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1. Fejezet: Helyi Gazdaságfejlesztés 

Bevezetés 

Manapság a folyamatos és töretlen fejlődésre való törekvés nemcsak Európa országaira 

korlátozódik, hanem az egész világra kiterjed. A két legjelentősebb terület, amelyekre az egyes 

országok kormányai összpontosítanak, a következők: egy ország gazdasági növekedése és a 

lakosság életminőségének javítása. Megpróbálnak olyan megfelelő feltételeket és környezetet 

teremteni, amelyek hozzájárulnak e célok eléréséhez. Az ország gazdasági növekedésének és a 

lakosság életkörülményeinek javításának egyik leghatékonyabb módja az egyes települések és 

régiók fejlesztése. A helyi és regionális fejlesztés ezután hozzájárulhat az ország egészének 

fejlődéséhez. 

Emellett számos országnak és régiónak megannyi más társadalmi és gazdasági problémával kell 

foglalkoznia. A helyi gazdaságfejlesztés (röviden HGF) elsősorban a helyi területek támogatására 

és fejlesztésére, valamint ezen területek számos problémájának kezelésére irányul. A HGF 

jelentősége abban rejlik, hogy a kisebb településekre összpontosít, és a fejlesztési stratégiákat az 

adott területek sajátos körülményeihez és szükségleteihez igazítja. A helyi gazdaságfejlesztés 

jelentőségének és általános működésének jobb megértése érdekében tisztában kell lenni bizonyos 

kapcsolódó alapfogalmakkal. Ez a fejezet a helyi gazdaságfejlesztés (HGF) fogalmát, annak elveit 

és alkalmazásának alapvető elképzeléseit és forgatókönyveit kívánja meghatározni. A HGF-hez 

szorosan kapcsolódó számos fogalom kerül definiálásra, mint például a globalizáció, a kohézió, a 

versenyképesség, a helyi gazdaság, a szociális gazdaság és a társadalmi tőke. 

Tanulási célok 

A fejezet elolvasása után a tanulók megértik: 

 Mi a HGF és miért van szükség arra, hogy foglalkozzunk vele 

 A HGF-ben használt alapelveket, forgatókönyveket és eszközöket 

 A globalizáció, a kohézió és a versenyképesség fogalmait 

 A decentralizáció és a helyi gazdaság összefüggéseit, valamint szerepüket a HGF-ben 

 A szociális gazdaság és a társadalmi tőke jelentését. 
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1.1 A helyi gazdaságfejlesztés jelentősége   

A HGF-eknek az 1970-es években kezdtek egyre nagyobb figyelmet szentelni, főleg akkor, amikor 

a helyi önkormányzatok / hatóságok és más érdekelt felek jobban felismerték, hogy a tőke mozog 

az egyes régiók között. Elmondható, hogy a HGF az e tényre való közvetlen reakcióként 

kulcsszerepet kapott (Világbank, 2003). 

A HGF kérdésköre csak fokozatosan került európai politikai napirendre. Előszöris, nemzeti 

politikák formájában került alkalmazásra a gyakorlatban, amelyek közvetlen állami beavatkozást 

jelentenek a gazdaságba, akár államilag szabályozott vállalkozások, akár jelentős összegű 

támogatások, adókedvezmények és támogatott hitelek révén a termelési ágazat befektetőinek. 

Később kevésbé bonyolult politikákat alakítottak ki és alkalmaztak kisebb állami beavatkozással az 

ország gazdaságába. Az ilyen politikák az úgynevezett „soft” befektetésekre összpontosítottak (pl. 

az emberi erőforrások fejlesztése vagy a jogalkotási környezet javítása). A szükséges beruházások 

és az úgynevezett „kemény” infrastruktúra kiépítése (például a közlekedési infrastruktúra és a 

közművek / közüzemi vezetékek építése) szintén a támogatási politikák részévé vált. A modern 

HGF-politikák a helyi gazdaságfejlesztés támogatására koncentrálnak a köz- és magánszféra 

közötti partnerségek révén. 

Ami a közelmúltbeli fejlődést és az állam- és helyi közigazgatás irányítási és döntéshozatali 

folyamatának globális fejlődését illeti, új megközelítéseket vezettek be a kormányzásba. Ha pl. 

másképp tekintünk az önkormányzatokra, és arra, hogy mi az önkormányzatok szerepe az állami 

ellenőrzésben és az igazgatásban, valamint a helyi területi egységeikben, ez példa lehet az ilyen 

jellegű előrehaladásra. A helyi hatóságokat olyan szereplőknek tekintik, akik szintén 

hozzájárulhatnak az ország irányításához és fejlődéséhez. Számos helyi ellenőrzési és vezetői 

kompetenciát kaptak. A megfelelő stratégiai megközelítések alkalmazása a meghatalmazott 

kompetenciák használatára és a helyi régiók irányítására jelentősen hozzájárulhat az 

önkormányzati szervek hatékonyságának növeléséhez és teljesítményének javításához. A helyi 

önkormányzatok és képviselőik így aktívan részt vehetnek az ilyen településeken élő és dolgozó 

lakossági csoportok és szereplők kedvező környezetének kialakításában és fejlesztésében. Ide 

tartoznak mind az egyéni lakosok, mind a lakosok nagyobb közösségei, a vállalkozók, a 

vállalkozások és egyéb szereplők. A helyi közigazgatási egységek ezután a jólétnek egy magasabb 

fokát hozhatják a régiókba, javíthatják lakosaik életszínvonalát, és segíthetik a helyi területeket s a 

helyi lakosságot a változó vagy kedvezőtlen gazdasági helyzet kezelésében. Ennek eredményeként 
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a települések, mint pl. nagyobb városok, kisvárosok vagy falvak, nemcsak a területükön, hanem az 

egész országban is a gazdasági fejlődés mozgatórugójává és kezdeményezőivé válhatnak 

(Világbank, 2003). Ezért az önkormányzatok jelentős szerepet játszanak a HGF-koncepció 

gyakorlati megvalósításában, mivel ők azok, akik rendelkeznek olyan eszközökkel és forrásokkal, 

amelyek támogatják a vállalkozóbarát környezetet, ami egy megfelelő üzleti környezet 

megteremtését jelenti, nem befolyásova az egyes vállalkozásokat vagy vállalkozókat (Ward et al., 

1998). A fent említett összes tényező figyelembevételével a helyi gazdaságfejlesztés új dimenziója 

nyílt meg. 

A helyi gazdaságfejlesztés egy olyan folyamatként definiálható, amelyben a helyi 

önkormányzatok, szakmai szövetségek, nem kormányzati szervezetek és magánszervezetek 

közötti partnerségek alakulnak ki. Ezeknek a partnerségeknek az a célja, hogy kölcsönös 

együttműködés jöjjön létre a társult felek között és hogy közösen vegyenek részt a közjó 

biztosításában. Különböző, eredményes intézkedések valósulnak meg a jobb vállalkozói környezet 

megteremtése érdekében, amelyek ezt követően jobb feltételeket teremtenek a gazdasági 

növekedéshez és a munkahelyteremtéshez az egész társadalom javára. A HGF azon az alapelven 

alapul, hogy a helyi közösségek gazdagságát nem az államháztartás generálja, hanem olyan 

magánvállalkozások, amelyek fejlődése az üzleti szempontból kedvező feltételektől függ. Ezért a 

jólét kulcsa az ilyen feltételek megteremtése számukra (Európai Bizottság, 2002). 

Lehet a HGF-et a régió lakosságának életminőség-javítását, a regionális fejlesztés támogatását 

vagy előmozdítását, a helyi vagyon fejlesztését vagy fenntartását, a piaci problémák leküzdését, a 

kohézió erősítését és a helyi fejlesztési projektek megvalósítását szolgáló módszerként is 

tekinteni. (Jouen et al., 2010). 

A HGF-ek célja a régiók üzleti tevékenységét akadályozó olyan problémák megoldása, amelyek 

fejlesztésüket megnehezítik vagy lassítják. Itt a helyi hatóságok és a helyi szereplők játszanak 

döntő szerepet, mivel képesek a legjobb megoldásokat javasolni a település fejlődésére, mivel a 

legjobban ők értik meg a helyi körülményeket, a helyi környezetet, és tudják, hogy mit hiányol 

a terület leginkább. 
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A helyi települések és vállalkozások jellemzően az alábbi problémákkal szembesülnek (Európai 

Bizottság, 2010): 

 A vállalkozások korlátozott hozzáférése a finanszírozáshoz 

 Jogszabályok, amelyek megakadályozzák a vállalkozások regisztrációját 

 A hatékony üzleti menedzsment ismeretekkel nem rendelkező vállalkozások 

 Az innováció hiánya a vállalkozásokban 

 A vállalkozásokat támogató, meglévő hálózatok korlátozott elérése, vagy teljes hiánya  

 A megfelelő közösségi és közlekedési szolgáltatások hiánya egyes régiókban 

 A helyben rendelkezésre álló álláslehetőségekről és készségekről szóló információk hiánya 

 Helyi emberek, akik nem rendelkeznek megfelelő szakképzettséggel az egyes régiókban 

 Egyes régiók alacsony befektetői vonzereje 

 Olyan társadalmi problémák, amelyek megakadályozzák, hogy a helyi lakosság közül 

néhányan munkát szerezzenek. 

A HGF emellett hozzáadott értéket is létrehoz, amely főleg hosszú távú eredményekből áll (Jouen 

et al., 2010), és az alábbi öt jelentős területre vonatkozik: 

1. Az új fejlesztési modellek megértése és a regionális fejlesztési kérdések kezelése 

2. A regionális kormányzás javítása 

3. Hozzájárulás az EU kohéziós politikájához 

4. Területi integráció és a pénzügyi mechanizmusok javítása 

5. Interregionális támogatás és együttműködés.   

Egyéb alapvető HGF funkciók a következők: 

 A HGF a fejlesztési tevékenységeket inkább területileg, mintsem szektorálisan határozza 

meg, ugyanakkor a regionális szint kisebb, mint a nemzeti. 

 A fejlesztésre összpontosító gazdasági tevékenységek úgy vannak strukturálva, hogy 

maximalizálják a helyi erőforrásokat alkalmazó helyi területek előnyeiből származó 

lehetőségeket. 

 A HGF a helyi lakosság szükségleteire, kapacitására és perspektíváira irányul (Ward et al., 

1998). 
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A másik fontos oka annak, hogy a HGF egyre jobban a figyelem középpontjáb kerül, az a tény, 

hogy az önkormányzatoknak minden szinten szembe kell nézniük és meg kell oldaniuk a 

kihívásokat, legyen az nemzetközi, nemzeti, regionális, nagyvárosi, helyi, vagy a népesség 

hátrányos helyzetű csoportjai és az informális gazdaság (Swinburn et al., 2006). 

A helyi gazdaságfejlesztés három fő típusa létezik (Helmsing, 2003): 

1. A tevékenységek első típusa azokhoz a tevékenységeket jelenti, amelyek általában véve a helyi 

közösség gazdaságfejlesztését szolgálják. A számos különbség ellenére ez a fajta fejlesztés mind a 

vidéki, mind pedig a városi környezetek fejlesztésében alkalmazható. Lényegében ez a háztartások 

életminőségének javítását, valamint a szegénység és a sebezhetőség enyhítését jelenti minden 

régióban. 

2. A második típus a vállalkozói szellem és a vállalkozói környezet fejlesztésére és támogatására 

vonatkozik és a kis- és középvállalkozásokat célozza. Ez a fajta fejlesztés a specializáción, az 

akadályok leküzdésén és a helyi vállalkozások által a régiókban folytatott üzleti tevékenység során 

felmerülő korlátozások megszüntetésén alapul. 

3. A harmadik típus a régiók gazdasági és fizikai fejlesztésének globális tervezésére és 

menedzsmentjére vonatkozik. 

1.2 A helyi gazdaságfejlesztés alapelvei 

A HGF-ek és stratégiáik számos országban és szektorban kerülnek alkalmazásra. A stratégiai célok 

különbözőek és a lakosság különböző célcsoportjaira összpontosítanak. Továbbá minden ország 

rendelkezik sajátos környezettel és kultúrával rendelkezik; a helyi gazdaságfejlesztés 

megközelítése országonként is változhat. A különbségek ellenére egyes egyetemes alapelvek a 

következőképpen definiálhatók:    

1. A közjólét alapelve, amely a közösség erős identitásán és az ugyanazon a területen élő 

valamennyi személy elkötelezettségén alapul. A helyi gazdasági kezdeményezések úgy 

tekintenek a helyi adottságokra vagy közösségükre, mint koherens és egymástól függő 

gazdasági rendszerre, amelynek célkitűzései nem individualisták, hanem valamennyi szereplő 

közös javát szolgálják. 
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2. Az integrált vagy holisztikus megközelítés elve, amely a gazdaság integrált vagy holisztikus 

megértéséből fakad, amely nem csak az áruk és szolgáltatások előállítását foglalja magában, 

hanem a környezetvédelmi, társadalmi és kulturális tevékenységek körét is. 

 

3. Az igények kiszolgálásának elve, figyelembe véve azt a tényt, hogy egyes hátrányos helyzetű 

vagy elmaradott régiókban jellemzően hiányoznak bizonyos áruk és szolgáltatások, mivel 

ezeket az állami vagy magánvállalatok nem képesek kielégítően biztosítani. Ebben az esetben 

szükséges, hogy a harmadik szektorbeli intézmények vegyék kezükbe a kezdeményezést, és a 

tevékenységek a helyi fejlesztésre összpontosítanak, nevezetesen: 

a. Az alapvető szükségletek kielégítése, mint például az élelmiszer és a lakhatás 

b. Kisléptékű műszaki rendszerek a közlekedés, az energia, a vízellátás és a 

hulladékkezelés területén 

c. Helyi kulturális tevékenységek és kulturális örökség 

d. Szabadidős tevékenységek és szabadidős szolgáltatások 

e. Környezetvédelem, megelőzés és javítás 

f. Önkormányzati infrastrukturális szolgáltatások. 

 

4. A helyi gazdasági ciklusok helyreállításának elve, amely azon alapul, hogy az összes HGF-es 

tevékenységet nem külön-külön kell kezelni és végrehajtani, hanem fel kell építeni egy 

integrált helyi cselekvési tervet a helyi gazdasági ciklusok helyreállítására. Ebben az 

összefüggésben elengedhetetlen, hogy figyeljék a pénzforgalmat a településen vagy a 

közösségen belül.  A működőképes helyi gazdasági ciklus újbóli megteremtése szempontjából 

is fontos, hogy a pénz a lehető legnagyobb mértékben a helyi közösségen belül mozogjon. 

 

5. A társadalmi tőke építésének és fejlesztésének elve, ami azt jelenti, hogy a helyi lakosság 

bevonása a fejlesztési tevékenységbe egy másik fontos eleme a HGF-stratégia 

megvalósításának. A HGF legfontosabb erőforrásai a helyi emberek meglévő kapacitása, 

például tudásuk, készségeik és kompetenciáik. A kevésbé fejlett régiókban ezek a kapacitások 

nem megfelelőek és gyakran elhanyagoltak. A helyi gazdaságfejlesztés tehát a kihasználatlan 

helyi humán erőforrások mozgósításáról és azok valódi produktív tőkévé való átalakításáról 

szól. 
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6. A közösségközpontú fejlődés elve, amelyet főként azokban a településeken alkalmaznak, ahol 

a társadalmi tőke elégtelen és fejletlen, és a szociális infrastruktúrát át kell építeni. Ebben az 

esetben a HGF folyamatnak a látszólag olyan, nem gazdasági tevékenységekkel kell 

elkezdődnie, amelyek középpontjában a közösségek és a közösségfejlesztés áll (Birkhölzer, 

2009). 

1.3 Globalizáció, kohézió és versenyképesség 

A helyi gazdaságfejlesztést a következő tényezők jelentősen befolyásolják, formálják valamint 

ösztönzik az összes kapcsolódó folyamatot, tevékenységet és stratégiát: 

 Globalizáció 

 Kohézió 

 Versenyképesség  

1.3.1 Globalizáció 

A globalizáció különböző szemszögből vizsgálható. A globalizáció pozitív értelemben a 

világgazdaságba való integráció folyamata. Szabályozási értelemben a globalizáció a globális 

gazdasági kereten belüli gyors integráción alapuló fejlesztési stratégiát ír le. A globalizáció a 

gazdasági tevékenységek kiterjesztése a nemzeti határokon kívül is a nemzetközi üzleti 

tevékenység, a nemzetközi befektetések és a nemzetközi pénzügyek révén. Ezt a folyamatot a 

gazdaság növekvő nyitottságával, a növekvő gazdasági kölcsönös függőséggel és a globális 

gazdaság integrációjának fokozásával jellemzik (Nayyar, 2006). 

A városok és régiók közötti verseny az utóbbi években fokozódott, mivel az információs és 

kommunikációs technológiák, a gyors közlekedési kapcsolatok és az alacsonyabb szállítási 

költségek a globális piacon és a valós időben versenyt teremtettek. A kíméletlen globális verseny 

arra kényszeríti a városokat és a régiókat, hogy azonosítsák pozíciójukat a globális folyamatokban, 

és főként azokon a területeken ösztönözzék a fejlődést, ahol kiválóak lehetnek, és versenyelőnyt 

szerezhetnek másokkal szemben. Ahhoz, hogy nemzeti vagy nemzetközi szinten versenyképesek 

legyenek, az önkormányzatoknak és a régióknak megfelelő tudással, jól képzett lakossággal, a 

globális tudásalapú gazdasággal való összeköttetéssel és egy jól fejlett technológiai (különösen 

elektronikus) infrastruktúrával kell rendelkezniük, (Velibeyoglu et al., 2008). 
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A globalizáció számos lehetőséget kínál az önkormányzatok számára a beruházások és a fejlesztés 

terén; például az új piacokhoz való hozzáférés és a külföldi versenytársak helyi piacaiba való 

belépés lehetősége (Swinburn et al., 2006). Ezzel párhuzamosan ezek a lehetőségek nagyobb 

versenyt jelentenek a helyi területek és helyi szereplők számára. 

A globalizáció pozitív hatással van a globális egyenlőtlenségek helyreállítására és a kevésbé fejlett 

országok és régiók növekedésére (Baddeley, 2006). A fejlődő gazdaságokban a globalizáció 

elsősorban a következőket támogatja: 

 Üzleti növekedés 

 A nemzetközi tőkepiacokhoz való könnyebb hozzáférés 

 Infrastruktúra fejlesztése 

 Export  

 Gazdasági verseny 

 A méretgazdaságosság hasznosítása 

 Makrogazdasági stabilitás 

 Közvetlen külföldi befektetések. 

A globalizáció nemcsak az országokat és a régiókat érinti, hanem az egyénekre is hatással van, 

főként a következő három területen (Goldberg et al., 2007): 

 A jövedelem változása 

 Az árak és a lakosság személyes fogyasztásának változása 

 A háztartások döntéshozatali folyamatának változásai a munka és a magánélet 

egyensúlyának preferenciáiban. 

A globalizáció a gazdasági-, társadalmi- és a politikai integrációból áll, és magában foglalja 

a lehetőségek kialakításának és a veszélyek kialakulásának változását is (Sapir, 2006). 

A HGF-stratégiák kialakításában a fent említett jellemzők és a globalizáció jellemzői is szerepet 

játszanak. A globalizáció jelensége olyan folyamatokat és elemeket hoz létre a helyi gazdaságban, 

amelyek befolyásolják a régiók fejlődését és viselkedését, és hatással vannak arra is, hogyan 

érzékelik a fejlődés szükségességét és azt, hogy mennyire képesek lépést tartani a tőlük már 

előrébb járó, náluk fejlettebb régiókkal. 
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1.3.2 Kohézió 

A lakossági támogatás és a helyi közösség kohéziója azok a kulcsfontosságú tényezők, amelyek 

hozzájárulnak a HGF-stratégia tervezéséhez és az azt követő sikeres gyakorlati alkalmazásához. A 

társadalmi kohézió (vagy általánosságban a kohézió) jellemezhető olyan mértékként, amelynek 

eléréséhez a helyi lakosok együttműködnek a kritikus helyzetekben és a vészhelyzetekben, vagy 

a kínálkozó lehetőségek kihasználásában, és ez egy olyan jelentős tényező, amely egy ország vagy 

régió gazdasági helyzetét formálja és meghatározza (Easterly et al., 2006). A társadalmi kohézió 

tekintetében fontos felismerni, hogy ez nem egy aktuális állapot vagy változatlan változó. A 

társadalmi kohézió a közös közösségi értékek építésének és megosztásának folyamata, valamint a 

vagyon és jövedelem egyenlőtlenségeinek csökkentése. Ezenkívül segíti a közösséghez való 

tartozás érzését az emberekben, a közösségi életben való részvételüket és az azonos kihívásokkal 

való szembenézést (Jenson, 1998). A társadalmi kohézió a társadalom társadalmi és gazdasági 

különbségeinek jellegére és mértékére irányítja rá a figyelmet. Ezek lehetnek a jövedelmek, az 

etnikai hovatartozás, a politikai meggyőződés, a nyelvi különbségek vagy bármely más 

demográfiai változó különbségei (Easterly et al., 2006). 

Az 1974-1994 közötti időszakban, amikor a világnak a globális recesszió ellen kellett küzdenie, 

akkor erre az egyes országok különböző módon válaszoltak. A gyenge közintézményekkel és 

megosztott társadalommal rendelkező országok rosszabbul reagáltak a helyzetre, mint azok, akik 

magas színvonalú közintézményekkel és egységes társadalommal rendelkeztek (Rodrik, 1999). 

Az erősebb társadalmi kohézióval rendelkező társadalmak mindig gyorsabban fejlődtek, mint 

azokban az országokban, ahol a társadalmi kohézió szintje alacsony (Easterly et al., 2006). A 2008-

as gazdasági válságot követő időszakban a nemzeti és regionális kormányok megpróbáltak jobban 

felkészülni a további potenciális kedvezőtlen gazdasági helyzetekre, és ennek érdekében 

elkezdték keresni a hatékonyabb válságkezelés mechanizmusait és eszközeit. Az uniós tagállamok 

nemzeti és regionális kormányai erőfeszítéseik során két elsődleges célt fogalmaztak meg: egy 

jobb közigazgatási rendszer kiépítése és a társadalmi kohézió alkalmazása. 

A társadalmi kohéziót a versenyképességet hangsúlyozó neoliberális politikák irányításának és 

végrehajtásának változásai mellett ösztönzik és alkalmazzák. Az egyes EU-államokban a társadalmi 

kohézióra irányuló politikákat az országspecifikus politikai és kulturális hagyományok határozzák 

meg és alakítják, csakúgy, mint a nemzetközi szervezetek, például a Világbank, a Nemzetközi 

Valutaalap, az OECD vagy az Európai Unió ajánlásai. Ezek az intézmények javasolják a helyi 

növekedésre és a politikai döntéshozatalra összpontosító új megközelítések alkalmazását, 
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amelyek lehetővé teszik a társadalmi kirekesztés és a társadalmi kohézió problémáinak kezelését 

(Eizaguirre et al., 2012). A társadalmi kohézió fogalmának figyelembe kell vennie a társadalmi 

kirekesztés mechanizmusait, és integrálnia kell őket a polgárokkal és a közvéleménnyel 

kapcsolatos párbeszéd-orientált politikákba. E politikák vonatkozásában a társadalmi kohézió az 

önkormányzat vagy más helyi térség lakosságának különböző társadalmi és regionális csoportjai 

létezésének elfogadását, érdekeik figyelembevételét, és ezeknek a csoportoknak az 

önkormányzaton vagy a helyi térségen belüli megszervezésének képességét jelenti, valamint olyan 

különböző intézmények kialakítását, amelyeken keresztül ezek a csoportok az önkormányzat vagy 

a régió további fejlődésével kapcsolatos döntések meghozatalában részt vehetnek és döntseket 

hozhatnak (Cassiers et al., 2012).  

A HGF elvek alkalmazása során kiemelt figyelmet érdemlő lényeges elemek: 

 Megfelelően felépített / tervezett fejlesztéspolitika 

 Az adott régióban működő köz- és magánintézmények menedzsmentjének minősége és 

szintje. 

A növekedés lassúságának, a szegénység előfordulásának és a polgári konfliktusok kialakulásának 

fő okaiként gyakran a régióban működő intézmények nem kielégítő minőségére és 

menedzsmentszintjére, valamint arra szoktak hivatkozni, hogy nem képesek jobb helyi politikákat 

bevezetni és alkalmazni. A helyi önkormányzatok, azok képviselői és döntéshozói a helyi 

gazdaságfejlesztés irányítására tett erőfeszítéseik során gyakran szembesülnek korlátozásokkal. Az 

egyik fő oka annak, hogy a világ minden - de elsősorban az alacsony jövedelmű – országában 

jószándékú politikusok bevezessenek katasztrofális politikákat, az az a tény, hogy reformjaik 

alkalmazásakor drámai társadalmi megszorításokkal találkoznak. Az ilyen korlátozások az adott 

ország társadalmi kohéziójának mértékétől függenek. Úgy tűnik, hogy a társadalmi kohézió 

határozza meg a közintézmények menedzsmentjének minőségét és színvonalát, ami emiatt 

komoly hatással van a növekedési politikák kidolgozásának és végrehajtásának milyenségére. Egy 

ország vagy régió társadalmi kohéziójához elkerülhetetlen a közösség tagjai közötti bizalom 

megteremtése és a reformok végrehajtásához szükséges türelem. A polgároknak meg kell bízniuk 

a kormányukban, és el kell fogadniuk az ilyen reformokból eredő rövid távú negatívumokat, és 

hinniük kell abban, hogy végül kompenzálva lesznek a jelentősebb hosszú távú előnyökkel 

(Easterly et al., 2006). 
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1.3.3 Versenyképesség 

A versenyképesség egy másik kritikus tényező, amely befolyásolja a helyi gazdasági fejlődést, 

mivel az országok és régiók egymással versenyezhetnek, és befolyásolhatják további fejlődésüket. 

Az Európai Unió tudatában van ennek, és támogatja a régiókat minden erőfeszítésükben, hogy 

versenyképességüket különböző szabályozások, lehetőségek, finanszírozási programok vagy a 

helyi önkormányzatok hatáskörének átirányítása révén növeljék. A kormányzati struktúrák 

átláthatósága, a hatékony politikák előmozdítása, valamint a vállalkozók és a helyi 

önkormányzatok közötti együttműködés támogatása a környezet versenyképességének növelését 

is szolgálja (Eizaguirre et al., 2012). 

A versenyképességi kérdések az Európai Unióban a lisszaboni stratégiával és annak növekedési 

orientációjával egyre fontosabbá váltak. A lisszaboni stratégia eredeti célja az Európai Unió 

versenyképességének növelése az USA ellen. Ez a versenyképesség növelése nem csupán a 

makrogazdasági szintre összpontosult, hanem a stratégia kritikus jelentősége inkább a regionális, 

önkormányzati és helyi szintekre történő összpontosításban áll. A közintézmények képviselői 

egyre nagyobb érdeklődést mutattak régiójuk vagy önkormányzatuk versenyképessége iránt, 

miközben megpróbálták meghatározni fejlődésük kritikus területeit és a regionális vagy 

önkormányzati versenyképességet meghatározó tényezőket, majd az ilyen területeket és 

tényezőket támogató politikák kialakítását. 

A regionális vagy önkormányzati versenyképesség a meghatározás szerint a régiók és a városok 

közötti versenyben elért siker mértéke. A régiók és a városok számos területen versenyezhetnek; 

például a nemzeti és nemzetközi piacok export-célú megosztása, vagy a tőke és a munkaerő 

vonzása érdekében (Martin et al., 2012). 

Számos szerző szerint a versenyképesség fogalma megegyezik a globális mobil tőke és a 

munkaerőpiacon más régiókkal vagy területekkel való versenyképesség fogalmával (Jarvis, 2007). 

Emellett a helyi gazdasági fejlődés versenyképessége szorosan kapcsolódik a fenntartható 

fejlődéshez. A felgyorsult urbanizációval és a környezetre gyakorolt hatásával a városok 

fenntartható fejlődésének jelentősége gyorsan növekszik. A fenntartható fejlődés a HGF 

kontextusban a vagyon és erőforrások megteremtése a jelenben, valamint ezen képességeknek és 

lehetőségeknek a megőrzése a jövőre, a városok és régiók termelékenységének és 

versenyképességének növelése révén a piaci környezetben (Velibeyoglu et al., 2008). 
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1.4 Decentralizáció és helyi gazdaság 

A HGF elsősorban a helyi területekre és régiókra irányul, és ezeken a területeken a legfontosabb 

helyi szereplők (főként az önkormányzatok és képviselőik) a legjobban tájékozottak a helyi 

szükségletekről és érdekekről, és közvetlen kapcsolatban állnak a helyi polgárokkal. Ezért a helyi 

önkormányzati szervek jelenleg olyan kritikus mechanizmusnak tűnnek, amelyek döntő szerepet 

játszik a gazdasági fejlődésben. Mindazonáltal, a szükséges intézkedéseket és HGF-hez kapcsolódó 

tevékenységeket csak akkor tudják megvalósítani, ha rendelkeznek a megfelelő eszközökkel és 

hatáskörökkel. Itt fontos tényező az önkormányzati szabályozás korlátozásának szintje. Ha nincs 

kellő autonómia, akkor az önkormányzat minden tervezett intézkedése csődöt mondhat (Bentley 

et al., 2013).   

A decentralizáció tehát létfontosságú tényező, amely a helyi szereplőknek olyan 

mechanizmusokat és eszközöket kínál, amelyek szükségesek ahhoz, hogy részt vegyenek a helyi 

gazdaságfejlesztésben, és részesei lehessenek az elmúlt években világszerte zajló legjelentősebb 

reformoknak. A decentralizáció jelentősége mind potenciális kimeneteléből, mind pedig az 

önkormányzatok menedzsmentjének minőségére gyakorolt következményeiből ered, mivel főként 

a kormányzat restrukturálásán alapul. Ez egy sor változás, a felülről lefelé irányítás hierarchikus és 

bürokratikus mechanizmusának megváltoztatásától az önkormányzati rendszer megváltoztatásáig. 

E menedzsment-reform célja az önkormányzatok magasabb fokú részvételének és 

együttműködésének elérése a regionális irányításban. Ebből a célból sok hatáskör delegálódik, és 

az erőforrások újraelosztásra kerülnek az illetékes önkormányzati szervek számára (Faguet, 2014). 

A decentralizáció célja a helyi közösségekre nehezedő bürokratikus terhek csökkentése vagy 

megszüntetése; hogy támogassák őket saját ügyeik kezelésében, az igényeiknek megfelelően, és 

hogy megtalálhassák saját megoldásaikat a problémáik kezelésére; a helyi szintű állami források 

nagyobb mértékű ellenőrzése, a közszolgáltatások nyújtásának diverzifikálása, valamint a helyi 

önkormányzatok átláthatóságának növelése és nyilvános elszámoltathatósága (HM Kormány, 

2010). Ahogyan a decentralizáció folyamata folytatódik, a helyi gazdaságfejlesztés kérdésköre új, 

nagyobb jelentőséggel bír, mivel a decentralizáció egyre inkább a gazdasági fejlődés 

előmozdításának eszközévé válik. A decentralizáció elsődleges előnye a gazdasági hatékonyság 

növelése a helyi lakosság igényeihez igazodó helyi szintű kimenetek biztosításával, amely azután a 

polgárok szociális jólétének gyorsabb megteremtését eredményezi. Ez a módszer hatékonyabb, 

mint a központi szinten meghatározott kimenetek. A decentralizáció emellett magas gazdasági 
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teljesítményt is eredményez (Stansel, 2005). 

A hatáskörök átruházása az alacsonyabb kormányzati szintekre jelentős előnyökkel jár, ami 

megkönnyítheti a helyi irányítást és elősegítheti a helyi fejlődést. Ezek elsősorban az alábbiak: 

 Az irányítási struktúra megváltoztatása az önkormányzatok elszámoltathatóságának és 

képességeinek javítása érdekében, valamint a polgárok részvételének ösztönzése a 

közügyek irányításában 

 A hatalmi visszaélések kockázatának csökkentése bizonyos feladatok és erőforrások 

delegálásával a központi és a helyi szint között 

 A politikai stabilitás javítása azzal, hogy a hátrányos helyzetű kisebbségeknek lehetőségük 

nyílik arra, hogy részt vegyenek a helyi térségben a döntéshozatalban, ezáltal lehetőséget 

biztosítva számukra, hogy közvetlenül kezeljék a hátrányos helyzetükkel kapcsolatos 

problémákat 

 A politikai verseny erősítése olyan kisebb régiók létrehozásával, ahol a politikusok 

alkalmazhatják hatalmukat és döntéseket hozhatnak (Faguet, 2014; Faguet, 2012). 

Végül, a decentralizáció hatással lehet a helyi gazdasági fejlődésre olyan környezet kialakításával, 

amely a helyi önkormányzatok magasabb pozícióiban a képzettebb és kompetensebb embereket 

részesíti előnyben, feltételezve, hogy az ilyen embereknek több ismerete van elődeiknél, és 

aktívan vesznek részt a helyi gazdaságfejlesztésben. Ez annak a ténynek a következménye, hogy a 

decentralizáció növeli a gazdasági versenyt azáltal, hogy új lehetőségeket teremt az önállóan 

megválasztott politikai képviselők számára a helyi vezetési készségek bizonyítására — a sikeres 

helyi tisztviselők magasabb kormányzati pozíciók megszerzésének esélye növeli a jobb 

közszolgáltatások lehetőségét (Faguet, 2014). 

1.5 Helyi gazdaságfejlesztési forgatókönyvek 

Számos megközelítés létezik a HGF-politika gyakorlati alkalmazására, amelynek célja a helyi 

szereplők közvetlen bevonása a régió gazdasági stabilitásának megteremtésébe, azzal a fő 

célkitűzéssel, amely a régió jövőbeni gazdasági erejének és lakosai életminőségének javítására 

irányul (Világbank, 2003). 

A helyi gazdaság promóciója során mindig szükség van egy régió helyi sajátosságainak és 

jellemzőinek figyelembe vételére. Minden régió, város vagy falu egyedülálló adottságokkal 
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rendelkezik, amelyek megkülönböztetik őket másoktól, és ez az egyediség meghatározhatja a 

helyi gazdaságfejlesztést és a HGF-program végrehajtása során kiválasztott és alkalmazott 

fejlesztési stratégiát. Egy másik kritikus tényező a több önkormányzat együttműködése, mivel 

ezek aktívan segíthetnek egymást (World Bank, 2003). 

Általában a HGF két fő megközelítése említhető: 

1. Analitikus megközelítés, amely túlnyomórészt a HGF-ben alkalmazott egyéni 

tevékenységekre és politikákra irányul 

2. Leíró megközelítés, amely a helyi vagy regionális szinten zajló összes gazdasági 

tevékenységre összpontosít, és amely hatással van a helyi folyamatokra. 

A helyi gazdaságfejlesztés típusai: 

 Exogén (külső) 

 és/vagy 

 Endogén (belső) 

Mostanság a neo-endogén HGF új koncepciója is előtérbe került. 

1.5.1 Exogén helyi gazdaságfejlesztés 

Az exogén helyi gazdaságfejlesztés két fő elven alapul: 

1. A méretgazdaságosság 

2. Koncentráció 

Az ilyen típusú HGF fő hajtóereje a helyi térségek környezete, azaz a külső környezetből származik, 

és külső szereplők kezdeményezik. Ez a fajta fejlesztés a második világháború utáni időszakban 

kezdődött. 

Az exogén fejlődésnek két alapvető fázisa van (Gkartzios et al., 2014): 

1. fázis, amely főként a helyi struktúrák megszilárdítását és a helyi infrastruktúra fejlesztését 

érinti. 
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2. Olyan fázis, amely a helyi foglalkoztatás szimulációjára irányul, különösen a 

vállalkozásokba és a közlekedési és kommunikációs infrastruktúrába történő beruházások 

támogatásával. 

Az exogén HGF-modell sikeres alkalmazásával növelhető a foglalkoztatási ráta, valamint a 

technikai, szállítási és kommunikációs infrastruktúra javítható a régiókban. Ez a fejlesztési forma 

megakadályozza a helyi területek elnéptelenedését is.  

Az exogén helyi gazdasági fejlődés azonban jelentős kockázatokat hordoz magában, mint például: 

1. A külső befektetésektől és támogatástól való függőség 

2. A helyi területek fejlesztéséből származó bevételek exportja azon területekre, ahonnan az 

e fejlesztéshez használt beruházások származnak 

3. A demokrácia hiánya (demokratikus deficit) a régióban, mivel a helyi szereplők nem 

kerülnek bevonásra a fejlesztési programba, és nem vesznek részt a helyi térségek 

fejlesztésében (Woods, 2009) 

4. Nagyfokú támaszkodás a távoli kezdeményezők további támogatásaira és politikai 

döntéseikre  

5. A támogatás csak a kiválasztott ágazatokra és vállalkozásokra irányul, míg a többit 

elhanyagolják (Ward et al., 1998) 

1.5.2 Endogén helyi gazdaságfejlesztés 

Az endogén helyi gazdaságfejlesztési modelleket az Európai Unió kezdeményezésére először 

1990-ben alkalmazták Európában. Az endogén fejlesztés alapelve a régióspecifikus erőforrások 

fejlesztésére összpontosít, amelyek főként a: 

 Természeti erőforrások 

 Humán erőforrások 

 Kulturális erőforrások 

Ezen régióspecifikus erőforrások promóciója és fejlesztése kulcsfontosságú tényező a 

fenntartható fejlődés szempontjából. Az ilyen típusú helyi kezdeményezések hajtóerői a helyi 

vállalkozók és a helyi vállalkozások. Az endogén fejlesztés a kapacitásépítésre, a készségek 

fejlesztésére, az intézmények létrehozására, a helyi infrastruktúra megteremtésére és a 
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társadalmi kirekesztés megakadályozására irányul (Gkartzios et al., 2014). Az endogén fejlesztés 

hátránya, hogy néha az erős helyi szereplők kezdeményezései előnyben részesülnek a 

gyengébbeknél, így a gyengébb helyi szereplők elveszítik a lehetőséget a helyi gazdasági 

fejlődésben való részvételre (Gkartzios et al., 2014). 

1.5.3 Neo-endogén helyi gazdaságfejlesztés 

A neo-endogén helyi gazdaságfejlesztés olyan fogalom, amely ötvözi az exogén és endogén 

fejlődés két korábbi modelljét, és hibrid modellt helyez előtérbe a gazdaságfejlesztésben. Ez a 

megközelítés a helyi térségek és a domináns helyi szereplők és a szélesebb körű politikai, 

intézményi, vállalkozói és természeti környezet dinamikus kölcsönhatására és együttműködésére 

összpontosít. A neo-endogén HGF-program alkalmazása során különböző szintű szereplők 

együttműködése lehetséges, mint például helyi (önkormányzati), nemzeti (kormányzati) vagy 

transznacionális (az Európai Unió) szintek, vagy akár a nem kormányzati szervezetek szintjén. A 

neo-endogén gazdaságfejlesztési modell a fent említett alanyok bármely kombinációjának 

együttműködésén alapul (Gkartzios et al., 2014). 

A neo-endogén HGF-ek célja nem a nemzeti vagy helyi intézmények vagy szereplők kihagyása a 

HGF-program tervezési és megvalósítási folyamatából, hanem inkább mindezen szereplők közötti 

partnerség és hosszú távú együttműködés létrehozására tett erőfeszítések (Adamski et al., 2007). 

Ez egy kombinált / kevert megközelítés, amely magában foglalja a HGF program megvalósításához 

és a teljes folyamat irányításához szükséges erőforrásokat. Együttműködés történik a helyi és a 

külső szereplők között (Terluin, 2003). A neo-endogén megközelítés figyelembe veszi a szereplők 

és a különböző irányítási szintek közötti hatalmi viszonyokat. Ezt követően a HGF-stratégiákat úgy 

alakítja ki, hogy az adott hierarchiában magasabban elhelyezkedő intézmények, és a magasabb 

szintű kormányzati szereplők támogassák az alacsonyabb szinteket és az ott működő szereplőket, 

és a HGF-stratégia kidolgozásához és végrehajtásához szükséges hatásköröket az alacsonyabb 

szintekre tudják delegálni (Shucksmith, 2010). 
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A helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó egyes megközelítések alapelvei és azok összehasonlítása 

az alábbi 1. táblázatban található. 

 

1. táblázat: A helyi gazdaságfejlesztés exogén, endogén és neo-endogén megközelítésének 

alapelvei és összehasonlításuk 

 Exogén fejlesztés Endogén fejlesztés Neo-endogén fejlesztés 

Alapelv 
A méretgazdaságosság, a 
koncentráció 

A helyi erőforrások 
felhasználása a 
fenntartható fejlődéshez 

A helyi erőforrások 
fejlesztésének 
ösztönzése, a helyi 
területek 
versenyképességének 
biztosítása 

Hajtóerő Exogén (külső) szereplők 
Helyi kezdeményezések és 
üzleti tevékenységek 

Helyi és külső szereplők 
és tényezők 
összekapcsolása és 
együttműködése; az 
állam a közvetítő 

A vidéki 
területek szerepe 

Élelmiszertermelés, főleg a 
városi területeken 

Különböző gazdasági 
szolgáltatások 

Különböző termékek és 
gazdasági szolgáltatások 

A vidéki 
területek fő 
fejlesztési 
problémái 

E területek alacsony 
termelékenysége és 
hátrányos helyzete a 
perifériákon 

Ezen területek vagy 
lakossági csoportok 
korlátozott kapacitása és 
lehetőségei, kizárva őket a 
gazdasági 
tevékenységekben való 
részvételből 

A szolgáltatások 
korlátozott választéka Az 
e területeken élő helyi 
közösségeken belüli 
egyenlőtlenségek 
Távolság és elszigeteltség 

Középpontban 
a vidéki területek 
fejlesztése  

Mezőgazdasági fejlesztés 
Kapacitásépítés 
(készségek, intézmények 
és infrastruktúra) 

Figyelem ráirányítása a 
holisztikus 
megközelítésre - a 
kapacitások és a helyi 
erőforrások fejlesztésére 
Az innováció támogatása 
A társadalmi kirekesztés 
megelőzése 

Forrás: Összeállítva (Ward et al., 2005) és (Bosworth et al., 2016) alapján 
 
Más forgatókönyvek is ismertek, mint például a: 
 

 Felülről jövő fejlesztés 

 Kívülről történő fejlesztés 

 Várakozó fejlesztés  

 Belülről történő fejlesztés 
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Az első és az utolsó fejlesztés típusa azonos lehet az exogén és endogén HGF modellekkel. 

A felülről jövő fejlesztésekben az állam a főszereplő, és a fejlesztés felülről lefelé irányul, azaz a 

központi kormánytól a regionális kormányzaton át egészen a helyi hatóságokig. Ebben a 

forgatókönyvben az összes helyi szereplő a fenti döntésektől függ, mivel az állam elfogadja a fő 

felelős szereplő szerepét, aki mindenféle fejlesztésről dönt. Ezt a hozzáállást gyakran a központi 

kormányzatokkal rendelkező társadalmakban találjuk meg, és a helyi önkormányzatok nagyfokú 

függősége kíséri a központi kormányzat intézkedéseit. Továbbá a HGF-stratégia gyakran kudarcra 

van ítélve, ha azt az állam szintjéről diktálják (Birkhölzer, 2009). 

A kívülről történő fejlesztések során a helyi szereplők és az önkormányzatok is úgy vélik, hogy 

nem képesek önállóan cselekedni és hozzájárulni a helyi gazdasági fejlődéshez, és várják a 

szükséges beruházásokat, erőforrásokat és befektetőket. Ezt a forgatókönyvet leginkább a 

kevésbé fejlett országokban alkalmazzák. A probléma azonban azon a tényen alapul, hogy 

a befektetők egy adott helyre történő befektetéshez a tárgyalások során jelentős előnyökre 

próbálnak szert tenni. Emellett a befektetők érdekei és célkitűzései eltérhetnek az adott helyszín 

érdekeitől. Az ilyen jellegű pénzügyi befektetések napjainkban rendkívül dinamikusak és 

rugalmasak, és könnyedén mozoghatnak egyik helyről a másikra, ha a befektetők máshol jobb 

feltételeket találnak befektetéseik megvalósításához. A fenntarthatóság szempontjából vannak 

arra kísérletek, hogy a HGF-es forgatókönyvet a külső fejlesztésekre összpontosítsák, de a 

befektetők kívülről történő bevonása veszélyes vállalkozás (Birkhölzer, 2009). 

A várakozó szcenárióban a helyi szereplők passzívak maradnak, várva, hogy mi történik. Ezt a 

HGF-es forgatókönyvet mintegy természetes szelekciós folyamatnak is tekinthetjük, ahol a helyi 

gazdasági fejlődést a természetes piaci tevékenységek és a specifikus helyi fejlődés szabályozza 

(Birkhölzer, 2009). 

A korábbi forgatókönyvekkel ellentétben, a belülről történő fejlesztésben a legjelentősebb 

szerepet a helyi szereplők töltik be. Ez az a stratégia és az a szcenárió, amely a helyi 

gazdaságfejlesztés „lelke“, mivel akkor kezdődik, amikor a helyi lakosság rájön, hogy sem a 

kormány, sem pedig a befektetők vagy a piacgazdaság nem képes megfelelő életkörülményeket 

biztosítani számukra, és nem képes a lehető legteljesebb mértékben az igényeik kielégítésére. 

Számukra ez vagy azt jelentheti, hogy hajlandóak elköltözni egy fejlettebb településre, vagy ha ezt 

nem akarják, akkor proaktívakká kell válniuk, és maguknak is részt kell venniük a helyi 

fejlesztésben. Ebben az esetben a helyi lakosok és a helyi szereplők elkezdik saját HGF-stratégiájuk 
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megalkotását és alkalmazását, és az ilyen tevékenységek gyakran új típusú társadalmi 

vállalkozások alapításához vezetnek (Birkhölzer, 2009). 

1.6 A helyi gazdaságfejlesztés végrehajtásának eszközei  

A helyi gazdaságfejlesztésre számos eszköz áll rendelkezésre, és a helyi gazdaság több különböző 

területére összpontosítanak, mint például: 

1. A finanszírozás helyi elérhetőségének növelésére szolgáló eszközök: 

A pénzügyi alapok hiánya a vállalkozói környezet helyi szintű fejlesztésének egyik alapvető 

akadálya. Az önkormányzatok csak rendkívüli körülmények között nyújtanak pénzeszközöket vagy 

egyéb pénzügyi előnyöket a vállalkozások számára. Néhány megfelelő eszköz a következő: 

 A vállalkozások tájékoztatása az üzleti tevékenységük támogatására szolgáló különféle 

források lehetőségeiről 

 Nonprofit elven alapuló hitelkeret létrehozása 

 Feltételek biztosítása a bankok számára fiókok megnyitására bizonyos régiókban (pl. a 

megfelelő épületek megtalálásában nyújtott támogatás) 

 A pénzügyi alapokhoz való hozzáférés javítása (Európai Bizottság, 2002). 

2. Az üzletek és a kis- és középvállalkozások fejlesztését támogató eszközök: 

 A jogalkotási / mikro-gazdasági környezet javítása (például csökkentve az önkormányzat 

által benyújtott kérelmek feldolgozásának idejét, a vállalkozások költségeit különféle 

ösztönzők formájában, mint például adókedvezmények vagy hitelek, vagy egyszerűsítve a 

vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok bonyolultságát) 

 Üzleti támogató szolgáltatások nyújtása (pl. az induló vállalkozásoknak nyújtott üzleti 

tanácsadás) a vállalkozások sikeres fejlődésének elősegítése érdekében 

 Az innovációk és diverzifikáció bevezetését elősegítő vállalkozások támogatása (pl. az 

innovatív és diverzifikáló vállalatoknak nyújtott díjak vagy különleges támogatások 

formájában) 

 A régiók promóciója és új induló vállalkozások vonzása, belső üzleti befektetések és a 

helyi termékek és szolgáltatások értékesítésének elősegítése (Európai Bizottság, 2002). 

 

3. A gazdasági növekedés helyi infrastruktúrájának létrehozására szolgáló eszközök: 

 Támogatja a gazdasági növekedéshez szükséges helyszínek megtisztítását és előkészítését 

(pl. ingatlan-adatbázis létrehozásával, amely támogatja az új üzleti parkok és épületek 

fejlesztését az üzleti igények kielégítésére) 
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 Épületek üzleti célokra történő biztosítása és kezelése (például üzleti inkubátorok) 

 A helyi környezetvédelmi szolgáltatások fejlesztésének előtérbe helyezése (például a 

vízrendszerek és a vízkezelő létesítmények, valamint a hulladékgyűjtő és -kezelési 

szolgáltatások javítása) 

 Az infrastruktúra fejlesztésének támogatása vállalkozások számára, mint pl. jobb 

minőségű utak és tömegközlekedés, valamint a gáz-, villamosenergia- és távközlési 

szolgáltatások (Európai Bizottság, 2002). 

 

4. Eszközök az emberi erőforrások és a képzési tevékenységek fejlesztésére: 

 Álláskeresési szolgáltatások a munkanélküliek számára a munkakeresési folyamat során  

 A szakképzési tevékenységek támogatása (Európai Bizottság, 2002). 

1.7 Egy helyi gazdaságfejlesztési program koncepciója 

Az alábbiakban egy gazdaságfejlesztési program koncepciója kerül bemutatásra, amelyet egy 

"ideális" HGF-modellnek is neveznek. Ez voltaképpen egy kilenc lépésből álló intézkedés-sorozat, 

amely három fázisra oszlik. A modell segíthet egy közösségnek vagy szervezetnek abban, hogy 

azonosítsa a korábban elért eredményeit, a jelenlegi szükségleteket és a megvalósítandó 

intézkedéseket. A koncepció három elsődleges fázisa: 

1. A közösség felépítésének alapjául szolgáló helyzet kialakítása (az alábbi ábra 1-4. lépések) 

2. A közösség továbbfejlesztésének fázisa (5-7. lépések) 

3. Egy működő közösségi gazdaság létrehozásának fázisa (8- 9. lépések). 

A HGF-koncepció az alábbi 1. sz. ábrán látható. 
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1. ábra: A helyi gazdaságfejlesztési program koncepciója 

Forrás: Összeállítva (Birkhölzer, 2009) alapján 
 

A HGF-program egyes lépései a következők: 

1. A helyi gazdasági és társadalmi struktúrák elemzése 

Az első lépés a helyi gazdaság megismerése. Egy adott településről való elégtelen tudás és kevés 

információ akadályozza a helyi fejlesztési stratégia kialakítását és végrehajtását. Elég gyakori, hogy 

a helyi szereplők, köztük a helyi hatóságok nem elég tájékozottak a helyi gazdaságuk valós 

helyzete tekintetében. A hagyományos statisztikák nem tartalmazzák a szükséges információk 

teljes spektrumát, és általában nem eléggé részletesek ahhoz, hogy leírják a helyzetet helyi 

szinten, például bizonyos településeken, városokban vagy falvakban. Ezért bizonyos települések 

problémáit néha figyelmen kívül hagyják (Birkhölzer, 2005). 
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2. Az érdekelt feleket minden szinten bevonó tervezési folyamat 

A helyi közösség részvétele a tervezési folyamatban egy rendkívül fontos tényező. A cél az, hogy 

teret adjon és ösztönözze a hétköznapi embereket arra, hogy aktívan részt vegyenek a 

folyamatban, mivel ők ismerik a legjobban a helyi viszonyokat (Birkhölzer, 2005). 

3. Decentralizált promóciós és támogatási lehetőségek kiépítése 

Az emberek mozgósításához és a közösségfejlesztésben való részvételükhöz olyan helyiségeket 

kell találni, ahol találkozhatnak és megvitathatják a helyi fejlesztéseket. Erre a célra az alacsony 

költségű, munkavégzésre és találkozási lehetőségekre alkalmas kihasználatlan épületek, gyárak és 

közterületek a legmegfelelőbbek. Az ilyen típusú közösségi támogatási és erőforrásközpontoknak 

azonban függetlennek kell lenniük mind a helyi, mind a központi kormányzattól, de nyitottaknak 

kell lenniük a nyilvánosság számára (European network, 2001). 

4. A különböző helyi szereplők és érdekelt felek közötti hálózati együttműködés 

elősegítése 

Az új és a meglévő szociális hálózatok megerősítése létfontosságú eszköz a társadalmi tőke 

megteremtéséhez. Elengedhetetlen olyan mechanizmusok létrehozása, amelyek különböző 

kulturális, politikai vagy intézményi hátterű embereket egyesíthetnek. Ezek a hálózatok olyan 

együttműködési formákhoz vezetnek, amelyek elmossák a hagyományos bürokratikus, politikai 

vagy kulturális határokat. Az ilyen szociális hálózatok hatása nemcsak az információcserére és a 

tevékenységek összehangolására, hanem az erőforrások és a kölcsönös szolgáltatások nonprofit 

alapon történő egyesítésére is szolgál. A formalizált helyi partnerségek kialakítása az ilyen 

fontosabb hálózatépítés egy speciális típusa (Kjaer 2003). 

5. Tanácsadás, oktatás és képzés a helyi lakosság számára 

A gazdasági fejlődés előfeltétele a tanult és képzett lakosság megléte. Ez elsősorban a hátrányos 

helyzetű területeken élők, illetve általában olyan nem képzett vagy alulképzett közösségek 

esetében érvényes, akik még nem állnak készen a döntéshozatalban való részvételre. Emellett 

gyakran szenvednek az önbecsülés hiányában, ami lemondáshoz és passzivitáshoz vezet. Az ilyen 

lakossági csoportok számára speciális oktatási és képzési programokat kell kidolgozni az 

önsegélyezéshez, hogy segítsen nekik legyőzni ezeket az akadályokat (Birkhölzer, 2005). 

6. Az innovációt és projektfejlesztést támogató nyilvános fejlesztési központok létrehozása 

A helyi szereplők által kezdeményezett helyi fejlesztési projektekre vonatkozó új ötletek gyakran 

nem olyan típusúak és formátumúak, amelyeket azonnal meg lehetne valósítani a gyakorlatban. 
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Ezeknek az új ötleteknek további fejlesztésre és szakmai segítségre van szükségük, különösen a 

következő két szempont tekintetében: 

1. Technológiai fejlesztés: szakmai segítségnyújtás főként akkor szükséges, ha az ötletek és 

projektek összetettebb kérdésekre vonatkoznak, mint például az energiaelosztás, szállítás, 

vízellátás és elvezetés, de esetleg az egészségügyi ellátást és a speciális igényű emberek 

gondozását érintő kérdésekben is. 

2. HGF-projektek gazdasági és / vagy menedzsment fejlesztése és megvalósítása: minden 

szükséges fejlesztési folyamat időigényes, és az új helyi kezdeményezések általában nem 

rendelkeznek a költségek fedezésére szolgáló forrásokkal. Ezért az ilyen szolgáltatásoknak 

ingyenesnek kell lenniük (Birkhölzer, 2005). 

7. Társadalmi marketing és új kapcsolatok kialakítása a termelők és a fogyasztók között 

A hátrányos helyzetű közösségekben és az elmaradott területeken élők szükségleteinek 

kielégítésének számos hátránya van, például az alacsony vásárlóerő, valamint a különböző, 

fejlettebb területekhez képest eltérő igények. Ezek az oka annak, hogy a nyereségorientált 

magánszektor nem fektet be ilyen „szociálisan hátrányos helyzetű piacokba”. Azonban új 

megoldásokat találtak erre a problémára: Európában a helyi fejlesztési kezdeményezések 

feltalálták az úgynevezett „társadalmi marketing” technikákat. A „társadalmi marketing” 

alapötlete az ügyfelek vagy a felhasználók aktív bevonására tett erőfeszítésben rejlik a fejlesztési 

folyamatba és végső soron az áruk és szolgáltatások előállításába. 

Az ilyen típusú mechanizmusok példája az árucikkeket termelő és a régióban szolgáltatást nyújtó 

vállalatok által létrehozott szövetkezetek; a másik az ilyen termékeket és szolgáltatásokat 

fogyasztó fogyasztók. Ezeket a szövetkezeteket az ökológiailag megbízható mezőgazdaság és 

élelmiszerellátás területén használták, és egyre inkább elterjednek a közeli vagy a szomszédsági 

szolgáltatások területébe (Birkhölzer, 2005). 

8. Újfajta társadalmi és közösség-orientált vállalkozások támogatása 

A helyi gazdaság átalakításának folyamatában minden gazdasági tevékenységet és vállalkozást el 

kell ismerni. A magán, profit-orientált vállalkozások többsége nem igazán érdekelt és motivált az 

elmaradott és hátrányos helyzetű területeken folytatott üzleti tevékenységben, elsősorban a 

jövedelmezőség hiánya miatt. Ezért elengedhetetlen az olyan alanyok támogatása, amelyek nem 

csak a nyereségre összpontosítanak, hanem a helyi térségek és a helyi közösség támogatására is. 

Ezeket az alanyokat társadalmi vállalkozásoknak nevezik (Birkhölzer, 2005). 
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9. Szociális alapok és alternatív pénzügyi eszközök biztosítása 

A helyi gazdaságfejlesztés másik fontos eleme a finanszírozás. A HGF-tervek és -stratégiák 

megvalósításához, valamint a helyi és a közösségi közösség támogatására elegendő forrást kell 

szerezni. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és közösségek nem férnek hozzá a 

hagyományos bankok pénzügyi hiteleihez vagy egyéb pénzügyi szolgáltatásaihoz. Ezért szükség 

van olyan speciális eszközök keresésére vagy létrehozására, amelyek az ilyen csoportok és 

közösségek igényeit szolgálják. Egyes közösségi vagy szociális bankok például jobb feltételeket 

kínálnak a hátrányos helyzetűeknek, főként kamatmentes hitel formájában. A helyi 

hitelszövetkezetek vagy az úgynevezett szövetkezeti bankok lehetnek más források (Birkhölzer, 

2005). 

1.8 Tudásalapú fejlesztés  

A tudásalapú fejlesztési stratégiák alapvető szerepet játszanak a városok és falvak LED-es 

promóciójában (Velibeyoglu et al., 2008). A helyi fejlesztés magában foglalja a helyi fejlesztés 

területén meglévő ismeretek alkalmazását az értékteremtés irányítása, a tőke rendszerek, a helyi 

önkormányzatok, a fejlesztés és a tervezés terén. A tudásalapú helyi fejlesztés fő előnye a 

biztonságos és stabil gazdasági környezet és a fenntartható gazdasági fejlődés. A tudásalapú helyi 

fejlesztés a gazdaság- és szociálpolitika számos területére vonatkozik, és három fő célkitűzése van 

(Velibeyoglu et al., 2008):  

1. A következő tényezőkre összpontosít: 

a. a termékek és szolgáltatások innovációjához szükséges technológiai ismeretek;  

b. piaci ismeretek a fogyasztói magatartás változásainak megértése céljából; 

c. a termelési és fejlesztési folyamatok inputjának és kimenetének méréséhez szükséges 

pénzügyi ismeretek; 

d. az emberek ismerete készségek és a kreativitás formájában (Lever, 2002). 

2. Az emberek készségeinek és tudásának, mint az emberi és társadalmi fejlődés eszközének 

javítása (González et al., 2004). 

3. Erős kapcsolatok kiépítése a helyi fejlesztési szereplők között. 

A tudásalapú helyi fejlesztési stratégiák közé tartoznak a pénzügyi, társadalmi és humán tőke 

rendszerek fejlesztése, a tőkeelosztás, a legújabb csúcstechnológiák fejlesztése és alkalmazása, a 

kemény és puha infrastruktúrák biztosítása, valamint a magas életszínvonalának biztosítása 

(Velibeyoglu et al., 2008). 
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A helyi gazdasági fejlődést megfelelően kiválasztott stratégiával kell megvalósítani. A teljes HGF-

stratégiának összhangban kell lennie egy szélesebb stratégiai fejlesztési tervvel, amely figyelembe 

veszi a helyi fejlesztés egyéb összetevőit, mint például a társadalmi vagy környezeti tényezőket. A 

stratégiai tervezési folyamat megvalósításának optimális ideje egy helyi területen általában 

három-nyolc év, míg az éves végrehajtási tervek elkészítését hangsúlyozni kell (Swinburn et al., 

2006). 

A stratégiai tervezési folyamat öt fő fázisból áll: 

1. A teljes program megszervezése 

2. A helyi gazdaság értékelése és elemzése 

3. Stratégia kialakítása 

4. A stratégia végrehajtása 

5. A stratégia felülvizsgálata  

A teljes program megszervezése 

A HGF-tervezés teljes folyamata az összes érdekelt fél azonosításával kezdődik. Ezek magukban 

foglalják az összes állampolgárt, közigazgatási intézményt, magánvállalkozást, nem kormányzati 

szervezetet, közhasznú társaságot, szakmai szövetséget, oktatási intézményt és más olyan alanyt, 

amely érdekelhet a HGF-ben való részvétel, vagy befolyásolhatja a fejlesztést. Az egész közösség 

támogatása ebben a fázisban létfontosságú. A tapasztalatok, készségek és erőforrások, amelyeket 

az egyes résztvevők a HGF programstratégia kialakításának folyamatába hozhatnak, jó alapot 

teremtenek a stratégiai tervezési folyamat általános sikeréhez (Villanueva, 2014). Fontos, hogy 

minden résztvevő partnernek ismernie kell valamennyire a helyi gazdaságot, vagy bizonyos 

befolyással rendelkezni (Swinburn et al., 2006). 

Ebben a fázisban fontos egy olyan HGF munkacsoport létrehozása is, amely a stratégiai tervezési 

folyamat irányításáért felel. A csapat jellemzően helyi önkormányzati szinten alakul; néha azonban 

a partner szervezetben alakítható ki. A csapat feladata a kidolgozott stratégia végrehajtási 

folyamatának megszervezése és elemzése. Egy másik alapvető tényező, amely hatással van a 

tervezett stratégia sikeres megvalósítására, a stabil szervezeti struktúrák és munkakapcsolatok 

kiépítése, miközben hangsúlyt kell fektetni e kapcsolatok és struktúrák hosszú távú 

működőképességére (Villanueva, 2014). 

A helyi gazdaság értékelése és elemzése 

Elengedhetetlen, hogy helyi gazdaságfejlesztésben résztvevő valamennyi partner ismerje és 
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megértse a helyi gazdaságot, valamint a jelenleg folyamatban lévő összes gazdasági folyamatot, 

mielőtt egy megfelelő, reális és optimális stratégiáról döntene. Ez a fázis az összes adat gyűjtését 

és elemzését, valamint az adott régió gazdasági helyzetére vonatkozó mennyiségi és minőségi 

információkat tartalmazza. Általában a helyi gazdasági elemzésben a figyelem a „formális” 

gazdaságra összpontosít. Ez elsősorban azért van, mert a formális gazdaság könnyebben mérhető, 

például adóbevételek felhasználásával. A formális gazdaság azonban csak egy része a tágabb 

„teljes” gazdaságnak. Az úgynevezett „informális / nem-formális” gazdaság is része a „teljes” 

gazdaságnak, amely magában foglalja például a kiskereskedők vagy a mikrovállalkozások 

formálisan nem mérhető tevékenységeit. Ezért ezt az informális gazdaságot sem szabad 

elhanyagolni a helyi gazdaság elemzésében. 

A helyi gazdaság elemzésének célja a helyi gazdaság erősségeinek és gyengeségeinek azonosítása. 

Ilyenek lehetnek a humán tőke, a helyi közigazgatási szervek, de lehetnek olyan lehetőségek és 

kihívások is, amelyekkel egy adott helyi terület és gazdasága szembesülhet (Villanueva, 2014). A 

helyi gazdaság értékelése a gazdasági tevékenységek és kapcsolatok elemzésén, az üzleti szektor 

szerkezetén, a foglalkoztatáson és hasonló mutatókon alapul. A fenti tényezők elemzését nem 

korlátozhatják egy adott régió közigazgatási határai. Mindig meg kell vizsgálni a környező 

területeket, amelyek befolyásolhatják a régió helyi gazdaságát. Például lehet, hogy a környező 

területek lakossága az elemzett régióba munka miatt rendszeresen ingázik (Swinburn et al., 2006). 

A helyi gazdaság kritikus tényezőinek azonosítása és a vonatkozó adatok összefoglalása az ilyen 

adatok relevanciájának és megbízhatóságának elemzését, esetleg a kiegészítendő pontatlan vagy 

hiányzó adatok azonosítását követően történik. A megszerzett adatok alapján lehetőség van a 

helyi gazdaság profiljának kidolgozására. A helyi gazdasági elemzéshez számos eszközt használnak, 

például: 

 SWOT analízis 

 Benchmarking  

 Regionális gazdasági mutatók 

 Összehasonlító elemzés, ahol egy adott terület helyi gazdaságának összehasonlítása 

történik a környező területekkel (Swinburn et al., 2006). 

Stratégia kialakítása 

A stratégiai tervezési folyamatnak ezt a részét a HGF folyamatszervezés és menedzsment céljából 

létrehozott csapat irányítja. Az összes érdekelt féllel való kommunikáció során a csapat közösen 
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egy HGF stratégiai tervet dolgoz ki. A stratégia összeállítása során elengedhetetlen, hogy a 

különböző területek különböző érdekelt felei a környezetvédelmi és társadalmi prioritásaikat is 

belefoglalják a tervbe. Egy stratégia számára jellemzően három-tízéves időkeret javasolt, hogy az 

összes szükséges cél elérhető legyen. A stratégiai terv időtartamának meghatározása javítja annak 

megvalósításának esélyeit, és megfelelő feltételeket teremt az elért eredmények mérésére. A 

HGF-stratégia egy átfogó terv, amely szándékokra és tevékenységekre oszlik, változó hosszúságú 

végrehajtási időszakokkal (rövid távú, középtávú vagy hosszú távú végrehajtási időszakok). 

Elmondható, hogy a stratégia meghatározza, mit kell elérni. A HGF-stratégia kidolgozása során egy 

jövőképet, célokat, egyedi programokat és projekteket és célorientált cselekvési terveket 

határoznak meg (Villanueva, 2014).  

A stratégia végrehajtása 

A stratégiai tervezési folyamat ezen részében az egyes programokat és projekteket hajtják végre. 

A stratégia végrehajtásakor kulcsfontosságú az összes HGF-ben érdekelt fél aktív részvétele. A 

megvalósítási terv egy egyedi dokumentum, amely egyedi programokat és projekteket tartalmaz, 

amelyeket végre kell hajtani. Meghatározza a kiválasztott stratégia végrehajtásához szükséges 

költségvetési követelményeket, a humánerőforrás-követelményeket és a stratégia 

végrehajtásának intézményi következményeit. A rendelkezésre álló források hatékonyabb 

felhasználása érdekében a végrehajtási tervet rövidebb időszakra határozzák meg, amely 

általában egy-három év. A végrehajtási tervek részletesebb információkat tartalmaznak az egyes 

projektösszetevőkről, például a feladatok elosztásáról, a feladatok átruházásáról, a részletesebb 

menetrendről / időtervről, az egyes tevékenységek pénzügyi terveiről, valamint az egyes projektek 

megvalósításának befejezésére várható eredményekről (Swinburn et al., 2006). 

A stratégia felülvizsgálata  

Ez a fázis a monitoring és értékelési tevékenységeket foglalja magában, a stratégia tervezési 

folyamatának irányítására kijelölt csapat és a kulcsfontosságú érdekelt felek stratégiájának 

felülvizsgálatával és javításával. A stratégia felülvizsgálatának fő oka az eredmények 

számszerűsítése, a költségek igazolása, a lehetséges stratégiai fejlesztések javításának 

meghatározása és a stratégia végrehajtásához szükséges megfelelő eljárások kidolgozása. A 

stratégiai terv folyamatos nyomonkövetését és felülvizsgálatát úgy végzik, hogy szükség esetén 

javítsák vagy fejlesszék a kidolgozott stratégiát arra a helyi területre vagy régióra vonatkozóan, 

amelyre a stratégiát alkalmazták. Nyilvánvaló, hogy a HGF stratégiai tervezés nem egy statikus, 
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hanem egy folyamatosan változó folyamat (Villanueva, 2014). 

1.9 Helyi szociális gazdaság létrehozása 

A helyi gazdaság fejlődését tekintve a szociális gazdaság nagy jelentőséggel bír, mivel számos 

előnnyel jár a régiók és az egész társadalom számára, és jelentősen hozzájárul a régiók társadalmi 

és gazdasági fejlődéséhez. A szociális gazdaságnak a teljes / átfogó gazdaság fejlődéséhez való 

alapvető hozzájárulásának jelentősége folyamatosan növekszik (Borzaga et al., 2003). A szociális 

gazdaság a gazdaság egyik összetevője és rengeteg embert érint Európában. Több mint 11 millió 

munkahelyet teremt Európában, ami az Európai Unió teljes foglalkoztatásának mintegy 6% -át 

teszi ki. Az Európai Unióban mintegy 2 millió vállalkozás működik a szociális gazdaságban, ami az 

összes európai vállalkozás 10% -át képviseli (Eurostat, 2018). A szociális gazdaság fejlődése 

segíthet a munkahelyek számának és a lakosság foglalkoztathatóságának fenntartásában, a 

társadalmi befogadás előmozdításában, valamint a helyi szociális szolgáltatások és a területi 

kohézió javításában (Barna, 2012). 

A szociális gazdaság építése a közösség válasza a társadalmi és gazdasági átalakulás káros 

hatásaira (Vieta, 2010). A szociális gazdaság különböző fejlesztési lehetőségeket teremt a helyi 

területek számára, és katalizátorként is működhet, felgyorsítva a helyi közösségek társadalmi és 

gazdasági változásait (Amin et al., 2002). A szociális gazdaság jelentős előnyei a következők: 

 A munkahelyteremtés képessége 

 Alapvető termékek és szolgáltatások nyújtása 

 Képesség a kapacitások kiépítésére és a társadalmi tőke fejlődésének előmozdítására, 

mint a helyi területeken megoldatlan szociális kérdések kezelésére szolgáló eszköz, mint 

például a lakosság demokratikus részvétele a döntéshozatali folyamatban vagy a 

társadalmi kirekesztésben (Evans et al., 2007) 

 A kevéssé fejlett régióknak nyújtott támogatás a közösségi infrastruktúra kiépítésével és 

az ezekben a régiókban élő egyének támogatásával (Friedman, 2001). 

A szociális gazdaságot a gazdaság egészének részeként lehet leírni, és a szolidaritás és a 

kölcsönösség elve szabályozza, és központi szerepe a társadalmi és általános érdekek elérése. 

Ezek a célok olyan tevékenységeket foglalnak magukban, amelyek a társadalom számára 

előnyösek, mint a foglalkoztatás, a társadalmi kohézió és a szociális szolgáltatások fejlesztése. A 

szociális gazdaság egy eszköz a jóléti állam korszerűsítésére és fejlesztésére, a fenntartható 

növekedésre és a tisztességes jövedelem és a vagyon újraelosztására is (a Szlovák Köztársaság 
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Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma, 2018). Az üzleti tevékenységet a gazdasági 

szektor végzi, amelynek elsődleges célja a társadalmi igények teljesítése.  

A szociális gazdaság olyan termékek és szolgáltatások széles skálája, amelyek nem a nyereségek 

generálására, hanem a társadalmi küldetés elérésére realizálódnak. Elsősorban a társadalmilag 

kiszolgáltatott emberek csoportjainak nyújt segítséget. A szociális gazdaságban résztvevők nem 

részei sem a köz-, sem a magánszektornak, és ezek közé tartoznak a szövetkezetek, nonprofit 

szervezetek, alapítványok, kölcsönös segélyszervezetek és társadalmi vállalkozások (Európai 

Bizottság, 2013). 

A szociális gazdaság vállalkozásai különböző jogi formában működhetnek, bár ezek általában 

eltérnek a köz- vagy magánszektorban használt formáktól, amelyek az egyes régiók fejlődéséhez 

szükséges termékek és szolgáltatások előállításához, forgalmazásához, fogyasztásához és 

nyújtásához szükségesek - a szociális gazdaság, a fenntarthatósággal együtt két alapvető 

megközelítést alkalmaz, amelyek alapot biztosítanak a gazdasági növekedéshez és a társadalmi 

érdekek érvényesítéséhez (Connelly et al., 2011). 

A helyi területeken a helyi szociális gazdaságok különböző típusai alakulhatnak ki, hogy segítsék 

problémák kezelését. Gyenge kezdeményezések jelentek meg a szociális gazdasági szektorban, 

amelyek célja a különböző kormányzati korlátozások miatt létrejött gazdasági rés kitöltése. Erős 

kezdeményezések azonban megpróbálják csökkenteni, vagy megszüntetni az ilyen korlátozásokat 

(Connelly et al., 2011). A gyenge szociálpolitikákat bírálják azért, mert elhanyagolták a társadalmi 

átalakulást és figyelmen kívül hagytak néhány fejlesztési problémát a helyi területeken, pl. 

környezet (Amin et al., 2002). Másrészt, a szociális gazdaság szektorának erős kezdeményezései a 

helyi közösségekkel kapcsolatos tevékenységekre összpontosítanak, és a nyereség maximalizálás 

helyett az igazságosság, az újraelosztás, a szolidaritás, a kölcsönösség és a társadalmi szükségletek 

teljesítésén alapulnak. A kétféle típusú gazdaság kritikus különbsége abban rejlik, hogy egy adott 

szociális gazdaság mennyire képes saját tőkét generálni, és milyen mértékben függ a 

támogatásoktól és az újraelosztási politikáktól (Pearce et al., 2003). 
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A 2. táblázat a gyenge és erős szociális gazdaság jellemzőit mutatja be. 
 
 

2. táblázat: Erős és gyenge szociális gazdaság jellemzői 

 Gyenge szociális gazdaság  Erős szociális gazdaság 

Világnézeti jellemzők 
Marginalizált-központú 

A neoliberalizmus elterjedése 

Főfolyam-központú 

Visszahúzódó neoliberalizmus 

A gazdaság szerepe 

Vállalati társadalmi 

felelősségvállalás (CSR) 

Jótékonyság, újraelosztás  

Rés-kitöltő  

Core business practice  

Asset-generating, equality 

Social and economic 

transformation 

A probléma és a 

megoldás forrása 

Viselkedési 

Regionális kapacitások kiépítése 

Szerkezeti  

Verseny 

Forrás: Összeállítva (Connelly et al., 2011) alapján 
 

A szociális gazdasági szektor kezdeményezései, amelyek maximalizálják a helyi gazdasági 

fejlődésben és hálózatépítésben rejlő lehetőségeket, társadalmi tőkét hoznak létre és erősítik a 

helyi gazdaságot  egyaránt (Lee et al., 2004). 

A társadalmi tőke, amellyel egy adott régió rendelkezik, jelentős szerepet játszik a helyi 

gazdaságfejlesztésben. Az elmúlt tizenöt évben szerzett nagyobb jelentősége a társadalmi tőkét a 

társadalomtudományok fogalmi és politikai vitáinak középpontjába helyezte, különösen a politikai 

részvétel, a társadalmi kirekesztés és a gazdaságfejlesztés területén. A helyi és regionális fejlesztés 

területén a társadalmi tőke a HGF-folyamat társadalmi-kulturális összetevőjével kapcsolatos 

folyamatban lévő viták kulcskérdése (Helmsing, 2003). 

A társadalmi tőke olyan valós és potenciális erőforrások halmaza, amelyek elősegítik a hosszútávú 

hálózatok létrehozását az egyének között és a közösségeken belül vagy a közösségek között. 

Vannak bizonyos kapcsolatok, kontaktok és összeköttetések az ilyen hálózatokon belüli egyének 

vagy csoportok között. A társadalmi tőkét olyan érdekcsoportok alkotják, amelyek normákat, 

értékeket tekintve közös álláspontot képviselnek. Ezek a hálózatok elősegítik a résztvevő / 

hálózatba kapcsolt szereplők közötti együttműködést, és alapot képeznek az emberi 

együttműködést, a bizalmat és a kölcsönösséget elősegítő társadalmi összeköttetések és 

kapcsolatok számára. Támogatják a lakosság társadalmi interakcióját és közös értékekkel 

rendelkeznek (Healy et al., 2001). 
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A társadalmi tőke lehet egyéni vagy kollektív jellegű. Az egyéni társadalmi tőke előnyöket biztosít 

mind az egyének, mind a kollektív társadalmi tőke tekintetében minden csoporttag (család, 

közösség vagy egész társadalom) számára (Lin et al., 2001). 

Minden szereplő - a helyi önkormányzati képviselők, a helyi lakosság és a vállalkozók, valamint a 

helyi környezet - döntő szerepet játszik a társadalmi tőke és a szociális gazdaság 

megteremtésében. A helyi környezet befolyásolhatja a helyi szociális gazdaság kialakulását: 

 A kisebbségi kultúrák követelményei és kinyilatkoztatásai 

 Intenzív önkéntes tevékenység 

 Az önkormányzati szervek, amelyek tevékenységüket azon szociális gazdaság szektorának 

normái szerint végzik, ahol működnek 

 Olyan politikai környezet, ahol az egyes HGF-szereplők közötti megbeszélések révén 

elfogadottak a különbségek és politikai konszenzus érhető el 

 Erős kapcsolatok a HGF-ben részt vevő különböző szereplők között 

 Egy adott régió szociális gazdaságát támogató helyi szociális gazdaság környezet (Evans et 

al., 2007). 

1.10  A társadalmi vállakozás és a társadalmi üzlet közötti 

különbségek 

Mindkét fogalom, a társadalmi vállalkozás és a társadalmi üzlet olyan szervezetekre utal, amelyek 

pénzügyileg sikeresek kívánnak lenni, miközben társadalmi és környezeti hatásai is vannak. A 

társadalmi vállalkozások a kombinált kereskedelmi és társadalmi célok teljesítésére 

összpontosítanak, és nyereségüket a közösségbe vagy vállalatba fektetik be. A szociális 

vállalkozások egyes társadalmi céljai közé tartozik a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelem, illetve a társadalmilag sérülékeny népességcsoportok ellátása és társadalmi 

beilleszkedésük elősegítése. Ezeket a vállalkozásokat nem a profit maximalizálásának 

szükségessége motiválja (Heckl et al., 2007). Nonprofit jellegük ellenére, a társadalmi 

vállalkozások nyílt piacon versenyezhetnek, és hozzájárulhatnak a hatékonyabb gazdasági 

versenyhez. Támogatják a közösség szolidaritását és kohézióját, és rendkívül rugalmasak és 

innovatívak (Parlalis, 2011). A társadalmi vállalkozások jelentős társadalmi szereplőknek 

tekinthetők, amelyek hozzájárulnak a társadalmi tőke fejlődéséhez, mivel az adott térség 

lakossága és intézményei között elkötelezettséget és bizalmat teremtenek. Ezenkívül olyan 

szolgáltatásokat hoznak létre, amelyek a helyi kulturális környezet szoros kapcsolatától függenek. 
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Logikusan a társadalmi vállalkozások erős általános érdekekre épülnek, ellentétben a földrajzi 

koncentrációval, és olyan erős hálózatokat biztosítanak, amelyek a társadalmi tőke 

megteremtésében játszanak szerepet (Borzaga et al., 2003). A társadalmi vállalkozói szektorba 

történő beruházások a társadalmi hatás növekedéséhez vezethetnek (Jones, 2015). 

A 2. ábra a szociális vállalkozás, a szociális vállalkozás, a jótékonysági és a profitorientált 

vállalkozás közötti különbségeket mutatja be.  

 
2. ábra: A társadalmi vállalkozás, a társadalmi üzlet, a jótékonysági szervezet és a nyereséges 

vállalkozás közötti különbségek 
Forrás: Összeállítva (Jones, 2015) alapján 

 
 

A nyereségorientált vállalkozások és vállalkozók, a társadalmi vállalkozások és vállalkozók 

összehasonlításakor számos különbség látható. 

A 3. táblázat a nyereségorientált vállalkozás és vállalkozók, valamint a társadalmi vállalkozások és  

vállalkozók egyedi és közös jellemzőit mutatja be. 

3. táblázat: A nyereségorientált vállalkozás és vállalkozók, valamint a társadalmi vállalkozások és 
vállalkozók egyedi és közös jellemzői 

A nyereségorientált 
vállalkozások és vállalkozók 
egyedi jellemzői 

 
Mindkét típus jellemzői 

A társadalmi vállalkozások és 
vállalkozók egyedi jellemzői 

Magas teljesítőképességű 

Kockázatviselő 

Szervező 

Stratégiai gondolkodó 

Értékteremtő 

Holisztikus 

Innovátor 

Elszánt 

Kezdeményező vezető 

Éber a lehetőségekre 

Kitartó 

Elkötelezett 

Küldetésvezető 

Érzelmileg motivált 

Változáskereső 

Társadalmi értékteremtő 

Szociálisan éber 

Látnok 

Forrás: Összeállítva (Abu Saifan, 2012) alapján 

Jótékonysági 
szervezet 

Nonprofit elv; nem 
generál profitot 

Társadalmi 
vállalkozás 

A kereskedelmi és 
társadalmi célok 
kombinációja, az 

utóbbi 
hangsúlyozásával  

 

 

Társadalmi 
üzlet 

Kereskedelmi és 
társadalmi célok 
kombinációja;  a 
beruházások a 

társadalmi hatás 
növekedéséhez 

vezetnének 

 

 

Nyereséges 
vállalkozás 

Profit-
maximalizáló elv;                     
CSR és társadalmi 
hatás, amelyek az 

üzlet fő 
tevékenységének 

részei  
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Ellenőrző kérdések: 

1. Mi a helyi gazdaságfejlesztés (HGF)? 

2. Mire fókuszál? 

3. Milyen típusú HGF-eket ismer? 

4. Melyek a HGF alapelvei? 

5. Mi a globalizáció, kohézió és versenyképesség? 

6. Miért alapvető fontosságú a decentralizáció a HGF számára? 

7. Milyen eszközöket használnak a HGF során? 

8. Milyen lépésekből áll a HGF? 

9. Mi a tudásalapú fejlesztés lényege? 

10. Milyen lépésekből áll a stratégiai tervezési folyamat? 

11. Mi a szociális gazdaság és a társadalmi tőke? 

12. Milyen típusú szociális gazdaságokat ismer? 

13. Milyen különbségek vannak a társadalmi vállalkozás, a társadalmi ülzet, a jótékonysági és 

a kereskedelmi vállalkozás között? 

1.11 Összefoglalás 

A helyi gazdaságfejlesztés egy jelentős koncepció, amely hozzájárul a helyi területek fejlődéséhez, 

a lakosok életszínvonalának növeléséhez, valamint a gazdasági és társadalmi kérdések 

kezeléséhez ezeken a területeken. A HGF egy olyan folyamat, amelyben partnerségek alakulnak ki 

az adott régióban működő köz- és magánszemélyek között a regionális fejlődés nevében történő 

együttműködés érdekében. A fejlesztés három fő típusát különböztetjük meg, nevezetesen a helyi 

közösség gazdaságfejlesztését, az üzleti környezet fejlesztését, valamint az általános regionális 

fejlesztési tervezést és irányítást. A HGF hat alapelven alapul, amelyeket a kezdeményezések 

irányítására használnak. Azok a fontos tényezők és folyamatok, amelyek jelentősen befolyásolják, 

formálják és stimulálják a LED-ekkel kapcsolatos folyamatokat, tevékenységeket és stratégiákat, a 

globalizáció, a kohézió és a versenyképesség. A HGF-et elsősorban a helyi önkormányzatok 

irányítják, amelyek egy adott régió igényeihez a legjobban alkalmazhatják és testre szabhatják a 

HGF-stratégiákat és kezdeményezéseket, mivel ők értik meg a legjobban és rendelkeznek minden, 

a régióval releváns információval, annak problémáival és követelményeivel. A decentralizáció 

fontos szerepet játszik a helyi gazdasági fejlődésben, amikoris a HGF-stratégia megvalósításához 

szükséges erőforrásokat és eszközöket helyi önkormányzati szintre ruházzák át. A helyi 

gazdaságfejlesztésnek három típusát különböztetjük meg: az exogént, az endogént és a neo-
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endogént. Alkalmazásuk során különböző eszközöket használnak fel a pénzügyi alapok, az üzleti 

promóció, az infrastrukturális fejlesztések és a humánerőforrás-fejlesztés biztosítására az adott 

térségben. A hatékonyabb HGF megvalósítás érdekében egy kilenc lépésből álló program 

használatos, amely segít az eredmények elemzésében, és meghatározza a helyi fejlesztés további 

irányát. A HGF stratégiát a terület szélesebb körű fejlesztési tervének megfelelő módon kell 

meghatározni, és a stratégiai tervezési folyamat keretében kell megvalósítani. A helyi gazdaságok 

egyaránt fontosak a helyi területek fejlődésében, mivel katalizátorként működhetnek, és 

felgyorsítják a helyi közösségek társadalmi és gazdasági változásait, munkalehetőségeket 

teremtenek, társadalmi tőkét fejlesztenek, és nagymértékben hozzájárulnak a regionális 

fejlődéshez. 
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2. Fejezet: Társadalmi vállalkozási lehetőségek azonosítása  

Bevezetés 

A munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélkülisége, a régiók közötti egyenlőtlenségek 

fokozódása, az erőszak és a bűnözés, a társadalmi kirekesztés és a szegénység, különösen a 

hátrányos helyzetű csoportok körében, valamint a környezetvédelmi kérdések - ezek a mai világ 

néhány problémája a legsúlyosabbak közül. E problémák megoldása érdekében az egyes országok 

kormányai és helyi hatóságai különböző eszközöket használnak, leggyakrabban a kevésbé fejlett 

régiók számára nyújtott pénzügyi támogatást, valamint a vállalkozások támogatását a 

foglalkoztatás és a hasonló tevékenységek erősítésére. Az országos és helyi önkormányzatok 

mellett a nem kormányzati és nonprofit szervezetek is elkezdtek foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, 

és igyekeztek kezelni ezt a kellemetlen helyzetet. Sokszor azonban a javasolt megoldások 

hatékonysága korlátozott. A regionális problémák kezelésének egyik kritikus fontosságú eszköze a 

társadalmi vállalkozás, amely jobban képes kezelni a konkrét problémákat, mint a nemzeti 

kormányok vagy más szervezetek. Ezért elengedhetetlen, hogy azonosítsuk az ilyen lehetőségeket 

és területeket, amelyek megfelelnek a társadalmi vállalkozásoknak és tevékenységeiknek. Ez a 

fejezet olyan témákat tárgyal, mint a társadalmi vállalkozás, vállalkozók és a társadalmi 

lehetőségek meghatározása. Ezenkívül a társadalmi változásokat előidéző társadalmi vállalkozások 

létrehozására vonatkozó megközelítést ebben a fejezetben ismertetjük. 

Tanulási célok 

A fejezet elolvasása után a tanulók megértik: 

 Mi a társadalmi vállalkozás és mik a jellemzői 

 Kik a társadalmi vállalkozók és mi jellemzi őket 

 Hogyan lehet felismerni a társadalmi vállalkozói tevékenységek lehetőségeit 

 Mi a koncepció a társadalmi változást ösztönző szociális vállalkozás létrehozására 

 Melyek a társadalmi vállalkozások előtt álló kihívások. 

2.1 A társadalmi vállalkozók azonosítása 

A szociális vállalkozás jelensége az elmúlt években fokozott figyelmet és népszerűséget kapott 

néhány országban, mivel a világ számos országa megannyi társadalmi kihívással szembesül, és 
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mivel a nemzeti kormányok ezekre a kihívásokra gyakran nem tudnak megvalósítható 

megoldásokat nyújtani. A társadalmi vállalkozói tevékenység fokozatosan a világ minden táján 

elterjedt vállalkozói formává vált (Austin et al., 2006). Eltér az üzleti szektorban megszokott 

vállalkozástól, mivel elsősorban a szociális problémák megoldására és a társadalmi érték 

megteremtésére összpontosít, míg a nyereségmotívumot másodlagosnak tekinti (Mair et al., 

2006). 

A társadalmi vállalkozók gyakran kulcsfontosságúak a társadalmilag kihívásokkal küzdő helyzetek 

javításában, és képesek olyan innovatív társadalmi megoldásokat biztosítani, amelyek 

hatékonyabbak, mint a kormányzati intézkedések (Sassmannshausen a Volkmann, 2018).  

2.2 Társadalmi vállalkozások 

A társadalmi vállalkozói szellem az értékteremtés folyamatát jelenti az erőforrások új módon 

történő egyesítésével. Ezek az erőforrás-kombinációk elsősorban a társadalmi érték 

megteremtésére szolgálnak, miközben ösztönzik a társadalmi változásokat vagy megfelelnek a 

társadalmi igényeknek (Lepoutre et al., 2013). A társadalmi vállalkozás számos formát ölthet és 

szándékot takarhat, és kis helyi vállalkozások, de jelentős transznacionális vállalatok formájában is 

létezhet. A szociális juttatások a kis helyi közösségek, de világszerte szétszóródott közösségek felé 

is irányíthatók, vagy korlátozhatók (Brooks, 2008). 

A társadalmi missziót azzal a ténnyel azonosítják, hogy a társadalmi vállalkozások kifejezetten 

felépített és meghatározott társadalmi célt kívánnak elérni (Certo et al. 2008). Itt a "társadalmi" 

fogalom azt jelenti, hogy a társadalmi vállalkozók és vállalkozások olyan termékeket és 

szolgáltatásokat fejlesztenek ki, amelyek közvetlenül kielégítik az alapvető emberi szükségleteket, 

amit más szociális intézmények és vállalkozások nem tudnak vagy nem hajlandók biztosítani 

(Seelos a Mair, 2005). A szokványos vállalkozások / vállalkozók és a társadalmi vállalkozások / 

vállalkozók közötti fő különbség az, hogy a társadalmi vállalkozók a társadalmi értékteremtést 

elsődleges fontosságúnak tartják, míg az előző csoport a nyereségre összpontosít (Mair et al., 

2006). A hagyományos vállalkozók magas hozzáadott értéket kívánnak teremteni ügyfeleik 

számára, de a társadalmi vállalkozók szerepe az, hogy a társadalmi vállalkozásukban társadalmi 

értéket hozzanak létre az ügyfeleik számára (Dees, 1998). 
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A társadalmi vállalkozásnak olyan tevékenységeket és folyamatokat kell tartalmaznia, amelyek a 

lehetőségek meghatározására, azonosítására és megragadására összpontosítanak azzal a céllal, 

hogy az új vállalkozások létrehozásával, vagy a meglévők innovatív irányításával hozzájáruljanak a 

társadalmi közjóhoz. E lehetőségek kiaknázása következésképpen olyan társadalmi vagyon 

felhalmozódását eredményezi, amelyből az egész társadalom és a vállalkozók maguk is hasznot 

húznak (Robinson, 2006). 

A társadalmi vállalkozói tevékenység minden olyan társadalmi kérdést megcéloz, amelyet a 

kormány, a civil társadalom vagy a piac nem megfelelően kezel (Bosma et al., 2010), de más 

előnyöket is jelent a társadalomnak vagy a közösségeknek azáltal, hogy olyan innovatív 

megközelítéseket alkalmaz a vállalkozási attitűdben, amelyek kreatív megoldásokat kínálnak a 

komplex és tartós társadalmi problémákra. 

A szociális vállalkozás elsősorban az alábbi prioritásokra összpontosít: 

 Az olyan áruk és szolgáltatások nyújtása, amelyeket a piac vagy az állami szektor nem 

kíván vagy nem tud nyújtani 

 Készségek fejlesztése 

 Munkahelyteremtés 

 A társadalmilag kirekesztett emberek reintegrációs folyamatának előmozdítása. 

A fent említett elsődleges prioritások mellett a társadalmi vállalkozói szféra a szociális kérdések 

széles skáláját kezeli, mint például (Nicholls, 2008): 

 A szegénység enyhítése 

 Az egészségügyi szolgáltatások javítása 

 A civilizációs betegségek elleni küzdelem  

 Minőségi oktatás és szakképzés 

 Környezetvédelem 

 Fenntartható fejlődés  

 Szociális jóléti projektek a munkanélküliek, a hajléktalanok és a drogfüggők számára 

 Az emberi jogok védelme. 
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A társadalmi vállalkozás fokozott fejlődését megakadályozó tényezők a következők: 

 Az a tény, hogy a hagyományos kereskedelmi tevékenységgel összehasonlítva, nagyon 

kevés ember akar részt venni ilyen típusú vállalkozásban.  

 Néhány országban nem léteznek sikertörténetek a működő társadalmi vállalkozói 

modellekről, amelyek megakadályozhatják a társadalmi vállalkozói szellem fejlődését, és 

elriaszthatják a feltörekvő vállalkozókat. 

 A közvélemény tudatosságának hiánya miatt a közvélemény által nem eléggé támogatott 

és nem kellő mértékű a társadalmi vállalkozás jelentőségének elismerése. 

 A tudatosság hiánya a társadalmi vállalkozás szerepének és küldetésének meg nem 

értéséhez vezet, ami egyfajta bizalmatlanságot szül az ilyen típusú vállalkozókban és 

vállalkozásokban. 

 A társadalmi vállalkozásoknak, különösen a feltörekvőknek nyújtott pénzügyi támogatás 

nem elegendő. 

 A társadalmi vállalkozói szektor jogszabályai nem működőképesek. 

2.3 Társadalmi vállalkozók 

A társadalmi vállalkozók egy olyan fajta vállalkozótípust képviselnek, akinek sajátos személyes 

jellemzőkkel rendelkezik - energikus, keményen dolgozó és kitartó személyeknek lehet őket leírni, 

akik kiválóan alkalmasak arra, hogy másokat ösztönözzenek arra, hogy csatlakozzanak hozzájuk 

a társadalmi küldetésük teljesítésében. A társadalmi vállalkozók egyik legkiemelkedőbb képessége 

az, hogy képesek a kereskedelmi és nem kereskedelmi partnerek, az adományozók, az önkéntesek 

és a munkavállalók erőfeszítéseit a társadalmi vagyon felhalmozása érdekében mozgósítani. A 

társadalmi kezdeményezések megvalósítására irányuló együttműködési partnerségek kialakítása 

gyakran a siker szempontjából döntő fontosságú (Pearce és Doh, 2005). A társadalmi 

vállalkozókkal kapcsolatos egyéb, általánosan használt jellemzők például az innovativitás, a 

teljesítményorientáció, a függetlenség, az alacsony kockázatkerülés és a társadalmi értékteremtő 

törekvés (Brooks, 2009). Ezek a vállalkozók vállalják a felelősséget a szociális problémák 

megoldásáért, miközben a piaci erőktől függetlenül próbálnak maradni (Barendsen és Gardner, 

2004). A kereskedelmi vállalkozóktól eltérően a társadalmi vállalkozók elkötelezték magukat az 

alapvető emberi szükségletek kiszolgálásában és a társadalom életminőségének javításában. 

Számos további tulajdonságot lehet még megfogalmazni, amelyek megkülönböztetik a társadalmi 

vállalkozókat az említett kereskedelmi vállalkozóktól. A társadalmi vállalkozók mélyen 
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elkötelezettek küldetésük teljesítésében, társadalmi értékük létrehozásában és biztosításában; a 

vállalkozói orientációjú szervezeteken belül működnek, amelyekre jellemző, hogy innovatívak és 

nyereségesek is. Az elsődleges cél a társadalmi érték megteremtése, miközben továbbra is 

fenntartják a pénzügyi önellátást és csökkentik a magánadományoktól és az állami 

támogatásoktól való függőségüket. Ez a társadalmi és profitorientált tevékenységek 

kombinációjával lehetséges (Harlog et al., 2011). 

A társadalmi vállalkozó olyan küldetés-vezérelt egyén, aki vállalkozói magatartást használ, 

annak érdekében, hogy társadalmi értéket nyújtson a kevésbé kiváltságosaknak, minden olyan 

vállalkozói orientált entitás révén, amely pénzügyi szempontból független, önálló és 

fenntartható (Austin et al., 2006). 

A társadalmi vállalkozók olyan, a változást előidéző ügynök-szerepet játszanak a szociális 

szektorban, akik: 

 A társadalmi érték megteremtése és fenntartása érdekében elvállalnak egy küldetést 

 Felismerik és könyörtelenül keresik a társadalmi értékteremtés új lehetőségeit 

 Résztvesznek a folyamatos innováció, az adaptáció és a tanulás folyamatában 

 Növelik az elszámoltathatóság mértékét a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű 

polgárok és közösségek érdekében (Short és mtsai., 2009). 

Tevékenységük révén a társadalmi vállalkozók jelentős mértékben hozzájárulnak társadalmaik és a 

helyi közösségek fejlődéséhez, olyan üzleti modelleket alkalmazva, hogy kreatív megoldásokat 

kínáljanak a komplex és tartós társadalmi problémákra (Zahra et al., 2009). A fejlett 

gazdaságokban láthatóvá váltak a változások, ahol innovatív és költséghatékony módszereket 

alkalmaztak a társadalmi problémák, például a szegénység, a nemek közötti egyenlőtlenség vagy 

sok más probléma kezelésére (Cox a Healey, 1998). A lehetőségek felismerésének képessége 

lehetővé teszi számukra, hogy az innovációk révén társadalmi értéket teremtsenek. Például 

fenntartható módon igyekeznek segíteni a hátrányos helyzetű lakosságot, új programokat 

dolgoznak ki, amelyek a kevésbé fejlett régiók életkörülményeinek javítására összpontosítanak, 

vagy megoldásokat javasolnak az egészségügyi szolgáltatások biztosítására és javítására (Pachea 

Chowdhury, 2012). A társadalmi vállalkozóknak el kell kötelezniük magukat a társadalmi 

elképzeléseik teljesítése iránt, és az ideológiai erőforrás-korlátok ellenére innovatív, pragmatikus 

megoldásokat kell találniuk a társadalmi problémákra (Elkington és Hartigan, 2008). A társadalmi 

vállalkozók olyan egyének, akik egyértelmű küldetéssel rendelkeznek, és fő céljuk a társadalmi 
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érték megteremtése, a társadalmi misszió teljesítéséhez szükséges erőforrások alkalmazása, és 

innovatív megoldások megtalálása közösségük társadalmi problémáinak megoldására a helyi 

rendszer adottságainak figyelembe vételével, mindezt egy vállalkozói magatartás-eszköztár 

alkalmazásával  (Bacq és Janssen, 2011). 

A társadalmi vállalkozók általában kisléptékű kezdeményezésekkel indulnak el, és gyakran olyan 

problémákra koncentrálnak, amelyek csak helyi hatással bírnak; ugyanakkor globális hatást is 

elérhetnek. Ezek olyan tevékenységek lehetnek, mint például a vízhez való hozzáférés, a 

kisvállalkozások létrehozásának előmozdítása, vagy az egyének társadalomba való 

visszailleszkedése (Rawhouser et al., 2008). A különböző régiókban felmerülő konkrét szociális 

kérdéseket kezelik, miközben saját módszereiket alkalmazzák ezeknek a kérdéseknek a 

megoldására. Némelyek nagy látnokok lehetnek, akik jelentős, vagy akár világméretű társadalmi 

problémákat azonosíthatnak, és mozgósíthatják az erőket és erőforrásokat az ezekkel kapcsolatos 

felmerült aggályok kezelésére; míg mások inkább helyi kérdésekre koncentrálnak. 

A jellemzők és a személyiségvonások bizonyos hasonlóságai ellenére a társadalmi vállalkozói 

körben az egyének széles skálája lelhető fel. Különbözhetnek abban, hogy mely régióban 

működnek, milyen típusú társadalmi problémákkal foglalkoznak, vagy mi motiválja őket 

a társadalmi vállalkozás működtetésére (Barendsen and Gardner, 2004).  

Háromféle társadalmi vállalkozó létezik: 

1. Társadalmi ezermester 

2. Társadalmi építész 

3. Társadalmi mérnök 

A társadalmi ezermesterek általában a kisebb léptékű helyi szociális szükségletek beazonosítására 

és kezelésére összpontosítanak. Bár a megoldások, amiket kitalálnak, néha kisléptékűek és 

korlátozottak, azért segítenek a súlyos helyi társadalmi problémák leküzdésében, és lokalizált és 

gyakran korlátozott erőforrásaik és hallgatólagos tudásuk miatt egyedülálló helyzetben vannak a 

helyi társadalmi szükségletek felfedezése terén (Zahra et al., 2009). 

A társadalmi építészek jellemzően kihasználják a piaci lehetőségeket és a piaci kudarcokat a 

piacon felmerülő hiányosságok kitöltésével a reformok és innovációk bevezetése érdekében. 

Olyan vállalkozók, akik olyan társadalmi vállalkozásokat építenek fel, indítanak és működtetnek, 

amelyek a meglévő intézmények, vállalkozások, nem kormányzati szervezetek és kormányzati 
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szervek által nem megfelelő módon kezelt szociális szükségleteket kívánják kielégíteni (Thompson 

et al., 2000). Ezek a vállalkozások a szociális problémákat célozzák, és a helyi igények kielégítésére 

törekednek. Bizonyos esetekben a vállalkozás és annak fókusza egy viszonylag kicsi, csekély 

hatással bíró terület lehet, de sok más esetben a válasz lehet regionális, nemzeti vagy akár globális 

is (Brinkerhoff, 2004). 

A társadalmi mérnökök képesek felismerni a meglévő társadalmi struktúrák rendszerbeli 

problémáit, és forradalmi változások bevezetésével kezelni ezeket. Ennek eredményeképpen ezek 

a vállalkozók gyakran megváltoztatják vagy elpusztítják az idejétmúlt, hatástalan társadalmi 

rendszereket, struktúrákat és folyamatokat, és újabbakkal és alkalmasabbakkal helyettesítik őket, 

ezáltal forradalmi változást előidézve. Pontosan a fent említett megközelítés az, amely jelentősen 

megkülönbözteti a szociális mérnököket a másik kétfajta társadalmi vállalkozótól. A meglévő 

domináns intézmények és folyamatok társadalmilag hatékonyabb helyettesítésével a társadalmi 

mérnökök mélyreható hatást gyakorolhatnak a társadalomra. Tekintettel az általuk célzott 

problémák szisztematikus jellegér, gyakran a nemzeti, transznacionális vagy globális szociális 

kérdésekre összpontosítanak. Nagyszabású és széleskörű ambíciójuk megköveteli a szociális 

mérnököktől, hogy tevékenységükhöz elnyerjék a közvélemény támogatását. Ennek 

eredményeképpen cselekvési képességük azon alapul, hogy képesek-e mozgósítani elegendő 

politikai tőkét és összehangolni más szükséges erőforrásokat a társadalmi vállalkozói célok 

eléréséhez (Zahra et al., 2009). 

Az alábbi táblázat a társadalmi vállalkozók egyes típusait mutatja be. Elmondható, hogy a 

korábban említett három típusú szociális vállalkozó abban különbözik, hogy hogyan fedezik fel a 

társadalmi lehetőségeket, milyen hatással vannak a társadalmi rendszerre, és hogyan állítják össze 

az e lehetőségek kiaknázásához szükséges erőforrásokat (Zahra et al., 2009).   
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1. sz. táblázat: A társadalmi vállalkozók tipológiája 

A társadalmi vállalkozó 
típusa 

Leírás 

 
 
 
Társadalmi ezermesterek 
 

Csak helyi szinten járnak el, és a helyi problémák megoldására 
törekszenek. 
Mivel jól ismerik a helyszínt, ahol működnek, azonosíthatják a 
legsúlyosabb helyi problémákat. 
A helyi hatókör azt jelenti, hogy csak korlátozott erőforrásokat 
használhatnak a helyi igények kielégítésére. 

 
 
Társadalmi építészek 

A piaci hiányosságok és kudarcok azonosítására 
összpontosítanak, hogy kielégíthessék a társadalmi igényeket, 
és igyekeznek kitölteni az effajta réseket és orvosolni ezeket a 
problémákat. 
Nagyobb piacra és területre koncentrálnak. 

 
 
 
Társadalmi mérnökök 

Széles körű és nagyszabású társadalmi célokat kívánnak elérni. 
Különböző adatforrásokat és információkat használnak a 
célterületek társadalmi problémáiról, és az előző két típustól 
több erőforrást is felhasználnak. 

Forrás: Összeállítva (Zahra et al., 2009) alapján 
 

2.4  Társadalmi vállalkozási lehetőségek 

A megfelelő lehetőség azonosítása és kiaknázása alapvető fontosságú lépések bármely 

vállalkozói tevékenység sikeres végrehajtásához, és ugyanez vonatkozik azokra, amelyek a 

társadalmi missziót helyezik középpontjukba. A társadalmi vállalkozóknak képesnek kell lenniük 

arra, hogy felfedezzék a lehetőségeket és hasznosítsák őket. A társadalmi vállalkozás olyan 

tevékenység, amelyben az egyének vagy emberek csoportjai társadalmi értékteremtésre 

törekednek, miközben képesek felismerni és kiaknázni a vállalkozói lehetőségeket (Paredo et al., 

2006). A lehetőséget meg lehet úgy határozni, mint egy megvalósítható, nyereséget generáló 

potenciális vállalkozást, amely innovatív új terméket vagy szolgáltatást nyújt a piacnak, 

továbbfejleszt egy meglévő terméket / szolgáltatást, vagy egy kevésbé telített piacon nyereséges 

terméket / szolgáltatást imitál (Singh, 2001). A lehetőség azonosítása és felfedezése alapvető 

feltételezés a sikeres társadalmi vállalkozás és a társadalmi értékteremtés szempontjából. 

Bármely üzleti vállalkozás feltételezi a potenciális lehetőségek azonosítását és felfedezését, 

valamint az azt követő elemzést, amely a vállalkozói küldetéshez leginkább alkalmas lehetőségek 

kiaknázásához vezethet. Bizonyos hasonlóságok ellenére a társadalmi vállalkozói lehetőségek 

különböznek az egyéb üzleti lehetőségektől, mivel beágyazódnak egy szociális szektor piacába 

(Robinson, 2006), a szociális kérdésekkel foglalkoznak, és a társadalmi értékteremtésre irányulnak 

(Thompson, 2002). 
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A vállalkozói vagy üzleti lehetőségek felismerése szempontjából elengedhetetlen, hogy 

a vállalkozók rendelkezzenek korábbi tapasztalattal és ismerettel az üzleti tevékenység, valamint a 

társadalmi vállalkozói háttér tekintetében (Robinson, 2006). Ami mindenekelőtt kritikus, az a 

képességük, hogy meghatározzák a piacralépés korlátait. Minden vállalkozó számára a tapasztalat 

két dimenzióval rendelkezik:   

 üzleti tapasztalat, amely a menedzsmenttel, tulajdonlással, vagy alkalmazotti 

tapasztalattal kapcsolatos, vagy,  

 társadalmi tapasztalat, ami lényegében egy általános életélmény.  

Mindkét fajta tapasztalat értékes lehet a vállalkozók számára. Bármelyik kategória növelheti a 

vállalkozó azon képességét, hogy azonosítsa és leküzdje a szociális, gazdasági és intézményi típusú 

piacra lépési korlátokat. 

A belépési korlátok egyike azoknak a kritériumoknak, amelyeket a vállalkozók használhatnak az 

üzleti lehetőségek értékelésére. A társadalmi vállalkozói lehetőségeket leginkább a társadalmi és 

intézményi tényezők, illetve a piacok társadalmi és intézményi belépési korlátainak 

összefüggésében lehet elemezni (Robinson, 2006). 

Ezek a belépési korlátok több kategóriába sorolhatók (Robinson, 2006): 

1. Gazdasági belépési korlátok, mint például a költségelőnyök, a termékek 

megkülönböztetése, a tőkekövetelmények, a technológiai beruházások, valamint a kutatási 

és fejlesztési beruházások. 

2. Társadalmi belépési korlátok, amelyek megakadályozzák a vállalkozókat abban, hogy 

előnyükre használják a piacon létező kapcsolatok társadalmi hálózatát. Azok a társadalmi 

hálózatok, amelyek akadályozó tényezőt jelenthetnek a piacra történő belépés 

tekintetében a következők lehetnek: a versenyképes vagy más vállalkozások, üzleti 

szervezetek, civil szervezetek, politikai infrastruktúra és vonzó munkaerőpiac tulajdonosai.  

3. Intézményi belépési korlátok, amelyek megakadályozzák a vállalkozókat abban, hogy 

ismerjék vagy alkalmazzák azokat a szabályokat, normákat és értékeket, amelyek 

hozzájárulnak a piac kultúrájához. Ezek több szinten jelentkeznek, és meghatározzák a cég 

és a fogyasztó, valamint a cég és a közösség közötti kapcsolatot. Ezek a piac intézményi 

szerkezetéhez kapcsolódnak. A formális (vagy nyilvános) intézményi akadályok olyan 

akadályok, amelyek megakadályozhatják a vállalkozókat a piacra jutásban, például 
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kormányzati rendszerek, törvények, pénzügyi piacok vagy hitelintézetek. 

4. A kulturális belépési korlátok, mint például a nyelv, az etikett, az attitűdök, a hiedelmek és 

az emberek elvárásai végzetesnek bizonyulhatnak az ismeretlen piacra való belépésre 

törekvő cég számára.  

A lehetőségek feltárása és a belépési korlátok elemzése során a vállalkozóknak az alábbiak iránt 

kell érdeklődniük: 

 Az adott lehetőségből származó előnyök 

 Az ilyen előnyök megszerzéséhez szükséges forrásokhoz való hozzáférés / vagy annak 

hiánya 

 A lehetőség megvalósításával kapcsolatos kockázatok 

 A lehetőség kiaknázását akadályozó problémák megléte / hiánya. 

E tényezők elemzése alapján a vállalkozók egy konkrét lehetőséget elemezhetnek (Robinson, 

2006).   

A piacok társadalmi és intézményi akadályai elhomályosítják a vállalkozói lehetőségeket azok 

számára, akik ismeretlen piacokon működnek. Ott, ahol a legtöbb ember akadályokat, páran 

lehetőséget látnak (Casson, 1982). A társadalmi vállalkozásban a társadalmi és intézményi 

korlátok a legnagyobb jelentőségűek, mivel általában ezek azok a tényezők, amelyek a vállalkozó 

által megoldani kívánt társadalmi problémákat okozzák. Ennél a pontnál elmondható, hogy a 

belépési korlátok a vállalkozás valamennyi részére hatással vannak.  

Az 1. ábra bemutatja ezen belépési korlátok hatását a vállalkozási lehetőségekre. Az ilyen 

akadályok elrettenthetik a vállalkozókat a piacra lépési döntés meghozatalakor, a piacra lépés 

után, valamint a megfelelő üzleti stratégia kidolgozása és végrehajtása során (Robinson, 2006).   



TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS MINT A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ESZKÖZE    54 
 

 

 
1. ábra: A belépési korlátok hatása a vállalkozási lehetőségekre 

Forrás: Robinson, 2006 
 

A 2. ábra a társadalmi és intézményi belépési korlátok navigációját mutatja be a társadalmi 

vállalati menedzsment egyes szakaszaiban. Két alapvető fázis azonosítható: 

 

 Az első fázis a lehetőségek azonosításának és értékelésének folyamataira vonatkozik, és a 

társadalmi vállalkozás kognitív navigációjává válhat. 

 A második fázis a lehetőség folytatására vonatkozik, és a társadalmi vállalkozói 

tevékenység stratégiai navigációjának tekinthető. 

Mindkét fázis egyenlő fontosságú a társadalmi vállalkozói tevékenység megvalósításában. A 

belépési korlátok felismerése és leküzdése kulcsfontosságú a társadalmi vállalkozói lehetőségek 

azonosításához és elemzéséhez, valamint a második fázisban a lehetőség megragadásának 

útjában álló akadályok azonosításához és leküzdéséhez és a megfelelő végrehajtási stratégia 

kiválasztásához.   

Az első szakaszban a belépési korlátok megakadályozhatják a vállalkozókat abban, hogy 

felismerjék a lehetőséget, mert hiányoznak a területen szükséges tapasztalatok és ismeretek, és a 

következő szakaszban megakadályozhatják egy konkrét stratégia végrehajtását.    

 

 A lehetőség 

azonosítása 

 A lehetőség vizsgálata és 

elemzése 
 

A lehetőség 

megragadása 

Piacra lépés előtt 
Döntés a piacra történő 

belépésről Piacralépési stratégia 

Belépési korlátok befolyásolják a vállalkozókat a folyamat minden lépésében… (Gazdasági, Technológiai, 
Szociális, Intézményi) mert azokat a struktúrákat alkotják, amelyek körülveszik a vállakozási lehetőségeket és 
amelyeket a vállalkozóknak ismeriük kell ahhoz, hogy vállakozásukat létrehozhassák, vagy működtethessék. 
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2. ábra: Társadalmi és intézményi belépési korlátok 

Forrás: Robinson, 2006 
 

A társadalmi vállalkozási lehetőség elismerésére két megközelítést különböztetünk meg: 

Az első, a racionális megközelítés szerint, a vállalkozó, aki egy adott társadalmi kérdéssel 

foglalkozik, előszöri meghatározza az üzleti tevékenysége kívánt kimenetelét, majd az adott 

eredmény eléréséhez szükséges erőforrások összegyűjtését  (Corner a Ho, 2010). 

A másik, a gazdasági megközelítés az ellenkezője az előzőnek, mivel a társadalmi vállalkozói 

tevékenységek megvalósítása nem kezdődik meg a lehetőség azonosításával (a termék, 

szolgáltatás vagy kockázat pontos meghatározása), hanem az összes rendelkezésre álló erőforrás 

mozgósításával, amely egy adott kérdés kezelésére használható. A vállalkozók által felhasznált 

erőforrások magukban foglalják maguknak a vállalkozóknak a készségeit és ismereteit, valamint 

anyagi erőforrásokat vagy olyan személyeket, akik sajátos tudással vagy készségekkel 

rendelkeznek a problémák megoldásához. Egy lehetőség vagy probléma azonosítása csak a 

rendelkezésre álló erőforrások mozgósítása után jöhet létre, amely felhasználható ezen lehetőség 

megragadására vagy a probléma megoldására (Sarasvathy et al., 2010).  

 

A lehetőség 
azonosítása 

A lehetőség elemzése 
és vizsgálata 

 

A lehetőség 
megragadása 

Piacra lépés előtt 

 

 Döntés a piacra történő 
belépésről 

 Piacralépési stratégia 

Kognitív navigáció 

Egy lehetőség azonosítására, elemzésére és feltárására a 
vállalkozónak kognitív módon kell navigálnia azon 
társadalmi és intézményi tényezők között, amelyek 
elhomályosíthatják a vállalkozó tisztánlátását. 

 

Stratégiai navigáció 

Ahhoz, hogy leküzdjék a piacuk / 
közösségeik társadalmi és 
intézményi belépési korlátait, a 
vállalkozónak megfelelő időben 
kell használniuk a megfelelő 
stratégiákat (navigáció).   
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2.5 A társadalmi változást előidéző társadalmi vállalkozás 

elindításának folyamata 

A vállalkozó olyan személy, aki észreveszi a lehetőségeket, és létrehoz egy szervezetet, hogy 

megragadja ezeket a lehetőségeket. A vállalkozói folyamat tehát minden olyan funkciót és 

tevékenységet magában foglal, amely a lehetőség-észrevétel részét képezi, és egy olyan 

szervezet létrehozását, amely a lehetőségek relizálására törekszik. Számos olyan tényezőt lehet 

megkülönböztetni, amelyek befolyásolják az új vállalkozás létrehozását és fejlődését, mint például 

a személyes, szociológiai, szervezeti, környezeti és mások. A vállalkozó üzleti ötletet szerezhet 

szándékos vagy véletlenszerű felismerés révén. Az ötlet kidolgozása és fejlesztése számos 

tényezőtől függ, mint például az alternatív karrierlehetőségek, a család, a barátok, a gazdaság 

állapota vagy az erőforrások rendelkezésre állása.  

A 3. ábra bemutatja a vállalkozói folyamatot és azokat a fent felsorolt tényezőket, amelyek az 

egyes fázisokban befolyásolják a folyamatot (Bygrave és Zacharakis, 2011).  

 
3. ábra: A vállalkozói folyamat és a befolyásoló tényezők 
Forrás: Összeállítva (Bygrave a Zacharakis, 2011) alapján  
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Mivel a társadalmi vállalkozás társadalmi célokat kíván elérni, minden ilyen típusú vállalkozás a 

célok azonosításával kezdődik. Ahhoz, hogy egy társadalmi vállalkozás elérje a meghatározott 

célokat, egy többlépcsős folyamaton kell keresztülmennie. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy 

ez a folyamat, kezdve a kezdeti ötletektől, a vállalkozás létrehozásától a céljai eléréséig és 

küldetésének teljesítéséig, megegyezik a kereskedelmi vállalkozással kapcsolatos üzleti 

folyamatokkal, a különbség azonban az, hogy a társadalmi vállalkozás a társadalmi 

értékteremtésre és a társadalmi változások előmozdítására összpontosít. 

Az új üzlet létrehozási folyamata a következő lépésekből áll: 

1. A társadalmi vállalkozói lehetőség azonosítása és üzleti stratégia megfogalmazása 

2. Megfelelő üzleti struktúra létrehozása 

3. Az üzleti tevékenységhez szükséges források biztosítása 

4. Az elért eredmények értékelése 

5. A pozitív társadalmi vállalkozói hatások növelése.  

2.5.1 A társadalmi vállalkozói lehetőség azonosítása és üzleti stratégia 

megfogalmazása 

A lehetőségek azonosítása annak a folyamatnak a kezdete, amely a szociális kérdések kezeléséhez 

és a szociális szükségletek kielégítéséhez vezet. Ezt követően szükség van egy megfelelő stratégia 

kidolgozására és végrehajtására a lehetőségek elérése érdekében. Ebben a fázisban, csakúgy mint 

egy kereskedelmi vállalkozás esetében, a társadalmi vállalkozásnak meg kell értenie az üzleti 

menedzsment pénzügyi aspektusait vagy az úgynevezett üzleti modellt.  

Minden vállalkozás üzleti modellje két összetevőből áll, nevezetesen: 

 Bevételek – olyan összetevő, amely meghatározza az összes jövedelemforrást, amit az 

üzleti hozamokból származik, összegzi a vállalat összes jövedelmét, és meghatározott 

kategóriákba sorolja őket; minél pontosabbak a kategóriák, annál több információ áll 

rendelkezésre az egyes üzleti területek működéséről. Mivel társadalmi vállalkozásról 

beszélünk, így ezek állami pályázatok és támogatások is lehetnek. 

 Kiadások – olyan összetevő, amely meghatározza, hogy a vállalat erőforrásai mire 

kerültek felhasználásra / elköltésre. 
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Az üzleti modellt a vállalat eredménykimutatásának formájában mutatjuk be.  A vállalat üzleti 

modelljének megértése lehetővé teszi a vállalkozók számára, hogy a misszió teljesítése során jobb 

és hatékonyabb vállalati működést eredményező döntéseket hozzanak. Egy másik, ugyanolyan 

fontos tényező egy társadalmi vállalkozás menedzsmentjében maguk az emberek, akik ott 

dolgoznak és részt vesznek a menedzsmentben. 

A társadalmi vállalkozás elindításakor megfelelő stratégiát kell kialakítani a társadalmi vállalkozói 

tevékenységek hatékony megvalósításához (Gartner et al., 2004). A feltörekvő / induló vállalkozók 

gyakran úgy vélik, hogy üzleti tevékenységüknek egyértelmű, azonosítható és egyedi 

versenyelőnyre van szüksége, míg a lényeges versenyelőny a cégnél dolgozó emberek tudásán 

alapul. Az üzleti tevékenység kezdetétől elengedhetetlen egy olyan üzleti kultúra bevezetése, 

amely lehetővé teszi a vállalati személyzet tudásának és készségeinek alkalmazhatóságát. A 

vállalat alapítójának meg kell határoznia, hogy mely értékek szerint irányítja a vállalatot. Ezek az 

értékek a vállalat összes alkalmazottjának a közös értékei. A bevezetett kultúrának ezután döntő 

hatása van az üzleti stratégiára (Bygrave és Zacharakis, 2011). A vállalkozóknak megfelelő 

munkakörnyezetet kell kialakítaniuk, motiválniuk kell a személyzetet, és meg kell könnyíteniük a 

vállalatukkal és küldetésükkel való azonosításukat. 

2.5.2 Megfelelő üzleti struktúra kialakítása 

A vállalkozói lehetőségek azonosításának fázisát követi a szervezet megfelelő és rugalmas üzleti 

struktúrájának kialakítása. Nem szabad megfeledkezni arról, és - különösen a társadalmi 

vállalkozási struktúra kiépítésének kezdeti szakaszában kifejezetten ajánlott -, hogy a több 

feladatot ellátni képes és különböző pozíciókat betöltő emberek kerüljenek alkalmazásra. Hiba, ha 

olyan valakit vesznek fel, aki azelőtt csak egyetlen pozícióban dolgozott, és csupán egyetlen 

szakmai területen képes bizonyos feladatok ellátására.  

A második szakaszban elengedhetetlen, hogy a számos hasznos tényezőt tekintve többek között a 

vállalkozók alaposan megismerjék a vállalkozást és annak stratégiáját, ismerjék a célcsoportot, a 

versenyelőnyt, a bevételképzés alapmodelljét és a kiadások fedezését. Ezt követően egy 

módszerre van szükség a mindennapi üzleti műveletekben az összes elem vagy eljárás 

megvalósítására, valamint a hatékony üzleti működés garantálására létrehozott optimális 

szervezeti üzleti struktúrára (Gartner et al., 2004). 
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Az induló vállalkozásnak több fontos döntést kell meghoznia a következőkről: 

1. A szervezeti modell típusa. 

A vállalkozás elindításának korai szakaszában a vállalkozás választhat, hogy alkalmaz-e egy másik 

vállalkozásban már létező szervezeti modellt, vagy új és innovatív modellt hoz létre a társadalmi 

igények kielégítésére és a szociális problémák kezelésére. 

2.  A vállalkozást végző szervezet jogi formája. 

Az induló vállalkozás választhat egy profitorientált vagy nonprofit üzleti modellt, és eldöntheti, 

hogy társadalmi vállalkozásnak kíván-e minősülni.   

A két alternatíva előnyeit és hátrányait figyelembe véve a vállalkozónak a legjobbat kell 

választania. A vállalkozás bármelyik formája különböző irányítási és finanszírozási módokat kínál. 

Például egy nonprofit társadalmi vállalkozás esetében lehetőség van állami források 

megszerzésére, támogatás vagy adókedvezmények formájában. Másrészt ezek az előnyök együtt 

járnak más országspecifikus jogszabályi előírásokkal és korlátozásokkal, amelyek a számviteli vagy 

más, mindennapi műveletekre vonatkoznak (Bygrave és Zacharakis, 2011). 

2.5.3 Az üzleti tevékenységhez szükséges pénzeszközök biztosítása 

A finanszírozás a társadalmi vállalkozási jelenség egy alapvető és kritikus aspektusa. A társadalmi 

vállalkozások saját tevékenységükkel finanszírozzák a működésükhöz szükséges pénzalapokat, de 

különböző egyéb finanszírozási formákat is igénybe vehetnek, mint például az állami alapok. A 

támogatók száma és a társadalmi vállalkozóknak nyújtott összegek egyre növekednek. Ezek az 

erőforrások természetüknél fogva eltérőek, és módszerükben vagy az általuk létrehozott 

társadalmi értékeket tekintve különbözőek. A vállalkozóknak képesnek kell lenniük arra, hogy 

azonosítsák és kiválasszák a legmegfelelőbb erőforrásokat a vállalkozás céljainak eléréséhez és a 

társadalmi érték megteremtéséhez. A 4. ábrán bemutatott logikai modell illusztrálja az alapul 

szolgáló feltételezések közötti kapcsolatot, mint például az üzleti tevékenység támogatásához 

szükséges erőforrásokat és a kimenetek előállítását, valamint a tervezett eredmények 

megvalósításához szükséges tevékenységeket és eredményeket. A modell a társadalmi vállalkozás 

folyamatát mutatja a pozitív társadalmi hatás megteremtésének fényében, kezdve a társadalmi 

vállalkozói tevékenység végzéséhez szükséges erőforrások és inputok biztosításának fázisától, e 

tevékenységek eredményein keresztül, egészen a kimenetekig, amelyek társadalmi hatással 

bírhatnak (Cooksy et al., 2001). 
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3. ábra: A logikai modell 

Forrás: Összeállítva (Bygrave and Zacharakis, 2011) alapján 
 

A modell 1. és 2. része az elvégzendő lépéseket, míg a 3–5. rész a teljes folyamat eredményeit 

mutatja be.  

1. rész: Erőforrások / bemenetek: 

 Humán erőforrás 

 Pénzügyi erőforrás 

 Nem pénzügyi vállalkozói támogatás.  

2. rész: A tevékenységek leírják, hogy a fenti erőforrások hogyan és mikor kerülnek 

felhasználásra.  

3. rész: A kimenetek magukban foglalnak bizonyos termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket a 

vállalkozás nyújtani kíván.  

4. rész: Az eredmények azt mutatják, hogy az immateriális javak a társadalmi vállalkozás 

eredményeként jönnek létre.  

5. rész: A hatás jelzi a vállalkozói tevékenységek hatását, azaz a tervezett, kívánt vagy nem kívánt 

hatást, vagy az üzleti eredmények változását a vállalkozói tevékenység végén (Cooksy et al., 2001). 

2.5.4 Az elért eredmények értékelése 

Minden vállalkozásnál elkerülhetetlen az összes vállalkozói tevékenység eredményeinek 

számszerűsítése. Minden vállalkozásnak gazdaságilag életképesnek kell lennie ahhoz, hogy 

túléljen és képes legyen tartós pénzügyi veszteségek nélkül működni. Ezért még egy társadalmi 

vállalkozásnak is mérnie és értékelnie kell az eredményeit. 

Az üzleti tevékenység eredményeit leggyakrabban pénzügyi mutatók segítségével mérik. A 

társadalmi vállalkozói tevékenység azonban nem elsősorban nyereség-orientált, hanem non-profit 

jellegű, célja a társadalmi célok elérése és a szociális kérdések kezelése. Ez a szempont azt jelenti, 

hogy a pénzügyi mutatók nem lesznek relevánsak a társadalmi vállalkozás jelentős eredményeinek 

(Európai Bizottság, 2015) megfogalmazásához, és az eredmények értékeléséhez; a figyelmet arra 

1. Erőforrások/ 
Bemenetek 

2. 
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kell irányítani, hogy a vállalkozás milyen mértékben valósította meg társadalmi céljait. Meg kell 

határozni, hogy a keletkezett eredmények vagy az elért hatás megfelel-e az eredetileg tervezett 

társadalmi értékeknek. Ez lehet számszerűsíthető, például: 

 Hány emberen segítettek 

 Hány hallgatónak biztosítottak tisztességes oktatást 

 Hány hátrányos helyzetű embernek segítettek munkát találni, és így tovább.  

Csak ezt követően értékelhető, hogy vajon - vagy ha egyáltalán -, milyen mértékben állították elő 

a kívánt eredményeket. 

Az értékelések többségét két / három szakaszban végzik (Bygrave és Zacharakis, 2011): 

1. Fázis: Formális értékelés, amelyet a tevékenységek teljesítése során kell elvégezni. Ez a 

fajta értékelés lehetőséget ad arra, hogy figyelemmel kísérjék, hogy egy adott tevékenység 

milyen jól működik, és szükség esetén lehetővé teszi bizonyos intézkedések végrehajtását a 

teljesítmény javítása érdekében. 

2. Fázis: Általános értékelés, melynek során mérni kell, hogy a tevékenység milyen mértékben 

hozta meg a kívánt eredményeket, és milyen mértékben érte el a szükséges hatást. 

3. Fázis: Hosszútávú értékelés, amely több évvel a tevékenység befejezését követően 

történik, amikor megfigyelik és értékelik a tevékenységek hosszú távú hatását.   

2.5.5 A társadalmi vállalkozás pozitív hatásainak növelése 

A társadalmi vállalkozói törekvések és célok elérése gyakran viszonylag egyszerű „kísérletként” 

kezdődik, amely bizonyítékként szolgál bizonyos társadalmi problémák megoldására és a 

társadalmi változások megteremtésére irányuló vállalkozói tevékenységek életképességére. Amint 

ezek a társadalmi vállalkozói törekvések életképessé válnak, felmerül az a kérdés, hogy miként 

lehetne fokozni a műveleteket és növelni azok hatását még több ember segítésére. Ez az utolsó, 

és sokszor a leginkább problematikus fázis a társadalmi vállalkozásban: nevezetesen a társadalmi 

vállalkozás megvalósításának fázisa. Más szavakkal, ezek a társadalmi vállalkozók nem érdekeltek 

a vállalkozásuk növekedésében és hatásainak növelésében. Ezek a vállalkozók és vállalkozásaik 

szorosan kötődnek a helyi közösségekhez, ahol társadalmi értéket teremthetnek, és a helyi 

kontextusban a társadalmi problémákat kezelik, és nem motiváltak abban, vagy nem mutatnak 

hajlandóságot arra,  hogy növeljék és bővítsék tevékenységeiket.  

Továbbá, az a tény, hogy ezek a társadalmi vállalkozók sikeresek voltak a kisebb kiterjedésű 
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földrajzi területeken, például a régióban vagy a városban, nem jelenti azt, hogy automatikusan 

sikeresek lesznek máshol is, sokkal nagyobb léptékben, ha ugyanazokat a stratégiákat 

alkalmazzák, és ugyanazokat a tevékenységeket folytatják (Bygrave és Zacharakis, 2011). Ezért 

meg kell keresni azokat az utakat, amelyek a lehető legnagyobb mértékben növelik a társadalmi 

vállalkozói tevékenység pozitív hatásait és maximalizálják a társadalmi vállalkozói potenciál pozitív 

hatását (Európai Bizottság, 2015). 

2.6 A társadalmi vállalkozások potenciális kihívásai és 

kudarcai 

Egy társadalmi vállalkozás a társadalmi lehetőségek felismerésével vagy a társadalmi problémák 

megoldására szolgáló lehetőségek azonosításával kezdődik, majd egy üzleti modell létrehozásával 

és az üzleti modell megvalósításához szükséges erőforrások mobilizálásával folytatódik, és végül a 

tervezett célok teljesítésével fejeződik be (Doherty et al., 2014). 

 

A társadalmi vállalkozás gyökere a magánszektor fejlődésében rejlik. A kormány, a magán- és a 

nonprofit szervezetek, valamint a nonprofit szervezetek együttműködése régóta jelentett 

megoldást a társadalmi problémákra és egyenlőtlenségekre; azonban még mindig voltak olyan 

krónikus problémák, amelyek soha nem oldódtak meg. A társadalmi vállalkozói szellem és a 

társadalmi vállalkozások jelensége voltak azok, amelyek elsőként innovatív megközelítéseket 

vontak be a társadalmi kérdések kezelésébe a kívánt változás megteremtése érdekében, a 

vállalkozói misszió koncepciójának megváltoztatásával és a szociális vállalkozás újbóli 

átgondolásával és újratervezésével (Brown et al., 2015). A társadalmi vállalkozások közérdekű 

szolgáltatásokat kívánnak létrehozni és ezáltal a szükséges társadalmi és környezeti célokat elérni. 

Többszörös szociális előnyt eredményeznek, bár egyes esetekben nem feltétlenül nyújtanak 

megoldást a társadalmi problémákra, és nem tudják kielégíteni a felmerült igényeket. Ez akkor is 

megtörténhet, ha innovatív termékeket és szolgáltatásokat kínálnak, vagy innovatív szervezetet 

hoznak létre vagy ilyen termelési módszert alakítanak ki (Majerčáková, 2015). 

Napjainkban a társadalmi vállalkozásnak a két legjelentősebb kihívással kell szembenéznie: 

1. Az elméleti háttér hiánya és világos fogalmi megértés. A társadalmi vállalkozást néha a 

társadalmi innovációk és általában a vállalkozói szellem átfogóbb koncepciójának 
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melléktermékeként tekintik; ezért hiányoznak a világos elméleti határok és szükséges egy 

konszenzus megteremtése a társadalmi vállalkozás meghatározása tekintetében (Mair et 

al., 2006). Ezért a társadalmi vállalkozás egyik kritikus kérdése a kulcsfogalmak és 

konstrukciók tisztázása és meghatározása, mivel például az ezen a területen dolgozó egyes 

kutatók szerint minden vállalkozásnak van szociális dimenziója a társadalmi értékteremtés 

szempontjából.   

2. A társadalmi vállalkozói hatások széles körű elterjedése. A társadalmi  vállalkozás jelentős 

hatást gyakorolhat egy ország gazdasági rendszerére, mivel hozzájárul az új iparágak 

fejlődéséhez, új üzleti modelleket vezet be, arra törekszik, hogy az erőforrásokat oly módon 

hasznosítsa újra, hogy a kormány és a társadalom által  nem megfelelő mértékben kezelt és 

elhanyagolt társadalmi problémákkal foglalkozzon (Santos, 2012). Vállalkozói 

tevékenységük révén a társadalmi vállalkozások is növelhetik gazdasági, társadalmi és 

környezeti hatásaikat (Haugh, 2007). 

3. A társadalmi vállalkozás számára kihívást jelent a kevésbé fejlett országok számára 

nyújtott támogatás is. A társadalmi vállalkozás különösen fontos az olyan típusú fejlődő 

országokban és régiókban, ahol hiányosságok vannak a társadalmi fejlődésben, és a 

gazdaság elmaradott (Chell, 2007). Általában a kudarc a siker szöges ellentéte. Egy 

kereskedelmi vállalkozásban a kudarc gyakran azzal jár, hogy nem képes egy nyereséges és 

életképes üzletet felépíteni. Egy társadalmi vállalkozásban a kudarc leginkább a társadalmi 

küldetésével és céljával kapcsolatos. A társadalmi vállalkozás kudarca olyan helyzetként 

írható le, amikor egy társadalmi vállalkozás nem tudja teljesíteni a kívánt társadalmi 

célokat. A társadalmi vállalkozás kétféleképpen vallhat kudarcot (Kramer, 2005): 

1. Pénzügyi szempontból, azaz nem képes arra, hogy elegendő bevételt generáljon vagy 

más módon emelkedjen fel ahhoz, hogy fennmaradjon a társadalmi vállalkozói 

tevékenysége folytatásához. 

2. Társadalmi szempontból, azaz nem képes munkatervet és tevékenységeket 

megfogalmazni társadalmi céljainak eléréséhez és társadalmi küldetésének 

teljesítéséhez. 
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A társadalmi vállalkozás több tényező miatt is kudarcot vallhat, mint például (Rykaszewski et al., 

2013): 

Külső tényezők: 

 Nem megfelelő jogi támogatás a társadalmi vállalkozás számára az országban 

 A társadalmi hatások egységes mérési módszereinek hiánya 

 A külső finanszírozás hiánya 

 A korai stádiumú induló társadalmi vállalkozások támogatásának hiánya 

 A társadalmi vállalkozások nem kellő mértékű támogatottsága a közvélemény részéről  

Belső tényezők:  

 Nem sikerül forrást szerezni vagy a finanszírozási résen keresztül jutni 

 Nincs szilárd üzleti modell vagy nem megfelelő társadalmi üzleti stratégia 

 Az innovációra való képtelenség 

 A jól képzett és vezetett alkalmazottak toborzása során elkövetett hibák  

 A társadalmi vállalkozók nem megfelelő / alkalmatlan személyes tulajdonságai.   

A jobb megértés érdekében az alábbiakban számos példát mutatunk be a társadalmi vállalati 

kudarcról: 

A jogi támogatás hiánya: Ez a tényező megakadályozhatja a társadalmi vállalkozás fejlődését, 

különösen a kevésbé fejlett országokban; ez azonban még fejlettebbekben is előfordulhat. Sajnos 

Kanada példaként szolgálhat, ahol gyakorlatilag nincs jogi fórum a társadalmi vállalkozások 

számára, és nincs szervezet, amely a társadalmi vállalkozások jogi támogatásával foglalkozik. 

Ennek következtében bizalmatlanság és bizonytalanság tapasztalható, főként a jogi struktúrák 

hiánya és az adójóváírások vagy a társadalmi vállalkozások számára nyújtott egyéb pénzügyi 

előnyök korlátozott lehetősége miatt. Az Egyesült Királyság és az USA ezzel ellentétes, ahol 

léteznek olyan jogi struktúrák, amelyek segítik a társadalmi vállalkozásokat és kialakítják a 

megfelelő környezetet a fejlődésükhöz (Rykaszewski et al., 2013). 

A külső finanszírozás hiánya: Néhány országban a szociális szektorok továbbra is 

alulreprezentáltak. Például néhány bank kockázatkerülése, mivel a bankok óvatosak a társadalmi 

vállalkozásoknak nyújtott kölcsönökkel kapcsolatban. Hacsak nincs alternatíva a finanszírozásban, 

a társadalmi vállalkozások az ilyen országokban végül stagnáló pozícióba kerülhetnek. Megintcsak 



TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS MINT A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ESZKÖZE    65 
 

 

Kanadában a külső finanszírozás komoly probléma. Ezzel szemben, néhány alternatíva 

rendelkezésre áll a források biztosítására, mint például a Nagy-Britanniában megvalósuló 

közösségi finanszírozás, vagy angolul crowdfunding (Rykaszewski et al., 2013). A crowdfunding az 

újonnan létrehozott alternatív adománygyűjtési módszerek közé tartozik, amely egy platform az 

új projektek és vállalkozások tőkéjének létrehozásához, kis összegű pénz összegyűjtésével számos 

embertől. Közvetlenül összegyűjti azokat a személyeket, akik pénzzel rendelkeznek és kölcsönözni, 

vagy befektetni szeretnének azokkal együtt, akiknek szükségük van a pénzre egy adott projekt 

finanszírozásához.  

Amint az a fentiekből következik, a legnehezebb kihívások közé tartozik a piac és a társadalom 

változó helyzetéhez való folyamatos alkalmazkodás, a társadalmi vállalkozói tevékenység 

folytatásához megfelelő és fenntartható finanszírozási modellek kidolgozása, valamint egy 

társadalmi vállalkozás működési hatékonyságának folyamatos javítása. (Borzaga et al., 2001). 

Egy kis kávézó, a „4th Street Eatery”, amely korábban az USA-ban Grand Forks-ban volt, tökéletes 

példája lehet egy társadalmi vállalkozás kudarcának. Egy nonprofit szervezet, a Prairie Harvest 

mentális egészségügyi létesítmények része, speciális szükségletekkel rendelkező embereknek 

nyújtott szolgáltatást. A kávézó közvetlenül az épület belsejében található, és az egészségügyi 

központ mintegy tíz ügyféllel rendelkezett. Ennek a társadalmi vállalkozásnak számos olyan 

probléma miatt kellett bezárnia, amit nem tudtak megoldani. A legsúlyosabb a növekvő működési 

költségek és a finanszírozás hiánya volt, annak ellenére, hogy a megye, amelynek épületében 

működött az étkező, ingyenesen bocsátotta rendelkezésre ezt a létesítményt. A súlyos pénzügyi 

helyzet a nagyon kevés ügyfél és a magas szállítási költségek miatt alakult ki a beszerzési 

nehézségek miatt. Az eladók nem szállítottak a kávézóba az alacsony volumen miatt, így a 

munkatársaknak maguknak kellett bevásárolniuk és megoldaniuk a szállítást. Az ügyvezető 

igazgató szerint a bezárás másik oka az volt, hogy az étkezde inkább az ügyfelek számára 

biztosított, mintegy védett műhely volt, ahelyett, hogy önálló pozíciót biztosított volna számukra, 

hogy dolgozzanak a közösségben. A kávézó folyamatosan küzdött a megfelelő felügyeleti munkát 

végző személyzet megtalálásával is, akik nemcsak szociális munkával és hátrányos helyzetű 

ügyfelekkel kapcsolatos háttérrel rendelkeztek volna, hanem egy korábbi éttermi vagy hasonló 

tapasztalattal is (McCambridge, 2013). 

Az egyik legnehezebb társadalmi vállalkozói kérdéskör az elmaradott országoknak nyújtott 

segítség biztosítása. A társadalmi vállalkozói projektek megvalósítása ezekben az országokban 
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azért nehéz, mert ezek az országok bizonytalan társadalmi és gazdasági helyzetekben vannak, és 

számos társadalmi vállalkozás képtelen a segítségnyújtásra. Példaként szolgálhat a Liberty & 

Justice, a libériai nép segítésére alapított vállalkozás esete. Ruházati gyártó cég volt, és több mint 

300 munkavállalót foglalkoztatott. Annak ellenére, hogy szponzorálási pénzként 40 millió dollárt 

gyűjtött össze, és megnyitotta saját gyártóüzemét Libéria fővárosa Monrovia közelében, az üzlet 

csődbe ment, és a Libertynek be kellett zárnia a gyárat. A két fő ok a háború kitörése az országban 

és a nyugat-afrikai Ebola-válság, amikor a betegség 2014-ben járványos arányokat ért el, ami 

Monrovia területét is sújtotta, ahonnan a legtöbb munkavállaló származott. A libériai kormány 

rendkívüli állapotot hirdetett, és a lakosság többségének karanténban kellett maradnia. Egy másik 

komoly probléma a képzett és megfizethető vezetők felvétele volt, a gyártási folyamat 

felügyeletére, és ezáltal a vállalkozás működésére. Habár a vállalkozásnak a finanszírozás nem 

jelentett gondot, azonban a külső tényezők miatt - amelyekre egyáltalán nem tudott hatással 

lenni -, a vállalkozás végül kudarcba fulladt (Nee, 2015).  

Az ebben a fejezetben bemutatott vállalkozói kudarc utolsó példája a kormányzati támogatás 

problémájával, a tisztázatlan jogszabályokkal és a társadalmi vállalkozásokra háruló hatalmas 

adminisztratív terhekkel kapcsolatos. A szlovákiai Somotor faluban a célcsoportokkal 

együttműködő társadalmi vállalkozás kénytelen volt csökkenteni a projektméretét, és emiatt 

2009-ben elbocsátani néhány alkalmazottat. Ennek oka az volt, hogy egy finanszírozási rés alakult 

ki, amikor a kormány késleltette a munkavállalók bérének és fizetésének fedezéséhez szükséges 

pénzeszközök kifizetését. A vállalkozás három hónapig nem kapott támogatást a munkabérek 

kifizetésére, mivel állítólag nem nyújtották be a teljes dokumentációt az illetékes hatóságoknak, 

amelynek tényéről őket soha nem tájékoztatták. Végül a bonyolult jogi eszközök, a sok 

adminisztratív feladat és a vállalkozók tudatosságának hiánya a társadalmi vállalkozás 

felszámolásához vezetett (Onuferová, 2009). 

Ellenőrző kérdések:  

1. Mit jelent a társadalmi vállalkozás fogalma? 

2. Mely főbb területekre / prioritásokra koncentrál? 

3. Milyen főbb társadalmi kérdésekkel foglalkozik? 

4. Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár a társadalmi vállalkozás?  

5. Milyen különbségek vannak a társadalmi és kereskedelmi vállalkozás között? 

6. Melyek a társadalmi vállalkozók alapvető típusai és hogyan lehet ezeket 
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megkülönböztetni egymástól? 

7. Hogyan jellemezhetők a társadalmi vállalkozói lehetőségek? 

8. Milyen korlátok akadályozhatják meg a társadalmi vállalkozókat a piacra lépéstől? 

9. Milyen tényezők befolyásolhatják a vállalkozói folyamatot? 

10. Milyen lépéseket kell megtenni a vállalkozói folyamatban, a társadalmi vállalkozás 

létrehozásától a cél eléréséig? 

11. Mutassa be a logikai modell egyes fázisait, amelyek a feltételezések, erőforrások és 

eredmények közötti kapcsolatot mutatják. 

12. Mely összetevőkből áll az üzleti modell? 

13. Melyek azok a legjelentősebb kihívások, amelyekkel a társadalmi vállalkozásnak 

napjainkban szembe kell néznie? 

2.7 Összefoglalás  

A társadalmi vállalkozói tevékenység az utóbbi években a sokrétű társadalmi problémák 

kezelésének egyik fontos eszközévé vált. Ez egy társadalmi értékteremtési folyamat, amelynek 

középpontjában a társadalmi problémák innovatív megoldása áll, miközben a nyereség csak 

másodlagos szempont. Vannak olyan típusú vállalkozók, akik a klasszikus üzleti modell és a 

független, önellátó és fenntartható viselkedésmódok felhasználásával törekszenek a társadalmi 

célok elérésére. Háromféle társadalmi vállalkozót lehet azonosítani: a társadalmi ezermesterek, 

a társadalmi építők és a társadalmi mérnökök típusát. Ezek földrajzi működésük és tevékenységük 

lehetséges hatásainak terjedelme tekintetében különböznek. A szociálisan orientált vállalkozói 

tevékenység folytatásának folyamata a megfelelő lehetőség azonosítását, a vállalkozás üzleti 

stratégiájának és szervezeti felépítésének kialakítását, a pénzügyi alapok biztosítását, az elért 

eredmények értékelését és a pozitív hatásuk növelésére irányuló erőfeszítéseket foglalja 

magában.  

Ajánlott irodalom  

 G. FEKETE, Éva † et al.: Alapkutatás a társadalmi vállalkozások működéséről, Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, 2017. 

Link: 

http://www.piactars.hu/uploads/files/documents/Zarotanulmany_OFA_ME_GTK_2017_06_3

0.pdf  

http://www.piactars.hu/uploads/files/documents/Zarotanulmany_OFA_ME_GTK_2017_06_30.pdf
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3. Fejezet: Társadalmi hatások elérése társadalmi vállalkozáson 

keresztül 

Bevezetés 

Az ország és annak régiói általános társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztése szempontjából 

döntő jelentőségű az összes támogató szereplő aktív részvétele. Ezek közé tartoznak elsősorban a 

vállalkozások, a kormányzati intézmények és természetesen az ország polgárai. Alapvető 

fontosságú, hogy a szereplők által végzett tevékenységek és az általuk hozott döntések pozitív 

társadalmi hatást és társadalmi értéket teremtsenek, ami elősegíti a regionális fejlődést és a 

társadalmi problémák megoldását. Az egyik legjelentősebb eszköz a társadalmi vállalkozás, mivel 

ezek a vállalkozások a szociális kérdések megoldását helyezik tevékenységük fókuszába, és 

meglehetősen széles társadalmi hatást és társadalmi értékteremtést igyekeznek elérni. Szükséges, 

hogy a társadalmi vállalkozások folytassák a társadalmi hatásukat maximalizáló vállalkozói 

tevékenységeket. Ebből a célból meg kell érteniük, hogy tevékenységük milyen hatással van a 

társadalomra, és hogyan mérhető és értékelhető ez a hatás. Ez a fejezet meghatározza a 

társadalmi hatást és annak mérését, és leírja a társadalmi innováció, a társadalmi érték és a 

társadalmi értékelvek fogalmait. A társadalmi vállalkozás menedzsmentjére is vonatkozik, hogy a 

vállalkozás képes legyen elérni a kívánt teljesítményt. Végül a fejezet végén az üzleti 

teljesítménymérési rendszer és a társadalmi befektetések megtérülési koncepciója kerül 

bemutatásra.   

Tanulási célok 

A fejezet elolvasása után a tanulók megértik: 

 Mit jelent a szociális innováció 

 A szociális innováció folyamatát 

 Mi a társadalmi érték és melyek a társadalmi értékelvek 

 Mi a társadalmi hatás és hogyan mérhető 

 Egy társadalmi vállalkozás irányítása 

 A társadalmi befektetések megtérülésének fogalma 
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3.1 Szociális innováció 

Az iparosodást és az urbanizáció nagy hullámát a 19. században és a 20. század elején nemcsak a 

társadalmi vállalkozói tevékenység fellendülése, hanem a szociális innovációk bevezetése is 

kísérte. Számos fejlett országban kezdték alkalmazni a gyermekgondozás, a lakhatás, a 

közösségfejlesztés és a szociális ellátás különböző modelljeit. Máskor a kormányok iskolákat és 

oktatási rendszereket, egyetemi hálózatokat és egészségügyi rendszereket építettek ki, és ebben 

az időszakban civil és jótékonysági szervezetek jöttek létre. Az elmúlt években a kormányok 

vezető szerepet játszottak a szociális innovációban. Mindezen tendenciák ellenére a szociális 

innováció folyamata és alkalmazása elmaradtak az üzleti szektor innovációjától.   

Míg az üzleti innovációk általában a profit maximalizálásán alapulnak, a szociális innovációk olyan 

innovatív tevékenységekre és szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek a szociális problémák 

kezelésére összpontosítanak, és amelyeket elsősorban olyan szervezetek alakítanak ki és 

terjesztenek, amelyeknek az elsődleges céljai szociális jellegűek (Mulgan, 2006). A társadalmi 

innovációk általában új kombinációk vagy hibridek a meglévő elemekből, nem pedig magukban 

újszerűek. A társadalmi változások megteremtése és gyakorlati megvalósítása olyan folyamat, 

amely gyakran magában foglalja a határok áthidalását. Együttműködést és társadalmi kapcsolatok 

/ szövetségek kialakítását jelenti a különböző iparágakban és ágazatokban működő egyének és 

szervezetek között. A szociális innovációk olyan új ötletekre és attitűdökre utalnak, amelyek a 

társadalmi célok elérésében működőképesek. Ezeket úgy is definiálhatjuk, mint olyan innovatív 

tevékenységeket és szolgáltatásokat, amelyeket a nem kielégítő társadalmi szükségletek 

kielégítése motivál (Mulgan, 2007). 

A legjelentősebb területek, ahol a szociális innováció különösen kívánatos, a következők (Mulgan, 

2006): 

 A várható élettartam növekedése, amely a nyugdíjak és a nyugdíjasok gondozásának 

újfajta módszereit igényli. 

 Az országok és városok növekvő sokszínűsége, amely a különböző nemzetiségek és 

kultúrák közötti együttélés innovatív módjait követeli meg. 

 A krónikus / hosszadalmas betegségek növekvő előfordulása az orvosi ellátás új 

modelljeinek kialakítását teszi szükségessé. 

 Az egészségtelen életmódhoz köthető szokásokkal kapcsolatos problémák, mint például 

az elhízás, a rossz étrend, valamint az alkohol-, kábítószer- és szerencsejáték-függőségek, 
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a meglévő hagyományos modellek és megközelítések alkalmazásával nem oldhatók meg 

kielégítően. 

 A tinédzserek felnőtté válási folyamata. 

 A volt foglyok szabadulás utáni újbóli beilleszkedése. 

 Éghajlatváltozás és környezetvédelmi kérdések.   

Két alapvető megközelítés különböztethető meg a társadalmi innovációk megalkotásában: 

1. Az egyének munkája által kifejlesztett / abból eredő szociális innovációk – a változás 

kezdeményezői, akik energikus és kitartó egyének, szociális innováció vezetői, beleértve 

például a politikusokat, az értelmiségieket, a vállalkozókat és a civil szervezetek aktivistáit.  

2. Szociális innovációk, amelyeket a csapatok / mozgalmak, az emberek csoportjai és a 

szervezetek munkája eredményez. Az elmúlt években az egyének szociális innovációban 

betöltött szerepe elhalványult, és az egyének és a különböző szervezetek csoportjai előtérbe 

kerültek (Mulgan, 2006). 

3.1.1 A szociális innováció fejlesztésének folyamata 

A szociális innovációk gyakorlati megvalósítása olyan folyamat, amelyben egy olyan innovatív 

ötletnek,  amelynek célja egy társadalmi probléma megoldása, több szakaszon is át kell haladnia, 

amíg végül megvalósul. A kezdeti szakaszban az ötlet ellenőrzése és annak megvalósíthatósága 

tesztelhető. Ezt követően megfelelő stratégia kidolgozása következik, és az innovatív ötlet 

megvalósításához szükséges források is azonosításra kerülnek.  Egy másik fázis az innováció valós 

helyzetre való adaptálása, amelyet a szisztematikus változás utolsó szakasza követ.   

1. szakasz: Az ötletek összegyűjtése az igények megértésével és javaslatok a lehetséges 

megoldásokra 

A szociális innováció kiindulópontja a kielégítetlen szükségletek tudatosítása, amit néhány olyan 

elképzelés követ, amellyel ezeket ki lehet elégíteni. Noha bizonyos igények nyilvánvalóak, mint 

például az éhség, a hajléktalanság vagy a betegségek, mások kevésbé nyilvánvalóak, mint például 

a rasszizmus vagy a családon belüli erőszak elleni védelem szükségessége. Ezután az azonosított 

igényeket új lehetőségekhez kell rendelni. Ezek a lehetőségek a modern technológiai 

fejlesztésekből, az új szervezeti formákból vagy az új ismeretekből eredhetnek (Mulgan, 2006). 

Számos érdekelt részt vesz a szociális innovációk fejlesztésében (egyének, szervezetek és 

közintézmények), akik felülvizsgálják a lehetőségeket, és megfelelő megoldásokat keresnek 
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(Hochherner, 2013). Ebben a szakaszban a szociális politikai döntéshozók léphetnek be a szociális 

innovációs folyamatba, és támogathatják azokat a javaslatokat, amelyek valóban sikeresek 

lehetnek (Európai Bizottság, 2013). 

2. Szakasz: ötletek fejlesztése, prototípusok készítése és kísérletezés   

Az innovációs folyamat második fázisa az ígéretes ötletnek a gyakorlatban való tesztelésével jár. A 

szociális innovációkat a piackutatás segítheti; az előrehaladás azonban gyakran gyorsabban érhető 

el, ha az ötletből előbb prototípust készítünk, majd gyakorlati tesztelést végzünk.  Nagyon kevés 

terv éli túl a valósággal történő első szembesítést. Az első tesztelés általában kudarccal végződik, 

de mégis szükséges. Az innovációk ezért több munkát és kísérletet igényelnek mielőtt ténylegesen 

megkezdik a működést. A tesztelés alatt fejlődnek és javulnak. 

A szociális innovációkat néha túl gyorsan és hirtelen hajtják végre. Ennek fő oka az, hogy az 

érintett személyek vagy szervezetek rendkívül motiváltak és túl türelmetlenek ahhoz, hogy 

várjanak a kormányokra vagy a jelentős alapítványokra, hogy azok cselekedjenek (Mulgan, 2006). 

A tesztelést felgyorsíthatják és támogathatják a politikai döntéshozók és az állami intézmények 

(Európai Bizottság, 2013). 

3. Szakasz: A jó ötletek elemzése és ki- és elterjesztése  

A harmadik szakasz az ötlet gyakorlati megvalósítását követi, és a kísérleti tesztje bizonyítja, hogy 

valóban működik. A jó ötlet vizsgálata egy kritikus szakasz, mivel ez dönt az innováció sikeréről 

vagy kudarcáról. Ahhoz, hogy egy új ötlet sikeresen megvalósuljon, elengedhetetlen a megfelelő 

stratégia, eszközök és támogatás kiválasztása, amely elősegíti az innováció terjedését 

(Hochherner, 2013). Ahhoz, hogy a dolgok magasabb szinten történjenek, az innovatív és kreatív 

szociális vállalkozóknak gyakran olyan nagyobb támogató szervezeteket kell találniuk, akik 

megfelelő gépparkkal rendelkeznek. Ezek gyakran lehetnek kormányok, amelyek kritikus szerepet 

játszanak a szociális innovációk magasabb szintű kezelésében, mivel egyedülálló kapacitással 

rendelkeznek ehhez. Új törvényeket fogadhatnak el, közpénzeket használhatnak fel és támogatást 

nyújthatnak állami szervezeteken keresztül. A társadalmi innovációk terjesztésének folyamatához 

más vállalkozások és az őket támogató közvélemény is hozzájárulnak (Mulgan, 2006). Ez a szakasz 

magában foglalja a megfelelő irányítási és finanszírozási modellek kidolgozását az innováció 

hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságának biztosítására (Murray et al., 2010). 
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4. Szakasz: Tanulás és fejlődés 

A szociális innovációk a negyedik szakaszban tovább folytatódnak és fejlődnek. Kezdeményezőik új 

ismereteket és tapasztalatokat szereznek a szociális innovációk kezelésével és a ezen a területen 

végzett munkával. A megszerzett ismeretek alapján az innovációk jobban illeszkedhetnek az 

eredeti elképzelésekhez, miközben tovább fejlődnek és rugalmasabbá és formalizáltabbá válnak 

(Mulgan, 2006). A szociális innovációk alkalmazása során előfordulhatnak változások, amelyek 

lehetnek például az innovációs fejlesztési stratégiák adaptálása, az innovációs menedzsment 

módszerek megváltoztatása, a személyzeti menedzsment változásai vagy az innováció kiegészítő 

támogatása a még hiányzó elemekkel. Továbbá a szociális innovációkat idővel hozzá kell igazítani 

a változó társadalmi, gazdasági és politikai helyzetekhez (Európai Bizottság, 2013). 

5. Szakasz: A rendszer megváltozása 

A társadalmi innováció végső célja a rendszerszintű változás elérése, amely általában sok elem 

interakcióját foglalja magában: társadalmi mozgalmak, üzleti modellek, törvények és rendeletek, 

adatok és infrastruktúrák, valamint teljesen új gondolkodási és cselekvési módok. A 

rendszerszintű változás általában olyan új kereteket vagy architektúrákat foglal magában, amelyek 

sok kisebb innovációból állnak. A rendszerszintű innováció általában a közszférában, a 

magánszektorban, a támogatási gazdaságban és a háztartási szektorban idéz elő változásokat, 

általában hosszú idő elteltével (Mulgan, 2006). A rendszer-innovációk jelentősen átalakítanak 

néhány alapvető rendszert, például az általános infrastruktúrát, a lakhatást és az egészségügyi, 

oktatási és szociális szolgáltatásokat. A rendszerváltozás jó példái közé tartozik a jóléti államok 

létrehozása a második világháború után, az átfogó oktatási programok bevezetése Európában és a 

demokrácia elterjedése (Murray et al., 2013). 

3.1.2 Társadalmi értékelvek 

A hagyományos vállalkozások és a szociális vállalkozás között az egyik legjelentősebb különbség a 

társadalmi értékteremtés. Általánosságban elmondható, hogy a „társadalmi érték“ a programok, 

szervezetek és beavatkozások szélesebb körű, nem pénzügyi hatásainak tekinthető, amelyek az 

egyének és a közösségek, a társadalmi tőke és a környezet jólétére összpontosítanak (Wood és 

Leighton, 2010). 

Az elmúlt években egyre nagyobb igény mutatkozott a társadalmi érték meghatározására és 

mérésére (Mulgan, 2010). E tekintetben meg kell határozni: 
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 a kimeneteket (és)  

 az eredményeket. 

A kimenetek a szervezet által végzett tevékenységek eredményei, amelyeket általában a szervezet 

cselekvési tervei vagy céljai határozzák meg, mint például a hajléktalanok számára élelmiszer vagy 

menedékhely biztosítása, vagy konferenciák szervezése és társadalmi kérdésekről szóló 

megbeszélések.  

Az eredmények a kimenetek hosszú távon megfigyelt hatásai, és azokat a valós, megfigyelhető 

változásokat mutatja be, amelyeket egy szervezet igyekszik elérni. Ilyen eredmény lehet például 

ha azok a hajléktalan emberek, akik korábban az utcán éltek és nem volt munkájuk, most már 

munkát és megfelelő lakhatást találtak.  

A társadalmi érték mérése olyan szélesebb körű eredmények mérésére vonatkozik, amelyek 

közvetlenül a szociális vállalkozások tevékenységéhez köthetőek (Mulgan, 2010).  

A társadalmi értékmérés fontossága a mérésből származó jelentős előnyökből származik, 

nevezetesen: 

1. A szervezet helyzetének megerősítése, ha a megszerzett külső finanszírozási formák 

hatásait értékelik, és igazolja a szervezet szerepét a hatékonyabb szolgáltatásnyújtásban.   

2. Jobb pozíció elérése, amikor a munkája értékének közlésére és az üzleti tevékenységekhez 

nyújtott további finanszírozás és beruházások kedvezőbb feltételekkel történő 

igénybevételi lehetőségére kerül sor. 

3. A vállalkozás képessé válik arra, hogy összpontosítsa erőfeszítéseit azokra a dolgokra, 

amelyek valódi változást idéznek elő, ami segít egy szervezetnek a hatékonyabb stratégiai 

tervezésben és az erőforrások hatékonyabb elosztásában, annak érdekében, hogy 

tevékenységei a legmagasabb társadalmi értéket hozzák létre. 

4. A cég folyamatos fejlődésének ösztönzése a létrehozott társadalmi érték rendszeres 

újraértékelésével. 

5. Segítséget nyújt a szervezetnek a megfelelő kérdések feltevésére és megválaszolására 

(Wood és Leighton, 2010). 

Ma számos keretrendszer és módszer áll rendelkezésre a társadalmi értékek mérésére. A 

társadalmi érték számszerűsítésére használt elemzés kiválasztása több tényezőtől függ, például 

attól az országtól, ahol a társadalmi értéket mérik, a régiótól, amelyre azt mérik, és hasonlók. A 
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társadalmi értékmérés leggyakrabban használt módszerei a következők: Költség-haszon elemzés 

(CBA), társadalmi számvitel (SA), társadalmi megtérülés (SROI) és az alapvető hatékonysági 

elemzés (BER).   

Költség-haszon elemzés1 

A költség-haszon elemzés viszonylag egyszerű és széles körben alkalmazott módszer, amely segít 

eldönteni, hogy van-e szükség változtatásra. Ez egy magasabb rendű érték elemzésén alapul. Az 

elemzés célja kettős: az első, annak meghatározása érdekében, hogy egy adott projekt értéket 

jelent-e a döntéshozónak és az erőforrásokat ésszerűen fektették-e be, míg a második az, hogy 

olyan dokumentumokat állítson elő, amelyek alapján több projekt is összehasonlítható. Az 

elemzés pénzügyileg bemutatja, hogy a projekt várhatóan milyen előnyökkel jár, és 

összehasonlítja azokat a kapcsolódó költségekkel, hogy megnézze, melyik több. Ha az előnyök 

meghaladják a költségeket, gazdaságilag életképes a projekt folytatása. Az elemzésnek két fő 

típusa létezik. Az egyik típust ex-ante elemzésnek nevezik, és egy olyan projekt értékelésére 

használják, amely még nem kezdődött el. Az ex-ante eszköz a projektköltségek és előnyök 

kiszámítására szolgál. A másik típus az ún. ex-post elemzés, amelyet a projekt befejezése után 

végeznek el. Az ilyen költség-haszon elemzés eredményei lehetővé teszik egy szervezet számára, 

hogy a projekt előnyeit gazdasági szempontból lássa, beleértve a projekt vagy projektek által 

generált szélesebb társadalmi értéket is. Gyakran használják annak eldöntésére, hogy a 

megvalósítandó számos projekt közül melyik állíthatja elő a legmagasabb társadalmi értéket 

(Tuam, 2008). 

Társadalmi számvitel2  

A társadalmi számvitelt általában az üzleti környezetben vagy a vállalati társadalmi 

elszámoltathatóság összefüggésében használják. Ezt a módszert a civil szervezetek, a jótékonysági 

szervezetek és a társadalmi értékek számszerűsítésével foglalkozó kormányzati szervek használják. 

A társadalmi számvitel és a költség-haszon elemzés közötti döntő különbség az, hogy a társadalmi 

számvitel egy szervezet egészéhez kapcsolódik, nem pedig egy olyan projekthez, amelyet egy 

szervezet végrehajt. A társadalmi számvitel nyomon követi a társadalmi hatásokkal kapcsolatos 

valamennyi folyamatot és tevékenységet egy szervezetben, és lehetővé teszi, hogy a szervezet 

olyan stratégiát dolgozzon ki, amely segít javítani teljesítményét ebben az irányban. A társadalmi 

számviteli folyamat révén a szervezet jobban megértheti a helyi közösségre és annak tagjaira 
                                                                        

1
 angolul Cost-Benefit Analysis, vagy röviden CBA 

2
 angolul Social Accountancy, vagy röviden SA 
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gyakorolt hatását, amellyel a kulcsfontosságú szereplőkkel való együttműködés révén a közösség 

felé való elszámoltathatóságot építhet (Gray, 2001). 

Alapvető hatékonysági elemzés3  

Ez az elemzés egy költséghatékony megközelítés, amelynek célja, hogy egyszerű keretet 

biztosítson a komplex több egységből álló programok értékeléséhezA módszer a beruházások 

társadalmi megtérülésének alapjaira épül (SROI4). Ennek a módszernek az a célja, hogy felmérje 

egy adott egység erőforrásaival szembeni hatását, valamint az ugyanabban a programban működő 

más szakértői egységeket (Cugelman et al., 2010). 

A társadalmi érték hét elve a következő: 

1. Az érdekelt felek bevonása 

„Tájékoztatás arról, hogy mit mérnek és hogyan mérik és értékelik a társadalmi értéket az érdekelt 

felek bevonásával”.  

Az érdekelt felek azok az emberek vagy szervezetek, amelyek a társadalmi értékteremtésre 

irányuló tevékenységek miatt változást tapasztalnak és ez hatással van rájuk. Ez az elv azt jelenti, 

hogy minden érintettet azonosítani kell, majd be kell vonni a társadalmi értékteremtés 

folyamatába. A társadalmi értéket teremtő szervezet munkatársainak szakértelme és tapasztalata, 

valamint egy másik, pártatlan szervezet (Social Value UK) által végzett elemzés is számít. Az 

érdekelt felek, valamint a pártatlan szervezet által felvetett minden információ és kifogás segít a 

régióra és a közösségre vonatkozó releváns adatok elkészítésében, és így olyan módon alkalmazza 

a szervezeti tevékenységeket, hogy azok a lehető legmagasabb társadalmi értéket teremtsék 

a lehető legszélesebb célcsoport körében (Hillman és munkatársai, 2001). 

2. A változások megértése 

„Meg kell fogalmazni, hogy hogyan alakítjuk ki a változást, és ezt értékelni kell az összegyűjtött 

bizonyítékok alapján, felismerve mind a pozitív, mind pedig a negatív változásokat, valamint 

azokat is, amelyek szándékosak és azokat is amelyek nem.” 

A társadalmi értéket a különböző érdekelt felek számára hozzák létre, és ezek az egyes régiókban 

végrehajtott változások különböző típusait eredményezik. A társadalmi értéket eredményező 

                                                                        

3
 angolul Basic Efficiency Resource Analysis, vagy röviden BER 

4
 angolul Social Return on Investment 
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változások lehetnek tervezettek és szándékosak, de nem tervezettek és nem szándékosak is, 

amelyek lehetnek mind pozitívak és negatívak a szervezet beavatkozása vagy hozzájárulása nélkül 

is. A változások az összes érdekelt fél által végzett tevékenységből erednek, és ezeknek a 

változásoknak a megértésével mérhető az általuk nyújtott társadalmi érték. Ez a társadalmi érték 

elv magában foglalja a mérhető kimenetek azonosítását, a mérési indikátorok meghatározását és 

az értékméréshez szükséges adatok gyűjtését (Social Value UK). 

3. A fontos eredmények értékelése 

„„A különböző lehetőségek közötti erőforrások elosztására vonatkozó döntések meghozatalakor 

fel kell ismerni azt, hogy az érdekeltek mit tartanak értéknek. Az érték a különböző eredmények 

relatív fontosságára utal. Tájékozott az érdekeltek preferenciáiról„(Social Value UK). 

Ez az elv rámutat arra, hogy mennyire fontos összehasonlítani a szervezet tevékenységei által 

generált egyéni eredményeket. Minden eredményhez valamilyen értéket kell rendelni, gyakran 

pénzügyi szempontból, amelynek alapján meg lehet állapítani, hogy mely eredmények érik el a 

legnagyobb értéket, és ezért milyen források lesznek a támogatásukhoz (Sinclair, 2013). Az 

eredmények értékének felmérésekor a pénzügyi mutatókat a társadalmi hatások mérésére 

használják és az általuk termelt környezeti, társadalmi és gazdasági érték alapján mérik (Waikar et 

al., 2013).  

4. Csak az anyagi dolgokat figyelembe vétele 

„Meg kell határozni, hogy milyen információkat és bizonyítékokat kell tartalmazniuk az 

elszámolásoknak, hogy valódi és tisztességes képet kapjunk annak érdekében, hogy az érdekeltek 

ésszerű következtetéseket vonhassanak le a hatásról” (Social Value UK). 

Az érdekeltek eltérő prioritásokkal rendelkezhetnek, és másképpen dönthetnek. A társadalmi 

értékteremtési folyamatban való részvételük során eldöntik, hogy milyen információkra lesz 

szükségük. Ez az elv megköveteli, hogy megfelelő módon vegyék figyelembe, hogy az érdekeltek 

eltérő döntést hoznának-e a tevékenységről, ha netán nem kapnának meg valamilyen információt 

(The SROI Network, 2012). 
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5. A túlértékelés elkerülése 

„Csak azokat az értékeket ismerjük el, amelyek megteremtéséért a tevékenységek a felelősek.“  

Nem minden tevékenység eredményezheti a várt és kívánt változásokat; ezért egyértelművé kell 

tenni, hogy egy adott tevékenység milyen mértékben járult hozzá ehhez a változáshoz. Minden 

változást meg kell vizsgálni, és minden olyan tényezőt, amely ezeket okozhatta, mint például 

bizonyos külső tényezők, intézmények vagy egyének, akik ugyan mások, mint az érdekelt felek, de 

nekik is lehetett szerepük ebben (Social Value UK). Ez az elv elősegíti az átláthatóságot a 

társadalmi értékmérés folyamatában, amelyben figyelembe kell venni a szervezet 

tevékenységéből adódó változásokat, de ki kell zárni azt az értéket, amelynek megteremtéséért a 

szervezet nem közvetlenül felelős. Minden szervezetnek elemeznie kell, hogy mi történne, vagy 

milyen változást hozna létre, ha a szervezet nem avatkozna be az eseményekbe. Szükséges 

továbbá elemezni és pontosan meghatározni, hogy mely tevékenységek mely változásokhoz 

vezettek (The SROI Network, 2012). 

6. Átláthatóság 

„Mutassa be azt az alapot, amely alapján az elemzés pontosnak és becsületesnek tekinthető, és 

mutassa be, hogy arról jelentést tesz majd, és hogy azt az érdekeltekkel megvitatják.”  

A társadalmi értékteremtés folyamatának minden döntésben átláthatónak kell lennie. Ez az elv 

megköveteli, hogy minden döntés és tevékenység indokolt és jól dokumentált legyen az érdekelt 

felekkel, az eredményekkel, az erőforrásokkal és a társadalmi értékmérési mutatókkal 

kapcsolatban. Hasonlóképpen meg kell magyarázni az információgyűjtés és a társadalmi 

értékmérési módszerek összes forrását és módját (Social Value UK). A társadalmi értékteremtés és 

-mérés átláthatósága a sikeresen kiválasztott társadalmi értékteremtő stratégia előfeltétele, és az 

egész folyamatot hitelesebbé és ésszerűbbé teszi (The SROI Network, 2012).  

7. Az eredmények igazolása 

„Biztosítsunk megfelelő független megerősítést.” 

A társadalmi érték bármilyen figyelembe vétele bizonyos szubjektivitást foglal magában (Social 

Value UK).  Ezért megfelelő független bizonyosságra van szükség ahhoz, hogy az érdekelt felek 

megítélhessék, hogy az elszámolásukért felelős személyek által hozott döntések felelősek voltak-e 

(Sinclair, 2013). 
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Esettanulmány: A társadalmi értékelvek gyakorlati megvalósítása (a „Zárt Ajtók Mögött“ 

szervezet példája) 

A „Zárt Ajtók Mögött“5, (röviden ZAM) egy Leedsben, Nagy-Britanniában működő szervezet, amely 

támogatja a családon belüli erőszak áldozatait, foglalkozik a szociális problémákkal, és segít 

azoknak, akik komoly gyakorlati problémákkal szembesülnek, mint például a lakhatás vagy az 

adósság. A szervezet a 16 évesnél idősebb emberekkel és családtagjaikkal közvetlenül dolgozik.  

A szervezet az 1997-es létrehozása óta figyelemmel kíséri, rögzíti és értékeli szolgáltatásainak az 

ügyfelekre gyakorolt hatását és társadalmi értékteremtését. Úgy ítélik meg, hogy a társadalmi 

érték elemzése és mérése  a legjobb módja annak, hogy bemutassák eredményeiket. 

A Zárt Ajtók Mögött a társadalmi érték elveit követi és mindig a következő célok szerint működik: 

 A projektek által létrehozott változások és eredmények megértése. 

 Valamennyi érdekelt számára fontos az eredmények relatív jelentőségének értékelése és 

megértése.  

 Csak olyan információkat összegyűjtése, amelyeknek valódi képet adnak az előidézett 

hatásról. 

 Csak azt az értéket ismeri el sajátjának, amelynek a létrehozásáért felelős. 

 Mindig átlátható, pontos és becsületes abban, hogy hogyan méri a létrehozott társadalmi 

értéket. 

 Az eredmények ellenőrzése a mérési eredmények és következtetések jelentésének 

elkészítésekor az érdekeltek számára, és azok megvitatása velük. 

A szervezet munkatársai szorosan együttműködnek egy tapasztalt SROI tanácsadóval. 

A társadalmi érték elveket a társadalmi érték kiszámításának paramétereinek meghatározására és 

az érdekelt felek azonosítására és fontosságuk értékelésére is alkalmazzák. A felmérést általában 

az érdekelt felekkel történő interjúval végzik, akár telefonon, akár online kérdőív segítségével. A 

feltett kérdések többnyire a közösségükben tapasztalt változásokról és eredményekről szólnak, 

hogyan jöttek létre ezek, és milyen szerepet tölt be a szervezet ezek megvalósításában. Az 

összegyűjtött adatokat és válaszokat konzultánsokkal, önkéntesekkel és a ZAM csapattal 

megkonzultálják és kiértékelik. Az adatok feldolgozása során a szervezet olyan online eszközöket 

                                                                        

5
 angolul Behind Closed Doors, röviden BCD 
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használ, mint a „Global Value Exchange“ és a „Social Value Bank“, amelyek célja a társadalmi 

hatások mérésére, kezelésére és maximalizálására vonatkozó információk nyújtása. 

Ezen elemzés alapján és a ZAM által elért változások megismerésével lehetőség nyílt arra, hogy 

még jobban dolgozhassanak és javítsák az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Például: 

 Új módszerek bevezetése az emberek számára a szolgáltatásaikhoz való hozzáférésre 

(beleértve a megváltozott nyitvatartási időt, telefonos és online támogatás nyújtását, 

valamint az ügyfelek személyes találkozóit, amelyek középpontjában a gyermekek és a 

speciális szükségletűek állnak). 

 Lehetőségek biztosítása az önkénteseknek, akik segítenek a szervezetben. 

 Tanácsadási szolgáltatások nyújtása az ügyfelek számára személyes fejlődésük támogatása 

érdekében. 

 Rendszeres találkozók szervezése az ügyfelekkel (félévente), ahol bővebben elmondhatják 

a véleményüket a ZAM szolgáltatások fejlesztéséről és javításáról. 

 Új elektronikus adatbázis-rendszer kidolgozása az információk és az eredményekről szóló 

jelentések elérhetővé tételére a személyzet és az érdekeltek számára.  

 A mentális betegséggel küzdő emberekre irányuló projekt bemutatása (az érdekeltek 

körében végzett felmérés eredményeként, mivel az ügyfelek többsége a mentális 

egészséggel kapcsolatos problémákról számolt be). 

A társadalmi értékelvek alkalmazása segítette a szervezetet az általuk nyújtott szolgáltatások 

javításában és a tevékenységük által teremtett társadalmi érték növelésében. A változások 

megértése és az ahhoz való alkalmazkodási hajlandóság, valamint az érdekelt felek 

észrevételeinek figyelembevétele azt jelentette, hogy az ügyfelek elégedettségi szintje javult. 

A program által támogatott összes, a programban résztvevő, mentális egészségi problémákkal 

küzdő 67 ügyfélnek javult az általános közérzete és a mentális egészsége, ezek közül a felének a 

fizikai egészsége is, valamint nőtt az önbecsülésük és az életük kiegyensúlyozottabbá vált. A ZAM, 

- saját tapasztalatai alapján -, másokat is buzdít a társadalmi érték elveinek alkalmazására. A 

szervezet szerint elengedhetetlen, hogy értékeljék és összehasonlítsák bármely szervezet 

eredményeit és tevékenységeit, érdeklődjenek minden érdekelt fél véleménye iránt, és 

folyamatosan törekedjenek a cél elérésére - azaz a társadalmi változások megteremtésére és a 

társadalmi értékteremtésre (Social Value UK , 2017; ZAM, 2018). 
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3.2 Társadalmi hatáselemzés 

A növekvő globális verseny fényében és a tudáságazat és az ipar és a társadalom közötti 

szorosabb kapcsolatok megteremtésének szükségessége érdekében a kormányzati tisztviselők és 

a döntéshozók minden szinten erőteljes társadalmi hatásvizsgálati módszereket igényelnek. A 

társadalmi hatást, mint megbízható, és széles körben elfogadható mutatókat mérni meglehetősen  

nehéz feladat és alig lehet értékelni és összehasonlítani. Számos más jól ismert probléma van a 

szociális hatásvizsgálat gyakorlatában, mint például: 

1. Hiányzik vagy kevés az értékeléshez felhasználható adat, és nincs megegyezés arról, hogy 

milyen adatokat kell gyűjteni.  

2. A társadalmi hatás a különböző érdekeltek felé irányul, saját érdekekkel, elvárásokkal és 

preferenciával.  

3. Nehéz egy adott társadalmi hatást összekötni egy konkrét erőfeszítéssel vagy 

tevékenységgel, amely azt okozta (Spaapen és Van Drooge, 2011). 

A szociális hatásvizsgálatot úgy tekintik, mint az emberekre ható valamennyi hatás értékelésére 

szolgáló keretrendszert és minden módot, ahogyan az emberek és a közösségek befolyásolják 

környezetük minden elemét (társadalmi-kulturális, gazdasági és biofizikai) (Vanclay, 2003). Ez a 

fejlődéssel kapcsolatos társadalmi kérdések megértésének és későbbi kezelésének folyamata 

(Franks, 2012).  

Általában véve a társadalmi hatás értékelésének középpontjában a fejlődés társadalmi 

következményeinek elemzése, nyomon követése és kezelése áll. Ez egy kutatási tanulmány, amely 

a tudás, a különböző technikák és értékek halmaza. Módszerként vagy eszközként a társadalmi 

hatásvizsgálat bemutatja azt a folyamatot, amelyet a szakértők használhatnak a társadalmi 

hatások mérésére és kezelésére. Ez a megközelítés magában foglalja a tervezett és nem szándékos 

társadalmi következmények (pozitív vagy negatív), tervezett beavatkozások (politikák, programok, 

tervek és projektek) nyomon követését és kezelését, valamint az ilyen beavatkozások által 

kiváltott egyéb társadalmi változási folyamatokat (Vanclay, 2003). 

A társadalmi hatásvizsgálat célja:  

a) Az ökológiai, társadalmi-kulturális és gazdaságilag fenntarthatóbb és méltányosabb 

környezet biztosítása.  

b) A fejlesztés eredményeinek javítása, amely nem csak a negatív és nem szándékos 
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megoldások kezelése és enyhítése révén történik.  

c) A közösségek és az összes érdekelt fél támogatása azok fejlesztési céljainak 

azonosításában és a pozitív hatások maximalizálásában, amelyek még jelentősebbek 

lehetnek, mint a negatívok által okozott károk minimalizálása. 

d) Hozzájárulás a politikák, programok és projektek menedzsmentjéhez.  

e) Az érintettek bevonása a társadalmi hatásvizsgálatba, figyelembe véve tudásukat és 

álláspontjukat. 

f) Mutasson rá, hogy a társadalmi, gazdasági és biofizikai hatások egymáshoz kapcsolódnak, 

és az egyik megváltoztatása a másik kettő megváltoztatását jelentheti. 

g) A tervezett beavatkozások környezeti elemzése. Azonban ezt az elemzést más típusú 

eseményekből, például természeti katasztrófákból vagy demográfiai változásokból eredő 

társadalmi hatások elemzésére is lehet használni (Vanclay, 2003). 

A társadalmi hatás mindaz, amit az egyének, a társadalmi csoportok vagy a gazdasági alanyok 

számára nyilvánvaló és érzékelhető, és ezek lehetnek pozitívak vagy negatívak (Vanclay, 2002). A 

társadalmi hatást az emberek életében történt egy vagy több aspektusának megváltozásával lehet 

leírni (Vanclay, 2003):  

 Az életmód, amely azt jelenti, hogy hogyan élnek, dolgoznak és kommunikálnak 

 Kultúra (közös meggyőződés, szokások, értékek és nyelv) 

 Közösség (kohézió, stabilitás vagy közösségi jelleg) 

 Politikai rendszerek, amelyek olyan léptékűek, amelyben az emberek részt vehetnek az 

életüket vagy a demokrácia minőségét befolyásoló döntések meghozatalában 

 Környezet (a levegő és a víz minősége, az élelmiszer rendelkezésre állása és minősége, a 

por és a zaj, amelynek ki vannak téve; higiénia, biztonság és az erőforrásokhoz való 

hozzáférés és az erőforrás-ellenőrzés) 

 Egészség és általános jólét   

 Személyes vagyon és jogok 

 Aggodalmak és vágyak.  
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3.3 A társadalmi hatásvizsgálati folyamat fázisai 

A társadalmi hatásvizsgálat hat fázisa különböztethető meg: 

1. Tartalom meghatározás 

A társadalmi hatás felmérése annak hatókörének meghatározásával kezdődik, azaz a hatókör 

meghatározásának fázisa a társadalmi hatásvizsgálat társadalmi és földrajzi határainak 

meghatározását jelenti. Ez a szakasz meghatározza az értékelés és elemzés későbbi szakaszainak 

mutatóit, meghatározva a vizsgálat hatókörét, időzítését és fókuszát. Ezenkívül ebben 

a szakaszban mindazoknak az azonosítása megtörténik, akiket a társadalmi változások 

valószínűleg befolyásolni fognak. A tartalommeghatározási szakasz kimenete a cél, a hatókör és a 

méret és a prioritási kérdések meghatározása, és a referencia kritériumok meghatározása a 

következő értékelési szakaszok számára (Franks, 2012). A folyamat elején azonosítják az 

esetlegesen felmerülő problémákat, az ezek kezelésére vonatkozó tervvel egyidejűleg 

(Queensland kormány, 2018). 

2. Alapvonal / regionális elemzés  

Ahhoz, hogy az értékelés sikeres és pontos legyen, az érintett intézményeknek meg kell érteniük 

egy olyan térség körülményeit, ahol a társadalmi hatást mérik. A kiindulási vizsgálat során egy 

adott terület vagy régió alapvető jellemzőit elemezzük, például a társadalmi vagy gazdasági 

jellemzőket (demográfiai profil és gazdasági helyzet, kultúra, természeti erőforrások, érdekelt 

felek bevonása, infrastruktúra, a helyi munkaerőpiac profilja, stb.). Az elemzés eredményei 

alapértékeket és referenciaértéket szolgáltatnak a közösség állapotának értékelésére a változás 

előtt és után (Franks, 2012). Ahhoz, hogy a társadalmi hatásokat a lehető legpontosabban 

értékeljék, a társadalmi alapadatoknak naprakésznek kell lenniük, és megbízható forrásokból kell 

származniuk (Queensland kormány, 2018). 

3. Hatásvizsgálat  

A hatásvizsgálati szakasz célja, hogy azonosítsa és előrejelezze a projekthez kapcsolódó lehetséges 

társadalmi hatásokat, és meghatározza azok mértékét és jelentőségét. Ez a fázis lehetővé teszi az 

érdekelt felek és a projektfejlesztők számára, hogy döntsenek arról, hogy mely projekt 

alternatívák érik el leginkább a projektre meghatározott társadalmi célkitűzéseket, miközben 

elkerülik a negatív hatásokat (Franks, 2012). 
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4. Társadalmi hatásmenedzsment terv 

Az előző szakaszban azonosított minden potenciálisan jelentős társadalmi hatást a jelentőségük 

alapján kell értékelni, szem előtt tartva, hogy a lehetséges hatások lehetnek pozitívak és negatívak 

is. Ezután a pozitív és negatív hatások elemzését követően irányítási stratégiát kell javasolni a 

pozitív és a negatív hatások minimalizálása / enyhítése érdekében (Queensland Kormánya, 2018).  

5. Monitoring és jelentéstétel 

Emlékeztetőül: a társadalmi hatás sikeres értékeléséhez a teljes értékelési folyamat figyelemmel 

kísérése és ellenőrzése szükséges. A monitoring és a jelentéstételi szakasz az elért eredményekről 

szóló információk összegyűjtését, elemzését és terjesztését foglalja magában, ezáltal segítve az 

átfogó értékelés finomítását és javítását. A nyomonkövetés garantálhatja, hogy az összes 

felhasznált információ naprakész és releváns legyen. A monitoring szakasz eredményei segítenek 

nyomon követni a társadalmi hatások mérési folyamatát, azonosítani a szükséges változásokat, és 

tájékoztatni az érdekelteket a társadalmi hatások kezelésének előrehaladásáról (Franks, 2012). Ha 

idővel változások történnek egy régióban, vissza kell térni a második fázisra, és frissíteni és 

módosítani kell az alapvonalat / regionális elemzést (Queensland Kormánya, 2018). 

A monitoring célja:  

 Nyomonköveti az előrehaladást és vizsgálja az értékelés megfelelőségét 

 A projekt tényleges hatásainak értékelése a potenciális projektekhez képest 

 Az érdekelt felek közötti kommunikáció és együttműködés megkönnyítése.  

 

6. A társadalmi hatásvizsgálati és menedzsment-folyamatok elemzése és felülvizsgálata  

A végső szakasz az értékelési szakaszban előre jelzett társadalmi hatások összehangolása a 

megvalósítás során tapasztalt tényleges hatásokkal. Ezt követően a különbségeket elemezhetjük, 

és áttekinthetjük és javíthatjuk a társadalmi hatásmenedzsment megközelítéseit (Franks, 2012). 
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Az alábbi 1. ábra a társadalmi hatásvizsgálat teljes folyamatát mutatja. 

 
1. ábra: A társadalmi hatásvizsgálat folyamata 

Forrás: Franks (2012) 
 

3.4 Társadalmi vállalkozási teljesítménymenedzsment 

A társadalmi vállalkozásokat úgy kell kezelni és irányítani, hogy társadalmi küldetésük 

teljesítésében a legjobb teljesítményt érhessék el. A szociális célok elérése és a szociális 

vállalkozások általános teljesítménye számos tényezőtől függ, például: 

1. Társadalmi vállalkozáskezelési módszer 

Számos kutatási tanulmány rámutat arra, hogy a társadalmi vállalkozásmenedzsment módszer a 

piaci és üzleti magatartás tekintetében közvetlen hatással van a teljesítményre (Morris és Webb 

és Franklin, 2011). A piacorientált magatartás például segíthet egy szervezetnek abban, hogy 

piacorientált kultúrát hozzon létre, amely végül hatással lesz a teljesítményére. Annak ellenére, 

hogy a társadalmi vállalkozások célja a társadalmi célok teljesítése, nem hagyhatják figyelmen 

kívül / feledkezhetnek meg kereskedelmi tevékenységükről sem. Egy társadalmi vállalkozás 

kereskedelmi teljesítménye javíthatja társadalmi teljesítményét, mivel a kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételek felhasználhatók a társadalmi célok elérésére (Seelos és 

Mair, 2007), azaz a magas szintű üzleti teljesítmény növeli a társadalmi célok elérésének esélyeit. 
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A kereskedelmi tevékenységükből elegendő jövedelmet termelő társadalmi vállalkozások ezt a 

jövedelmet hasznosíthatják többféle szociális szolgáltatás biztosítására, és ezáltal növelhetik az 

ügyfelek elégedettségét (Dacin et al., 2011). Ezen túlmenően a társadalmi vállalkozás által végzett 

kereskedelmi tevékenységek segítik a vállalati márkanév megerősítését a szociális szektorban. 

Hasonlóképpen, a szociális területen kiválóan tevékenykedő társadalmi vállalkozások is sikeresek 

lehetnek üzleti tevékenységükben (Napoli, 2006). 

2. Társadalmi vállalkozási menedzsment stratégia  

A stratégiailag orientált magatartás pozitív hatással van egy társadalmi vállalkozás 

teljesítményére. Ez a viselkedés azzal kapcsolatos, hogy a vállalkozások hogyan viselkedjenek 

ügyfeleik, versenytársaik és más külső tényezők felé, hogy tájékozott stratégiai döntéseket 

hozzanak (Li és Wiem és Liu, 2010). 

Két fő menedzsment-orientáció létezik a stratégiai magatartás tekintetében, ahogyan a 

vállalkozások viselkednek, és amelyek befolyásolhatják a piaci lehetőségek kiaknázását és azok 

eredményeit és teljesítményét: 

a) Először is, a piacorientáció, amely olyan szervezeti megközelítés, amely olyan szervezeti 

magatartást támogat, amely ösztönzi a vállalkozást a piaci információk aktív generálására, 

amely ezután segíti a vállalkozást, hogy jobban reagáljon ügyfeleire, versenytársaira és más 

érdekeltekre (Shoham et al ., 2006). A piaci orientációra való törekvés lehetővé teszi a 

társadalmi vállalkozások számára, hogy megtanulják, hogyan tudják hatékonyan irányítani 

erőforrásaikat piaci céljaik elérése érdekében (Carmen és Jose, 2008), valamint egy olyan 

speciális szervezeti kultúra kialakítására, amely azonnal alkalmazkodik a piaci változásokhoz 

(Hurley és Hult, 1998). 

b) Másodszor, a vállalkozói orientáció, amely a döntéshozatal módszereinek, eljárásainak és 

megközelítésének elemzésére összpontosít, hogy a vezetők a lehető legjobb döntéseket 

hozzák az új termékek kifejlesztése, a piacra való bevezetése és a piaci lehetőségek 

kihasználása érdekében. A vállalkozói orientált társadalmi vállalkozások nagyobb 

valószínűséggel szokatlan lépéseket tesznek az új ötletek és piaci lehetőségek keresésében, 

ami erősíti azon képességüket, hogy új pénzügyi és nem pénzügyi forrásokat szerezzenek 

vállalkozói tevékenységeikhez, ezáltal növelve teljesítményüket (Pearce és Fritz és Davis, 

2010).   
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A magasabb üzleti teljesítmény elérése érdekében elengedhetetlen, hogy mindkét megközelítést 

összekapcsolják a vállalkozói lehetőségek típusától függően. A piacorientált és a 

vállalkozásorientált magatartásokra egyaránt hangsúlyt fektető vállalkozások versenyelőnyt érnek 

el azzal, hogy képesek hatékonyan alkalmazkodni a piaci kihívásokhoz, és ennek 

eredményeképpen növelik sikerességük esélyeit (Morris et al., 2007). A társadalmi vállalkozásokat 

mind az elvekkel, mind a módszerekkel összhangban kezelve a vállalkozók el tudják érni a kívánt 

társadalmi és gazdasági célokat, mivel mindkét irányvonal motiválja a társadalmi vállalkozásokat, 

hogy jobban megértsék ügyfeleiket és kielégítsék szükségleteiket, miközben elégedettségüket 

növelik. A vállalkozói magatartás-orientáció a társadalmi vállalkozási menedzsmentben elősegíti a 

piaci információk jobb kihasználását, a potenciális lehetőségek értékelését és felhasználását mind 

a szociális, mind a kereskedelmi szektorban, és ezek azok a elemek, amelyek lehetővé teszik a 

társadalmi vállalkozások számára, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat kínáljanak 

ügyfeleiknek, amelyek mind a társadalmi, mind pedig a kereskedelmi igényeiket kielégítik (Liu és 

Takeda és Ko, 2014). 

3.5 Társadalmi vállalati teljesítménymérés (a siker mérésének 

módja) 

A társadalmi vállalkozások teljesítményének mérésére szolgáló rendszer célja azoknak a 

menedzsment-ellenőrzési területeknek az elemzése, amelyek a sikerüket ösztönzik. Ez a rendszer 

megkönnyíti a társadalmi vállalkozás irányítását és ellenőrzését, azonosítva a következő három 

referenciamezőt: 

1. Gazdasági-pénzügyi teljesítmény: a szociális vállalkozás általános teljesítményének 

(nyereség vagy hozzáadott érték) meghatározása az analitikai eredményekkel együtt 

(szolgáltatások termelési költsége vagy hatékonysági mutatók). 

2. Társadalmi hatékonyság: az elvégzett munka minőségének és mennyiségének mérése, 

valamint a társadalmi vállalkozásnak a tervezett kedvezményezettekre és a közösségre 

gyakorolt hatásának meghatározása. 

3. Intézményi legitimitás: a társadalmi vállalkozásra alkalmazandó jogszabályoknak való 

megfelelés ellenőrzése. 
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Gazdasági-pénzügyi teljesítmény  

A gazdasági és pénzügyi eredmények mérése olyan eszköz, amelyet a társadalmi vállalkozások 

fenntarthatóságuk értékelésére használnak. A szociális vállalkozások - más nonprofit 

szervezetekkel vagy alapítványokkal ellentétben - olyan profitorientált gazdasági társaságok, 

amelyeknek pénzügyi szempontból életképesek kell maradniuk, és szociális célokat kell követniük, 

miközben továbbra is megfelelnek a gazdasági és pénzügyi hatékonysági előírásoknak. Ezért egy 

társadalmi vállalkozásban meg kell mérni a gazdasági és pénzügyi teljesítménymutatókat, és 

minden pénzügyi kimutatást szükséges elkészíteni és elemezni (Bagnoli és Megali, 2011).  

Társadalmi hatékonyság   

Az utóbbi években különös figyelmet fordítottak a vállalkozások pénzügyi teljesítményét mérő 

üzleti modellekre. A társadalmi vállalkozásoknak azonban olyan teljesítménymérési rendszereket 

kell bevezetniük, amelyek nem csak a pénzügyi mutatókra összpontosítanak, hanem emellett a 

nem pénzügyi kimeneteiket és eredményeiket is értékelik. 

Ez a modell tartalmazza a nem pénzügyi mutatók értékelését. Ebben az összefüggésben a 

hatékonyságot olyan intézkedésnek tekintjük, amelyhez a vállalkozásnak sikerült elérnie a 

társadalmi céljait és szükségleteit, és stratégiáit végrehajtania, miközben a rendelkezésre álló 

erőforrásait társadalmilag elszámoltatható módon hasznosítja (Kanter és Summers, 1987). A 

társadalmi hatékonyság érdekében meg kell mérni a társadalmi vállalkozás tevékenysége által 

elért eredményeket. Ugyanakkor fontolóra kell venni, hogy ez a tevékenység milyen mértékben 

járul hozzá a lakosság jólétéhez és az össztársadalom céljainak eléréséhez (Bagnoli és Megali, 

2011). Figyelembe kell venni az egész folyamat fenntarthatóságát is (Darby és Jenkins, 2006). A 

társadalmi hatékonyság mérésének négy mutatót kell tartalmaznia: 

1. Bemenetek és források, amelyek hozzájárulnak a vállalkozói tevékenység 

megvalósításához. 

2. A társadalmi küldetés elérése érdekében megvalósított tevékenységek révén előállított 

kimenetek.  

3. Eredmények és előnyök a tervezett kedvezményezettek számára. 

4. Hatás és következmények a szélesebb közösség számára.  

Intézményi legitimitás  
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Az intézményi legitimitás magában foglalja annak ellenőrzését, hogy egy társadalmi vállalkozás 

tiszteletben tartotta-e saját maga által előírt szabályokat, azaz az alapszabályát, küldetését, 

cselekvési programját és az intézményi képletre alkalmazandó jogi normákat. Meg kell vizsgálni az 

intézményi koherenciát, azaz azt a folyamatot, amelyben a vállalkozás megvalósítja projektjeit, és 

tevékenységét a küldetés-halmazának megfelelően végzi, valamint a vállalkozás létrehozásakor 

megállapított értékek és normák betartását. A legitimitást illetően azt ellenőrzik, hogy a 

társadalmi vállalkozás megfelel-e az ilyen típusú vállalkozásokra vonatkozó általános és különleges 

jogi előírásoknak.  

A társadalmi vállalkozások teljesítményének mérésére szolgáló ellenőrző modell egyszerűsítése 

érdekében a társadalmi vállalkozások a 2. ábrán látható mutatók és eszközök térképét készíthetik 

el. 

 
2. ábra A többdimenziós kontroll modell 

Forrás: Bagnoli and Megali (2011) 
 

A társadalmi teljesítménymérés és menedzsment mindhárom dimenziójának (gazdasági-pénzügyi 

teljesítmény, társadalmi hatékonyság és intézményi legitimitás) a társadalmi vállalkozások 
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teljesítményének ún. ex-post, vagy utólagos értékelésének a részévé kell válnia. A társadalmi 

vállalkozásoknak figyelembe kell venniük az egyes referenciaterületekre vonatkozó alábbi 

mutatókat (Bagnoli és Megali, 2011): 

1. A gazdasági-pénzügyi teljesítmény területén:  

a) Nyereség-veszteség számla, amely bemutatja a vállalkozás életképességét. 

b) Gazdasági és társadalmi hozzáadott érték, amely az érdekeltek számára tisztességes 

díjazást demonstrál.  

c) Pénzforgalmi kimutatás 

d) Információ a termelési költségeknek a bevételekre gyakorolt súlyáról, valamint az 

összehasonlítás a piacon lévő más termékekkel kapcsolatban 

e) Információ a vállalkozás által végzett tevékenységek / projektek összes költségéről. 

2. A társadalmi hatékonyság területén: 

a. Az erőforrások és a gyártási módszerek (környezeti és társadalmi) 

fenntarthatóságának értékelése. 

b. A szó fizikai értelmében vett kimenetek, azaz a megszervezett események vagy 

szolgáltatások száma. 

c. A teljesítménymutatók által kifejezett eredmények. 

d. A gazdasági és társadalmi hatások értékelése. 

3. Az intézményi legitimáció területén: 

a) Intézményi koherencia. 

b) A jogszabályok betartása. 

c) A másodlagos normák betartása. 

3.6 A beruházások társadalmi megtérülése  

Mivel a társadalmi vállalkozások egyre nagyobb nyomás alá kerülnek teljesítményük és 

létrehozott értékük mérése tekintetében, elkerülhetetlen az ilyen mérések megfelelő 

módszereinek keresése. A teljesítménymérési rendszer egyik példája a beruházás társadalmi 

megtérülési módszere (SROI), amely jelenleg képes kifejezni ezt a hatást. A beruházások 

társadalmi megtérülésének módszertana ma is jelentős érdeklődést vált ki mind az állami, mind a 

magánszektorból. Az európai országokban a kormányok aktívan bátorították a harmadik 

szektoron belüli társadalmi vállalkozásokat, hogy mérjék a társadalmi értéküket a társadalmi 

megtérülés segítségével, így ez lett az iparág „normája”. Ez a mérési módszer a társadalmi 
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vállalkozás által létrehozott társadalmi, környezeti és gazdasági értékek megértésének, 

menedzsmentjének és jelentéstételének eszköze. A társadalmi megtérülés lehetővé teszi a 

társadalmi vállalkozások számára, hogy jobban megértsék a szolgáltatásnyújtás szélesebb körű 

hatásait és monetárisan számszerűsítsék ezt az értéket (Millar és Hall, 2013). 

A társadalmi megtérülés a költség-haszon elemzés (CBA) és a társadalmi számvitel alapelvein 

alapul, és a társadalmi érték mérésének legfejlettebb és legösszetettebb megközelítése lett 

(Tuam, 2008).  

A társadalmi megtérülés elemzése számos különböző formát ölthet; magában foglalhatja az egész 

szervezet által generált társadalmi értéket, vagy csak egy konkrét projektre vagy összpontosíthat a 

szervezet munkájának egy konkrét aspektusára is. Ez főként házon belüli gyakorlatként valósítható 

meg, vagy pedig egy külső kutató irányításával. 

A társadalmi megtérülés elemzésnek két típusa van (UK Cabinet Office, 2009): 

1. Értékelő, amely visszamenőleg történik, és a már elért eredményeken alapul. 

2. Előrejelző, amely megmutatja, hogy mekkora társadalmi értéket fog létrehozni, ha a 

tevékenységek megfelelnek a tervezett eredményeknek.  

Ezért a társadalmi megtérülés visszamenőleg mérheti a már megtörtént eredményeket (értékelő 

típusú), vagy előrejelezheti, hogy mekkora érték keletkezik, feltéve, hogy a beavatkozás megfelel 

a tervezett eredményeknek (előrejelző típus). 

Egyszerűen fogalmazva, a társadalmi megtérülés a juttatások nettó jelenértékének és a 

befektetések nettó jelenértékének az aránya. A társadalom értékének/társadalmi megtérülésnek 

hét elve van, amelyek a fentiekben bemutatottak szerint mérik és értékelik a társadalmi 

megtérülést. 

A társadalmi megtérülés módszerét eredetileg a Roberts Enterprise Development Fund (REDF) 

fejlesztette ki az USA-ban az 1990-es évek közepén, majd azt követően Nagy-Britanniában 

tesztelték a társadalmi értékmérés kormányprogramjában (Arvidson, 2013). A bemenetek és 

kimenetek meghatározása ebben a módszerben elengedhetetlen. Ezt követően ezekhez a 

bemenetekhez és kimenetekhez pénzösszegeket rendelnek, ami a társadalmi megtérülés számítás 

folyamatához vezet. Az arány azt jelzi, hogy egy befektetésből származó monetáris egység (egy 

EUR) a társadalmi érték hány monetáris egységét eredményezi (EUR) (Kara, 2012).  
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Annak ellenére, hogy a monetáris egységeket a társadalmi megtérülés elemzésben használják, 

nem fejezi ki önmagában a pénzügyi értéket, hanem inkább a társadalmi érték 

megfogalmazásának közérthető módszere. A társadalmi megtérülé-mérésnek az érdekeltek 

kvalitatív elemzésén kell alapulnia, amelyben azokat olyan emberek vagy szervezetek határozzák 

meg, amelyek pozitív vagy negatív változást tapasztalnak az elemzett tevékenység eredményeként 

(Nicholls et al., 2009). A társadalmi megtérülés egy olyan keretrendszer, amely segít a 

szervezeteknek a társadalmi értékteremtésre összpontosító tevékenységeik hatékonyságának 

növelésében. Ez egy folyamat a beavatkozások, programok, politikák vagy szervezetek által 

létrehozott társadalmi, gazdasági és környezeti értékek megértéséhez és méréséhez (Sholten et 

al., 2006).  

A társadalmi megtérülés-vizsgálat lefolytatása hat szakaszon keresztül történik. Ezt a folyamatot a 

3. ábrán mutatjuk be. Az első három szakasz középpontjában az adatgyűjtés áll. A negyedik 

szakaszban az adatokat is összegyűjtjük, de elemezzük a folyamat egyes szakaszai közötti 

átfedéseket. Az ötödik szakaszban az összegyűjtött adatokat elemezzük, amelyet aztán az adatok 

nyilvánosságra hozásának és bemutatásának utolsó szakasza követi (Banke-Thomas, 2015). 

 
3. ábra A befektetés társadalmi megtérülési folyamatának szakaszai 

Forrás: Banke-Thomas (2015) 
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1. Mik azoka a szociális innovációk, és mely területeken vagy ágazatokban alkalmazzák őket 

leginkább? 

2. Mely szakaszokból áll a szociális innováció fejlesztésének folyamata? 

3. Mi a különbség a társadalmi értékkel kapcsolatos kimenetek és eredmények között? 

4. Melyek a leggyakrabban használt társadalmi értékmérési módszerek? 

5. Melyek a társadalmi értékelvek? 

6. Mit  jelent a társadalmi hatás? 

7. Hogyan értékelik a társadalmi hatásokat? 

8. Milyen tényezők befolyásolják a társadalmi vállalkozás teljesítményét, és ezt hogyan 

mérik? 

9. Mit jelent a beruházás társadalmi megtérülési vizsgálati módszer? 

10. Milyen lépésekből áll a társadalmi megtérülés folyamatának mérése? 

3.7 Összefoglalás 

A társadalmi innovációk olyan innovatív tevékenységekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosak, 

amelyek célja a társadalmi kérdések kezelése és a társadalmi igények kielégítése. Néhány 

kulcsfontosságú ágazat, ahol a társadalmi innovációt alkalmazzák, például az egészségügyi ellátás 

nyugdíjasok, hátrányos helyzetű állampolgárságú csoportok vagy munkanélküliek számára, vagy 

az éghajlattal vagy a környezettel kapcsolatos ágazatok. A társadalmi innováció fejlesztésének 

folyamata öt szakaszból áll, nevezetesen: ötletek generálása vagy szükségletek megértése; 

prototípuskészítés és ötletek kísérletezése; ötletek értékelése, majd méretezése; innovációk 

menedzsmentje; és szisztematikus változás keresése. A társadalmi értéket a programok, 

szervezetek és beavatkozások szélesebb, nem pénzügyi hatásaiként írják le, amelyek az egyének 

és a közösségek jólétére, a társadalmi tőkére és a környezetre összpontosítanak. A társadalmi 

érték mérésének leggyakoribb módszerei a befektetés társadalmi megtérülése (SROI), a költség-

haszon elemzés (CBA), a társadalmi számvitel és az alapvető hatékonysági források elemzése 

(BER). A társadalmi értéknek hét alapelve van, amely az érintettek bevonására, a változások 

megértésére, az eredmények értékelésére - beleértve az érdekelt felek számára biztosított 

megfelelő információkat és bizonyítékokat -, a változás / érték elemzésére, amelynek 

létrehozásáért a szervezetek felelősek, az átláthatóságra és az eredmények ellenrőzésére. A 

társadalmi hatások értékelése minden társadalmi hatás mérésének keretét képezi, és hat 

szakaszból áll, amelyek során az értékelési mutatókat és a fő érdekelt feleket azonosítják, a 

lehetséges hatásokat feltérképezik és elemzik, egy értékelési stratégiát dolgoznak ki, amelyet egy 
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olyan végső elemzés követ, ahol az eredmények érzékenységét tesztelik. A stratégiai és vállalkozói 

szempontból egyaránt jól kezelt társadalmi vállalkozások társadalmi értéket teremtenek. 

Teljesítményük mérésére három dimenzió mentén kerül sor; ezek a gazdasági-pénzügyi 

teljesítmény, a társadalmi hatékonyság és az intézményi legitimitás.    

Ajánlott irodalom 

 A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI) 

Link: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=hu  

 A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának mikrofinanszírozás és 

szociális vállalkozás területe 

Link: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=hu 
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4. Fejezet: Az Üzleti Modell Vászon
6
, avagy az üzleti terv 

egyoldalas lelke 

Bevezetés 

A világ legsikeresebb vállalata a „CANVAS“, vagy Vászon módszert használja új termékekre 

vonatkozó stratégiák kidolgozására vagy a meglévő termékek stratégiájának értékelésére és 

fejlesztésére. Ez a módszer segíti őket abban, hogy kiküszöböljék a termék iránti túlzott 

orientációt, és kihasználják az üzleti modellt alkotó minden lényeges elemet. Ide tartozik az üzleti 

stratégia fejlesztésének innovatív megközelítése, figyelembe véve az üzleti modell összes elemét, 

miközben ezek optimális kombinációjának keresése is történik. Az üzleti modellezés ilyen velős 

formája könnyen érthető és gyorsan bemutatható a potenciális szponzornak vagy finanszírozónak; 

összekapcsolja a vállalkozást a megvalósítással, nagyon fontos annak elmagyarázásában, hogy a 

csapatok kinek és mit hoznak létre, annak tisztázása, hogy a vállalkozások, beleértve a társadalmi 

vállalkozásokat is, értéket és bevételeket generálnak, és hogyan szállítják a terméket az 

ügyfeleknek. 

Tanulási célok 

A fejezet átolvasása után a tanulók megértik: 

 Mi a Vászon üzleti modell lényege 

 Melyek a Vászon üzleti modell legfontosabb pillérei 

 Hogyan lehet alkalmazni a Vászon modelljét egy társadalmi vállalkozásra 

 Mire kell figyelni a Vászon üzleti modell kidolgozása során. 

4.1 Az Üzleti Modell Vászon 

4.1.1  Az Üzleti Modell Vászon és annak alkalmazása a társadalmi 

vállalkozásra 

Az Üzleti Modell Vászon segíti a vállalatokat az üzleti vezetés összetettségének megértésében. 

Mivel a modell könnyen érthető, ezért egy olyan ideális gyakorlati eszköz, amely elősegíti a 

vállalkozói szellem kibontakozását és megkönnyíti a meglévő üzleti modellek innovációját. A 

társadalmi vállalkozások számára is alkalmas, mivel - mint minden vállalkozáshoz - a túléléshez 

                                                                        

6
 angolul Business Model Canvas 
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profitot kell generálniuk. Ezt a modellt eredetileg két szerző, Osterwalder és Pigneur javasolta 

stratégiai menedzsment sablonként, amely világosan leírja és vizuálisan ábrázolja a legfontosabb 

üzleti elemeket. A Vászon modell egyszerű, releváns és intuitív, bár nem egyszerűsíti az 

üzletszervezés összetettségét (Osterwalder és Pigneur, 2010). A Vászon modell minden érdekelt 

számára lehetőséget kínál arra, hogy közös nyelvet találjanak a vállalkozásuk üzleti modelljéről 

folytatott vitáikban. 

Az Üzleti Modell Vászon kilenc alapvető eleme a következőket foglalja magában: 

1. Ügyfélszegmensek: Különféle embercsoportok vagy szervezetek, amelyeket egy vállalkozás el 

kíván elérni és kiszolgálni.  

2. Értékajánlatok: A termék- és szolgáltatáscsomag, amely értéket teremt egy adott 

ügyfélszegmens számára. Az érték lehet mennyiségi (például ár vagy a szolgáltatás sebessége) 

vagy minőségi, például dizájn, vevői tapasztalat vagy preferenciák). 

3. Csatornák: Módszerek vagy entitások, amelyeket a szervezet használ az értékajánlat 

kommunikálására egy adott ügyfélszegmens számára. A csatornák lehetnek közvetlen vagy 

közvetett, és tulajdonosi vagy partneri csatornák.  

4. Ügyfélkapcsolatok: A szervezet által létrehozott kapcsolat típusai az ügyfelek bizonyos 

szegmenseivel.  

5. Bevételi források: Az a készpénz, amelyet egy szervezet az egyes ügyfélszegmensekből 

generál, és az értékajánlatokból származó bevételek szerkezete, beleértve az egyes bevételi 

források arányát amelyek hozzájárulnak az összes bevételhez. Minden üzleti modell magában 

foglalhatja az egyszeri / nem ismétlődő, az ügyfelek fizetéséből származó és az ismétlődő, 

hosszú távú üzleti szerződések alapján folyamatban lévő kifizetésekből származó tranzakciós 

bevételeket. 

6. Kulcsfontosságú erőforrások: Az üzleti stratégia fenntartásához és támogatásához szükséges 

stratégiai eszközök. Ezek az erőforrások lehetővé teszik a szervezet számára, hogy 

értékajánlatot hozzon létre és kínáljon, elérje a piacokat, kapcsolatot tartson fenn az 

ügyfélszegmensekkel, és bevételt szerezzen. A kulcsfontosságú erőforrások egy szervezet 

tulajdonában lehetnek, vagy kölcsönözhetők vagy megszerezhetők a kulcsfontosságú 

partnerektől. 

7. Fő tevékenységek: A legfontosabb tevékenységek, amelyeket a szervezetnek meg kell tennie 

az üzleti modell hatékony működése érdekében; kulcsfontosságúak a szervezet 

értékjavaslatának végrehajtásához, a piacok eléréséhez, az ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez és 
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a bevételek megszerzéséhez. 

8. Kulcsfontosságú partnerségek: A beszállítók és partnerek hálózata, amelyet egy szervezet 

ápol ahhoz, hogy az üzleti modell megfelelően működhessen.  

9. Költségszerkezet: Az üzleti modell működtetésével kapcsolatos összes költség. 

A költségszerkezetet mint minden elsődleges és legfontosabb monetáris következményként 

definiálják, miközben ez egy adott üzleti modell szerint működik. A költségszerkezet 

elsősorban rögzített és változó költségeket, valamint a méretgazdaságosság költség-előnyeit 

foglalja magában. 

A társadalmi vállalkozások számára, amelyeket Osterwalder és Pigneur "nonprofit üzleti 

modelleknek" tart, a Vászon adaptálható az ilyen vállalkozásokra támasztott követelményeknek 

való megfeleléshez, és lehetővé teszi számukra üzleti modelleik előkészítését, majd azok újításait. 

Harmadik fél által finanszírozott vállalkozás modelljében a termék vagy szolgáltatás 

kedvezményezettje / felhasználója nem fizet. A fizető ehelyett egy harmadik fél, mint például egy 

adományozó. A harmadik fél fizeti a szervezetet / vállalkozást annak a feladatának a teljesítéséért, 

amely természetéből adódóan társadalmi, ökológiai vagy állami jellegű feladat. A fizető felek 

például lehetnek emberbarátok, jótékonysági szervezetek vagy kormányok (Osterwalder és 

Pigneur, 2010). A nonprofit szervezetek számára készült Vászon hasonlít egy olyan sokoldalú 

platformhoz, amelyet profitorientált üzleti modellekhez használnak, és az eredeti Vászon 

modellhez képest nem igényel lényeges változtatásokat.  A vállalati társadalmi felelősségvállalás 

hármas alapvonallal rendelkező (gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság) modelljei 

esetében (ami egy társadalmi vállalkozás esetében releváns) a Vászon két új alapvető 

építőelemmel egészül ki, amelyek értékei megfelelnek az alábbiaknak (Elkington, 2004): 

1. Társadalmi és környezeti költségek 

2. Társadalmi és környezeti hatások / előnyök 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás három fő alapvonallal rendelkező modell célja a negatív 

társadalmi és környezeti hatások minimalizálása és a pozitív hatások maximalizálása.  

Következésképpen a kiegészített kulcsfontosságú elemek az alábbiak szerint változtatják meg az 

építőelemek sorrendjét:  

1. Küldetés; 2. Ügyfélszegmensek; 3. Értékajánlatok; 4. Csatornák; 5. Ügyfélkapcsolatok; 6. 

Bevételi források; 7. Kulcsfontosságú erőforrások; 8. Fő tevékenységek; 9. Kulcsfontosságú 
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partnerségek; 10. Költségszerkezet, és 11. Hatások és intézkedések.  

Az üzleti modell vászon olyan üzleti terv, amely mentes minden szükségtelen részletről és 

előrejelzéstől, amelyeket nem lehet elkészíteni, és amelyek általában megtalálhatóak a 

hagyományos üzleti tervben. Azt vázolja fel, hogy mit, kinek és hogyan kíván tenni egy szervezet, 

és hogyan képzeli el a működését.  

A társadalmi vállalkozóknak a következőkre kell gondolniuk:  

a) Üzleti modell feltérképezése: Milyen az üzleti modellünk?   

A befejezés után egy egyoldalas térkép áll rendelkezésre arról, hogy pontosan miként hozzák létre 

és ragadják meg az értékajánlatot az ügyfelek számára.  

b) Környezetkutatás: Melyek a piac jellemzői? 

Minden üzleti modellre nyomást gyakorolnak azok a különböző források, amelyek a szervezet 

működési környezetéből származnak. A társadalmi vállalkozóknak fel kell tárniuk ezt a 

környezetet, hogy felismerjék a potenciális veszélyeket, a nagy lehetőségeket és kitöltsék a 

lehetséges piaci réseket.  

c) Egyedi érték / versenyelőny megkeresése: Miben tudunk versenyezni?  

A társadalmi vállalkozóknak el kell dönteniük, hogy ki ellen versenyeznek, ha túl akarják szárnyalni 

versenytársaikat. Fontos lehetőségeket kell felfelfedezniük, hogy versenytársaiktól 

különbözzenek. 

d) A minőség értékelése: Honnan tudjuk, hogy az üzleti modellünk helyes-e? 

Egy üzleti modell kidolgozása ugyan könnyű lehet, ám azt nehéz lehet kitalálni, hogy milyen 

fejlesztésekre van szükség. A társadalmi vállalkozóknak képesnek kell lenniük felismerni a 

fejlesztési lehetőségeket. 

e) Prototípuskészítés: Hogyan lehet javulást elérni?  

Ha egy társadalmi vállalkozás ismeri a jelenlegi helyzetét, és tisztában van azzal, hogy milyen 

javításokra van szükség a sikerhez, akkor meg kell próbálnia áthidalni az azonosított rést. A 

szervezeteknek több üzleti modellverzió olcsó és gyors prototípusát kell létrehozniuk. Az ilyen 
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prototípusokkal meglepően gyorsan jelennek meg új lehetőségek. 

f) Tesztelés és kockázatelemzés: Mi veszélyeztetheti az ötletünk megvalósítását?  

Miért nem jár sikerrel az üzleti modellek többsége? Előre kell jelezni a leggyakoribb hibákat, mivel 

minden vállalkozás végez teszteléseket a kudarcok elkerülése érdekében. A szervezeteknek fel kell 

állítaniuk az üzleti kísérletek belső rendszerét a kockázat enyhítésére.  

Ügyfél / Kedvezményezett Szegmensek 

A társadalmi vállalkozóknak pontosan meg kell határozniuk a célszegmenseiket, még akkor is, ha 

ezek a szegmensek nem fizetnek, és nem lenne helyük egy hagyományos Üzleti Modell Vásznon. 

Társadalmi értékjavaslatok 

Gondoskodni kell arról, hogy a társadalmi vállalkozás mögött tökéletes indok legyen, ösztönözve 

az ügyfeleket termékek vásárlására, rávilágítva arra, hogy érzékeljék, milyen hatást gyakorol a 

társadalmi vállalkozás a társadalomra.  

Hatásvizsgálat 

A társadalmi vállalkozóknak pontosan tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen társadalmi hatást 

fejtenek ki és ezt milyen módon értékelik.  

Többlet 

Fontos, hogy a társadalmi vállalkozók megtervezzék és világosan közöljék, hogy hogyan 

szándékozzák kezelni és újrabefektetni a megszerzett nyereséget.  

4.2 A társadalmi vállalkozás küldetése 

A társadalmi vállalkozók küldetése az oka annak, hogy üzleti tevékenységet folytatnak.  

Annak megfogalmazása, hogy mi érdekli egy szervezetet, és hogyan fogja elérni céljait, 

elősegítheti a küldetésen túli döntéseket. Mindig jó elfelejteni a szavakat, és emlékezni arra az 

elsődleges okra, amiért a vállalkozó vállalkozást alapított. Ötletek és érzések helyett helyénvaló 

inkább azokkal a tevékenységekkel kezdeni, amelyeket egy szervezet megvalósítani szándékozik. 

Ha lehetséges, számszerűsíteni kell. A "laptopot minden gyermeknek" egy olyan társaság, amely 
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azért létezik, hogy oktatási lehetőségeket teremtsen a legszegényebb gyermekek számára azáltal, 

hogy minden gyermek számára egy nagy teljesítményű, olcsó és alacsony akkumulátor-

fogyasztású hordozható számítógépet biztosít, olyan tartalommal és szoftverrel, amely egy 

boldog, önálló és együttműködő tanulásra lett tervezve. 

A társadalmi vállalkozóknak tartaniuk kell magukat a döntéseikhez. Nem mindenkit fog 

érdekelni a társadalmi vállalkozás működésének miértje, vagy egyetérteni azzal. Nem mindenki 

akarja majd megvásárolni a termékét - és ez így rendben is van. Egy szervezet kudarcot vall, ha 

mindenkit ki akar kielégíteni, és csak félmunkát végez. Feladatának meghatározása segít a 

szervezetnek megkülönböztetni az új kezdeményezéseket és a társadalmi vállalkozás céljainak 

megfelelő és nem megfelelő követelményeit (függetlenül attól, hogy mennyire jövedelmezőek és 

mennyire hangosan lesznek kommunikálva).  

Miután egy szervezet meghatározta küldetését, a társadalmi vállalkozás bemutatása során ezt 

közölni kell a befektetőkkel, az ügyfelekkel és a beszállítókkal. Ezt a küldetést fel kell tüntetni a 

szervezet weboldalán, bele kell foglalni az e-mail aláírásba, vagy fel kell tüntetni a 

névjegykártyákon. 

A következő kérdések segíthetnek meghatározni a társadalmi vállalkozás küldetését:  

I. rész 
a) Hogyan lehet értéket teremteni egy ügyfél számára?  

b) Hogyan járul hozzá a létrehozott érték a vállalati küldetés teljesítéséhez?  

c) Melyik szolgáltatás jön létre annak érdekében, hogy leküzdje az intézményi akadályokat? 

 

II. rész 
d) Mi az értékteremtés célja? 

e) Milyen különböző típusú ügyfelek vannak (közvetlen és közvetett, kapcsolat típusok és 

kommunikációs csatornák)?  

 
III. rész 
f) Hogyan osztja el egy szervezet a létrehozott értéket?  

 

IV. rész 
g) Melyek a szervezet kompetencia-forrásai? Miben jók a szervezet és annak emberei?  

 
V. rész 
h) Hogyan tud egy vállalkozás egyidejűleg versenyezni és együttműködni? 
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VI. rész 
i) Hogyan lehet egy vállalkozás forrásokat gyűjteni? 

j) Hogyan tud egy vállalkozás bevételre szert tenni a saját finanszírozásának részeként? 

 

VII. rész 
k) Mi a vállalkozás társadalmi hatása (gazdasági, társadalmi és környezeti), és ezt hogyan 

fogja a vállalkozás értékelni?  

VIII. rész  
l) Mik a szervezet ambíciói idő, terjedelem és méret tekintetében? 

 

4.3 Az Üzleti Modell Vászon elkészítése három lépésben 

Az Üzleti Modell Vászon egy olyan eszköz, amely megkönnyíti a minőségi üzleti modell 

létrehozását egy társadalmi vállalkozás számára. Ezenkívül az együttműködés eszközeként segíti a 

vállalkozást az összes érdekelt féllel való kommunikációban, amikor különféle üzleti modelleket 

tárgyalnak és ötleteket generálnak. A Vászon modell lehetővé teszi olyan hipotézisek 

megfogalmazását, amelyeket tovább lehet ellenőrizni / tesztelni az ügyfeleken, amíg a szervezet el 

nem éri azt a pontot, amikor elegendő inputot gyűjt össze legalább egy életképes termék 

létrehozásához. Egyszerűen fogalmazva: egy jó és meggyőző Vászon kellően megalapozza 

a vállalkozást és amikor a vállalkozás újra és újra elkészíti, minden alkalommal változik. Leírja a 

társadalmi érték létrehozásának, megjelenítésének és rögzítésének módját. Az értékteremtés, 

megjelenítés és az érték megragadása pontosan az, amit a társadalmi vállalkozó tesz. Bármelyik 

társadalmi vállalkozónak szüksége van egy üzleti modellre, mint a fenntartható nyereség 

megteremtésének motorjára, hogy elkerülje azt az ördögi kört, amikor támogatási kérelmeket ír, 

és havi gondjai merülnek fel a fizetése miatt. Ezen felül egy egyértelműen megfogalmazott üzleti 

modell segíti a vállalkozást azon a vállalkozói úton, amellyel olyan megoldásokat keres, amelyek 

olyan ügyfelekre / kedvezményezettekre irányulnak, akik számára a vállalkozó biztosan hajlandó 

fizetni a kínált termékért vagy szolgáltatásért. 

Az alábbiakban az Üzleti Modell Vászon kerül bemutatásra három lépésben: 

1. Értékteremtés 

Minden üzleti modell középpontjában az ügyfelek állnak. Ezért ők az elsők, velük kell kezdeni. Az 

ügyfélszegmensek, azok egyedi jellemzői és körülményei, amelyek között termékeket és 
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szolgáltatásokat vásárolnak, döntő jelentőségűek a vállalkozás számára. Mit tud kideríteni egy 

szervezet a társadalmi-gazdasági helyzetükről? A jövedelmükről? Preferenciáikról, igényeikről, 

viselkedésükről és hozzáállásukról? A társadalmi vállalkozás egyetlen populáción belül 

kiszolgálhatja a különböző szegmensek igényeit. Az üzleti modellnek azonban induláskor meg kell 

határoznia egy szegmenst. 

Lehet, hogy egy társadalmi vállalkozónak különbséget kell tennie az ügyfelek és a 

kedvezményezettek között. Azok, akik fizetnek egy termékért vagy szolgáltatásért, nem 

feltétlenül ugyanazok, mint akik azt kizárólag használják. Mindkét ügyfélszegmenst figyelembe kell 

venni, és mindegyikük számára külön értéket kell létrehozni. 

Egy értékjavaslat a társadalmi vállalkozás kulcsa. Ez egy olyan érték, amelyet egy vállalkozás 

létrehoz - oktatást biztosít a hátrányos helyzetű közösségek számára vagy hozzáférést biztosít az 

egészségügyi ellátáshoz -; valami, amitől a vállalkozás azt reméli, hogy a kedvezményezettek 

értékelni fogják. Az értékjavaslat megmagyarázza, hogy a vállalkozás milyen problémát kezdett el 

kezelni a kedvezményezettek csoportjában és hogyan. Az Üzleti Modell Vászon kialakításának 

egyik legnépszerűbb része annak kiderítése, hogy egy termék vagy szolgáltatás megfelel-e az 

ügyfelek igényeinek. Arra kényszeríti a vállalkozást, hogy mélyen megértse vevői igényeit és 

kívánságait, valamint azokat az okokat, amelyek miatt egyedül nem tudják áthidalni az 

akadályokat. A szervezet által létrehozott terméknek vagy szolgáltatásnak figyelembe kell vennie 

ezeket a követelményeket, hogy valóban kielégítse kedvezményezetteinek igényeit a lehetőségek 

keretein belül. 

Az értékjavaslat magában foglalja mind az egyén számára, mind pedig az egész társadalom 

számára létrehozott értéket – egy társadalmi hatást. Ha az ügyfelek és a kedvezményezettek nem 

azonosak, meg kell győződni arról, hogy egy vállalkozás hogyan tud értéket teremteni mindkét 

csoport számára.  

A csatornák határozzák meg, hogy az értékjavaslat hogyan kerül kézbesítésre az ügyfelek számára. 

Lesz-e egy szervezet saját üzlettel, vagy partnerséget fog létesíteni a meglévő üzletekkel, vagy 

elkezdi-e termékeket és szolgáltatásokat online értékesíteni?  

Attól függően, hogy mely kedvezményezettekkel kíván foglalkozni a vállalkozás, lehetséges, hogy 

némi kreativitás szükséges. A célcsoport eléréséhez szükséges egyszerű csatornák azonosításakor 

figyelembe kell venni a szegmens írástudási készségeit, valamint a mobil technológiák 
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alkalmazását, az elektromossághoz való hozzáférést, a tömegközlekedést és hasonlókat. Könnyű 

figyelmen kívül hagyni ezeket a korlátozásokat, ezért ezeket kell először figyelembe venni.  

Az ügyfélkapcsolatok leírják, hogy egy vállalkozás milyen típusú interakciót kíván kialakítani az 

ügyfelekkel. Személyes segítséget- vagy önkiszolgálást biztosít? A közösségi kapcsolatok révén 

nyújt szolgáltatásokat, vagy egy automatizált rendszeren keresztül navigálnak majd az ügyfelek? 

A marginalizált közösségekkel való munka során a bizalom és a tisztelet elengedhetetlen. Az 

ügyfélkapcsolatoknak ezt tükrözniük kell a kommunikáció minden aspektusában. 

2. Értékesítés 

A kulcsfontosságú erőforrások létfontosságúak abban az értelemben, hogy milyen inputokat 

igényel egy termék vagy szolgáltatás. Ha egy szervezet egy terméket gyárt, a kulcsfontosságú 

erőforrások magukban foglalhatják a gépeket. Ha egy szervezet a szolgáltatási szektorban 

működik, akkor a legfontosabb erőforrások lehetnek a technológia vagy valamilyen szellemi 

tulajdon vagy szerzői jog. Minden fizikai, emberi, szellemi és pénzügyi szempontot figyelembe kell 

venni. 

A vállalkozásnak fel kell tennie a kérdést: mi a legfontosabb a gördülékeny induláshoz? 

Tisztességes termékeket forgalmazzon; biztosítson képzést a szabadon bocsátott fogvatartottak 

számára munkaképességük fejlesztése érdekében? Meg kell határozni azokat a kulcsfontosságú 

tevékenységeket, amelyeknek feltételezhetően a kívánt társadalmi hatást érik el. Könnyű 

elmerülni minden olyan lehetőségben, amelyet egy szervezet potenciálisan felhasználhat arra, 

hogy a világ egy élhetőbb hely legyen. Ennek ellenére a legfontosabb tevékenységekre kell 

összpontosítania, legalább addig a pontig, amikor sikeres lesz, és ez azután lépésről lépésre 

bővíthető.  

Nagyon gyakran, különösen a szociális szektorban, a vállalkozások partnereikre támaszkodnak, 

hogy megoldásaikat működőképessé tegyék. A kulcsfontosságú partnerségek kiemelik 

a kapcsolatok jelentőségét, amelyek annyira kritikusak az üzleti siker szempontjából. A társadalmi 

vállalkozók kettős vagy akár háromszoros eredményt akarnak elérni a vállalati felelősségvállalás 

területén (gazdasági, társadalmi és környezeti). Ez azt jelenti, hogy - a meghatározás szerint - 

elszámoltathatók az érintettek szélesebb köre számára. E kapcsolatok megerősítésére és 

kezelésére a legjobb módszer az, amely elősegíti a partnerségek kiépítését a releváns területeken 

működő kulcsfontosságú érdekeltekkel. A szervezeten kívül ki más próbálkozik ugyanazoknak 
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a problémáknak a kezelésével? Kik tekinthetők a szervezet szövetségeseinek? Ez rendkívül fontos, 

főleg, ha egy szervezet a fejlődő gazdaságokban működik, a bizalom és az erős kapcsolatok 

kiépítése olyan partnerekkel, akik ugyanazokat az értékeket képviselik, mint amelyeket 

a szervezet képvisel. 

3. Az érték megragadása 

Hogyan fog egy vállalkozás fizetni mindezért? A bevételi források megmutatják, hogy a 

vállalkozás hogyan generál jövedelmet. Ideális esetben terméket értékesít, hogy profitot 

termeljen. Ha ez nem lehetséges, akkor eladhatja a termék egy verzióját az olyan ügyfeleknek, 

akik megengedhetik maguknak, hogy támogassák azokat, akik szegények és nem tudják 

megvásárolni maguknak ugyanazt a termékváltozatot. A bevételi források a termékek vagy 

szolgáltatások közvetlen értékesítéséből, az előfizetési vagy használati díjakból, valamint a 

kölcsönből, bérletből vagy lízingből származó jövedelmekből származnak. A kreativitás mindig jól 

jön. A bevételi források ezután visszahozzák a vállalkozást az ügyfélszegmensekhez és az 

értékjavaslatokhoz.  

Biztosan minden társadalmi vállalkozó kapott már olyan tanácsot, hogy ne terjessze termékeit 

ingyen. Nem jó ötlet ajándékot adni a kedvezményezetteknek; tiszteletben kell tartani a 

méltóságukat, hogy fizethessenek azokért, amiket a szervezet kínál, még ha csak alacsony áron is. 

Mindenki jobban értékeli azokat a dolgokat, amelyekért fizet, azokkal szemben, amelyeket ingyen 

kap. A társadalmi vállalkozásoknak VALAMI csekély árat kell kérniük a termékükért, vagy más 

módszert kell találniuk a kiegyenlítésre. A szervezetnek másodlagos ügyfelekkel kell rendelkeznie 

termékei vagy szolgáltatásai számára. Partneri viszonyokba léphet harmadik felekkel a termék 

értékesítése érdekében (pl. fejlesztési ügynökségek vagy biztosítótársaságok). Ha egy szervezet 

több bevételi forrást hoz létre, akkor függetlenebbé és ellenállóbbá válik abban az esetben, ha 

ezek közül az egyik netán eltűnik. 

A bevétel generálása költségeket jelent. Az egyes bevételi forrásoknak eltérő árazási 

mechanizmusuk lehet. A vállalkozásnak világosan meg kell értenie költségszerkezetét, hogy meg 

tudja határozni a bevételi források kiinduló árát. A fapados légitársaságok alacsony költség 

struktúra-alapon működnek (költségvezérelt üzleti modell), míg a társadalmi vállalkozás 

remélhetőleg az érték struktúra-alapon (az értékvezérelt üzleti modell) fog működni, amely 

magában foglalhatja mind a magas minőséget, mind egy magas etikai mértékeket. Az ideális 

helyzet akkor fordul elő, ha a kettő kombinált formában van jelen és a minőség nem megy az ár 



TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS MINT A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ESZKÖZE    112 
 

 

rovására. A vállalkozásnak szem előtt kell tartania költségszerkezetét, mind a rögzített, mind a 

változó költségeket, és méretarányos (az egységár csökken több gyártott egységre) vagy 

méretgazdaságos nyereséggel kell számolnia (a vállalkozás hasonló termékeket vagy 

szolgáltatásokat állíthat elő, miközben megosztja a technológiát egy másik vállalkozással vagy 

csomagolás tekintetében és így tovább). 

A szervezet aktuális partnerségének felépítésétől függően tanácsos fontolóra venni bizonyos 

költségek megosztását a partnerekkel, és bizonyos források beszerzését kedvezménnyel vagy 

jótékonysági adományból. Mennyi piaci tőke áll a vállalkozás rendelkezésére? 

Az Üzleti Modell Vászon egy kiváló eszköz, amely segít felvázolni egy társadalmi vállalkozás tervét. 

Minden új tesztelési ciklusban és minden olyan ismétlés során fejlődik, amelyen az eredeti ötlet 

keresztül megy. 

Fontos azonban emlékezni arra, hogy a Vászon csak eszköz. AZ eszköz. Megragadja a vállalkozás 

kulcsfontosságú tényezőit. Azonban a vállalkozás feladata minden olyan további elem 

hozzáadása, amelyek döntő jelentőségűek az üzleti siker szempontjából. 
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4.4 Az Üzleti Modell Vászon alkalmazása egy társadalmi 

vállalkozásra 

Az alábbi 1. ábra szemlélteti az Üzleti Modell Vászon alkalmazását egy társadalmi vállalkozásban: 

 
1. ábra: Üzleti Modell Vászon egy társadalmi vállalkozáshoz 

 
1. Ügyfélszegmensek 

 Különböző embercsoportok vagy szervezetek, amelyeket a vállalkozás el kíván érni és ki 

szeretne szolgálni. 

Tekintettel arra a tényre, hogy a társadalmi vállalkozások a társadalmi hatás elérése érdekében 

folytatnak kereskedelmet, legalább két különféle (bár potenciálisan átfedő) ügyfélkategória lehet:   

a) Azok a vásárlók, akik meg akarják vásárolni áruikat és szolgáltatásaikat (azaz a 

kereskedelmi ügyfelek), és 

b) Azok az „ügyfelek”, akik támogatni akarják a vállalkozás társadalmi hatását, és / vagy 

potenciálisan profitálhatnak ebből a hatásból (azaz a hatásra vevő ügyfelek). 

E két kulcsfontosságú ügyfélszegmens megértése (amely tovább bontható ezen kategóriákon 

belül) kritikus jelentőségű a Vászon Üzleti Modell társadalmi vállalkozásban történő 

FŐ PARTNEREK FŐ TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKAJÁNLATOK ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÜGYFÉLSZEGMENSEK

FŐ ERŐFORRÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK

KÖLTSÉGSZERKEZET BEVÉTELI FORRÁSOK

TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI KÖLTSÉGEK TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HASZNOK
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alkalmazásának megértésében.  

Mivel a társadalmi vállalkozások az Üzleti Modell Vásznat használják a saját üzleti modell 

megvitatására és kidolgozására, szükséges, hogy szigorúan megkülönböztessék a kereskedelmi és 

a hatásra vevő ügyfeleket.  

Néhány társadalmi vállalkozás nem látja a lehetőségek teljes körét, amelyek az egyedi üzleti 

forgatókönyvek alapján merülnek fel. Ezért például néhányuk szponzoraikat / finanszírozóikat 

„partnereknek” tekinthetik, nem pedig ügyfeleknek (és ez rendben is van). Ez azonban 

láthatatlanná teheti annak lehetőségét, hogy valójában ott vannak olyan emberek / szervezetek / 

vállalatok, akik hajlandóak "fizetni" az általuk nyújtott hatás-szolgáltatásokért. Ha például egy 

vállalkozás hatalmas hatással van a bűnözés mértékének csökkenésére a helyi térségben, vannak-

e potenciális „ügyfelek” ebben a térségben, akik profitálhatnak ebből a hatásból (pl. 

biztosítótársaságok), és akik valóban látják a fizetés logikáját valamilyen módon erre a 

szolgáltatásra? 

A társadalmi vállalkozásoknak néha lehetnek feltevéseik arra vonatkozóan, hogy ügyfeleik 

szemében a „társadalmi hatásaik” mennyire jelentősek. Ha megvizsgálják, hogy az ügyfelek 

mennyire értékelik a vállalkozás által kifejtett hatást és termékeket / szolgáltatásokat, új 

perspektíva nyílhat a kezdeti értékre vonatkozó javaslatokra és a fő tevékenységekre. 

A különböző ügyfélszegmensek megértése és az, hogy értékelik-e a vállalkozás termékeit / 

szolgáltatásait és / vagy hatását, elősegítheti az üzleti tervezés innovációját. Például, ha az 

„ügyfelek” jelenleg mind kormányzati, mind jótékonysági finanszírozók, vizsgálhat-e a vállalkozás 

további lehetőségeket ezen „ügyfelek” érdeklődésének fokozására a termékek és szolgáltatások 

iránt (például takarítási szolgáltatások beszerzése szerződés útján)? Alternatív megoldásként, ha 

egy vállalkozásnak rendszeres vállalati ügyfelei vásárolják meg annak szolgáltatásait, érdekelheti-e 

őket a potenciális lehetőségek feltárása annak hatásaival kapcsolatban is (például ösztönözhetik-e 

alkalmazottaikat egy belső ajándékozási programon keresztül a társadalmi vállalkozás 

támogatására)?  

A társadalmi vállalkozás működtetése valamivel bonyolultabb, mint a hagyományos kereskedelmi 

vállalkozás működtetése, mivel az üzleti működésen belüli társadalmi hatások kezelése nem 

szükségszerűen költségsemleges, és az ügyfelek néha nem értik meg teljesen, amit ténylegesen 

vásárolnak (azaz hogy a termék / szolgáltatás megvásárlása hozza létre a társadalmi hatást).  
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Bizonyos esetekben nyilvánvalóan nem szükséges, hogy az ügyfelek megértsék vagy akár 

megismerjék ezt a társadalmi hatást (különösen, ha a termék / szolgáltatás magáért beszél). Más 

esetekben azonban néhány társadalmi vállalkozás elengedhetetlennek tartja hatásának 

„eladását”, és ezáltal biztosítja, hogy a hatás költségeit a kereskedelem bevételét meghaladó 

bevételek fedezzék. Az ügyfélszegmensek világos megértése, az azokhoz való kapcsolódás és a 

termékek / szolgáltatások, valamint azok hatásának értékelése nagyszerű gondolatokat ébreszthet 

a Vászon Üzleti Modellnek a vállalati tervezéshez való felhasználása során. A siker szempontjából 

kritikus, hogy a társadalmi vállalkozások megértsék ügyfélszegmenseiket. Ezen túlmenően 

elengedhetetlen még az ügyfélszegmensek közötti egyensúly megértése. Ha egy vállalkozás 

következetesen csalódást okoz fő üzleti ügyfelei számára, és egyre inkább arra hagyatkozik, hogy 

hatását  „adja el“, akkor meg kell értenie ennek a következményeit.  

Az adományozók, mint „ügyfelek” 

Egyes társadalmi vállalkozások számára fontos, hogy az „ügyfelek”, „kedvezményezettek” vagy 

„alkotók” részt vegyenek és a megoldások társ-alkotóivá váljanak. Ebben az esetben meg kell 

vizsgálni, hogy hasznos-e, ha az „adományozókat” külön vevői szegmensnek tekintik, és vajon 

szükség van-e a társadalmi vállalkozás és az „adományozó“ általi közös értékjavaslat 

létrehozására. 

Egyes esetekben, különösen akkor, ha az „adományozók” egyedi finanszírozási támogatási 

csomagokat alakítottak ki, valójában kulcsfontosságú ügyfelekké válnak az üzletben. A társadalmi 

vállalkozások számára alapvető fontosságú a fogyatékossággal élők gondozási környezetének 

felfedezése, szolgáltatások nyújtása a speciális szükségletekkel rendelkező emberek számára, 

például az egyértelmű értékjavaslat megfogalmazása az adományozó ügyfelek számára. 

Ugyanolyan fontos lesz, hogy ezt az értékjavaslatot az „adományozókkal” együtt hozzák létre 

annak garantálása érdekében, hogy a támogatási csomagok és szolgáltatások valóban 

megfeleljenek az igényeiknek.  

A „Finanszírozók” mint igazi „ügyfelek”   

Az a megértés, amikor a finanszírozók és a jótékonysági szakemberek a társadalmi vállalkozás 

üzleti modelljének részévé válnak, segíthet megérteni szerepüket az üzleti modell viszonylatában. 

Ha ügyfelek, akkor világossá kell tenni, hogy egy társadalmi vállalkozás milyen értéket javasol 

számukra. A társadalmi vállalkozásnak kapcsolatot kell kiépítenie velük, amely biztosítja a 
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folyamatos kapcsolatot és szokásrendet. Ha partnerek, akkor a társadalmi vállalkozásnak meg kell 

találnia azokat a módszereket, amelyek révén bevételi forrásként kevésbé függhet tőlük, hanem 

inkább meg kell vizsgálnia, milyen egyéb értéket adhatnának hozzá üzleti modelljéhez. 

A visszatérő ügyfelek számának növelése 

Mindkét ügyfélszegmensben (kereskedelmi és hatásbeli) meg kell vizsgálni a módszereket ahhoz, 

hogy az egyszeri ügyfeleket visszatérő ügyfelekké lehessen átalakítani. A társadalmi vállalkozás azt 

akarja, hogy a hatásra vevő ügyfelek folyamatosan támogassák annak hatását; ezért nem csupán 

egy egyszeri támogatásra van szükségük. Valójában fel kell kínálni számukra azt az értéket, 

amelyet a vállalkozás teremt, oly módon, hogy elősegítse számukra, hogy elkötelezzék magukat az 

hatást ismételten támogató ügyfelekké válás mellett, és ennélfogva elősegítik számukra a 

kereskedelmi ügyfélkörbe való belépés lehetőségeinek felkutatását. 

A társadalmi vállalkozóknak az alábbi kérdéseket kell megválaszolniuk:   

 Kiknek teremtünk értéket - és milyen értéket teremtünk nekik?  

 Kik a kereskedelmi ügyfeleink és miért maradnak továbbra is az ügyfeleink? 

 Kik a hatásra vevő vásárlóink és milyen értéket várnak el tőlünk (és mennyit hajlandóak 

fizetni ezért)? 

 Mennyire fontos a termékeink és szolgáltatásaink közötti kapcsolat, valamint az 

ügyfeleinkre gyakorolt hatás? Készen állnak-e többet fizetni a hatásért? Ki más fizethetne 

még a hatásért?  

 Az adományozóink a vásárlóink is? Vagy társak a létrehozásban? Vagy partnerek?  

 A finanszírozóink ügyfelek vagy partnerek, vagy mindkettő? 

 Milyen értékjavaslat fogja az ügyfeleinket hosszú távon újra és újra visszacsábítani? 

  

2. Értékjavaslatok 

 Termék- és szolgáltatáscsomag, amely értéket teremt egy adott ügyfélszegmens számára. 

Az érték lehet mennyiségi (például ár vagy a szolgáltatás gyorsasága) vagy minőségi 

(például dizájn vagy ügyféltapasztalat). 

A társadalmi vállalkozások üzleti modelljének feltárásakor az első kérdés az, hogy „milyen értéket 

teremtünk”? Amikor egy kereskedelmi vállalkozás elkezdi elkészíteni a Vászon Üzleti Modellt, 

akkor gyakran az ügyfelekkel kezdi - mert végsősoron ők állnak az üzleti tevékenység 
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középpontjában. Azonban egy társadalmi vállalkozás nem csak arra gondolhat, hogy valamilyen 

társadalmi értéket teremtsen. A társadalmi értékeket a vállalkozás generálja, így vállalkozásként 

egy társadalmi vállalkozásnak is ugyanolyan jó kereskedelmi értéket vagy szolgáltatást kell 

létrehoznia, amelyet a piacon akar eladni.  

A szociális vállalkozóknak az alábbi kérdéseket kell megválaszolniuk:  

 Milyen értéket adunk ügyfeleinknek? Miért kellene folyamatosan visszatérniük?  

 Milyen kapcsolat van a kereskedelmi értékre vonatkozó javaslatunk és a hatásérték-

javaslatunk között?  

 Mennyire látható vagy kiemelkedő a hatásérték-javaslatunk? Ki értékeli és fizetne is 

a hatásérték javaslatunkért? Ki érti meg azt?  

 Hogyan mérjük a kereskedelmi értékre vonatkozó javaslatunkat és a hatásérték-

javaslatunkat? 

 

3. Értékesítési csatornák 

 Azok a módszerek, amellyel a vállalkozás kommunikál és eléri az ügyfelek szegmenseit, 

hogy értéket kínáljon. Vannak közvetlen vagy közvetett csatornák, valamint tulajdonosi 

vagy partneri csatornák.  

Az üzleti lehetőségek társadalmi vállalkozásban való felhasználásának kulcsfontosságú eleme az 

ügyfelek elérése, majd az azokkal történő kommunikáció, amelyek segítenek számukra az 

értékajánlat megértésében és értékelésében. A társadalmi vállalkozások esetében nem csak azért 

kell segíteni az ügyfeleket, hogy megértsék az értékjavaslatokat. Egyes vásárlóknak meg kell 

érteniük a hatásérték-javaslatot is. Osterwalder és Pigneur (2009) öt fázist vázol fel, amelyek 

fontosak a hatékony csatornák megtervezése és ápolása szempontjából a vállalkozásokon belül.  
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Természetesen ugyanolyan jelentősek a társadalmi vállalkozások számára; ezért a társadalmi 

vállalkozásnak fel kell vetnie még néhány kérdést:  

FÁZIS Kérdés További kérdések a társadalmi 
vállalkozások számára 

TUDATOSSÁG Hogyan tudjuk felhívni a figyelmet 
vállalkozásunk termékeire és 
szolgáltatásaira? 

Hogyan emelkedik ki a társadalmi 
vállalkozás a zsúfolt piacból?  Felhívjuk 
a figyelmet termékünkre és annak 
hatására? Ha igen, hogyan? 

ÉRTÉKELÉS Hogyan segíthetjük ügyfeleinket az 
vállalkozásunk értékjavaslatának 
felmérésében? 

Hogyan segíthetjük ügyfeleinket a 
társadalmi vállalkozásunk hatásérték-
javaslatának felmérésében? Milyen 
bizonyítékokat kellene megosztanunk? 

BESZERZÉS Hogyan tegyük lehetővé az ügyfelek 
számára, hogy meghatározott 
termékeket vásároljanak? 

Hogyan találnak meg és érhetnek el 
minket az ügyfelek? Hogyan lehet 
kibővíteni termékeink megtalálásának 
módját az ügyfelek számára? 

KISZÁLLÍTÁS Hogyan szállíthatunk értékjavaslatot 
ügyfeleink számára? 

Bővíthetjük szállítási 
mechanizmusainkat? 

ÉRTÉKESÍTÉS 
UTÁNI FÁZIS 

Hogyan tudjuk biztosítani a vásárlás 
utáni ügyfélszolgálatot? 

Nyomon követjük ügyfeleinket annak 
biztosítása érdekében, hogy ők 
visszatérő ügyfeleinkké váljanak? 

 

4. Ügyfélkapcsolatok 

 Azon típusú kapcsolatok, amelyeket a vállalkozás az adott ügyfélszegmensekkel kialakít. 

A kiváló ügyfélkapcsolatok kialakítása és fenntartása kritikus jelentőségű a szociális 

vállalkozásokban. Az ügyfelek vonzódhatnak a vállalkozás által létrehozott termékhez, és így 

vásárolni akarnak, bár valószínűleg pusztán üzleti szempontból látják annak értékét. A társadalmi 

vállalkozásnak arra kell törekednie, hogy ezen az alapon megtartja szokását, mint egyik célját; 

mindazonáltal néhány vevőre pozitív hatással lehet az egész társadalom termékértékének hatása, 

és „beleszeret” a társadalmi vállalkozásba, miután megismeri a „hozzáadott értéket”, amelyet 

annak társadalmi hatása hoz a csere során.  

Nagyon fontos átgondolni, hogy milyen szerepet kell betöltenie a „hatásnak” a társadalmi 

vállalkozás és az ügyfelek közötti kapcsolatokban. Időnként fontos, hogy a hatás nagyon jelen 

legyen a kapcsolatban, és más körülmények között lehet, hogy nem megfelelő, ha a szociális 

vállalkozás a kapcsolat bármely részét képezi. Mint fentebb már említettük, ha a társadalmi 

küldetés az egyetlen, amit a társadalmi vállalkozás kínál ügyfeleinek, és ha termékei / 
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szolgáltatásai alacsonyabb színvonalúak, akkor a vállalkozás hajlamos eltúlozni az értékjavaslatot. 

Ezzel éppen ellenkezőleg, ha egy társadalmi vállalkozás nem tudja időben és a kellő árban 

biztosítani termékét, akkor valószínű, hogy függetlenül attól, hogy ügyfelei mennyiben azonosítják 

magukat küldetésével; nem lesznek képesek folytatni vevőiként. 

Hasznos lehet a társadalmi vállalkozások számára kihagyni a „tradicionális”-nak elfogadott 

ügyfélkapcsolatot, és feltárni, hogy az ügyfelek hogyan válhatnak „közösségükké, vagy hogyan 

tudják velük együtt kialakítani a társadalmi vállalkozást. Amikor az ügyfelek egy társadalmi 

vállalkozás aktív partnereivé válnak, akkor vállalhatnak olyan szerepet is, amely a társadalmi hatás 

elmélyítésével jár. Lehetnek bajnokok, önkéntesek, adományozók, partnerek vagy hálózatokat 

hozhatnak létre. Sokkal több potenciállal rendelkeznek az ügyfélkapcsolatok, mint a társadalmi 

vállalkozásban történő egyszerű fogyasztás. 

A társadalmi vállalkozásoknak a következő kérdéseket kell megválaszolniuk: 

 Milyen kapcsolatokra vágynak az ügyfeleink? Érdeklődnek, vagy érdekeltek lehetnek 

a társadalmi hatásunkban?  

 Mi történne, ha az ügyfelek beleszeretnének a hatásainkba? 

 Milyen más szerepeket hajlandóak betölteni, ha ez megtörténik? 

 Mit kell szem előtt tartani annak biztosítása érdekében, hogy megtartsuk ügyfeleinket? 

 Más-e a kapcsolat a „hatásra vevő ügyfelekkel”? 

 Mit várnak el, amikor „megvásárolják” a hatást?  

5. Bevételi források 

 A bevétel az a készpénz, amelyet a vállalkozás az egyes ügyfélszegmensekből generál.  

A társadalmi vállalkozásoknak a következő kérdéseket kell megválaszolniuk:  

 Meg lehet-e különböztetni azokat a bevételeket, amelyeket a vállalkozás üzleti 

tevékenysége és azokat, amelyeket a hatás generál? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 

tudjuk, melyik üzletrészből milyen bevétel származik.  

 Ismerjük az analóg kereskedelmi üzleti modelleket? Megvizsgáltuk-e a választott üzleti 

szektor lehetséges bevételi forrásait? Megjósolhatjuk-e a nyereség potenciálját a 

hatásköltségek fedezésére? 

 Milyen folyamatos bevételi forrásokat lehet generálni a hatással kapcsolatban, és hogyan 

értékeljük ezt? 
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6. Fő források 

 Az üzleti modell működéséhez szükséges legfontosabb eszközök. A kulcsfontosságú 

erőforrások lehetővé teszik a társadalmi vállalkozások számára, hogy értékajánlatokat 

hozzanak létre és kínálnak, elérjék a piacokat, fenntartsák a kapcsolatokat az 

ügyfélszegmensekkel, és bevételeket szerezzenek. A legfontosabb erőforrások lehetnek 

fizikai, pénzügyi, szellemi vagy emberi erőforrások. Ezek lehetnek a vállalkozás 

tulajdonában vagy bérleti formában, vagy megszerezhetőek a kulcsfontosságú 

partnerektől is. 

Nyilvánvaló, hogy amikor a társadalmi vállalkozások elindulnak, mint sok induló vállalkozásnak, 

akkor nem biztos, hogy rendelkeznek minden erőforrással a vállalkozásuk méretének vagy 

hatásának növelésére. A társadalmi vállalkozások számára azonban elengedhetetlen, hogy 

megértsék, mennyire kritikus fontosságú biztosítani a kulcsfontosságú erőforrásokhoz való 

hozzáférést, amely mind a kereskedelmi vállalkozás sikeres működéséhez, mind pedig a hatás 

eléréséhez szükséges. Ezenkívül alapvető fontosságú az ilyen erőforrások fejlesztésének és 

fenntartásának előzetes tervezése. A társadalmi vállalkozásoknak meg kell vizsgálniuk a szükséges 

erőforrások, valamint a folyamathoz esetlegesen szükséges tőke és hálózatok elérésének legjobb 

módjait. 

A társadalmi vállalkozásoknak a következő kérdéseket kell megválaszolniuk: 

 Milyen fizikai, szellemi, emberi és pénzügyi erőforrásokra van szükségünk kereskedelmi 

műveleteinkhez?  

 Milyen fizikai, szellemi, emberi és pénzügyi erőforrások, valamint hatáserőforrások 

szükségesek a társadalmi hatással kapcsolatos célkitűzéseink megvalósításának 

biztosításához?  

 Hogyan tudnánk elérni a társadalmi hatással kapcsolatos célkitűzéseinket?  

 Valamennyi erőforrással a társadalmi vállalkozáson belül szükséges rendelkezni, vagy akár 

partnerkapcsolaton keresztül is hozzáférhetünk ezekhez? 

 

7. Fő tevékenységek 

 A legfontosabb tevékenységek, amelyeket a vállalkozásnak el kell végeznie ahhoz, hogy 

üzleti modellje működjön. Ezek a legkritikusabbak az értékjavaslat létrehozásához és 
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ajánlásához, a piacok eléréséhez, az ügyfélkapcsolatok fenntartásához és a bevételek 

megszerzéséhez.  

A társadalmi vállalkozásban foglalt legfontosabb tevékenységek azok a dolgok, amelyeket meg kell 

tennie, hogy mind üzleti, mind társadalmi értéket biztosítson ügyfelei számára. A társadalmi 

vállalkozás kereskedelmét és hatásait is átölelő fő tevékenységei a következők lehetnek:  

 Kiegészítő - vagyis az üzleti tevékenységeket kiegészítik a hatástevékenységek, vagy 

fordítva. Például egy kávézó a tevékenységek széles spektrumával rendelkezhet, az 

ételkészítéstől az ügyfélszolgálaton keresztül a takarításig, potenciális munkahelyek 

sorozatának felkínálásával olyan embereknek, akik támogatást igényelnek és különböző 

képességekkel rendelkeznek. A kiegészítő tevékenységek kiaknázhatóak a nagyobb 

hatékonyság érdekében a kereskedelmi és a hatás-értékek teljesítése során. 

 Ellentétes - lehetnek olyan tevékenységek, ahol kihívást jelent a kereskedelem és az 

hatásérték egyensúlyának megteremtése. Például, ha a kávézóban rendszeresen 

előfordul, hogy hosszú sorokban várakoznak, és nagy a nyomás az ügyfelek gyors és 

hatékony kiszolgálására, akkor ezek a kereskedelmi követelmények és az azok 

teljesítéséhez szükséges tevékenységek ellentmondásban állhatnak a munkavállalók 

támogatásával kapcsolatos tevékenységekkel, akiknek esetleg nincs tapasztalata vagy 

képessége arra, hogy könnyen megbirkózzon a nagy stressz alatt álló ügyfélszolgálattal.  

A társadalmi vállalkozásnak meg kell határoznia, hogy milyen tevékenységek kritikus fontosságúak 

hatásainak támogatásához és megvalósításához. Egyrészt segíti a társadalmi vállalkozást abban, 

hogy mit kell tennie napi szinten a társadalmi hatás fenntartása érdekében; másrészt ez is 

hozzájárul ahhoz is, hogy meghatározza a hatás költségét. A hatástevékenységek kibontása a 

társadalmi vállalkozás üzleti modelljének megértésének jelentős részét képezi. Ha a hatásra vevő 

ügyfelek és a partnerek megértik, hogy mit kell tenni a hatások elérésének érdekében, akkor az 

minden érdekelt számára jelentős előnyökkel járhat.  

A társadalmi vállalkozásoknak a következő kérdéseket kell megválaszolniuk:  

 Milyen kulcsfontosságú tevékenységeket vállalunk annak érdekében, hogy kereskedelmi 

értékkel kapcsolatos javaslatunkat az ügyfeleknek továbbítsuk? 

 Milyen kulcsfontosságú tevékenységekre van szükség a hatásérték-javaslatunk 

megvalósításához? 
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 Hogyan fedi át egymást ez a két tevékenységcsoport?  

 Melyek a kiegészítő tevékenységek? Van módja annak, hogy hatékonyságot építsünk be 

ezekbe a kiegészítő tevékenységekbe?  

 Melyek az ellentétes tevékenységek? Hogyan kezeljük ezeket a tevékenységeket, hogy 

kiegyensúlyozottabbak legyenek?  

 

8.   Fő partnerségek  

 Az üzleti modell működőképessé tételét lehetővé tevő beszállítók és partnerek hálózata.  

A partnerségek a beszállítók, támogatók, társalkotók és bajnokok hálózatára vonatkoznak, 

amelyekre szükség van annak biztosításához, hogy egy társadalmi vállalkozás mind a hatás, mind a 

kereskedelmi célok elérése érdekében tevékenykedhessen. A partnerségek támogathatják és 

elősegíthetik egy társadalmi vállalkozás kereskedelmi és hatástevékenységét. A társadalmi 

vállalkozásnak aktív támogatói hálózata lehet, akik termékeket és szolgáltatásokat 

népszerűsítenek, vagy beszállítókként létfontosságúak. Ugyanígy, a vállalkozásnak olyan 

partnerhálózata lehet, amely hozzáadott értéket képvisel annak hatására - támogathatják a 

munkanélküli munkavállalók részvételét, vagy segíthetnek a vállalkozásnak annak hatásainak 

franchise-mechanizmusok révén történő kiszélesítésében társadalmilag hátrányos helyzetű 

csoportok számára. A partnerségekben való részvételnek különböző motivációi lehetnek attól 

függően, hogy a partnerség a kereskedelemre, a hatásra vagy mindkettőre összpontosul-e. 

A társadalmi vállalkozásoknak a következő kérdéseket kell megválaszolniuk:  

 Milyen partnerségek elengedhetetlenek a kereskedelmi célkitűzések elérésének 

elősegítéséhez? 

 Milyen partnerségek segíthetnek elérni és erősíteni társadalmi hatásainkat? 

 Hogyan tudjuk jobban motiválni partnereinket? 

 Hogyan strukturáljuk partnerkapcsolatainkat? 

 Hogyan tudjuk demonstrálni partnerkapcsolataink értékét egymás és kívülállók számára? 

 

9. Költségszerkezet 

 Az üzleti modell működtetésével kapcsolatos összes költség. 

A társadalmi vállalkozás üzleti modelljének többi részéhez hasonlóan a költségszerkezetnek 

figyelembe kell vennie a kereskedelmi működési és termelési költségeket, valamint a társadalmi 
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hatás megvalósításának költségeit. A társadalmi vállalkozások többsége számára ez azt jelenti, 

hogy meg kell érteni az „üzlet” működtetésének költségeit, és ki kell bontani azokat a költségeket, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy a társadalmi vállalkozás ténylegesen hatást érjen el. Ez a hatás 

ritkán, ha egyáltalán, költség-semleges; mert ha az lenne, akkor minden vállalkozás társadalmi 

vállalkozás lenne. 

Ha egy vállalkozás olyan embereket foglalkoztat, akik hosszú távú munkanélküliséget tapasztaltak, 

ez sokba kerülhet az extra képzés, a csökkent termelékenységből vagy az alacsony teljesítményből 

fakadó támogatás miatt. Ezek azok a költségek, amelyek a vállalkozás működtetésének pénzügyi 

költségein túlmenően merülnek fel. Ennek ellenére ezek olyan költségek, amelyeket a vállalkozás 

hajlandó viselni társadalmi hatása céljainak elérése érdekében. 

Hasonlóképpen, ha egy társadalmi vállalkozás célja a helyi gazdaságok és mezőgazdasági termelők 

hosszú távú fennmaradásának biztosítása egy közösség által támogatott mezőgazdasági modell 

működtetésével, akkor számolnia kell e társadalmi hatás elérésének költségeivel, és meg kell 

kérdeznie, hogy hajlandó-e olyan költségeket viselni, amelyeket a legtöbb gazdasági szereplő nem 

hajlandó vállalni. Más szavakkal: milyen költségek tartják vissza a kereskedelmi szereplőket a helyi 

gazdaságoktól és mezőgazdasági termelőktől történő vásárlásoktól, amelyeket a társadalmi 

vállalkozásnak bele kell kalkulálnia? 

A társadalmi hatás megértése és megfogalmazása elengedhetetlen ahhoz, hogy a társadalmi 

vállalkozás meg tudja becsülni költségszerkezetét. Ha a társadalmi hatás homályos vagy rosszul 

meghatározott, a költségek ugyanolyan pontatlanok lesznek. Ajánlott, hogy a vállalkozás világosan 

megfogalmazza, milyen tevékenységeket vállal és milyen erőforrásokra van szüksége társadalmi 

hatásainak eléréséhez. Ez vizuálisan is megtehető, ha feltérképezzük az üzleti folyamatot, az 

összes tevékenységet, amelyet a társadalmi érték ügyfeleknek való átadása során hajtanak végre, 

majd felfedezzük az egyes tevékenységekhez kapcsolódó „hatásköltségeket”. Az ezen 

tevékenységek elvégzéséhez szükséges erőforrásokkal ezután kiegészíthető a térkép, az adott 

társadalmi hatás eléréséhez szükséges kiegészítő erőforrásokkal együtt. 

A társadalmi vállalkozásoknak a következő kérdéseket kell megválaszolniuk:  

 Milyen társadalmi hatást akarunk elérni társadalmi vállalkozásunkon keresztül (és mi a 

különbség az ideális és a valódi hatásunk között)?  

 Milyen tevékenységeket kell elvégeznünk e hatás elérése érdekében? 
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 Melyik tevékenységet nem hajtanánk végre, ha ez egy tipikus kereskedelmi vállalkozás 

lenne?  

 Milyen költségeket jelentenek ezek a tevékenységek? 

 Milyen erőforrásokra van szükség társadalmi hatásunk eléréséhez?   

 Mely erőforrásokra nem lenne szükség, ha ez egy tipikus kereskedelmi vállalkozás lenne? 

 Milyen költségeket jelentenek ezek az erőforrások? 

Ellenőrző kérdések:  

1. Mi az a Vászon modell? 

2. Melyek a Vászon modell építőkövei? 

3. Miben különbözik kereskedelmi vállalkozásokra és a társadalmi vállalkozásokra 

alkalmazott Vászon modell? 

4. Melyik az Üzleti Modell Vászon kilenc alapvető eleme? 

4.5 Összefoglalás 

Az üzleti modell feltételezésekből és hipotézisekből, valamint egy üzleti stratégiából áll. Az Üzleti 

Modell Vászon segít abban, hogy az üzleti ötlet valósággá váljon. Válaszokat ad a vállalkozás 

alapvető kérdéseire, például: „Milyen legyen a termék és ennek mi a hozzáadott értéke?”, “Kiknek 

szeretne segíteni a társadalmi vállalkozás?”, “Hogyan kommunikáljon a célcsoportokkal?”, 

“Hogyan alakítja ki az ügyfélkapcsolatokat?”, “Hogyan – ha csak nem kizárólag – termel profitot és 

azt azután mire használja fel?”, „Mit kell tennie egy társadalmi vállalkozásnak üzleti alapon 

történő működése és társadalmi hatásának elérése érdekében?”, „Ki segíthet ebben?” és 

„Mennyibe kerül mindez?”. 

A Vászon alkalmazható mind az ötletek gyűjtésére a csoportbeszélgetésekben, mind pedig a 

terméktervezés különféle változatainak és variációinak megbeszélésekor. 

Ajánlott irodalom 

 http://startupcafe.hu/cikkek/2013/11/30/business-model-canvas-uzleti-terv-egy-oldalban  

 https://ergomania.hu/business-model-canvas-teljes-uzleti-modell-egyetlen-papirfecnin/ 

 https://uzletimodellek.blog.hu/2014/08/31/5_kerdes_amit_soha_nem_mertel_megkerdezni

_az_uzleti_modell_vaszonrol 

http://startupcafe.hu/cikkek/2013/11/30/business-model-canvas-uzleti-terv-egy-oldalban
https://ergomania.hu/business-model-canvas-teljes-uzleti-modell-egyetlen-papirfecnin/
https://uzletimodellek.blog.hu/2014/08/31/5_kerdes_amit_soha_nem_mertel_megkerdezni_az_uzleti_modell_vaszonrol
https://uzletimodellek.blog.hu/2014/08/31/5_kerdes_amit_soha_nem_mertel_megkerdezni_az_uzleti_modell_vaszonrol
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