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Szociális gazdaság foglalkoztatási 

aránya (CIRIEC, 2012) 

EU27 átlag 6,53% 
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100.25 

34.81 

158.42 

32.29 31.51 

Szövetkezetek foglalkoztatási 

arányának növekedése 2000-2010 

(CIRIEC, 2012) 
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A szociális gazdaság széles körben elfogadott definíciója a 
következő:  

 

Azon magán jellegű, formális keretek között szervezett vállalkozások csoportja, 
melyek döntéshozatali szabadsággal és önkéntes tagsággal rendelkeznek.  

 

Tagjaik szükségleteinek piacon keresztül, áruk előállítása, szolgáltatásnyújtás, 
illetve biztosítás és finanszírozás nyújtása révén történő kielégítése érdekében 
hoztak létre,  

 

továbbá amelyek esetében a döntéshozatal, valamint bárminemű nyereség és 
többlet tagok közötti elosztása nem kapcsolódik közvetlenül a tagok által 
befektetett tőkéhez, illetve befizetett díjhoz, és amelyek esetében minden tag 
egy szavazattal rendelkezik.  

 

(CIRIEC, 2012) 
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A szociális gazdaság szektorainak közös jellemzői (CIRIEC) 

• Magánszektorokról van szó, azaz nem részei a közszférának 

• Formális szervezeti keretek, jogi személyek 

• Döntéshozatali autonómiával rendelkeznek 

• Tagságuk önkéntes 

• Nyereség vagy nyereségtöbblet elosztása tagjaik között nem a 
tagok által befektetett tőkével vagy befizetett díjjal arányos 

• Egyének, háztartások és családok, közösségek szükségleteit 
elégíti ki, nem a tőke, a befektetők érdekeit szolgálják 

• Demokratikus szervezetek -„egy tag – egy szavazat” elve 
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A társadalomi vállalkozások tevékenységeit ösztönző uniós 

kezdeményezés - Social Business Initiative 25.10.2011 COM(2011) 682 final 

 

Az EU arra törekszik, hogy az európai gazdaság gyorsabban növekedjen, több 
munkahelyet teremtsen és versenyképesebb legyen, ám ugyanakkor azt is meg 
akarja alapozni, hogy a társadalom befogadóbbá váljon. 

A társadalmi  vállalkozásoknak, illetve tágabb értelemben a szociális és szolidáris 
gazdaságnak alapvető szerep jut e törekvés megvalósításában. 

A társadalomtudatos vállalkozási tevékenységet ösztönző  kezdeményezéssel az EU 
támogatni kívánja a társadalmi vállalkozások létrejöttét és fejlődését, és meg 
szeretné könnyíteni számukra a finanszírozáshoz jutást. Az EU egyik fő 
célkitűzése, hogy „rendkívül versenyképes szociális piacgazdaságot” építsen ki. 
Ehhez azonban a jogi eszközöket alkalmassá kell tenni annak elősegítésére, hogy 
ezek a gyakran nagyon kicsi, és csak helyi szinten működő vállalkozások ki tudják 
bontakoztatni növekedési és munkahely-teremtési kapacitásaikat, és élni 
tudjanak a belső piac nyújtotta lehetőségekkel. 
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A társadalmi vállalkozás 
(social entreprise) „olyan tudatosan tervezett és 
működtetett vállalkozói tevékenység, ami a 
társadalmi problémák innovatív megoldására jött 
létre. Kettős cél vezérli: a szervezet pénzügyi 
fenntarthatóságának javításán túl célja jelentős 
társadalmi hatás kifejtése. Mindezt folyamatosan, 
felelős módon és magas színvonalon nyújtott 
termékek és szolgáltatások értékesítésén 
keresztül éri el.” (NeSsT, 2011 Tóth L.- Varga É.) 
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A szociális gazdaság támogatási lehetőségei 
(Muhhamad Yunus, 2011, Brussels) 

Vállalkozások társadalmi céljainak 
támogatása 

Hátrányos helyzetűek 
vállalkozásának támogatása 

Önfoglalkoztatás 

 

Vállalkozóvá válás 

 

Munkahelyteremtés 

 

Szociális szövetkezet hátrányos 

helyzetű tagjának foglalkoztatása 

Munkahelyi beilleszkedés támogatása 

 

Vállalkozás által szervezett közösségi 

vagy társadalmi problémákra reagáló 

tevékenység támogatása 
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Szociális gazdaság 

 

 
• Szociális szövetkezetek, szövetkezeti takarékpénztár, 

önkéntes és kölcsönös segélypénztár: 

• Tagok részesedhetnek a gazdálkodási eredményből 

Szociális gazdaság gazdasági szervezetei 

• Önkéntesség 
• Autonóm, demokratikus 

irányítás, önkéntesség 

• Közvetlenül nem függ a 
kormányzati szektortól 

Közös szervezési alapelvek 

•Alapítványok, egyesületek, egyéb non-profit jogi formák: 

•Profit szétosztásának tilalma 

Non-profit szervezetek 
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Az eddigi  hazai támogatások 
 Uniós csatlakozás utáni támogatások jellemzően 

non-profit szektor támogatásai 

 Kiemelt támogatások a foglalkoztatási célt 
megvalósító non-profit szervezeteknek – innovatív 
foglakoztatási projektek támogatása (Phare, HEFOP, 
EQUAL Közösségi Kezdeményezés, TÁMOP) 

 Gazdaságfejlesztési, fenntartható üzleti 
modellfejlesztési célok  másodlagosak a társadalmi 
célokhoz képest - támogatásfüggés 

 Kiemelt fejlesztési részterület: szociális 
szövetkezetek támogatása 
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2014-20 tervezési keretek 1 
• Partnerségi Megállapodás fő célja:  

Fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a 
foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés 

• 5 operatív program a Strukturális Alapokra: 
–Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program – GINOP 
(ERFA, ESZA és KA) 
–Intelligens Közlekedésfejlesztés Operatív Program (ERFA és KA) 
–Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP (ERFA és 
ESZA) 
–Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program – 
KEHOP (ERFA és KA) 
–Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program – VEKOP 
(ERFA, ESZA, KA) 
–Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – TOP (ERFA, 
ESZA, KA) 

+ Vidékfejlesztési OP és Halgazdálkodási OP 
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Az európai strukturális és kohéziós alapokból szociális 

alapokból közvetlen gazdaságfejlesztésre fordított 

támogatások aránya 

•  Az elmúlt 2007-2013 tervezési időszakban 

   15%  

•  A következő 2014-2020 tervezési időszakban 

  60% 

 

EMELKEDNEK A KÖZVETLEN GAZDASÁGFEJLESZTÉSRE 

FORDÍTOTT UNIÓS FORRÁSOK 
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2014-20 tervezési keretek 2 
 • Tematikus koncentráció az EU2020 stratégiai 

célok támogatása érdekében 
– 11 tematikus cél 
– Beruházási prioritások alaponként és tematikus 

célonként 
– Forrásallokációra vonatkozó elvárások 

• Strukturális alap forrásoknak a KMR-ben 45-50%-át, a többi 
régióban 20-25%-át „ESZA célokra” kell fordítani  

• ESZA források min. 20%-át a társadalmi befogadás és a 
szegénység elleni küzdelem céljára kell fordítani (ESZA, ERFA 
együtt) 

• Max. 4 beruházási prioritásra kell fordítani az OP-k ESZA 
forrásainak 80%-át a KMR esetében, 60%-át a többi régió 
esetében 
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(8.tematikus célkitűzés) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás 

ösztönzése a következők révén: 

1.munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára 

többek között helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói 

mobilitás ösztönzése révén 

2.a fiatalok, különösen a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok fenntartható 

munkaerő-piaci integrációja 

3.önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozásalapítás 

4.a nemek közötti egyenlőség biztosítása, a munka és a magánélet 

összeegyeztetése 

5.a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott 

körülményekhez 

6.aktív és egészséges idősödés 

7.a munkaerő-piaci intézmények modernizációja és erősítése, beleértve a 

transznacionális földrajzi mobilitást ösztönző tevékenységeket 

  

ESZA- rendelet tervezet 3.cikk 

Releváns beruházási prioritások 1  
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(9.) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

a következők révén: 

 

1.aktív befogadás, különösen a jobb foglalkoztathatóság érdekében 

2.a társadalom peremére szorult közösségek – például a romák – integrációja 

3.a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 

fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés elleni küzdelem 

4.a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a 

közérdekű szociális szolgáltatásokat 

5.a szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése 

6.közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák 

Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the 
European Social Fund 2014-2020, Brussels, 20.2.2013 COM(2013) 83 final 

ESZA- rendelet tervezet 3.cikk 

Releváns beruházási prioritások 2  
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A szociális gazdaság fejlesztése, foglalkoztatási 

potenciáljának erősítése  

Cél: Piacképes termékek és 

szolgáltatások előállításának ösztönzése, 

fenntartható üzleti modell alapján, 

tartós foglalkoztatási lehetőségek 

létrehozása érdekében 

Cél: A munka világába nem 

vagy csak hosszú távon 

integrálható hátrányos helyzetű 

személyek (köztük 

megváltozott 

munkaképességűek) 

képezhetőségének, 

foglalkoztathatóságának 

fejlesztése és folyamatos vagy 

időszakos foglalkoztatás 

biztosítása  

Cél: Komplex egyéni fejlesztést 

biztosító foglalkoztatási programok 

keretében átmeneti foglalkoztatás 

biztosítása a nyílt munkaerő-piaci 

elhelyezkedésre való felkészítés 

érdekében 

Tartósan támogatott munkalehetőségek a 

leghátrányosabb helyzetű csoportok számára 

A társadalmi vállalkozások ösztönzése 

és támogatása 
„Tranzit” foglalkoztatás 

Cél: Megváltozott 

munkaképességű személyek 

nyílt munkaerő-piaci vagy 

oda átvezető 

foglalkoztatásának 

ösztönzése célzott 

(kifejezetten a célcsoportra 

irányuló) támogatásokkal 

„Védett” foglalkoztatás 
Megváltozott 

munkaképességűek 

elhelyezkedésének segítése 

Támogatási eszközök:  

1. Új társadalmi vállalkozások létrehozásának 

segítése: 

- 4-5 éves támogatási időszak fokozatosan 

csökkenő intenzitású vissza nem térítendő 

támogatással, 

- folyamatos mentorálás, tanácsadás, inkubáció, 

- visszatérítendő támogatás (mikro-hitel), 

- beruházási célú támogatás. 

2. Már működő társadalmi vállalkozások 

dinamizálása és stabilizálása: 

- visszatérítendő támogatási lehetőségek, 

- tanácsadás, mentorálás, új piaci lehetőségek 

felkutatása, foglalkoztatási potenciál erősítése, 

- beruházási célú támogatás. 

3. Szakmai, hálózati együttműködések 

fejlesztése, segítése, tapasztalatcsere 

(nemzetközi is). 

4. Vállalkozás-fejlesztési mentorok képzése, 

mentorálás folyamatos biztosítása. 

Támogatási eszközök:  

1. Vissza nem térítendő támogatás a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztathatóságának 

javítását és átmeneti foglalkoztatását 

biztosító programokhoz: 

- foglalkoztatási célú támogatás, 

- képzés, egyéni fejlesztés, egyéni mentorlás 

támogatása, 

- beruházási támogatás. 

2. Szakmai, hálózati együttműködések 

fejlesztése segítése, tapasztalatcsere 

(nemzetközi is). 

3. Az érintett szervezetek működését segítő 

mentorok képzése, mentorálás, tanácsadás 

folyamatos biztosítása. 

4.  

GINOP 5., GINOP 6., VEKOP EFOP, (TOP?), VOP, VEKOP 
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Tervezett újdonságok  2014-20 között 

• Tartós támogatást nyújtó szakmai segítő struktúrák 
működtetése 

• Hangsúly a fenntartható üzleti modellek fejlesztésén és 
hálózati terjesztésén  

• Kiszámíthatóbb, tartósabb inkubációs támogatás: degresszív 
finanszírozással az önfenntartás ösztönzése 

• Pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés biztosítása 

• Visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 
kombinációja 
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• mintegy 130-200 szociális szövetkezet kisebb 
kapacitású fejlesztése 10-15 millió forinttal, 
könnyített pályázat formájában (TÁMOP 
2.4.3/D-1-13/1-2) 

• továbbá mintegy 250 szociális szövetkezet, 
üzletileg jól megalapozott fejlesztését, 
munkahelyteremtését 20-50 millió forint 
keretösszeggel (TÁMOP 2.4.3/D-2-13/1-2). 

 

 
Szociális gazdaság fejlesztése - jelenleg elérhető támogatások  

TÁMOP 2.4.3/D 

2 Mrd 
forint 

8 Mrd 
forint 
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Szociális gazdaság fejlesztése –TÁMOP 2.4.3/D 

A 2012. március 6-án megjelent pályázati felhívások a hátrányos helyzetűek 
számára munkalehetőséget és rendszeres jövedelmet biztosító szociális 
szövetkezetek tevékenységeinek megkezdését, fejlesztését támogatják.  

A szociális szövetkezetek 

támogatásakor erősíteni tudjuk 

egy társadalmi vállalkozás 

gazdasági tevékenységét: az 

ahhoz kapcsolódó 

szervezetfejlesztési elemeket, 

a piacra jutás 

megalapozásához szükséges 

kutatási és tervezési 

erőforrásokat, szükséges 

eszközöket, de  

 

 

ezen tevékenységek támogatói szándéka 

mellett a szervezet társadalmi céljai mentén 

elvárjuk a humánerőforrás fejlesztését, és a 

hátrányos helyzetű rétegek egyéb 

támogatását. Utóbbi tevékenység kiterjedhet a 

vállalkozás termékeihez és szolgáltatásaihoz 

szükséges humánkapacitások fejlesztésére: 

potenciális munkavállalók képzésére, 

munkahelyi beilleszkedésének 

támogatására, a tagok egyéb, munkavégzést 

akadályozó szükségleteinek kielégítésére, 

bérük átmeneti támogatására. 
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Központi szakmai támogatás a pályázóknak és a megvalósítóknak: 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

  
 

az elért eredmények elemzéséhez, 
visszacsatolásához, terjesztéséhez 

a regionális ill. országos hálózati és szakmai 
együttműködéshez 

a projektszintű önértékeléshez 

a projekt szakmai céljainak megvalósításához  a 
tervezési és megvalósítási szakaszban 
(változásmenedzsment, minőségbiztosítás, 
fenntarthatóság) 
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A jelenlegi szakmai támogatás eszközei: 

•közvetlen egyéni tanácsadás 

•csoportos szakmai konzultáció 

•szakmai rendezvények (pl. regionális tematikus műhely, hálózati találkozó, 
tudásbővítés) 

•információszolgáltatás hazai és külföldi bevált gyakorlatokról, 
partnerkapcsolatok építéséhez, a fenntarthatóság megtervezéséhez 

•módszertani segédanyagok 

•tapasztalatok megosztása, közvetítése a foglalkoztatáspolitika alakítóinak 

•kutatások eredményeinek megosztása 

•tájékoztatás (pl. szakmai hírlevél, honlap) 
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Köszönöm a figyelmet! 


