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1. Bevezetés 
 

Projektmenedzserként és Szociális Munka - Szociális Gazdaság MA hallgatóként több 

inspiráló társadalmi vállalkozással találkoztam, dolgoztam együtt. Örömmel tapasztaltam, hogy 

szűkös erőforrásaik ellenére értéket tudnak teremteni, egyszerre munkahelyet a rászorulóknak 

és nagy gonddal előállított kézműves termékeket. Viszont azt is kellett látnom, hogy nehezen 

tudnak a fenntartható fejlődés útjára lépni, biztosítani az önfenntartáshoz szükséges 

árbevételszintet. Pályázati forrásoktól és más támogatástól függnek, ami kiszámíthatatlanná 

teszi jövőképüket. Bennük van a fejlődési potenciál, de mégse elég versenyképesek.  

Ennek hatására kezdtem el dolgozatomban a versenyképesség szervezeti szintű 

összefüggéseit. Arra keresem a választ, hogy milyen kompetenciák segítik egy társadalmi 

vállalkozás versenyképességét, milyen szinten állnak jelenleg ezek a kompetenciák és miként 

lehet fejleszteni őket.  

A versenyképesség nem könnyen lehatárolható fogalom, és ráadásul ebben a szektorban 

még kevés ilyen vonatkozású kutatást végeztek, kevés kutatási eredmény áll a rendelkezésemre. 

Ezért többféle módszert kellett egyidejűleg kombinálnom, hogy alátámasztott - jól használható 

- eredményeket kaphassak. A kutatásban –a megfelelő módszertan megtalálásában, 

adathalmazok értelmezésében- nagy segítségemre volt Junghaus Ibolya és dr. Kovács János 

Endre.  

A „megalapozott kutatás” technikájával folytatott kutató munka során interjús és 

kérdőíves módon gyűjtött gyakorlati tapasztalatok és különféle versenyképességi paradigmák 

önálló értelmezésével jutottam el olyan elméleti alapkoncepcióhoz, mely átfordítható volt 

McKinsey stratégiai menedzsment módszerére, ami végül a kutatás módszertani vázát alkotta.  
 

2. Szociális gazdaság magyarországi áttekintése 
 

2.1. A szociális gazdaságot és meghatározó társadalmi folyamatok 
 

A szociális, más néven szolidáris gazdaságot a társadalmi kohézió válsága hívta életre. 

A válság a munkaerőpiac szerkezeti átalakulását követően, a tartós munkanélküliek számának 

korábban soha nem látott mértékű növekedése miatt alakult ki.  Munkabér és egyéb tőke híján 

a munkamegosztásból és így a társadalmi javak újraelosztásából is speciális élethelyzet, területi 

elmaradottság, és/vagy alulképzettség miatt kiszoruló tömegek társadalomhoz való tartozása és 

egyben létfenntartása megingott.  

Nyugat-Európában a technológiai modernizáció miatt már a ’60-as évek végétől 

megjelent a strukturális munkanélküliség, amit a piacok ’80-as évek végétől erősödő 

globalizációja, összefonódása tovább súlyosbított. Magyarországon (a többi kelet-európai 

országhoz hasonlóan) a teljes foglalkoztatottság a szocializmus alatt mesterségesen fennmaradt, 

majd a rendszerváltást követően hatványozott problémaként jelent meg a munkanélküliség. A 

foglalkoztatott szint 1996-ra 52%-ra süllyedt.1 Azóta a világgazdasági helyzet alakulásától 

függően, hullámzóan, de javulás mutatkozik, azonban a foglalkoztatási ráta Magyarországon 

2007-ben még mindig 7-8%-kal az EU-átlag alatt volt (1). Majd ezt követően a 

közfoglalkoztatás széles körű bevezetése javított a helyzeten. Ugyanakkor a közfoglalkoztatás 

                                                           
1https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo1989_2009.pdf 
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bővülése nem jár együtt a fizetőképes kereslet bővülésével, ami a piaci fejlődéshez 

nélkülözhetetlen.  

A munkaerő-piacon kívül rekedtek visszaintegrálása nemcsak morális és politikai 

kérdés, hanem gazdasági szükségszerűség. Egyrészt a fogyasztásra alapuló gazdaság nem 

mondhat le ilyen széles fogyasztói körről. Másrészt súlyosan megterheli az államháztartást a 

társadalombiztosítást meg az adóalapokat érintő jövedelemkiesés, ami növekvő redisztributív, 

munkajövedelem pótló kiadásokkal párosul. 

A jóléti rendszerektől tartósan (több éve,évtizede, esetleg generációk óta) függő 

munkanélküli személy elveszíti munkavégző képességét, sem képzettséggel, sem szaktudással, 

sem munkakultúrával nem rendelkezik. Képessé tevés (empowerment) nélkül nem illeszthető 

vissza a munka világába. A képessé tevésnek járulékos költségei vannak, azonban gazdaságilag 

hatékonyabb megoldás a munkajövedelem pótló állami segélyezésnél, etikai értelemben pedig 

méltányos, értékteremtő megoldás.   

Formális gazdaságban azonban - ahol a cél a haszonmaximalizálást célzó gazdasági 

növekedés és ennek érdekében a munka gazdasági tartalma kerül előtérbe – erre nincs 

lehetőség. A megoldatlan foglalkoztatási problémák miatt azonban újra létjogosultságot kapott 

a régi/új szubsztantív (beágyazott) gazdaság, melyben a gazdasági tevékenységet átszövik a 

társadalmi viszonyok (1). Szociális megközelítésből a szubsztantív gazdaságot szociális 

gazdaságnak szokták hívni.  

A szociális gazdaság félúton a segélyezés és a nyílt munkaerőpiac között sokkal több, 

mint egy szociális program vagy aktív munkaerőpiaci eszköz (mint pl. a tranzit foglalkoztatás), 

mert hosszú távú fenntarthatósági célkitűzései vannak és üzleti szervezeti keretek között 

működik. Eredményei alapján a piaci szektor és a támogatott állami szektor közé beékelődve 

„harmadik szektorrá” nőtte ki magát (1). Habár Magyarországon a jelenlegi szociálpolitikai 

helyzetben a szociális gazdaság és a másodlagos munkaerőpiac határai több ízben 

összemosódnak, és ezáltal bizonyos esetekben torzul a szociális gazdaság (mert nem tud 

érvényesülni a piac önszabályozó mechanizmusa).  

A szociális gazdaság a helyben felhalmozódott szociális tőkét gazdasági tevékenység 

révén hasznosítja a kitűzött szociális cél, a reintegráció megvalósítása érdekében. A szociális 

gazdaságnak Westlund és Westerdahl szerint egyidejűleg három funkciója van: védelem, híd 

és üzlet (1). A szociális gazdaság legfőbb jellemzője termelési és vállalkozói jellege: olyan 

munkaintenzív termékeket és szolgáltatásokat állít elő, melyet az állami-, és piaci szektor nem 

vagy nem olyan formán elégít ki; munkahelyet teremt és jövedelmet generál, azzal a céllal, 

hogy idővel önfinanszírozóvá válhasson. 

 

 

2.2. A szociális gazdaság jelenlegi helyzete 
 

A szektorról Magyarországon általánosságban elmondható, hogy forráshiányos, mert 

szolgáltatásainak/termékeinek megtérülése a jelenlegi termelési volumen mellett olyan 

alacsony és olyan lassan fejlődik, hogy nem tudja felkelteni a piaci tőke (tőkebefektetetők) 

érdeklődését (2). A tőkehiány magával vonzza a képzettség-, a szervezeti háttér és a partnerség 

hiányát(1). Ezek a versenyképességet gátló hiányosságok a kutatásom során is hangsúlyosan 

megmutatkoztak, az ezzel kapcsolatos személyes tapasztalatokat a későbbiekben részletesen 

bemutatom.    

A helyzet az utóbbi évtizedben stagnált a periodikusán elérhető támogatási források 

ellenére is. Ennek oka Frey Mária szerint abban keresendő, hogy kizárólag a termelési-, és 

működési folyamatokba injektálták a támogatási forrásokat (Start, korábbi OFA források, 

EQUAL, TAMOP), miközben  - a legutóbbi időkig - a kereslet és a kínálat spontán alakulására 
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bízták a fejleményeket. Így a spontán folyamatok során nem teremtődött meg a valós kereslet 

és strukturált kínálat, és elmaradt azoknak a szakmáknak a professzinalizálása, melyekre ezen 

a területen szükség van. E tapasztalatok alapján a jelenlegi fejlesztési periódusban (OFA 

források, GINOP) egyértelmű elmozdulás mutatkozik a piacfejlesztés és a vezetői 

kompetenciafejlesztés irányába. Inkubátorszervezetekkel folytatott interjúk tapasztalatai 

alapján ere is röviden ki fogok térni a későbbiekben. 

Magyarországon 500-600 not-for-profit szervezet (nem forprofit, de nem is klasszikus 

nonprofit szervezetek: alapítványok, szövetkezetek, és nonprofit vállalkozások) tevékenységére 

épül a szociális gazdaság (1). A szegmens a gyakorlati életben ennél szűkebb, a szervezetek 

közel harmada pénzügyi és/vagy szervezési okokból csak pályázati forrás mellett képes a 

folyamatos működésre, gazdasági önállósága nem tud megvalósulni és forrásszegény 

időszakban alvó szervezetté változik.  

 

 

2.3. A szociális gazdaság szereplői, a társadalmi vállalkozások 
 

A szociális gazdaságban működő not-for-profit szervezeteket szociális vagy más néven 

közösségi vállalkozásoknak nevezik. Jellemzőjük, hogy szociális céljaikat egyedi, a 

lehetőségekhez igazított és a helyi szociális tőkére alapozott gazdasági tevékenységgel 

törekszenek megvalósítani. 

Vállalkozói jellegük skálázhatósága az alapítók személyes motivációinak és az érintett 

társadalmi problémának függvényében színes képet mutat. Ez a sokszínűség szintén 

megmutatkozott a kutatásom során is, kimondottan törekedtem az interjúzás és kérdőívezés 

során a heterogén mintavétele. Az önfenntartó képesség és vállalkozói készség kritériumának 

kevesen tudnak maradéktalanul megfelelni. A szociális vállalkozások fontos jellemzői továbbá, 

hogy közösségi indíttatású, önkéntes részvételen (de nem önkéntes munkavégzésen) alapuló 

szervezeti struktúrával és valamilyen fokú önigazgatással rendelkeznek. Jogi formájuknál 

fogva kötelesek a felhalmozott javakat a deklarált szociális célra visszaforgatni (2). 

Társadalmi vállalkozás kifejezést a szociális vállalkozás szinonimájaként szokás 

használni, ha a társadalmi vállalkozás célkitűzése szociális („méltányos megélhetés hátrányos 

helyzetűeknek”). Árnyalatnyi különbség azonban mégis van a magyar nyelvhasználatban (az 

angol social szó kettős jelentéséből fakadóan) a két megnevezés között. A társadalmi 

vállalkozás gyakrabban használt kifejezés, és a napi gyakorlatban - tapasztalatom szerint – a 

társadalmi vállalkozás definíciót használva a professzionális vagy legalább is afelé törekvő 

üzleti szemlélet nagyobb hangsúlyt kap.  

Társadalmi vállalkozás szinonimájaként használják még a „felelős (fenntartható 

értékteremtést célzó) vállalkozás” kifejezést is. Árnyalatnyi különbséget rejt azonban ez a 

kifejezés is, mert a profitmaximalizálásra törekvő, de aktív CSR (coorporate social 

responability) tevékenységet folytató, társadalmi felelősségvállalásban aktív szervezetek is 

beletartozhatnak.  

Dolgozatomban én a társadalmi vállalkozás kifejezést használom, és vizsgálatom során 

a magukat társadalmi vállalkozásnak való szereplőket kerestem fel. Azt tapasztaltam, hogy ez 

a terminológiai kettősség az általam megkérdezett inkubátor szervezeteknél is megvan, az OFA 

Nonprofit Kft a szociális gazdaság szélesebben értelmezett szereplőinek kínál támogatást, míg 

a NESsT Europe Nonprofit Kft kimondottan az üzleti potenciállal rendelkező szereplők 

fejlesztésére fókuszál.  

Társadalmi vállalkozások, melyek alapértéke a szociális kohézió (hátrányos helyzetűek 

reintegrációja) és nem a gazdasági haszon, eredményeit nem lehet pusztán a hagyományos 

közgazdaság mutatóival mérni. Kevésbé üzleti szemléletű szakemberek működtetik, humán 
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tőkéjük alacsony színvonalú, járulékos működési költségeik pedig magasak, ezért 

hatékonyságuk elmarad a professzionális piaci szervezetek mögött, piaci feltételek mellett 

életképességük bizonytalan.  

Társadalmi vállalkozások vonatkozásában másképp kell megfogalmazni a 

teljesítményelvárásokat, sikerkritériumokat, minőségi és nem mennyiségi oldalról célszerű 

megközelíteni a hatékonyságukat. Gazdasági tevékenység biztosítja a szervezet életképességét, 

a pozitív üzleti eredmény tehát kulcsfontosságú, ehhez ugyanúgy gazdálkodni (terveznie, 

szerveznie és mérni) kell. Eredményeiket azonban az üzleti eredményen túl „soft (puha) 

indikátorokkal”, úgy, mint a különféle kompetenciák változása, valamint az életminőség 

alakulása, is mérni kell (1). 

Azért választottam kutatási témámul a versenyképesség vizsgálatát a társadalmi 

vállalkozások vonatkozásában, mert érdekel, hogy hogy lehet feloldani a szolidaritás-

versenyképesség, befogadás-versenyszelekció, közösségi szemlélet-vállalkozói mentalitás 

között feszülő kettősséget.  

 

 

3. Versenyképesség, hatékonyság  
 

3.1. Versenyképesség fogalmának meghatározása 
 

Az erőforrások szűkössége és a kereslet végessége miatt versenyhelyzet alakul ki, a 

versengés, a versenytárssal szembeni előnyszerzésre irányuló tevékenység fejlődést, szelekciót 

indukál. Az előnyszerzéshez önmagában a termelési eszközök megléte nem elégséges. 

Versenyelőnyre kompetenciák és tapasztalatok összetett kombinációjával lehet szert tenni. A 

versenyképesség és az ehhez szükséges hatékonyság azért sarkalatos tényező, mert a fejlődés 

és a kiszámítható profit záloga. Ezért tartom fontos kutatási témának a versenyképesség 

vizsgálatát társadalmi vállalkozások vonatkozásában. 

A versenyképesség tiszta piaci körülmények között értelmezhető fogalom, a szigorú 

gazdasági evolúció motorja. Kormányzati intézkedések jelentősen befolyásolják a 

versenyhelyzetet. Különleges elbírálásban (támogatásban) részesülő szervezetek, mint a pl. a 

szociális gazdaság szereplői nem tekinthetőek versenyképesnek. A támogatási időszakban ez 

nem is elvárás velük szemben, hiszen társadalmilag fontos célok megvalósítása érdekében 

eredendően hátrányos feltételekkel (képzetlen munkaerő, élőmunka-igényes technológia, 

földrajzi elszigeteltség), nagyobb termelési, előállítási költségekkel indulnak. Támogatást 

kapnak ahhoz, hogy a versenyképességhez szükséges képességeket megszerezzék. Átmenetileg 

nem érvényesül rajtuk a piac öntisztító mechanizmusa. 

Azonban a támogatási időszakot követően a versenyszféra szereplőihez hasonlóan, ha 

nem is ugyanolyan mértékben (hiszen nem kizárólagos profitmaximalizálási céllal működnek) 

versenyképessé kell válniuk, és a piac törvényei szerint kell érvényesülniük, hogy hosszú távon 

fenntartsák és fejleszthessék működésüket. Ezért e szervezetek hosszú távú fenntartható 

fejlődése attól függ, hogy birtokában vannak-e azoknak a kemény (materiális) és puha (nem 

materiálisjellegű/emberi) kulcskompetenciáknak, szervezeti képességeknek, melyek a modern 

szervezeti hatékonysághoz szükségesek. 

A versenyképesség nem egzakt, hanem több szinten és többféle megközelítésből 

vizsgálható fogalom, ezért meghatározására többféle definíció létezik. Dolgozatomban egyféle 

megközelítésből, a szervezet szintjén és vezetéselméleti vonatkozásban vizsgálom a fogalmat, 

mert az a célom, hogy egyes szervezetek szintjén feltárjam, hogy milyen kompetenciák 

segíthetik, erősíthetik versenyképességüket adott gazdasági körülmények között. 
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Hagyományos értelmezés szerint a versenyképes (versenyelőnyre szert tenni képes) 

piaci szereplő sokkal jobb minőségű terméket/szolgáltatást tud előállítani, mint a versenytársai, 

és/vagy a versenytársaknál költséghatékonyabb módon tudja termékét/szolgáltatását előállítani. 

Tehát aki versenyképes, az piaci versenyhelyzetben vagy minőséggel, vagy árral versenyez 

azokkal szemben, akik ugyanazon a piacon akarják értékesíteni terméküket/szolgáltatásukat. 

Globális és folyamatosan változó piacgazdasági keretek között - melyeknek 

köszönhetően nagyszámú és tőkeerős versenytárs van jelen egy olyan piacon, ahol az igények 

minden eddiginél gyorsabban változnak - a költséghatékonyság, ami komparatív (abszolút) 

versenyelőnyt jelentene, csak korlátozottan megvalósítható (3). Különös tekintettel igaz ez a 

társadalmi vállalkozásokra, ahol a kettős (szociális és gazdasági) célrendszernek való 

megfelelés alapvetően is többlet előállítási költséggel jár. Ennél fogva működési mechanizmusa 

már önmagában nem vagy nem eléggé költséghatékony ahhoz, hogy az árversenyben eséllyel 

induljon (vagyis ilyen módon versenyképes lehessen). 

 

 

3.2. Versenyképesség a globális piacgazdaság keretei között 
 

Globális piacgazdaságban a minőségből, egyediségből, újszerűségből és gyors 

megújulási képességből fakadó kompetitív (versengő) előnyök játszanak központi szerepet a 

versenyképességben, mert ezeket a versenytársak nem, vagy csak nehezen tudják ellensúlyozni. 

A társadalmi vállalkozások kizárólag ilyen kompetenciák mentén, ezek hatékony 

alkalmazásával tudják pozícionálni magukat az erős versenyhelyzetben. 

A folyamatos fejlődés, a dinamikusan változó keresleti igények rugalmas és minőségi 

kiszolgálása jelentenek versenyelőnyt, melynek megléte nem egy, hanem többféle tényező 

(értékteremtő képesség) együttesének függvénye.   

A versenyképesség tehát többtényezős fogalom (2).A tényezők olyan értékteremtő 

képességek, kompetenciák egymástól is függő, és együtt komplex rendszert alkotó együttese 

mellyel, az egymással versengő szervezetek versenyelőnyöket tudnak létrehozni és hosszú 

távon fenntartani. A versenyképességet befolyásoló tényezőket és hatásmechanizmusukat 

részletesen kell ismerni, hogy meg lehessen határozni melyik –szervezeti szinten 

befolyásolható- tényezőkre kell kiemelt figyelmet fordítani, ha a versenyképességet erősíteni 

akarjuk. 

A tartós versenyképesség-növelés komplex rendszer, feltétele a folyamatos tanulás, az 

állandó vevőorientált innováció, és ezek optimális humán és környezeti feltételeinek 

biztosítása. Ha a rendszer minden eleme összhangban van, akkor tartósan kedvezően tud hatni 

a szervezet (jövőbeli) pénzügyeire. 

 

 

3.3. Versenyképességre ható tényezők meghatározása közgazdasági 

megközelítésből  
 

Szervezeti szintű versenyképesség vizsgálata a dolgozatom tárgya, de a 

versenyképességi tényezőket pontosabb megismerése érdekében nagyobb - makrogazdasgi 

szintről- kezdve bontom le a tényezőket, és közgazdasági megközelítéstől haladok a 

vezetéselméleti megközelítés felé.  

 

A versenyképességre ható tényezőket makrogazdasági szinten vizsgálva Porter 

„gyémánt modellje”(rombusz alakjáról lett elnevezve) segítségével lehet át tekinteni 
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(PORTER, 1993). Az ábrát az 1. sz. melléklet tartalmazza. A tényezők dinamikusan változnak, 

így a versenyképesség is dinamikus, időben változó fogalom. 

A versenyképességet meghatározó tényezőellátottság a termelési tényezőket (beleértve 

a munkaerőt) és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrát jelenti., a keresleti viszonyok pedig a 

kereslet iparágra (szervezetre) gyakorolt hatását jelenti. Kapcsolódó és beszállító iparágak is 

hatással vannak a folyamatra, ez alatt a beszállítókat, a szolgáltatási láncban részt vevő többi 

vállalkozást (újonnan belépőket, és helyettesítő terméket gyártókat) értik. A továbbiakban, a 

dolgozat céljával összhangban a vállalati stratégia és struktúra tényezőre fókuszálok a vizsgálat 

során. A többi tényezőt vizsgálati szempontból adottnak tekintem.  

A verseny szó a tényező megnevezésében arra utal, hogy a vállalati stratégiának és 

szervezeti felépítésnek olyannak kell lennie, hogy versenyképes maradjon, versenyelőnyre 

tehessen szert a verseny könyörtelen piactisztító mechanizmusa során is. A verseny minden 

esetben többtényezős fogalom, így az ábrán megnevezett „vállalati stratégia, szervezeti 

felépítés és verseny” is arra utal, hogy tovább kell bontani a jelölt fogalmat. 

A versenyelőnyök összetettségéből fakadóan az agilis, életrevaló szervezet 

versenyelőnyre úgy tehet szert, ha világosan érti saját-, és környezete működését, és képes 

annak befolyásolására (4). 

Yamashita a versenyképesség három területi szintjét különbözteti meg egymástól: a 

logisztikait, a gazdaságit és a vezetésit (YAMASHITA 1998). A logisztikai szintbe a 

jogrendszer, a társadalmi értékrend, az üzleti etika, a szabad verseny és az oktatási rendszer is 

beletartoznak. A gazdasági szintbe a fizikai infrastruktúra, az emberi erőforrások, a környezet 

állapota és az új ötletek elterjedési sebessége is beletartozik. a vezetési szintbe a hatékonyság 

(költségek, minőség, kommunikáció, szervezés), a szervezeti kultúra (hierarchia, 

kezdeményezések bátorítása, folyamatos tanulás fontossága) és a munkakultúra (kapcsolatok, 

vezetői stílus, önbizalom, szorgalom, büszkeség) tartoznak bele (5). 

A három szintből az első kettő (logisztikai és gazdasági) szervezeti szinten kevésbé 

befolyásolható, adottság jellegű. Nagymértékben függ a szervezet által csak korlátozottan 

befolyásolható tényezőktől (mint pl. politikai és jogi környezet, vagy a technológia mé-

retgazdaságossága és költséghatékonysága). A gazdasági kiszolgáltatottság annál nagyobb, 

minél kisebb a szervezet tőkeellátottsága, így a tőkeszegény társadalmi vállalkozások (mint pl. 

a társadalmi vállalkozások) ráhatása saját gazdasági versenyképességi helyzetükre erősen 

korlátozott.   

A vezetési szint a versenyképességnek az a területi szintje, mely belsőleg a leginkább 

befolyásolható. Szervezeti keretek között a vezetési szint fejleszthető, alakítható jól 

kidolgozott, megfelelő rálátással összeállított és jövőképvezérelt stratégia mentén. Ezért a 

dolgozatban a versenyképességnek ezt a szervezeti hatékonysággal összefüggő, területi szintjét 

fogom mélyrehatóan vizsgálni.  

A jelenlegi gyorsan változó és bizonytalan gazdasági környezetben a 

tevékenységminőség (melynek szerves része a költséghatékonyság) mellett az olyan 

versenyképességi tényezők, mint rugalmasság és gyors cselekvési képesség, valamint az 

innovációs képesség felértékelődtek. Ezek az értékteremtő képességek azért értékelődtek fel, 

mert a gyorsuló fejlődéssel és kommunikációval együtt jár, hogy a termék életgörbék 

megrövidültek, és így a gyors elavulás miatt a piacnak folyamatosan valami újra van szüksége.  

Csak az a szervezet igazán versenyképes, melyet áthat a vállalkozóképesség 

(jövőorientáltság, kockázatvállalás, kezdeményezőkészség) és folyamatosan beruház az 

innovációba a siker fenntartása érdekében (YAMASHITA 1998). 

 Kay ezt úgy fogalmazta meg, hogy az igazi versenyelőny nem azt jelenti, hogy jobban 

csinálni, mint a versenytársak, hanem mást (egyedit) csinálni, és azzal uralni a teljes piaci 

szegmenst (KAY 1995). Ilyen értelemben a versenyképességet az határozza meg, hogy a 
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szervezet képes-e vállalkozó szellemet, innovációt bátorító, motivációt fenntartó szervezeti 

rendszert és humánerőforrás-eszköztárat létrehozni, szervezeti hatékonyságot biztosítani (6). 

Csath úgy véli, hogy a modern, üzleti kapcsolatokon alapuló hálózatos gazdaságban 

(melyben a termék innováció felezési ideje jóval rövidebb, mint bármikor korábban volt), a 

versenyképesség klasszikus fogalmát át kell értelmezni (CSATH, 2010). Versenyképesség 

tekintetében a gazdasági racionalitások mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a nehezen 

mérhető, puha tényezők (pl. a közösség, szervezeti kultúra, tudás, innováció –beleértve a 

szervezeti-, és folyamat innovációkat is) (3).  

Demeter, Jenei és Losonci modellje (DEMETER K.-JENEI I.-LOSONCZI D.:2011) 

szintén a puha tényezők meghatározó szerepére hívja fel a figyelmet a versenyképességet 

jelentő mérhető vállalati eredmények elérésében. Az modell 2. sz. mellékletben látható. 

Versenyképes vállalati eredmények 3 lábon állnak, egyrészt a működőképesség, másrészt a 

változóképesség határozza meg, és e képességeket a szervezeti képességek alapozzák meg. A 

szervezeti képességek alapja az egyéni képességek és a munkahelyi rutin (7). A szervezeti 

képességek színvonala meghatározó szerepet gyakorol a versenyképességre, erre az ábra 

vizuálisan is ráerősít. 

Dolgozatomban a versenyképesség alapját jelentő szervezeti képességek összefüggéseit 

és versenyképességükre gyakorolt hatásukat vizsgálom.  

 

 

3.4. Versenyképességre ható tényezők meghatározása közgazdasági 

megközelítésből  
 

 

Demeter, Jenei és Losonci közgazdasági modelljében a versenyképesség (versenyképes 

eredmények) pillérjét, miként az előző (a 2. sz. mellékletben látható) ábrán is látható volt, a 

szervezeti képességek határozzák meg (DEMETER K.-JENEI I.-LOSONCZI D.:2011). A 

modell a képességeket egyéni és csoportos tagolásban mutatja be. Azonban vezetéselméleti 

megközelítésből vizsgálva pontosabb úgy fogalmazni, hogy az egymással összefüggő, 

kölcsönhatásban lévő képességeknek egyéni és csoportos vetülete van.  

A szervezeti képességek, kultúra elemei közötti összefüggéseket lényeglátó módon 

ábrázolja McKinsey „7S” modellje (WATERMAN B., PETERS T., PHILIPS: 1980). A modell 

(mely a 7 tényező angol kezdőbetűjéről lett elnevezve) a  3. sz. mellékletben látható. A hatszög 

alakú modellben a szervezeti erősségek a központi tényező, a közös értékrendszer köré 

szerveződnek, mint 6 virágszirom. Virágszirom helyett gyakoribb az az ábrázolása a modellnek 

(a mellékletbe is ezt csatoltam), hogy az egyes tényezőket körként jelölik, mert akkor összekötő 

vonalakkal azt is lehet szemléltetni, hogy a tényezők miként függnek össze egymással. Az 

uralkodó értékrend a modell közepén található, mert minden tényezőt befolyásol.  

Ezek a versenyképesség erősítéséhez jól használható vállalati erősségek a stratégia 

(célok és tervek), struktúra (feladatmegosztási rendszer), vezetési stílus, irányítási és ellenőrzési 

rendszerek, humánerőforrás állomány, képességek. A szerző a hatszöget vízszintesen 

kettéosztja és a felső értékeket (struktúra, stratégia, rendszerek) kemény tényezőkét, a lenti 

értékeket (értékrend, stílus, képességek, humánerőforrás állomány) puha tényezőként 

aposztrofálja. A kemény tényezők önmagukban nem jelentenek versenyelőnyt, a versenyre való 

belépés alapfeltételei. A lágy tényezők kombinációja biztosítja azt az egyediséget, ami a 

versenyelőnyhöz kell. 

Az ábra olyan hasznosnak bizonyult szervezetfejlesztési szempontból, hogy a stratégia 

menedzsment egyik leggyakrabban használt eszközévé vált. „Vidám atomnak” is szokták 

nevezni, mert ahol tudatosan alkalmazták a jövőbeli célok elérésének megtervezése során, ott 

jellemzően pozitív eredményeket hozott. Az ábra geometriája (a hatszög) vizuálisan azt 
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sugallja, hogy ha a szervezet mind a 7 tényező tekintetében erős, akkor stabil működési 

mechanizmust, hatékonyságot tesz lehetővé. 

 

 

4. Versenyképességet meghatározó kulcskompetenciák 
 

4.1. Kulcskompetenciák meghatározása versenyképességi 

szempontból 
 

Versenyképesség vonatkozásában a kulcskompetenciák azon sajátos képességek és 

tapasztalatok összességét jelentik, melyekkel a szervezet a versenytársaknál nagyobb sikereket 

tudnak elérni, azáltal, hogy folyamatosan megújulva értéket tudnak teremteni a fogyasztók 

számára, változó piaci körülmények és igények között is (8). Nehezen kialakítható, de ezért 

nehezen is másolható meghatározó szervezeti képességeket jelent. Ulrich találó hasonlata 

szerint e szervezeti képességek jelentik a versenyképesség DNS-ét (ULRICH D. 2008). A 

képességek lehetnek „kemények” (kézzel foghatóak), mint pl. technológia é a tőkeerő, vagy 

„puhák” mint a szervezeti rugalmasság, gyors változtatási és tanulási képesség.  

A kulcskompetenciák egy részét szerencsés esetben értékes megkülönböztető 

kompetenciák alkothatják, melyekkel ebben a formában csak az adott szervezet rendelkezik, a 

versenytársak nem és nem tudják azokat könnyen lemásolni. Ilyen lehet a kiváló csapat, az 

innovatív kultúra, a rugalmas szervezet, és a társadalmi vállalkozások esetében a mögöttes 

történet.  

A kompetenciák kifejlesztése nem szimplán pénzkérdés, hanem annak a kérdése, hogy 

milyen hatékonyan, innovatívan és tudatosan tudja használni és fejleszteni az erőforrásait egy 

szervezet. Ezt a szervezetek tulajdonosainak és vezetőinek stratégiája, filozófiája alapvetően 

határozza meg. A hosszú távú sikeres működéshez a szervezeten belül és annak környezetében 

zajló folyamatok (mint pl. partnerségi kapcsolatok, vevői megelégedettség, szolgáltatás 

színvonala, társadalmi szerepvállalás) miértjeivel és hogyanjával kell alapvetően tisztában 

lenni, a pénzügyi eredmények csupán e folyamatok következményei, melléktermékei.  

 

 

4.2. Szervezeti dinamikát meghatározó dualitások a 

kulcskompetenciákkal összefüggésben 
 

Az ok-okozati viszonyok nyomon követésénél különös tekintettel kell lenni a szervezeti 

dualitások között húzódó feszültségekre, melyek ha egészséges arányban vannak, a fejlődés 

motorjává válhatnak. Ilyen dualitás tapasztalható pl. a mai eredmények maximalizálása 

(haszon) és a jövőbeli erőforrások (befektetés) építése, a verseny és az együttműködés, a 

technológiai tudás és az üzleti tudás, a folyamatosság és a változás, valamint a működési 

hatékonyság (termelékenységnövelés) és a stratégiai hatásosság (újszerűség, eredményesség) 

között (3). Társadalmi vállalkozások esetében a legmeghatározóbb dualitás a társadalmi 

küldetés és az üzleti sikeresség között húzódó explozív, robbanékony dinamika.  

Az együttműködésre és versenyre való egyidejű törekvés, a kooperatív verseny fontos 

duális érték, melyet angol kreált szóval úgy hívnak, hogy „coopetion” (a cooperation és 

competition szavak összeolvadásával jött létre). A kölcsönös függőségi helyzet (játékelméleti 

megközelítésben un. „nem zéró összegű játszma”) felismeréséből fakadó kooperációt jelent 
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versenytársak között. A versenytársakkal való összefogás, partnerségi kapcsolat meghatározott 

cél (pl. beszállítás, értékesítés, termékfejlesztés) érdekében szinergikus, egymásra ható 

lehetőségeket rejt magába, megsokszorozhatja a szervezet érdekérvényesítő képességét. Ilyen 

összefogásban a szervezetek skálafüggetlen, klaszterjellegű gazdasági hálózatot alkotnak, 

melyben vertikális és horizontális kapcsolatokat alakítanak ki. Stabil hálózat részeként a 

folyamatos piaci változásból eredő kihívásokra hatékonyan tudnak reagálni, emellett a 

szolgáltatási láncon belül az értékteremtés azon szakaszára összpontosíthatják figyelműket, 

melyben a legnagyobb értéket tudják előállítani, és ezáltal jobb alkupozícióba kerülnek.  

A szervezeti dualitásokban rejlő lehetőségek megfigyelése teljesen átértelmezte a 

versenyben való előrejutásról alkotott elképzeléseket. Porter „5 piaci erő” modellje a versenyt, 

mint harcot jellemezte, melyben erőfölényre van szükség, hogy a veszélyeket (mint pl. új piacra 

lépők, helyettesítő termékek) a szervezet leküzdhesse (PORTER: 1986). Később Porter 

felismerve, hogy versenyelőnyökről beszélve ki kell lépni a hagyományos értéklánc kereteiből, 

kibővítette saját rendszerét beszállítókkal, értékesítőkkel és vevőkkel, mint újabb legyőzendő 

ellenfelekkel. Ugyanakkor modern, újító gondolatként felvetette annak a lehetőségét is, hogy a 

velük való kapcsolat akár együttműködésre törekvő is lehet (PORTER 1993). 

Hagyományos, élesen versenyorientált (zéró összegű játszmában gondolkodó) piaci 

szemlélet keretei között a társadalmi vállalkozásoknak esélyük sincs labdába rúgni a felfokozott 

versenyhelyzetben (árverseny, tömegtermelés miatt). Azonban szerencsére erősödik az a 

meggyőződés, hogy a versenyorientált szemlélet amúgy sem lenne alkalmas a tartós 

versenyképesség megőrzésére, mert a vevők helyett a versenytársakra koncentrál. 

Tartós versenyképességhez arra kell törekedni, hogy a szervezet megkülönböztesse 

magát, mást csináljon, mint a versenytársak, stratégiai hatásosságra legyen képes. E tekintetben 

a társadalmi vállalkozásokban nagy potenciál rejlik.  

 

 

4.3. Versenyképességet meghatározó kulcskompetenciák és azok 

legfontosabb területeinek áttekintése  
 

McKinsey 7S modelljét ((WATERMAN B., PETERS T., PHILIPS: 1980; a 3. sz. 

mellékletben látható) alapul véve és azt kibővítve tekintettem át a versenyképesség 

szempontjából meghatározó kompetenciaterületeket és az egyes területeken belül a jelenlegi 

piaci kihívásokkal szemben hatékony, adekvát eszközöket kínáló módszereket, 

megközelítéseket.  Az általam vizsgált 6 kompetenciaterület:  

1. stratégia 

2. humánerőforrás management 

3. szervezeti kultúra (struktúra, rendszer és a vezetői készségek is) 

4. innováció 

5. szervezeti együttműködések 

6. értékesítés, marketing 

Mindezek a kompetenciák a központi tényező, a közös értékrend köré szerveződnek. Ez 

a társadalmi vállalkozások körében olyan erős és egyértelmű (reintegráció és piacképes termék 

létrejötte), hogy e tényező mélyebb vizsgálatát nem tartottam szükségesnek, hanem adottnak 

vettem.  

A vizsgálat során olyan alkalmazott kutatási eredményekre fókuszáltam, melyek 

bizonyítottan eredményhez vezettek a kis-és középvállalkozások, kiemelten a startup (induló 

innovatív) vállalkozások fejlesztésében. Ugyanis véleményem szerint e szektor több 

szempontból hasonlóságot mutat a társadalmi vállalkozások adottságaival (pl. innovációs 
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potenciál, tőkehiányos működés). Ezért abból az alapfeltevésből indultam ki, hogy vélhetően 

ezek a bizonyított módszerek társadalmi vállalkozásoknál is működőképesek lehetnek.  

 

4.3.1 Stratégia, mint kompetenciaterület 
 

4.3.1.1 Stratégiai megközelítés, üzleti modell tervezése 

 

Versenyképességhez versenyképes üzleti modellre van szükség, melynek központi 

eleme az értékinnováció, a vevőknek kínált érték és viszontérték (a kifizetett áron felüli többlet 

információ, lojalitás, story, ötlet, együttfejlesztés) folyamatos megújulása. A versenyelőny az 

egyediségben rejlik, és az egyediségben fontos szerepet játszanak a földrajzi-társadalmi tér 

sajátosságai. Ez az összefüggés sajátságos versenyelőnyt jelent a társadalmi vállalkozások 

számára, akik sajátos társadalmi közegben valósítják meg üzleti elképzelésüket.  

Az üzleti modellnek 9 eleme van: 

1. értékinnováció; 

2. vevői kör; 

3. elosztási csatornák;  

4. vevőkkel ápolt kapcsolatok; 

5. erőforrások, melyek lehetővé teszik a modell alkalmazását; 

6. kulcstevékenységek, melyek az üzleti modell működtetéséhez szükségesek;  

7. a legfontosabb együttműködő üzleti partnerek;  

8. a bevételi lehetőségek; 

9. a költségszerkezet.  

 

A vevőközpontú értékinnovációt nyitott innováción, mint integrált vezetési folyamaton 

keresztül lehet hatékonyan megvalósítani. A nyitott innováció alapelvei: 

1. a jó üzleti modell fontosabb, mint az elsőként való megjelenés a piacon az új termékkel; 

2.  a szervezetnek belső és külső ötleteket, alkalmazott kutatásokat is sikeresen kell tudnia 

hasznosítani az eredményességhez és ehhez széleskörű együttműködés kell; 

3. saját szellemi termékek külsős hasznosításából is hasznot lehet hajtani és fordítva. 

  

A nyitott innovációs stratégia megvalósításához motiváló vezetés, nyitott kultúra, 

következetes rendszerek, támogató struktúrák, megkülönböztető képességek, változatokban 

való gondolkodás, jövőbe mutató célok, és motiváló értékek kellenek. (Ezekről részletesebben 

írok a továbbiakban.) 

Az egyik legszélesebb körben elterjedt, legrugalmasabb üzleti modell tervezési módszer 

a „Design Thinking” (BROWN T.: 2008), mely a designer (tervező) érzékenységét és vizuális 

módszerét felhasználva párosítja az emberek igényeit technológiai szempontból megvalósítható 

és üzletileg is sikeres stratégiákkal. A módszer legfontosabb eleme, hogy az üzleti modell 

alapját képező kreatív értékteremtés nem laboratóriumi körülmények között zajlik, hanem 

folyamatos visszacsatolásra épülve. A módszerhez elérhető, vizuális segédanyagok is vannak, 

melyek megkönnyítik a használatot. 

A termék, és a szervezet az életciklus görbéjének folyamatos alakulása következtében 

az üzleti modellt folyamatosan úja és újra felül kell bírálni, belső diagnosztika módszerét 

alkalmazva. Még a termék hanyatló fázisának kezdete előtt a régire alapozva, új irányt kell 

venni a versenyképesség fennmaradása érdekében. A régiből kinőtt új dologba úgy kell 

belevágni, hogy közben a rövidtávú eredményességet fenn kell tudni tartani, amihez hozzáértő 

vezetői tudásra van szükség.  
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A termék-, ill. a szervezet életciklusának alakulásához igazodó üzleti modell 

sikerességének megítélésére használt (Handy nevéhez fűződő) „S görbe” (HANDY CH. 1989) 

5 értékszintjét –termék, projekt, vállalat, vevő, tudás- Jansen, Steenbakkers és Jägers 

továbbfejlesztették –a vállalati szintet szervezeti szintnek nevezték el, és 6. szintnek 

megjelenítették a közösségi szintet - a hálózatos gazdaság megjelenését követően (JANSEN 

W,, STEENBACKERS W., JAGERS H.: 2007).  

A hatékonyságot elősegítő, de nehezen mérhető, puha tényezőket (melyeket a 

következőkben részletesen kifejtek) fontos beépíteni a hatásos üzleti modellbe. Hiszen ezek 

azok a tényezők, melyek mentén a rugalmas kkv-k (kis-, és középvállalkozások) és társadalmi 

vállalkozások versenyelőnyre tehetnek szert a tőkeerős nagyvállalatokkal szemben.  

 

 

4.3.1.2 Agilis, valós időben működő szervezet 

 

Innovatív üzleti modell agilis vállalat („realtime enterprise”, valós időben működő cég) 

keretei között valósítható meg. Az agilis vállalat jellemzője, hogy folyamatosan és tudatosan 

javítják a szervezet kulcsfolyamatainak hatékonyságát (IT támogatással):  

1. környezet rendszeres elemzése az új lehetőségek felkutatása érdekében és döntés az 

azonnali teendőkről;  

2. hatékonyság-javítás, hibakeresés, korrekció, megelőzés; 

3. hatásosság-javítás, tanulás, új dolgok, ismeretek bevezetése.  

Ilyen szervezeti keretek között az erőforrások reális felhasználása mellett teremtenek 

egyre nagyobb értéket a vevőknek ahelyett, hogy kizárólag a költségekkel versenyeznének (3). 

Ezzel a módszerrel olyan különleges vevői igényekre akadhatnak rá, melyekhez való 

maradéktalan alkalmazkodás (ha az összhangban van a stratégiájával, jövőképével) biztosítja a 

termék, szolgáltatás egyediségét, és lehetővé teszi annak hosszabb ideig történő megőrizését.  

A vevőorientáltság egy többletérték, mely a tömegtermeléstől elválasztott egyedi 

termelést, szolgáltatást tesz lehetővé. A vevői igények mind specifikusabb kiszolgálása csak 

aktív munkavállalókkal és rugalmas szervezeti rendszerben, és széleskörű aktív partnerséget 

működető „kitáruló vállalat” keretei között képzelhető el. (3) A társadalmi vállalkozások nem 

tudatosan (és így még nem kellően hatékony módon) agilis, kitáruló vállalat formájában 

működnek, így tudnak egyedi vevői igényeket kiszolgálni.   
 

 

4.3.2. Humánerőforrás-menedzsment, mint kompetenciaterület 
 

4.3.2.1. Értékszemléletű humánerőforrás-menedzsment  

 

A korszerű humánerőforrás-menedzsment szemléletben és módszerekben is változást 

hozott magával, komplexebbé vált és a versenyképesség szempontjából felértékelődött (3). Az 

értékteremtő (szervezeti intelligenciatőkét növelő) humánerőforrás menedzsment más 

területekhez hasonlóan stratégiákban gondolkodik. A humánstratégiának alkalmazkodnia kell 

a környezetben zajló változásokhoz (pl: módosuló értéklánc, globalizáció).  

A humánstratégia eredményekre gyakorolt hatása jól mérhető. A stratégia akkor lesz 

sikeres, értékteremtő, ha 5 feltétel teljesül:  

1. a külső körülmények alapos ismerete; 

2. a külső és belső érdekeltek céljainak és értékeinek összehangolása; 

3. a megfelelő technikák és gyakorlatok kialakítása; 

4. a humánerőforrás folyamatos fejlesztése; 
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5. a szükséges szaktudás birtoklása.  

A sikeres változás-, és folyamatmenedzsmentben a humánerőforrás-menedzsmentnek 

jelentős szerepe van. Kevés társadalmi vállalkozás rendelkezik írott humán stratégiával, de 

lehetőségeikhez képest hangsúlyt fektetnek az értékteremtő humánerőforrás menedzsment 

módszerek alkalmazására.  

 

4.3.2.2 „Globpat” vezetői stílus 

 

Versenyképesség szempontjából különösen fontos a felső vezetőség (vezető csoport) 

színvonala. A gyorsan változó piac un. „glopat” (angolszász műszó, a globalpatriot-ból 

származik, magyarul világpolgár szóval irható le leginkább) vezetőket igényel (QUELCH: 

1998).„Glopat” vezető, aki jól kombinálja a globális hatékonyságot a lokális érzékenységgel, 

csapatjátékos, kockázatvállaló, jó problémafelismerő, és e tulajdonságainak köszönhetően fel 

tudja építeni a versenyképességet meghatározó szervezeti képességeket (gyorsaságot, 

rugalmasságot, tanulási és változtatási képességeket).  

Az eredményes (követhető) vezetési stílus teheti képessé a szervezetet a jó terv és a 

szakértelem kibontakoztatására. A sikeres vezető világos határokat jelöl ki, meghatározza a 

fókuszt (a közösen elfogadott stratégiát) és értékrendet, a vállalati kultúra milyenségét, valamint 

a kontrollnak és felelősségnek azt a körét, amit a beosztottakra delegálnak.  Hatékony 

kommunikációval (pl. strukturált és rendszeres értekezletek) támogatott, belülről vezérelt 

végrehajtó funkciók rendszert alakít ki. A rendszerszemlélet elősegíti a kreativitást és 

innovációt. Továbbá a vezető feladata a munkavégzéshez, fejlődéshez szükséges optimális 

feltételek biztosítása, és saját fejlődésére is figyelmet kell fordítania.  

Úgy tartják, hogy az integrált vezető finoman, de céltudatosan bánik az emberrel, de 

keményen bánik a problémával. A negatív hangnem és kapcsolati következmények, valamint a 

struktúra hiánya destruktív stresszt eredményez. A negatív következmények elkerülésére 

irányuló egészséges félelemből fakadó teljesítménykényszer (egy szintig) azonban működhet 

pozitív késztetésként, ha biztonságérzettel és számon kérhetőséggel párosul.   

A kapcsolódás erősítése érdekében rendszeres megbeszéléseket kell biztosítani. 

Lencioni az alábbiak szerint strukturálja a „megbeszélések dózisát”: napi szintű check-in 

megbeszélés (5-10 perc), heti rendszerességű taktikai megbeszélés (45-90 perc), havi 

rendszerességű stratégiai megbeszélés (2-4 óra), negyedévente, külső helyszínen megtartott 

áttekintő megbeszélés. Ezt a struktúrát a szervezet egyéni feltételeknek megfelelően kell 

adaptálni anélkül, hogy a megbeszélések formálissá válnának (9). 

A munkamorál, szervezeti kultúra kialakítása és az elszámoltathatósági rendszerek 

kialakítása kulcsfontosságú vezetői feladatok, mivel a csapatmunkát a teljesítmény hajtja és a 

rendszerszemléletű kontroll biztonságérzetet ad. Nélkülözhetetlen az eredmények mérése, de 

fenntartással kell kezelni (mert okozatok és nem okok).  

Vezetők, ha nem alakítják ki az önmaguk vezetéséhez szükséges határokat, akkor külső 

erők és folyamatos problémák hatására könnyen kerülhetnek reaktív üzemmódba, fókuszt 

veszíthetnek. A másik veszély az elszigetelődés veszélye, ha a vezető és az általa irányított 

szervezet zárt rendszerként működik.  A vezetőnek és csapatának kívülről jövő, objektív 

információra és segítségre (szupervizor, coach) van szüksége a hatékonysághoz. A stratégiai 

munka és csapatépítés olyan vezetői prioritások, melyeket minden körülmények között a sürgős 

teendők közé kell tudni ékelni, amihez a strukturált munkamenet és feladatdelegálás 

elengedhetetlen.  

A társadalmi vállalkozások vezetői globpat típusú szervező emberek. Élen járnak a 

felhatalmazó, képessé tevő menedzsment (melyről a későbbiekben részletesen írok meg) 
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módszerek alkalmazásában szociális hátterüknél fogva, de nagyobb arányban lenne szükségük 

szupervízióra, hogy stratégiai szerepüket tudatosan tudják fejleszteni.  

 

4.3.2.3. Tanulószervezet 

 

A versenyképes szervezetek (a szervezeti tanulást, tudástranszfert támogató) tanuló 

szervezetek.  Az értéklánc mentén történő tanulási hajlandóságot (melyhez 

alkalmazkodóképesség és önreflexió képessége is elengedhetetlen) motivációs eszközökkel 

kell erősíteni. A tanulószervezet HR stratégiája motiválja az értéklánc mentén történő tanulást, 

ösztönzi a munkatársakat, hogy aktívan vegyenek részt a problémamegoldásban, és aktívan 

alkalmazkodjanak a környezeti változásokhoz. Valamint a tanulószervezetnél a szervezeti 

tudást dokumentálása is elengedhetetlen. 

A hálózatos gazdaság és nyitott innovációk világában a kollaboratív (csoportos) tanulási 

forma hasznosabb egy szervezet számára, mint az egyéni, mert csoportmunkát és 

együttműködési képességet igényel. A „gyakorlatközösségeknél”, a közös feladatot végző 

csoportnál jelentős szituációs, helyzeti tudás halmozódik fel (LAVEL J:, WENGER E. 1991). 

Az újonnan belépő személyek más jellegű, transzformatív tudással rendelkeznek, ezért hasznos 

kritikusan ütköztetni a szempontrendszereket. A szervezeti tanuláshoz helyzeti és a változó 

környezethez igazodó átalakító tudásra egyaránt szükség van.  

A szervezeti tanulás, tudástranszfer hátráltató tényezői lehetnek az érdektelenség, a 

módszerek átvételéhez szükséges eszközök és/vagy tudás hiánya, valamint a kapcsolatok 

hiánya. A hátráltató tényezők megelőzésére sikerrel alkalmazhatóak az un. coaching, 

mentoring, és best practice módszerek. A coaching támogató vezetési módszert jelent, melyben 

a vezető közös értékrend mentén egyenrangú félként ismeri el a beosztottját és szakmai 

tanáccsal és eszközökkel támogatja őt a feladatmegoldásban.  

A mentoring módszer példaképen, követendő személyen keresztüli támogatást jelent, a 

mentor külsős vagy belsős tapasztalt szakember lehet. A best practice („legjobb gyakorlat”) 

módszer a tudástranszfer egyik legfontosabb eszköze, az adott területen bárhol a világban 

kidolgozott és nyilvánosan elérhető jó gyakorlat, ami a követendő szervezetek számára mérce 

és kiindulási pont lehet. A „bestpractice”-eket az adott szervezet sajátosságaira kell adaptálni, 

csak ilyen módon vehetőek át sikeresen.  

Korlátozott anyagi lehetőségeik ellenre a társadalmi vállalkozások törekszenek arra, 

hogy tanulószervezetként működjenek. 

 

 

 

 

4.3.3. Szervezeti kultúra, mint kompetenciaterület 
 

4.3.3.1 Szervezeti kultúra 

 

Versenyképesség szempontjából (ahogyan már említettem) döntő fontosságú a 

szervezet intellektuális tőkéjének gyarapítása (EDVINSSON M.,, MALONE M.: 1997) A 

gyarapodást meghatározza, hogy mennyire rugalmas és nyitott, ugyanakkor szilárd a szervezeti 

kultúra (viselkedés, normarendszer és szabályok) és milyen a szervezeti felépítés (függelmi 

viszonyok, döntési rendszer és információáramlás). Heffernan találó hasonlata szerint a 

szervezeti kultúra a titkos elixír, amitől minden más lehet, de nehezen definiálható (mérni, 
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irányítani és menedzselni nehéz) (10). Ezt ismerték fel a gyorsan változó világunkban olyan 

kiugróan sikeres cégvezetők, mint pl. Árvai Péter, a Prezi.com vezetője.  

A szervezeti kultúra nem lineáris (nem csak a vezetőktől függő) rendszer, hatása 

csoportdinamikai okok miatt nagyon erős, az új munkavállalók is beleszocializálódnak. A 

szervezeti kultúra nem feltétlen egységes rendszer, kialakulhatnak benne szubkultúrák. 

Uralkodó (misszió, jövőkép, stratégia által lefedett) és napi kultúra szintjére (vezetési stílus, 

döntési és ösztönzési rendszerek) bontható. Ha a kettő között túl nagy a szakadék, az hátráltatja 

a szervezeti tanulást.  

Háromféle szervezettípus határozható meg (KOTTLER J., HESKETT J. 1992):  

 erős (hatalmi vagy szerep) kultúrájú szervezetek: bürokratikusak, nehezen követik a 

változásokat; 

 stratégiához igazított kultúrájú szervezetek: a gyakorlatban nehezen tud megvalósulni; 

  az alkalmazkodó kultúrájú szervezetek: feladatoientált, innovációbarát, rendszeresen 

elemzi a környezetét, módszeres tanulás a hibákból.  

Az alkalmazkodó szervezetből fejlődött ki az igazán versenyképes, projekt típusú 

szervezetek, melyben gyors feladatmegoldásra alkalmas, heterogén, vállalkozói attitűddel 

rendelkező munkacsoportok vannak, melyek feladatok függvényében folyamatosan változnak. 

A társadalmi vállalkozások jellemzően alkalmazkodó kultúrájúak, de vállalkozói szemléletük 

még fejlesztésre szorul. 

A folyamatosan változó kihívásoknak való megfelelésben a tradicionális 

tekintélyuralmi rendszernél a „méltányosságon alapuló kultúra” hatékonyabb (ami jobban 

összhangban is van a társadalmi vállalkozások küldetésével), mert felszínre hívja az egyes 

emberekben szunnyadó kezdeményezőkészséget és találékonyságot. Éppen a nemlineáris 

rendszer sajátosságaiból fakad, hogy csekély változásokkal, bizalomépítő rutinokkal, 

információ megosztással könnyen formálható (10). 

Az ilyen jellegű (méltányosságon alapuló) kultúra demokratikus, melyben az 

információ nem féltve őrzött hatalom, hanem ötletforrás. Ebben a (többségében) civil 

szektorból érkező társadalmi vállalkozásoknak demokratikus hagyományaik miatt elvileg van 

némi előnyük a forprofit szférához képest. 

Hefernan szerint a méltányosságon alapuló vállalati kultúra alapja konstruktív 

konfliktus. Megfelelően diverz csapatban a tartalmas beszélgetések révén felszínre kell hozni 

minden olyan információt, gondolatot, ismeretet, mely segíthet a lehető legjobb megoldás 

megtalálásában. A vélemények  ütközése konstruktív konfliktusokat generál(na). A konstruktív 

konfliktus mozgatórugói a jól feltett kérdések és a csapatszellem. Angolszász vállalati 

kultúrában az az alapelv, hogy minden állításhoz legalább 3 kérdést fel kell tenni, hogy a 

beszélgetés nyitott maradjon. A csapatszellem (bizalom, kölcsönösség, azonos normarendszer, 

társas érzékenység és empátia) adja meg a szükséges kohéziót (10). 

Túlságosan homogén vagy félelemmel teli közegben lehetetlen érdemben vitázni. A 

legtöbb ember a konfliktuskerülésre szocializálódott, mert nem tanulta meg, hogy hogyan lehet 

kezelni az ezzel járó félreértéseket és bizonytalanság érzést. A konfliktuskerülés 

(udvariaskodás, passzivitás, vagy agresszió formájában is megmutatkozhat), mely aláássa a 

bizalmi légkört, általános civilizációs ártalom, de Magyarországon nemcsak egyéni, hanem 

társadalmi hagyománya is van, mely tekintélyuralmi rendszerek örökségéből fakad.  

Társadalmi vállalkozásoknál a képessé tevés folyamatának része a kommunikációs 

készség fejlesztése, célcsoportjuknak komoly hátrányokat (tanult tehetetlenség, önbeteljesítő 

jóslatok, rögzült hierarchia, beskatulyázó iskolarendszer) kell leküzdeniük. A közös 

alkotóterekben együtt végzett munka segítheti a bizalom visszaépülését. Az egyik legjobb 

módja a munkára ösztönzésnek a megbecsülés és az önálló feladatvégzés, aki számít 

felelősségteljes marad vagy azzá tud válni. Ehhez hierarchia helyett heterarchiát, feladat szerint 

változó informális struktúrát kell megvalósítani. A meredek hierarchiák amúgy is nehezen 
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működnek, a nehézkes információáramlás miatt (10). E tekintetben élenjáróak a társadalmi 

vállalkozások.  

A társas kapcsolatok mérhető módon befolyásolják a termelékenységet, arról nem 

beszélve, hogy a kreativitáshoz, nehéz problémák megoldásához bizalmi légkör szükséges. 

Vizsgálatokkal igazolt tény, hogy a szervezet működésének valódi befolyásolói a hálózati 

csomópontok, akik nem rendelkeznek hatalommal járó pozícióval, de a társasági életben 

aktívak, sok emberrel érintkeznek.  

A szervezetek többségénél (de jellemzően nem a társadalmi vállalkozásoknál) van egy 

rossz beidegződés, hogy a munkát a családi életnél fontosabbnak tekintik. Miközben a családi 

élet gazdagítja a munka világát, mert megköveteli a szemléletváltás képességét. Az atipikus 

munkavégzési formáknak ezért hozzáadott értéke van.  

A válság nem szükségszerűen rossz (kerülni kell, de nem szabad kárminimalizálásra 

berendezkedni), a krízis sikerré is átfordítható, ha a szervezeti kultúrában mélyen beépült az 

éberség, a külvilágra irányított figyelem, a logikus (és nem feltétlen lineáris) 

gondolkodásmódot és a gyors (és egyszerű lépésekkel megvalósított) cselekvőképességet.  

Az elkötelezett, a problémával napi szinten szembesülő dolgozókat pl. „hachaton” 

módszerrel lehet bevonni a problémamegoldásba.  A kifejezés a szoftveriparból származik, 

programozási maratont jelent. A cél, hogy korlátozott időintervallumban célirányosan és 

gyakorlatiasan a lehető legtöbb ember gondolkodjon csoportváltásban az adott probléma 

megoldásán. A cégvezetők részvétele nélkül, ami a nyitottságot biztosítja. A közös 

együttgondolkodás rendszerint az informális vezetőket is kitermeli és jelentős társadalmi tőkét 

generál (10). 
 

4.3.3.2 Empowerment  – felhatalmazó menedzsment 

 

A gazdaságossági mutatók mellett a vezetőnek hangsúlyt kell fektetnie a cég folyamatos 

fejlesztésére és szükséges átalakításra, valamint a tudásvagyon-gazdálkodásra („knowledge 

asset management”-re, un. KAM-ra). Ezek nélkül a költségmegtakarítások csak átmeneti 

eredményeket hozhatnak, tartós változást nem eredményeznek. 

Jövőorientált, újító szellemű vezetők a versenyképesség érdekében empowerment 

(felhatalmazó menedzsment) jellegű intézkedésekkel élhetnek, mely megerősíti a már említett 

felelősség-orientált (méltányosságon alapuló) szervezeti kultúrát, a munkatársak tulajdonosi 

szemléletét (11).   

A felelősen gondolkodó munkaerő irányítása alapvetően új módszereket igényel, a megszokott 

munkacsoportok helyett, projekteket, osztályokat átfogó, önirányító teameket kell menedzselni, 

szakítani kell a kötött hierarchiával, a munkatársakat a végrehajtáson túl a tervezésbe is be kell 

vonni. A munkatársak a bizalom erősödésével hatékonyabbak, céltudatosabbak lesznek, és a 

légkör is jobb lesz. Ehhez azonban teljesülnie kell a szabad információáramlásnak, az 

autonómiateremtésnek a határok kijelölésével; valamint önirányító projekt teamek 

létrejöttének.  Az autonómiateremtés során fontos bizonyos területeket egyértelműen 

lehatárolni, úgy, mint:  

 profil, értékek (értékrend) 

 perspektíva (jövőkép) 

 célok (mit, mikor, hol és hogyan) 

 szerepek (személyes szerepvállalás szintjére fordított távlati elképzelésekbe illeszkedő 

feladatok) 
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 szervezeti rendszerek (melyek a működésüket támogatják).  

Az önirányító team speciális munkacsoport, melynek tagjai egy tevékenységhez, termékhez 

kapcsolódó teljes munkafolyamatért felelnek, beleértve a tervezést, létrehozást és irányítást is. 

A csoportot kevés, de egyértelmű és konszenzusos szabály mentén kell létrehozni, később ezek 

a szabályok belülről jönnek. Lehet vezetője a csoportnak, de az közösen kerül kiválasztásra, és 

ettől függetlenül a csoportnak együttes felelőssége van. Önirányító  team nem azonos a 

hagyományos munkacsoportokkal vagy menedzsment teamekkel, mert azokban a 

kommunikáció egyirányú és az információáramlás korlátozott (11).  

A csoporton belüli esetleges hibákat azonnal kommunikálni kell („Mit tanulhatunk ebből?” 

megközelítéssel ), hogy tanulni lehessen belőle. A folytonos fejlődés alapja az állandó 

megújulás. A bűnbakkeresés éppen az innováció légkörét fertőzi meg, mert mindenki arra fog 

törekedni, hogy lefedje magát, védekező pozíciót vesz fel.  

Az irányítás célja alapvetően a képességfejlesztés. A felelősséget kifinomult fokozatosan kell 

adagolni. A vezetőnek nem a feladat hogyanját kell meghatároznia, hanem az azzal való 

megbirkózás mikéntjét Az empowerment, képessé tevés nemcsak menedzsment módszer, 

hanem egyre nagyobb teret hódít a szociális problémák kezelésében is, ezért a társadalmi 

vállalkozások által széles körben ismert módszer, melyet egy szintig jól alkalmaznak. 

   

4.3.3.3. Teljeskörű minőségmenedzsment, minőségközpontú vezetés 

 

A vevői megelégedés iránti törekvés a versenyképességhez szükséges folyamatos 

fejlődés motorja. Egy termék/szolgáltatás életgörbéjének különböző fázisai (1.bevezetés - 

2.növekedés - 3.érettség - 4.hanyatlás) mentén eltérő célú és jellegű (termék-, és szervezeti) 

innovációra van szükség.  Egy termék, szolgáltatás életgörbéjét értékinnovációval 

(reenginering, funkció-, ill. arculatváltás) lehet meghosszabbítani. Az értékinnováció (ahogyan 

ez már az üzleti modell kialakításánál is említésre került) kiemelten fontos a jelenlegi kiélezett 

versenyhelyzetben, amikor az újdonságok feleződési ideje hatványozottan megrövidült.   

A folyamatos áttervezéshez való alkalmazkodás hívta életre a TQM Total Quality 

Management (teljes körű minőségmenedzsment) vezetési rendszert. A módszer elsőnek az ipari 

termelésben (autógyártás) terjedt el, majd általánosan használt eszközzé változott, melynek 

alkalmazását speciálisan fejlesztett szoftverek segítik elő (3). 

A TQM alapelve a folyamatos fejlődés (1. tervezés/plan- 2. megvalósítás/do- 3. 

ellenőrzés/check- 4. javítás/act) körfolyamatára épülő „PDCA-modell”. A PDCA egy 

négyfázisú folyamatábra, mely a változásmenedzsment lépéseinek strukturált áttekintését teszi 

lehetővé.  Első lépésben (tervezés) zajlik a probléma meghatározás, a megoldási alternatívák és 

várható hatásaik értékelése, a legjobb megoldási alternatíva kiválasztása, felelős és ütemterv 

megállapítása. Második lépésben (megvalósítás) a projektmegvalósítás zajlik, annak 

folyamatos hatékonyságvizsgálatával. Harmadik lépésben (ellenőrzés) változásmenedzsent 

zajlik, a tapasztalatok összegyűjtése és kiértékelése, és a szükséges beavatkozások 

meghatározása. Negyedik lépésben (javítás) a folyamatok sztenderdizálása, 

minőségbiztosítása, és továbbfejlesztési lehetőségek kutatása zajlik (12). 

Az ismertetett minőségmenedzsment módszer teljes egészében ismeretlenek a 

társadalmi vállalkozások számára, habár egyedi környezetre szabott alkalmazásuk segíthetné 

fejlődésüket. A folyamatos áttervezés menedzsmentjét infokommunikációs eszközökkel lehet 

támogatni, a gyors infokommunikációs fejlődésnek köszönhetően. Ezeknek az IT eszközöknek 
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az alapos ismerete elősegíti a hatékonyságot. Ha ezek az eszközök társadalmi vállalkozások 

számára is széles körben elérhetőek lennének, az vélhetően elősegítené a fejlődésüket.  

 

4.3.3.4. Sikeres csoportmunka 

 

Belbin kísérletei bebizonyították, hogy a vegyes összetételű (különböző személyiségű, 

ezért eltér csoportszerepet betöltő személyekből álló) csapatok nyújtják a legmegbízhatóbb 

teljesítményt (13). Az alábbi 8 kulcsszerepet kell, hogy betöltsék a csoporttagok: 

1. Elnök (magabiztos) 

2. Serkentő (lelkesedő, dinamikus) 

3. Palánta (ötletgyártó) 

4. Forrásfeltáró (kommunikatív, extravertált) 

5. Csapatjátékos (társas hajlamú) 

6. Vállalatépítő (konzervatív) 

7. Helyzetértékelő (passzív, megfontolt) 

8. Megvalósító (precíz) 

9. Szakértő (kívülálló, a szaktudás birtokosa).  

 

A csoportszerepek beazonosítását széles körben használt tesztek (Belbin-féle csapattag-

típus kérdőív) segítik. A szerepek közül 2 szerepet lehet egyértelműen a sikeresség 

attribútumaként megjelölni, a rátermett „Elnök”-öt és a kreatív „Palántá”-t. Az ideális”Elnök” 

tekintélyt parancsoló, bizalmat ébresztő, türelmes és határozott, felismeri a tehetséget és tudja, 

hogy lehet azt kamatoztatni. A kreatív „Palánta” pedig akkor igazán sikeres, ha megfelelően 

intelligens is, kreativitását jól tudja használni. Azt is el lehet mondani általánosságban, hogy ha 

a csoporttagok személyiségjegyei (vagy önismerettel korrigált személyiségjegyei) többféle 

szerep betöltését is lehetővé teszik, a csoport annyival rugalmasabbá válik.  

Kerülni kell, mert kudarchoz vezethet, ha egy csapatban több (de „Elnöknek” nem való) 

Palánta van, ha két átlagon felüli „Serkentő” van (az elnök nem tudja betölteni a szerepét, ha 

„Helyzetértékelő” van egy olyan csapatban, ahol nincs „Palánta”, vagy ha a csapat csak 

„Vállalatépítőkből” áll) (13). 

A csoportmunka, a sikeres együttműködés akadályai az egymásra hatással lévő eltérő 

személyiségjegyeken túl - Lencioni modellje szerint (piramis formájában)- az alábbiakból 

tevődnek össze: bizalom hiánya, félelem a konfliktusoktól, elkötelezettség hiánya, egymás 

számon kérésének kerülése, és az eredmények elhanyagolása. (9).  

Visszautalva a korábban kifejtettekre, ahol hiányzik a bizalom, az láncreakciót 

eredményez, ott konstruktív konfliktusok sem alakulhatnak ki, mely az elköteleződés 

elmaradását vonja maga után. A valódi elköteleződés és elfogadás (világos akcióterv) hiánya a 

számonkérés kerüléséhez vezet. Számonkérés hiányában megtörténhet az eredmények 

elhanyagolása, az egyéni szükségletek, érdekek a közös cél fölé helyeződnek. 

A csapaton belüli bizalom fejlesztésére számos eszköz (teszt és tréningmódszertan) 

létezik. Először is nélkülözhetetlen a tagok viselkedéspreferenciáinak, személyiségtípusainak 

felmérése. A magatartás-elemzésre használható többek között a „Myers-Briggs-típusindikátor” 

(MBTI), mely 8 féle preferenciára osztja a személyiségtípusokat: extravertált, introvertált, 

érzékelő, intuitív, gondolkodó, érző, tervező és spontán (14).  

Az elkötelezettség (tettrekészség) egyértelmű és fegyelmezetten kezelt határidőkkel 

erősíthető a leginkább. Az egyértelmű és nyilvánosan tisztázott célok, elvárt eredmények és az 

egyszerű, de rendszeres helyzetértékelés elősegítik mindezt. Csapatteljesítmény jutalmazásával 

(az egyéni jutalmak helyett) a csapaton belüli számonkérés és közös felelősségvállalás kultúrája 

könnyebben kialakítható. A teljesítmény szinten tartását csapaton belül a csapattársak egymásra 
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gyakorolt nyomása („a megbecsült munkatársak cserbenhagyásától való ódzkodás”) 

biztosíthatja a leghatékonyabban, ha van belső számonkérés. Csapatdinamikai szempontokból 

nem helyes, ha a vezető a fegyelem kizárólagos letéteményese.  

Társadalmi vállalkozásoknál jól működő csapatmunka van, azonban többször 

megfigyelhető hogy a szerepek nem arányosan oszlanak szét, ami a vezető túlterheltségéhez 

vezet, a szerepek arányosabb megoszlását segítő fejlesztésekhez HR stratégiát szükséges. 

 

 

 4.3.4. Az innováció, mint kompetenciaterület 
 

4.3.4.1. Az innováció, fejlesztés sikeres megvalósítása 

 

A sikeres innováció (felmerülő problémák, szükségletek újszerű megoldása) a 

versenyképesség egyik kulcsfaktora. Az egyéni ambíciókon túlmenően kell hozzá 

innovációbarát vezetés, kell, hogy az innováció beépüljön cég értékrendjébe, és összhangban 

legyen az üzleti stratégiával is. Az innováció csoporttevékenység, méghozzá különböző 

szakértők sikeres együttműködését kell, hogy jelentse. A stabilitás és változás közötti kényes 

egyensúlyt folyamatosan fenn kell tudni tartani. Az innováció szempontjából fontos, hogy a 

szervezet olyan motivációs rendszert alakítson ki, mely a kiszámítható, inkrementális 

változással szemben ösztönzi az innovációs stratégia megvalósításához szükséges 

kockázatvállalást (a már említett konstruktív konfliktussal, hibák elismerésének kultúrájával). 

Tervezett új megoldás kidolgozása előtt „öt alapkérdést” szükséges feltenni. Mit 

Akarunk elérni? (Jövőkép) Miét fontos ez? (Érték) Hogyan akarjuk elérni?  (Módszer) Mi 

okozhat nehézséget? (Korlátok) Honnan tudjuk, hogy elértük-e, amit akartunk? (Mérés) 

Egy projekt/innováció megvalósításához jó projektmenedzsment kell, ezért az 

újításoknak mindig arányban kell lennie a projektmenedzsment kapacitásokkal. A felelős 

projektmenedzsernek tudás, erőforrások és vezetési képességek birtokában kell lennie, valamint 

a vezetőség támogatására is szüksége van. A sikeres projektmenedzsment feltételei a világos 

célkitűzés, az elvégzendő feladatok ütemezhető szakaszolása, ütemterv és erőforrásterv 

kidolgozása, és folyamatos kockázatelemzés.  

Az innovációs folyamatok menedzseléséhez hatékonyság, belső és külső 

kommunikáció, koordináció és tanulás szükséges. Léteznek elemző módszerek az innováció 

menedzselésének hatékonyságáról. A társadalmi vállalkozások jellemzően magas innovációs 

potenciállal rendelkeznek, de az azt támogató projektmenedzsment tevékenységüket 

hatékonyabbá kell tenni, hogy innovatív attitűdjükből piaci előnyt tudjanak kovácsolni. 

 

 

4.3.5. Szervezeti együttműködések, mint kompetenciaterület 
 

4.3.5.1. Szervezetek közötti együttműködés, hálózatosodás 

 

Egyre több gazdasági területen mind nagyobb szerephez jutnak a stratégiai szövetségek, 

a hálózatok. A hálózatok autonóm szervezetek közös érdek mentén létrejött együttműködő 

csoportjai, melyek együttműködése javítja együttes versenyképességüket, azáltal, hogy a 

működési költségek és kockázatok leszorításához és/vagy a vevői igények jobb kiszolgálásához 

járul hozzá. A csoport tagjai között munkamegosztás van, mely irányítást igényel. 
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A hálózat sikeressége szempontjából fontos, hogy a hálózati jellemzők (úgy, mint méret, 

kapcsolatok jellege és szorossága, irányítás módja, sokszínűsége) illeszkedjenek egymáshoz. 

Annak alapján, hogy a hálózat tagjai között mennyire sokirányúak a kapcsolatok, lehet sűrű és 

ritka hálózatokról beszélni. A ritka hálózatok rugalmasabbak, ugyanakkor érdekérvényesítő 

képességük alacsonyabb.  A hálózatok a gazdaság egészéhez hasonlóan folyamatos mozgásban 

van. A hálózatok sikeressége ezért nagymértékben függ tudástranszfer- menedzsment 

képességüktől, mely során a tudáshasznosítás az egymást kiegészítő célkitűzések mentén 

közösen történik.  

Előremutató és konzervatív hálózatokat lehet megkülönböztetni (JACOBS D. 1996). A 

versenyképesség javítását az előremutató (értékteremtő) hálózatok jelentik, mert azokat úgy 

lehet jellemezni, hogy offenzívak, kifelé tekintők, versenyre figyelőek, innovatívak, újérték-

teremtés orientáltak, és pozitív összegű viselkedés (akkor nyer, ha mindenki nyer) jellemzi őket. 

A társadalmi vállalkozások első sorban tudásmegosztási céllal, ritka, de működőképes 

hálózatokat működtetnek szektoron belül.  

 

4.3.5.2. Társadalmi tőke 

 

Hálózatos társadalomban egyre nagyobb jelentősége van azoknak az értékteremtő 

erőforrásoknak (társadalmi tőke), melyekhez egy szervezet személyes vagy üzleti kapcsolatok 

révén jut hozzá. Társadalmi tőke lehet ötlet, információ, üzleti lehetőség, támogatás, hatalom 

és befolyás, bizalom vagy pozitív imázs. Nem az egyének tulajdonában van, hanem kapcsolatok 

révén jutnak hozzá. Ezeket külső társadalmi tőkeként is szokás jelölni, hogy 

megkülönböztethető legyen a belső társadalmi tőkétől, ami a csapatszellemmel egyenértékű. 

Az erős külső és belső társadalmi tőke egyértelműen versenyelőnyt jelent. A társadalmi 

vállalkozások ebben a tőketípusban mondhatók a legerősebbeknek. Külső társadalmi tőke, 

bizalmon alapuló üzleti kapcsolat ki kell, hogy alakuljon nemcsak a vevőkkel, hanem 

versenytársakkal, beszállítókkal, értékesítésben érintett szervezetekkel, kapcsolódó 

intézményekkel, szakmai szervezetekkel és-nem utolsó sorban- a finanszírozó szervezetekkel. 

Ez az alapja az erős stratégiai szövetségeknek, hálózatoknak. 

A társadalmi tőke még egy aspektusból fontos a fenntarthatóságot vizsgálva. Kizárólag 

az értékteremtő szervezet lehet hosszútávon versenyképes, ez az értékteremtés azonban 

nemcsak a vevők számára történő értékteremtést, hanem a tágabb közösség, a társadalom 

egésze számára történő értékteremtést is magába kell, hogy foglalja. A szervezetek különböző 

(alapvető-, illendő,-vagy lehetséges) szintű társadalmi felelősségvállalása („CSR coorporate 

social responsability”) alapelvárás az üzleti életben, olyan értékteremtő folyamat, melynek nem 

elhanyagolható üzleti hozadéka van. Különösen igaz ez a tőkeerős vállalkozások 

vonatkozásában. Társadalmi vállalkozások esetében a CSR tevékenység kétszeresen is fontos. 

Egyrészt a saját szervezeti keretek között végzett CSR-tevékenység a szervezeti misszióban 

rögzített értékteremtő tevékenység alapját képezi. Másrészt jól kommunikált társadalmi 

üzenettel arra is lehet apellálni, hogy a forprofit szervezet saját CSR tevékenységén belül 

támogatást nyújthat a társadalmi vállalkozás céljainak megvalósulásához. E tekintetben a 

társadalmi vállalkozás előnyben van a hagyományos társadalmi szervezetekkel szemben, mert 

ugyanazon az üzleti nyelven tud kommunikálni, mint a forprofit szervezet. 

Társadalmi tőke-építés, értékteremtés szempontjából a „storytelling”-nek, 

történetmesélésnek megkérdőjelezhetetlen ereje van. A hatékony kommunikáció alapja. A 

történetmesélésnek számtalan kreatív formája és jól kidolgozott módszertana van. A 

történetmesélés akkor hatásos, ha: a történet többsíkú és érzelmileg is magával ragadó (a 

történetbe csomagolt, eladni kívánt termék járulékos plusz), a vevő aktív szereplőként vehet 

részt a történetben, melynek kimenetele hozzájárul társadalmi igazságossághoz, és vitát generál 
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társadalmi kérdésekről, és mindemellett a vevő a történetben való részvétellel megélheti a 

közösségen belül betöltött szerepeit (pl. aktív állampolgár, jótékony keresztény stb) (15). A 

száraz adatokat az emberi agy a rövid távú memóriában tárolja. A történetmesélés annál inkább 

tartósan hat, minél inkább figyelemfelkeltő, hiteles és élményszerű, és több érzékszervre tud 

egyszerre hatni. 

 

 

4.3.6. Marketing, értékesítés, mint kompetenciaterület 
 

4.3.6.1. Vevőorientált cégműködés 

 

A vevőorientált cégműködés nyitott szervezetet feltételez, mely képességeit aszerint 

értékeli, hogy mennyi értéket tud teremteni a vevőnek. Ebben kiemelt szerepe van a vevőkkel 

közvetlenül érintkező munkatáraknak, hasznos információikra, véleményre és tapasztalatokra 

tesznek szert napi munkájuk során, melyet jól irányított kérdésekkel és bizalommal lehet a 

felszínre hozni. Emellett az ügyfelek elégedettségét is szisztematikusan mérni kell.  

A vevő szemében az érték, amiért fizetni hajlandó, bizalomból, minőségből és 

szolgáltatásból áll össze. A vevőközpontúság ebben az un. „Kék Óceán Stratégia” néven 

ismertté vált szemléletben arra ösztönzi a szervezeteket, hogy a vevői igények minél alaposabb 

megismerésével, aktív partneri viszonyban, innovatív ötletekkel új piaci szegmenst teremtsen 

magának (16). A piaci igényekre építő innováció alapvetően kétféle lehet, inkrementális 

(folyamatátszervezésre irányuló lépésenkénti) vagy radikális (új termékre, szolgáltatásra, üzleti 

modellre irányuló). Az (újszerűség eszközével) megkülönböztető üzleti modellt alkalmazó 

szervezet a „Vörös Óceán Stratégiát” (gyilkos árversenyt) folytató versenytársakat úgy győzi 

le, hogy kvázi kikerüli őket.  Levitt véleménye szerint ez a szemlélet markáns 

gondolkodásváltást igényel a szervezetektől, nem termék előállító, hanem vásárlókat 

megszerezni képes szervezetként kell működniük (LEWITT T.: 1960). Természetesen a hibrid 

stratégiai megoldások is működőképesek lehetnek. Azonban a különböző stratégiai 

irányultságok más-más, egymástól élesen eltérő értékajánlatot (value proposition-t) üzleti 

modellt és vezetési módszereket kívánnak meg a szervezeti hatékonyság érdekében (3). 

Termékkiválóságról lehet beszélni, ha különleges, innovatív termékkel, gyorsan lép 

piacra. Ekkor a beszállítás és termékfejlesztés, innováció a legfontosabb tevékenység. Az 

innováció annál sikeresebb, minél több elemet be tud vonni az értékláncból. Ehhez innovatív 

szervezeti kultúra szükséges.  

Működési kiválóságról beszélhetünk, ha olcsó, de jó minőségű termékeket kínál, 

melyhez szolgáltatásokat is kapcsol. Ez esetben termékfejlesztés, előállítás, és vevőkiszolgálás 

a központi tevékenység. Nélkülözhetetlen a korszerű technológia és a hatékony logisztikai 

rendszer. Ez tőkeigényes és magas szintű szakértelmet, specifikációt igényel. Az ilyen típusú 

értékajánlat inkább a piac hagyományos szereplőire, és kevésbé a társadalmi vállalkozásokra 

jellemző.  

Kapcsolati kiválóságról pedig akkor lehet beszélni, ha tartós kapcsolatot épít ki a 

vevőkkel, és termékeit mind inkább a vevők igényeihez igazítja. Ehhez a vevőkiszolgálás és a 

kiszállítás a legfontosabb. A márkaépítés központi feladat. Olyan határozott üzeneteket kell, 

hogy közvetítsen a vevők felé, melyek hatására a vevők tartósan elköteleződnek. Ebben fontos 

elem a munkavállalók lojalitása, elkötelezettsége is. Az ilyen típusú értékajánlat 

(„nyereségtermelés erkölcsi normákkal”) a leginkább jellemző a társadalmi vállalkozásokra.  
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4.3.6.2. Benchmarking 

 

Nehezen magyarosítható kifejezés, versenytárselemzésként fordítható, de annál többet 

jelent. Mások és a szervezet által elért eredmények összehasonlítása, alapos megfigyelése 

termék-, technológiafejlesztési céllal. A legsikeresebb vállalatok sikerének okát vizsgálva a 

szervezet tanul, folyamatorientáltan keresi a javítási lehetőségeket. A leghatékonyabb 

módszereket, jó gyakorlatokat kreatívan, saját körülményekre adaptálva át is veszi. Ezáltal 

költségek és értékteremtés szempontjából folyamatosan értékeli saját működési folyamatait is 

(mely tudatos tervezést feltételez), ezzel a vevők érdekeit is szolgálja, és jobban hasznosítja a 

cégben lévő tudást. A benchmarking a szervezeten belüli tudástranszfert is elősegíti.  

 

4.3.6.2. Személyre szabott értékesítés, értékajánlat a vevők részére 

 

Tevékenységtől függ, de sok területen, főleg, ahol nemcsak terméket, hanem sokkal 

inkább szolgáltatáscsomagot vesznek a vevők, a meglévő vevők megőrzése ugyanakkora, ha 

nem nagyobb nyereséget hozhat, mint az új vevők felkutatása. A vevőkkel való hosszú távú 

kapcsolat tehát különösen fontos. Hosszú távú kapcsolatra akkor van lehetőség, ha a vevőknek 

folyamatosan jó tapasztalataik vannak a szervezet termékeiről. A vevők véleményét nagyban 

befolyásolja a hitelesség, megbízhatóság, figyelmesség, vevőorientáltság, és a külső 

megjelenés.  

A vevők vásárlási szokásait részletekbe menően ismerni kell. Be kell azonosítani a 

kulcsvevőket, azokat, akiknek a nyereség 80%-t lehet köszönni. Tudni kell, hogy mi az a 

különlegesség, értékajánlás, mely a szervezethez köti a vevőket, ami miatt nem a versenytárstól 

vásárolnak. Annak okait is fel kell térképezni, hogy a versenytársakat előnyben részesítők 

milyen okokból választják őket, milyen változásokat igényelnének a döntésük 

megváltoztatásához. Az egyedi igények figyelembevételéhez vevőorientált szemlélet 

szükséges.  

 

5. Társadalmi vállalkozások versenyképességét 

meghatározó kulcskompetenciák empirikus vizsgálata 
 

5.1. Az empirikus kutatás célja és módszertana 
 

Empirikus kutatásom célja annak a feltáró hipotézisnek a vizsgálata, hogy „Társadalmi 

vállalkozások esetében milyen tényezők, kompetenciák határozzák meg a versenyképességet, 

és milyen szinten vannak ezek a kompetenciák, hogyan lehet elősegíteni a fejlődésüket?” 

 Társadalmi vállalkozások az ezredforduló óta léteznek jelentősebb számban, a hipotézis 

vizsgálatát segítő vezetéselméleti és szervezetfejlesztési szakirodalom és kutatási anyag 

kimondottan erre a szűk szegmensre vonatkozóan ez idáig korlátozottan áll rendelkezésre. 

A kérdést ezért úgy lehet vizsgálni, hogy a versenyszférában működő vezetéselméleti 

összefüggéseket átfordítom a társadalmi vállalkozásokra, és empirikus kutatással (társadalmi 

vállalkozásokkal és inkubátorszervezetekkel folytatott feltáró interjúkkal, továbbá 

számszerűsítést célzó kérdőívezéssel) megvizsgálom a sajátosságokat, végül a tapasztalatokból 

generált magyarázó elméletet összevetem a rendelkezésre álló szakirodalommal. Ez a 

kvalitatívkutatási módszer a „megalapozott elmélet” (grounded theory) kutatás módszere (17). 
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Az empirikus kutatás előtt tanulmányoztam, hogy milyen stratégiai menedzsment 

eszközök állnak rendelkezésre a versenyszférában a versenyképességet elősegítő vállalati 

erősségek feltérképezésére. Így jutottam el a McKinsey „7S” modelljéhez (3. sz. mellékletben 

található az ábra), mely lényegre törően mutatja be a kulcskompetenciákat, sőt a kompetenciák 

egymás közti viszonyának jelölésére is alkalmas, valamint modellen meg lehet egymástól 

különböztetni a kemény (tárgyiasult, látható) és puha (láthatatlan mindent meghatározó, egyedi 

„DNS”) kompetenciákat.  

 

 

5.2. Magyarázó elmélet céljából átdolgozott modellek társadalmi 

vállalkozások versenyképességét meghatározó 

kulcskompetenciák rendszerezéséhez 
 

A fent említett McKinsey 7S modell átdolgozva a társadalmi vállalkozások 

versenyképességét meghatározó kulcskompetenciák leírására is alkalmas. Az átdolgozott 

modell a 4. sz. mellékletben található.  Feltételezésem szerint a társadalmi vállalkozások 

versenyképességi kulcskompetenciái is 7 pontban írhatóak le.  

Az erősségek központi eleme ugyanúgy a közös értékrend, ami társadalmi vállalkozások 

esetében reintegráció és piacképes termék kettősségét jelenti. Az (írott, kidolgozott) stratégia 

ugyanúgy megmaradt erősségként, de tartalmában eltér a versenyszférában megszokottól, mert 

az ilyen jellegű szervezeteknél a foglalkoztatás az elsődleges és HR kapacitások határt 

szabhatnak a növekedésnek. A humánerőforrás-menedzsment (egyes 7S modelleken 

káderállománynak jelölik) ugyanúgy megmaradt erősségként, de támogató jellege nagyon 

hangsúlyos (képessé tevés, mentorálás, élethelyzethez igazodó munkarend).  

A struktúra, rendszerek és stílus erősségek a 7S modellről összefoglalóan szervezeti 

kultúraként kerültek fel az átalakított modellbe, itt nagyon fontos a teljesítményorientált vezetői 

stílus és működési rendszer, a gyors reakcióképesség, a kidolgozott és utánkövetett üzleti terv.  

Újként került be a marketing, értékesítés. Speciálisan a társadalmi vállalkozásokra 

jellemző, hogy jól használják marketingcélra társadalmi üzenetüket, de professzionális 

értékesítésre, ehhez kapcsolódóan stratégiára, étékesítési szakemberre, versenytárselemzésre és 

vevői elégedettségmérésre is szükség van. Új elemként került be az innováció is, a társadalmi 

vállalkozásoknak nagy az innovációs potenciáljuk, kísérleteznek, és ebbe bevonják 

munkatársaikat is, de fontos az egyensúly a kísérletezés és rutin tevékenység között. Végül a 

kapcsolatok, hálózatosodás is újként került be az átalakított modellbe, ami tapasztalatcsere, 

lobbi és értékesítés miatt fontos, különösen fontos az üzleti világgal való kapcsolattartás.  

A modell átdolgozásához azt a „7S” modell ábrázolást választottam, melyben összeérő  

hatszögekben jelölik a vállalati jellemzőket. Az egymással szomszédos jellemzők ebben az 

ábrában is összefüggnek. Vízszintesen félbeválasztva a modellt ugyanúgy megkülönböztetek 

puha (nehezebben sztenderdizálható) és kemény (jobban sztenderdizálható) tényezőket. 

Minden kemény tényezőnek van egy puha párja, egymással szemben találhatóak a vízszintes 

elválasztás mellett.  

Az ábrán feltüntetett 7 vállalati erősségből a központi - a közös érték, a reintegáció és 

piacképes termék megvalósítása - egyértelmű és adott minden társadalmi vállalkozásnál, a 

tevékenység magja. Ezért ennek mélyrehatóbb vizsgálatával jelen dolgozatban nem 

foglalkozok, azt adottnak veszem és a többi 6 kulcskompetenciát analizálom (melyek 

természetesen összefüggnek a közös értékrenddel). 

Ezt követően ugyanebben a stabil hatszög formában gondolkodva, Csath vállalati 

innovációs potenciált mérő diagramjából (CSATH 2010) kiindulva skálázható 
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versenyképességi potenciált ábrázoló diagramot dolgoztam ki, mely az ahhoz szükséges 

kérdőív word formátumú mintájával az 5. sz. mellékletben található.  

A versenyképességi potenciált mérő diagram úgy működik, hogy a hozzá készült hozzá 

állításait a társadalmi vállalkozások képviselői 1-5-ig skálán jelölik attól függően, hogy 

mennyire érzi az általa képviselt szervezetre jellemzően. Aztán a válaszokat területenként 

átlagoltam és az átlagokat a diagramon jelöltem. Feltételezésem szerint a diagram segítségével 

jól látható, hogy melyik területen erősek a vállalati kompetenciák, melyiken szükséges még 

fejleszteni. A dolgozat keretében jelenleg egyesével nem készítettem el a versenyképességi 

potenciált mutató diagramot, csak egy összesített diagramot készítettem. A diagram egyes 

meghatározásokhoz és csoportos vizsgálathoz is jól használható.  

A félstrukturált interjúk és a kérdőívek felépítését is e logikai gondolatmenet és elméleti 

alapvetés mentén állítottam össze, majd elemeztem a tapasztalatokat, hogy összeálljon a 

magyarázó elmélet és előzetes feltevéseim helyességét tapasztalatai úton tudjam igazolni.  

 

 

5.3. Az empirikus felmérés tapasztalatai 
 

5.3.1. Bevezetés 
 

Dolgozatomhoz 10 olyan társadalmi vállalkozással készítettem interjút, melyek az 

ország különböző régióiban működnek, a szociális gazdaságon belül eltérő profillal 

rendelkeznek. (Az interjúalanyok bemutatását az 6. sz. melléklet tartalmazza). 

A társadalmi vállalkozásokon kívül két inkubátor szervezetet is felkerestem, és 

velük is interjút készítettem, mert fontosnak tartottam átfogó, tapasztalaton alapuló 

meglátásaikat a versenyképességre, működési hatékonyságra vonatkozóan. A fejezet végén 

bemutatom, hogy miben látják a szervezetek sikerkritériumait, és milyen eszközökkel 

tudják elősegíteni fejlődésüket.  

Az interjúkat követően kérdőíves felmérést is készítettem 30, szociális gazdaság 

területén működő társadalmi vállalkozással, amelynek egy része (9) lefedi az interjú 

alanyok körét. (A válaszadók megoszlását a 7.sz. melléklet tartalmazza).  A kérdőíves 

felmérés célja az volt, hogy az interjúelemzésen kívül számszerű adatok is rendelkezésre 

álljanak. 

Mind a kérdőív, mind az interjú kérdései hat szempont alapján vizsgálták a 

szervezeteket: küldetés, szervezet, HR, innováció, marketing, kapcsolatok/hálózatosodás. 

 

5.3.2. A minta jellemzői 
 

5.3.2.1. Interjúk 

 

A bevezetésben említett heterogén mintavétel célja az volt, hogy átfogó képet kapjak 

a hatékonyságot, versenyképességet befolyásoló kompetenciákról, az esetleges 

nehézségeket tipizálni tudjam.  

A szervezeteket több szempont mentén lehet csoportosítani:  

 milyen kezdeményezésre jöttek létre (alulról jövő, támogatók ösztönzése) 

 mi a céljuk (ki a célcsoport) 

 mióta működnek (induló, vagy nagyobb múltra tekint vissza) 

 milyen előzmények jellemzik (saját, követő modell) 



29 
 

Mindezeket a szempontokat figyelembe véve elmondható, hogy a szervezetek 

nagyobbik hányada (6) alulról jövő kezdeményezésből alakult ki, míg a többieket inkább 

az jellemzi, hogy nagyobb szervezet (integrált modell program) és támogatók ösztönzésére 

megvalósult kezdeményezés.  

A szervezetek nagyobb része tartós munkanélküliek foglalkoztatására jött létre (6), 

a többiek rehabilitációs céllal (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása) alakultak. 

A szervezetek meghatározó része több éve (8) működik, kisebb részük induló 

vállalkozásnak tekinthető (2 év). 

Két-két szervezet esetében művészeti előzményekről, illetve személyes kötődésről 

beszélhetünk, két szervezet közösségfejlesztő programra épült, ugyancsak két szervezet 

települési önfenntartási törekvéssel indult. Másik két szervezet pedig már részben máshol 

működő modell helyi adaptálásával valósult meg. Ezek a párosítások jó összehasonlítási 

alapot adtak.  

 

5.3.2.2. Kérdőív 

 

Többségében tartós munkanélkülieket foglalkoztató (60%), szociális szövetkezeti 

formában működő (63%), fiatal vállalkozások (67%), az élelmiszeripar, vendéglátás 

területéről (40%) töltötték ki nagyobb arányban a válaszadók a kérdőívet.  

 

5.3.3. Az interjúk elemzése 
 

I.sz. interjú Retextil Alapítvány 

 

A szervezet küldetése a megváltozott munkaképességűek reintegrálása 

művészetterápián keresztül, és terápiás módszertan kiterjesztése más hátrányos helyzetű 

célcsoportokra is, ún. „Retxtil iskola” megalapítása. 

Szervezeti kultúrájára az egyértelmű folyamatok, következetes számonkérés, 

valamint a jól működő csapatmunka a jellemző. Ez az alapja a sikeres működésüknek. A 

csapatmunkát az elkötelezettség, a közös munka, a heti fórumok, konszenzusos szabályok, 

mentorálás, és egymás segítése határozza meg. Az egyik kliens véleménye szerint a sikerük 

titka, hogy „többféle vezetőnk van, megálmodó és földönjáró” (művészeti és szakmai 

vezető). Gazdasági szemléletű szakértelem hiányzik a teamből.  

Rendszeresen tartanak „Nyitott Műhelyt”, melynek hármas szerepe van egyrészt 

közvetíti a társadalmi üzenetet, másrészt marketingeszköz, harmadrészt erősíti a szervezeti 

kultúrát (forgórendszerben a munkatársak a házigazdák). A közös tudást,mint a szervezeti 

kohézió alapját kiemelték: „Ha eljárunk oktatni, akkor vesszük észre mennyi mindenünk 

van”. 

Az értékesítés alapját az az ismertség adja, amit az elmúlt 13 év 

marketingmunkájával elértek, személyes megrendelés alapján (és nem raktárra) dolgoznak. 

Így a vevők személyes igényeit maximálisan figyelembe tudják venni (pl. hozott 

alapanyagból is dolgoznak).Munkaigényessége miatt a retextil termékek luxustermékek, 

mely az árukban is megmutatkozik. A Retextil-re a közös ötletelés a jellemző, a kliensek is 

részesei a tervezésnek. Az egyik legkeresettebb termékük, a csipkehinta egy elrontásból 

született. 
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II. sz. interjú Ezeréves Gesztenyés Szociális Szövetkezet 

 

A szövetkezet a pécsbányai szegregátumnak szeretne kitörési lehetőséget biztosítani 

a szelidgesztenyés hasznosításával. A folyamat elején tartanak (egy sikeres sültgesztenye 

értékesítési szezonon vannak túl). Megalapozott üzleti modellt dolgoztak ki az Ugródeszka 

pályázat (Badour Alapítvány és NESST) segítségével. Fontosnak tartják az üzleti terv 

elkészítését, mert kiderültek a buktatók, és, hogy költségvetés készítéskor mennyi mindenre 

kell figyelni. Az üzleti tervben rögzítetteket rendszeresen utánkövetik az inkubátor 

szervezettel közösen, habár ehhez sokat kell Budapestre utazni, amit nehezen tudnak 

megoldani.  

Az eddigi (szezonális) munka tapasztalatai alapján a szervezeti kultúrátjó 

csapatmunka és aktív szövetkezeti tagokjellemzik, ami a közösségfejlesztési 

előzményeknek köszönhető. A bevont alkalmi munkásokat szövetkezeti tagok mentorálják. 

A tőkehiány és az, hogy a „humántőke túlságosan humán” (az elnök szavait idézve) lassítják 

a fejlődési folyamatot. A logisztika és a cash flow biztosítása kihívást jelent.  

A tevékenységeket alapos piackutatás előzte meg, amiből megállapíthatták, hogy 

azokra a piacokra kell koncentrálni, ahol volument lehet értékesíteni (sült gesztenyéből pl. 

min. 20 kg/nap). Marketingszempontból is jól sikerült az egyedileg gyártott gesztenyesütő 

designja, a társadalmi üzenet szimbólumává vált.  

Külföldi (olasz-, és németországi) kapcsolatokat építenek ki a szakértelem 

elsajátítása érdekében, és a stabil felvásárló piac biztosításához. Aktív együttműködésben 

vannak a környező szövetkezetekkel és civilekkel, az átmenetileg fánksütéssel foglalkozó 

szomszédos szövetkezettel üzleti együttműködést is terveznek (közös árusítás az orfűi 

strandon). 

 

III. sz. interjú Berettyóújfalui Igazgyöngy Nonprofit Kft. 

 

Az Igazgyöngy célja olyan tevékenységek beindítása/működtetése, melyek 

jövedelmet jelenthetnek a szegregátum funkcionális analfabéta, képzetlen lakói számára 

(SZUNO kézműves használati és dísztárgyak, AMARI lekvárok, valamint a tervek szerint 

egyéb betanított munka). 

A szervezeti kultúrára a tudatos építkezés jellemző, „mindent közép és hosszú távon 

tervezni kell, az eredményeket pedig mérni és leírni, hogy kiderüljenek a buktatók és 

tudjunk reagálni a hibákra”- ez a hatékonyság kulcsa a vezető véleménye szerint az 

árbevétel és az emberek fejlődése mellett.  

A HR ezért hangsúlyos a szervezetnél, közösen kidolgozott motivációs rendszert 

használnak, folyamatos, gyakorlatorientált készségfejlesztő tréningeket tartanak. Van 

törekvés a vezetői feladatok ledelegálására (pl. kommunikáció), kompetencia alapú 

csapatbővítésre. 

Ennél a szervezetnél is hiányzik a piackutatási és üzleti terv készítési szaktudás, de 

igyekeznek fejleszteni magukat és pro bono szolgáltatásokkal helyettesíteni azt. A vezető 

véleménye szerint esetükben a „szociális vásárlást kell piaci termékké” tenni. Ugyanakkor 

abban egyetért ő is, hogy a termékminőség az elsődleges a piacképesség szempontjából a 

szociális üzenet másodlagos.   

A szervezet jól működő webshopot üzemeltet. A több éves működés ellenére az 

üzleti tevékenység még mindig nem önfenntartó, adományokkal kell pótolni a hiányt.  

A többlábon állás segíthet a humánkapacitások korlátaiból adódó kockázatok 

minimalizálásában, ezért rendszeresen kísérleteznek új fejlesztési irányokkal, és ha idővel 

nem válik rentábilissá, elvetik. Az egyedi módszertan piacosítása (módszertani központ) is 
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a tervek között szerepel. Nehézséget jelent, hogy újítást hozó ötletekben és az ahhoz 

kapcsolódó döntési és szervezési kompetenciákban a munkatársak nem erősek, a napi rutin 

mentén élnek, de fejlesztésük folyamatos.  

A szervezet erős kapcsolatrendszert működtet Magyarországon (pl. társadalmi 

kerekasztalok) és külföldön egyaránt. Széleskörű támogatottsággal bír. 

 

IV. sz. interjú ROZS-SZÖV Szociális Szövetkezet 

 

Rozsály egyike azon jó gyakorlatoknak, amikor rurális helyzetben lévő település 

önfenntartóvá tudott válni, minőségi életet biztosítva lakói számára. A szociális szövetkezet 

jelenleg alvószövetkezet (a munkavállalók visszakerültek az önkormányzathoz), 

vezetőjeelmondtanem hisz a tőke (elsősorban termőföld) nélküli szövetkezet 

működképességében. Az ő vonatkozásukban a versenyképességet az elért eredmények 

megőrzéseként és óvatos fejlődésként definiálta a vezető. „Célunk az önellátás, és az a 

vízióm - vallotta a polgármester -, hogy hiánygazdaságban lehet igazán értéket teremteni”.  

A szervezeti kultúra stabilitását véleménye szerint a határok felismerése adja 

(„annyit csinálni, amire erő van”), meg az, ha „hagyjuk az embereket dolgozni”, 

sikerélményt és komfortzónát biztosítunk nekik.  

A továbbfejlődéshez 2 új szakemberre volna szükség, egy értékesítési-, és egy 

pályázatíró szakértőre. Az értékesítési szakember koordinálhatná a piacnyitást a romániai 

Szatmárnémeti felé, de az továbbra is kétséges, hogy a humánerőforrás kapacitás bírná-e az 

ehhez szükséges termelési volumennövekedést. A fejlesztések tekintetében a vezető nagyon 

óvatos, mert azokat működtetni is kell, ezt néha nehéz megértetni a kliensekkel 

(lakossággal).  

Az új ötletekhez kitekintés kell, ők is sokfelé jártak tanulmányúton. Habár „nincs 

két egyforma helyzet, és az egyediség a megoldásban is fontos”.  Jó együttműködéseket 

ápolnak más településekkel és civilekkel.  

 

V. sz. interjú Batyu Téka Étterem - Szorgos Kezek Nonprofit Kft. 

 

A Szimbiózis Alapítvány társadalmi vállalkozása által egy éve üzemeltetet kifőzde 

sikeres, helyi igényekre történő adaptációja a Kékmadár Alapítvány által Magyarországon 

meghonosított un. „paragasztro” módszertannak. Működtetésével elősegíti az alapítvány 

fejlesztéseinek fenntarthatóságát.  

A szervezet a Szimbiózis Alapítvány által kidolgozott „Innovatív Foglalkoztatási 

Modell” mentén stabilan működik. A pénzügyi és mentor feladatokat alapítványi 

munkatársak látják el. A csapatban jól kialakult szerepek vannak, a vezetőnek stabil 

szakmai tapasztalata van, alacsony a fluktuáció. A munkatársak felelősségtudata és 

önállósága megfelelő. A családias légkör miatt nehéz a következetes számonkérés. Pénzbeli 

motivációra nincs lehetőség, ezért rugalmas munkaidővel motiválják a munkatársakat. 

Munkatárs véleménye szerint „jó itt dolgozni a csapat és a könnyű munka miatt”.  

A munkatársaknak nem tartanak képzéseket, és nem vonják be őket az ötletelésbe, 

de vezető képzéseket és csapatépítőket szoktak tartani. A vezetők azonban problémáikat 

leginkább egymás között és hasonló szervezetek vezetőivel szokták megbeszélni, mert a 

külsős szakértők jellemzően nem ismerik az egyedi helyzeteket.  

Korábban az OFA segítségével készült üzleti terv, de mára ezt már nem követik, a 

napi fedezeti pont sincs meghatározva, ami nehézséget okoz az üzletvezető. Értékesítési 

szakemberre lenne szükség a rendezvényszervezési üzletág és holt időszakokban kiegészítő 
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programok megszervezésére. Szerencsére a vendéglátásban a szájhagyomány útján gyorsan 

terjed a hír, ha jó a minőség, és így az étterem prosperál.  

Értékesítés szempontjából az egyedüli, ami számít az étel minősége és ára, a 

szociális háttér és a design is másodlagos. Jó minőségű ételt biztosítani nyomott menü áron, 

kihívást jelent. Az étterem törzsvásárlói egyéni igényeit is figyelembe veszi.  

Első sorban az alapítvány elnöke szokott ötletelni. Kiegészítő tevékenységként 

akkreditálás alatt van egy un. „paragasztro oktatási módszertan” is. Helyi szervezetekkel és 

„paragasztrosokkal” erős az együttműködés. Az utóbbiakkal tanulmányutakra is szoktak 

közösen járni, és elindult egy közös lobbitevékenység is az önkormányzatoknál. 

 

VI. sz. interjú Közösségi Szociális Szövetkezet 

 

A Közösségi Szociális Szövetkezet az egyik legerősebb szövetkezeti alapokon működő 

szervezet, mely az indulást megalapozó pályázat óta pályázati támogatás nélkül fejlődött.  

A szervezet célja az önfoglalkoztatás és az ehhez szükséges lassú, stabil növekedés. A 

növekedést egyértelműen a foglalkoztatotti létszám növekedésében és nem árbevételben mérik, 

fontos alapelv továbbá, hogy minden forrás hasznosításra kerüljön. „A szervezetnél sokféle 

ember dolgozik, eltérő kompetenciákkal, ettől működőképes.”-vélte az elnök. Van gazdasági 

szaktudás és fregoli ember is szervezetnél. A vezetés demokratikus, a működés nem formális, 

gyakorlatorientált és problémacentrikus. A folyamatok finom belső tisztázása most kezdődött. 

A vezetői szerepek megoszlanak az elnök (mentor jellegű feladatok) és a gazdasági szakember 

(operatív feladatok) között. 

Hierarchia nélküli csapatmunka a jellemző. „Magunk által létrehozott munkahely, az 

történik, amit mi hozunk létre, mindenkinek felelőssége van az emberi viszonyokban.”-mondta 

az egyik munkatárs.  Egy másik munkatársi vélemény szerint: „jó olyan helyen dolgozni, ahol 

van szavam…együtt agyalunk a problémákon.” A munkatársak tanulását ösztönzik egyéni 

munkarenddel is. 

Jelenleg 3 boltban és online felületen zajlik az értékesítés. Az értékesítési csatornák 

tovább bővíthetőek. Most terveznek egy vintage boltot nyitni. A vintage boltnál számít a design, 

az adományboltoknál inkább a személyes kapcsolat és a hitelesség hasznosabb marketing 

szempontból.  

Az új tevékenység mindig kapcsolódik egy már meglévő tevékenységhez, és az 

ötleteknek van idejük beérni (több éves tervezés). Az autonóm (pályázati támogatástól 

függetlenül is életképes) módszertan átadására oktatást is szoktak szervezni.Széleskörű 

partnerséget működtetnek a felesleges dolgok hasznosítására (vállalkozásokkal, művészekkel). 

Módszertani központként működnek szövetkezetek számára. 

 

VII. sz. interjú Nem Adom Fel Kávézó – Nem Adjuk Fel Szociális Szövetkezet 

 

A Nem Adom Fel Alapítvány szintén a Kék Madár Alapítvány módszertana alapján 

hozta létre (közel egy időben a Szimbiózis Alapítvánnyal) kávézóját és működteti 

szövetkezetén keresztül. Annyiban alapvetően más a két vendéglátó hely, hogy a Nem Adom 

Fel elsődlegesen a közösségfejlesztésen keresztül próbálja érvényesíteni a reintegrációt, ezért 

fontos szempontokat hozhat be a jelen kutatásba.  

Az üzleti modell kidolgozásra nagy hangsúlyt fektettek, nyitás előtt 2 évvel kidolgozták 

és a terv szerint a 2. működési év végére önfenntartóvá kell válnia. De a tervekhez képest 

lassabban megy a növekedés, mert „sérült embereknek és civil szervezetnek kell megtanulnia 

az üzleti működést”. A napi működés az erőforrások nagy részét leköti, szinte mindenkit 

irányítani kell.  
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Az üzletvezető helyettes pénzügyi végzettsége sokat segít a tervezésben. A 

rendezvényszervezés a legfőbb bevételi forrásuk, van külön rendezvényszervező munkatárs. 

A kávézó integrált közösségi térként működik, a programszervezés azért hangsúlyos, 

mert erős marketing ereje van. A programokat (irodalmi est, kvíz, vetítés, beszélgetés) az egyik 

megváltozott munkaképességű munkatárs szervezi, aki „nemcsak kitalálja, hanem az elejétől a 

végéig meg is szervezi.  

A csapatmunkával mára már nincs gond, erős közösséget alkotnak. Hamar kiderül, hogy 

ki való csapattagnak. Indulás előtt volt egy 3 hónapos felkészít tréning, de nem helyben, és ezért 

nem volt praktikus. Most már sokkal gyorsabban megy a betanítás. A munkatársak bevállalják 

a csúsztatott munkarendet, ha rendezvénytől van szó. Rendszeresen vannak értékelések. 

Folyamatosan újítanak, az ötletek vendégtől és munkatárstól is jöhetnek. „A 

versenytársakat figyeljük, de magunkat erősítjük” –foglalta össze a vezető. A paragasztros 

együttműködés fontos, hiszen véleménye szerint: „együttműködve erősebbekké válunk, jobban 

jövünk ki. ” 

 

VIII. sz. interjú Kockacsoki Nonprofit Kft. 

 

A Kockacsoki Nonprofit Kft a legkisebb, ugyanakkor az egyik legstabilabban működő 

társadalmi vállalkozás az interjúalanyok közül, a mérethatékonysága érdekes adalék a 

versenyképességgel összefüggésben. Több éve a NESST inkubációja alatt kezdte a 

tevékenységét 3 éve, üzleti tervezési szemléletét azóta is megőrizte. Habár az értékesítési 

volumen növekedése elmarad az eredetileg rögzített, üzletileg maximálható növekedési 

ütemtől, fejlődésük kiegyensúlyozott, mostanra növekedési szakaszba értek. 

A sikeres szervezeti munka titka a vezető véleménye szerint, hogy „mindenki olyan 

munkát végezzen, amiben jó”, hogy „mindig együtt beszéljék meg, hogy mi várható”, és hogy 

„probléma esetén, bátron szólhassanak” a munkatársak. A szervezet rendkívül strukturált 

keretek között működik, 4 évre előre, havi bontásban kidolgozott üzleti tervük van.  

A csapatmunkát meghatározza, hogy a munkatársakban megvan a rugalmas 

gondolkodás, elkötelezettség, minőségorientáltság, érdekli őket a munka, és emellett 

támogatást és erős felkészítést kapnak. Mind a két munkatársban akkora „a precizitási igény, 

hogy minőség érdekében konfrontálódni is tudnak”, ez teszi lehetővé, hogy prémium minőségű 

termékeket gyártsanak.  

A tökéletesre törekvés révén vonhatóak be az innovációba, egyik munkatárs a 

termékfejlesztésben aktív, a másik pedig saját maga újított a csomagolási technikán a gyorsabb 

eljárás érdekében. „Folyamatos megújulásra van szükség a piaci versenyben” –vallja a vezető. 

Az értékesítés alapját eddig a közösségi médiára és a saját kapcsolatrendszerre épülő 

marketingre alapozták. Ők is rendszeresen tartanak „Nyitott Műhelyt”, melynek elsődleges 

funkciója a társadalmi támogatottság növelése, de emellett kiváló marketingeszköz is. 

Webshopot üzemeltetnek, fő célcsoportjuk a vállalati megrendelések. Most érkeztek el a 

fejlődésnek arra a szintjére, hogy bővülést terveznek, a tervek szerint 2 év múlva fognak tudni 

értékesítési szakértőt felvenni. 

Hasonló profilú (autistákat foglalkoztató cukrászipari) nemzetközi szervezetekkel aktív 

kapcsolatot tartanak fenn. Más jellegű szervezetekkel a szektoron a társadalmi küldetés mentén 

ápolnak kapcsolatot. Elutasítják a (módszertan oktatásával megvalósított) franchise jellegű 

terjeszkedés lehetőségét, mint lehetséges fejlődési irányvonalat. Ebben eltérnek az eddig 

vizsgált szervezetektől. Ez bizonyára a személyes kötődés miatt van így. 
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IX. sz. interjú Matyodesign Nonprofit Kft. 

 

A Matyodesign az egyik legismertebb, gazdasági szempontból legüzletiesebbének 

mondható társadalmi vállalkozás az interjú alanyok közül. A NESsT inkubációja alatt 

fejlesztették ki üzleti modelljüket. Az inkubátor szervezet szemlélete (professzionális 

értékesítés szükségessége) visszaköszön az üzleti modellben, habár a modell a vezető 

elmondása szerint lassan, 5 év formálódott és jutott el erre a szintre.   

Egyedi üzleti modellt követnek, a ruhákat a Tardon élő asszonyok hímzik, a távolság 

munkaszervezés, minőség és határidő szempontjából sem jelent problémát, van helyben 

koordinátor és erős a személyes kapcsolatrendszer. Évente kétszer csapatépítést tartanak. A 

szervezet sikeres működése annak köszönhető, hogy van nyitottság a megújulásra („az első 

kudarcnál új ajtót nyitottunk”), és hogy megtehették, hogy a profitot évekig egy az egyben 

visszaforgatták a működésre.  

Nehézséget jelent a vezető véleménye szerint náluk (is és majdnem minden társadalmi 

vállalkozásnál), hogy szerelemből indultak, de nincsenek meg a menedzsment kompetenciák, 

alkalmatlanok az ügyvezetésre, folyamatosan tanul menedzsmentet és businesst, de az 

ilyenfajta képességei alapvetően hiányoznak. Az jelentene igazán segítséget, „ha erősségeim 

mellé kaphatnék olyat, aki gyengeségeimet helyettesíti.” Ilyen elgondolás mentén bővítették a 

csapatot profi értékesítési szakemberrel.  

Értékesítésükre a webshop mellett bizományosi értékesítés a jellemző (ami tőkeigényes 

és a tőkehiány folyamatos probléma). Külföldi piacra is jellemzően csak bizományosi 

értékesítéssel lehet lépni. Célcsoportjuk a fizetőképes turisták, és a protokollszervezetek, 

ugyanis a termék a kézimunka miatt Magyarországon drága sajnos. Idén felkerültek a külügyi 

ajándéklistára, ami vélhetően étékesítési növekedést jelent majd.  

Erős családi kötődés lehet az oka, hogy a franchise jellegű bővüléstől ők is, mint a 

Kockacsoki elhatárolódnak: „nagyobb cél az értékteremtés, mint a franchise, attól működik, hogy 

benne a szívünk-lelkünk”. A növekedés adta lehetőségeket inkább helyi értékteremtésre szeretnék 

fordítani, egy tardi „Fonó” felépítése a terv, mely egyszerre munkahely, közösségi és kulturális központ. 

Hasonló profilú társadalmi vállalkozásokkal ápolnak kapcsolatot, „láttam fantasztikus 

történeteket, de sose praktikákat tanultunk egymástól, csak messziről tűnik hasonlónak, de az 

üzleti modell mindig más.” 
 

X. sz. interjú Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet 

 

A Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet települési önfenntartási törekvésből nőtte ki 

magát, a polgármester és egy karitatív szervezet összefogásának köszönhetően. Az ismertebb 

(nemcsak a közétkeztetésben, hanem piacon is kapható) helyi élelmiszer-előállító társadalmi 

vállalkozások egyike. 

Az OFA segítségével korábban készült kidolgozott üzleti modell, de a napi 

ügymenetben ezt nem tudják követni a gyorsan változó feltételek mellett, helyzetspecifikus ad 

hoc döntések jellemzőek. Az egyetlen utánkövetett pont az üzleti tervben a havi fedezeti szint. 

„Elhivatott vezetőkön, biztos anyagi háttéren és a folyamatos megújuláson, 

reakcióképességen múlik” egy társadalmi vállalkozás sikere a vezető véleménye szerint.  

Vezetői kvalitásokkal rendelkező helyi személyt nem lehetett találni a kistérségben, ezért 

budapesti vezetője van a szervezetnek. A vezetői humánerőforrás és a rendelkezésre álló 

nyersanyag mennyisége szab határt a növekedésnek. Dedikált értékesítési szakember nincs a 

szervezetnél, az értékesítés szervezését a vezető látja el, így az értékesítési volumen lassan 

növekszik. 
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A csapatmunkán múlik az eladható minőség, ehhez mindenki által elfogadott vezető, jó 

munkakörnyezet és erős közösség kell. Alapvető motiváció a munkatársak számára a család 

elsőbbsége, és az élethelyzetekhez illeszkedő munkarend. A személyes felelősségvállalás 

nehezen alakul ki, a munkavállalók lehetőség szerint elkenik a felelősséget. Számon kérni csak 

a reggel megbeszélteket lehet, a jövőben gondolkodás nehezen megy. A képessé tevéshez sok 

ismétlés kell, és mögöttük kell állni szinte folyamatosan. A Szeretetszolgálat „Jelenlét” 

közösségfejlesztő munkájához kapcsolódó szociális munkás és helyi segítő segítséget 

jelentenek ebben. Szisztematikus fejlesztésnek köszönhetően, már több olyan egykori 

munkatárs van, akik mostanra a nyílt munkaerőpiacon dolgozik. A munkavállalási képesség 

visszaállítása nagy sikerélmény, még ha átmenetileg akadályozta is a szövetkezet működését.  

A növényfeldolgozáshoz kapcsolódó termékfejlesztésre jelenleg vettek fel 2 embert, 

mert a tapasztalatok szerint enélkül nem lehet helytállni a piaci versenyben. Csak egyediséggel, 

minőséggel lehet versenyezni. „Azonban a rutinszerű működés és az új ötletek kipróbálása 

közötti egyensúlyozás nagy játék.” –hívta fel rá a figyelmet a vezető. „A termékfejlesztési és 

értékesítési folyamataink még nem elég hatékonyak, sokszor érezzük, hogy nagy a pazarlás.” –

fűzte hozzá. „Nincs még meg minden értékesítési csatornánk.” –mondta ezt a vezető, annak 

ellenére, hogy értékesítenek már közétkeztetésben, piaci boltban, delikátban, rendezvényeken, 

bevásárló közösségben értékesítenek. A rentábilis eladási mennyiség a prémium termékek 

piacán nehezen alakul ki.  

Nehézséget jelent az is, hogy minden piacon más (ár vagy minőség) bír vásárlói 

értékkel. A társadalmi üzenet marketingértéke a prémium piacon elenyésző. Azonban a füstölt 

áru piaci értékesítésénél (ami az egyik legstabilabb tevékenysége a szervezetnek) vélhetően 

számít, hogy a terméknek van marketingarca (a vásárlók körében jól ismert helyi henteshez 

köthető a termék). 

 

 

5.3.4. Társadalmi vállalkozásokkal folytatott interjúk tapasztalatainak összefoglalása 
 

Az interjúk tapasztalatait az általam átalakított McKinsey modellben is ábrázoltam 

összefoglalóan, az ábra a 8. sz. mellékletben megtalálható. Az ábrán dőlttel jelöltem azokat a 

nehézségeket, amivel a társadalmi vállalkozások szembenéznek.  

 

5.3.4.1. Küldetés 

 

A kérdezettek zöme a „valós” foglalkoztatás és az értékteremtés, a mindennapi élet 

segítése (pl. önellátás, közösségi tér kialakítása) köré szervezte küldetését. Célcsoportjaik 

különböznek: mélyszegénységben élők, rurális településen élők, fogyatékosok, alkalmi  

Egy részük (a nagyobb/képzettebb humántőkével rendelkezők) a növekedést, más 

részük a lassúbb haladást, esetleg a megmaradást tartja a szervezet számára járható útnak. 

Többen említették céljaik között a lassú ütemű piacbővítést, a terméknövelést, a profilbővítést, 

és a tudásátadást. Volt néhány szervezet, jellemzően több éves működési háttérrel, mely az 

értékteremtést, a prémium minőségi terméket hangsúlyozta, és a forrásteremtés is céljaik között 

szerepelt.  Az alulróljövő kezdeményezésekre a lassú építkezés, a háttérszervezet 

támogatásával megvalósuló projektekre az integrált modellek működtetése a jellemző. 
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5.3.4.2. Szervezeti kultúra 

 

Valamennyi megkérdezett szervezet tudatos üzleti modell mentén építkezik. A 

modellek szervezetenként eltérő mértékben vannak kidolgozva, ebben nagy a szórás. Gyakori 

tapasztalat, hogy az üzleti modell rendszeres utánkövetése a napi kihívásokra történő reagálás 

közepette háttérbe szorul. A szakmai munka hangsúlyos valamennyi szervezetnél, felkészült 

szakmai vezető és mentor is segíti a minőségi munkavégzést. Az egyenletes teljesítményt 

elősegítő világos rendszerek működtetését több esetben nehezíti menedzsment jellegű 

kompetenciák hiánya és/vagy a vezetői szerepek egy személyben történő koncentrálódása.  

A közös tudás és a képessé tevés minden megkérdezett szervezetnél hangsúlyosa jelenik 

meg, azonban a hibákból való tanulást nehezíti több esetben az egyéni felelősségvállalás 

alacsony szintje a kliensek körében. A munkavállalók kompetenciafejlődése határozza meg 

többségében a szervezet növekedési ütemét. A megkérdezettek 70%-ánál azonban hiányzik a 

pénzügyi, értékesítési tapasztalattal bíró szakember. 

 

5.3.4.3. HR, támogató folyamatok 

 

A megkérdezett szervezetek erős közösséget alkotnak, így csapatmunkában 

kiemelkedően jól tudnak működni. Alapelv valamennyi szervezetnél, hogy mindenki hasznos 

feladatot végezzen és olyan területen, melyben jó. A motivációs rendszerek jól működnek 

minden megkérdezett szervezetnél, melynek alapja az egyéni élethelyzetekhez illeszkedő 

munkarend. Azonban a családias légkör miatt több esetben nehézséget okoz a számonkérés és 

a teljesítménykényszer érvényesítése. A szelekcióra hangsúlyt fektetnek a megkérdezettek, 

mert megtapasztalták már ennek fontosságát. 

Valamennyi szervezet épít saját humántőkéjének fejlesztésére, ez a megkérdezettek 

többségénél belső képzésekkel, coaching jellegű vezetői támogatással valósul meg. Van viszont 

olyan szervezet is a megkérdezettek között (erős közösségi beágyazottsággal), mely 

iskolarendszerű továbbképzésre iskolázta be munkavállalói egy részét. Két, több éve működő 

szervezet pedig arról számolt be, hogy a hiányzó kompetenciákat figyelembe veszik az új 

munkatársak felvételénél.  

 

5.3.4.4. Marketing, értékesítés 

 

Valamennyi megkérdezett szervezet egyetért abban, hogy csak minőséggel (jól csengő 

márkanévvel) tudnak versenyezni a piacon. A termékfejlesztés napi működésük részét képezi. 

A megkérdezett szervezetek jól használják marketingcélra a történetüket, a vásárlókkal napi 

szintű kapcsolatban vannak, értéket teremtenek a vásárlók számára, melyet termékükkel 

szimbolizálnak. Ez adja értékesítésük alapját. A megkérdezettek fele önálló értékesítési 

csatornát működtet (webshopot, szociális boltot), másik felük csak kizárólag megrendelések 

alapján, vásárokon értékesít. A nagyobb eladási volument biztosító bizományosi rendszer tőke 

(cash flow igényes) ezt csak 2 szervezet tudja megvalósítani. 

A megkérdezettek 90%-a nem rendelkezik kidolgozott értékesítési stratégiával. A 

professzionális értékesítésés a fejlesztési célok között több esetben ellentét feszül. Többen 

(40%) attól tartanak, hogy professzionális értékesítéshez szükséges termelési volumen csak a 

fejlesztés kárára valósítható meg. Ezért inkább a működési módszertan piaci alapú értékesítése 

és többféle tevékenység beindítása felé orientálódnak. 
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5.3.4.5. Innováció 

 

Valamennyi megkérdezett szervezet innovatív, ez képezi üzleti modelljük alapját is. 

Folyamatos a kísérletezés, újítás ezeknél a szervezeteknél, melyben többségében minden 

munkatárs részt vesz vagy a vezető törekszik bevonni őket, hogy ezzel is csökkentse 

leterheltségét.A folyamatos termékfejlesztés azokon a területeken, ahol éles a verseny, pl. 

élelmiszeripar nélkülözhetetlen a piacképességhez.  

A szervezetek korlátozott erőforrásaik miatti szükséghelyzetnek és erős közösségi 

beágyazottságuknak köszönhetően nemcsak a termék, hanem módszertan tekintetében is 

innovatívak, vagy sajátos igényekre tudják adaptálni a máshol már működő módszereket. A 

megkérdezett szervezetek 90%-ára jellemző, hogy a kidolgozott módszertant kapcsolt 

szolgáltatásként (tanácsadás, csapatépítés) értékesítik vagy tervezik értékesíteni. A folyamatos 

újításra a projekt alapú finanszírozás miatt is szükség van. Három megkérdezett szervezet 

emiatt érzi is a túlvállalás, szétaprózódás veszélyét. 

 

5.3.4.6. Kapcsolatok, hálózatosodás 

 

A megkérdezett szervezetek aktív kapcsolatokat ápolnak szektoron belül és a piac többi 

szereplőjével is. Az együttműködések elsősorban tudásmegosztást, hazai és nemzetközi jó 

gyakorlatok közös megismerését, és jellemzően nem üzleti együttműködést jelentenek. A 

nemzetközi kapcsolatok kiemelten fontosak a fejlesztések és a finanszírozás szempontjából is. 

 

Az interjú tapasztalatai hasonlóságok és eltérések mentén tipizálva összefoglalóan, 

táblázatba foglalva a 9. sz. mellékletben olvasható. 

 

 

5.3.5. A társadalmi vállalkozások körében végzett kérdőíves felmérés tanulságai  
 

A kérdőíves felmérés segítségével ugyanazt a 6 jellemzőt vizsgáltam, mint az interjúk 

során, skálázható módon. A 6 jellemzőhöz részben szakirodalmi megalapozottságú álltásokat, 

részben az interjúk tanulságaiból leszűrt tapasztalatokra épülő állításokat alkalmaztam. A 

szakirodalmi összefüggésekből származó álltásokat korábban az interjúk során kérdés 

formájában is feltettem, és az erre adott válaszok (pl. „amikor jelezték, hogy volumenekkel 

nagyobb termelést nem is tudnának megvalósítani a HR kapacitások miatt”) bizonyos esetekben 

továbbgondolásra késztettek, így kiegészítő állításokkal (pl. „elsődleges cél a fejlesztés a 

stratégiánkban”) bővítettem a kérdőívet.A kérdőívet és az eredmények alapmegoszlását a 10. 

sz. melléklet tartalmazza.  

Az egyes állítások, néha több csoporthoz is köthetőek, ezért az elemzésnél jelölöm, hogy 

az egyes állítások még melyik területen értelmezhetőek (a többféleképp értelmezhető állítások 

többsége a szervezet erősítéséhez kapcsolódik). 

A kérdőíves felmérés eredményeit táblázati formában összesítettem, mely a 11. sz. 

mellékletben megtekinthető. 
 

5.3.5.1.  Legfőbb összefüggések a küldetés vonatkozásában  

 

A kérdőívet kitöltő szervezetek küldetése a valós foglalkoztatás, a szervezet önjáróvá 

válása, és a térségi megmaradás hármasának témakörében mozog. Szociális célkitűzéseik miatt 



38 
 

a célzott növekedés a foglalkoztatottak számának növekedésében mérhető, és a növekedésnek 

határt szabhat a humánerőforrás. Az azonban nem igaz, hogy a többség úgy gondolná, hogy a 

fejlesztési célkitűzések előnyt élveznének a gazdasági célkitűzésekkel szemben. Keresik a 

kettős célrendszernek való megfelelés egyensúlyát.  

 

5.3.5.2. Legfőbb összefüggések a szervezeti működés vonatkozásában 

 

Erősségek: A küldetéssel összhangban érvényesül a célcsoportok szükségleteinek 

figyelembevétele a működési keretek kialakítása során. A célcsoport mélyreható ismeretének 

köszönhetően a szervezetben jól tud működni a csoportmunka. A szervezeti kultúra segíti a 

gyors döntéshozatalt, a hibákból való tanulást, a tapasztalatok beépülését.  

Fejlesztendő terület: Bár az erősségek között szerepel a gyors döntéseket lehetővé tevő 

szervezet, azonban a professzionális szervezeti működés elemei alacsonyabb értéket mutatnak, 

ami hátráltatja a növekedést, versenyképességet. Vannak olyan stratégiai területek, amelyek 

fejlesztésre szorulnak: pl. üzleti modelltől való eltérés elemzése, üzleti terv hiánya. Ugyancsak 

fejlesztendő területek: a munkabeszélések, teljesítményértékelések rendszeressé tétele, és a 

számonkérés rendszerének kidolgozottságán való munkálkodás. 

 

5.3.5.3. Legfőbb összefüggések a humánerőforrás-menedzsment vonatkozásában 

 

Erősségek: Az élethelyzetekhez illeszkedő munkarend, a terhelhetőség figyelembe 

vétele új tevékenység beindítása esetén, és az elismerés, mint motivációs eszköz alkalmazása 

szintén összhangban van a küldetésben meghatározottakkal, és a szervezet erősségének 

tekinthető, mert elkötelezett munkatársakat és jó csapatmunkát tesz lehetővé. A kérdőívekben 

a legmagasabb átlagot az egyedi munkarendre vonatkozó állítás kapta, ezt szinte minden 

szervezet ki tudta alakítani és működtetni. 

Fejlesztendő terület: A fejlődés rendszeres mérésének és a teljesítményértékelésnek, 

visszajelzésnek a hiányosságai összefüggnek az professzionális szervezeti keretek tapasztalt 

hiányosságaival. A munkatársak mentorálása, és gyakorlatias képzések segítségével történő 

képessé tevésüket támogató folyamatokat tovább kell erősíteni, mert ezáltal válhatnak 

alkalmassá az önálló munkavégzésre. Jól képzett munkaerő és megfelelő munkateljesítmény a 

versenyképességnél döntő fontosságú.   

Az interjúk során az empowerment (képessé tevés) magasabb szintjéről számoltak be a 

szervezeti vezetők, mint amilyen szintű empowermentről a kérdőívek tanúskodnak. 

Szervezetenként nagy az eltérés ezen a területen.  

 

5.3.5.4.  Legfőbb összefüggések az innováció vonatkozásában 

 

Erősségek: A társadalmi vállalkozások innovációs potenciálja kiemelkedő. (Ez azért is 

fontos, mert a piac megköveteli a folyamatos innovációt, a vevői igények szerinti megújulást.) 

Egyik legfőbb erősségük, és a küldetéssel szintén összhangban van a minőségi és egyedi termék 

gyártása (és az ehhez szükséges újszerű működési módszertan), melynek társadalmi üzenete 

van.  

Fontos elem, hogy folyamatos a kísérletezés a szervezeteknél, és az a tény, hogy a 

munkatársakat is ösztönzik az új dolgok kitalálására, és figyelembe is veszik javaslataikat. Ez 

az állítás bizonyára erősíti a szervezetnél említett csoportmunka kiválóságát, és a HR-nél 

említett munkatársakkal kapcsolatos elismerést, és megbecsülést. 
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Fejlesztendő terület: A kérdőívből csak áttételesen, a sorok között olvasva derül ki: az 

erős innovációs potenciál csak akkor hozza meg a várt gazdasági eredményt, ha arra átgondolt 

üzleti modellt lehet felépíteni, professzionális üzleti modellhez működőképes egyensúlyt kell 

kialakítani az innováció és a rutinszerű működés között. 

 

5.3.5.5.  Legfőbb összefüggések a marketing, értékesítés vonatkozásában 

 

Erősségek: A versenytársak elemzése (benchmaking) pozitívum, erősíti a szervezet 

piaci pozícióját, ha a versenytársakhoz képest egyedit tud létrehozni. Ennél valamivel 

alacsonyabb (de még mindig magas) átlaggal szerepel az online és közösségi marketing 

eszközök használata; a társadalmi vállalkozások jól marketingelik társadalmi küldetésüket. Az 

interjúkból ismert marketing eszközöket (vásár, bemutató) szintén hatékonyan használják, 

feltehetőleg ezekre vonatkozik az az erőfeszítés, amelyet annak érdekében tesznek, hogy a cég 

ismertté váljon. A szervezet erősödéséhez járulhat az a felismerés is, hogy minél ismertebbek, 

annál inkább önjáróvá válhat a cég. 

Fejlesztendő terület: Bár az erősségek között szerepelt a versenytársak folyamatos 

figyelemmel kísérése, fejlesztendő területnek látszik a vevői elégedettség mérése és beépítése 

a napi folyamatokba. A professzionális szervezeti működés hiányát jelzi az értékesítési 

szakember hiánya, aki célzott értékesítési stratégiát dolgozna ki, mely nélkül versenyképes 

működés nem képzelhető el. A kérdőívben az értékesítési szakértőre vonatkozó állítás kapta a 

legalacsonyabb pontot, miközben ez az egyik legmeghatározóbb tényező a versenyképesség 

szempontjából.  

Pozitívumként értékelhető – és a kapcsolat/hálózatosodás fejezetet is érinti – hogy az 

összefogás nagyobb piaci szeletet biztosíthat a szervezetek számára, azonban az átlagérték azt 

mutatja, hogy itt még fejlesztések szükségesek.  

 

5.3.5.6. Legfőbb összefüggések a kapcsolatok/hálózatosodás vonatkozásában 

 

Erősség: Egyik legpozitívabb értékük a vizsgált szervezeteknek, hogy „tanuló 

szervezetként” definiáljuk magukat, és a másokkal való kapcsolatok építésének legfőbb célja 

az egymástól való tanulás, tudásmegosztás.  

Fejlesztendő terület: A marketing fejezetben is már említésre került – fejlesztendő 

területként - , hogy a más szervezetekkel való összefogás erősítheti a szervezetek piaci 

részvételét, sikerességét, hozzájárulhat a jobb ökoszisztémához. Emellett összefogással a 

döntéshozókat is jobban lehet befolyásolni.  

Ha ez így van (ami azért erősen kapacitásfüggő), akkor még ezen a területen is van 

feladatuk a szervezeteknek (amit az inkubátor szervezetek is elő tudnak segíteni), éppúgy, mint 

a rendszeres kapcsolatépítésben, tapasztalatcserében. 

 

 

Összefoglalva a kérdőíves felmérés adatait, elmondható, hogy a küldetés/stratégia 

megfogalmazása esetében hasonló elemeket találtunk az interjúkban említettekkel: 

foglalkoztatás, csökkent munkaképességűek alkalmazása. Ezen túlmenően a nyitott 

válaszokban fontosnak tartották a térségi megmaradást, és a szervezetek pályázatoktól való 

függetlenedését (önjáró szervezetek). 

A szervezet különböző jellemzői is hasonlóságokat mutatnak az interjúk 

tapasztalataival, egyfajta tolerancia tapasztalható a hátrányos helyzetűek munka világába való 

(re)integrálása érdekében az egyes munkatársak foglalkoztatásakor, ugyanakkor a 
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professzionális elemek (kidolgozott és nyomon követett üzleti modell, pénzügyi terv, 

rendszeres számonkérés, teljesítményértékelés) még fejlesztésre szorulnak.  

Elismerésre méltó, és a küldetéssel teljes koherenciát mutat HR területén a megbecsülés, 

a foglalkoztatottak képességeinek figyelembevétele. Azonban lehetőség a szervezetekben a 

munkatársak készségeinek még további fejlesztése, és annak számszerű mérése. 

Társadalmi üzenetük PR értékét használva, költséghatékony (közösségi) marketing 

eszközökkel rendszeresen támogatják termékeik piacra kerülését (néha összefogással, ami a 

kapcsolatfelvétel/hálózatosodás témakörét is érinti), elemzik a versenytársaikat, de hiányzik a 

professzionalizmus erősítése (értékesítési szakember, stratégia, illetve a vevői 

elégedettségmérés). 

A kapcsolatok építése elsősorban a jó gyakorlatok megismerésére irányul (tanuló 

szervezetek), azonban felismerték ennek piaci szerepét is (döntéshozók befolyásolása és a piaci 

rés tágítása együtt könnyebb). 

 

A kérdőívek eredményeinek területenkénti átlagát az általam átdolgozott diagram 

formájában is ábrázoltam, mely a 12. sz mellékletben megtalálható. Az ábra vizuálisan is jól 

mutatja, hogy a társadalmi vállalkozások erősek az innováció tekintetében, de a 

versenyképességhez szükséges professzionális üzleti szemlélet megköveteli, hogy 

továbbfejlődjenek értékesítés, HR menedzsment, stratégiaalkotás és szervezeti kultúra és az 

üzleti világgal kialakítandó kapcsolatépítés terén. Miközben értékeiket; mint közösségi 

beágyazottságuk, célcsoport szükségletei mélyreható ismerete, egyediségük és rugalmasságuk, 

továbbra is meg kell, hogy tudják őrizni.  
 

 

5.3.6. Inkubátorszervezetekkel folytatott interjúk tapasztalataink elemzése 
 

5.3.6.1.  A társadalmi vállalkozások szereplőinek legfontosabb jellemzői inkubátor szervezetekkel 

folytatott interjúk alapján 

 

A társadalmi vállalkozásokkal folytatott interjúk tanulságaira az inkubátorszervezetek 

(NESsT, OFA) képviselői is ráerősítettek. Az interjúba bevont szervezetek közül 3 aktív 

kapcsolatban van vagy volt a közelmúltban az OFA-val, 4 a NESsT-tel, ezen belül legalább 2 

mindkettővel, 3 pedig saját kapcsolatrendszerén belül, más szervezetektől kapott támogatást a 

fejlődéshez.  

 Az inkubátor szervezetek a társadalmi vállalkozások versenyképességgel 

összefüggésben olyan jellemzőkre hívták fel a figyelmet, melyek összhangban vannak az 

általam végzett interjúk és kérdőívek tapasztalataival. Az inkubátor szervezetek által 

meghatározott legfőbb kompetencia jellemzők a 13. .sz. mellékletben olvashatóak.   

A társadalmi vállalkozásokat erőforráshiány, ugyanakkor nagyfokú kreativitás, erős 

csapatmunka és közösségi beágyazottság jellemzi. Azonban mindkét képviselő egyöntetűen 

jelezte, hogy hiányzik működésükből a professzionális értékesítési (stratégia, szakember) és 

menedzsment szemlélet (következetes számonkérés, rendszeres teljesítményértékelés), mely 

nélkülözhetetlen a növekedéshez, fenntarthatósághoz. A NESsT képviselője hozzátette: a 

növekedés a vezető személyes motivációjának, kompetenciáinak is függvénye (hogy mennyit 

tud személyesen menedzselni, skálázható-e az általa kialakított üzleti modell, versenyelőnyöket 

sikerült-e pályára állítani, hiányzó kompetenciák mentén bővíti-e a csapatot, milyen mértékben 

tudja visszafordítani a bevételt a fejlesztésbe). Vagyis a 2-es és 3-as sikerkritériumokkal van 

leginkább nehézségük, ahogyan ez az interjúkban is tükröződött.  
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A társadalmi küldetéssel összhangban maradni tudó professzionális üzleti viselkedés 

elsajátításában még minden megkérdezett szervezet a fejlődési pályája elején tart. A hatékony 

üzleti modell és értékesítési stratégia kialakításához jogi, pénzügyi, értékesítési és 

menedzsment szakértői támogatást, üzleti mentorálási lehetőséget tudnak biztosítani. Online 

fejlesztő eszközök (talent  tools) és képzések (pl. NESsT-nél értékesítési tréning, amit a 

Matyodesign és a Kockacsoki is igénybevett már) is rendelkezésre állnak.  

Az inkubátorszervezetek tapasztalatai alapján a vállalkozásokat szelektálni kell (üzleti 

potenciál alapján), és az üzletileg potens társadalmi vállalkozások számára az egyéni fejlesztést 

kell biztosítani (hatékonyabb az egyedi működési környezetben). Az OFA piacképességi 

tanúsítvány megszerzéséhez köti az ilyen jellegű támogatást, a NESsT pedig portfóliójába 

történő beválasztáshoz. Képzés és tanácsadás mellett az inkubátor szervezetek a szükséges 

partnerkapcsolatok kialakításában is hatékony segítséget tudnak nyújtani (PiacTárs 

rendezvények ill. Business Advisory Network). A kapcsolatépítésben, különösen az üzleti 

világgal kialakítandó kapcsolatok tekintetében ezt a szolgáltatást nagyon hasznosnak találta a 

Hetedhét Határ Szövetkezet és a Matyodisgn is.  
 

5.3.6.2. A társadalmi vállalkozás versenyképességének sikerkritériumai és elérésükhöz biztosított 

legfőbb támogatások 

 

A társadalmi vállalkozások versenyképességet – csak ott lehet versenyképességről 

beszélni, ahol van profitorientált tevékenység - mindkét képviselő szerint ugyanúgy, mint a 

versenyszektorban a termékminőség valamint a fix és folyamatosan bővülő piac és az igényekre 

való gyors reagálás határozzák meg.  
 

Sikerkritériumok: 

1) Célcsoport ismerete (közösségi beágyazottság, személyes kötődés) 

2) Vállalkozói attitűddel rendelkezik-e a csapat (piacképes termékben és üzleti 

keretrendszerben gondolkodnak-e)  

3)Olyan üzleti koncepciót tud-e kitalálni, amire a piacnak szüksége van és a célcsoport 

igényeihez is illeszkedik  

4) Minőséggel, megbízhatósággal, egyediséggel versenyzik (árral nem tud, a járulékos 

költségek miatt)  

5) Versenyelőnyként tudja-e használni a társadalmi üzenetet 

Az inkubátor szervezetek tapasztalatai szerint (összhangban az interjúk tanulságaival is) 

a társadalmi vállalkozásoknak a legnagyobb nehézséget a 2-es és 3-as kritériumok teljesítése 

jelenti. A biztos anyagi háttér, szakértő ügyvezetés tudják segíteni ezek megvalósulását.  

A szervezetfejlesztés, az üzleti és menedzsment szemlélet kialakítása a társadalmi 

vállalkozásoknál kulcskérdés. Nehézséget jelent, hogy nincs a szektornak kiépült szolgáltatási 

rendszere, mert nem is tudná eltartani, ezért célszerű a más területeken (KKV szektor pl.) 

működő vállalkozásfejlesztési mechanizmusokat adaptálni. 

 

A fejlesztéshez szükséges forrásokat pályázati úton (GINOP), ill. tőkebefektetési alapok 

(Impact Investment Fund) felállításával biztosítják. A megkérdezett szervezetek a fejlesztéseket 

pályázatból finanszírozzák. A megvalósítást követően azonban a fenntartás komoly kihívás elé 

tudja állítani őket. A kockázati tőkebefektetés még nem terjedt el ebben a szektorban, 

elterjedéséhez erősebb menedzsment kultúrára lesz szükség. 

A szervezetfejlesztés hatékonyságát az OFA a sikeresen megvalósult pályázati 

projektek alapján, a NESsT szigorú teljesítményértékelő (kapacitásfejlesztési célok 

meghatározásán és negyedévenkénti kiértékelésén alapuló) rendszeren keresztül méri. Az 
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utánkövetés rendszerével jobban rögzültek a frissen elsajátított kompetenciák pl. Matyodesign 

esetében.  

A társadalmi vállalkozások inkubátor szervezeteivel folytatott interjúk tanulságai 

szintén az általam átdolgozott McKinsey 7S modellben ábrázoltam összefoglalóan, feltüntetve 

azt is, hogy mivel lehet elősegíteni ezeknek a kompetenciáknak a fejlődését. Az összefoglaló 

ábra a 14. mellékletben található. 

 
 

5.3.7. Következtetések, az empirikus kutatás tanulságai 
 

Az átdolgozott modellek (átdolgozott 7S modell és a versenyképességi potenciál mérő 

diagram) alkalmasnak bizonyultak a „Társadalmi vállalkozások esetében milyen tényezők, 

kompetenciák határozzák meg a versenyképességet, és milyen szinten vannak ezek a 

kompetenciák, hogyan lehet elősegíteni a fejlődésüket?” kérdés alapos vizsgálatára interjúkon 

és kérdőíveken keresztül.  

A kutatás eredményei is alátámasztják, hogy a társadalmi vállalkozások 

versenyképességét alapvetően ugyanazok a vállalati erősségek (üzleti modell, értékorientált 

HR, nyitott szervezeti kultúra, innováció, vevő orientált értékesítés, hálózatosodás), jelentik, 

melyek a profitorientált szervezeteknél is versenyelőnyt jelentenek, habár tőkeszegénység és 

üzleti kompetenciák hiánya miatt kihívást jelent számukra a professzionális üzleti működést 

elősegítő struktúrák és rendszerek alkalmazása első sorban a stratégia, üzleti működés és 

értékesítés terén.  

Ezek a hiányosságok akadályozzák őket kiváló vállalati értékeik, versenyképességi 

potenciáljuk (úgy mint elkötelezettség, közösségi beágyazottságuk, csapatmunka, újító hajlam, 

változásra való képesség) hatékonyabb kihasználásában. Tőkehiányos működésük miatt 

hálózati együttműködéseik, üzleti világgal való kapcsolatrendszerük lassan is fejlődik. 

Értékeiket jól mutatja, hogy a hátrányok ellenére kimagasló eredmények elérésére képesek. A 

hátrányok leküzdésében az inkubátor szervezetek jelentős segítséget tudnak nyújtani, azonban 

csak abban az esetben, ha a vezető és csapata fogékony a professzionális üzleti viselkedés 

elsajátítására.  

Az erős üzleti szemlélet a fenntartható fejlődéshez nélkülözhetetlen. Azonban ügyelni 

kell a fejlesztési célok és gazdasági növekedés egyensúlyára. Az üzleti készségeket a 

versenyszférában bevált módszerek egyedi működési környezetre történő adaptálásával lehet 

erősíteni, ebben nagy a szerepük az inkubátorszervezeteknek is. Fontos, hogy ezek a készségek 

tapasztalatok szerint csak akkor rögzülnek, ha a módszerek átadása rendszeres 

teljesítményértékeléssel párosul.  

 
 

3. Konklúzió 
 

A társadalmi vállalkozások versenyképességét meghatározó kompetenciák vizsgálata 

során az átdolgozott McKinsey „7S modell” és egy általam összeállított versenyképsségi 

potenciált mérő diagram segítségével 7 stratégiai területre (üzleti modell, szervezeti kultúra, 

HR, innováció, hálózatosodás, értékesítés) csoportosítva megvizsgáltam, hogy milyen 

kompetenciák segíthetik elő a versenyképességet, milyen kihívásokkal küzdenek- téren a 

társadalmi vállalkozások, és hogy hogyan lehet elősegíteni ezeknek a kompetenciáknak a 

fejlődését.  
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A vizsgálatnál több módszert (interjú, kérdőív, vezetéselméleti megközelítések) 

alkalmaztam, hogy több oldalról meg tudjam közelíteni a problémát. Azt a konklúziót szűrtem 

le a vizsgálat során, hogy a társadalmi vállalkozások üzleti szemléletét fejleszteni kell, hogy 

hatékonyabbá váljanak. Mivel a szektorra specializálódott szervezetfejlesztők nincsenek, mert 

a tőkeszegény társadalmi vállalkozások meg se tudnák fizetni az ilyen irányú szolgáltatásokat, 

a kkv szektorban alkalmazott stratégiai menedzsment eljárásokat kell társadalmi 

vállalkozásosítani. Ebben nagy szerepük van a vezetőknek és az inkubátor szervezeteknek.  
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1. Melléklet: Porter-féle Gyémántmodell  
 

Forrás: PORTER, 1993 
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2. Melléklet: Losonczi-féle versenyképességi modell  
 

Forrás: DEMETER K.-JENEI I.-LOSONCZI D.:2011 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Versenyképesség 

Üzleti teljesítmény 

Szervezeti képességek 

Működőképesség 
Változóképesség 

Működési rutin Egyéni képességek 
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3.Melléklet: McKinsey 7S modell 
 

Forrás: WATERMAN B., PETERS T., PHILIPS: 1980 
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4.Melléklet: Társadalmi vállalkozások versenyképességére átdolgozott 

„7S” modell (7 kulcskompetencia) 
 

Forrás: saját munka 

 

  

Stratégia/Küldetés: 

foglalkoztatásban mért 

növekedés; HR kapacitás 

határt szab a gazdasági 

céloknak; kidolgozott 

üzleti modell; HR, támogató 

folyamatok: motiváció; 

élethelyzethez igazodó 

munkarend; mentorálás; 

fejlődés mérése; 

képessé tevés; 

 

Marketing, értékesítés: 

versenytárselemzés; 

vevői elégedettség 

mérés; társadalmi 

üzenet PR, értékesítési 

stratégia és szakember;  

Közös érték/Jövőkép: 

kettős értékrendszer, 

reintegráció és 

piacképes termék  

Kapcsolatok, 

hálózatosodás: 

együttműködés; lobbi; 

üzleti világgal kapcsolat; 

tapasztalatcsere; Jó 

Gyakorlatokat ismerni; 

 

Innováció: erős 

innovációs potenciál; 

munkatársak ötleteinek 

figyelembevétele új 

fejlesztésnél; 

kísérletezés egyensúlya; 

 

Szervezeti 

kultúra:elfogadott üzleti 

terv rendszeresen 

elemezve, 

teljesítményorientált 

működés; gyors döntés-

hozatal; reakciókésség 
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5. Melléklet: Társadalmi vállalkozások versenyképességi potenciálját 

ábrázoló diagram, és az annak alapjául szolgáló kérdőív  
 

Forrás: Saját munka 

 

 

 

  

Kérdőív a társadalmi vállalkozások versenyképességét meghatározó kompetenciák 
felmérésére 

 
A szakdolgozati kutatás célja a (szociális gazdaságban tevékenykedő) társadalmi vállalkozások 

azon „soft” kompetenciáinak felmérése, melyek elő tudják segíteni a versenyképességüket, 
hatékonyságukat. A felmérés kérdéseit gyakorlati munka, interjúk és szakirodalmi áttekintés 
előzte meg. A kérdőív állításai alapján kompetenciatérképet fogok felállítani és elemezni. Az 
elemzőmódszer áttekintést ad az erősségekről és az esetlegesen fejlesztendő területekről.  

A kérdőív kitöltése néhány percet vesz igénybe. 
 

Alapadatok 

Gazdálkodási forma  

Működési évek száma  

 

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Stratégia, küldetés

HR, támogató folyamatok

Szervezeti kultúra

Innováció

Kapcsolatok,
hálózatosodás

Marketing, értékesítés

Társadalmi vállalkozások versenyképességét 
meghatározó kompetenciák erőssége a kérdőív 

tükrében
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Elsődleges tevékenységi terület  Élelmiszeripar  

Kreatív ipar  

Kereskedelem  

Vegyes  

Egyéb  

Gazdasági tevékenységbe bevont 
célcsoport 

Megváltozott 
munkaképességűek 

 

Tartós 
munkanélküliek 

 
Technikai útmutató: Kérjük, hogy az alábbi állításokat iskolai osztályozás szerint értékelje 
(5=nagyon jellemző a szervezetükre, 1= egyáltalán nem jellemző a szervezetükre), a nyitott 
kérdésre pedig saját szavaival válaszoljon 

 

 
Állítások 

Iskolai osztályozás  

5 4 3 2 1 

Küldetés 

Elsődleges célunk a célcsoport fejlesztése, csak olyan mértékű 
gazdasági növekedésben gondolkodhatunk, ami ezt nem 
hátráltatja 

     

A növekedést elsősorban nem árbevételben mérjük, hanem 
munkahelyek/jövedelemszerzési lehetőségek számában és a 
dolgozók/bevontak életminőségének javulásában 

     

Humánerőforrás kapacitásunk határt szabhat a gazdasági 
céljainknak 

     

Kérjük, fogalmazza meg egy mondatban az Önök cégének 
küldetését, illetve jövőképét: 
 
 
 

     

Szervezet 

A szervezet kialakításakor figyelemmel voltunk a bevont 
hátrányos helyzetű célcsoport(ok) szükségleteire 

     

A szervezet úgy épül fel, hogy könnyű benne gyors döntéseket 
hozni 

     

Kidolgozott üzleti modell és módszertan mentén dolgozunk, és 
a tervektől való eltérést rendszeresen elemezzük 

     

Van elfogadott üzleti tervünk      

Szervezetünk világos és következetes, teljesítményorientált 
működési keretek között működik 

     

Cégünkben rendszeresek a munkamegbeszélések, s a 
számonkérés rendszere kidolgozott 

     

Rendszeresen elemezzük hibáinkat, és törekszünk arra, hogy 
azok ne ismétlődjenek meg 

     

HR 

Legfőbb motivációs eszközünk az elismerés, megbecsülés      

Rendszeresen mérjük munkatársaink fejlődését      

A munkavállalókat folyamatos gyakorlatias képzésekkel tesszük 
képessé az egyre önállóbb munkavégzésre 

     

Rendszeres támogatással (mentorálás, tréning) fejlesztjük 
munkatársaink kompetenciáit 
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A csoportmunka minősége jó      

Egyedi élethelyzetekhez illeszkedő munkarendet alakítottunk ki      

Marketing      

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a piacon meglévő 
versenytársakat, elemezzük termékeik jellemzőit 

     

Sok energiát fordítunk arra, hogy cégünk ismertté váljon      

Aktívan használjuk az online és közösségi marketing eszközeit       

Rendszeresen mérjük vevőink elégedettségét, és 
észrevételeiket beépítjük napi folyamatainkba 

     

Minél ismertebbé válunk a piacon, annál inkább önjáróvá 
válunk (kevésbé kell pályázati forrásokat igénybe venni) 

     

Van olyan gazdasági szemléletű szakértő a csapatban, aki fő 
feladatként az értékesítés szervezésével foglalkozik 

     

Innováció 

Szervezetünk egy újszerű ötlet megvalósításaként jött létre      

Olyan egyedi és minőségi termékeket, szolgáltatásokat 
fejlesztünk, melynek társadalmi üzenete van 

     

Folyamatosan kísérletezünk újdonságokkal      

A munkatársak ötleteit mindig figyelembe vesszük, és amikor 
lehetséges, felhasználjuk azokat  

     

Ha új tevékenységeket veszünk fel a portfóliónkba, azoknál 
mindig figyelemmel vagyunk a munkatársak terhelhetőségére 

     

Új tevékenységeink/termékeink minden esetben kapcsolódnak 
a már meglévő eljárásainkhoz 

     

Kapcsolatépítés, hálózatosodás 

Más szervezetekkel együttműködve jobban tudjuk befolyásolni 
a döntéshozókat 

     

Összefogva más szervezetekkel több vevőt érünk el      

Folyamatosan törekszünk arra, hogy minél több szervezettel 
felvegyük a kapcsolatot és megismerjük a „Jó Gyakorlatokat” 

     

Rendszeres a tapasztalatcsere köztünk és más szervezetek 
között 

     

 

Egyéb fontos észrevételek: 
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6. Melléklet:  Az interjúban részt vevő szervezetek bemutatása 
 

I. sz. interjúalany: Retextil Alapítvány 

Alulról jövő kezdeményezés, mely művészeti projektből nőtte ki magát. Az Alapítvány 13 

éve működik, jelenlegi létszáma 38 fő (ebből rehabilitációs céllal foglalkoztatott 34 fő). Az 

alapítvány profilja a Retextil technológián alapuló művészetterápia, mellyel megváltozott 

munkaképességűeknek segít visszatérni a munka világába. (A retextil egy egyedi textil-

hulladék újrahasznosítási módszerre épülő komplex ökodesign-technológiai eljárás, mellyel 

laza, színes ruházati, használati és dísztárgyakat lehet készíteni.) 

A fejlesztéseket projekteken keresztül finanszírozzák. Eddigi főbb projektek: Játszóterem 

(fejlődésükben elmaradt gyerekek terápiája szülök bevonásával), nemzetközi Art-cycling 

projekt, művészeti projektek, Re-Form közösségi vállalkozás (gazdaságilag fenntartható 

foglalkoztatási modell), és jelenleg fut egy nemzetközi projekt, melyben megváltozott 

munkaképességűek vállalkozóvá válását segítik elő komplex oktatással. 

Jövőbeli célja a jövedelemtermelő és közösségi rehabilitációt célzó művészetterápiás 

módszertan kiterjesztése más célcsoportokkal megvalósítandó munkába is („Retextil 

iskola”). 

 

II. sz. interjúalany: Ezeréves Gesztenyés Szociális Szövetkezet 

Alulról jövő kezdeményezés, mely  közösségfejlesztési programból nőtte ki magát. Célja: 

tartós munkanélküliek foglalkoztatása. Nem tekint nagy múltra vissza, induló 

vállalkozásnak definiálható. 

2016-ban a helyi fejlesztéseket irányító informális értelmiségi csoportosulás (a „Jövő 

Műhely”-esek) 20 tagú szociális szövetkezetet hozott létre (néhány tag hátrányos helyzetű).  

A szövetkezet megkapta a szelíd gesztenyés használatának jogát, Idényszerű sült 

gesztenyeárusítással foglalkoznak, mellyel alkalmi munkát tudnak biztosítani.  

A cél a tevékenységek kibővítése úgy, hogy állandó foglalkoztatási lehetőséget tudjanak 

adni a rászorulóknak. Jelenleg gesztenyeliszt készítés beindításán és a gesztenyesütő 

berendezés szezonon kívüli hasznosításán dolgoznak. A gesztenyelisztet bio-minősítéssel 

Németországban tervezik értékesíteni. A fejlesztések beindításához pályázati támogatást 

(Ugródeszka, GINOP513) vesznek igénybe.  

 

III. sz. interjúalany: Berettyóújfalui Igazgyöngy Nonprofit Kft 

Alulról jövő kezdeményezés, művészeti kezdeményezésből nőtte ki magát; több éve jött 

létre tartós munkanélküliek foglalkoztatására. Alapítványi keretek között került sor a 

hátrányos helyzetű berettyóújfalui kistérségben mélyszegénységben  élő (funkcionális 

analfabéta, generációk óta fekete munkán szocializálódott) romák komplex esélyteremtő 

munkával történő fejlesztésére. Ezen belül a nonprofit kft 4 éve foglalkoztatási projekteket 
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valósít. Jelenleg 2 főállású rászorulónak adnak munkát, és további 30-35 rászorulónak 

biztosítanak alkalmi munkát. 

A kft-nek két főtevékenysége van, az egyik a SZUNO marknévvel ellátott kézműves 

termékek, a másik az AMARI márkanévvel ellátott feldolgozott élelmiszeripari termékek, 

valamint az a mezőgazdasági munka, ami az AMARI termékek előállítását lehetővé teszi. 

SZUNO termékek designja jól szimbolizálja a generációkon átívelő fejlesztést, mely a 

társadalmi vállalkozás célja. 

A vállalkozás célja a tevékenységek folyamatos fejlesztése a rentábilis üzemméret 

eléréséig, és további olyan tevékenységek beindítása, mely alacsony iskolai végzettséggel 

is megvalósítható. A vállalkozás webshopot is üzemeltet.  

Ezen túlmenően a szervezet az általa kifejlesztett egyedi, mélyszegénységi projektekben jól 

alkalmazható módszertanának terjesztését is szeretné fenntartható üzleti alapokra helyezni. 

Ehhez egy budapesti módszertani központot terveznek létrehozni.  

 

IV. sz. interjúalany: ROZS-SZÖV Szociális Szövetkezet 

Támogatók ösztönzésére megvalósult kezdeményezés, mely települési önfenntartási 

törekvésből (szociális földmunka programból) nőtte ki magát tartós munkanélküliek 

foglalkoztatására. A szervezet több éve működik. 

Rozsály (fehérgyarmati kistérségben található) település hátrányos helyzetéből az 

önfenntartáson keresztül találta meg a kiutat. Az önkormányzati tulajdonban lévő földeken 

megtermelt növényeket a pályázati támogatással kialakított zöldség- és 

gyümölcsfeldolgozóban dolgozzák fel, hízót tartanak és vágópontot üzemeltetnek. Az 

előállított termékeket a helyi szociális boltban és a közétkeztetésben értékesítik. A szociális 

boltban értékesítési lehetőséget biztosítnak a helyi őstermelőknek is.  

A kialakított infrastruktúrát az elmúlt években az önkormányzat által létrehozott 

szövetkezet üzemeltette, ehhez pályázati támogatást is tudott igénybe venni. Jelenleg alvó 

szövetkezetté (a tavalyi 8 munkavállaló visszakerült az önkormányzathoz) vált a szervezet, 

a korábbi 8 munkavállaló visszakerült az önkormányzathoz.  

A szövetkezet fejlődését akadályozza a település korlátos humánerőforrása. A 

tevékenységek kibővítésével a szomszédos romániai városokban lehetne a jó minőségű 

termékeket értékesíteni.  

 

V. sz. interjúalany: Batyu Téka Étterem - Szorgos Kezek Nonprofit Kft 

A 11 fő megváltozott munkaképességűek által üzemeltetett miskolci Batyu Téka 

gyorsétterem 2014 év vége óta működik. Nagy szervezet (integrált foglalkoztatási modell) 

részeként valósult meg máshol már működő modell adaptálásával. 

A Szimbiózis Alapítvány hozta létre és a nonprofit Kft üzemelteti. Kezdeti berobbanás után 

hullámvölgy volt tapasztalható, most ismét fellendült a forgalom a szakácsbrigádnak 

köszönhetően. Az alapítvány keretein belül van zöldség-, gombatermesztés, és sajtkészítés, 
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de a menüár miatt nem éri meg a zártrendszerben értékesíteni. Az étterem 4 féle 

menükínálattal rendelkezik, köztük egy szociális célú kedvezményes menüvel.  

Az alapító szervezet pályázatokból él, a folytonosságot a többlábon állás biztosítja, és az 

egyik ilyen gazdaságilag működő láb az étterem. Pályázati támogatásokat 

szervezetfejlesztési céllal is vettek igénybe régebben, mostanra ez háttérbe szorult.  

Az üzletvezető keresi a megoldásokat a holt időszakok nyereséges hasznosítására 

(rendezvényszervezés), azonban a fejlesztéseket gátolja a humánerőforrás kapacitás, a 

kötött foglalkoztatás.  

 

VI. sz. interjúalany: Közösségi Szociális Szövetkezet 

Közösségfejlesztési háttere van a szervezetnek. Az alapötlet az angol charity shopból 

származott, először karitatív céggel, forrásteremtési céllal indult el több mint 6 éve (alulról 

jövő kezdeményezésként). Célja: (tartós) munkanélküliek foglalkoztatása. 

Magyarországon azonban az angol modell nem működik. Jelenleg Budapesten 3 

adományboltot és egy online adományboltot üzemeltetnek a szövetkezet tagjai és 3 

alkalmazott, akik mind munkanélküliek, pályakezdők vagy idősebbek. A szervezetnél 

szinte kizárólag tagi munkavégzés van, abból van fizetés, amit a tagok megtermelnek 

maguknak. 

 Céljuk a transzparens, hiteles tevékenység, minden beérkező adomány valamilyen 

formában történő hasznosítása, és a kiegyensúlyozott szerves növekedés (évi egy új 

adománybolt nyitása). Ilyen módon a szervezet 10-szeresére nőtt 5 év alatt. A közeljövőben 

terveznek egy vintage boltot nyitni, ezzel szélesítve a tevékenységüket.  

 Ehhez a tevékenységhez banki hitelt vesznek igénybe, pályázati támogatástól függetlenül 

működnek. Nem részesítik előnyben a pályázati támogatást (csak induláshoz vettek 

igénybe), mert a pályázati elvárások nem illeszkednek a szervezet fejlődési görbéjéhez. 

Kidolgozott módszertanukat üzleti alapon értékesítik, rendszeresen szerveznek 

adománybolt nyitási tanfolyamokat.  

 

VII. sz. interjú Nem adom Fel Kávézó – Nem Adjuk fel Szociális Szövetkezet 

A Nem Adom Fel Alapítvány hozta létre, és a hozzá kapcsolódó Nem Adjuk Fel 

Szövetkezet működteti a kávézót közel 20 megváltozott munkaképességűvel Budapesten 

egy éve. Részben közösségfejlesztési projektből nőtte ki magát, részben máshol már 

működő modell adaptálásával, nagy szervezet (integrált foglalkoztatási modell részeként) 

valósult meg. 

A színvonalas, melegkonyhával is rendelkező kávézót megváltozott munkaképességűek 

üzemeltetik; akadálymentes és állatbarát kávézó, mely 60-80 fős rendezvények 

szervezésére is alkalmas.  

A szövetkezet célja a megváltozott munkaképességűek alternatív foglalkoztatása, és a valós 

társadalmi integráció, az ehhez szükséges szemléletváltással. Ehhez kapcsolódóan integrált 
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közösségi térként működve különféle kulturális programokat is szerveznek rendszeresen 

(integrált, egyedi foglalkoztatási modell). A rendezvényszervezés jelenti a működés 

gazdaságosságának alapját, ennek továbbfejlesztésén folyamatosan dolgoznak. A kitűzött 

célok szerint a második év végére önfenntartóvá szeretne válni a kávézó.  

A fejlesztések megvalósításához, az üzleti terv kidolgozásához pályázati támogatást vettek 

igénybe.  

 

VIII. sz. interjú Kockacsoki Nonprofit Kft 

Az autistákat foglalkoztató kézműves csokimanufaktúra 2014 óta működik. Családi 

vállalkozásból nőtte ki magát (alulról jövő kezdeményezés). A kockacsokiban készített 

csokoládé többféle díjat is elnyert már. Termékeik között egyedi íz-, és formavilágú 

csokoládék, bonbonok, eredeti recept alapján készített kuriózumok, csokiból készült logikai 

játékok találhatóak; és emellett logózott csokoládék gyártásával is foglalkoznak.  Az 

értékesítés vásárokon, viszonteladókon, és webshopon keresztül történik. A termékek nagy 

részét céges-, és esküvői ajándékként értékesítik. Két foglalkoztatottal működnek. A 

szervezetnél és munkavállalóknál is nagyon hangsúlyosan jelenik meg a 

minőségorientáltság (a selejt jóval a cukrászipari átlag alatti, 1%-nál is kevesebb).  

A Kockacsoki társadalmi célkitűzése az autisták jobb megismerése, integrációja a 

foglalkoztatáson keresztül. Társadalmi szemlélet-formálás céllal rendszeresen szerveznek 

Nyitott Műhelyeket. A csokoládékészítés mellett a gazdasági fenntarthatóságot (az ünnepek 

köré szerveződő értékesítési csúcsok kiegyensúlyozása érdekében) rendezvényszervezéssel 

biztosítják (csapatépítők, szülinapok, kitelepülős rendezvények).  

A szervezet a tevékenység beindításához, fejlesztéséhez többféle pályázati támogatást vett 

igénybe. A Kockacsoki gazdasági célja, hogy 2017-ben nagyobb műhelybe költözhessen és 

2 év múlva értékesítési szakembert tudjon alkalmazni. 

 

IX. sz. interjú Matyodesign Nonprofit Kft 

Öt éve indult, családi indíttatású vállalkozás (alulról jövő kezdeményezés) a tartós 

munkanélküliek foglalkoztatására. Azzal a céllal jött létre, hogy a mezőkövesdi 

kistérségben, Tardon megőrzött matyó népművészeti kultúrát városi környezetben életbe 

tartsa, beleillessze a jelenlegi divat világába. Minőségi, matyó mintás ruhákat terveznek, 

melynek mintáit a más jövedelmi lehetőséggel nem rendelkező tardi asszonyok varrják. A 

Matyodesign által készített ruhák minőségi alapanyagra, hagyományos hímzésekkel, de 

formabontó színekben készülnek. (A színeket a hímző nők maguk döntik el. Nincs két 

egyforma termék.) 

A Matyodesign kezdetben évenként 2 kollekciót (kb. 40 ruhát) tervezett, melyet először 

csak webshopon, majd később viszonteladói hálózatban értékesítettek. Később üzleti 

megfontolásból a termékpalettát lecsökkentették és sorozatgyártásba kezdtek. Elsődleges 

értékesítési célcsoportjuk a turisták, Magyarországra érkező külföldiek. (magasabb 

árfekvés).  Az utóbbi időben felkerültek a külügy ajándéklistájára, ez lendületet adhat a 

fejlődésnek.  
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A Matyodesign célkitűzése az értékesítési volumen növelése (stabil hazai működés, 

nemzetközi piac – UK - felé nyitás), és egy tardi foglalkoztató és közösségi ház kialakítása, 

mely úgy működik majd, mint ahogy hagyományosan a fonók működtek. A hímző 

tevékenységet nem tervezik más településre kibővíteni. Ennek megvalósításához pályázati 

támogatást terveznek igénybe venni.   

 

X. sz. interjú Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet 

A szövetkezet több éve működő szervezet: 2013-ban, egy átfogó falufejlesztési program 

részeként jött létre a dombóvári kistérségben található Gyulajon a tartós munkanélküliek 

foglalkoztatására a Máltai Szeretetszolgálat és az önkormányzat összefogásában 

(egyidejűleg nagyobb szervezet támogatásával megvalósult integrált modell program 

részeként; és támogatók ösztönzésére megvalósult kezdeményezés.) A szövetkezet 

gazdasági tevékenységét integráltan kiegészíti a Szeretetszolgálat településen végzett 

„Jelenlét” közösségfejlesztési munkája.  

A polgármester azon törekvésére épül a fejlesztés, hogy feldolgozatlan mezőgazdasági 

termék ne kerüljön ki a településről, mert annak feldolgozása munkahelyeket jelenthet. Így 

szövetkezeti keretek között készült egy növényfeldolgozó-, egy gombatermesztő-, és egy 

húsfeldolgozó kisüzem. Az üzemekben készülő termékek a „Jovánczai Hétpecsétes” 

termékcsalád márkanevet kapták. A termékek a dombóvári piacon, Pécsett a belvárosban és 

a közétkeztetésben, valamint rendezvényeken és bevásárló közösségekben kerülnek 

értékesítésre.  A füstölt áru értékesítése a legstabilabb. A növényfeldolgozóban 

folyamatosan zajlik a termékfejlesztés. 

A szövetkezet célja a stabil növekedés és munkahelyteremtés, emellett gazdaságfejlesztési 

módszertani központként is terveznek működni, hangsúlyt fektetnek a hálózatosodásra, a 

közös értékesítési lehetőségek kidolgozására. A fejlesztéseket pályázati támogatással 

valósították meg.  
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7. Melléklet:  
A kérdőívekre válaszolók 

mintaleírása 

  

   
    

Társasági forma  N % 
 nonprofit (bt, kft, zrt) 9 30% 
 alapítvány 2 7% 
 szociális szövetkezet 19 63% 
    

Működési évek száma 1-5 év 20 67% 
 6-10 év 7 23% 
 11-15 év 3 10% 
    

    

Terület szerint Kreatív ipar/ feldolgozó ipar 5 17% 
 vendéglátás  2 7% 
 Kereskedelem/ szolgáltató ipar 6 20% 
 kertészet, mezőgazdasági szolgáltatás 3 10% 
 Élelmiszeripar/ vendéglátás 10 33% 
 Szociális ellátás/bentlakás nélkül 1 3% 
 Vegyes 3 10% 
    

    

    

Célcsoport Tartós munkanélküliek 18 60% 
 Megváltozott munkaképességűek 12 40% 
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8. Melléklet: A társadalmi vállalkozásokkal folytatott interjúk 

tanulságai (összefoglalás) 
 

Forrás: saját munka 

  

Stratégia/Küldetés: 

valós foglalkoztatás; 

értékteremtés; 

humánkapacitás szerinti 

növekedési ütemben; 

közösségi alapokon; 

 

Marketing, értékesítés: 

minőség a piacképes; 

küldetés reklámértéke; 

hiányos értékesítési 

szaktudás; értékesítés és 

fejlesztés ellentétben 

 

HR: kiváló csapatmunka; 

egyedi igények 

figyelembe vétele; 

teljesítménykényszer 

következetes 

megvalósítása nehéz; 

hi 

 

Közös érték/Jövőkép: 

reintegráció és 

piacképes termék  

Kapcsolatok, 

hálózatosodás: aktív 

kapcsolatok szektoron 

belül tudásmegosztási 

és támogatási céllal, jell. 

nem üzleti céllal 
Innováció: újszerű 

termékek, módszerek 

(kieg. termék lehet); 

folyamatos, vezetőhöz 

kötődő újítás miatt a 

szétaprózódás veszélye; 

Szervezeti kultúra: 

üzleti modell, felkészült 

szakmai vezető; mentor; 

reakcióképesség; 

menedzsment 

kompetenciák hiányosak 
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9. Melléklet: A társadalmi vállalkozásokkal folytatott interjúkon 

tapasztalt, tipizált jellemzők összefoglalóan 

 

Típus Hasonlóság Eltérés 

Művészeti 

előzmény 

  

Retextil 

Alapítvány 
 Terápiás és értékesítési cél 

közötti feszültség 

 Módszertan piacosítása iránti 

igény 

 A fejlődés utánkövetése 

 Gazdasági szaktudás hiánya 

 Nincs kidolgozott értékesítési 

koncepció 

 Termékminőség fontos az 

értékesíthetőség szempontjából 

 Erős közösségi beágyazottság 

 Karizmatikus vezető 

 Művészetterápia, mint képessé 

tevés eszköze 

 Brand építés – nemzetközi 

kiállításokon való részvétel 

fontossága (költséges) 

 Retextil termékek 

(szériagyártás nem 

lehetséges) 

 Eseti megrendelésekre épül 

(erős marketing alapján) 

 A jelenlegi szinten 

önfenntartó 

 Közös ötletelés 

 Szakmai vezető (mentor) 

erős vezetői szerepe 

 Nyitott Műhely, oktatás 

Berettyóújfalui 

Igazgyöngy 

Nonpr. Kft. 

 Többféle tevékenység 

 Üzleti tervezés 

 A jelenlegi szinten még 

nem önfenntartó 

 Vezetőhöz kötődő 

innováció 

 Webshop, bizományosi 

értékesítés 

Személyes kötődés   

Kockacsoki 

Nonpr. Kft. 
 Prémium termék 

 Minőségorientáltság 

 Értékesítési koncepció 

 Nyomon követett üzleti terv 

 Leginkább érvényesülni tud a 

gazdasági szemlélet 

 Franchise jellegű fejlesztést (a 

módszertan piacosítását 

elutasítják) 

 Terveznek értékesítési 

szakértőt 

 Értékteremtés 

szemléletformáló 

rendezvényekkel, „Nyitott 

Műhellyel” 

Matyodesign 

Nonpr. Kft 
 Már van értékesítési 

szakértő 

 Értékteremtés helyi „Fonó” 

kialakításával 

Közösségfejlesztési 

programra épül 

  

Közösségi Szoc. 

Szöv. 
 Erős közösségi beágyazotttság 

 Új tevékenység beindítása 

 Tőkehiány 

 Több éves működési 

tapasztalt 

 Az üzleti koncepció a 

fejekben van 
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 Gazdasági szempontok 

hangsúlyosak 

 Demokratikus működés 

 Óvatos tevékenységbővítés 

 Egyéni felelősségi körök  

 

 

 Újrahasznosítási fókusz 

 Van gazdasági szaktudás 

 Pályázati rendszertől 

független működés 

 Kidolgozott módszertant 

értékesítik 

Ezeréves 

Gsztenyés Szoc. 

Szöv. 

 Induló vállalkozás 

 Van leírt üzleti terv 

 Élelmiszeripari (bio) 

fókusz 

 Gazdasági szaktudás 

hiánya 

 Pályázati rendszertől függ 

 Működési módszertan 

tevékenységfüggő 

Települési 

önfenntartó 

programra épül 

  

ROZS-SZÖV 

Szoc. Szöv. 
 települési önellátás 

továbbfejlesztése 

 karizmatikus vezető 

 hierarchikus felépítés 

 helyi élelmiszer előállítása 

 módszertani tudásátadás 

fontossága 

 Értékesítési szakértő hiánya a 

csapatban 

 

 Elérte fejlődése határát 

(HR) 

 Jelenleg alvó szövetkezet 

 Jelenleg csak 

közétkeztetési értékesítés 

 Szociális bolt 

működtetése 

 Falufejlesztés része 

 Önkormányzat 

lehetőségei között 

megvalósult fejlesztések 

Hetedhét Határ 

Szoc. Szöv 
 Folyamatos megújulás 

 Létszámbővülés 

 Értékesítés a prémium 

piacra is, rendezvényeken 

 Jól csengő márkanév 

(„Jovánczai Hétpecsétes”) 

 Saját városi boltok és 

büfékocsi működtetése 

 Integrált fejlesztési modell 

része 

 Önkormányzat és 

segélyszervezet együttes 

lehetőségeiből 

megvalósult fejlesztések 
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Máshol működő 

modell adaptálása 

  

Batyu Téka 

Étterem (Szorgos 

Kezek Nonpr. Kft) 

 Stabil foglalkoztatási modell 

 Munkatársak szelekciója 

szükséges 

 erős vertikális együttműködés 

(pargssztrosok) 

 részmunkaidő a fejlődés 

korlátja 

 Nincs értékesítési 

szakember (holt időszakok) 

 Az üzleti modellt már nem 

követik után 

 innovációba nem vonják be 

a vevőket 

 stabil vevőkör 

Nem Adom Fel 

Kávézó (nem 

adjuk Fel Szoc. 

Szöv) 

 csúsztatott munkaidő a 

rendezvényszervezéshez 

 van rendezvényszervező 

munkatárs (int. közösségi 

tér) 

 utánkövetik az üzleti 

modellt 

 ötletelésbe bevont 

munkatársak 

 programhoz kötött vevőkör 

Közös  jellemzők/ 

konklúzió 
 Munkahelyteremtést célzó stratégia 

 Jó csapatmunka 

 Innovatív szemlélet 

 Reakcióképesség 

 Professzionális menedzsment kompetenciák hiánya 

 Korlátos humánerőforrás 

 Kapcsolatépítés, nki Jó Gyakorlatok ismerete 
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10. Melléklet: Kérdőív és alapmegoszlás 

Kérdés Átlag 5 4 3 2 1 N 

Elsődleges célunk a célcsoport fejlesztése, csak olyan 
mértékű gazdasági növekedésben gondolkodhatunk, ami ezt 
nem hátráltatja 

3,43 20,00% 33,33% 26,67% 10,00% 10,00% 30 

A növekedést elsősorban nem árbevételben mérjük, hanem 
munkahelyek/jövedelemszerzési lehetőségek számában és 
dolgozók/bevontak életminőségének javulásában 

3,87 43,33% 16,67% 26,67% 10,00% 3,33% 30 

Humánerőforrás kapacitásunk határt szabhat a gazdasági 
céljainknak 

3,67 36,67% 16,67% 26,67% 16,67% 3,33% 30 

A szervezet kialakításakor figyelemmel voltunk a bevont 
hátrányos helyzetű célcsoport(ok) szükségleteire 

4,43 60,00% 26,67% 10,00% 3,33% 0,00% 30 

A szervezet úgy épül fel, hogy könnyű benne gyors 
döntéseket hozni 

4,07 40,00% 36,67% 13,33% 10,00% 0,00% 30 

Kidolgozott üzleti modell és módszertan mentén dolgozunk, 
és a tervektől való eltérést rendszeresen elemezzük 

3,47 20,00% 33,33% 23,33% 20,00% 3,33% 30 

Van elfogadott üzleti tervünk 3,90 40,00% 26,67% 20,00% 10,00% 3,33% 30 

Szervezetünk világos és következetes, teljesítményorientált 
működési keretek között működik 

3,53 16,67% 33,33% 36,67% 13,33% 0,00% 30 

Cégünkben rendszeresek a munkamegbeszélések, s a 
számonkérés rendszere kidolgozott 

3,77 20,00% 46,67% 23,33% 10,00% 0,00% 30 

Rendszeresen elemezzük hibáinkat, és törekszünk arra, 
hogy azok ne ismétlődjenek meg 

4,10 30,00% 53,33% 13,33% 3,33% 0,00% 30 

Legfőbb motivációs eszközünk az elismerés, megbecsülés 4,13 36,67% 43,33% 16,67% 3,33% 0,00% 30 

Rendszeresen mérjük munkatársaink fejlődését 3,43 6,67% 50,00% 23,33% 20,00% 0,00% 30 

A munkavállalókat folyamatos gyakorlatias képzésekkel 
tesszük képessé az egyre önállóbb munkavégzésre 

3,77 33,33% 30,00% 20,00% 13,33% 3,33% 30 

Rendszeres támogatással (mentorálás, tréning) fejlesztjük 
munkatársaink kompetenciáit 

3,40 16,67% 40,00% 20,00% 13,33% 10,00% 30 

A csoportmunka minősége jó 4,13 23,33% 66,67% 10,00% 0,00% 0,00% 30 
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Egyedi élethelyzetekhez illeszkedő munkarendet 
alakítottunk ki 

4,53 63,33% 26,67% 10,00% 0,00% 0,00% 30 

Szervezetünk egy újszerű ötlet megvalósításaként jött létre 3,67 44,44% 11,11% 22,22% 11,11% 11,11% 18 

Olyan egyedi és minőségi termékeket, szolgáltatásokat 
fejlesztünk, melynek társadalmi üzenete van 

4,06 55,56% 16,67% 5,56% 22,22% 0,00% 18 

Folyamatosan kísérletezünk újdonságokkal 4,22 50,00% 27,78% 16,67% 5,56% 0,00% 18 

A munkatársak ötleteit mindig figyelembe vesszük, és 
amikor lehetséges, felhasználjuk azokat  

4,33 50,00% 38,89% 5,56% 5,56% 0,00% 18 

Ha új tevékenységeket veszünk fel a portfóliónkba, azoknál 
mindig figyelemmel vagyunk a munkatársak 
terhelhetőségére 

4,11 50,00% 22,22% 16,67% 11,11% 0,00% 18 

Új tevékenységeink/termékeink minden esetben 
kapcsolódnak a már meglévő eljárásainkhoz 

3,71 35,29% 23,53% 23,53% 11,76% 5,88% 17 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a piacon meglévő 
versenytársakat, elemezzük termékeik jellemzőit 

4,07 46,67% 23,33% 20,00% 10,00% 0,00% 30 

Sok energiát fordítunk arra, hogy cégünk ismertté váljon 3,90 30,00% 36,67% 26,67% 6,67% 0,00% 30 

Aktívan használjuk az online és közösségi marketing 
eszközeit  

3,80 40,00% 30,00% 3,33% 23,33% 3,33% 30 

Rendszeresen mérjük vevőink elégedettségét, és 
észrevételeiket beépítjük napi folyamatainkba 

3,43 16,67% 33,33% 30,00% 16,67% 3,33% 30 

Minél ismertebbé válunk a piacon, annál inkább önjáróvá 
válunk (kevésbé kell pályázati forrásokat igénybe venni) 

3,90 36,67% 30,00% 23,33% 6,67% 3,33% 30 

Van olyan gazdasági szemléletű szakértő a csapatban, aki 
fő feladatként az értékesítés szervezésével foglalkozik 

3,10 20,00% 26,67% 16,67% 16,67% 20,00% 30 

Más szervezetekkel együttműködve jobban tudjuk 
befolyásolni a döntéshozókat 

3,43 20,00% 36,67% 23,33% 6,67% 13,33% 30 

Összefogva más szervezetekkel több vevőt érünk el 3,10 10,00% 26,67% 40,00% 10,00% 13,33% 30 

Folyamatosan törekszünk arra, hogy minél több szervezettel 
felvegyük a kapcsolatot és megismerjük a „Jó 
Gyakorlatokat” 

4,00 43,33% 30,00% 13,33% 10,00% 3,33% 30 

Rendszeres a tapasztalatcsere köztünk és más szervezetek 
között 

3,57 20,00% 36,67% 26,67% 13,33% 3,33% 30 
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11.Melléklet: Kérdőíves kutatás eredményeit összefoglaló táblázat 
 

Kérdőív a Társadalmi vállalkozások versenyképességét meghatározó 
kompetenciák vizsgálatához  

Rész-
átlag⃰⃰⃰⃰ 

Csopor-
tonkénti 
átlag 

ÖSSZESÍTÉS     

Küldetés   3,66 

Elsődleges célunk a célcsoport fejlesztése, csak olyan mértékű gazdasági 
növekedésben gondolkodhatunk, ami ezt nem hátráltatja 3,43   

A növekedést elsősorban nem árbevételben mérjük, hanem 
munkahelyek/jövedelemszerzési lehetőségek számában és dolgozók/bevontak 
életminőségének javulásában 3,87   

Humánerőforrás kapacitásunk határt szabhat a gazdasági céljainknak 3,67   

Küldetés/Jövőkép (nyitott kérdés): a kapott válaszok csoportosítva (zárójelben az említések számával): 
foglalkoztatás/tudásbővítés a fókuszban 

 valós foglalkoztatás a különféle hátrányos helyzetű csoportok számára (8) 

 informatika hasznosítása a hátrányos helyzetűek támogatásában (1) 

 tudásátadás(2) 

 alkalmazottak számának növelése (2) 
a szervezet erősítése, önjáróvá tétele a fókuszban 

 önfenntartó (pályázat-független) modell (2) 

 rentábilis árutermelés (1) 

 országos, nemzetközi ismertség (2) 

 terjeszkedés más településeken (1) 

 újabb programok indítása, ehhez stabil pénzügyi forrásként működni (3) 

 stabil pénzügyi működés, talpon maradás (2) 
és a térségi megmaradás a fókuszban 

 fenntartható kisközösség működtetése (3) 

 településfejlesztés, térség felzárkóztatása, elvándorlás megakadályozása(4) 
  

Szervezet   3,92 

Szervezetünk világos és következetes, teljesítményorientált működési keretek között 
működik 3,53   

A szervezet úgy épül fel, hogy könnyű benne gyors döntéseket hozni 4,07   

A szervezet kialakításakor figyelemmel voltunk a bevont hátrányos helyzetű 
célcsoport(ok) szükségleteire 

4,43 
  

Kidolgozott üzleti modell és módszertan mentén dolgozunk, és a tervektől való eltérést 
rendszeresen elemezzük 3,47   

Van elfogadott üzleti tervünk 3,90   

Cégünkben rendszeresek a munkamegbeszélések, s a számonkérés rendszere 
kidolgozott 3,77   

Rendszeresen elemezzük hibáinkat, és törekszünk arra, hogy azok ne ismétlődjenek 
meg 4,10   

A csoportmunka minősége jó 4,13   

      

HR   3,90 

Legfőbb motivációs eszközünk az elismerés, megbecsülés 4,13   

Rendszeresen mérjük munkatársaink fejlődését 3,43   
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A munkavállalókat folyamatos gyakorlatias képzésekkel tesszük képessé az egyre 
önállóbb munkavégzésre 3,77   

Rendszeres támogatással (mentorálás, tréning) fejlesztjük munkatársaink kompetenciáit 3,40   

Egyedi élethelyzetekhez illeszkedő munkarendet alakítottunk ki . 4,53   

Ha új tevékenységeket veszünk fel a portfóliónkba, azoknál mindig figyelemmel vagyunk 
a munkatársak terhelhetőségére ez inkább HR 4,11   

   
Innováció   4,00 

Szervezetünk egy újszerű ötlet megvalósításaként jött létre 3,67   

Olyan egyedi és minőségi termékeket, szolgáltatásokat fejlesztünk, melynek társadalmi 
üzenete van 4,06   

Folyamatosan kísérletezünk újdonságokkal 4,22   

A munkatársak ötleteit mindig figyelembe vesszük, és amikor lehetséges, felhasználjuk 
azokat  4,33   

Új tevékenységeink/termékeink minden esetben kapcsolódnak a már meglévő 
eljárásainkhoz 3,71   

      

Marketing   3,61 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a piacon meglévő versenytársakat, elemezzük 
termékeik jellemzőit 4,07   

Sok energiát fordítunk arra, hogy cégünk ismertté váljon 3,90   

Aktívan használjuk az online és közösségi marketing eszközeit  3,80   

Rendszeresen mérjük vevőink elégedettségét, és észrevételeiket beépítjük napi 
folyamatainkba 3,43   

Minél ismertebbé válunk a piacon, annál inkább önjáróvá válunk (kevésbé kell pályázati 
forrásokat igénybe venni) 3,90   

Van olyan gazdasági szemléletű szakértő a csapatban, aki fő feladatként az értékesítés 
szervezésével foglalkozik 3,10   

Összefogva más szervezetekkel több vevőt érünk el 3,10   

      

Kapcsolatok/hálózatosodás   3,67 

Más szervezetekkel együttműködve jobban tudjuk befolyásolni a döntéshozókat 3,43   

Folyamatosan törekszünk arra, hogy minél több szervezettel felvegyük a kapcsolatot és 
megismerjük a „Jó Gyakorlatokat” 4,00   

Rendszeres a tapasztalatcsere köztünk és más szervezetek között 3,57   

Az ábrán az átlagoknál dőlttel jeleztem azokat, melyeket a bevont vezetők átlagosan kevéssé tartottak szervezetükre nézve érvényesnek (3,5 

alatt), és dőlt aláhúzottan azokat melyeket kimondottan érvényesnek találtak (4-es felett). 
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12. Melléklet: A kérdőív számszerűsített eredményeinek 

területenkénti összesített átlagát ábrázoló diagram 
 

Forrás: saját munka 

 

 

  

Stratégia, küldetés; 
3,66

HR, támogató 
folyamatok; 3,90

Szervezeti kultúra; 
3,81

Innováció ; 4,00

Kapcsolatok, 
hálózatosodás; 3,67

Marketing, 
értékesítés; 3,61

Társadalmi vállalkozások versenyképességét 
meghatározó kompetenciák erőssége a kérdőív 

tükrében
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13. Melléklet: A társadalmi vállalkozások legfontosabb jellemzői az 

inkubátor szervezetek tapasztalatai alapján  
 

 Tőkehiány - Ez az interjúkban is megjelent három vonatkozásban: növekedési ütem 
korlátjaként (pl: Ezeréves Gesztenyés) professzionális szaktudás bevonásának nehézségeként 
(pl: Retextil, Igazgyöngy), bizományosi értékesítés akadályaként (pl: Matyodesign).  

 Erőforráshiány - Tőkehiány folyományaként a szervezetek többségénél elégtelen 
humánerőforrásként, üzleti/értékesítési szaktudás hiányaként említvejelent meg az interjúk 
során (3 szervezet, a Matyodesign –akinek van értékesítési szakembere-, KÖszSZ, Hetedhét 
Határ nem említette). 

 Társadalmi érzékenység, elhivatottság - Minden megkérdezett szervezetre jellemző a 
társadalmi problémákra való érzékenység. Két  interjú alany kimondottan úgy nyilatkozott, 
hogy a tevékenységük terápiás jellege előnyt élvez az üzleti szemlélettel szemben.  

 Erős társadalmi beágyazottság - Mindegyik megkérdezett szervezet erős közösségi 
támogatásról számolt be az interjúk során, mely a működésük alapját biztosítja.  

 Kreativitás, egyedi problémákra egyedi megoldások - Az erőforrás-hiányos működésnek és a 
célcsoport mélyreható ismeretének köszönhetően a szervezetek többsége egyedi módszertant 
fejlesztett ki az érintett célcsoport problémáinak kezelésére, és ezt jelölték meg egyik 
legerősebb értéküknek. Két olyan szervezet van (Batyu Téka, Nem Adom Fel Kávézó), melyek 
már meglévő alapmodellt - egyedi módon -, „friss drive-val” adaptáltak.  

 Innováció, megújulásra való nyitottság – A megkérdezettek többségénél központi elemként 
jelent meg az innováció, a kísérletezés.  Két szervezet nyilatkozott úgy, hogy kapacitásgondok 
miatt óvatos az újításokkal. 

 Elkötelezett csapat – Minden interjúalany jó csapatmunkáról számolt be. Ez a legfőbb 
hajtóereje munkájuknak.  

 Professzionális üzleti szemlélet hiánya – Üzleti szakértelem hiányáról,  a megkérdezetteknek 
több mint fele tett említést, de saját magára, mint vezetőre reflektálva (vezetői 
kompetenciahiányként említve) csak egy interjú alany emelte ki a hiányt. 

 Szervezetlen értékesítés – Az értékesítés szervezetlenségét egyik interjúalany sem emelte ki 
akkurátusan, habár csak kettő rendelkezik dedikált értékesítővel, és további két szervezet 
jelezte ilyen irányú igényét. Az egyik interjú alany jelezte, hogy érzékeli a pazarlást, ami a nem 
kellően szervezett értékesítéssel hozható összefüggésbe. 
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14. Melléklet: A társadalmi vállalkozások inkubátor szervezeteivel 

folytatott interjúk tanulságai (összefoglalás) 
 

Forrás: saját munka 

 

 

  Stratégia: a kettős 

szempontrendszernek 

megfelelő stratégia  

Elősegíti: szakmai 

segítség az üzleti modell 

kialakításához  

 

Marketing/értékesítés: 

társadalmi márka, mint 

PR és prof. értékesítési 

attitűd (kulcs) 

Elősegíti: értékesítési 

tréning 

 

HR: jó csapatmunka és 

elmozdulás a prof. HR 

felé, növekedési fókusz, 

számon kérés (kulcs) 

Elősegíti: 

kompetenciafejlesztés 

 Közös érték/Jövőkép: 

reintegrácó és piacképes 

termék 

Hálózatosodás: 

támogatók és kapcsolat 

az üzleti világgal (kulcs) 

Elősegíti: lobbi a 

kedvezőbb 

ökoszisztémáért Innováció: kreativitás, 

változásra nyitottság 

(szétaprózódás nélkül) 

Elősegíti: külső 

szemlélővel közös 

gondolkodás  

 

Szervezeti 

kultúra:empowerment, 

és elmozdulás a prof. 

szervezet felé (kulcs) 

Elősegíti: hiányzó 

kompetenciát bevonni 
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