utazás az oktatásra
Egyéb
Egyéb
ÖSSZESEN

ÁLLANDÓ
KÖLTSÉG

1000 $/év 
1000 $/év
250 $/év
50 $/év

100 $/év
100 $/év
500 $/év

3000 $/év

VÁLTOZÓ
KÖLTSÉG

150 $/db

50 $/db

50 $/db

250 $/db

5-41: PÉLDA AZ ÁLLANDÓ ÉS VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEKRE
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Fontos, hogy miután a megvalósíthatósági elõtanulmány legfontosabb lépé-
sein túl vagyunk, ismét megvizsgáljuk, hogy vállalkozás hogyan hatna a szer-
vezet küldetésére. A társadalmi vállalkozás és a hagyományos vállalkozás kö-
zött az a legfõbb különbség, hogy a társadalmi vállalkozásnak a mögötte álló
nonprofit szervezet küldetésének támogatása az elsõdleges célja.

Az elõzetes megvalósíthatósági elemzés során az alábbi küldetéssel kapcsola-
tos kérdésekre kell választ adni:
1. Mik a szervezet pénzügyi, illetve küldetéssel kapcsolatos céljai a vállalkozással (3-
19. feladat)? Megvalósítja a vállalkozás ezeket a célokat?

2. Milyen kritériumokat fogalmazott meg a szervezet az önfinanszírozó vállalkozással
szemben (4-21. feladat)? Teljesíti a vállalkozás ezeket a kritériumokat?

3. A vállalkozás segíti vagy éppen veszélyezteti a szervezet küldetésének megvalósítá-
sát? Jelent bármifajta fenyegetést a szervezet értékeire, illetve programjaira (3-8. fel-
adat)?

4. Felvet a vállalkozás bármilyen szervezeti kultúrával kapcsolatos problémát? (Pl.
munkatársak vonakodása a díjszedéstõl, a küldetéssel összefüggõ és a vállakozási tevé-
kenységet végzõ munkatársak fizetésének eltérése, általános bizalmatlanság a vállalko-
zásokkal és a profitorientáltsággal szemben – 3-11. feladat.)

5.6 Kockázatelemzés és -kezelés 
(1/2 nap)

5.5 Küldetésre gyakorolt hatás (1/2 nap)

Minden vállalkozási tevékenység kockázattal jár. Alapos tervezéssel azonban
ki lehet dolgozni kockázatcsökkentõ stratégiákat. A kockázatok korai felisme-
rése azt is segít eldönteni, hogy melyik vállalkozási ötletet érdemes megvaló-
sítani. Minden szervezet kockázatvállalási hajlandósága különbözõ, ezért eb-
ben a kérdésben önállóan kell döntenie – a kockázatok felismerése és terve-
zése azonban mindenképpen létfontosságú.

Ez a rész a társadalmi vállalkozással kapcsolatos potenciális kockázatokra kí-
vánja felhívni a figyelmet. Az alábbi kérdések segítenek elõre látni a kockáza-
tokat, és idejében kidolgozni a kockázatcsökkentõ stratégiákat.

1. Mik a vállalkozás legfõbb kockázatai? Kapcsolódik-e valamilyen szokatlan kockázat
a vállalkozáshoz?

2. Milyen relatív költségei vannak az önfinanszírozó vállalkozásnak az alternatív
lehetõségekkel összevetve? (Más szóval mik a költségei annak, hogy a szervezet a vál-
lalkozással és nem valami mással foglalkozik? Milyen más célra lehetne felhasználni a
fent említett erõforrásokat? Milyen lehetõségrõl mond le a szervezet a vállalkozás érde-
kében?)

5-37. feladat:
Mérje fel a vállalkozás szervezeti, illetve
küldetéssel kapcsolatos kockázatait.

5-37

Ha a vállalkozás túl
nagy kockázatot je-
lent a szervezet
küldetésére nézve,
és a vizsgálatok

alapján ezeket a kockázatokat nem lehet
kiküszöbölni, akkor célszerû elvetni a
vállalkozási ötletet.
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3. Támogatják-e a vállalkozást a szervezet legfontosabb érintettjei  (3-12. feladat)?

4. Milyen hatással lesz a szervezetre, ha a vállalkozás nem jár sikerrel (pénzügyileg,
etikailag, illetve hírnév szempontjából)?

– A szervezeti kultúra tiszteletben tartása
– A szervezet összes érintettjének bevonása
– A munkatársak közötti folyamatos kommunikáció

– Munkaterv kidolgozása a vállalkozáshoz, illetve az egyéb programokhoz és
tevékenységekhez

– Világosan megfogalmazott pénzügyi és társadalmi célok
– A szervezet kockázatviselõ képességének ismerete
– A vállalkozás jogszabályi és adózási környezetének ismerete
– Megalapozott és objektív piackutatás
– A vállalkozással kapcsolatos szervezeti gyengeségek ismerete
– Rugalmasság és tanulékonyság a vállalkozás megvalósítása során
– Az elõtanulmány összes lépésének végrehajtása

5-42: MÓDSZEREK A POTENCIÁLIS KOCKÁZAT 
CSÖKKENTÉSÉRE
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Tekintse át újra a megvalósíthatósági elõtanulmány hat elemét:
1. A termék / szolgáltatás leírása
2. Elõzetes piackutatás
3. Mûködés és menedzsment
4. Pénzügyi terv
5. Küldetésre gyakorolt hatás
6. Kockázatelemzés és -kezelés

Az alábbi kérdések segítségével döntse el, hogy érdemes-e továbblépni a vál-
lalkozási ötlettel a teljes megvalósíthatósági tanulmányra.

1. Továbbra is kivitelezhetõnek tûnik a vállalkozás?

2. Jól illik a vállalkozás a szervezethez?

3. Célszerû további szervezeti erõforrásokat áldozni a vállalkozás fejlesztésére?

4. Melyek a vállalkozás „problémás területei” (vagyis azok a gyengeségek, amelyek
megnehezítik a vállalkozás elindítását, illetve fenntartását)?

5. Melyek azok a szervezeti erõsségek, amelyek különösen hasznosak lehetnek a vállal-
kozásban?

5-38. feladat:
Gyûjtse össze a szervezet vállalkozással
kapcsolatos erõsségeit és gyengeségeit.

5-38

5.7 Összegzés (1/2 nap)

A CVE esettanulmány 3., 4. és 5. fejezete
leírja a megvalósíthatósági tanulmány el-
készítését és az üzleti tervezést, illetve
azt, hogy a szervezet végül hogyan indí-
totta el a vállalkozását.

CVE-3-4-5

4. FÕ DÖNTÉS:
Kivitelezhetõ a vállalkozási ötlet? Képes megvalósítani a céljainkat?

Az elõtanulmány elkészítését követõen a szervezetnek egyenként, illetve
egymáshoz viszonyítva is értékelnie kell a vállalkozási ötletek eredményeit.
Ha a csapat tagjai egyetértenek abban, hogy a vállalkozás ígéretes, akkor
ideje továbblépni a megvalósíthatósági tanulmányra (lásd 5-33. ábra), és töb-
bet megtudni a vállalkozásról. Ha a csapat tagjai egyetértenek abban, hogy
jelentõs külsõ (pl. erõs verseny, csekély kereslet, a szervezet küldetésének
céljaival / értékeivel ütközõ módosítások igénye), vagy belsõ akadályai (be-
fektetési igény, munkatársi képességek, küldetéssel kapcsolatos kockázat, pi-
acnak való megfelelés hiánya stb.) vannak a megvalósításnak, akkor az ötle-
tet el kell vetni. Ha több megvalósíthatósági elõtanulmányt is készített, ak-
kor válassza ki a legígéretesebb ötletet, és elõször összpontosítsa minden
energiáját annak a megvalósíthatósági elemzésére.

A felkészülni, vigyázz… FOLYAMATÁNAK LEGFÕBB DÖNTÉSI PONTJAI

*1 *2 *3 *4
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MUNKAFÜZET 1-1. FELADAT

1-1. feladat Válassza ki a Vállalkozásfejlesz-
tési Csapat tagjait

Teendõk: Írja be az üres mezõkbe a Vállalkozásfejlesztési Csapat leendõ tag-
jainak nevét.

Lásd a 
kézikönyvet

1-1

Ügyvezetõ igazgató:

A csapatnak szüksége van a
menedzsment részvételére

ahhoz, hogy az munkatársak
komolyan vegyék, és priori-

tásként kezeljék a csapat
munkáját.

„A kritikus”:

A csapatnak szüksége van egy 
olyan kritikus, mégis elkötelezett

tagra, aki józanul (de nem 
rombolóan) bírálja a munkát, 

és visszatereli a csapatot a szervezet
küldetése, alapelvei és értékei 

irányába.

A csapat irányítója:

A csapatnak szüksége van egy olyan menedzser szintû vezetõre,
aki képes kézben tartani a folyamatot; aki összeszedett, profi,

tiszteletre méltó, dinamikus elõadó / kereskedõ, komolyan vehetõ;
és képes elindítani / menedzselni a tervezett vállalkozást.

Felügyelõ bizottsági tag:

A csapatnak szüksége van 
a felügyelõ bizottság (kuratórium)

felhatalmazására (és lehetõleg 
költségvetési jóváhagyására), illetve
egy folyamat iránt érdeklõdõ / elkö-

telezett bizottsági tagra.

Vállalkozásfejlesztési Csapat

A szervezet 
kedvezményezettje / tagja:

A csapatnak szüksége van a szer-
vezet egy olyan kedvezményezett-

jére vagy tagjára, aki elõrevetíti,
hogyan fogják a kedvezményezet-

tek/tagok fogadni a csapat 
ötleteit / döntéseit.

Pénzügyi / üzleti szakértõ:

A csapatnak szüksége van egy
pénzügyi és/vagy üzleti téren jár-

tas munkatársra, aki hitelessé 
teszi, illetve megerõsíti a csapat

pénzügyi feltevéseit 
és elõrejelzéseit.
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MUNKAFÜZET 2-2. FELADAT

2-2. feladat: Készítsen Fenntarthatósági 
Felmérést szervezetérõl

Útmutató: Az alábbi Fenntarthatósági Felmérés segítségével értékelje a szervezet
fenntarthatóságát a 2. fejezetben felsorolt kritériumok alapján.
1. Másolja le néhány példányban a Fenntarthatósági Felmérést, és töltesse ki a Vállal-
kozásfejlesztési Csapat tagjaival és legalább 10 további érintettel (pl. a felügyelõ 
bizottság tagjaival, munkatársakkal, önkéntesekkel stb.).
2. Gyûjtse össze a kérdõíveket, és összesítse az eredményeket. A válaszok mekkora há-
nyada volt igaz, részben igaz, illetve nem igaz? Mely területeken volt teljes az egyetér-
tés? Mely területeken voltak jelentõsen eltérõek az álláspontok?
3. Noha a felmérés nem tudományos jellegû, a kapott eredmények elindíthatnak egy
vitát a Vállalkozásfejlesztési Csapatban a szervezet általános „egészségi állapotáról”,
illetve arról, hogyan lehet önfinanszírozással erõsíteni a gyengébb területeket. 
Az eredmények ezen kívül azt is segítenek felmérni, hogy célszerû-e most 
önfinanszírozásra törekedni, vagy más sürgõs kérdésekkel kell-e elõbb foglalkozni.

FENNTARTHATÓSÁGI FELMÉRÉS

1. Világos küldetésünk van.

2. Szervezetünknek vannak 
kedvezményezettjei, tagjai, önkéntesei 
és munkatársai.

3. Képesek vagyunk rugalmasan 
alkalmazkodni környezetünk 
változásaihoz.

4. Egyértelmû, reális stratégiai terveink
vannak küldetésünk megvalósítására.

5. Hozzáértõ és kellõen képzett / tapasz-
talt munkatársaink vannak.

6. Erõs vezetéssel rendelkezünk.

7. Eredményes, hatékony és jó minõségû
programokat / tevékenységeket folytatunk.

8. Programjaink / tevékenységeink 
hatásosak és hasznosak.

9. Közismerten felelõs módon, etikusan és
átláthatóan végezzük a munkánkat.

10. Kedvezõ jogi, szabályozói és politikai
környezetben mûködünk, amely nem
akadályozza a munkánkat.

11. Elegendõ pénzügyi forrással 
rendelkezünk.

12. Jó kapcsolatban vagyunk a  társada-
lom többi szektorával (közszféra, magán-
szektor).

ÖSSZESEN (adja össze 
az oszlopban szereplõ jelölések számát):

Igaz Nem igazRészben igaz Megjegyzés

2-2
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MUNKAFÜZET 2-3. FELADAT

2-3. feladat: Gyûjtse össze a szervezet 
jelenlegi finanszírozási forrásait.

Útmutató: Milyen finanszírozási forrásokkal rendelkezik jelenleg a szervezet?
(A tényleges összegeket adja meg.)Lásd a 

kézikönyvet

FORRÁS

KÜLFÖLDI / NEMZETKÖZI FORRÁSOK
– Nemzetközi alapítványi támogatások
– Külföldi állami támogatás

ÁLLAMI FORRÁSOK (HELYI / ORSZÁGOS)
– Állami támogatások
– Állami megbízások

MAGÁNFORRÁSOK (HELYI / ORSZÁGOS)
– Egyéni adományok
– Alapítványi támogatások
– Vállalati adományok

ÖNFINANSZÍROZÁS
– Tagsági díjak
– Szolgáltatási díjak
– Termékértékesítés
– Tárgyi eszközök bérbeadása
– Szellemi termékek értékesítése
– Befektetések osztaléka

TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK
(becsült pénzérték)

– Egyéb bevételek (írja le)

ÖSSZESEN

AZ UTOLSÓ PÉNZÜGYI ÉVBEN (forintban) SZÁZALÉKOS ARÁNY

2-3
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MUNKAFÜZET 2-4. FELADAT

2-4. feladat: Vizsgálja meg a szervezet 
finanszírozási forrásainak összetételét

Útmutató: Készítsen kördiagramot a szervezet jelenlegi finanszírozási forrá-
sainak összetételérõl. Lehetõleg jelölje eltérõ színnel az alábbi felsorolásban
szereplõ elemeket.

Milyen elemekbõl tevõdnek össze jelenleg a
szervezet forrásai? (az összes forrás százaléká-
ban kifejezve)

Nemzetközi alapítványi támogatások
Állami források (minisztériumi / önkor-
mányzati adományok, illetve megbízások)
Egyéni adományok
Magánalapítványi támogatások
Vállalati adományok
Önfinanszírozás
Természetbeni juttatások

Ön szerint kellõen „vegyes” a szervezet 
finanszírozása? Függ-e a szervezet valamelyik
finanszírozási forrástól, illetve formától?

2-4
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MUNKAFÜZET 2-5. FELADAT

2-5. feladat: Hasonlítsa össze az adomány-
gyûjtés és az önfinanszírozás elõnyeit és
hátrányait

Lásd a 
kézikönyvet

Útmutató: Az ön véleménye, illetve tapasztalata szerint hogyan viszonyulnak az
adománygyûjtõ módszerek költségei, idõráfordítása, vezetõi elvárásai stb. az
önfinanszírozáséhoz? Karikázza be a megfelelõ választ az alábbi táblázatban:

> ha NAGYOBBAK, mint az önfinanszírozásé;

= ha UGYANOLYANOK, mint az önfinanszírozásé;

< ha KISEBBEK, mint az önfinanszírozásé;

Adomány-
gyûjtési forrás

Kormányzati/
állami támoga-

tások

Egyéni 
adományok

Alapítványi 
támogatások

Vállalati ado-
mányok

Egyéb

ÖSSZESEN

Egy euro
adomány

megszerzé-
sének költsé-
ge az önfi-

nanszírozás-
hoz képest

A munkatár-
sak szüksé-

ges idõráfor-
dítása az ön-
finanszíro-
záshoz ké-

pest

Vezetõi elvá-
rások az ön-
finanszíro-
záshoz ké-

pest

Az adomá-
nyok fel-

használásá-
nak kötött-

sége az önfi-
nanszírozás-
hoz képest

Küldetésnek
való ellent-
mondás az
önfinanszí-
rozáshoz
képest

A forrás ren-
delkezésre
állásának

idõtartama
az önfinan-
szírozáshoz

képest

>

>

>

>

>
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Ez nem tudományos felmérés, de az önfinanszírozási lehetõségek mérlegelésekor fontos tudni, hogy az ado-
mánygyûjtés mekkora ráfordítást igényel, és milyen hozamot biztosít.

1. Hány darab „>” jelet karikázott be? ______ Mennyi „<”-t?_____ Mennyi „=”-t? _____

2. Összességében ön szerint hogyan viszonyul az önfinanszírozás az egyéb adománygyûjtõ módszerekhez?

2-5

Más nonprofit
szervezetek
versenye a
forrásért az

önfinanszíro-
záshoz 
képest
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MUNKAFÜZET 2-6. FELADAT

2-6. feladat: Határozza meg az önfinanszí-
rozás szerepét a jövõbeli finanszírozási 
forrásai között

Útmutató: Készítsen kördiagramot a szervezet finanszírozási forrásainak öt év
múlva kívánatos összetételérõl. Lehetõleg jelölje eltérõ színnel az alábbi felso-
rolásban szereplõ elemeket. A jelenlegi összetételt a 2-4. feladatban találja.

Ideális esetben milyen elemekbõl tevõdnek
majd össze a szervezet forrásai öt év múlva?
(az összes forrás százalékában kifejezve)

Nemzetközi alapítványi támogatások
Állami források (minisztériumi / önkor-
mányzati adományok, illetve megbízások)
Egyéni adományok
Magánalapítványi támogatások
Vállalati adományok
Önfinanszírozás
Természetbeni juttatások Milyen szerepet kap az önfinanszírozás

a pénzügyi tervben? Magyarázza meg,
hogy miért.

2-6
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MUNKAFÜZET 2-7. FELADAT

2-7. feladat: Vizsgálja meg, hogy az önfi-
nanszírozás hogyan befolyásolná a szerve-
zet fenntarthatóságát

Útmutató: Értékelje, hogy az alábbi szempontokból vélhetõen javítaná vagy
rontaná-e az önfinanszírozás a szervezet általános fenntarthatóságát. Mind-
egyik választ indokolja.

Lásd a 
kézikönyvet

Az önfinanszírozás vélhetõen 
(javítaná / rontaná)

1. Küldetésünk világos 
megfogalmazását.

2. Szervezetünk kedvezménye-
zettjei, tagjai, önkéntesei és mun-
katársai elkötelezettségét.

3. A környezetünk változásaihoz
való rugalmas alkalmazkodást.

4. A küldetésünk megvalósítására
irányuló stratégiai terveinket.

5. A munkatársaink készségfej-
lesztését / tapasztalatszerzését.

6. Szervezetünk vezetését.

7. Programjaink / tevékenységeink
eredményességét, hatékonyságát,
illetve minõségét.

8. Programjaink / tevékenysé-
geink hatásfokát.

9. Szervezetünk hírnevét, elszá-
moltathatóságát, etikusságát és
átláthatóságát.

10. Szervezetünk jogi, szabályozá-
si, illetve politikai környezetét.

11. A pénzügyi forrásainkat.

12. A többi társadalmi szektorral
(közszféra, magánszektor) kialakí-
tott kapcsolatunkat.

rontanájavítaná

2-7



79

felkészülni, vigyázz...

Lásd a 
kézikönyvet

felkészülni, vigyázz... Az önfinaszírozás megteremtésének elsõ lépései
Copyright © NESsT 2006

MUNKAFÜZET 3-8. FELADAT

3-8. feladat: Az önfinanszírozás küldetésre
és értékekre gyakorolt potenciális hatásának
felmérése

Útmutató: Vitassa meg a Vállalkozásfejlesztési Csapat tagjaival (és késõbb
nyílt fórumon az érintettek tágabb körével), hogy az önfinanszírozás milyen
hatással lehet a szervezet küldetésére és alapvetõ értékeire. Milyen stratégiá-
val lehetne megakadályozni, hogy a szervezet értékei veszélybe kerüljenek?

A SZERVEZET KÜLDETÉSE:

Vitakérdések:
1. Mely alapvetõ értékek terén egyáltalán NEM hajlandó a szervezet kompromisszumot kötni?

2. Ha a megelõzõ stratégiák megvalósulnának, biztos lehetne abban, hogy a szervezet küldetése, 
illetve értékei nem kerülnének veszélybe?

Lehetséges hatások
Az önfinanszírozás várhatóan 
erõsítené, vagy fenyegetné ezt 
az értéket?

ALAPVETÕ ÉRTÉKEK
Mik a szervezet alapvetõ értékei?

Megelõzõ stratégia
Milyen stratégiával lehetne megaka-
dályozni, hogy ez a szervezeti érték
veszélybe kerüljön?

3-8
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MUNKAFÜZET 3-9. FELADAT

3-9. feladat: Etikai dilemmák: Ön mit tenne?

Lásd a 
kézikönyvet

Návod:
A vállalkozási tevékenységgel járó etikai kihívásokra való felkészültség vizsgálatához választ kell
adni néhány várhatóan felmerülõ etikai kérdésre, és belsõ mechanizmusokat kell kialakítani a di-
lemmák nyílt és átlátható megvitatására, illetve megoldására. Az alábbiakban bemutatunk né-
hány olyan elvi dilemmát, amellyel a szervezet találkozhat (ahogy más társadalmi vállalkozást mû-
ködtetõ nonprofit szervezetek tették). Vitassa meg az eseteket a Vállalkozásfejlesztési Csapat
tagjaival, majd vonatkoztassa õket a szervezet 3-8. feladatban meghatározott értékeire, illetve
alapelveire. Hogyan láthatja elõre, kerülheti el és/vagy oldhatja meg a szervezet ezeket a dilem-
mákat? Gondoljanak végig, és vitassanak meg további olyan etikai dilemmákat, amelyekkel a
szervezet szembesülhet.

1. Küldetési / vállalkozási dilemma. A vállalkozás nyereségessé vált. A menedzser azt javasolja,
hogy a nyereség visszaforgatásával erõsítsék meg és bõvítsék a vállalkozást. A nonprofit progra-
mok igazgatója azt javasolja, hogy fordítsák a nyereséget a nonprofit szervezet hajléktalanszállá-
sa költségeinek finanszírozására. Mit tesz ebben a helyzetben?

2. Kedvezményezett dilemma. A nonprofit szervezet olyan vállalkozást hozott létre, amely
munkahelyet biztosít a kedvezményezettjeinek. A vállalkozás veszteséges. A menedzser szerint
az összeomlás elkerüléséhez elbocsátásokra és jelentõs fizetéscsökkentésre van szükség. A prog-
ramigazgató szerint ez nem járható út, mert ezzel a szervezet kedvezményezettjei munkanélküli-
vé válnának, vagy a minimálbér alatti fizetést kapnának. Mit tesz ebben a helyzetben?

3. Munkatársi dilemma. Új vezetõt keresnek az induló vállalakozás élére. A legmegfelelõbb je-
lölt kétszer akkora fizetést kér, mint a nonprofit program azonos beosztású munkatársa. Mit tesz
ebben a helyzetben?

4. Adománydilemma. A vállalkozás nagy értékû és igen jövedelmezõ megbízást kaphat, de
azonnali forrásbevonásra van szükség a szerzõdéskötésig felmerülõ kiadások finanszírozására. Je-
lenleg csak a programokra szánt projekttámogatások állnak a szervezet rendelkezésére. A
menedszer azt javasolja, hogy a szerzõdés megkötéséig átmenetileg használják a projekttámoga-
tásokra kapott pénzt a vállalkozás cash flowjának biztosítására. Mit tesz ebben a helyzetben?

5. Szabályozási / adózási dilemma. A pénzügyi vezetõ talált egy olyan lehetõséget, amellyel a
vállalkozás nyereségét a nonprofit anyaszervezet bevételeként lehetne kimutatni. Ezzel a vállal-
kozás mentesülne az üzleti bevétel súlyos adóterhei alól, és nagyobb összeget tudna a nonprofit
szervezet programjainak közvetlen támogatására fordítani. Mit tesz ebben a helyzetben?

6. Kuratórium dilemma. A nonprofit szervezet kiadói vállalkozást mûködtet, amelyben értelmi
fogyatékos embereket foglalkoztat. A nonprofit szervezet felügyelõ bizottságának (kuratóriumá-
nak) egyik tagja felajánlotta, hogy cége közvetlen megbízást ad a nonprofit vállalkozásnak kiadói
feladatok ellátására. Ez lenne a nonprofit vállalkozás elsõ nagy céges megbízása, ami a késõbbi-
ekben piaci referenciaként is szolgálhatna. Az ügylet a cégtulajdonos számára is kedvezõ lenne,
mivel a nonprofit vállalkozás alacsonyabb áron dolgozna a cég jelenlegi beszállítójánál. Mit tesz
ebben a helyzetben?

7. Egyéb. Milyen egyéb etikai dilemmák merülhetnek fel a vállalkozási tevékenység kapcsán?
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MUNKAFÜZET 3-10. FELADAT

3-10. feladat: Dolgozzon ki etikai
irányelveket és konkrét lépéseket 
az alkalmazásukra

Útmutató: Elõször határozza meg, hogyan milyen kötelezettségeket vállal,
amelyek alapján az önfinanszírozás etikai kódexét összeállítja. Használja 
a 3-8. feladatban leírt küldetést és alapvetõ értékeket.
Ezután határozza meg, hogy milyen konkrét tevékenységekkel biztosítható az
etikai kódexben vállalt kötelezettségek teljesítése. Vitassa meg a témát a Vál-
lalkozásfejlesztési Csapattal.

A VÁLLALKOZÁS ETIKAI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

1. Általános kötelezettségvállalások:
Melyek az etikai kódex által elõírt
elsõdleges kötelezettségek?

Kötelezettségvállalásaink:

2. Konkrét tevékenységek:
Milyen konkrét tevékenységekkel fogja biztosítani a szer-
vezet a kötelezettségek teljesülését?

A következõ módon teljesítjük:
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MUNKAFÜZET 3-11. FELADAT

3-11. feladat: Vizsgálja meg a szervezet 
önfinanszírozással kapcsolatosan kialakult 
nézeteit

Útmutató: A szervezet önfinanszírozással kapcsolatos álláspontjának megis-
meréséhez kövesse az alábbi lépéseket: 1. Másolja le néhány példányban az
alábbi kérdõívet, és töltesse ki a Vállalkozásfejlesztési Csapat tagjaival, illetve
a szervezet érintettjeinek reprezentatív csoportjával; 2. Gyûjtse össze és érté-
kelje a válaszokat; 3. Vitassa meg az eredményeket a Vállalkozásfejlesztési
Csapattal. Felmerültek közös aggályok?

Lásd a 
kézikönyvet

Kedves Barátunk!
Szeretnénk tudni, hogy miként vélekedik az alábbi nyolc kérdésrõl. A válaszai segítenének megtervezni egy
olyan új kezdeményezést, amely segíti szervezetünk küldetésének, illetve pénzügyi fenntarthatóságának megva-
lósítását. Köszönjük, hogy idõt és energiát szán arra, hogy segítsen ebben.

1. Milyen tanulmányi háttérrel rendelkezik? (Vagyis milyen szintû végzettséget szerzett és milyen területen?)

2. Miért döntött úgy, hogy nonprofit szervezetnél vállal munkát (üzleti vállalkozás helyett)?

3. Ön szerint mi(k) a legfõbb eltérés(ek) a nonprofit szervezetek és a profitorientált társaságok között?

4. Ön szerint milyen forrás(ok)ból tudná a szervezet legjobban finanszírozni a mûködését?

5. Ki a szervezetünk legfõbb támogatója? Honnan szerzi a támogatónk az adományozott pénzt?

6. Hogyan vélekedik a következõ kijelentésrõl: „a nyereség rossz dolog”?
Jelölje meg az alábbiak közül azt a választ, amelyik a legjobban kifejezi a véleményét:

Indokolja a választását:

7. Ha a szervezetünk elõtt olyan üzleti lehetõség kínálkozna, amely jelentõs bevételt hozhatna a prog-
ramjaink / küldetésünk támogatására, akkor ön szerint melyik lenne az a három fõ szempont, amely alap-
ján el lehetne dönteni, hogy érdemes-e kihasználni a lehetõséget?
1.
2.
3.

8. Kérjük, karikázza be az alábbiak közül azt az állítást, amelyik a legjobban tükrözi a saját véleményét:

Teljesen egyetértek vele Egyálatalán nem értek vele egyetRészben értek vele egyet Közömbös a számomra Nem nagyon értek vele egyet

Minden olyan üzleti 
lehetõséget ki kell hasz-
nálnunk, ami pénzt hoz-
hat a szervezetünknek.

Csak a küldetésünk-
höz kapcsolódó 
üzleti tevékenysé-
gekkel szabad fog-
lalkoznunk.

Minden olyan üzleti 
lehetõséget ki kell 
használnunk, ami pénzt 
hoz anélkül, hogy forrásokat
vonna el a programjainktól.

Minden üzleti 
lehetõséget 
egyedileg kell 
értékelnünk.

Nonprofit szervezetként
kizárólag jótékony ado-
mányokra és támogatá-
sokra alapozhatjuk a
mûködésünket.
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MUNKAFÜZET 3-12. FELADAT

3-12. feladat: Mérje fel az önfinanszírozás
támogatottságát a szervezetben

Útmutató: Vizsgálja meg, hogy a szervezet legfõbb érintettjei hogyan véle-
kednek az önfinanszírozásról. Igyekezzen minél pontosabban meghatározni,
hogy melyek a legfontosabb kérdések a különbözõ érintett csoportok számá-
ra.

ÉRINTETTI KÖR

Felsõ vezetés, 
igazgató / elnök

Munkatársak

Felügyelõ bizottság /
Kuratórium

Kedvezményezettek /
szervezeti tagok

Adományozók /
támogatók

Egyéb érintettek

Támogatja
az önfinan-

szírozást

Nem támo-
gatja az ön-
finanszíro-

zást

Miért? Miért nem? Melyek az önfinanszírozás legfonto-
sabb (pozitív vagy negatív) jellemzõi az érintettek sze-
rint? Hogyan lehet védeni ezen érintettek érdekeit?
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MUNKAFÜZET 3-13. FELADAT

3-13. feladat: Mérje fel a szervezet 
kapacitásait

Útmutató: Töltesse ki az alábbi feladatlapot a Vállalkozásfejlesztési Csapat
tagjaival, és értékelje a szervezet kapacitásait.Lásd a 

kézikönyvet

Szervezeti kultúra

1. Vállalkozó szellemû a szervezet?
2. Ösztönzik és jutalmazzák az innovációt és az egyéni kezde-
ményezéseket?
3. Ön szerint részvételi (demokratikus) jellegû a szervezet ve-
zetési stílusa?
4. Ön szerint megfelelõ a munkatársak kockázatviselõ hajlama
az önfinanszírozáshoz?

Munkatársak képességei

1. Rendelkeznek a munkatársak a társadalmi vállalkozás elindí-
tásához szükséges vezetõi, illetve technikai jártasságokkal és
tapasztalattal?
2. Képes-e a szervezet a szükséges jártasságok vagy munkaerõ
hiánya esetén külsõ támogatást, önkénteseket bevonni? Meg-
vannak-e az ehhez szükséges képességek, illetve erõforrások?
3. Van a szervezetben egy olyan jó képességû / tehetséges
személy, aki kinevezhetõ a vállalkozás koordinátorának, „szó-
szólójának”?
4. Hajlandóak a munkatársak, a felügyelõ bizottság (kuratóri-
um) tagjai, illetve a szervezet tagjai / kedvezményezettjei
többlet munkát vállalni a vállalkozás sikere érdekében?

Infrastrukturális kapacitások

1. Rendelkezik a szervezet a társadalmi vállalkozás elindításá-
hoz szükséges létesítményekkel, helyszínnel, illetve felszerelé-
sekkel?
2. Rendelkezik a szervezet a megfelelõ infrastruktúra kialakítá-
sához szükséges forrásokkal?
3. Rendelkezik a szervezet az önfinanszírozási célok megvalósí-
tásához szükséges (pénzügyi, emberi erõforrás, technológiai
stb.) rendszerekkel?

Stratégiai kapacitások

1. Van a szervezetnek átfogó stratégiai terve?
2. Van a szervezetnek éves munkaterve?
3. Rendelkezik a szervezet olyan rugalmas döntéshozatali eljá-
rásokkal, amelyek képesek a változások, illetve a felmerülõ ki-
hívások tükrében módosítani a terveket?
4. Készített valaha a szervezet üzleti tervet?

ÖSSZESEN (adja össze az oszlopokban található jelölések számát)

IGEN NEM
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MUNKAFÜZET 3-14. FELADAT

3-14. feladat: Számítsa ki a szervezet
bevételeit

Útmutató: Számítsa ki a szervezet elõzõ tizenkét havi bevételeit.

Vitakérdések:
1. Hogyan változtak a szervezet bevételei az elmúlt néhány év során?

2. Milyen változások várhatók a következõ három évben?

3. A bevételek mekkora hányada kötött felhasználású?

4. A bevételek mekkora hányada használható fel szabadon?

Egyes finanszírozók meg-
határozzák, hogy az ado-
mányaikat mire lehet fel-
használni.

Egyes források rugalma-
sak, és szükség szerint
bármilyen célhoz hozzá-
rendelhetõk.

Amennyiben nem állnak ren-
delkezésre pénzügyi beszá-
molók, becsülje meg a bevé-
telek nagyságát az alábbi bi-
zonylatok segítségével:

– számlák
– banki kivonatok
– készletnyilvántartások stb.

BEVÉTELEK

Kategória
Adományok
Értékesítés
Szolgáltatások díja
Egyéb bevételek:

Leírás

ÖSSZESEN

Összeg

ARÁNYA (%):

Kötött felhasználású Szabadon felhasználható

Az elõzõ tizenkét
hónap teljes 
bevétele.
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MUNKAFÜZET 3-15. FELADAT

3-15. feladat: Számítsa ki a szervezet 
kiadásait

Útmutató: Számítsa ki a szervezet elõzõ tizenkét havi kiadásait.
Lásd a 
kézikönyvet

Vitakérdések:
1. Hogyan változtak a szervezet kiadásai az elmúlt néhány év során?

2. Milyen változások várhatók a következõ három évben?

3. Hogyan viszonyulnak a bevételek a kiadásokhoz? Ha a teljes bevétel kisebb, mint a kiadások
összege, írja le, hogy ennek mi az oka, és hogy a problémát hogyan oldják meg.

Amennyiben nem állnak rendelkezés-
re pénzügyi beszámolók, becsülje meg
a kiadások nagyságát az alábbi bi-
zonylatok segítségével:
– számlák
– beszállítói árlisták / becslések / ár-

ajánlatok
– munkabér × a munkatársak száma
– nyugták stb.

KIADÁSOK

Leírás

ÖSSZESEN:

ÖsszegKategória
Bérleti díj
Bérköltség
Közüzemi díjak
Egyéb kiadások:
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MUNKAFÜZET 3-16. FELADAT

3-16. feladat: Számítsa ki a szervezet 
eszközeinek és forrásainak értékét

Útmutató: Számítsa ki a szervezet eszközeinek és forrásainak elõzõ év végi
értékét.

Amennyiben nem áll-
nak rendelkezésre
pénzügyi beszámolók,
becsülje meg az eszkö-
zök értékét az alábbi
bizonylatok segítségé-
vel:

– banki kimutatások
– befektetési kivona-

tok
– számlák
– adomány nyilvántar-

tások stb.

Amennyiben nem
állnak rendelkezésre
pénzügyi beszámo-
lók, becsülje meg a
források értékét az
alábbi bizonylatok
segítségével:

– hitel kimutatások
– számlák stb.

ESZKÖZÖK

Kategória

Pénzeszközök

Befektetett pénzügyi eszközök

Követelés számlák

Kapott támogatások

Ingatlanok, gépek, berendezések

Egyéb eszközök:

Leírás

ÖSSZESEN:

Összeg

FORRÁSOK

Kategória

Hitelek

Tartozás számlák

Egyéb források:

Leírás

ÖSSZESEN:

Összeg
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MUNKAFÜZET 3-17. FELADAT

3-17. feladat: Számítsa ki a szervezet 
pénzügyi mérlegét

Útmutató: Számítsa ki a szervezet pénzügyi mérlegét.
Lásd a 
kézikönyvet

Összeg

-

+

-

=

PÉNZÜGYI MÉRLEG

Teljes bevétel (az elõzõ évben)

Összes kiadás (az elõzõ évben)

Eszközök összértéke (a tárgyév elején)

Források összértéke (a tárgyév elején)

PÉNZÜGYI MÉRLEG

Vitakérdések:
1. Hogyan változott a pénzügyi mérlege az elmúlt 3 év során?

2. Ha a szervezet pénzügyi mérlege romlott, vagy nem változott az elõzõ há-
rom év során, írja le, hogy mi ennek az oka.

3. Mit mond a pénzügyi egyenleg a szervezet pénzügyi állapotáról? Ne fe-
ledje, hogy csak úgy kaphat teljes képet a szervezet pénzügyi helyzetérõl, ha
több évre visszamenõleg megvizsgálja a pénzügyi mérleg alakulását. Egy év
végi veszteség nem feltétlenül jelent problémát, ha az elõzõ évben ered-
ménytartalék képzõdött. Két vagy egymás utáni több évben jelentkezõ nega-
tív egyenleg azonban már aggodalomra ad okot.
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MUNKAFÜZET 3-18. FELADAT

3-18. feladat: Alakítsa át a szervezet 
pénzügyi beszámolóit a társadalmi 
vállalkozás számára

Útmutató: Helyezze el a 3-14. és 3-15. feladatlapon szereplõ adatokat az
alábbi táblázat megfelelõ soraiban, és hasonlítsa össze a hagyományos non-
profit költségvetés mintát a társadalmi vállalkozás mintájával. (Amennyiben
még nem végeznek önfinanszírozási tevékenységet, használjon fiktív adato-
kat.) Elemezze / vitassa meg az eltéréseket a Vállalkozásfejlesztési Csapattal.

Bevételek
Bruttó értékesítési bevétel

Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)

Bérköltség

Egyéb termelési költségek
ELÁBÉ összesen

Bruttó nyereség (nettó értékesítési bevétel – ELÁBÉ)

Mûködési kiadások
Vezetõi fizetések

Juttatások

Bérleti díj, közüzemi szolgáltatások díja
Telefonköltség

Postaköltség

Nyomtatási költség

Egyéb programköltségek

Mûködési kiadások összesen

NETTÓ EREDMÉNY 
(bruttó nyereség mínusz mûködési kiadások)

Támogatások

Alapítványi támogatások
Kormányzati / állami támogatások

Támogatások összesen

Programok költségei

Programokban dolgozók fizetése

Egyéb programköltségek
Programkiadások összesen

NETTÓ EREDMÉNY
(támogatásokkal és a programok kiadásaival)

Összeg

HAGYOMÁNYOS NONPROFIT 
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ FORMÁTUM

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS FORMÁTUM

Bevételek

Adományok

Szolgáltatások / megbízások

Értékesítés

Egyéb bevételek

Bevételek összesen

Kiadások

Fizetések

Juttatások
Bérleti díj, közüzemi szolgáltatások díja

Telefonköltség

Postaköltség

Nyomtatási költség

Utazási költség

Egyéb programköltségek

Kiadások összesen

NETTÓ EREDMÉNY
(Bevételek mínusz Kiadások)

Összeg

Vitakérdések:

1. Milyen eltéréseket lát a kétfajta 
kimutatás utolsó sora (a nettó eredmény 
értékei) között?

2. Milyen új észrevételeket tud 
megfogalmazni a szervezet
általános pénzügyi helyzetérõl?
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MUNKAFÜZET 3-19. FELADAT

3-19. feladat: Mérje fel a szervezet önfi-
nanszírozásra való általános felkészültségét

Útmutató: A szervezet legfontosabb érintettjei a Vállalkozásfejlesztési Csapat
vezetésével végig követték a fejezet korábbi részeiben leírt folyamatot. Most
a feladatok elvégzése után értékelje a korábbi eredményeket, és pontozza 
1-tõl (legalacsonyabb) 5-ig (legmagasabb) a szervezet felkészültségét 
az alábbi táblázatban felsorolt területeken. Tekintse át a pontszámokat, és
összegezze a szervezet önfinanszírozásra való általános felkészültségét.

Lásd a 
kézikönyvet

3-19

KÜLDETÉS ÉS ALAPVETÕ ÉRTÉKEK

1. A küldetés világos megfogalmazása

2. Szilárd alapvetõ értékek

3. Világos etikai elkötelezettség

4. Világos küldetéssel kapcsolatos 
önfinanszírozási célok

Összpontszám

Pontszám Pontszám

Pontszám PontszámSZERVEZETI KAPACITÁS

1. Vállalkozó szellemû és részvételi jellegû
szervezeti kultúra

2. Jó munkatársi képességek

3. Jó infrastrukturális kapacitások

4. Hatékony stratégiai képességek/ kapacitás

Összpontszám

(Maximális pontszám: 75)
Összpontszám:
Átlagos pontszám (összpontszám osztva 15-tel):
Átlagos összpontszám területenként
(összpontszám osztva 4-gyel):

Szöveges értékelés
1-25: nem célszerû önfinanszírozásba kezdenie a szervezetnek
25–50: a szervezet felkészült, de a megvalósíthatósági elõta-
nulmány elkészítése során fejlesztenie kell néhány területet
50+: a szervezet felkészült, de a megvalósíthatósági ta-
nulmány és az üzleti terv elkészítése során, illetve a vállal-
kozás indulásakor fejlesztenie kell néhány területet

SZERVEZETI TÁMOGATÁS

1. Fogékonyság az önfinanszírozásra az érin-
tettek körében

2. Az önfinanszírozás erõs támogatottsága
az érintettek körében

Összpontszám

PÉNZÜGYI FELKÉSZÜLTSÉG

1. Finanszírozási formák és források változa-
tossága

2. Kötetlen felhasználású források aránya

3. Pénzügyi tartalékok nagysága

4. Pénzügyi rendszerek fejlettsége

5. Az önfinanszírozással szemben állított
világos pénzügyi célok

Összpontszám
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MUNKAFÜZET 3-20. FELADAT

3-20. feladat: Határozza meg az önfinanszí-
rozás küldetéssel kapcsolatos és pénzügyi
céljait
Útmutató: Elsõ lépésként a Vállalkozásfejlesztési Csapat segítségével gyûjtse
össze a szervezet önfinanszírozási célkitûzéseit. Határozza meg a pénzügyi és
a küldetéssel kapcsolatos (az önfinanszírozás révén elérendõ, küldetéshez
kapcsolódó) célokat. Nagyratörõ, mégis reális és teljesíthetõ célokat fogal-
mazzon meg. Ne kösse a célokat konkrét stratégiához vagy vállalkozási ötlet-
hez, mivel késõbb e célok alapján fog értékelni több lehetséges vállalkozási
ötletet.

ÖNFINANSZÍROZÁSI CÉLOK

Küldetéssel kapcsolatos önfinanszírozási célok

Pénzügyi önfinanszírozási célok

RANGSOR INDOKLÁS

Második lépésként határozza meg a célki-
tûzések fontossági sorrendjét (1=nagyon
fontos; 2=fontos; 3= nem fontos). Ne fe-
ledje, hogy nem feltétlenül lehet az
összes célkitûzését egyidejûleg megvalósí-
tani. Lehetséges, hogy rövidtávon kényte-
len lesz kompromisszumokat kötni.

Harmadik lépésként adjon meg-
gyõzõ indoklást mindegyik célkitû-
zéshez: írja le, hogy az önfinanszí-
rozás hogyan / miért segíti az adott
célkitûzés megvalósítását, illetve ho-
gyan járul hozzá a szervezet külde-
tésének teljesítéséhez.

3-20
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MUNKAFÜZET 4-21. FELADAT

4-21. feladat: Dolgozza ki a szervezet 
önfinanszírozási ötleteire vonatkozó 
kritériumokat

Útmutató: Elsõ lépésként a Vállalkozásfejlesztési Csapattal ötletbörze kereté-
ben gyûjtsön össze minél több olyan kritériumot, amely alapján kiválasztható
a szervezet számára megfelelõ vállalkozás. Második lépésként tekintsék át
közösen az összeállított listát, és szûkítsék le a kört, hogy legfeljebb nyolc ki-
választási kritérium maradjon. Írja le a végleges fõ kiválasztási kritériumokat
az alábbi listára (maximum 8 elem):

Lásd a 
kézikönyvet

A VÁLLALKOZÁS KIVÁLASZTÁSÁNAK ELSÕDLEGES KRITÉRIUMAI

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4-21
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MUNKAFÜZET 4-22. FELADAT

4-22. feladat: Mérje fel a szervezet munka-
társainak alapvetõ képességeit

Útmutató: Elsõ lépésként a Vállalkozásfejlesztési Csapattal ötletbörze keretében
sorolja fel a szervezet munkatársainak alapvetõ képességeit. Vegye figyelembe a
következõket: 1. tudás / tapasztalat; 2. készségek; 3. érdeklõdési kör / hobbi. Ne
legyenek elõítéletei, ne feltételezze, hogy némelyik képesség jobban hasz-
nosítható, mint mások. Összpontosítson a munkatársak tapasztalatainak, jártas-
ságainak és érdeklõdési köreinek gazdagságára és sokszínûségére.

Tekintse át újra a listát, és vizsgálja meg, hogy milyen alapvetõ képességek-
kel rendelkeznek a szervezet munkatársai. Vannak olyan konkrét ismeretek,
jártasságok vagy érdeklõdési területek, amelyek több munkatársnál is megje-
lennek?

Munkatársaink hasznos készségekkel
rendelkeznek a következõ 
területeken:

Munkatársaink speciális tudás-
sal / tapasztalattal rendelkez-
nek a következõ terülteken:

Munkatársaink különös érdeklõ-
dést / szenvedélyt mutatnak a
következõ terültek iránt:

4-22
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MUNKAFÜZET 4-23. FELADAT

4-23. feladat: Ötletbörze keretében 
gyûjtse össze a lehetséges vállalkozási 
tevékenységeket

Útmutató: A Vállalkozásfejlesztési Csapat segítségével sorolja fel a szervezet
jelenlegi (és korábbi) önfinanszírozási tevékenységeit, illetve gyûjtsön össze
minél több új vállalkozási ötletet az alábbi struktúrában. Legyen nyitott és
kreatív. Ne csak olyan ötleteket írjon le, amelyek megfelelnek a korábban
meghatározott kritériumoknak, illetve képességeknek. Próbáljon minél több
féle vevõt / ügyfelet megjelölni a különbözõ ötleteknél.

Lásd a 
kézikönyvet

KORÁBBI, JELENLEGI ÉS LEHETSÉGES JÖVÕBELI VÁLLALKOZÁSI ÖTLETEK

1. Milyen termékeket értékesít / értékesíthetne a szervezet?

2. Milyen szolgáltatásokat kínál / kínálhatna pénzért a szervezet?

3. Milyen tárgyi eszközei (pl. ingatlanjai, felszerelései) vannak a szervezetnek, 
amelyeknek bérbe adásából bevétele származik / származhatna?

4. Milyen immaterális javai (pl. szerzõi jogok, szabadalmak, licencek, szellemi tulajdon)
vannak a szervezetnek, amelyekbõl bevétele származik / származhatna?

5. Milyen bevételt hozó (rövid, illetve hosszú távú) befektetései vannak (vagy lehetné-
nek) a szervezetnek?

VEVÕK / ÜGYFELEK

4-23
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MUNKAFÜZET 4-24. FELADAT

4-24. feladat: Ötletbörze keretében 
gyûjtsön az munkatársak alapvetõ képessé-
geihez illeszkedõ vállalkozási ötleteket

Útmutató: A 4-22. feladat eredményeinek felhasználásával, ötletbörze kereté-
ben gyûjtsön a Vállalkozásfejlesztési Csapattal olyan lehetséges vállalkozási
ötleteket, amelyek illeszkednek a munkatársak -a korábbi felmérésben össze-
gyûjtött- leggyakoribb alapvetõ képességeihez.

A MUNKATÁRSAK 
ALAPVETÕ KÉPESSÉGE

LEHETSÉGES VÁLLALKOZÁSI ÖTLET

4-24
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MUNKAFÜZET 4-25. FELADAT

4-25. feladat: Ötletbörze keretében 
gyûjtsön vállalkozási ötleteket

Útmutató: A Vállalkozásfejlesztési Csapat segítségével találjon ki vállalkozási
ötleteket az alábbi struktúrában, meglévõ és új kedvezményezettek / ügyfelek,
illetve meglévõ és új termékek / szolgáltatások párosításával.

Lásd a 
kézikönyvet

1 2
3 4

Vitakérdések:
1. Milyen szabályszerûségeket lát?

2. Hasonlítanak a különbözõ mezõkben szereplõ ötletek? Elméletileg az 1.
mezõben szereplõ ötletek állnak legközelebb a szervezet küldetéséhez, és így
ezek a kevésbé kockázatosak. A 4. mezõben szereplõ ötletek a küldetéstõl
legtávolabbiak, és így nagyobb kockázatot jelenthetnek. Ezzel nem akarjuk
lebeszélni a 4. mezõben található ötletekrõl, csak felhívjuk a figyelmét arra,
hogy ezek olyan területre vihetik, ahol kevés tapasztalattal rendelkezik.

MEGLÉVÕ TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS
MEGLÉVÕ ÜGYFELEK

(Ötletek, amelyek olyan termékekbõl és/vagy szolgál-
tatásokból szereznének bevételt, amelyeket a szerve-

zet jelenleg is biztosít a kedvezményezettjeiknek.)

ÚJ TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS
MEGLÉVÕ ÜGYFELEK

(Ötletek, amelyek a szervezet jelenlegi ügyfelei / ked-
vezményezettjei számára létrehozott új termékek /

szolgáltatások révén szerzenének bevételt.)

MEGLÉVÕ TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS
ÚJ ÜGYFELEK

(Ötletek a jelenleg kínált termékek / szolgáltatások 
új vevõkre történõ kiterjesztésére.)

ÚJ TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS
ÚJ ÜGYFELEK

(Ötletek új ügyfelek számára létrehozott 
új termékekre / szolgáltatásokra.)

4-25
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MUNKAFÜZET 4-26. FELADAT

4-26. feladat: Értékelje a vállalkozási ötlete-
ket a vállalkozásra vonatkozó kritériumok
alapján

Útmutató: Az alábbi lépéseket követve értékelje a vállalkozási ötleteket 
a 4-21. feladatlapon meghatározott önfinanszírozási kritériumok alapján.

3. Értékelje a vállalkozási ötleteket a kritériumok alapján:
-2 (legrosszabb) és +2 (legjobb) közötti pontszámokat alkal-
mazva értékelje, hogy az egyes vállalkozási ötletek mennyire fe-
lelnek meg a különbözõ vállalkozási kritériumoknak.

4. Értékelés és kiválasztás: Adja össze az ötletek pontszámait, és
válassza ki a két legmagasabb összpontszámot elért vállalkozási
ötletet.

VÁLLALKOZÁSI ÖTLETEK

1. ötletVÁLLALKOZÁSI KRITÉRIUMOK

1.

2. 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 

8.

ÖSSZPONTSZÁM:

2. ötlet 3. ötlet 4. ötlet 5. ötlet 6. ötlet

-2

Biztosan nem fe-
lel meg a kritéri-
umnak

0-1 +1 +2

Biztosan meg-
felel a kritéri-
umnak

1. Vállalkozási kritériumok:
Ide írja be a vállalkozásra
vonatkozó kritériumokat a
4-21. feladatlapról.

2. Vállalkozási ötletek:
Válassza ki a szervezet
munkatársait leginkább ér-
deklõ hat ötletet a 4-23., 
4-24. és 4-25. feladatlapról.

4-26
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MUNKAFÜZET 4-27. FELADAT

4-27. feladat: Értékelje a vállalkozási ötlete-
ket a munkatársak alapvetõ képességei
alapján

Útmutató: Az alábbi lépéseket követve értékelje a vállalkozási ötleteket 
a munkatársak 4-22. feladatlapon leírt alapvetõ képességei alapján.Lásd a 

kézikönyvet

3. Értékelje a vállalkozási ötleteket a munkatársak alapvetõ 
képességei alapján:
-2 (legrosszabb) és +2 (legjobb) közötti pontszámokat alkalmaz-
va értékelje, hogy az egyes vállalkozási ötletek mennyire haszno-
sítja a munkatársak alapvetõ képességeit.

4. Értékelés és kiválasztás: Adja össze minden ötlet pontszámait, és
válassza ki a két legmagasabb összpontszámot elért vállalkozási öt-
letet.

VÁLLALKOZÁSI ÖTLETEK

1. ötletA MUNKATÁRSAK ALAPVETÕ 
KÉPESSÉGEI
1.

2. 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 

8.

ÖSSZPONTSZÁM:

2. ötlet 3. ötlet 4. ötlet 5. ötlet 6. ötlet

-2

Biztosan nem haszno-
sítja a munkatársak
alapvetõ képességeit

0-1 +1 +2

Biztosan hasznosítja az
munkatársak alapvetõ
képességeit

1. Az munkatársak alapvetõ képes-
ségei: Ide írja be a munkatársak
alapvetõ képességeit a 4-22. fel-
adatlapról.

2. Vállalkozási ötletek:
Ide írja be ugyanazokat
a vállalkozási ötleteket,
amit a 4-26. feladatban
használt.
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MUNKAFÜZET 4-28. FELADAT

4-28. feladat: Szûkítse a vállalkozási ötletek
körét

Útmutató: Sorolja fel a kritériumok, illetve az munkatársak alapvetõ képes-
ségei alapján legmagasabb pontszámot elért ötleteket. Van köztük átfedés?
Vitassa meg a legmagasabb pontszámot elért, illetve a leginkább kivitelezhe-
tõnek tûnõ ötleteket a Vállalkozásfejlesztési Csapattal, és közösen hozzák
meg a végleges döntést. Két vagy három ígéretes ötlet is maradhat.

Most már készen áll arra, hogy bemutassa a végleges vállalkozási ötleteket a
felügyelõ bizottságnak (kuratóriumnak). Írja le világosan az ötleteket, és ma-
gyarázza el, hogy hogyan jutottak el a végleges ötletekhez. Érdemes lehet
felsorolni egy-két indokot, ami miatt úgy gondolja, hogy érdemes tovább
vizsgálni a kiválasztott ötleteket. Tegyen említést azokról a felmerült kérdé-
sekrõl is, amelyek megválaszolására ön szerint fontos lenne megvalósítható-
sági elõtanulmányt készíteni.

A munkatársak alapvetõ képességei alapján legmaga-
sabb pontszámot elért ötletek:
1.

2.

A vállalkozási kritériumok alapján legmagasabb pontszá-
mot elért ötletek:
1.

2.

Az ötlet leírása

ÚTMUTATÓ AZ ÍGÉRETES ÖTLETEK FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG  SZÁMÁRA TÖRTÉNÕ BEMUTATÁSÁHOZ. 
Mindegyik ötlethez töltsön ki egy ilyen ûrlapot.

Megfelel a szervezet kritériumainak, mert:

Hasznosítja a szervezet alapvetõ képességeit, mert:

Miért javasoljuk az ötlet további vizsgálatát?

Megválaszolatlan kérdések az ötlettel kapcsolatban:
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MUNKAFÜZET 5-29. FELADAT

5-29. feladat: Megvalósíthatósági elõtanul-
mány: Írja le a terméket vagy szolgáltatást

Útmutató: A Vállalkozásfejlesztési Csapat tagjai segítségével írja le pontosan
a vállalkozás által elõállítandó terméket vagy szolgáltatást. 

A definíciónak választ kell adnia az alábbi kérdésekre:
1. Ki tart igényt a termékre / szolgáltatásra?
2. Mi a termék / szolgáltatás?
3. Hol lesz a termék / szolgáltatás elérhetõ?
4. Mikor lehet a terméket / szolgáltatást használni?
5. Hogyan kerül a termék / szolgáltatás a felhasználókhoz?

Lásd a 
kézikönyvet

A megvalósíthatósági tanulmány készítése során gyûjtött új információk alap-
ján késõbb még pontosíthatja a termék vagy szolgáltatás definícióját.
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MUNKAFÜZET 5-30. FELADAT

5-30. feladat: Megvalósíthatósági elõtanul-
mány: Végezzen piackutatást

Útmutató: A Vállalkozásfejlesztési Csapat tagjai segítségével állítson össze
egy rövid piackutatási kérdõívet a vállalkozás által elõállított termékrõl / szol-
gáltatásról.

Milyen körben végez-
zük el a felmérést?

Hány interjút kell készí-
teni a kérdések megvá-
laszolásához?

Hol kerül sor a megkér-
dezésre?

Ki végzi el a felmérést?

Hogyan 
mutatkozunk be?

Mennyi a termék / szol-
gáltatás becsült ára?

A termék / szolgáltatás
leírása (5-29. feladat)
alapján írja le a feltenni
kívánt kérdéseket.

1.

2.

3.

4.

5.
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MUNKAFÜZET 5-31. FELADAT

5-31. feladat: Megvalósíthatósági elõtanul-
mány: Határozza meg a piaci szegmenseket
és a versenytársakat
Útmutató: Az alábbi útmutató segítségével gyûjtse össze a termék / szolgálta-
tás piaci szegmenseit.
A piac szegmentálása:
– Demográfiai alapon: életkor, nem, jövedelem, képzettség…
– Földrajzi alapon: régió, város, népsûrûség…
– Pszichológiai jellemzõk alapján: érdeklõdési kör, attitûd, életstílus, szemé-

lyiség…
– Viselkedésbeli jellemzõk alapján: termék / szolgáltatás iránti hûség, a fo-

gyasztás várt elõnyei, a használat gyakorisága, a fogyasztást ösztönzõ alkal-
mak / események…

Lásd a 
kézikönyvet

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Útmutató: Következõ lépésként az alábbi útmutató segítségével sorolja fel a
legfõbb versenytársakat.
– Az azonos termékek / szolgáltatások elõállítóit
– A hasonló termékek / szolgáltatások elõállítóit
– A potenciális ügyfelek érdeklõdésére számot tartó termékek / szolgáltatások

elõállítóit
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MUNKAFÜZET 5-32. FELADAT

5-32. feladat: Megvalósíthatósági elõtanul-
mány: Határozza meg vállalkozás mûködési
és menedzselési igényeit

Útmutató: Az 5.3 fejezetben leírt kérdéseket és problémákat szem elõtt tart-
va töltse ki a vállalakozási ötletre vonatkozó alábbi táblázatot.

Helyiség és 
felszerelések

Munkatársak és
menedzsment

Mire van 
szükség?

Hogyan jutunk
hozzá a hiányzó
forrásokhoz (külsõ
és belsõ)?

Mit kell még tud-
ni errõl a kérdés-
rõl?

Hogyan szerzünk
további informá-
ciókat?

Ezek közül mi áll
rendelkezésre?
(meglévõ alapvetõ
képességek, illetve
erõforrások)

5-32
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MUNKAFÜZET 5-33. FELADAT

5-33. feladat: Megvalósíthatósági elõtanul-
mány: Induló költségek kiszámítása

Útmutató: Az alábbi táblázat segítségével határozza meg a vállalkozás elindí-
tásának költségeit. Egészítse ki a táblázatot az esetleg hiányzó költségkategó-
riákkal, és a számítást követõen állítsa össze a vállalkozás teljes induló költ-
ségvetését.

Lásd a 
kézikönyvet

Vitakérdések
1. Mibõl finanszírozzuk a költségeket? Pénzügyi elõrejelzés segítségével

könnyebben megállapítható, hogy a vállalkozás bevételei fedezik-e az in-
duló költségeket. Valószínû azonban, hogy a költségek megtérüléséhez idõ
kell.

2. Milyen egyéb módon finanszírozhatók az induló költségek? Jó néhány
szervezet adományokból, tõketartalékból vagy kölcsönbõl fedezi a vállalko-
zás induló költségeit.

3. Mennyire valószínûsíthetõ, hogy a szervezet képes lesz elõteremteni a szük-
séges tõkét?

KÖLTSÉG-
TÍPUS

Létesítmények

Felszerelések,
eszközök

Anyagok / 
kellékek

KÖLTSÉGEK

Elsõ havi bérleti díj / vételár
Elõlegek (pl. biztonsági szolgálat,
közüzemi szolgáltatások)
Bõvítés / felújítás / rendbehozatal
Egyéb

Jármûvek
Gyártó gépek / berendezések
Számítógépek / szoftverek
Bútorok
Telefonok
Egyéb

Induló készletek (alapanyagok,
félkész termékek)
Irodaszerek és csomagolóanyagok
Promóciós anyagok (brosúrák, 
kirakati elemek stb.)
Oktatási anyagok
Egyéb

ÖSSZEG 
(forintban)

LEHETSÉGES FINANSZÍROZÁSI FORRÁS

5-33
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MUNKAFÜZET 5-34. FELADAT

5-34. feladat: Megvalósíthatósági elõtanul-
mány: A termék / szolgáltatás egységének
és árának meghatározása

Útmutató: Az alábbi táblázat segítségével határozza meg a termék vagy szol-
gáltatás egységét és eladási árát. Nincs bevett szabály árképzésre, de jó, ha
pontos becsléssel rendelkezünk.

Vitakérdések
1. Érdemes lenne csúszó árképzést alkalmazni a szervezet küldetéséhez kap-

csolódó ügyfelek javára?

2. A csomagolás vagy a termék megjelenésének kisebb módosításával növel-
hetõ lenne az eladási ár?

3. Áremelés esetén javulna a vevõk által érzékelt minõség?

Határozza meg a termék vagy szolgáltatás egységét

A kézikönyv 5.4.2. pontjában leírt három lehetõség (piackutatás, elvárt nyereségszint, ár / minõség index) közül melyik
a legalkalmasabb a termék / szolgáltatás árának meghatározására?

Milyen információkra van szükség az ár meghatározásához?

Mennyi lenne a termék induló ára? (Becsülje meg minél pontosabban.)

5-34
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MUNKAFÜZET 5-35. FELADAT

5-35. feladat: Megvalósíthatósági elõtanul-
mány: Állandó és változó költségek megha-
tározása

Útmutató: A kézikönyv 5.4.2. pontjában leírt módon számítsa ki a termék /
szolgáltatás  állandó és változó költségeit. Szükség esetén egészítse ki a költ-
ségkategóriákat.

Lásd a 
kézikönyvet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KÖLTSÉGEK

Személyzeti költségek

Bérleti díjak, közüzemi szolgáltatások

Telefonköltség

Postaköltség

Nyomtatási költség

Irodaszerek

Biztosítás

Hirdetés

Egyéb

Egyéb

Egyéb

ÖSSZESEN

ÁLLANDÓ VÁLTOZÓ
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MUNKAFÜZET 5-36. FELADAT

5-36. feladat: Megvalósíthatósági elõtanul-
mány: Fedezeti pont kiszámítása

Útmutató: Az alábbi táblázat kitöltésével számítsa ki a fedezeti pontot.

Vitakérdések:
1. Mire következtethetünk a kapott fedezeti ponti (nullszaldó) mennyiségbõl?

2. Mekkora mennyiséget kell értékesíteni a költségek megtérüléséhez?

3. Reális esély van erre? Érdemes számításokat végezni különbözõ esetekre.
Mi történik, ha váratlanul emelkednek az állandó költségek vagy nem al-
kalmazható a tervezett eladási ár? Mennyire érzékeny a vállalkozás az ilyen
jellegû változásokra?

4. Megfizethetõek a költségek? Reális ekkora költségeket finanszírozni? Van-e
a vállalkozásnak valamilyen szokatlan rezsi jellegû költsége (felszerelés,
bér vagy ingatlan)?

Használja az 5-34. és 5-35. feladatban kapott értékeket:

Egységár (5-34. feladat)
Az idõszak állandó költségei (5-35. feladat)
Egységnyi változó költség (5-35. feladat)

Fedezeti ponti mennyiség = =

5-36
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MUNKAFÜZET 5-37. FELADAT

5-37. feladat: Megvalósíthatósági elõtanul-
mány: Szervezeti, illetve küldetéssel kapcso-
latos kockázatok kezelése és csökkentése

Útmutató: Az alábbi táblázat segítségével mérlegelje a tervezett vállalkozás-
ból eredõ lehetséges kockázatokat, és vitassa meg a kérdést a Vállalkozásfej-
lesztési Csapat tagjaival.

Lásd a 
kézikönyvet

Zavarhatja-e a vállalkozás a szervezet
jelenlegi kedvezményezettjeit?

Várható-e, hogy a vállalkozás miatt a
szervezet a fizetõ ügyfeleire összpon-
tosít a kedvezményezettjei helyett?

Teremthet-e feszültséget a vállalko-
zás a munkatársak között?

Elvon-e a vállalkozás erõforrásokat 
más programoktól?

Jelenthet-e a vállalkozás bármilyen
fenyegetést a szervezet környezettu-
datos,  illetve más társadalmi felelõs-
ség vállalást erõsítõ programjára?

Jelenthet-e a vállalkozás bármiféle ve-
szélyt a szervezet pénzügyi helyzetére?

Jelenthet-e a vállalkozás bármiféle
veszélyt a szervezet jó hírnevére?

Milyen egyéb potenciális kockázatai
lehetnek a vállalkozásnak?

MILYEN HATÁS VÁRHATÓ? HOGYAN MÉRSÉKELHETÕ A KOCKÁZAT?

5-37
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MUNKAFÜZET 5-38. FELADAT

5-38. feladat: Összegzés: Gyûjtse össze a
szervezet vállalkozással kapcsolatos erõssé-
geit és gyengeségeit

Sorolja fel azokat a problémás területeket, illetve gyengeségeket, amelyek korlátozhatják a vállalkozás sikerét:

Sorolja fel a szervezet azon erõsségeit, amelyek hasznosak lehetnek a vállalkozás számára:

5-38
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Az esettanulmány célja:

– bemutatni, hogy egy korábban állami megbízásokra támasz-
kodó nonprofit szervezet – a Community Vocational Enter-
prises (CVE) – hogyan vált nyereséges társadalmi vállalkozá-
sokat mûködtetõ szervezetté.

CVE esettanulmány

FELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ...

CV
E esettanulm

ány
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Megjegyzés: A felkészülni, vigyázz… Community Vocational Enterprises esettanulmá-
nyának fejezeteit a NESsT állította össze a San Francisco-i Roberts Enterprise Develop-
ment Fund (REDF) két munkatársa – Cynthia Gair és Julia Jones – segítségével, illetve 
a CVE részérõl John Brauer közremûködésével.

Fejezetek

1. fejezet: 
A szervezeti felké-
szültség felmérése

2. fejezet:
A pénzügyi fel-
készültség felmérése

3. fejezet:
Vállalkozási 
ötlet kiválasztása

4. fejezet:
Felkészülés a vállal-
kozás elindítására

5. fejezet: 
A vállalkozás 
megtervezése

6. fejezet:
A vállalkozás 
elindítása

A hat fejezetbõl álló esettanulmány be-
mutatja, hogy egy korábban állami
megbízásokra támaszkodó nonprofit
szervezet – a Community Vocational
Enterprises (CVE – Közösségi Szak-
képzõ Vállalkozás) – hogyan vált nyere-
séges társadalmi vállalkozásokat mû-
ködtetõ szervezetté. A fejezetek valós
példán keresztül szemléltetik, hogy egy
szervezet – a saját igényeihez, illetve
helyzetéhez igazítva – hogyan tudta

megvalósítani a felkészülni, vigyázz… 
útmutatójában leírt üzleti tervezési folyamatot. A hat
fejezet végigköveti a CVE-t a vállalkozásfejlesztési fo-
lyamaton a szervezeti és pénzügyi felkészültség felmé-
résétõl a vállalkozási ötletek kiválasztásán és a megva-
lósíthatósági elõtanulmány, illetve megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésén át egészen a vállalkozás elindí-
tásáig. A folyamat rengeteg tanulsággal szolgált a CVE
számára, amelyek jól mutatják, hogy a szervezet meny-
nyire komolyan vette a pénzügyi, illetve küldetéshez
kapcsolódó céljait a vállalkozásfejlesztés során. 
Az esettanulmány éppen ezért hasznos forrás lehet 
a felkészülni, vigyázz… folyamatát megvalósító szerveze-
tek számára.

Esettanulmány:
Community Vocational 
Enterprises (CVE)

Oldal

113

117

123

131

135

143
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A CVE 1986-ban jött létre a San Francisco Services Center (SFSC – San
Francisco-i Szolgáltató Központ) önálló programjaként. Noha a CVE nem
kormányzati hivatal, állami megbízások alapján biztosított képzést és foglal-
koztatást értelmi fogyatékos San Francisco-i lakosoknak. A jelentkezõk képes-
ségeinek felmérésével, képzésükkel, átmeneti foglalkoztatásukkal, közösségbe
történõ beilleszkedésük segítésével, illetve nyomon követésével a CVE segí-
tett támogatott ügyfeleinek felismerni és megvalósítani lehetõségeiket. A
CVE több mint 50 munkatársat foglalkoztat. A szervezetnek két fõ tevékeny-
ségi területe van: az operatív és az üzleti. Az operatív munkatársak munka-
hely-fejlesztési és támogatási szolgáltatásokat nyújtanak a fogyatékosok sze-
mélyeknek (a szervezet ügyfeleinek), és adminisztratív támogatást a szerve-
zetnek. A szervezet üzleti része vállalkozásokat felügyelõ és irányító mene-
dzserekbõl és munkatársaikból áll – utóbbiak egyúttal a CVE ügyfelei is.
A CVE eleinte megpróbált munkahelyeket keresni, ahol ügyfeleit el tudta he-
lyezni. Ez azonban rendkívül idõigényes és frusztráló feladat volt. Emellett a
munkaadók nagy része nem tudta biztosítani azt a támogató környezetet,
amelyre bizonyos ügyfeleknek szükségük volt. Sok ügyfél már kedvezõtlen ta-
pasztalatokat szerzett a hagyományos munkahelyeken. Némelyikük ráadásul
a fogyatékossága miatt csak korlátozottan volt munkaképes. A CVE legtöbb
ügyfelének átfogó szakmai képzésre volt szüksége, és sokuk csak heti 10 órá-
nál kevesebb munkát volt képes elvégezni. Alapvetõ képességeket kellett elsa-
játítaniuk és begyakorolniuk. Mindezek miatt a legtöbb ügyfélnek nagyon
nehéz volt munkahelyet találni.
1989-ben John Brauer személyében új ügyvezetõ igazgatója lett a szervezet-
nek. Az igazgatónak nem volt ugyan hivatalos üzleti végzettsége, de jelentõs
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezett. Mielõtt a CVE-hez került volna,
Brauer számos vállalkozásban – köztük egy étteremben, egy videoté-
kában és egy építési vállalatnál is – felsõ vezetõi pozícióba küzdötte
fel magát. A CVE-nél hamar rájött, hogy az eredményes mûködés-
hez változásokra van szükség. „A régi munkahely-fejlesztési módsze-
rünk a következõ volt: ha valahol ’Munkatársat felveszünk’ táblát lát-
tunk, érdeklõdtünk a munkalehetõségrõl. Ez nem volt hatékony
módszer, és nem felelt meg sem az ügyfeleink, sem a munkáltatók
igényeinek.” Brauer úgy döntött, hogy vállalkozói szemlélettel köze-
líti meg a munkahely-fejlesztés kérdését.
John Brauer vezetésével a CVE házon belüli munkahelyek létrehozá-
sába kezdett. Az ügyvezetõ igazgató és munkatársai olyan kisebb fel-
adatokat kerestek, amelyeket  ügyfeleik is el tudnak látni. Darab-
számra fizetett kézmûves munkát és irodai projekteket találtak. Egy-
re többször kaptak kreatív fealdatokra megbízást: egyik karácsony-
kor például a CVE dolgozói babérleveleket ragasztottak habszivacs
labdákra, egy másik évben szerecsendiókba fúrtak lyukakat és szárí-
tott rózsákat, és levendulát ágyaztak kavicstömbökbe.

1. fejezet:
A szervezeti felkészültség felmérése

COMMUNITY VOCATIONAL
ENTERPRISES (CVE)

(San Francisco, Kalifornia)

A CVE egy 1986-ban létreho-
zott nonprofit szervezet,
amely innovatív képzésekkel,
elhelyezkedéssel és támogató
szolgáltatásokkal lehetõséget
teremt arra, hogy San Fran-
cisco értelmi fogyatékos, illet-
ve más hátrányos helyzetû
lakosai sikeresen integrálód-
janak a helyi közösségbe.

www.cve.org

RÖVIDÍTÉSEK

ELÁBÉ = eladott áruk beszerzési értéke
CVE = Community Vocational Enterprises

(Közösségi Szakképzõ Vállakozás)
DMS = Department of Mental Services

(az önkormányzat szociális osztálya)
ÜI = ügyvezetõ igazgató
IME = Industrial Maintenance Engineers 

(Közületi Karbantartó Szolgálat)
MBA = Master of Business Administration

(Mesterfokú Üzleti Diploma)
REDF = Roberts Enterprise Development Fund

(Roberts Vállalkozásfejlesztési Alap)
SFSC = San Francisco Services Center 

(San Francisco-i Szolgáltató Központ)

V1
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„A régi munkahely-fejlesztési
módszerünk a következõ volt: ha
valahol ’Munkatársat felveszünk’
táblát láttunk, érdeklõdtünk a
munkalehetõségrõl. Ez nem volt
hatékony módszer, és nem felelt
meg sem az ügyfeleink, sem a
munkáltatók igényeinek.”

A CVE ügyfelei nem találtak ál-
landó munkahelyet, a CVE által
létrehozott kisvállalkozások pe-
dig inkább elszívták a szervezet
erõforrásait, mintsem segítették
volna a küldetés megvalósulását.

Sajnos ezek a projektek nem illeszkedtek az ügyfeleik képességeihez és szük-
ségleteihez, ráadásul az itt megtanult képességek nem voltak alkalmasak ar-
ra, hogy ügyfeleiket állandó munkahelyhez juttassák.
Brauer elmondása szerint „a madáreleséges projekt volt az utolsó csepp a
pohárban”. Ezzel a CVE egyik korábbi megbízására utalt, amelyben a szerve-
zet „stressz-levezetõ labdák” (nyomkodható puha gumilabdák) elkészítését
vállalta. Ezek a labdák úgy készülnek, hogy léggömböket madáreleséggel töl-
tenek meg három rétegben. Az ügyvezetõ igazgató irodája volt az egyetlen
hely, ahol a CVE el tudta helyezni a madáreleséggel teli vödröket, a lufis do-
bozokat, illetve a munkához szükséges kompresszort. Egy ember elméletben
30 labdát tud elkészíteni egy óra alatt, a feladat azonban sokkal nehezebb-

nek bizonyult, mint várták. A CVE munkatársai és ügyfelei csupán
óránként egy darab stresszlevezetõ labdát tudtak elkészíteni. Ennek az
lett a vége, hogy néhány ügyfél és a CVE összes munkatársa egész nap
a labdás projekten dolgozott azért, hogy idõben teljesíteni tudják a
szerzõdésben meghatározott követelményeket.
Ez a munkahelyteremtõ megoldás sem vált be a CVE-nél. Az ügyfelek
nem kaptak állandó munkahelyet, és az ideiglenes állások sem vezet-
tek hosszú távú foglalkoztatáshoz. A CVE által létrehozott kisvállal-
kozások pedig inkább elszívták a szervezet erõforrásait, minthogy se-
gítették volna a küldetés megvalósulását. Brauer elmondása szerint
„millió projektbe belefogtunk, de a legtöbb esetben a munkatársak-
nak azért is sokat kellett dolgozniuk, hogy a költségek megtérülje-
nek”. Brauer rájött, hogy részletesebb stratégiát kell kidolgozni arra,
hogy a CVE hogyan nyújtson szakképzést és rehabilitációs szolgáltatá-
sokat az értelmi fogyatékosoknak.

A CVE új vállalkozási stratégiájának kidolgozása
A fenti tapasztalatok fontos hatással voltak a CVE késõbbi irányvonalára. A
szervezet vezetõi rájöttek, hogy egy foglalkoztatás központú vállalkozás létre-
hozásával rugalmas körülményeket teremthetnek, melyek keretében felmér-
hetik ügyfeleik képességeit, foglalkoztathatják õket, illetve a késõbbiekben is
jól hasznosítható képességeket taníthatnak nekik. A CVE azzal is tisztában
volt, hogy a vállalkozásnak alkalmazkodnia kell az ügyfelek készségeihez, ér-
deklõdési köréhez, és elfogadható bért kell fizetnie. Néhány hónap után a
CVE talált egy olyan vállalkozást, amely eleget tett ezeknek a követelmények-
nek. Amikor John Brauer új megrendelõket keresett az állami San Francisco-i
szakorvosi rendelõintézetben, az igazgató említette neki, hogy takarítókat ke-
resnek az épületbe. Brauer megpályázta, és elnyerte a takarítást heti három
alkalomra. Brauer eleinte maga végezte a munka nagy részét, majd a szerve-
zet fokozatosan kiképezte ügyfeleit a munkára. Három hónappal késõbb már
a szervezet nyolc ügyfele vett részt az épület takarításában. A CVE számos
olyan ügyfelet talált, akik képesek és hajlandók voltak takarítói feladatokat
ellátni. Ezek valódi munkalehetõségek voltak és szakszervezeti keretek között
ráadásul jó megélhetést biztosítottak.
A San Francisco-i önkormányzati tisztviselõket egyre jobban lenyûgözte a
CVE tevékenysége és a takarító szolgálat sikere. Elkezdtek további munkale-
hetõségeket keresni a CVE ügyfelei részére. 1996-ban a CVE már két kávé-
zót, egy irodai munkára képzõ és elhelyezõ szolgálatot, és futár (szállítói)
programot is mûködtetett a városban, és emellett tizenöt helyszínen végzett
takarítást. A CVE lett a legtöbb értelmi fogyatékos személyt foglalkoztató
szervezet San Franciscoban. A CVE legfõbb szerzõdéses partnere San Francisco 

Brauer rájött, hogy alaposabb
stratégiát kell kidolgozni arra,
hogy a CVE hogyan nyújtson
szakképzést, illetve rehabilitáci-
ós szolgáltatásokat a szellemi
fogyatékosoknak.

CVE kávézó
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városa volt, amely munkalehetõségeket biztosított kifejezetten a fogyatékosok
számára. A CVE szándékosan csak átmeneti jellegû munkát kínált a vállalko-
zásaiban. A betanítást követõen a CVE segített az ügyfeleknek elhelyezkedni
kommunális vállalatoknál. Az ügyfelek képzettségi szintjük és érdeklõdésük
alapján különbözõ munkaköröket töltöttek be a vállalatoknál. A fizetések a
minimálbértõl (óránként 4,25 dollár) a 10 dolláros órabérig terjedtek.

Erõsségek és gyengeségek felmérése
A CVE azért volt képes feltárni az igényeket és a le-
hetõségeket, illetve szervezetként reagálni rájuk,
mert a szervezet vezetõi és munkatársai rendszere-
sen megvitatták, hogy mi az, ami bevált, és mi az,
ami nem. 1997 februárjában Brauer és munkatársai
felmérést készítettek a szervezet mûködésérõl, ami
alapján világossá vált, hogy ismét jelentõs változá-
sokra van szükség. A dolgozók összegyûjtötték a
CVE erõsségeit és gyengeségeit (lásd 1. ábra).
A szervezet gyengeségeinek nagy része a szervezet
státuszából és pénzügyi struktúrájából eredt. A CVE
továbbra is az SFSC programjaként mûködött. Ez
azt jelentette, hogy a CVE az anyaszervezeten, az
SFSC-n keresztül bonyolította pénzügyi tranzakcióit.
Az SFSC azonban nem sok pénzügyi információt
osztott meg a CVE-vel, így igen nehéz volt megálla-
pítani, hogy a vállalkozások hogyan teljesítenek.
Emellett a CVE-nek adminisztrációs költségek címén
be kellett fizetnie bevétele 10%-át az SFSC-nek. Ez
egyúttal azt is jelentette, hogy a CVE automatikusan
elvesztette minden megbízási díj 10%-át függetlenül
attól, hogy milyen költségekkel járt a munka elvég-
zése. Ez a pénzügyi elszívás gátolta a CVE-t abban,
hogy azonnal reagálni tudjon a kínálkozó lehetõsé-
gekre.
A CVE nehéz pénzügyi helyzete még inkább korlá-
tok közé szorította a lehetõségeket. San Francisco
megye és maga a város adta a CVE forrásainak közel
90%-át. Az elõzõ néhány év során a város megbe-
csülte a CVE-t, és jelentõsen bõvítette a szervezet
pénzügyi keretét. A finanszírozás mértéke azonban a
politikától függött. 1996-ban országos szinten napi-
rendre került az egészségügyi reform. A város és a
megye egyaránt költségvetési nehézségekkel
küzdött, ami a CVE mûködésére is veszélyt jelentett.
Eközben a CVE bõvíteni kívánta a programjait, hogy
több munkahelyet tudjon teremteni, és állandó fog-
lalkoztatást tudjon biztosítani azoknak az ügyfelei-
nek, akiknek hosszabb távon is támogató munkahe-
lyi környezetre volt szüksége. Az állami támogatá-
soktól és megbízásoktól való függés lehetetlenné tet-
te, hogy a CVE gyorsan reagáljon az üzleti lehetõsé-
gekre, és behatárolta a szervezet mûködési lehetõsé-
geit.

1. ÁBRA. A CVE BELSÕ 
FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYE

ERÕSSÉGEK
– pozitív, támogató jellegû, barátságos, sokszínû, csoport-orientált

munkahelyi környezetet teremt munkatársai és ügyfelei számára
– egyedileg, gondoskodó módon, nem ellenségesen kezeli az ügy-

feleit
– jól mûködteti vállalkozásait
– jól kiegyensúlyozza az üzleti és a nonprofit tevékenységet
– jól kommunikál
– rugalmasan kezeli, és kezdeményezõ magatartásra ösztönzi

munkatársait és ügyfeleit
– munkatársai aktívan részt vesznek a szervezet filozófiájának és

víziójának kialakításában és megvalósításában
– közvetítõi munkája minõségének javítása érdekében folyamato-

san alkalmazkodik a változó környezetéhez
– sikeres és innovációban gazdag szakmai múlttal rendelkezik
– jó hírnévnek örvend
– magasan képzett és elkötelezett munkatársakkal rendelkezik

GYENGESÉGEK
– nem sikerül elég kommunális munkahelyet biztosítani
– a munkahelyek felkutatásához jobb kapcsolatra van szüksége a

helyi üzleti közösséggel
– nincs elegendõ olyan munkahelye, amely megfelelõ struktúrát /

támogatást biztosít a kevéssé munkaképes ügyfelek számára
– nem nyújt megfelelõ képzést a kevéssé munkaképes ügyfelek

számára
– gyors növekedése miatt állandóan felzárkózni próbál
– pénzügyileg nagyban függ a város finanszírozásától, veszélyez-

tetik a költségvetési megszorítások
– munkahelyi ösztönzõkre, béremelésekre van szüksége
– vállalkozásai nem készítik fel az ügyfeleket a nyílt munkaerõpiac

követelményeire
– sok esetben a szükségesnél is rugalmasabban kezeli az ügyfeleit
– információhiány miatt nem képes megítélni a vállalkozásai pénz-

ügyi teljesítményét
– vállalkozásai nem rendelkeznek a szükséges berendezésekkel (pl.

kávégép)

Az állami támogatások-
tól és megbízásoktól va-
ló függés lehetetlenné
tette, hogy a CVE gyor-
san reagáljon az üzleti
lehetõségekre.
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A vállalkozás szervezeti és pénzügyi céljainak meghatározása
Az erõsségek, gyengeségek és célok elemzése alapján a CVE vezetõi átdol-
gozták a szervezet stratégiáját (lásd 2. ábra). Noha a CVE már évek óta mû-
ködtetett vállalkozásokat, a szervezet stratégiája közben jelentõsen megválto-
zott. A CVE vállalkozásai ugyan munkahelyeket biztosítottak, de a szervezet
nem fektetett különösebb hangsúlyt azok pénzügyi teljesítményére. Emellett
az állami megbízások adták a vállalkozások bevételének legnagyobb részét.
Brauer azt akarta, hogy a vállalkozások a magánszektorból szerezzenek meg-
bízásokat, hogy ne legyenek kiszolgáltatva a politika változásainak. Elõzõleg
a CVE finanszírozási forrásai minden kormányzati költségvetési ciklusban ve-
szélybe kerültek. A korábbi néhány évben országos szinten jelentõsen csök-
kent az értelmi fogyatékosoknak nyújtott támogatások mértéke. A finanszíro-
zási irányelvek hasonló helyi szintû változása igen hátrányos hatással lett vol-
na a CVE-re. A magánszektor szerzõdéseinek elnyerésért azonban a CVE-nek
profi vállalatokkal kellett versenyre kelnie. A versenyben való sikeres helytál-
láshoz jelentõs szervezeti változásokra volt szükség. 
A CVE munkatársai a változás elsõ lépéseként módosították a szervezet kül-
detését (lásd 3. ábra), hogy tükrözze a CVE által fenntartott és mûködtetett
vállalkozások irányába történõ elmozdulást a munkahelyteremtést, és a kül-
detéshez kapcsolódó célokra történõ bevételszerzést illetõen.

A CVE vállalkozásai ugyan
munkahelyeket biztosítottak,
de a szervezet nem fektetett
különösebb hangsúlyt azok
pénzügyi teljesítményére.

2. ÁBRA. A CVE VÁLLALKOZÁSAINAK ÚJ CÉLKITÛZÉSEI
Az erõsségek és a gyengeségek elemzése alapján a CVE vezetõi az alábbi
fõ célokat határozták meg a szervezet vállalkozásai számára:

3. ÁBRA. A CVE MÓDOSÍTOTT KÜLDETÉSE

A CVE vállalkozásai munkahelyeket biztosítottak, de a szervezet nem fekte-
tett különösebb hangsúlyt azok pénzügyi teljesítményére. A CVE módosí-
tott küldetése ennek a stratégiának a megváltozását tükrözi:

„A küldetésünk eredményorientált képzést, munkahelyet, támogatást és
oktatási lehetõségeket biztosítani értelmi fogyatékos San Francisco-i la-
kosok számára. Ezeket a szolgáltatásokat etikus üzleti gyakorlat alkalma-
zásával, bevételt biztosító vállalkozások fenntartásával és mûködtetésé-
vel nyújtjuk, elõsegítve ezzel a szervezet hosszú távú fennmaradását.

Hiszünk abban, hogy a folyamatos munkalehetõség, illetve a dinamikus,
fogyasztó-orientált szakmai szolgáltatások segítenek a közösség hátrá-
nyos helyzetû tagjainak önálló, teljes életet élni.”

– a munkahelyek számának növelé-
se a CVE által fenntartott és mû-
ködtetett vállalkozásokban

– a nem állami támogatású szerzõ-
dések révén létesített munkahe-
lyek számának növelése

– a CVE független, önálló non-
profit szervezetté alakítása a ha-
tékonyabb üzleti mûködés érde-
kében

– gazdaságilag életképes vállalko-
zások létrehozása, amelyek a jö-
võben finanszírozási forrásként
szolgálnak a CVE állami megbí-
zásoktól való függésének csök-
kentésére
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A CVE ügyvezetõ igazgatójaként John Brauer egyik legnagyobb problémája
az volt, hogy nem tudott világos képet kapni a szervezet pénzügyi helyzeté-
rõl. A CVE költségvetési támogatója, a San Francisco Services Center (SFSC)
kapta a CVE összes bevételét, és fizette a szervezet számláit. Az SFSC a CVE-
vel közösen állította össze a CVE havi, illetve éves költségvetéseit, és folyama-
tosan tájékoztatta a CVE-t a költségvetésben foglaltakhoz viszonyított helyze-
térõl. A SFSC azonban nem bocsátott a CVE rendelkezésére integrált ered-
ménykimutatást, mérleget, illetve cash flow kimutatást, ami megmutatta vol-
na a CVE valós teljesítményét. Ehelyett az SFSC olyan jelentéseket készített,
amelyek a költségvetésben tervezett és a tényleges bevételeket, illetve kiadáso-
kat mutatták be. Ebbõl kifolyólag a CVE pénzügyi vezetõi csak eredmény-
kimutatásra és költségvetésre tudtak hagyatkozni. A bevételek és a kiadások
ugyan adtak némi információt a CVE pénzügyi helyzetérõl, azonban a vállal-
kozás teljesítményének nyomon követésére csak igen korlátozott mértékben
voltak alkalmasak. John Brauernek még sok egyebet kellett volna tudnia ah-
hoz, hogy tisztában legyen a CVE pénzügyi helyzetével (lásd 4. ábra).

A pénzügyi helyzet felmérése
Az 1995-ös és 1996-os költségvetését összeha-
sonlítva (lásd 5. ábra) a CVE megállapította,
hogy a szervezet bevételei meghaladják a ki-
adásait. Ez arra engedett következtetni, hogy
az aktuális programok fenntarthatóak, és a
CVE meglehetõsen jól kezeli a pénzügyeit.
1995 és 1996 között a CVE közel duplájára
növelte a bevételét. A várossal kötött szerzõdé-
seinek értéke is majdnem megkétszerezõdött.
De a megújult stratégia szempontjából ennél
is fontosabb volt az, hogy a CVE képes volt
bevételhez jutni a vállalkozásai révén. A jó tel-
jesítményt tükrözte, hogy az üzleti bevételek
megháromszorozódtak. Ez a növekedés azt su-
gallta, hogy a szervezet képes lenne finanszí-
rozni saját növekedését.
Noha a bevételek nõttek, a költségvetés adatai
azt mutatták, hogy az elõzõ évhez képest csök-
kenhetett a szervezet hatékonysága, ugyanis a
kiadások nagyobb mértékben nõttek, mint a
bevételek. A bevételek 90%, a kiadások azon-
ban 100%-kal emelkedtek. Ez az eltérés persze
nem feltétlenül jelent hátrányt – jó oka is lehet annak, hogy a kiadás gyor-
sabban nõ, mint a bevétel. Egy új program elindítása például többe kerül,
mint késõbb a fenntartása. A CVE vezetõi számára az jelentette a problémát,

2. fejezet:
A pénzügyi felkészültség felmérése

4. ÁBRA. A CVE PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK MEGISMERÉSE
A CVE pénzügyi helyzetének megismeréséhez Brauernek többek
közt az alábbi fõ kérdésekre kellett választ adnia:

1. Rendelkezik-e a szervezet az aktuális programjai támogatásá-
hoz, a berendezései karbantartáshoz, illetve a növekedéshez szük-
séges erõforrásokkal?

2. Milyen pénzügyi helyzetben vannak a CVE vállalkozásai?

3. A szervezet a lehetõ leghatékonyabban és legeredményeseb-
ben használta-e fel a pénzügyi forrásait a küldetése megvalósítá-
sára?

4. A CVE a megfelelõ forrásokból finanszírozta-e tevékenységeit?
Például egy hosszú lejáratú hitelbõl vásárolt eszköz a teljes tör-
lesztési idõ alatt biztosított-e gazdasági elõnyöket? A CVE megfe-
lelõ módon hasznosította-e korlátozott felhasználású forrásait?

5. Mennyire sebezhetõ a szervezet pénzügyi szempontból? Van-e
ellenõrzése a pénzügyi forrásai felett?

A CVE pénzügyi vezetõi csak
eredménykimutatásra és költ-
ségvetésre tudtak hagyatkozni.
A bevételek és a kiadások
ugyan adtak némi információt a
CVE pénzügyi helyzetérõl, azon-
ban a vállalkozás teljesítményé-
nek nyomon követésére csak
igen korlátozott mértékben vol-
tak alkalmasak.

V2
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5: SAN FRANCISCO SERVICE CENTER (SFSC)

COMMUNITY VOCATIONAL ENTERPRISES (CVE)
Bevételek és kiadások ($-ban)

BEVÉTELEK
Szerzõdések a várossal (Department of Mental Services)
DMS elõleg

DMS bevételek összesen
Üzleti bevétel
Támogatások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
A DMS által fedezett kiadások
Bérterhek – ügyfelek
Berendezések bérleti díja
Konferenciák és szemináriumok
Irodaszerek
Helyi utazási költségek – munkatársak
Postaköltség
Munkatársak fizetése
Bérszámfejtés és könyvvizsgálat díjai
Adminisztrációs költségek
Nyomtatás és sokszorosítás
Helyi utazási költségek – ügyfelek
Közüzemi szolgáltatások és telefon
Béren kívüli juttatások
Irodabérlet
Járulékok
Ügyfelek fizetése
Javítás és karbantartás

A DMS által fedezett kiadások összesen
Egyéb kiadások
Tanácsadói díjak
Illetékek, licencdíjak és adók
Tagdíjak és elõfizetési díjak
Irodai eszközök
Étkeztetési költségek
Takarítói szolgálat költségei

KIADÁSOK ÖSSZESEN

NETTÓ EREDMÉNY

1996 

965 711
61 428

1 027 139
248 919
25 682

1 301 741

9 890
18 980

7 921
61 346
6 234

744
481 025

4 883
112 677

2 300
3 783
5 317

41 269
102 172
51 726

189 813
435

1 100 516

10 215
1 878
3 402
10 157
26 137

542
1 152 848

148 892

1995 

494 553
91 356

585 909
80 605
21 099

687 613

-
4 756
2 772

21 545
2 261

296
203 837

2 117
51 566

1 157
1 907
2 800

24 216
60 901
32 466

144 240
573

557 409

2 213
10

2 741
111

14 883
627

577 995
109 618

Teljes bevétel
Összességében közel két-
szeresére nõtt a CVE be-
vétele az idõszak során.

Az eredménykimutatás fel-
tárt egy jelentõs kockázatot:
a CVE bevételei nagyon érzé-
kenyek voltak a változásra.
1996-ban a DMS állami meg-
bízásai adták a szervezet be-
vételeinek több mint 80%-át.
A CVE valamelyest csökken-
tette a DMS-tõl való függé-
sét azzal, hogy önálló üzleti
bevételt is szerzett. Hiszen
az egyetlen megrendelõ (a
DMS) elvesztésének draszti-
kus hatása lehetett volna a
szervezet pénzügyi helyzeté-
re.

Kiadások
A bevételek 90, a kiadások
azonban 100%-kal emel-
kedtek az idõszak során.
Szükség volt-e ezekre a
többletkiadásokra a vállal-
kozási tevékenység bõvíté-
séhez? Vagy a kiadások
nagy mértékû növekedése
a CVE hatékonyságának a
romlását jelzi?

Szerzõdéses bevételek
1995. és 96. között a CVE kö-
zel megduplázta a Depart-
ment of Mental Services-szel
(DMS) kötött szerzõdései be-
vételét.

Üzleti bevétel
A CVE megháromszorozta
az üzleti bevételét a vizsgált
idõszakban.
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hogy az eredménykimutatás alapján nem tudták megállapítani, hogy mi volt az
oka a kiadások növekedésének. A költségvetésben jelentõsen nõtt a postaköltség,
a berendezések bérleti díja, a konferenciák költsége, az utazási költség és az iro-
dai berendezések költsége. Nem volt egyértelmû, hogy ezek a költségnövekedé-
sek a programok bõvítését segítették, vagy egyszerûen csak csökkent a CVE költ-
séghatékonysága. 
Egy jelentõs kockázatra azért felhívta a figyelmet a mérleg: a finanszírozás meg-
változása miatt a CVE nagyon sebezhetõvé vált. A szervezet bizonyos fokig ellen-
õrzése alatt tudta tartani a kiadásait, a bevételei azonban nagyon érzékenyek vol-
tak a változásokra. 1996-ban a Department of Mental Health Services (DMS – az
önkormányzat szociális osztálya) adta a szervezet bevételeinek több mint 80%-át.
A CVE 1995-höz képest ugyan valamivel kevésbé, de továbbra is jelentõs mér-
tékben függött a DMS-tõl, aminek a költségvetése pedig a politikusoktól füg-
gött. Így a szociálpolitika és/vagy a város költségvetésének változása jelentõsen
csökkenthette volna a CVE pénzügyi forrásait. A szervezet üzleti bevételei segí-
tettek diverzifikálni a bevételeket, de a kockázat továbbra is fennállt. 1996-ban a
CVE vállalkozásai kis számú megrendelõnek nyújtottak szolgáltatásokat, így
egyetlen vevõ elvesztése is komoly hatással lett volna a CVE pénzügyi helyzetére.

A CVE pénzügyi beszámolóinak újraértékelése 
Amikor a CVE vezetõi elhatározták, hogy a társadalmi vállalkozás fejlesztésének
stratégiáját követik, felismerték, hogy ehhez sokkal jobb minõségû pénzügyi in-
formációkra van szükségük. Az alábbi lépéseket hajtották végre a társadalmi vál-
lalkozásokra vonatkozó pénzügyi információk javítására:

1. A CVE különválasztása az anyaszervezettõl. Mivel a CVE anyaszervezete, az
SFSC csak a programok szintjén tudta nyomon követni a pénzügyi adatokat (a
CVE is az SFSC egyik programja), a CVE nem tudta hozzárendelni a kapott ada-
tokat az egyes vállalkozásaihoz. Ez, illetve az anyaszervezetnek – „közvetett” ki-
adások fedezete címén – kötelezõen befizetendõ 10% bevétel arra ösztönözte a
CVE-t, hogy váljon külön a költségvetési támogatójától, és jegyeztesse be magát
önálló nonprofit szervezetként. 

2. A vállalkozások saját pénzügyi beszámolóinak összeállítása. Ha minden vál-
lalkozásról komplett pénzügyi beszámolók állnak rendelkezésre, akkor az ügyve-
zetõ igazgató sokkal pontosabb, részletesebb képet kap a szervezet pénzügyi
helyzetérõl.

– a vállalkozások  egyedi eredménykimutatásaival a CVE el tudná különíteni a társadal-
mi küldetéséhez és az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó bevételeit, illetve kiadásait. Ez
alapján a szervezet megállapíthatná, hogy az erõforrások mennyire hatéko-
nyan hasznosulnak a két különbözõ cél érdekében. Az üzleti, illetve küldetés-
hez kapcsolódó bevételek és kiadások különválasztása nélkül nehéz megítélni
a vállalkozások teljesítményét, illetve a rehabilitációs források felhasználásának
hatékonyságát. A 6. ábra szemlélteti, hogy (hagyományos eredménykimutatás
esetén) mennyire nehéz megállapítani, hogy nyereséges vagy veszteséges a 
vállalkozás. A küldetéshez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó forrásokat
elkülönítõ eredménykimutatásban jól látható, hogy – noha összességében a be-
vételek fedezik a kiadásokat – valójában a vállalkozás finanszírozza a társadal-
mi szolgáltatásokat.

– a különálló mérleg pontos képet adna a CVE eszközeirõl és forrásairól. Az eszközök
közé tartoznak a pénzeszközök, a követelések, a készletek, az ingatlanok stb.

A CVE vállalkozásai kis számú
megrendelõnek nyújtottak
szolgáltatásokat, így egyetlen
vevõ elvesztése is komoly ha-
tással lett volna a CVE pénz-
ügyi helyzetére.

A vállalkozások egyedi ered-
ménykimutatásaival a CVE el
tudná különíteni a társadalmi
küldetéséhez és az üzleti tevé-
kenységéhez kapcsolódó bevé-
teleit, illetve kiadásait.
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Utána
CVE UTÁNA: Társadalmi vállalkozás típusú eredménykimutatás

Elõtte
6. ÁBRA. A CVE PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓINAK ÚJRAÉRTÉKELÉSE
A programok és a vállalkozás bevételeit, és kiadásait különválasztva látható, hogy való-
jában a vállalkozás finanszírozza a CVE társadalmi szolgáltatásait.

CVE ELÕTTE: Hagyományos nonprofit típusú eredménykimutatás

1996

1 027 139
248 919
25 682

1 301 741

1 100 516

10 215
1 878
3 402
10 157
26 137

542
1 152 848

148 892

1996

1 027 139
248 919

1 276 059
852 067

423 992

10 215
1 878
3 402
10 157

25 652
398 339
275 129
25 682

148 892

A szerzõdéses partnerek által fizetett szolgáltatási díj
Egyéni vevõk által fizetett szolgáltatási díj
Alapítványoktól kapott támogatások a küldetés céljaira

Az ügyfelek extra támogatására fordított költségek
25%-a és a DMS-nek nyújtott szolgáltatások költsége
A vállalkozás optimalizálására megbízott tanácsadók
Engedélyek és licencek díjai
Szakmai szervezetek tagsági díja, folyóirat elõfizetés
Másológépek és egyéb berendezések
Étkeztetés költségei
Szolgáltatások költségei

Csak a vállalkozáshoz kapcsolódó bevételek
A szerzõdéses kiadások, az étkeztetési költségek
és a takarító szolgálat költségeinek 75%-a

Feltételezzük, hogy minden más kiadás is a vállalko-
záshoz kapcsolódik, de nem tartozik a szolgáltatás-
nyújtás közvetlen költségeihez

A szerzõdéses kiadások 25%-a
Támogatások és egyéb, a vállalkozáshoz nem kapcsolódó bevételek

BEVÉTELEK
Szerzõdések a várossal (DMS)
Nem szerzõdésbõl származó üzleti bevétel
Támogatások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
A DMS által fedezett kiadások

Tanácsadói díjak
Illetékek, licencdíjak és adók
Tagdíjak és elõfizetési díjak
Irodai eszközök
Étkezetési költségek
Takarítói szolgálat költségei

KIADÁSOK ÖSSZESEN
NETTÓ EREDMÉNY

VÁLLALKOZÁSI BEVÉTELEK
Szerzõdések a várossal (DMS)
Nem szerzõdésbõl származó üzleti bevétel
Vállalkozási bevételek összesen

Eladott áruk beszerzési értéke
(ELÁBÉ)

BRUTTÓ EREDMÉNY
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK
Tanácsadói díjak
Illetékek, licencdíjak és adók
Tagdíjak és elõfizetési díjak
Irodai eszközök
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

NETTÓ EREDMÉNY
PROGRAMOK KIADÁSAI
Támogatások

NETTÓ EREDMÉNY
(programok kiadásai és támogatások után)

Az „elõtte” eredménykimutatás adatai alapján a CVE lát-
szólag 148 892 dollár nyereséget ért el 1996-ban. Az „utá-
na” kimutatásból azonban világosan látszik, hogy a vállal-
kozás finanszírozza a társadalmi szolgáltatásokat is: a vállal-
kozás bevétele 398 399 dollár volt, a programok költségei-
nek összege pedig 275 129 dollár amibõl csupán 25 682 dol-
lárt fedeztek a támogatások. A programok költségének
fennmaradó részét a vállalkozás nyeresége (nettó eredmé-
nye) fedezte, így lett a nettó eredmény végül (a prorgam
költségek és a támogatások levonása után) 148 892 dollár.
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– A források közé tartoznak a hitelezõkkel, bankokkal és a beszállítókkal szem-
beni kötelezettségek. A mérleg figyelmeztetné a szervezetet, ha a kötelezettsé-
gek értéke meghaladná az eszközökét. A mérleg emellett azt is elárulná az
ügyvezetõ igazgatónak, hogy csökken vagy nõ a források mennyisége, illetve 
a felhasználásuk hatékonysága. Végül a mérleg azt is megmutatná, hogy mi-
lyen források állnak rendelkezésre a jövõbeli projektek finanszírozására.

– a különálló cash flow kimutatások megmutatnák, hogy az egyes vállalkozások hogyan
használják a pénzeszközeiket. A legtöbb vállalkozás azért nem jár sikerrel, mert
elfogy a pénzük, noha az eredménykimutatásaik szerint nyereségesek. A cash
flow kimutatás nyomon követi a pénz be- és kiáramlásokat, és elõre jelzi a le-
hetséges pénzhiányt. A vállalkozásoknak általában készleteket kell vásárolni-
uk, (pl. élelmiszereket az étteremnek, anyagokat a takarítói munkához) mie-
lõtt bevételhez jutnának. Ha a munka nyereséges, akkor is elõfordulhat, hogy
a szolgáltatási díj beszedése elõtt elfogy a vállalkozás pénze. Éppen ezért az
ügyvezetõ igazgatónak képesnek kell lennie arra, hogy nyomon kövesse min-
den egyes vállalkozás pénzmozgását.

3. Belsõ számviteli rendszer kialakítása. Csupán nyers pénzügyi adatokkal
rendelkezõ önálló szervezetként a CVE tudta, hogy ki kell alakítania egy belsõ
számviteli rendszert, ehhez azonban nem volt meg a szükséges szakértelme.
Brauer megkereste a hajléktalanokat foglalkoztató társadalmi vállalkozásokat
segítõ Roberts Enterprise Development Fund (REDF) nevû jótékonysági befek-
tetési alapot: egy részletes üzleti terv segítségével bemutatta, hogy a CVE ho-
gyan szeretne változni és növekedni, és kérte az REDF pénzügyi és tanácsadói
támogatását a növekedés megvalósításához. John Brauer következõképpen em-
lékezett vissza az REDF-fel történt elsõ találkozóra: „Jed Emerson [az REDF ak-
kor igazgatója] kinevetett.” Egyértelmûvé vált, hogy a számadatok nem mond-
tak eleget a szervezet, illetve a vállalkozások teljesítményérõl. Ennek ellenére az
REDF fantáziát látott a CVE üzleti tervében, és megígérte, hogy segít a belsõ
számviteli rendszer kialakításában.

4. Pénzügyi képzés a munkatársak részére. A szervezet pénzügyeinek aktív
menedzselése komoly változást jelentett a CVE munkatársai számára. Hirtelen
nem nonprofit szolgáltatóként, hanem inkább vállalkozásként kellett tekinteni-
ük a szervezetre. A CVE egyik munkatársát, az esti képzésen MBA tanfolyamot
végzõ Michelle Tatost kérte fel a vállalkozási és a nonprofit szolgáltatási költsé-
gek kiegyensúlyozására. Ez nem volt egyszerû feladat. Tatos a következõket
mondta: „Nehéz dolgom volt. A munkatársaim nem értették, hogy hirtelen mi-
ért érdekelnek annyira a számok. Eleinte minden adatot bizalmasan kezeltem.
Olyan volt, mintha én lennék az ellenség, és senki mást nem érdekelnének a
költségek. Ma már mindenkinek megmutatom az üzleti beszámolókat. Ha el
tudod mondani az embereknek, hogy mit csinálsz és miért, sokkal segítõkészeb-
bek.” A CVE többféle módon igyekezett képezni az munkatársait a pénzügyi
menedzsment területén. John Brauer és Michelle Tatos közösen igyekezett be-
mutatni a munkatársaknak a pénzügyi menedzsment fontosságát. Sikerült foko-
zatosan rávenniük a munkatársakat, hogy fegyelmezetten rögzítsék a szervezet,
illetve a vállalkozások eredményeinek nyomon követéséhez szükséges kiegészítõ
pénzügyi adatokat.

5. Külsõ támogatás igénybe vétele. A CVE külsõ támogatást is igénybe vett a
szervezet rendszereinek rendbetételéhez. A társadalmi vállalkozások viszonylag
ismeretlenek, ezért nem mindig egyszerû olyan külsõ tanácsadót találni, aki át-
látja az effajta szervezetek pénzügyi igényeit. A CVE az REDF segítségével pró-
bált olyan jó hírnevû szakembereket találni, akik tisztában vannak a társadalmi
vállalkozások igényeivel. Elõször felkérték a Keystone Community Ventures tár-

„Eleinte minden adatot bizal-
masan kezeltem. Olyan volt,
mintha én lennék az ellenség,
és senki mást nem érdekelné-
nek a költségek. Ma már min-
denkinek megmutatom az üzle-
ti beszámolókat. Ha el tudod
mondani az embereknek, hogy
mit csinálsz és miért, sokkal 
segítõkészebbek.”
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saságot egy olyan számviteli rendszer kidolgozására, amely képes elkészíteni a
nonprofit szervezet számára kötelezõ pénzügyi beszámolókat, illetve a vállalko-
zások és a programok menedzseléséhez szükséges jelentéseket.

6. A számlatükör átdolgozása. A CVE számviteli rendszere fejlesztésének elsõ
lépése a számlatükör oly módon történõ átdolgozása volt, ami lehetõvé tette a
bevételek és a kiadások nyomon követését a finanszírozás, illetve az üzleti fel-
használás szempontjából. Az új számlatükör (lásd 7. ábra) segített elkülöníteni a
CVE üzleti kiadásait a „társadalmi költségektõl”, és így összehasonlíthatóvá tet-
te a CVE vállalkozásait más vállalkozásokkal, illetve összemérhetõvé tette a szer-
vezet szolgáltatási költségeit más társadalmi szolgáltatók költségeivel. A CVE
egy könyvelõt is felvett az új rendszer részleteinek kidolgozására, illetve a folya-
matos könyvelés vezetésére.

Az új rendszer bevezetését követõen a CVE néhány év alatt kevés pénzügyi in-
formációval rendelkezõ szervezetbõl stratégiai döntéseit és a vállalkozás
irányítását befolyásoló döntéseit egyaránt a pénzügyi jelentésekre alapozó szer-
vezetté vált.

7. ÁBRA. PÉLDÁK A CVE SZÁMLATÜKRÉNEK
VÁLTOZÁSÁRA (az új elemeket dõlt betûvel 
jelöltük)

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

6100
6110
6120
6121
6122
6130
6140
6141
6142
6150
6160

Bérkiadások
Ügyfelek fizetései
Munkatársak fizetései
Programokban résztvevõ munkatársak fizetései

Vállalkozásban dolgozó munkatársak fizetései

Ügyfelek járulékai
Munkatársak járulékai

Programokban résztvevõ munkatársak bérterhei

Vállalkozásban dolgozó munkatársak bérterhei

Bérszámfejtés és könyvvizsgálat díjai
Béren kívüli juttatások

Üzleti tevékenység
D = DMS szerzõdés
P = egyéni ügyfél
U = korlátlan források

Finanszírozási forrás
J = takarítás
C = kávézó
S = egyéb szolgáltatás

RÉGI RENDSZER
Finanszírozási források
szerinti bontásban mu-
tatja be a kiadásokat. A
D6110-es kódú tétel pél-
dául azt mutatja meg,
hogy a DMS szerzõdé-
ses díjának (D) mekkora
hányadát fordították a
CVE ügyfeleinek fizeté-
seire.

Szervezeti szintû ered-
ménykimutatást nyúj-
tott, amelyben nem le-
hetett elkülöníteni a
társadalmi költségeket.

Üz
le

ti 
te

vé
ke

ny
sé

g

Fin
an

sz
íro

zá
si 

fo
rr

ás

A
 t

ev
ék

en
ys

ég
 k

ód
ja

ÚJ RENDSZER
Az üzleti tevékenység és a
finanszírozási forrás szerinti
bontásban mutatja be a ki-
adásokat. A JD6120-as kódú
tétel például azt mutatja
meg, hogy a DMS szerzõdé-
ses díjának (D) mekkora há-
nyadát fordították a takarí-
tói üzletágban (J) dolgozó
munkatársak fizetéseire.

Alkategóriák létrehozásával
külön választja a programok
és a vállalkozás költségeit. A
munkatársak fizetéseit pél-
dául programokban résztve-
võ és vállalkozásban dolgo-
zó kategóriára bontja.

Vállalkozási szintû ered-
ménykimutatás, amelyben
el lehet különíteni a progra-
mok és a vállakozás költsé-
geit.
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Vállalkozási ötletek összegyûjtése ötletbörzével
1996 októberében a CVE munkatársai fontos vezetõi találkozóra gyûltek ösz-
sze. Ezen a napon kezdõdött el a vállalkozás kiválasztásának folyamata (a ta-
lálkozó napirendjének összefoglalóját lásd a 8. ábrán). Noha a CVE néhány
korábbi vállalkozása sikeres volt (pl. a takarítói szolgáltatás), a szervezet szá-
mos sikertelen vállalkozást is maga mögött tudott. A CVE munkatársai felis-
merték, hogy a sikerhez az kell, hogy a kiválasztott vállalkozás megfelelõ
munkahelyeket biztosítson az ügyfeleknek, és pénzügyileg életképesnek bizo-
nyuljon.
A csoport egyórás ötletbörze alatt összegyûjtötte az ügyfelek és a szervezet
igényeit. A CVE felkérte az akkoriban a Keystone Community Ventures-nél
dolgozó Cynthia Gairt, hogy külsõ irányítóként felügyeljen arra, hogy a
munkatársak teljes mértékben részt tudjanak venni a folyamatban. Az ötlet-
börzét követõen a CVE munkatársai és vezetõi megvitatták, milyen igényeket
nem elégít ki a szervezet jelenleg. Újra megvizsgálták, hogy miért is kíván a
szervezet új vállalakozást indítani. A találkozó minden résztvevõje pontosan
ismerte az ügyfelek igényeit, így logikus volt az ügyfelek igényeivel kapcsola-
tos értékelési kritériumokból kiindulni. A folyamat biztosította, hogy az új
vállalkozás összhangban legyen a CVE küldetésével (lásd Vállalkozási kritéri-
umok, 9. ábra). Ezt követõen a CVE munkatársai értékelték a javasolt kritéri-
umokat, és összeállították azoknak a követelményeknek a listáját, amelyeket
az új vállalkozásnak teljesítenie kell. A következõ lépésben a csoport ötletbör-
zével vállalkozási ötleteket gyûjtött (a vállalkozási ötleteket lásd a 9. ábrán). A
folyamatnak ebben a szakaszában nem minõsítették az ötleteket, csak igye-
keztek minél többet összeszedni. A javasolt ötletek új ötleteket szültek, és ha-
marosan már tíznél is több ötlet szerepelt a táblán. A résztvevõk a mosodától
az szerelõ üzemig számos különbözõ vállalkozási ötletet javasoltak. Mikor a
csoport tagjai biztosak voltak abban, hogy nincs több ötletük, a korábban
meghatározott kritériumok alapján elkezdték értékelni az összegyûjtött ötle-
teket (az értékelés eredményeit lásd a 9. ábrán). Az ötletbörze eredményei
alapján a CVE úgy döntött, hogy három vállalkozási lehetõséget vizsgál meg
alaposabban: a takarító szolgálatot, a mosodát és a fénymásoló üzletet. Ezek
a vállalkozások elvben mind megfeleltek a CVE vállalkozással kapcsolatos
célkitûzéseinek. A következõ lépésben részletesen értékelték az ötleteket,
hogy el tudják vetni azokat a vállalkozásokat, amelyek várhatóan nem teljesí-
tenék a pénzügyi, illetve a küldetéssel kapcsolatos célokat. A szervezet úgy
ítélte meg, hogy a takarító szolgálat és a mosoda nagy valószínûséggel teljesí-
tené a célkitûzéseket, míg az étterem például nagyobb kihívást jelentene. 

Megvalósíthatósági elõtanulmány készítése
A találkozót követõen a szervezet felkérte Cynthia Gairt, hogy a három leg-
ígéretesebb vállalkozási ötlet elõzetes megvalósíthatósági elemzésének kidol-
gozását irányítsa, koordinálja. Az elõzetes megvalósíthatósági elemzés célja

3. fejezet: 
Vállalkozás kiválasztása

8. ÁBRA. A CVE VÁLLALKOZÁ-
SI ÖTLETBÖRZE TALÁLKOZÓ-
JÁNAK NAPIRENDJE

Kritériumok (30 perc)
1. A CVE vállalkozás indítási /
bõvítési céljainak megvitatása,
tisztázása, közös elfogadása és
megfogalmazása.

2. A CVE vállalkozás indítási /
bõvítési kritériumainak megvita-
tása, tisztázása, közös elfogadá-
sa és megfogalmazása.

Vállalkozási ötletek
1. Ötletbörze (szabad, kontrollá-
latlan ötletgyûjtés), az új vállal-
kozási / vállalkozásbõvítési ötle-
tek felsorolása (45 perc).

2. A CVE kritériumainak legjob-
ban megfelelõ 3-4 vállalkozási
ötlet kiválasztása (20 perc).

A CVE munkatársai felismerték,
hogy a sikerhez az kell, hogy a
kiválasztott vállalkozás megfelelõ
munkahelyeket biztosítson az
ügyfeleknek és pénzügyileg
életképesnek bizonyuljon.

V3
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9. ÁBRA. A CVE VÁLLALKOZÁSI KRITÉRIUMAI, ÖTLETEI ÉS AZ ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI

3. A vállalkozási ötletek értékelése a kritériumok alap-
ján: A harmadik lépésben a CVE munkatársai egyen-
ként értékelték az összegyûjtött vállalkozási ötleteket
az alapján, hogy mennyire felelnek meg az elõzõleg
meghatározott vállalkozási kritériumoknak.

VÁLLALKOZÁSI ÖTLETEK

Takarító

szolgálat

+2

+2
+2

+2

+2
+1
+1

+2

+2
+2
+2
+2
+22

VÁLLALKOZÁSI KRITÉRIUMOK

A meglévõ készségeknek megfelelõ
(fõként alacsony képzettséget igénylõ munkák)
Teljes- és részmunkaidõs állások
(fõként részmunkaidõs állások)
Tevékenységek változatossága
Ismétlõdõ jellegû, kiszámítható 
feladatok magas hányada
A menedzsment által ellenõrizhetõ
munkakörnyezet
Nappali munkát igénylõ állások
Hétfõtõl szombatig tartó munkahét
Felügyelt csoportos munka

Lehetõség a minõségellenõrzésre 
(és a hibák javítására)
Határidõk miatti minimális stressz
Minimális szezonális elbocsátások
Megélhetést biztosító munkához vezet

Összpontszám

Összeszerelõ

üzem

+1

+2
0

+2

+2
+2
+2

+2

+1
0
0
0

+14

Mosoda 

+2

+2
+1

+2

+2
+2
+1

+2

+1
+1
+1
+1
+18

Étterem

+1

+2
+2

-1

-1
0
0

0

-2
-2
0
0
-1

Fénymásoló 

üzlet

+2

+2
+1

+2

+2
+1
+1

+2

+1
0
+1
+1
+16

Pékség

0

0
+2

+1

+1
0
+1

0

0
0
-1
+2
+6

-2

Biztosan nem
felel meg a
kritériumnak

0-1 +1 +2

Biztosan
megfelel a
kritériumnak

1. Vállalkozási kritériumok: Az elsõ lé-
pésben a CVE munkatársai meghatá-
rozták a szervezet számára megfelelõ
kritériumokat.

Az ötletek vállalkozási kritériumok alapján történõ ér-
tékelését követõen a CVE úgy döntött, hogy a három
legmagasabb pontszámot elérõ vállalkozást vizsgálja
meg alaposabban: a takarítói szolgáltatást, a mosodai
szolgáltatást és a fénymásoló üzletet.

2. Vállalkozási ötletek: A második
lépésben a CVE munkatársai
igyekeztek ötletbörzével minél
több 
vállalkozási 
ötletet összegyûjteni.
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általános áttekintést kapni arról, hogy mi várható az egyes vállalkozásoktól.
Olyan gyengeségeket, illetve „figyelmeztetõ jeleket” kerestek, amelyek miatt
esetleg el kell vetni az adott vállalkozási ötletet.

Cynthia Gair segítette a CVE munkatársait: a rendszeres találkozókon hasz-
nos információforrásokat, és adatgyûjtési módszereket javasolt (lásd 10. áb-
ra). Az egyszerû statisztikák és az ágazati háttér-információk a könyvtárak-
ban, illetve egyéb adatbázisokban rögtön rendelkezésre álltak. Ezen kívül a
CVE munkatársai rájöttek, hogy igen értékes információkhoz juthatnak a
vizsgált területeken jártas szakemberektõl, illetve a potenciális megrendelõk-
tõl, és ezek alapján hatékonyabban tudják értelmezni a statisztikai adatokat.
A CVE korábbi kapcsolatain keresztül, valamint az REDF és más partnerek
segítségével találta meg azokat az embereket, akikre szüksége volt.
Ahhoz, hogy a megvalósíthatósági elõtanulmány valóban hasznos legyen, mi-
nél pontosabb adatokra volt szükség. Az elemzés a 11. ábrán bemutatott váz-
latra épült. A vázlatban szereplõ kérdések segítségével a CVE munkatársai
olyan információkat gyûjtöttek, amelyek alapján meg tudták ítélni, hogy az
egyes vállalkozások mennyire feleltek meg a vállalkozással kapcsolatos célkitû-
zéseiknek. A válaszok egyúttal arról is pontosabb képet adtak, hogy mire len-
ne szükség a vizsgált piacokon való versenyzéshez, és mennyi idõ kell a vállal-
kozások nyereségessé válásához. Ezek az információk segítették elkerülni,
hogy a CVE olyan vállalkozásba kezdjen, amely illeszkedik ugyan a küldetésé-
hez, de pénzügyileg teljesen kimerítené a szervezetet. A CVE korlátozott for-
rásaira való tekintettel rendkívül fontos volt, hogy a szervezet olyan vállalko-
zásra összpontosítson, amely nagy valószínûséggel sikeres lesz.

A megvalósíthatósági elõtanulmány eredményei
A megvalósíthatósági elõtanulmány eredményei (lásd 12/A és 12/B ábra)
alapján a CVE vezetõi rangsorolni tudták a vállalkozási ötleteket és ki tudtak
dolgozni egy akciótervet.

1. Fénymásoló üzlet. A CVE munkatársai elvetették a fénymásoló üzlet ötle-
tét. Rájöttek, hogy a tevékenységnek nem lenne olyan piaca, amely a pénz-
ügyi, illetve a vállalkozással kapcsolatos igényeiket egyaránt kielégítené. A
legtöbb potenciális megrendelõ  ugyanis házon belül végzi a sokszorosítást.
Az egyetlen nagyobb potenciális megrendelõi csoport az ügyvédi irodáké lett
volna, amely azonban éjjel-nappali szolgálatot igényel, szoros határidõkkel
dolgozik, és nagyfokú pontosságot vár el (ezek mindegyike ellentétes a ko-
rábban meghatározott vállalkozási kritériumokkal).

2. Takarító szolgálat. A CVE felismerte, hogy a takarító szolgálat bõvítése is
egy lehetõség. A CVE munkatársai azonban már eléggé unták ezt a vállalko-
zást, ráadásul úgy tûnt, az ügyfelek sem érdeklõdnek a takarítói munka iránt.

3. Mosoda. A mosodai szolgáltatás tûnt a legígéretesebb vállalkozásnak. A
kutatás során a CVE munkatársai rátaláltak a Campus Laundry nevû kalifor-
niai mosodára, amely már több mint tíz éve volt a szakmában. A két társaság
hamarosan együttmûködési tárgyalásokba kezdett. A Campus Laundry úgy
vélte, hogy a CVE-vel együttmûködve könnyebben szerezhetne tõkét, illetve
állami megbízásokat. A másik oldalon a CVE viszont nagyra értékelte a Cam-
pus Laundry szakmai tapasztalatát. Egy ilyen jellegû partnerkapcsolat jelen-
tõsen csökkenthetné a mosoda indításához kapcsolódó kockázatokat. A mo-
soda a CVE több száz ügyfelének biztosíthatna munkát ellenõrzött, támogató
jellegû környezetben. Az együttmûködési lehetõség arra ösztönözte a CVE-t,

10. ÁBRA. INFORMÁCIÓFORRÁ-
SOK A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI
ELÕTANULMÁNYHOZ
A kutatás során legyen kreatív.
Az emberek általában szívesen
megosztják az ismereteiket, ezért
kössön barátságokat és kérdez-
zen sokat. 
Lehetséges információforrások:

– Iparági szakértõk
– Versenytársak
– Szakmai szervezetek
– Szakmai kiadványok
– A vállalkozás tervezett telep-

helyének felmérése
– Címjegyzékek (telefonkönyv,

iparági szaknévsor, internetes
címjegyzékek)

– Beszállítók
– Potenciális vásárlók
– Az adott területen jártas vállal-

kozók
– Az adott területhez kapcsoló-

dó szakmai konferenciák
– Gazdaságfejlesztési szervezetek
– Bankárok és hitelezõk (akik

már dolgoztak hasonló vállal-
kozásokkal)

– Az adott üzleti területen jártas
befektetõk

– Munkaügyi jelentések
– Gazdasági mutatókról szóló je-

lentések
– Népszámlálási adatok
– Piackutatási adatok
– Könyvtárak
– Internet

Az elõzetes megvalósítható-
sági elemzés segített elkerül-
ni, hogy a CVE olyan vállalko-
zásba kezdjen, amely illeszke-
dik ugyan a küldetéséhez, de
pénzügyileg teljesen kimerít-
hetné a szervezetet.
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11. ÁBRA. A CVE ELÕZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉSÉNEK VÁZLATA

1. Az adott vállalkozástípusra jellem-
zõ termékek és szolgáltatások leírása

2. A piac és a konkurencia áttekintése
– Bõvül vagy szûkül a piac? Kellõen

nagy-e piac ahhoz, hogy eltartsa a
tervezett vállalkozást?

– Mennyire egyszerû új vállalkozást
indítani a vizsgált piacon?

– A piac mekkora részét (terület, vá-
sárlók száma) tudná kiszolgálni a
tervezett vállalkozás?

– Vannak olyan piaci rések, ahol a
vállalkozás meg tudna / meg kíván-
na jelenni?

– Sok más vállalkozás kínálja ugyan-
ezt a terméket / szolgáltatást
ugyanezen a piacon? Csökken
vagy nõ a versenytársak száma?

– Hogyan viszonyul a versenytársak
mérete, rendelkezésre álló erõfor-
rásainak nagysága a tervezett vál-
lalkozáséhoz?

3. Mûködési követelmények
– Igényel-e a vállalkozás valamilyen

speciális gyártási eljárást, berende-
zést, létesítményt vagy mûszaki
feltételeket?

– Igényel-e a vállalkozás olyan speci-
ális alkalmazotti készségeket, amit
a célcsoportunk nehezen tudna el-
sajátítani?

– Kapcsolódik-e valamilyen speciális
kötelezettség vagy felelõsség a
vállalkozáshoz?

– Mennyi idõ alatt térülnének meg a
havi veszteségek, és összesen mek-
kora összeget kellene a vesztesé-
gek finanszírozására fordítanunk?

– Megfizethetõ a termeléshez szük-
séges anyagok ára?

– Mekkora a bruttó haszonkulcs az
iparágban? Elegendõ ez számunk-
ra a megfelelõ bérezéshez?

– Van a vállalkozásnak valamilyen
szokatlan rezsi költsége?

7. Speciális szempontok
– Van a szervezetünknek olyan vál-

lalati partnere, különleges szerzõ-
déses megbízása, házon belüli
szakértelme vagy külsõ kapcsola-
ta, ami elõnyt jelente a kérdéses
vállalkozásnál?

– Kapcsolódik valamilyen szokatlan
kockázat a vállalkozáshoz?

– Felvetne-e a vállalkozás mûködte-
tése valamilyen szervezeti problé-
mát?

8. Összegzés
– Soroljuk fel a vállalkozás legfonto-

sabb potenciális problémáit (va-
gyis azokat a gyengeségeket,
amelyek megnehezíthetnék a vál-
lalkozás elindítását, illetve fenntar-
tását).

– Soroljuk fel azokat a szervezeti
erõsségeket, amelyek különösen
hasznosak lennének ebben a vál-
lalkozásban.

4. Menedzsment követelmények
– Igényel-e a vállalkozás speciális me-

nedzsment képességeket?
– Elegendõ olyan szabad ember van-

e a szervezetben, aki rendelkezik a
szükséges menedzsment jártassá-
gokkal és tapasztalatokkal? (Nehéz
lenne megfelelõ vezetõket tobo-
rozni?)

5. Munkatársi követelmények
– Elegendõ munkahelyet hozna létre

a vállalkozás?
– Sok vagy kevés kezdõ munkahely

lenne a vállalkozásban?
– Igényel-e / feltételez-e a vállalkozás

valamilyen képzést? Vannak terve-
ink erre vonatkozóan (pl. szükséges
személyzet, a termelékenység válto-
zása stb.)?

– Milyenek a jellemzõ bérek, munka-
órák, juttatások, illetve munkahelyi
feltételek a hasonló vállalkozások-
ban? Hogyan viszonyulnak ezek a
célkitûzéseinkhez?

6. Pénzügyi követelmények
– Mekkora induló tõkére lenne szükség?
– A becslések szerint mekkora bevé-

telre lenne szükség a költségek
megtérüléséhez? (A válasz megha-
tározásához használja a fedezeti
pont számítási képletét!)

– Mennyi idõ alatt realizálna a vállal-
kozás ekkora bevételt? 

hogy gyorsan kidolgozzon egy részletes megvalósíthatósági tanulmányt a le-
hetséges vállalkozásra.
A takarító szolgálat megvalósíthatósági elõtanulmánya sokkal részletesebb
lett, mint a mosodáé, mivel a szervezet munkatársai az elõbbi vállalkozást
már pontosan ismerték. A takarító szolgálat becsült induló költsége például a
következõ volt: „10 000 és 90 000 dollár között, a bõvítés ütemétõl függõen”;
míg a mosoda becsült induló költségénél csupán ennyi szerepelt: „magas”. A
CVE-nek részletesebb elemzést kellett volna végeznie a mosodai szolgáltatás-
ról, a felmerült új lehetõség (a Campus Laundry-val történõ társulás lehetõ-
sége) miatt azonban a szervezetnek gyorsan kellett lépnie. A CVE úgy dön-
tött, hogy érdemes megvizsgálnia a kínálkozó lehetõséget még akkor is, ha
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12/A ÁBRA. A CVE MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELÕTANULMÁNY 
EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1. VÁLLALKOZÁSI ÖTLET: Fénymásoló üzlet indítása

– a CVE számára könnyen hozzáférhetõ piacon (a CVE-vel kapcsolat-
ban álló kommunális  szervezetek körében) vett minta szerint gya-
korlatilag nincs kereslet másolási szolgáltatások iránt

– sok más piacon (pl. biztosító társaságok, orvosi / fogorvosi vállalko-
zások, ingatlanügynökségek körében) szintén nincs kereslet másolási
szolgáltatások iránt

– egy lehetséges piacon mutatkozott némi kereslet a szolgáltatás
iránt: az ügyvédi és jogi szolgáltató irodák körében. Ezen a piacon
azonban nagyfokú pontosságra, a határidõk szigorú betartására és
folyamatos rendelkezésre állásra van szükség

– a másolási technológia egyre kifinomultabbá válik (vagyis az e terü-
leten történõ munkavégzés is egyre inkább megköveteli a számítás-
technika ismeretét és hozzáértõ használatát)

– az iparági trendek azt sugallják, hogy a versenyképes másolási szolgál-
tatás fenntartásához egyre drágább berendezésekre lenne szükség

2. VÁLLALKOZÁSI ÖTLET: A takarító szolgálat bõvítése

– a CVE gyakorlata és legígéretesebb munkakapcsolatai egyaránt San
Francisco irodaépületeire fókuszálnak (így a kutatás is erre a piacra
szorítkozott)

– a takarító szolgálatok piaca bõvül
– a piacra lépési korlátok alacsonyak, a verseny erõs
– a CVE-n belül (az ügyfelek körében) csekély a kereslet a takarítói

beosztások iránt
– a városi és megyei szerzõdések fokozatos kiterjesztéséhez becslések

szerint 10-30 000 dollár értékû beruházásra lenne szükség. A ma-
gánszektor irodaépületeiben való megjelenés becsült költsége: 
80-90 000 dollár

– a fokozatos bõvítés 1-3 új munkahelyet hozna létre. A magánszektor-
ban való megjelenés további 8-11 részmunkaidõs állást biztosítana

– a magánszektorban szerzõdéskötés elõtt javasolt megbeszélést tar-
tani, és megállapodást kötni a szakszervezetekkel, valamint az épü-
letek tulajdonosaival. A magasabb szakszervezeti bérszint megnehe-
zítheti a munkatársak képzését, illetve támogatását

– a San Francisco belvárosában található irodaépületekre általában egy
évre vagy annál is hosszabb idõre kötnek szerzõdést

– a nagy takarító szolgálatok és az ingatlankezelõ cégek jelentik a
legfõbb konkurenciát

Fénymásoló üzlet:
A CVE munkatársai elvetették a
fénymásoló üzlet ötletét, miu-
tán rájöttek, hogy a tevékeny-
ségnek nem lenne olyan piaca,
amely a pénzügyi, illetve a vál-
lalkozással kapcsolatos egyéb
igényeiket egyaránt kielégítené.
A legtöbb céges megbízó há-
zon belül végzi a sokszorosítást.
Az egyetlen nagyobb potenciá-
lis megrendelõi csoport az ügy-
védi irodáké lett volna, amely
azonban éjjel-nappali szolgála-
tot igényel, szoros határidõkkel
dolgozik és nagyfokú pontossá-
got vár el (ezek mindegyike el-
lentétes a korábban meghatáro-
zott vállalkozási kritériumokkal).

Takarító szolgálat:
A CVE felismerte, hogy a takarító
szolgálat bõvítése is egy lehetõség.
A CVE munkatársai azonban már
eléggé unták ezt a vállalkozást, rá-
adásul úgy tûnt, az ügyfelek sem ér-
deklõdnek a takarítói munka iránt.
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12/B ÁBRA. A CVE MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELÕTANULMÁNY 
EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 
(FOLYTATÁS)

3. VÁLLALKOZÁSI ÖTLET: Mosoda indítása
– San Franciscóban és környékén 4 fõ piaci szegmensben mutatkozik kereslet

minõségi mosodai szolgáltatás iránt
– az erõs verseny, az árérzékeny kereslet, az alacsony bruttó haszonkulcs és a

magas induló költségek miatt kockázatos az iparágba való belépés
– a Campus Laundry partneri együttmûködése és kezdeti segítsége ellensúlyoz-

hatná a kockázatot
– a mosoda munkahelyeinek száma és jellege ideális lenne a szervezet számára
– a San Francisco-i telephely versenyelõnyt jelenthetne az elhelyezkedés szem-

pontjából
– a San Francisco-i mosoda minimális szállítási költséggel tudná kiszolgálni a vá-

rosi megrendelõket
– a megtérüléshez szükséges forgalom nagysága a San Francisco-i üzem eseté-

ben jelentõsen eltérhet a létezõ példáktól, mivel San Franciscoban magasabbak
a bérleti díjak, illetve egyéb költségek

– létezhet egy piaci rés a magas színvonalú, illetve speciális mosodai szolgáltatá-
sok területén

– a korábbi szerzõdések lejáratának közeledése, és az alacsony vásárlói lojalitás
miatt jelentõs piaci lehetõségek vannak

JAVASLATOK
1. Takarító szolgálat
– érdemes megvizsgálni (kérdõívek és interjúk segítségével), hogy miért nincs ke-

reslet a takarítói állások iránt a szervezetben
– mérjük fel a munkalehetõségek iránti kereslet növelésének és/vagy CVE-n kívü-

li munkaerõ igénybe vételének lehetõségeit
– amennyiben sikerül elérhetõ munkaerõt és potenciális – nem szakszervezeti –

megbízásokat találni a magánszektorban, készítsünk részletes megvalósítható-
sági tanulmányt, és vizsgáljuk meg alaposan a versenytársak árait és szerzõdési
feltételeit

2. Fénymásoló üzlet
– a (becsült) költségek és a tervezett tarifák összehasonlításával ellenõrizhetõ az

ötlet megvalósíthatósága
– vizsgáljuk meg, hogy milyen meglévõ, illetve lehetséges magas szintû kapcsola-

taink vannak a San Francisco-i öbölben mûködõ ügyvédi és jogi szolgáltató iro-
dák körében. Van-e lehetõség ezen a piacon partneri együttmûködésre?

– mérjük fel San Francisco város és megye másolási igényeit. Van-e kereslet olyan
szolgáltatások iránt, amilyeneket a CVE tudna nyújtani?

– amennyiben nincs kilátásban partneri együttmûködés, illetve a város és a
megye minimális piaci lehetõséget kínál, állítsuk le a kutatást, és NE FOLYTAS-
SUK az ötlet vizsgálatát

3. Mosoda
– vizsgáljuk meg részletesebben a Campus Laundry partneri együttmûködésének

lehetõségét
– készítsünk teljes megvalósíthatósági tanulmányt – mennyiben felel meg a le-

hetõség a céljainknak és az ügyfeleinknek?
– készítsünk integrált pénzügyi elõrejelzést, és határozzuk meg az elsõ három év

során szükséges minimális értékesítési szintet
– vizsgáljuk meg alaposan a létezõ, illetve a késõbbiekben várható intézményi

szerzõdéseket
– készítsünk részletes felmérést a San Francisco-i mosodai munkahelyek piacáról

Mosoda:

Ez a szolgáltatás tûnt pénz-
ügyileg, illetve a küldetés szem-
pontjából a legígéretesebb vál-
lalkozásnak a CVE számára. A
mosoda a CVE több száz ügy-
felének biztosíthatna munkát
ellenõrzött, támogató jellegû
környezetben.

A kutatás során a CVE munka-
társai rátaláltak a Campus
Laundry nevû kaliforniai moso-
dára, amely már több mint tíz
éve volt a szakmában. Egy
ilyen jellegû vállalkozással kiala-
kított partnerkapcsolat jelentõ-
sen csökkenthette volna a mo-
soda elindításához kapcsolódó
kockázatokat. 

Az együttmûködési lehetõség
arra ösztönözte a CVE-t, hogy
gyorsan kidolgozzon egy 
részletes megvalósíthatósági 
tanulmányt a lehetséges 
vállalkozásra.
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kiderülne, hogy nem megvalósítható. A szervezet a megcélzott pénzügyi ho-
zamot, illetve az induló befektetés maximális összegét sem határozta meg
konkrétan. A CVE egyszerûen csak kereste a kedvezõ lehetõségeket azzal a
feltevéssel élve, hogy képes lesz elõteremteni a majdani vállalkozás finanszí-
rozásához szükséges forrásokat. A konkrét elvárások hiánya egyfajta rugal-
masságot adott a szervezetnek. Ha azonban a CVE megfogalmazott volna
konkrét kritériumokat, akkor hamarabb tudott volna dönteni a mosodai vál-
lalkozásról.

Megvalósíthatósági tanulmány készítése
1997 áprilisában a CVE megbízott egy MBA hallgatót a mosodai vállalkozás
részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével. Egy megvalósít-
hatósági tanulmány általában 15-20 oldal, elkészítése pedig 2-12 hetet vesz
igénybe. A CVE azonban a lehetséges partnerkapcsolat tudatában, illetve a
megvásárolható mosodákat látva úgy döntött, hogy felgyorsítja a megvalósít-
hatósági tanulmány elkészítését, és belevesz néhány olyan elemet is, ami álta-
lában az üzleti tervhez tartozik. A végleges megvalósíthatósági tanulmány /
üzleti terv így közel 50 oldalas lett. Ennek a módszernek meg volt az a koc-
kázata, hogy a CVE túl sokat dolgozik, mielõtt rájönne, hogy a választott út
nem járható, és így hasznos emberi és pénzügyi erõforrásokat pazarolhat el.
Az aktuális lehetõségek (a lehetséges partnerkapcsolat, illetve a megvásárol-
ható mosodák) idõérzékenysége miatt azonban a szervezet igazgatója és
munkatársai úgy döntöttek, hogy elkészítik a részletes tanulmányt.
A megvalósíthatósági tanulmánynak olyan információk összegyûjtése volt a
célja, amelyek alapján a CVE el tudja dönteni, hogy továbblépjen-e a kérdés-
ben, vagy sem. A tanulmány a 13. ábrán felsorolt témákat vizsgálta meg
mélyrehatóan.
A megvalósíthatósági tanulmány megerõsítette, hogy a mosodai vállalkozás
megfelel a szervezet vállalkozási kritériumainak, pénzügyi szempontból azon-
ban már kevésbé volt ígéretes. A CVE talált Virginia államban egy értelmi fo-
gyatékosokat foglalkoztató mosodát. A jelek szerint a vállalkozás jól mûkö-
dött ezekkel a munkatársakkal, a mosoda pedig kész volt megosztani 
a tapasztalatait a CVE-vel. Pénzügyi szempontból már kevésbé volt ígéretes a
vállalkozás. Egy mosoda elindítása rendkívül tõkeigényes: a szervezet 1,9 mil-
lió dollárra becsülte a vállalkozásindítás költségeit. Ha a szervezet képes is
lett volna fedezni ezt a kiadást, a piac nem volt igazán vonzó. A hat legna-
gyobb vállalkozás lefedte a piac kb. 65%-át. A piac folyamatosan konszolidá-
lódott. A potenciális megrendelõkkel készített interjúkból kiderült, hogy a
szerzõdések általában több évre szólnak, a szolgáltató-váltás pedig viszonylag
ritka. A mosodai szolgáltatások piacára való belépés tehát nem lett volna
egyszerû feladat. A vevõk meglehetõsen árérzékenyek voltak, a kisebb vállal-
kozások pedig nehezen tudtak versenyben maradni a költségeiket – és így
áraikat is – csökkenteni képes nagyobb mosodákkal szemben.
Ha a CVE vállalkozása képes lett volna leküzdeni ezeket az akadályokat, ak-
kor nagyon ígéretes lehetett volna a szervezet számára. Már az elsõ hónap-
ban csaknem 70 ügyfélnek tudott volna munkahelyet biztosítani. Ideális eset-
ben a vállalkozás már az elsõ negyedévben nyereségessé válhatott volna – eh-
hez azonban a mosodának kezdettõl fogva stabil vevõkörre lett volna szüksé-
ge. A vállalkozás megfelelõ mûködtetéséhez a CVE-nek: 

A CVE nem határozta meg
konkrétan a megcélzott pénz-
ügyi hozamot, illetve az induló
befektetés maximális összegét.
Ha a szervezet megfogalmazott
volna konkrét kritériumokat, ak-
kor hamarabb tudott volna dön-
teni a mosodai vállalkozásról.

13. ÁBRA. A CVE MEGVALÓSÍT-
HATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK
TARTALMA
A megvalósíthatósági tanulmány-
nak az volt a célja, hogy a CVE el
tudja dönteni, hogy továbblép-
jen-e ebben az irányban. Ehhez a
következõ információkat kellett
összegyûjteni:

1. A termék vagy szolgáltatás le-
írása

2. Piacelemzés (piaci trendek és
lehetõségek, iparági standar-
dok, konkurencia, célcsoport,
lehetséges piaci részesedés)

3. Vezetõi csapat
4. Fedezeti pont elemzés
5. Kritikus kockázatok és lehetõ-

ségek
6. Induló költségek
7. Pénzügyi terv (feltevések, le-

hetséges forgatókönyv változa-
tok, pénzügyi elemzések)

8. Javaslatok
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a) kellett volna találnia egy partnervállalatot San Franciscóban, b) meg kellett
volna vásárolnia egy létezõ mosodát, vagy c) célzott állami megbízásokat kel-
lett volna szerezni a vállalkozás részére.

– a) vagy b) – létezõ mosodával partneri viszony kialalkítása vagy annak
megvásárlása: ezzel a CVE kész vevõkört kapott volna. A Campus Laundry
vagy más hasonló mûködõ mosodával való partneri együttmûködés vagy
annak megvásárlása esetén a szervezet rögtön támaszkodhatott volna a vál-
lalkozás meglévõ vevõkörére. Így a CVE-nek nem kellett volna azonnal
nagy számú új megbízást szereznie, és alacsonyabb költséggel tudott volna
új vevõket megnyerni magának.

– c) – célzott állami megbízások: a másik megoldás az lett volna, hogy a
szervezet a súlyosan fogyatékos személyeket foglalkoztató nonprofit szerve-
zeteket segítõ szövetségi program lehetõségeivel élve elkülönített állami
megbízásokat szerez a vállalkozásnak. A Virginia államban mûködõ moso-
dának két ilyen állami megbízása volt. Valószínûsíthetõ volt, hogy a CVE is
pályázhatna ilyen munkalehetõségekre.

A CVE azonnal elkezdte elemezni a lehetõségeket. Több hónapos keresést
követõen a szervezet talált egy kedvezõ telephelyet. Mint kiderült, San Fran-
ciscóban több mosodát is eladásra kínáltak. Az ingatlanárak gyors ütemben
növekedtek, így sokkal olcsóbb volt a városon kívül fenntartani mosodát (ezt
tette a CVE lehetséges partnere, a Campus Laundry is). Sok helyi mosoda
bezárt, és eladta az ingatlanját a legtöbbet ajánló vevõnek, aki általában a
vállalkozás értékénél jóval többet fizetett azért, hogy lebonthassa a mosodát,
és lakóépületet vagy üzleti ingatlant építhessen a helyére. A CVE úgy szá-
molt, hogy kb. egymillió dollárt tud elõteremteni az ingatlan megvásárlására.
Sajnálatos módon ez az összeg még egy üres telek árát sem érte el, nemhogy
a földterület és az építkezés együttes költségét. Hat hónap kemény munka
után tehát a CVE-nek el kellett vetnie a mosoda ötletét. A szervezet nem ta-
lált elfogadható telephelyet San Franciscóban, ügyfeleinek közlekedése pedig
nem volt megoldott a városon kívülre. A megvalósíthatósági tanulmány elér-
te célját: a CVE megalapozott döntést tudott hozni a vállalkozási ötlet sorsá-
ról. A szervezet azonban több hónapot fordított az ötlet vizsgálatára, mire vi-
lágossá vált, hogy nem érdemes megvalósítania.

Szerencsére az elõtanulmány során más ígéretes ötletek is felmerültek, köz-
tük a takarító szolgálat bõvítése is. A CVE munkatársai korábbi tapasztalata-
iknak köszönhetõen néhány hét alatt el tudták készíteni a takarító szolgálat
megvalósíthatósági tanulmányát. A tanulmány eredményei alapján a CVE ve-
zetõi úgy döntöttek, hogy kibõvítik a takarító szolgálatot. Mivel a szervezet
munkatársai már ismerték az üzletág alapvetõ sajátosságait, viszonylag egy-
szerûen meg lehetett bizonyosodni a vállalkozás életképességérõl.

A megvalósíthatósági tanul-
mány megerõsítette, hogy a
mosodai vállalkozás megfelel
a szervezet vállalkozási krité-
riumainak, pénzügyi szem-
pontból azonban már kevés-
bé volt ígéretes.

A CVE úgy döntött, hogy a taka-
rító szolgálatot bõvíti, mivel a
szervezet munkatársai már is-
merték az üzletág alapvetõ sajá-
tosságait, és viszonylag egysze-
rûen meg lehetett bizonyosodni
a vállalkozás életképességérõl.

A megvalósíthatósági tanul-
mány alapján a CVE megala-
pozott döntést tudott hozni a
vállalkozási ötlet sorsáról.
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1996-ban, amikor John Brauer, a CVE ügyvezetõ igazgatója úgy döntött,
hogy a szervezet ügyfeleinek hatékonyabb kiszolgálása, illetve a nonprofit
programok finanszírozása érdekében vállalkozásfejlesztésbe kezd, rájött, hogy
ehhez sok mindennek meg kell változnia. Ahogy a 2. fejezetben bemutattuk,
Brauer felismerte, hogy a CVE munkatársainak jobban ellenõrzés alatt kell
tartaniuk a szervezet pénzügyeit, a vállalkozásfejlesztéshez pedig az egész
szervezeti kultúrának meg kell változnia, „üzletiesebbé” kell válnia. A CVE el-
kezdte összegyûjteni a vállalkozás indításához / bõvítéséhez szükséges erõfor-
rásokat. Noha a változások végrehajtása nem volt egyszerû feladat, a CVE
munkatársai és vezetõi megfeleltek a kihívásnak. A szervezet -sokak szerint-
San Francisco legeredményesebb értelmi fogyatékosoknak szóló szakképzési
programját hozta létre.

A vállalkozás elindítására való felkészülés több lépésbõl állt:

1. Pénzügyi és marketing igazgató keresése. Brauernek elsõként meg kellett
találnia a megfelelõ embereket az átalakulás levezénylésére. Szerencsére a
CVE-nek már volt jelöltje a szervezeten belül erre a posztra: Michelle Tatos,
a CVE egyik új munkatársa, aki esti képzésen MBA tanfolyamot végzett. Õ
irányította a CVE kávézóit és vendéglátó-ipari szolgáltatásait. Az ügyvezetõ
igazgató szerint Tatos lehet az a kulcsember, aki segít végrehajtani az átala-
kulást, ezért kinevezte pénzügyi és marketing igazgatónak. Rábízta az átala-
kulás pénzügyi kérdéseinek rendezését, a pénzügyek és a társadalmi küldetés
kiegyensúlyozását, illetve az „új” CVE marketing tervének kidolgozását.

2. Áttérés az önálló mûködésre. Következõ lépésként Brauer és Tatos meg-
tervezte a szervezet önállóvá válásának menetét. Erre a folyamatra szoros,
egyéves határidõt szabtak korábban. A CVE anyaszervezete (az SFSC) volt a
CVE pénzügyi közvetítõje. Ez azt jelentette, hogy az SFSC különféle pénz-
ügyi szolgáltatásokat nyújtott a CVE-nek, pl. bérszámfejtést, bevételek és ki-
adások kezelését, pénzügyi beszámolók és adóbevallások készítését, átmeneti
hitelek folyósítását stb. Önálló szervezetként a CVE-nek saját magának kellett
gondoskodnia ezekrõl a feladatokról. A CVE ki akarta szervezni e tevékeny-
ségek nagy részét, de nem akármilyen szolgáltatóknak. Némelyik feladatra
(pl. a bérszámfejtésre) viszonylag könnyen talált a szervezet megfelelõ szol-
gáltatót, más feladatokra azonban csak nehezebben.

3. Új pénzügyi számviteli rendszer kialakítása. Az egyik legsürgõsebb fel-
adat az új pénzügyi számviteli rendszer kialakítása volt. A Roberts Enterprise
Development Fund (REDF) átvállalta az új rendszer kifejlesztésének költsé-
geit, és felkérte Michelle Tatost, hogy Keystone Community Ventures segítsé-
gével tervezze meg az új számviteli rendszert. A Keystone-nak nonprofit szer-
vezetek és kisvállalkozások pénzügyi számvitelében is egyaránt volt tapasztala-

4. fejezet:
Felkészülés a vállalkozás elindítására

A vállalkozásfejlesztéshez pedig a
CVE szervezeti kultúrának meg
kell változnia – „üzletiesebbé” kell
válnia.

V4
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ta. Miután elkészült a terv, Tatos úgy gondolta, hogy a CVE képes saját maga
mûködtetni az új rendszert. Hamar rájött azonban, hogy ehhez nagyon spe-
ciális szakértelemre van szükség, ami nincs meg házon belül.
A szoros határidõ miatt fontos volt, hogy a lehetõ legrövidebb idõ alatt fel-
épüljön a rendszer. A CVE több lehetõséget is megvizsgált, hogy hogyan le-
hetne segíteni a rendszer megvalósítását. Az egyik ötlet fõiskolai hallgatók
vagy iparági szakértõk ingyenes tanácsadásának igénybevétele volt. Koráb-
ban azonban a CVE azt tapasztalta, hogy az önkéntesek által végrehajtott
projektek minõsége és idõzítése nehezen ellenõrizhetõ. A szervezet szeretett
volna takarékoskodni, a határidõ tartása azonban ennél is fontosabb volt.
Emiatt a CVE úgy döntött, hogy profi külsõ könyvviteli tanácsadót bíz meg a
rendszer kiépítésével. A CVE az REDF, a Keystone Community Ventures és
más szervezetek segítségével igyekezett megfelelõ könyvviteli tanácsadót ta-
lálni. Rövid keresés után sikerült is megfelelõ céget találniuk.
1996 júliusában a CVE már az új rendszert tesztelte. Tatos a jól ismert válla-
lati számviteli rendszer és az SFSC régi típusú beszámolóinak összehasonlítá-
sával tesztelte az új rendszert. Nehezen tudta azonban megítélni hogy pon-
tos-e az új rendszer. Az eredmények nem teljesen egyeztek az SFSC által ké-
szített jelentésekével. Természetesen számítottak némi eltérésre abból adódó-
an, hogy a CVE más számviteli rendszert használt és más pénzügyi évre
épült, mint az anyaszervezet. Az eltérések ellenére az új számviteli rendszer
rendkívül hasznos volt a CVE számára.
Az új rendszerben külön pénzügyi beszámolókat lehetet készíteni a CVE ösz-
szes vállalkozásáról. A CVE vezetõi végre pénzügyi adatok alapján tudták irá-
nyítani a vállalkozásokat. A takarító szolgálat például ekkor kapott elõször
képet a bérköltségeirõl. Tatos hamar felismerte, hogy az egyik étterem bér-
költségei meghaladják a vállakozás bevételeit. Miután a pénzügyi számviteli
rendszer a helyére került, Tatosnak meg kellett tanítania a szervezet munka-
társait arra, hogy hogyan gyûjtsenek adatokat, és hogyan értelmezzék a je-
lentéseket. A jelentések segítettek hatékonyabban menedzselni a vállalkozá-
sokat. Az új számviteli rendszer bevezetésének egyik legfõbb tanulsága az
volt, hogy a külsõ tanácsadók képesek ugyan hozzáadott értéket teremteni,
de jelentõs támogatást és útmutatást is igényelnek. Több probléma is adó-
dott a rendszerrel, és minden egyes módosítás és javítás további kiigazításo-
kat igényelt. A projekt a vártnál hosszabb idõt vett igénybe, és Tatos munka-
idejének jelentõs részét kitöltötte. Összességében Tatos egy teljes éven át dol-
gozott a számviteli rendszer kiépítésén – eközben számos marketing feladata
elvégzetlen maradt.

4. Új igazgatótanács összeállítása. A CVE önállósításának következõ lépése
az igazgatótanács összeállítása volt. A törvényi elõírások szerint minden
Egyesült Államokban bejegyzett nonprofit szervezetnek rendelkeznie kell
igazgatótanáccsal. A CVE a szakképzés, illetve a vállalati mûködés terén jár-
tas szakemberekbõl állította össze az igazgatótanácsát. Rendkívül fontos volt,
hogy a CVE igazgatótanácsa minden oldalról tisztában legyen a szervezet
küldetésével, vagyis a szakképzési szolgáltatások nyújtásával és eredményes
vállalkozások mûködtetésével.

5. Hiteligénylés. Az átmeneti idõszak során a szervezet pénzügyi fennmara-
dásának biztosítása volt a CVE vezetõségének egyik legfontosabb feladata. A
CVE bevételeinek döntõ része állami támogatásokból és megbízásokból szár-
mazott.

Az új rendszerben külön
pénzügyi beszámolókat le-
hetet készíteni a CVE összes
vállalkozásáról. A CVE veze-
tõi végre pénzügyi adatok
alapján tudták irányítani a
vállalkozásokat.

Az új számviteli rendszer
bevezetésének egyik leg-
fõbb tanulsága az volt,
hogy a külsõ tanácsadók
képesek ugyan hozzá-
adott értéket teremteni,
de jelentõs támogatást és
útmutatást is igényelnek.
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A várostól, illetve a megyétõl érkezõ kifizetések gyakran késtek, olykor akár
négy hónapot is. Az önállósulás elõtt ez nem jelentett problémát a CVE szá-
mára, mivel az anyaszervezetnek volt elég pénze ahhoz, hogy rövid távú hi-
telt nyújtson a CVE-nek, amíg a fizetség megérkezik. Az önálló mûködésre
való felkészülés során a CVE hitelkeretet igényelt az Észak-Kaliforniai Közös-
ségi Hitelalapnál (Northern California Community Loan Fund – NCCLF) a
késedelmes állami kifizetések áthidalására. Az új számviteli rendszer beveze-
tése nélkül a CVE nem kapott volna hitelt, az NCCLF ugyanis nem volt
megelégedve a CVE anyaszervezetétõl kapott pénzügyi információkkal. Az új
rendszer segítségével azonban a CVE önálló pénzügyi beszámolókat tudott
készíteni, amelyeket a hitelkérelemhez könyvvizsgálóval is hitelesíttetett. Az
NCCLF még a CVE önállóvá válásának hónapjában jóváhagyta a szervezet
hitelkérelmét.

6. A szervezeti kultúra megváltoztatása. A másik legfontosabb változás a
CVE szervezeti kultúrájának módosítása volt. A CVE korábban nonprofit
szolgáltatói beállítottsággal mûködtette a vállalkozásait. Ez azt jelentette,
hogy a CVE olyan vállalati megrendelõkkel tudott együttmûködni, akik
szimpatizáltak a szervezet céljaival, és viszonylag türelmesek voltak. A ma-
gánszektor vevõinek megnyeréséhez azonban a CVE-nek professzionálisabbá
kellett válnia. Tatos a következõket mondta ezzel kapcsolatban:

„Amikor a kávézóban dolgoztam, annyi lehetõséget adtunk az ott dolgozó
ügyfeleinknek a bizonyításra, hogy az már nem volt reális… Igyekeztünk
olyan normákat kialakítani, amelyek a vállalkozásnak és az ügyfeleknek egy-
aránt megfeleltek. Azzal nem segítünk senkinek, ha 25 javítási lehetõséget
adunk, mert a normál munkaerõpiacon ezt senkitõl sem kapják meg. Ha az
ügyfél nem tanúsít megfelelõ magatartást, akkor elveszíthetjük a megrende-
lõt.”

A szervezeti kultúra megváltozása nem csak az ügyfeleket érintette, hanem a
szervezet minden dolgozóját. Voltak, akik nem örültek a változásnak. „Éve-
ken át ugyanazokkal a munkatársakkal dolgoztunk” – mesélte Tatos. „A vál-
tozások után nem mindenki maradt a szervezetnél. Volt, akit el kellett külde-
nünk. Korábban erre nem volt példa. Nagyon nehéz volt.” A buktatók elle-
nére a CVE képes volt motivált és hûséges munkatársakat megnyerni, akik
magukévá tették a szervezet új vízióját.

7. A szükséges eszközök megszerzése. A CVE-nek konkrétan fel kellett ké-
szülnie a vállalkozás elindítására. Ekkorra a szervezet vezetõsége már eldön-
tötte, hogy a takarító szolgálatot fogják bõvíteni. A megújult vállalkozás az
Industrial Maintenance Engineers (IME – Közületi Karbantartó Szolgálat)
nevet kapta.
Szerencsére a vállalkozás nem volt különösebben tõkeigényes, és a CVE már
rendelkezett bizonyos eszközökkel és szakértelemmel. A vállalkozás bõvítésé-
hez szükség volt néhány új eszközre, de a legnagyobb költséget nem ez, ha-
nem az IME új vezetõjének felvétele jelentette. A CVE az REDF-tõl kapott
támogatásból és a meglévõ bevételeibõl már finanszírozni tudta a vállalkozás
bõvítését. 

8. Menedzser felvétele a vállalkozás élére. Az IME üzleti tervének fontos
része volt a menedzser feladatainak leírása. Brauer és Tatos ez alapján állí-
totta össze az IME új vezetõjének munkaköri leírását (lásd 14. ábra). Ezután

Rendkívül fontos volt, hogy
a CVE igazgatótanácsa min-
den oldalról tisztában le-
gyen a szervezet küldetésé-
vel, vagyis a szakképzési
szolgáltatások nyújtásával
és eredményes vállalkozá-
sok mûködtetésével.

„Éveken át ugyanazokkal a
munkatársakkal dolgoztunk.
A változások után nem min-
denki maradt a szervezet-
nél. Volt, akit el kellett kül-
denünk. Korábban erre nem
volt példa. Nagyon nehéz
volt.”
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meghirdették az állást. Kimerítõ kutatást követõen a CVE rátalált Arthur
Trentonra, egy kis közösségi templom káplánjára, aki saját takarító szolgála-
tot mûködtetett. A lelkész az IME küldetésének és vállalkozási profiljának
egyaránt remekül megfelelt.

1997. végéig a CVE nagy utat tett
meg: önálló nonprofit szervezetté
vált.
Saját pénzügyi számviteli rendszere
volt, és a munkatársai ennek adatai
alapján irányították a CVE vállalkozá-
sait. A szervezet korábbi vállalkozásai
a profizmus új szintjére emelkedtek.
Végül pedig a CVE talált egy olyan
menedzsert is, akire rábízhatta az
IME bõvítésének irányítását. 

14. ÁBRA. A CVE MUNKAKÖRI LEÍRÁSA AZ IME VÁLLALATVEZETÕJE
SZÁMÁRA
Beosztás: menedzser, Industrial Maintenance Engineers (IME)

Legfõbb feladat: a CVE ügyvezetõ igazgatójának (ÜI) irányítása alatt az
IME vezetõje felelõs az IME takarító szolgálatának megtervezéséért, meg-
valósításáért és irányításáért. 

Felügyeleti feladatok: közvetlen beosztottja a takarító szolgálat minden
munkatársa és a különbözõ szintek munkafelügyelõi is.

Teljesítmény elvárások:
– a CVE Alapvetõ Értékek nyilatkozatának megfelelõ, következetes maga-

tartás
– az ügyvezetõ igazgatóval közösen az IME üzleti tervének rendszeres fe-

lülvizsgálata és frissítése – a marketing tevékenységet, a munkatársak
felvételét és az üzleti tevékenységek határidõit is beleértve

– a harmadik évben minimum 190 000 $, a negyedik évben minimum
330 000 $ értékû takarítói munka megpályázása és elnyerése a vállalko-
zásnak

– a vezetõ munkafelügyelõvel közösen átfogó képzési program kialakítása
az IME munkatársai számára, és az ügyfelek folyamatos továbblépésé-
nek biztosítása a képzésbõl az alkalmazotti státuszba

– munkatársak felvétele és elbocsátása

Megkívánt tapasztalat: széles körû szakmai tapasztalat 30-nál több teljes
munkaidejû munkatársat foglalkoztató takarító szolgálat indítása és mû-
ködtetése terén. Jelentõs tapasztalat a marketing, az üzleti tárgyalások és
a pénzügyi menedzsment területén. Sokszínû stábbal való együttmûködés
képessége. Kiváló kommunikációs készség.

Elõnyt jelent: közvetlen munkatapasztalat értelmi fogyatékosok és/vagy
egyéb kevéssé foglalkoztatott csoportok körében a San Francisco-i öböl-
ben. Különösen várjuk színes bõrû, értelmi fogyatékos, illetve egyéb hátrá-
nyos helyzetû pályázók jelentkezését. 
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1997 júliusában a CVE már várólistán gyûjtötte a munkahelyet keresõ ügyfe-
leit, és alig várta, hogy elindíthassa a vállalkozását. Január és július között a
CVE három megvalósíthatósági elõtanulmányt készített, részletes megvalósít-
hatósági tanulmányt állított össze a mosodai vállalkozásról, megtette az elsõ
lépéseket a mosoda elindítására, elvetette a mosoda ötletét, és végül összeál-
lította az IME megvalósíthatósági tanulmányát. Noha a CVE vezetõi igen
hasznosnak ítélték az elemzéseket, frissen önállósult szervezetként egyre nö-
vekvõ nyomást éreztek arra is, hogy végre elindítsák a vállalkozást.
A takarító szolgálatról készített megvalósíthatósági tanulmány azt ajánlotta,
hogy a CVE a jó minõséget és az elfogadható árakat hangsúlyozva bõvítse a
vállalkozást. Mivel a CVE már több éve nyújtott takarítói szolgáltatásokat, a
vezetõk úgy gondolták, hogy komplett üzleti terv nélkül is belevághatnak a
vállalkozásba.

Hiányosságok a CVE üzleti tervében
Egy üzleti terv általában alapvetõen a megvalósíthatósági tanulmányra épül,
így a szükséges információk nagy része már a szervezet rendelkezésére állt.
Az üzleti terv bizonyos elemei azonban nem szerepelnek a megvalósíthatósá-
gi tanulmányban. Noha a CVE elég sikeresen megvalósította a vállalkozását
úgy, hogy komplett üzleti terv helyett a megvalósíthatósági tanulmányra tá-
maszkodott, a hiányosságok komoly buktatót jelentettek (lásd 15. ábra).

1. Küldetés és célok. Az üzleti terv bizonyos hiányosságai nem jelentettek
komoly problémát a CVE számára. A szervezet például kihagyta azt a részt,
amely konkrétan leírja a küldetést és a célokat. A CVE pontosan tisztában
volt küldetésével és céljaival, és a vállalkozás létrehozása szorosan összefüg-
gött a szervezet küldetésével. Emellett a CVE a megvalósíthatósági tanul-
mány más részeiben is foglalkozott a társadalmi, illetve pénzügyi célokkal.
Ha a szervezet kevésbé lett volna biztos abban, hogy mire kíván összpontosí-
tani, vagy ha adománygyûjtéshez kívánta volna felhasználni az üzleti tervet,
akkor hasznos lett volna elõre megfogalmaznia a küldetését és a céljait.

2. Marketing terv. A marketing volt az egyik olyan terület, ahol hasznos lett
volna, ha több információval rendelkezik a szervezet. A megvalósíthatósági
tanulmány igazolta, hogy a takarító szolgálatok piaca képes lenne eltartani
egy új piaci szereplõt. A piacon levõ takarító szolgálatokkal készített interjúk
alapján a CVE megállapította, hogy a nagy épületek ellátása lenne a legvon-
zóbb az IME számára. A CVE kutatása segített megismerni a célpiac megren-
delõi igényeit, a piac méretét, a piaci trendeket, az általános iparági marke-
ting tapasztalatokat, az ágazat dinamikáját, a versenykörnyezetet, illetve az
iparág általános vonzerejét. A CVE mindezek alapján azt a célt tûzte ki maga
elé, hogy minden évben újabb 100 000 négyzetméterrel növeli a vállalkozás
által gondozott ingatlanterület nagyságát. A becslés reálisnak tûnt, ez ugyan-
is a piac kevesebb, mint 1%-ának megszerzését jelentette.

5. fejezet: 
A vállalkozás megtervezése

Mivel a CVE már több éve nyúj-
tott takarítói szolgáltatásokat, a
vezetõk úgy gondolták, hogy
komplett üzleti terv nélkül is 
belevághatnak a vállalkozásba.

V5
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A megvalósíthatósági tanulmányban (kvázi üzleti tervben) azonban nem volt
marketing terv. Ez a terv (vagy egy átfogó piackutatás) megmutatta volna,
hogy mik a korlátai a nagyobb épületek takarítási munkáinak elnyerésének.
A CVE piaci stratégiája a nagyméretû (a korábbi megbízások együttes terüle-
tét is meghaladó) magáningatlanokat vette célba. Ezen a piacon nem volt a
szervezetnek tapasztalta. Az alapos marketing terv kiterjedt volna a poten-
ciális megrendelõk megkeresésére és a vásárlási döntéseik folyamatának
megismerésére. A mélyrehatóbb kutatás segített volna a CVE-nek eldönteni,
hogy képes-e ezen a piacon versenyezni.

3. Emberi erõforrás terv. A CVE készített emberi erõforrás tervet (a Vezetõi
csapat címû részben), amely leírta, hogy milyen munkaerõre lesz szükség az
IME különbözõ szervezeti szintjein. A tervezés során azonban a CVE rájött,

15. ÁBRA. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TERVBÕL ÜZLETI TERV
Az üzleti terv általában alapvetõen a megvalósíthatósági tanulmányra épül. Az üzleti
terv bizonyos elemei azonban nem szerepelnek a megvalósíthatósági tanulmányban.

CVE IME TAKARÍTÓ SZOLGÁLAT 

Megvalósíthatósági tanulmány

Tartalomjegyzék
1. Vezetõi összefoglaló
2. A jelenlegi helyzet
3. A termék vagy szolgáltatás le-

írása
4. Piacelemzés

– trendek és lehetõségek
– iparági standardok
– konkurencia
– célcsoport
– lehetséges piaci részesedés

5. Vezetõi csapat
6. Fedezeti pont elemzés
7. Kritikus kockázatok és lehetõ-

ségek
8. Induló költségek
9. Pénzügyi terv

– feltevések 
– lehetséges forgatókönyv vál-

tozatok 
– pénzügyi elemzések

10. Javaslatok

EGY TIPIKUS ÜZLETI TERV 
ELEMEI

1. Vezetõi összefoglaló
2. Küldetés és vízió leírása
3. Célkitûzések
4. A termék vagy szolgáltatás leírása
5. Piacelemzés
6. Marketing terv
7. Emberi erõforrás terv
8. Mûködtetési terv
9. Fejlesztési terv
10. Pénzügyi terv
– pénzügyi elõrejelzések
– fedezeti pont elemzés
11. Kritikus kockázatok és rendkí-

vüli intézkedési tervek
12. Függelék
– A legfõbb vezetõk szakmai önéletrajza
– A szervezet pénzügyi beszámolói
– Eszközök listája

A CVE a megvalósítható-
sági tanulmányát hasz-
nálta üzleti tervként,
amelynek így voltak bi-
zonyos hiányosságai:

Nem szerepelt az IME
megvalósíthatósági tanul-
mányában

Nem szerepelt az IME
megvalósíthatósági tanul-
mányában

Nem szerepelt az IME
megvalósíthatósági tanul-
mányában

Az alapos marketing terv kiterjedt
volna a potenciális megrendelõk
megkeresésére és a vásárlási dön-
téseik folyamatának megismerésé-
re. A mélyrehatóbb kutatás segí-
tett volna a CVE-nek eldönteni,
hogy képes-e ezen a piacon verse-
nyezni.
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hogy nincs elegendõ képzett ügyfele a vállalkozás összes munkahelyének be-
töltésére. A szervezet úgy döntött, hogy korábban szociális ellátásból élõ dol-
gozókkal tölti be az üresen maradt helyeket. A CVE megvitatta az IME veze-
tõi struktúráját is. A terv leírta a cég vezetõinek feladatait és képesítését. A
betöltetlen állások esetében ezeket a leírások könnyen munkaköri leírássá le-
hetett alakítani. Végül a CVE emberi erõforrás terve meghatározta az új
munkatársak felvételének ütemét is. Ez a rész igazolta, hogy a CVE alaposan
átgondolta a vállalkozás személyzeti igényeit.

4. Mûködési terv. A CVE nem készített mûködési tervet az
IME számára. Az mûködési terv általában azt mutatja be,
hogy a vállalkozás hogyan fog napról napra eredményesen
és hatékonyan mûködni. Áttekintést ad a vállalkozás
kapacitáskorlátairól és termelékenységi követelményeirõl,
illetve igazolja, hogy a szervezet képes lesz teljesíteni a
marketing tervben leírt célokat. A CVE a megvalósíthatósá-
gi tanulmány függelékében bemutatta a szervezet aktuális
termelékenységi szintjének elemzését, illetve leírta a terme-
lékenységi célkitûzéseit. A CVE azonban nem vizsgálta meg
a kisebb, illetve nagyobb épületekben nyújtott szolgáltatá-
sok egymáshoz viszonyított gazdaságosságát. Mivel a CVE
tervezett új stratégiája a nagyobb épületek kiszolgálása felé
történõ elmozdulást igényelt, jó lett volna tudni, hogy ez
az átállás milyen hatással lenne a mûködésre (a szükséges
eszközöket, illetve felügyelet mértékét is beleértve). 
A mûködési terv emellett leírta volna a marketing stratégi-
ában célul kitûzött magas szintû szolgáltatás eléréshez
szükséges piaci stratégiát is.

5. Pénzügyi terv. A CVE által az IME számára kidolgozott
pénzügyi terv a fedezeti pont elemzést, az induló költség-
vetést, az elsõ három év tervezett eredménykimutatását, és
az elsõ öt év tervezett cash flow kimutatását tartalmazta.
Ezek a pénzügyi beszámolók négyoldalnyi szövegben leírt
részletes feltevésekre épültek (lásd 16. ábra). A CVE saját
belsõ információi, iparági jelentések, versenytársak adatai,
illetve a rendelkezésre álló pénzügyi ágazati tanulmányok
alapján dolgozta ki a takarító szolgálat pénzügyi feltevéseit.

5.1 Bevétel. A becsült eredménykimutatás elsõ lépéseként
meg kellett határozni az IME várható bevételének nagysá-
gát. A CVE úgy döntött, hogy a szolgáltatási terület (négy-
zetméter) nagysága és az átlagos egységár (dollár / négyzet-
méter) szorzataként határozza meg a várható bevételt. A
szolgáltatási terület nagysága a marketing elemzés feltevé-
seire épült. Az egységár meghatározásához a CVE elõször 

16. ÁBRA. AZ IME PÉNZÜGYI FELTEVÉSEI
A CVE által az IME számára kidolgozott pénzügyi
terv fedezeti pont elemzést, induló költségvetést,
eredménykimutatást és cash flow kimutatást tartal-
mazott, amelyek négy oldalnyi szövegben leírt rész-
letes feltevésekre épültek:

1. Az alapdíj 1,25 dollár/négyzetméter. Ez a piaci árak
alsó kategóriájába tartozott.

2. A javítási, karbantartási, illetve irodaszer költségek
3%-kal fognak növekedni.

3. A járulékok mértéke10,8%.
4. A képzés költségeit elsõsorban a képzési részleg

viseli. A felügyelõk fizetése tartalmazza a képzési
költségeket, mivel õk nyújtják a helyszíni képzést.
A képzési költség körülbelül 30%-a a felügyelõk fi-
zetésének, ami egy évben összesen körülbelül
10 800 dollár.

5. A takarító szolgálat munkatársainak órabére a kö-
vetkezõ módon emelkedik:
– 1. év: 6,50 dollár
– 2. év: 7,00 dollár
– 3. év: 7,50 dollár

6. A takarító szolgálat felügyelõinek órabére a kö-
vetkezõ módon emelkedik:
– 1. év: 9,00 dollár
– 2. év: 9,00 dollár
– 3. év: 9,50 dollár

7. A második évben a beosztottak száma megkétsze-
rezõdik, és egy újabb felügyelõ áll munkába. A
harmadik évben újabb 50%-kal nõ a beosztottak
száma, és egy félállású felügyelõ is munkába áll,
így összesen 2,5 teljes munkaidõs felügyelõ lesz a
vállalkozásban. A heti 20 óránál többet dolgozó
beosztottak, illetve felügyelõk a heti 40 órás mun-
kaidõ esetén járó juttatások arányos részét kapják.

8. A képzési programban a bérek a tervek szerint
nem változnak (kivéve 1998-as minimálbér-növeke-
dést).
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a saját korábbi adatait vette alapul. A CVE korábban
átlagosan 2,53 dollárt kapott egy négyzetméternyi te-
rület ellátásáért. A szervezet azonban korábban kizá-
rólag állami megbízásokat teljesített, amelyek a társa-
dalmi küldetés támogatása céljából némileg eltúlzott
díjtételeket alkalmaztak. A CVE azt állapította meg,
hogy a piaci árak négyzetméterenként 1,3 és 1,4 dol-
lár között mozognak. A szervezet úgy döntött, hogy
induláskor a legalacsonyabb árat alkalmazza. Miután
igazolta a munkája minõségét és megalapozta a vál-

lalkozás hírnevét, majd magasabb árat szab. Mindezek alapján a 17. ábrán
látható bevételi elõrejelzést kapta a CVE.

5.2 A szolgáltatás költsége. A CVE az elõbbihez hasonló módon határozta
meg a szolgáltatás költségeit is. Kiszámította az egységnyi munkaterület ellá-
tásához szükséges beosztottak, illetve felügyelõk számát, az egy dolgozónak
járó fizetést, és a kettõ szorzataként megkapta a bérköltséget (lásd az ered-
ménykimutatást a 20. ábrán). A számításhoz használt adatok itt is a CVE sa-
ját tapasztalataira, illetve iparági kutatásokra támaszkodtak.

5.3 Induló költség. A pénzügyi tervezés másik fontos eleme a vál-
lalkozás által igényelt induló tõke nagyságának meghatározása volt
(lásd 18. ábra). A CVE elõször megvizsgálta, hogy milyen felszerelé-
sekre lenne szüksége. Az biztos volt, hogy a nagyobb vállalkozás mû-
ködtetéséhez szükség lesz új takarító felszerelésekre és egy furgonra.
A CVE felvette a kapcsolatot néhány beszállítóval, és megállapította,
hogy a fenti eszközök összesen 30 000 dollárba kerülnek. A takarító
szolgálat üzleti terve alapján 1 500 dollárra lehetett becsülni a taka-
rítószerek költségét. Végül a CVE kutatásai azt mutatták, hogy a ve-
võk körülbelül 60 nap után fizették ki a számlákat. A 60 nap bérei-
nek kifizetéséhez körülbelül 8 500 dollárra volt szüksége a szervezet-
nek. A várható bevételek és költségek alapján a CVE 31 000 dolláros
veszteséget kalkulált az elsõ évre. Ezt is számításba véve a szervezet
összesen 71 000 dollárra becsülte az IME induló költségét.

5.4 Mûködtetési költségek. Ezután a CVE-nek ki kellett számítani az IME mû-
ködési kiadásait. Az IME összes mûködési kiadása állandó költség volt (va-
gyis nem függött közvetlenül az értékesítési volumentõl). Az állandó költsé-
gek felsorolása a 19. ábrán látható.
Az állandó költségek nem feltétlenül emelkednek az értékesítés növekedésé-
vel, így a CVE a korábbi vállalkozásai alapján is meg tudott becsülni bizo-
nyos költségeket (pl. a bérleti díjat, a közüzemi szolgáltatások díját stb.). A
szervezet egyszerûen csak az inflációval korrigálta a korábbi adatokat. A töb-
bi költséget a feltevések részletesen megindokolták. A munkatársaknak pél-
dául csak egy év munkaviszony után járnak juttatások, így az elsõ évben ez-
zel nem kell számolni. A harmadik évben viszont az értékesítési volumen nö-
vekedése miatt a menedzsernek fel kell vennie egy helyettest. Az új állandó
költségeket, például a menedzser fizetését más vállalkozások hasonló beosz-
tású vezetõinek bére alapján becsülte meg a szervezet.

17. ÁBRA. AZ IME TERVEZETT BEVÉTELE

1. év
125 000

1,30

162 500

Terület (négyzetméter)
Ár / négyzetméter ($)
VÁLLALKOZÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ($)

2. év
250 000

1,35

337 500

3. év
300 000

1,40

420 000

18. ÁBRA. AZ IME INDULÓ KÖLTSÉGEI

Megnevezés
Takarító felszerelések
Furgon beszerzése és karbantartása
Induló készletek
Induló bérköltségek

Induló költségek összesen
Az 1. év fedezendõ 

vesztesége
TELJES FINANSZÍROZÁSI IGÉNY

Költség ($)
10 000
20 000

1 500
8 500

40 000

31 000

71 000

19. ÁBRA. AZ IME 
ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEI

Az IME összes mûködtetési
költsége állandó költség
volt:

– Bérleti díj
– Közüzemi szolgáltatások

díja
– Telefonköltség
– Vezetõi fizetések
– Biztosítási díj
– Dolgozók bére
– Licencdíjak
– Szállítási költségek
– Felszerelések költségei
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20. ÁBRA. EREDMÉNYKIMUTATÁS – IME TAKARÍTÓ SZOLGÁLAT

1. év
162 500

85 852
18 720
11 346

-
3 000
2 060
1 000

800
122 778
39 722

50 000
-

5 031
4 914

398
6 410

184
567

3 250
70 754

(31 032)
-19,10%

8 000
3 000

11 000

8 000
50 000
58 000
15 968
9,83%

ELÕREJELZÉS
Vállalkozásból származó bevétel

Szolgáltatás költsége
Bérek

Beosztottak
Felügyelõk

Járulékok
Juttatások
Képzési költség
Anyagköltség
Szállítási költség
Javítás és karbantartás

Szolgáltatás költsége összesen
BRUTTÓ EREDMÉNY

Mûködési költségek
Menedzser fizetése
Helyettes fizetése
Járulékok
Bérleti díj és közüzemi szolgáltatások díja
Telefonköltség
Biztosítás és egyéb dolgozói juttatások
Licencdíjak és letéti költségek
Irodaszerek
Hirdetés és promóció

Összesen

Nettó eredmény (a kiegészítõ szolgálta-
tások költségei és a támogatások nélkül)
Haszonkulcs

Kiegészítõ szolgáltatások költségei
Adminisztratív támogatás
Egyéb támogatás

Összesen
Adományok és támogatások
C&C/DR szerzõdések
REDF

Összesen
NETTÓ EREDMÉNY

HASZONKULCS

2. év
337 500

172 973
37 440
22 830
8 068
3 000
4 120
2 000
1 000

251 431
86 069

50 000
-

5 957
5 040

410
10 114

211
583

6 750
79 065

7 004
2,08%

8 000
3 000

11 000

8 000
25 000
33 000
29 004
8,59%

3. év
420 000

207 168
49 400
27 838
10 119
3 000
5 150
2 500
1 000

306 175
113 825

50 000
15 000

7 421
5 040

422
12 255

218
601

8 400
99 357

14 468
3,44%

8 000
3 000

11 000

8 000
25 000
33 000
36 468
8,68%

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTSÉGE
A szolgáltatás költsé-
gének meghatározá-
sához a CVE kiszámí-
totta az egységnyi
munkaterület ellátá-
sához szükséges be-
osztottak, illetve fel-
ügyelõk számát, az
egy dolgozónak járó
fizetést, és a kettõ
szorzataként meg-
kapta a bérköltséget.
A munkatársaknak
csak egy év munkavi-
szony után járnak
juttatások, így az el-
sõ évben ezzel nem
kell számolni.

MÛKÖDÉSI
KÖLTSÉGEK
Az IME összes
mûködési kiadása
állandó költség
volt, amelyet az
inflációval korrigált
a CVE. A harmadik
évben a mene-
dzser helyettesé-
nek a fizetése is
megjelenik a költ-
ségek között.

1. ÉVI VESZTESÉG
A CVE becsült elsõ
évi veszteségét
hozzáadták az IME
induló költségéhez
(lásd 18. ábra).

ÁRBEVÉTEL
Az IME tervezett
bevételének szá-
mítását lásd a 17.
ábrán. ÉRZÉKENYSÉG-

VIZSGÁLAT
Az eredmény-
kimutatásból lát-
ható, hogy az
IME fenntartha-
tósága nagyobb
mértékben függ
a bérköltségek
nagyságától,
mint az anyag-
költségektõl (mi-
vel a munkatár-
sak költségei
arányosan sokkal
magasabbak az
anyagköltségek-
nél). Éppen ezért
rendkívül fontos,
hogy a CVE fo-
kozottan ügyel-
jen a bérköltsé-
gek alakulására
(lásd az 5.7. pon-
tot a 141. olda-
lon).
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5.5 Fedezeti pont. Egy másik fontos mutató, amit a CVE-nek ki kellett számíta-
nia, a fedezeti pont (vagyis a költségek megtérüléséhez szükséges értékesítési
volumen, lásd 21. ábra).

21. ÁBRA. A FEDEZETI PONT KISZÁMÍTÁSA
A CVE az alábbi lépésekkel számította ki az IME fedezeti pontját:

1. LÉPÉS: Az egységár kiszámítása
A CVE az eredménykimutatásban szereplõ becslés
alapján határozta meg éves árbevételt. Az egy-
ségár kiszámításához elosztotta a teljes értékesí-
tési bevételt a teljes takarított terület nagyságá-
val. Inflációra is számított a szervezet, ezért az
egységár az elsõ éves 1,3 dollárról a harmadik év-
re 1,4 dollárra emelkedett.

2. LÉPÉS: Az egységnyi változó költség ki-
számítása
Ezután a CVE-nek meg kellett határoznia a válto-
zó költségek nagyságát. Ezek a takarított terület
nagyságától függõ költségek. Az IME összes szol-
gáltatási költsége változó volt. Minél nagyobb te-
rület takarítását vállalta a cég, annál több munka-
erõre, képzésre és anyagra volt szüksége. Az egy-
ségnyi változó költség kiszámításához a teljes
szolgáltatási költséget (a változó költségek össze-
gét) el kell osztani a takarított terület nagyságá-
val. Az egységárhoz hasonlóan az egységnyi vál-
tozó költség is nõ az infláció miatt.

3. LÉPÉS: A fedezeti összeg kiszámítása
Az értékesítési bevétel változó költségek által fel
nem emésztett része az állandó költségeket fedezi,
azon túl pedig hozzájárul a nyereséghez. A fedeze-
ti összeg kiszámításához le kell vonni az egységnyi
változó költséget az egységárból.

4. LÉPÉS: A fedezeti pont kiszámítása
Ezzel rendelkezésre állt a fedezeti pont – vagyis
az állandó költségek megtérüléséhez szükséges
értékesítendõ mennyiség – kiszámításához szüksé-
ges összes adat. A CVE állandó költségei a mû-
ködési költségek, amelyek nagysága nem függ az
értékesítési volumentõl. Akár 300 000 négy-
zetméter területet takarított a vállalkozás, akár
nullát, a vezetõk fizetéseit és közüzemi szolgálta-
tások díját mindenképpen ki kell fizetni. A fede-
zeti pont kiszámításához a CVE egyszerûen elosz-
totta az állandó költségeket az egységnyi fedezeti
hozzájárulással. A számítások azt mutatták, hogy
az elsõ évben még nem térülnek meg a költsé-
gek, a második és a harmadik évben azonban
igen, és ekkor már nyereség is várható.

1. év
125 000
162 500

1,30

2. év
250 000
337 500

1,35

3. év
300 000
420 000

1,40

1. év
70 754

0,32
222 654
125 000
NEM

3. év
99 357

0,38
261 868
300 000
IGEN

1. év
125 000
122 778

0,98

3. év
300 000
306 175

1,02

1. év
1,30
0,98

0,32

2. év
1,35
1,01

0,34

3. év
1,40
1,02

0,38

1

2

3

4

Takarított terület (nm)
Értékesítési bevétel ($)
Egységár ($/nm)

Takarított terület (nm)
Szolgáltatás költsége 
(változó költség – $)

Egységnyi változó 
költség ($/nm)

2. év
250 000
251 431

1,01

Egységár ($/nm)
Egységnyi változó 
költség ($/nm)
Fedezeti 
összeg ($/nm)

Teljes állandó költség ($)
Fedezeti összeg
($/nm)
Fedezeti pont (nm)
Tervezett összterület (nm)

MEGTÉRÜL?

2. év
79 065

0,34
229 656
250 000
IGEN

(nm = négyzetméter)
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5.6 Cash flow elõrejelzés. A CVE cash flow elõrejelzést is készített az IME szá-
mára (lásd 22. ábra). Ez a kimutatás lehetõvé tette, hogy a CVE megtervezze
a pénzeszközök be- és kiáramlását, és így gondoskodjon arról, hogy legyen
elegendõ pénze a vállalkozásnak a munkatársak bérének kifizetésére és a
tisztítószerek megvásárlására. A cash flow kimutatás segített megtervezni a
beszerzéseket és megismerni a vállalkozás finanszírozási igényeit. Sok vállal-
kozás azért nem jár sikerrel, mert elfogy a készpénze. A CVE gondoskodni
akart arról, hogy az IME-vel ez ne történhessen meg.

5.7 Mérleg elõrejelzés. A CVE tervében nem szerepelt mérleg elõrejelzés. 
A mérleg a szervezet pénzügyi helyzetét bemutató egyik legfontosabb doku-
mentum, amely pillanatképet ad a szervezet pénzügyi állapotáról. A források
azt mutatják, hogy a vállalkozás mekkora összeggel tartozik a hitelezõinek és
a beszállítóinak; az eszközök pedig azt, hogy milyen erõforrások állnak a vál-
lalkozás rendelkezésére. A vállalkozás nettó értéke azt mutatja, hogy a szerve-
zet mekkora nyereséget halmozott fel az idõk folyamán. Mivel az IME új vál-
lalkozás volt, nem voltak eszközei, illetve forrásai. A mérleg olyan pénzügyi
kategóriákat mutat be, amelyek komplex módon összefüggnek az ered-
ménykimutatás, illetve a cash flow kimutatás elemivel. Noha az IME induló
mérlege szinte csak nullákat tartalmaz, ez idõvel bizonyára változna. Éppen
ezért a CVE-nek is érdeke elõre jelezni az IME mérlegének várható értékeit.
A CVE elkészítette a legfontosabb pénzügyi beszámolókat, a pénzügyi terv
mégsem volt teljes. A szervezet nem vizsgálta meg, hogy a nyereség, illetve
veszteség változása milyen hatással lenne az eszközeire, illetve a forrásaira.
Így tehát a CVE-nek nem volt mihez mérnie a tényleges teljesítményét.
A CVE pénzügyi helyzete vizsgálatának egyik lehetséges módszere az érzé-
kenységvizsgálat lehetett volna. A szervezet a pénzügyi modellje feltevéseinek
tesztelésével megállapíthatta volna, hogy milyen hatással lenne a vállalkozás

22: CASH FLOW KIMUTATÁS – IME

Indulás
(31 500)
(31 000)

-
-
-

(8 500)
-

(71 000)
-

(71 000)
-

(71 000)
71 000

–

(dollárban)
Felszerelések és anyagok
Forgótõke változása
Árbevétel
Változó költségek
Állandó költségek
Fizetések
Értékcsökkenés

Nettó eredmény
Értékcsökkenés 
Mûködésbõl származó (operatív) cash flow
Forgótõke arányos nyereség

Nettó cash flow
Adományok és támogatások
Nettó cash flow támogatások után

1. év

162 500
119 778
76 595

-
4 410

(38 283)
4 410

(33 873)
-

(33 873)
50 000
16 127

2. év

337 500
248 431
69 701

7 875
11 493
7 875

19 368
-

19 368
25 000
44 368

3. év

420 000
303 175
86 203

5 355
25 267

5 355
30 622
31 028
61 650
40 000

101 650

4. év

595 000
404 000
172 550

4 095
14 355
4 095

18 450
-

18 450
15 000
33 450

5. év

797 500
519 750
231 275

2 835
43 640

2 835
46 475

-
46 475

-
46 475

A CVE nem vizsgálta meg,
hogy a nyereség, illetve a
veszteség változása milyen
hatással lenne az eszközei-
re, illetve a forrásaira. Így
tehát a szervezetnek nem
volt mihez mérnie a tényle-
ges teljesítményét.
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a CVE pénzügyi teljesítményére (lásd 23. ábra). Az eredménykimutatásból
(20. ábra) például látható, hogy a bérköltség adja a teljes költség jelentõs ré-
szét, míg az anyagköltség csak viszonylag kis részt képvisel a költségek kö-
zött. Az érzékenységvizsgálatból kiderülne, hogy a vállalkozás fenntarthatósá-
ga nagyobb méretékben függ a bérköltségek nagyságától, mint az anyagkölt-
ségektõl. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a CVE fokozottan ügyeljen a
bérköltségek alakulására.

5.8 Megvalósítási terv. A CVE dokumentációjában nem szerepelt világos meg-
valósítási terv. Ha dátumokat, konkrét célokat és értékelési kritériumokat is
megadunk a tervben, azzal biztosíthatjuk, hogy a terv szerint történjen a
megvalósítás. Ezek az információk ugyanis lehetõvé teszik, hogy a vezetõk
hamar felismerjék a felmerülõ problémákat. Bizonyos esetekben a probléma
korai azonosítása segíthet megelõzni, hogy a szervezet értékes erõforrásokat
pazaroljon el. A 24. ábrán egy megvalósítási terv minta látható. A tényleges
megvalósítási tervek ennél sokkal részletesebbek lehetnek. Rendkívül fontos
olyan értékelést segítõ mutatókat beépíteni a tervbe, amelyek jelzik, ha a terv
kiigazítást igényel.

A CVE üzleti tervének hiányosságai ellenére az IME sikeres vállalkozássá vált.
Bizonyos esetekben a hiányzó részek miatt a CVE-nek menet közben kellett
módosítania a stratégiáját. A vezetõség sok esetben a vállalkozás alakulását
követve pontosította a terv általános megállapításait. Az éves és a havi értéke-
sítési tervbõl például heti értékesítési célok lettek. A CVE iparágban szerzett
korábbi tapasztalata segített elkerülni a költséges hibákat. A második évben a
CVE már maradéktalanul teljesítette a pénzügyi, illetve küldetéssel kapcsola-
tos célkitûzéseit.

23. ÁBRA. ÉRZÉKENYSÉGVIZS-
GÁLAT
Néhány példa az érzékenységvizs-
gálat során tesztelt kérdésekre:

Mi történik, ha az IME vevõi
nem fizetik meg az 1,3 dollár /
négyzetméter árat az elsõ év-
ben? Az IME értékesítési volume-
ne nem változik, az értékesítési
bevétel nagysága azonban csök-
ken.

Mi történik, ha a dolgozók a
vártnál kevésbé termeléke-
nyek? A bérköltség nõ, az érté-
kesítési bevétel azonban nem
változik.

Mi történik, ha a költségek ma-
gasabbak a vártnál? Nõ az
anyagköltség.

Mi történik, ha az IME nem kap
annyi megbízást, amennyit sze-
retne? Csökken a szolgáltatási
terület nagysága, az ár azonban
nem változik. A csökkenõ volu-
mennel együtt a szolgáltatások
költsége is csökken.

24. ÁBRA. MEGVALÓSÍTÁSI TERV MINTA

Felelõs
Ügyvezetõ
igazgató

Mene-
dzser

Mene-
dzser

Feladat
Menedzser felvétele

Egy jelentõs takarítási 
megbízás elnyerése

Ajánlattétel és szerzõdéskötés
a tervezett haszonkulcs eléré-
sét biztosító áron; további
megbízások elnyerése az elsõ
évre célként kitûzött 125 000 nm
szolgáltatási terület elérése ér-
dekében

Határidõ
1997. de-
cember

1998.
március

1998. 
június

Ellenõrzési pont
Vezetõ felvéve

Takarítási szerzõdés
legalább 50 000 nm
területre

Szerzõdés a nyilván-
tartásban; a terve-
zett haszonkulcs el-
érését biztosító árak;
a tervezett számú
ügyfél alkalmazása a
vállalkozásban
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A CVE 1998 januárjában Arthur Trentont nevezte ki
az Industrial Maintenance Engineers (IME) vállalatve-
zetõjévé. John Brauer, a CVE ügyvezetõ igazgatója és
Michelle Tatos, a szervezet pénzügyi és marketing
igazgatója egyaránt örömmel fogadata Trentont, aki
korábban már vezetett takarító szolgálatot, és igen el-
kötelezett volt a CVE küldetése iránt. Úgy tûnt, Tren-
ton ideális jelölt az IME vezetésére. Brauer és Tatos
egyaránt arra számított, hogy 1998 márciusára Tren-
ton el tud nyerni egy jelentõsebb megbízást a vállalko-
zásnak, és az IME belekezdhet a tervezett agresszív nö-
vekedésbe.
Márciusra azonban a két vezetõ már aggódni kezdett.
A vállalakozás nem a tervek szerint haladt. Úgy tûnt,
az IME nem pályázik egyetlen nagyobb megbízásra
sem. Trenton látszólag keményen dolgozott, mégis ke-
vés eredményt tudott felmutatni. Brauer megkérte Ta-

tost, hogy a teljesítendõ követelmények világos meghatározásával segítsen
Trentonnak a munkaterv kidolgozásában, és támogassa a vállalkozás elindítá-
sában. Tatos besegített, de továbbra sem volt látható eredmény.  A pénzügyi
igazgató kezdett nyugtalanná válni – az üzleti tervben volt a hiba vagy
Arthur Trenton nem volt megfelelõ a feladatra?

A második negyedéves veszteség kezelése
1998 júniusában a CVE vezetõség már nem hunyhatott szemet tovább a
probléma felett. Elérkezett a pénzügyi év vége, és a kimutatások szerint az
IME nemcsak a tervezett bevételt nem érte el, de a kiadásai is jelentõsen
meghaladták az elõre jelzett értéket (lásd 25. ábra). Az IME alig három hó-
nap alatt 17 253 dolláros veszteséget termelt. A CVE költségvetése csupán 56
dollár veszteséggel számolt erre az idõszakra. A veszteség nagy része a „aján-
lattételi költségek” növekedésébõl adódott. Trenton jelentõsen alálicitált a
versenytársaknak egy megbízás elnyeréséhez, és az ebbõl eredõ folyamatos
veszteséget a „ajánlattétel” kiadásainál könyvelte el (lásd 25. ábra). Ez na-
gyon aggasztotta Tatost – a CVE-nek nem volt 17 000 dollárja a váratlan
veszteség fedezésére. Az igazgatónõ kezdte elveszteni a bizalmát Trentonban.
Rájött, hogy a menedzser több olyan munkába még bele sem kezdett, amit
már befejezettnek mondott. Például egyáltalán nem hirdette az IME vállal-
kozását: 5 000 dolláros költségvetése volt erre a célra, amibõl csupán 157
dollárt használt fel. Ez részben megmagyarázta, hogy a vállalkozás miért
nem tudott munkát szerezni. Tatos egyre több idõt fordított Trenton képzé-
sére és felügyeletére, de továbbra sem látott eredményt. A CVE vezetõi úgy
döntöttek, hogy megválnak Trentontól, és több ponton módosítják a vállal-
kozás üzleti stratégiáját.

6. fejezet:
A vállalkozás elindítása

Elérkezett a pénzügyi év vé-
ge, és a kimutatások szerint
az IME nemcsak hogy a ter-
vezett bevételt nem érte el,
de a kiadásai is jelentõsen
meghaladták az elõre jelzett
értéket.

V6
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1. Új menedzser. A CVE szerencsére hamar megtalálta Trenton utódját.
JoJo Sanchezt júliusban nevezték ki az IME új menedzserévé. Sanchez asszony
hamar rájött, hogy komoly hibák vannak a vállalkozás üzleti tervében. Az IME
stratégiája minden évben egy nagy épület (kb. 100 000 négyzetméter szolgálta-
tási terület) takarítási megbízásának elnyerésére épült. Ezeknek az épületeknek
a kezelõi azonban nem vették komolyan számításba az IME-t takarító szolgálat-
ként. Ezeket az épületeket bevált, sikeres takarító szolgáltatók látták el. Az épü-
letek kezelõi ekkor még nem bízhattak az IME-ben (lásd 2. pont).
Ezt felismerve az IME új vállalatvezetõje a nagy épületek helyett a kis és köze-
pes szolgáltatói szerzõdéseket pályázta meg. Elküldte az IME brosúráját a po-
tenciális megrendelõknek, majd ezután telefonon és személyesen is kapcsolatba
lépett velük. Minden lehetõségnek utánajárt, és számtalan üzleti telefont bo-
nyolított le megbízások után kutatva. 1998 novemberére Sanchez – a korábbi
visszaesés ellenére – majdnem teljesítette az IME korábbi pénzügyi célkitûzése-
it. A vállalkozás idõarányos nettó eredménye mindössze 1 205 dollárral maradt
el a tervezettõl.

25. ÁBRA. AZ IME EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(AZ 1998. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRULÓ NEGYEDÉVRE)

ÁRBEVÉTEL

Szolgáltatás költsége
Közvetlen bérek és bérterhek
Munkatársak képzésének költségei
Anyagköltség
Ajánlattételi költségek

Szolgáltatás költsége összesen
BRUTTÓ EREDMÉNY

MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
Vezetõi fizetések és terhek
Általános és adminisztrációs költségek
Hirdetés és promóció
Licencdíjak és letéti költségek
Bérleti díj

Mûködési költségek összesen

Nettó eredmény (a kiegészítõ szolgáltatások
költségei és a támogatások nélkül)
Kiegészítõ szolgáltatások

Adományok és támogatások
NETTÓ EREDMÉNY

Tényleges

20 987

16 739
-

1 596
16 800
35 135

(14 148)

19 813
3 281

157
-

1 654
24 905

(39 053)
3 176

24 976
(17 253)

Tervezett

20 700

7 344
332
700

-
8 376

12 324

21 312
5 115

5 000
113

1 640
33 180

(20 856)
4 176

24 976
(56)

A CVE 17 253 dollár vesztesé-
get termelt az elsõ negyed-
évben, ami messze megha-
ladta a tervezett 56 dollárt.

Ajánlattételi költségek:
A veszteség nagy része a
„ajánlattételi költségek” növe-
kedésébõl adódott. A mene-
dzser jelentõsen alálicitált a
versenytársaknak egy megbí-
zás elnyeréséhez, és ebben a
sorban könyvelte el az ebbõl
eredõ folyamatos veszteséget.

Menedzser:
A menedzser látszólag ke-
ményen megdolgozott a fi-
zetéséért, tehát mi lehetett
a jelentõs veszteség oka? 
Az eredménykimutatás két
tétele segített megmagya-
rázni az eltérést.

Hirdetés:
A költségvetésben elõirány-
zott 5 000 dollárból igen ke-
veset (mindössze 157 dollárt)
fordított a menedzser az IME
hirdetésére. Ez részben meg-
magyarázta, hogy a vállalko-
zás miért nem tudott új meg-
bízásokat szerezni.

Az IME új vállalatvezetõje a
nagy épületek helyett a kis és
közepes szolgáltatói szerzõdé-
seket pályázta meg.
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26. ÁBRA. AZ IME EREDMÉNYKIMUTATÁSA (2000. JANUÁR 31-I ADATOK ALAPJÁN) 
A JÚLIUSTÓL JANUÁRIG TERJEDÕ IDÕSZAKRA (KÖRÜLBELÜL 7 HÓNAP)

Idõarányos tényleges

34 011
168 159
202 170

123 860
13 834
2 324

-
1 640

141 658
60 512

60 276
15 077
6 282
2 967

865
1 750

87 217

(26 705)
48 028

52 145
22 669
42 279
20 778
6 849

144 720
69 987

BEVÉTEL
Szerzõdések a várossal és a megyével
Egyéb megbízások

Bevételek összesen

Szolgáltatás költsége
Közvetlen bérek és terheik
Anyagköltség
Felszerelések értékcsökkenése
Felszerelések javítása és karbantartása
Egyenruhák és mosodai költségek

Szolgáltatás költsége összesen
BRUTTÓ EREDMÉNY

MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
Vezetõi fizetések és terheik
Általános és adminisztrációs költségek
Hirdetés és promóció
Bérleti díj
Tanácsadói díjak
Furgon értékcsökkenése

Mûködési költségek összesen

Nettó eredmény (a kiegészítõ szolgáltatások költsége és a támogatások nélkül)

Kiegészítõ szolgáltatások

Adományok és támogatások
REDF
MOCD
C&C
D R szerzõdés
NCSL szerzõdés

Adományok és támogatások összesen
NETTÓ EREDMÉNY

Idõarányos tervezett

34 011
117 955
151 966

94 693
16 716
2 547

280
3 504

117 740
34 226

59 331
15 081

800
2 968
2 500
2 750

83 430

(49 204)
79 556

60 833
24 000
42 280
3 200
5 600

135 913
7 153

Teljes tervezett

58 306
270 530
328 836

214 289
36 172
5 322

480
6 864

263 127
65 709

106 052
30 244

1 800
5 088
2 500
5 667

151 351

(85 642)
154 310

104 999
41 144
72 480
19 200
7 600

245 423
5 471

Noha az IME még nem volt nye-
reséges, már lényegesen elõrébb
járt a tervezettnél.

Veszteség: az IME
idõszak során felhal-
mozott 26 705 dollá-
ros vesztesége mesz-
sze elmaradt a terve-
zett 49 200 dolláros
hiánytól.

Nettó eredmény: az IME nettó ered-
ménye (a támogatásokkal együtt)
több mint 60 000 dollárral meghalad-
ta a tervezett értéket. A vállalkozás
20 hónap alatt 25 000 négyzet-
méterrõl 266 457 négyzetméterre nö-
velte a szolgáltatási területét, és jó
úton haladt afelé, hogy 2000 decem-
berére megtérüljenek költségei (fe-
dezeti pont).
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2. Profi üzleti / iparági tanácsadás. Az új szerzõdések megpályázása során
Sanchez megvitatta Brauerrel és Tatossal a nagy projektek megpályázásának a
nehézségeit. Közösen bemutatták a problémát az REDF-nek, amely találkozót
szervezett a CVE-nek a kiterjed szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezõ vezetõ
üzleti szakemberekbõl álló „Partners for Profit” nevû csoporttal. A CVE vezetõi
arra számítottak, hogy a nagy épületek megbízásaihoz kapnak elérhetõségeket.
Ehelyett a találkozó után a szakértõk azt javasolták, hogy az IME inkább a köze-
pes méretû épületeket célozza meg. Sanchez rájött, hogy a csoport tagjai szerint
az IME még nem volt felkészülve a nagy megbízásokra, és nem akartak addig a
nagyobb épületekhez elérhetõségeket adni, amíg a vállalkozás nem mutat fel
több sikert a középkategóriában.
Az REDF tanácsadói csoportjával történt találkozó nem nyitott meg új üzleti le-
hetõséget az IME elõtt, egy másik kapcsolat azonban rögtön a vállalkozás hasz-
nára vált. Az REDF tárgyalásokat kezdeményezett az IME és az Egyesült Álla-
mok egyik legnagyobb takarító ellátó és szolgáltató vállalkozása között. A nagy-
vállalat küldetésének is része volt a hátrányos helyzetû emberek segítése. Az el-
sõ kapcsolatfelvételt követõ néhány hónap során az IME szoros együttmûködést
alakított ki a vállalattal, amelytõl képzést, termékeket, idõ- és munkatárs-beosz-
tási tanácsokat, illetve általános rendszerértékelést kapott.

3. A piac, az árak és a fizetések változása. A CVE az idõk folyamán
több ponton is módosította az IME eredeti üzleti tervét. Elsõként a
célpiacát tekintve váltott a 100 000 négyzetméter területû nagy épü-
letekrõl közepes méretû (25 000–50 000 nm területû) magántulaj-
donban álló épületekre. Ezen kívül a szervezet úgy döntött, hogy a
tervezettnél gyorsabb ütemben növeli az árait. A CVE az tapasztalta,
hogy a minõség sokkal fontosabb a vevõk számára, mint az ár. Végül
a CVE arra is rájött, hogy a tervezett bérszinten nem tud felvenni, il-
letve megtartani megfelelõen képzett felügyelõket. A helyi gazdasági
körülmények között a felügyelõk órabére 9 és 12 dollár között moz-
gott a költségvetésben tervezett 7-9 dollár helyett.

Összegzés
Az IME rendkívül sikeres vállalkozás lett. 2000 januárjára a CVE közel került a
céljai megvalósításához. A szervezet elsõ lépésként diverzifikálta a bevételeit.
1996-ban a társaság még szinte teljesen rá volt utalva az állami megbízásokra és
a külsõ finanszírozásra. 2000 januárjában a CVE már számos különbözõ forrás-
ból – köztük adományokból, piaci szerzõdésekbõl és állami tõkébõl – finanszíroz-
ta a mûködését. A CVE bevált modellje és eredményessége elismerést vívott ki.
Noha jelen esettanulmány összeállításakor az IME még nem volt nyereséges,
már lényegesen elõrébb járt a tervezettnél. A pénzügyi év elsõ hét hónapjában
csak 26 705 dollár veszteséget termelt a vállalkozás, ez azonban messze elmaradt
a tervezett 49 200 dolláros hiánytól. Ahogy az IME 2000. január 31-i adatok
alapján készített eredménykimutatásában (26. ábra) is látható, a vállalkozás net-
tó eredménye (a támogatásokkal együtt) több mint 60 000 dollárral meghaladta
a tervezett értéket. A vállalkozás 20 hónap alatt 25 000 négyzetméterrõl 266 457
négyzetméterre növelte a szolgáltatási területét. Az IME  jó úton haladt afelé,
hogy 2000 decemberére megtérüljenek költségei. Ennél is fontosabb azonban,
hogy az IME hatékonyan segítette a CVE küldetésének teljesítését. 1999 decem-
berében az IME 16 teljes munkaidõs munkatársal dolgozott, ami megfelelt az
eredeti célkitûzéseknek. Az IME ma már bevételt termel a CVE-nek és kedvezõ
munkalehetõséget biztosít az értelmi fogyatékos munkavállalóknak.

Az IME szoros együttmûkö-
dést alakított ki az Egyesült
Államok egyik legnagyobb ta-
karító ellátó és szolgáltató
vállalkozásával, amelytõl kép-
zést, termékeket, idõ- és mun-
katárs-beosztási tanácsokat,
illetve általános rendszerérté-
kelést kapott.

Az IME ma már bevételt ter-
mel a CVE-nek és kedvezõ
munkalehetõséget biztosít
az értelmi fogyatékos 
dolgozóknak.
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A NESsT-rõl

A NESsT nemzetközi nonprofit szervezet, amelynek célja, hogy hosszú távú
megoldásokat találjon a szegénység és a társadalmi igazságtalanság problé-
máira. Ennek érdekében a szervezet társadalmi vállalkozásokat, vagyis olyan
nonprofit szervezetek által mûködtetett, küldetés-orientált vállalkozásokat tá-
mogat, amelyek elõsegítik a civil társadalom szervezeteinek pénzügyi fenn-
tarthatóságát és azok társadalmi hatását.

A NESsT négy olyan kezdeményezésen keresztül éri el a célkitûzéseit, ame-
lyek az üzleti vállalkozások eszközeit és stratégiáit a nonprofit vállalkozások
küldetésével és értékeivel egyesíti:

– NESsT Vállalkozási Alap: jótékony befektetési alap, amely tõkét és kapacitás-
bõvítõ támogatást nyújt Közép- és Kelet-Európa és Latin-Amerika feltörek-
võ piacain mûködõ társadalmi vállalkozásoknak;

– NESsT Egyetem: törekszik az elszámoltathatóság, az innováció, a nonprofit
vezetõképzés és a profizmus erõsítésétésére a társadalmi vállalkozások kö-
rében;

– NESsT Tanácsadás: szakmai képzést és tanácsadói szolgáltatásokat nyújt tár-
sadalmi vállalkozások fejlesztéséhez a világ több mint 40 országában;

– NESsT Piactér: globális webáruház, ahol  társadalmi vállalkozások termékei-
ket és szolgáltatásaikat kínálhatják egy szélesebb vásárlóközönségnek.

Az 1997-ben alapított NESsT a társadalmi vállakozások egyik úttörõje, külö-
nösen a feltörekvõ piacgazdaságokban. Az NESsT nonprofit szervezete Buda-
pesten (Magyarország), Santiagóban (Chile) mûködtet regionális irodát, és
Kaliforniában (USA) tart fenn helyi képviseletet. A NESsT csapata hat külön-
bözõ országból származó, nonprofit és üzleti tapasztalatokkal egyaránt ren-
delkezõ szakemberekbõl áll. A NESsT munkáját prominens jótékony szerve-
zetek, magánszemélyek és vállalatok támogatják, fõként az Európai Unió or-
szágaiban és az Egyesült Államokban. A NESsT éves bevételének körülbelül
30%-át saját bevételt termelõ tanácsadó vállalkozása teremti meg.

2004-ben a NESsT elnyerte a Skoll Alapítvány Társadalmi Vállalkozói Díját
(Skoll Award for Social Entrepreneurship).

www.nesst.org
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En sus marcas, listos... se
trata de una guía para
principiantes que le ayu-
dará a decidir   si el ampli-
ar o emprender una activi-
dad empresarial puede
contribuir a que su    orga-

nización alcance el
autofinanciamiento,
y cómo hacerlo. 

En sus marcas, lis-
tos... le ayudará a:
evaluar su nivel de
preparación para
emprender activi-
dades empresari-
ales; identificar las
oportunidades que
plantean de sus
actividades empre-
sariales; evaluar si se
ajustan a sus valores
fundamentales, mis-
ión, competencias y
metas; evaluar la
factibilidad de las
distintas ideas de
actividad empresari-
al y su capacidad
para ponerlas en
marcha.

Get Ready, Get Set is 
a set of 3 tools in 1:

1. Guide book (50 pages)
outlining each step in the
process; 

2. Worksheets (75 on
CDROM) with practical
exercises;

3. Case study (40 pages)
with a real-life example of
how a nonprofit applied
each step of the process.

(2002, English version;
Includes workbook binder,
CD with 75 worksheets,
40-page case book & 50-
page guide book; 

(250mm x 300mm)  

Price: US$45 plus 
shipping and handling. 

ISBN 1-930363-03-6

Enterprising
Mentality:
A social enterprise
guide for mental health
and intellectual disabili-
ties organizations

A great companion piece for
Get Ready, Get Set... for mental
health and intellectual disability
organizations!

(2005; 48 pages, 210mm x 300mm) 
Price: US$10 plus shipping and handling 
(also available in eBook PDF format for US$8). English only. 

En sus
marcas,
listos…
es un set
de tres her-
ramientas en una:

1. Guía introductoria 
en la que encontrará 
cada etapa del proceso
(50 páginas) 

2. CDROM con 75 
ejercicios prácticos;

3. Estudio de caso 
(40 páginas) de una 
OSC que pone en práctica
este proceso, contado en
seis etapas.

(2005, versión español;
Precio incluye un cuader-
no, un estudio de caso,
una guía introductoria, y
CDROM con ejercicios
prácticos. 

(250mm x 300mm) 

Precio: US$45 más gastos
de envío y tramitación. 

ISBN 1-930363-08-7

Social Enterprise Toolkit
Get Ready, Get Set:
Starting down the road
to self-financing

Get Ready, Get Set is a
beginner-level handbook
that helps you decide
whether (and how) starting
up or expanding a social
enterprise can help your
nonprofit organization
achieve its
financial and
mission goals. 

Get Ready,
Get Set will
help you
assess your
readiness for
social enter-
prise; identify
opportunities
that match
your core val-
ues, mission,
competencies
and goals;
and assess the
feasibility of
enterprise
ideas and
your capacity
to undertake
them.  

En sus marcas, listos… En
camino hacia el 
autofinanciamiento 

The Get Ready, Get
Set process helps
you to identify and
test those
enterprise ideas
that appear to have
the potential to
match your financial
or social goals.

En el manual se
esboza un creativo
método para
seleccionar las ideas
de actividades
empresariales que
se ajusten tanto a
las competencias
principales como a
los criterios de
selección definidos
por la organización.

To order, visit “NESsT Publications” at: www.nesst.org
(Para comprar, visite “Publicaciones NESsT” en: www.nesst.org 

NEW

ISBN 1-930363-12-5

Also available in Czech!



Risky Business: The Impacts
of Merging Mission and
Market, examines the
impact - both financial
and nonfinancial - of
entrepreneurial activities
on small social
change organiza-
tions. 

An important
contribution to
the growing
debate on “social
return on invest-
ment,” Risky
Business uses
analyses of 45
social enterprise
cases from 15
countries to
examine impact
in terms of finan-
cial performance,
mission/values, organiza-
tional culture, relations
with stakeholders, etc. 

Risky Business challenges
many of the assumptions
made about performance
“measurement” and “met-
rics,” pointing out the
unique challenges of quan-
tifying and qualifying the
financial and social
impacts of social enter-
prise. 

(2004; 290 pages)
Price: US$30 plus 
shipping and handling
(176mm x 250mm)
ISBN 1-930363-04-4

Also available in
eBook format on CD

ROM!

(2003; 
306 pages)
Price: US$15
plus shipping

and handling.

Risky Business is a good
resource for:
- students
- researchers
- practitioners

Español:
Solamente
disponible en 
formato electrónico
en  CD ROM

(2003; 306 páginas)
Precio: US$15 más
gastos de envío y
tramitación.
(176mm x 250mm) 
ISBN 1-930363-06-0

Social Enterprise Toolkit
Risky Business:
The Impacts of Merging
Mission 
and Market

Con una importante contribu-
ción al creciente debate sobre la
rentabilidad social de la inver-
sión" OSC emprendedoras ofrece
un marco de referencia para
evaluar el impacto que tienen

las actividades
empresariales en las OSC,
en el ámbito financiero y
en otros. A partir del
análisis de 45 casos entre
OSC de 15 países que se
esfuerzan por lograr el
autofinanciamiento,
NESsT determinó un con-
junto de ocho elementos
"impulsadores de valor"
con los cuales puede
examinar el impacto en el
desempeño financiero, en
la misión, en la cultura
organizacional, en las rela-
ciones con los sectores
interesados, etc. Los casos

aportan reflexiones sobre los particu-
lares desafíos que plantea el evaluar
el impacto de las actividades empre-
sariales en organizaciones locales
pequeñas. OSC emprendedoras es
una publicación de lectura obligada
para quienes estén interesados en las
más recientes reflexiones sobre los
desafíos de cuantificar y calificar
tanto la rentabilidad financiera
También en inglés como la rentabili-
dad social de una inversión. 

OSC Emprendedoras:
Los desafíos de impulsar
la misión mediante el aut-
ofinanciamiento

"Risky Business is a
welcome addition
to the growing
body of literature
on social enterprise
. . . if you only read
one book on this
increasingly
important subject,
make it this one."
- Lisa Cannon review
in Alliance Magazine
(June 2004)

"I have read quite a number of books on social
enterprise, and Risky Business is the best of the
bunch.  It gets beyond the hype to the real
experiences of real NGOs and provides a
complete quantitative and qualitative analysis of
both successes and difficulties.  I highly
recommend it to staff & board of organizations
considering launching a social venture." 

- Shannon St. John, Triangle Community Foundation 

“He leído muchos libros sobre el tema de las
actividades empresariales sociales, y OSC
Emprendedoras es el mejor del grupo. Va al grano,
contando experiencias verdaderas de OSC verdaderas,
ofreciendo un análisis completo de los éxitos y
desafíos, tanto cuantitativo como cualitativo. Les
recomiendo este libro a los líderes y directorios de
organizaciones que están pensando poner en marcha
una actividad empresarial social.” 

- Shannon St. John, Triangle Community Foundation 

To order copies of Risky Business, visit “NESsT Publications” at: www.nesst.org
(Para comprar OSC Emprendedoras, visite “Publicaciones NESsT” en: www.nesst.org 

OSC Emprendedoras
es un buen recurso
para
- alumnos
- investigadores
- profesionales 



(2005; 24 pages; 
176 mm x 250 mm)  

Price: US$10 plus 
shipping and handling
(also available in
eBook PDF format via
email for only US$8). 

ISBN 1-930363-11-7

Social Enterprise Toolkit
All in the Same Boat: 
An Introduction to
Engaged Philanthropy

Todos en el mismo bote se
intenta responder algu-
nas de estas preguntas
para los donantes que
estén considerando la
posibilidad de incur-
sionar en la filantropía
de inversión para sus
donaciones benéficas,
además de servir como recurso
para quienes ya han adoptado este
enfoque. 

Muchos filántropos
son exitosos profesion-
ales, inversionistas o
emprendedores en el
mundo empresarial.
Además de sus recursos
financieros, ellos traen
consigo sus conocimien-
tos y experiencia acu-
mulada, habilidades y
redes de colegas que

pueden resultar de gran beneficio
para las organizaciones sin fines de
lucro a las que apoyan. Una canti-
dad cada vez mayor de donantes y
filántropos están buscando manera
de involucrarse más de cerca con
una "cartera" limitada de organiza-
ciones benéficas, a las que les apor-
tan una valiosa combinación de
capital financiero, intelectual y
social. Estos llamados "filántropos
comprometidos" infunden a sus
actividades de donación los princi-
pios y herramientas de las inver-
siones arriesgadas, trabajando en
alianza con estas organizaciones
durante períodos prolongados.

¿Por qué se ha extendido este
enfoque en todo el mundo? ¿Cómo
se diferencia de la filantropía tradi-
cional? ¿Cuáles son los beneficios y
limitaciones potenciales de este
enfoque de inversión? ¿Qué puede
aprenderse del trabajo de organiza-
ciones dedicadas a la filantropía de
inversión ya existentes? 

Todos en el mismo
bote:
Una introducción 
a la filantropía 
de inversión 

To order copies of All in the Same Boat, visit “NESsT Publications” at: www.nesst.org

Coming soon!

All in the Same
Boat will soon be 
available in multiple
languages. NESsT is
currently working
with partners to
produce versions in
Czech, French,
German, Hungarian,
Italian and Russian.

If you’re interested
in producing a 
version in your 
language, please
contact us at:
nesst@nesst.org

Special Offer!

Members of the European
Venture Philanthropy
Association (EVPA) receive
a special discount rate for
bulk orders of the printed
English version of All in the
Same Boat. Contact us for
your special rate today and
save! nesst@nesst.org

All in the Same Boat
answers questions for
donors who are consider-
ing an engaged approach
to their charitable giving
and serves as a resource
for engaged philanthro-
pists already in the field. 

Many philanthropists
are successful business pro-
fessionals, investors or
entrepreneurs. In addition
to their financial
resources, they
bring expertise,
skills, and collegial
networks that can
be of enormous
benefit to the non-
profits they sup-
port. 

A growing num-
ber of donors and
philanthropists are
seeking ways to
become more closely
involved with a limited
“portfolio” of charities, pro-
viding a combination of
financial, intellectual and
social capital. These so-
called “engaged philan-
thropists” infuse their
grantmaking activities with
the principles and tools of
venture capital investing,
partnering with these
organizations over an
extended period of time. 

Why is engaged philan-
thropy on the rise world-
wide? How does this
approach differ from tradi-
tional philanthropy? What
are the potential benefits
and pitfalls? All in the Same
Boat attempts to answer
some of these questions for
donors who are consider-
ing an engaged philanthro-
py approach to their giv-
ing. 

An ideal
introduction to
engaged
philanthropy, All in
the Same Boat is a
resource for both
donors and
charities alike.

SAVE

(2005; 24 páginas; 
176 mm x 250 mm)  

Español: Solamente
disponible en 
formato electrónico.

Precio: US$8 
(en formato PDF 
enviado por email). 



Enterprise activities are
not for all nongovernmen-
tal organizations (NGOs),
nor are they easy for those
NGOs that do venture into
the marketplace. 
Profits for
Nonprofits exam-
ines the practical
challenges and
obstacles in
implementing
self-financing.
The 20 Central
European NGO
enterprises docu-
mented in Profits
for Nonprofits have
not succeeded
without signifi-
cant effort, risk
and sacrifice. The cases
illustrate that manage-
ment, access to credit, con-
flicts between for-profit
and nonprofit mission,
legal, tax and regulatory
issues, potential fallout
and competition with for-
profit small-businesses,
public accountability,
ethics and potential abuses
are all recurring issues that
the NGOs face in using
self-financing strategies.
However, Profits for
Nonprofits illustrates that,
while not the panacea,
self-financing can generate
income and further  the
mission of nonprofit par-
ent organizations. 

(1999; 192 pages; 
176 mm x 250 mm). 

Price: US$30 plus
shipping/handling. 

ISBN 1-930363-01-X

(1999; 92 pages; 
176 mm x 250 mm). 

Price: US$20 plus
shipping and han-
dling.

ISBN 1-930363-00-1

Social Enterprise Toolkit
Profits for Nonprofits:  
An Assessment of the
Challenges in NGO Self-
Financing

The NGO Venture Forum is a
handy “primer” for anyone
seeking to better under-
stand the fundamental
issues of enterprise activities

in the nonprofit
sector. 
In 1999, NESsT
convened a world-
wide group of 75
leading thinkers
and practitioners
to examine strate-
gies for support-
ing the enterprise
activities of
NGOs. Developed
from the official
NGO Venture
Forum proceed-
ings, the book

contains chapters on:
- how self-financing 

contributes to NGO 
sustainability;

- the unique ethical 
challenges of introducing
profit motives into 
mission-driven NGOs;

- “social auditing” as a
method for measuring 
the impact of nonprofit
enterprise;

- assessing NGO capacity 
for self-financing;

- models of business 
planning for nonprofit
enterprise;

- capitalizing NGO 
enterprises.

The NGO Venture Forum is an
excellent introduction to the
emerging field.

The NGO Venture
Forum: Lessons in Self-
Financing from the
International Gathering

". . . should be
essential reading for
donors and
practitioners alike
throughout the
world . . . a highly
readable
contribution to the
expanding debate
about a nonprofit
capital market . . ."
- Malcolm Hayday
The Charity Bank
(London)

To order copies of Profits for Nonprofits and/or The NGO Venture Forum, 
visit “NESsT Publications” at: www.nesst.org

Special Offer!

Order Profits for
Nonprofits together with
NGO Venture Forum and
save US$5. Also means
savings on shipping!

SAVE



A significant percent-
age of nonprofit
income comes from
social enterprise,
including the sale of
products, services
and other earned
income and business
activities. However,
many nonprofits are
unfamiliar with the
legal and tax
regime that governs
such activities, how
such activities will

affect their nonprofit sta-
tus, how such income
should be reported, or
how it is taxed. 

The first of its kind, the
NESsT Legal Series con-
sists of country-specific
guides designed to help
nonprofits understand the
legal and regulatory
framework for social enter-
prise in their country. 

The NESsT Legal Series
consists of country-specific
guides to help nonprofits
understand the legal/regu-
latory framework for social
enterprise in their country:
how such activities will
affect their nonprofit sta-
tus, how such income
should be reported and
taxed. With extensive
input from lawyers,
accountants, nonprofit
practitioners, and tax spe-
cialists, the guides provide
an assessment of: 1) what
the current law states
about social enterprise; 2)
how the current law is/has
been interpreted; 3) effects
of the law on the nonprofit
sector; and 4) recommen-
dations for improving the
law. 

NESsT Legal Guides
are approximately 25-
35 pages in length.  

Price: US$8 per guide
(plus shipping and
handling). 
(220mm x 285mm)

Also available in PDF
format via email for
only US$6!

Las guías tienen 
aproximadamente 
25-35 páginas.

Precio: US$8 por guía
(más gastos de envío y
tramitación). 
(220mm x 285mm) 

También disponibles en
formato electrónico
para solo US$6! 

Social Enterprise Toolkit
NESsT Legal Series

Un significativo por-
centaje de los ingresos
de las OSC se deriva
de las actividades
empresariales. Sin
embargo, muchas
OSC no están famil-
iarizadas con el régi-
men jurídico y tribu-
tario que rige tales
actividades, la forma
en que éstas afectan
su condición de
organizaciones sin
fines de lucro, cómo
deben reportarse
tales ingresos y cómo aplicar
los tributos. 

La Serie de Guías Legales
NESsT, la primera en su
tipo, consiste en estudios
realizados en distintos país-
es, diseñados para ayudar a
las organizaciones a enten-
der el marco legal y regu-
lador que rige las activi-
dades empresariales en sus
países.

La Serie de Guías Legales
NESsT ha sido desarrollada
para ayudar a las OSC a
entender el marco legal y
regulador que rige en sus
países en relación con el
desarrollo de actividades
empresariales. Con los
aportes de abogados, conta-
dores, profesionales de OSC
y especialistas en materia
tributaria, las guías evalúan
una serie de aspectos: 1) el
régimen jurídico y tributario
que rige tales actividades, 2)
la forma en que tales activi-
dades influirán en la condi-
ción de organización sin
fines de lucro, 3) cómo
deben reportarse los ingre-
sos, cómo se aplican los trib-
utos, y 4) ciertas recomenda-
ciones para mejorar la legis-
lación vigente.

La Serie de Guias
Legales NESsT

“[The NESsT legal guides are]
valuable not only for the CSO
sector itself but also for
researchers and academics, as
well as practitioners and
parliamentarians who may
be looking at law reform
proposals. This is a highly
worthwhile project, 
and NESsT is to be
congratulated for pursuing
it.”
- International Journal of Civil
Society Law (Volume 1-1).

"[La Serie de Guías Legales
NESsT tiene] valor no sólo
para el sector de las OSC en
sí mismo, sino también para
investigadores y
académicos, así como
profesionales y
parlamentarios que estén
analizando propuestas de
reforma a las leyes. Este es
un proyecto sumamente
valioso y NESsT merece una
felicitación por dedicarse y
continuar con él." 
- International Journal of Civil
Society Law (tomo 1-1).

To order, visit “NESsT Publications” at: www.nesst.org
(Para comprar, visite “Publicaciones NESsT” en: www.nesst.org 



Launched in 2000, the
NESsT Case Study Series
is the first international
case study series of its kind
to focus on entrepreneur-
ship in the nonprofit sec-
tor. 

Cases provide in-depth,
practical accounts of entre-
preneurial, “self-financing”
strategies among civil soci-
ety organizations (CSOs)
worldwide. The series is a
valuable “real-life” tool for
business and nonprofit
management faculty and
students, nonprofit practi-
tioners, foundations and
philanthropists to better
understand the challenges
and lessons of entrepre-
neurship in the nonprofit
sector. 

Conservative investment strategy to build its endowment.

Membership fees, sale of products/services, rental income.

Permanent matching funds to build endowment.

Consulting contracts to businesses and governments.

Café, cinema, workshops, trainings, sale of handmade goods.

Trainings; for-profit laundromat.

Sale of educational materials, health clinic services.

Outpatient services, food and cookie sales, housecleaning.

Trainings, consultations on business planning and development.

Rental of resort island, sale of logo-bearing products.

Membership fees and sale of artisanal goods.

Training and consulting services for NGOs and businesses.

Guided tours of environmentally-focused recreation area.

Delivery of meals and other services to refugees. 

In English y en Espanol:
1. Corona Foundation (Colombia)

2. Hogar de Cristo (Chile) 

3. FES Foundation (Colombia)

4. Casa de la Paz (Chile) 

5. CIEM Aconcagua (Chile) 

6. CODEMU (Chile)

7. Mexfam (Mexico) 

8. Fundamor (Colombia) 

9. Fundaempresa (Colombia)

English only (solo Ingles):
10. Green Action (Croatia)

11. Association of the Blind (Croatia)

12. SLAP (Croatia)

13. Eco Center (Croatia)

14. Udruga MI (Croatia)

All NESsT case studies are approxi-
mately 20-30 pages in length. 

Todos los casos tienen aproxi-
madamente 20-30 páginas.

(220mm x 285mm )

All cases include:
general introduction
to the mission, pro-
grams and financial
situation of the
organization; steps
taken to start up,
manage and devel-
op self-financing
activities; analysis of
the impact of self-
financing; and analy-
sis of key lessons
learned. 

Cada caso incluye:
Introducción gener-
al a la misión; pro-
gramas y situación
financiera de la
organización; pasos
seguidos en los ini-
cios; manejo y
desarrollo de las
actividades de auto-
financiamiento;
análisis del impacto
del autofinan-
ciamiento; y análisis
de las lecciones
claves aprendidas. 

Case 
(Caso)

Self-Financing Activity 
(Actividad de autofinanciamiento)

Individual case price: FREE
(for PDF versions via email).
For printed cases via post,
US$3.00 per case for ship-
ping and handling. 

Precio por caso: GRATIS
(en formato PDF enviado
por email). Solo se cancela
US$3.00 por gastos de
envío y tramitación.

Download cases in PDF 
format for free at: 

www.nesst.org/cases

Se pueden bajar sin costo
los casos en formato PDF en: 
www.nesst.org/cases

Social Enterprise Toolkit
NESsT Case Study Series / La Serie de los Estudios de Casos NESsT

La Serie de los Estudios de
Casos NESsT, iniciada en
el año 2000, es, en su tipo,
la primera serie interna-
cional enfocada en el auto-
financiamiento del sector
no lucrativo. 

Los casos entregan una
profunda y práctica visión
de las estrategias del auto-
financiamiento usadas por
organizaciones del sector
civil (OSC). Son una
valiosa herramienta “de la
vida real” para que profe-
sores y alumnos de car-
reras de negocios y de
gestión no lucrativa, así
como lideres de OSC, fun-
daciones, y filántropos
puedan entender mejor las
lecciones y los desafíos del
autofinanciamiento.

FREE



The first document of 
its kind, Commitment to
Integrity is a “code of
ethics” for the self-
financing or enter-
prise activities of non-

profit organizations. The
principles, developed by
NESsT in cooperation
with colleagues around the
world, address the ethical
dimensions of CSO com-
mercial activities in four
key areas: 

- commitment to 
mission and values; 

- commitment to 
transparency; 

- commitment to
fairness; 

- commitment to 
accountability. 

The principles are intend-
ed to help nonprofit lead-
ers recognize and better
prepare for these ethical
dimensions of entrepre-
neurial activity. 

Commitment to Integrity is
a practical tool to help you
ensure that ethical and
responsible standards are
upheld at every stage of
your enterprise planning
and development.

(2000; 2 pages, 
210 mm x 297 mm) 

Price: FREE (PDF
download)

ISBN 1-930363-02-8 

Social Enterprise Toolkit
Commitment to
Integrity: Guiding
Principles for Nonprofits
in the Marketplace

El primer documento
en su tipo,
Compromiso con la
Integridad es un
"código de ética" para
las OSC que incursio-
nan en el autofinan-
ciamiento. Desarrollado por
NESsT en colaboración con
colegas de todo el mundo, este
conjunto de principios y están-
dares aborda las dimensiones
éticas de la participación en
actividades empresariales, en
cuatro campos fundamentales:
- compromiso con la misión y

valores; 
- compromiso con la trans-

parencia; 
- compromiso con la equidad;
- compromiso con la buena

gestión. 

Pretende ayudar a los líderes
de las OSC a reconocer y a
prepararse adecuadamente
para abordar las dimensiones
éticas de sus actividades empre-
sariales. 

Compromiso con la Integridad
es una herramienta práctica
que le ayudará a garantizar que
sus estándares de profesionalis-
mo, normas éticas y respons-
ables se reflejen en cada etapa
de la planificación y desarrollo
empresarial.

Compromiso con la Integridad:
Principios básicos para organizaciones
sin fines de lucro que incursionan en el
mercado para generar ingresos propios

The Social Enterprise Ethics Initiative (SEE INIT) is 
an ongoing effort of NESsT to address the unique
ethical issues of nonprofit organizations as they use
enterprise activities to further their mission and/or
financial goals. Read more about current SEE INIT
activities on the SEE INIT link of the NESsT website. 

Las OSC, sus Actividades Empresariales y La Ética es
una iniciativa que conlleva un permanente esfuerzo
por parte de NESsT; ha sido ideada para abordar los,
más bien únicos, temas éticos que enfrentan las
organizaciones sin fines de lucro al recurrir a las
actividades empresariales para lograr el cumplimiento
de su misión y/o metas financieras.

To download copies of Commitment to Integrity, visit:
Para bajar Compromiso con la Integridad, visite en:

www.nesst.org/SEEINIT.htm

Download free
copies of
Commitment to
Integrity from the
NESsT website in PDF
format in the follow-
ing languages: 

Czech
French
Hungarian
English
Portuguese
Russian
Slovak
Slovene
Spanish
Urdu

(2000; 2 páginas , 
210 mm x 297 mm) 

Precio: GRATIS (bajan-
do un PDF)

ISBN 1-930363-02-8

Se pueden bajar sin
costo copias de
Compromiso con la
Integridad en forma-
to PDF del sitio web
NESsT en los sigu-
ientes idiomas: 

checo
eslovako
esloveno
español
francés
húngaro
inglés
portugués
ruso
urdu
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felkészülni, vigyázz...
Az önfinanszírozás megteremtésének elsõ lépései

A felkészülni, vigyázz... címû gyakorlati kézikönyv non-
profit szervezetek munkatársainak és felügyelõ bizott-
sági tagjainak segít megalapozott döntést hozni arról,
hogy kezdjenek-e önfinanszírozási tevékenységet vagy
indítsanak-e társadalmi vállalkozást. A felkészülni, vi-
gyázz... segít 1) megérteni a társadalmi vállakozás jelen-
tését és összefüggéseit; 2) a szervezeten belül meghatá-
rozni a társadalmi vállalkozás céljait; 3) kiválasztani
egy megfelelõ vállalkozási ötletet; és 4) felmérni a tár-
sadalmi vállalkozás megvalósíthatóságát és a szervezet
felkészültségét a vállalkozással járó feladatokra. A non-
profit szervezetek munkatársai nyomon követhetik a
társadalmi vállalkozás tervezésének lépéseit miközben
saját szerveztük adatai alapján gyakorlati feladatok so-
rát hajtják végre. Az esettanulmány jól illusztrálja, ho-
gyan valósulnak meg a könyvben leírt lépések a gya-
korlatban. A felkészülni, vigyázz... tökéletes útmutató az
önfinanszírozás megteremtéséhez.

A NESsT-rõl

A NESsT nemzetközi nonprofit szervezet, amelynek
célja, hogy innovatív stratégiákat fejlesszen ki a civil
társadalom pénzügyi megerõsítésének érdekében.
1997-es megalapítása óta a NESsT a társadalmi vállal-
kozások és az aktív jótékonyság egyik úttörõje, különö-
sen Közép-Európában és Dél-Amerikában feltörekvõ
piacgazdaságokban. A NESsT budapesti és santiagói
irodáiban dolgozik a társadalmi vállalkozások fejleszté-
sén a kutatás, a publikálás, képzések, tanácsadás és
más kezdeményezések útján. A NESsT Vállakozási Ala-
pon keresztül a NESsT kiválasztott társadalmi vál-
lakozások portfólióját támogatja, hogy a szervezetek -
fenntartható bevételi forrását jelentõ és küldetésükhöz
kapcsolódó -önfinaszírozási vállalkozásukat elkezdhes-
sék vagy bõvíthessék.

További információk a NESsT honlapján olvashatók: 
www.nesst.org

www.nesst.org


