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A „Szociális / szolidáris gazdaság elméleti alapjai” című tananyag elsősorban a társadalom-és 
bölcsészettudományi képzési programokban részt vevő hallgatók címben említett témakörben 
történő alapozó szintű felkészülését szolgálja.  
Az elektronikus formában készült tananyag a tématerületen fellelhető, korábban magyar és 

angol nyelven megjelent szakirodalmi források feldolgozása és szerkesztése eredményeként 
született a „Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések 

innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a 
kooperáció szolgálatában” című, EFOP-3.5.2.-17-2017-00002 azonosítószámú pályázati 
projekt keretei között a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi 
Kapcsolatok Intézete Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszékén.  
 
A pályázati projekt megvalósítását az Európai Unió támogatta az Európai Szociális Alapból 
származó források felhasználásával. 

 
Pécs, 2018-12-31 
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BEVEZETÉS: TÖRTÉNETI FEJLEMÉNYEK 
 
A szociális / szolidáris gazdaság kialakulásának folyamatában számottevően szerepet játszó 

történeti fejlemények bemutatását Csoba Judit tárgykörben írt, Frey Mária és szerzőtársai által 

képviselt, Szociális gazdaság című kézikönyve alapján olvashatjuk az alábbiakban.  
Bár a gazdasági növekedés és a fogyasztói társadalom kiépülése már az 1960-as években 
jelentős mértékű előrehaladást mutatott Nyugat-Európában, a kezdetben az említett 
növekedést kísérő, jelentősnek mondható foglalkoztatás-bővülés az évtized végére mégis 
veszített kezdeti intenzitásából. Ennek hátterében említhetjük egyfelől az 1970-es évek elején 
felszínre került, leginkább a fejlett ipari társadalmakat érintő gazdasági válság elmélyülését, 
valamint a technikai, műszaki és technológiai modernizáció együttes hatását, amelyek – 
többek között – a munkavolumen korábbi szintjéhez képest való jelentős mértékű csökkenését 
eredményezték. Ugyancsak a kedvezőtlenné vált európai folyamatok között szemlélhetjük az 
évtizedek során végbement demográfiai és társadalmi változások következményeit – így 
például a Nyugat-Európát általánosan érintő elöregedés jelenségét, valamint az egyre 
jelentősebbé váló migrációs folyamatokat, illetve a munkaerő-piaci problémákkal is 
összefüggő társadalmi kirekesztettség fokozódását –, amelyek új problémák elé állították a 
válságtünetektől szenvedő Nyugat-európai országokat. Az Európát is érintő globális hatások 
között fokozatosan egyre nagyobb problémát okozott és okoz jelenleg is a klímaváltozás, 
amellyel összefüggésben érzékelhetővé vált a természeti környezet drasztikus mértékű 

degradálódása, a biológiai sokféleség rohamos csökkenése, amelyek együttesen új környezeti 
és gazdálkodási kockázatokat vetettek fel. A sokasodó gondok között felszínre kerültek 
továbbá az energiaellátás problémái is. Az említett aggasztó jelenségek felhívták a 
döntéshozók figyelmét arra, hogy a természeti, gazdasági, társadalmi és kulturális erőforrások 

hatékonyabb felhasználása, közös örökségünk megóvása, valamint az egyre fokozódó és 
differenciált igények kielégítése érdekében új megoldások kidolgozására és gyakorlati 
alkalmazására van szükség, mivel a formális gazdaság egyedül képtelen a társadalmi és 
gazdasági problémák megoldására, a munkanélküliség csökkentésére, különösen a hátrányos 
helyzetű egyének és csoportok esetében (Csoba J., 2007).  
 

1. sz. ábra: A modernizáció / globalizáció ára  

 
Forrás: Miskolci Egyetem 
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Az említett folyamatokból szükségszerűen következő gazdasági szerkezetváltás a 
mezőgazdaság és az ipar háttérbe szorulását, a szolgáltatások előtérbe kerülését eredményezte 
Nyugat-Európa szerte, amelynek következményeként tartósan és széles körben rekesztődtek 

ki munkavállalók a munkaerő-piacról. A történések nem csak tartós munkanélküliség 
kialakulásához vezettek, hanem ehhez kapcsolódó szociális hátrányok fokozódásához is, 
amelynek következtében nem csupán a munkavégzésből, hanem idővel a társadalmi 

újratermelődésből is kiszorultak a gyenge munkaerő-piaci pozíciókkal rendelkező egyének és 

csoportok. Az említettek - tartósan bent ragadva a munkanélküliség csapdájában -, az évek 
során fokozatosan elveszítették munkavégző képességük nagyobb részét: egyfelől a technikai 

modernizáció hatására kialakult „alulképzettségük” miatt már olcsó munkaerőként sem 

kalkulálhattak velük a munkáltatók, hiszen az elvárt technikai, műszaki színvonalhoz képest 

sem megfelelő képzettséggel, szaktudással, jártassággal, sem elismerhető munkavállalói 

kultúrával nem rendelkeztek (Csoba J., 2007).  
 

2. sz. ábra: A munkaerő megoszlása (az összes munkavállaló %-ában kifejezve) az egyes 
szektorok (mezőgazdaság, ipar és szolgáltatások) között 1840 és 2010 között  

 
Forrás: Eurostat 

 
Másfelől pedig a tartós munkanélküliek jövedelmeik csökkenése következtében potenciális 

vásárlóerőként sem jöhettek számításba a gazdaságban, így minimálisra korlátozódott 
szükséglet kielégítésük szociális problémák, egzisztenciális nehézségek kialakulásához 
vezetett körükben. A deprivált társadalmi csoportok esetében a fizikai és társadalmi lét 
újratermelése idővel az európai jóléti rendszerek feladata lett, ami hosszú időn keresztül, 

komoly költségeket rótt a jóléti államokra. A perifériára került, jelentős munkaerő-piaci és 
szociális problémákkal küzdők számának növekedése, illetve jóléti rendszerektől való tartós 

függése nem csupán anyagi terhet jelentett a jóléti államokra nézve, hanem veszélyeztetni 
kezdte a társadalmi integrációt is az európai jóléti társadalmakban. A tapasztalatok alapján 
nyilvánvalóvá vált, hogy a munkanélküliség nem pusztán hosszabb, rövidebb ideig tartó 
jövedelemhiányt okoz, hanem tartós, tömegeket érintő formájában a társadalmi működés 

alapjait kérdőjelezheti meg. A problémakörrel foglalkozó kutatók és szakpolitikai 
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döntéshozók felismerték, hogy a munkaerő-piacról kiszorult, marginalizálódó csoportok 
munkaerő-piaci reintegrációja elengedhetetlen szükséglete a társadalomnak és a gazdaságnak, 
azaz nem lehet könnyelműen lemondani a nehéz élethelyzetbe került egyénekről és 

csoportokról, sem mint a társadalom, a közösség tagjairól, sem mint fogyasztókról. A 
témakörben folyt szakmai és tudományos kutatások igazolták, hogy hagyományos 
eszközökkel nem lehet kezelni a munkaerő-piacon kialakult válsághelyzetet. A 
munkanélküliség ti. a fennálló formális gazdaság egyenes következménye. A „tökéletlen 

kapitalizmusnak” titulált gazdasági szisztéma pontosan visszatükrözte a tartós 
munkanélküliség kialakulásának hátterében álló kapitalista gazdaság működésének negatív 
sajátosságait: a gazdaság alapvető célja a kapitalizmusban ti. nem a szükségletek kielégítése, 
hanem a profit folyamatosan bővülése. Az „önmagáért működő” kapitalista gazdaság 
önérdeken alapuló, profithajhászó célkitűzése megakadályozza, hogy az értékteremtő 

munkában való részvétel a társadalmi integráció alapvető eszköze lehessen. A teljes 
foglalkoztatás, illetve a „munkaalapú társadalom” tehát már a nyolcvanas években válságba 
került Európában (Csoba J., 2007). 

 
1. sz. táblázat: A tartós munkanélküliség legfontosabb gazdasági és társadalmi hatásai 
jövedelem-kiesés az érintett háztartásában fokozatos elszegényedés 

bevételkiesés a társadalombiztosítási és 
adóalapokban 

növekvő szükséglet a redisztributiv juttatások 

iránt 

anyagi függőség kialakulása, anyagi 

kiszolgáltatottság 
egyenlőtlen jövedelmi viszonyok 

stabilizálódása 

a vásárlóerő fokozatos csökkenése, a belső 

piac szűkülése a munka értékének csökkenése 

a munka, mint a társadalmi javak elosztásának 
legfőbb elve (munkaparadigma) 

megkérdőjeleződik 

a demokratikus társadalmi berendezkedés 
alapja, a független polgári lét az anyagi 
bizonytalanság (létbizonytalanság) miatt 

semmivé válik 

morális válság kialakulása 
a személyiség átalakulása olyan mértékig, ami 

már korlátozza az álláskeresést és a 
munkavégző képességet 

társadalmi és területi zárványok kialakulása – 
társadalmi kirekesztődés 

kettészakadó társadalom, a társadalmi kohézió 
felszámolódása 

Forrás: Csoba J., illetve Frey és szerzőtársai (2007) nyomán 
 
Ennek a felismerésnek köszönhetően az 1980-as években a munkaerő-piaci integrációt segítő 

szolgáltatások, speciális programok széles skálájának kialakítása történt meg Nyugat-
Európában az említett gazdasági, társadalmi és politikai okok miatt a problémakezelés 
részeként. A szakpolitikai intézkedések általános célja az volt, hogy a munkavállalókat a 
leépülő, elavult gazdasági ágazatokból az új, dinamikusan fejlődő tevékenységrendszerek 

irányába tereljék elsősorban munkaerő-piaci képzések, átképzések és továbbképzések 
alkalmazásával. A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei közül így a képzések váltak a 
munkaerő-piaci problémák kezelésének elsődleges megoldásaivá az 1980-as években, 
amelynek eredményeként a Nyugat-európai országok többségében megtörtént a képzési 
rendszerek jelentős mértékű kiszélesítése és átszervezése. A célként kitűzött gazdasági 

szerkezetváltás folyamatában elsősorban a mezőgazdaságban és az iparban feleslegessé vált 
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munkaerő nagyobb számban történő átképzésére és átcsoportosítására került sor a strukturális 
munkanélküliség kezelésének legfontosabb intézkedéseként. Bár a képzések, mint általánosan 
elterjedt eszköz alkalmazásával igen jelentős eredményeket értek el az egyes országok a 

strukturális munkanélküliség kezelésében, a tartós munkanélküliséget és a hozzá kapcsolódó 
szociális hátrányokat mégsem sikerült felszámolni. Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy 
nem lehet mindenki számára munkát és ez által munkajövedelmet biztosítani, így már az 
1980-as években megfogalmazásra került a munkától független alapjövedelem gondolata, 
amelynek alapján a technikai fejlődéstől és a hozzá kapcsolódó gazdasági növekedéstől 

várták, hogy olyan volumenben termelődik a nemzeti jövedelem, amelynek újraelosztásával a 
munkavégzésből tartósan kiszorultak számára is szavatolható a megélhetés. A munka a 
munkaképes korúak közel fele számára egy „hazugság”, a munka révén való identitás 

lehetetlenség lett, mert a gazdasági rendszernek nincs szüksége, vagy nem rendszeresen van 
szüksége a munkaerejére (Gorz, 1991, idézi Csoba J., 2007). 
Az 1980-as évek végétől az 1990-es évek végéig élénkülő konjunktúra hatásai váltak 
érzékelhetővé Nyugat-Európában. Ennek ellenére nőtt a munkanélküliség, s csökkent a 

bérkiáramlás. Így például 1982 és 1997 között 35 %-kal nőtt a termelékenység 
Németországban, miközben a reáljövedelem csak 2,9%-kal fokozódott (Trube, 2000, idézi 
Csoba J., 2007). Az 1990-es évtized második felében a gazdasági növekedést tartották a 
foglalkoztatás-bővítés alapvető feltételének (Giarini-Lidtke, 1999, idézi Csoba J., 2007) 
Nyugat-Európában. Dacára azonban a gazdasági növekedésnek és az említett 
intézkedéseknek, a foglalkoztatás bővülésére irányuló elvárásoknak megfelelő hatások 
mégsem váltak érzékelhetővé a gazdaságban: „Munka nélküli kapitalizmus” van 

kibontakozóban, ahol a gazdasági növekményt a termelékenység javításával (kevesebb 
foglalkoztatott mellett nagyobb teljesítményelvárás bevezetése), s nem a foglalkoztatás 
bővítésével kívánják elérni (Beck, 1996, idézi Csoba J., 2007). Úgy tűnt, hogy a fennálló, 

formális gazdaságot jelentő alapvető feltételeken a gazdaságpolitikai döntéshozók nem 
kívántak tehát lényegesen változtatni. Továbbra is a folyamatos gazdasági növekedés és 
haszonmaximalizálás maradt a fő cél a gazdaságban, amit akár költségcsökkentéssel, akár 

keresletnöveléssel, akár új piacok vagy termékek kifejlesztésével igyekeztek elérni. Ennek 
eredményeként az 1990-es évek végére az Európai Unió országai ugyan 50-70%-kal lettek 
gazdagabbak, mint korábban voltak, s a gazdaság gyorsabban nőtt, mint a népesség, mégis az 

unióban 20 millió munkanélkülit, 50 millió szegényt és 5 millió hajléktalan személyt tartottak 
nyilván az 1990-es évek végén (Beck, 2000, idézi Csoba J., 2007). Bár a kutatók egy része azt 
állította, hogy a munkanélküliség – de különösen a tartós munkanélküliség – elkerülhető 

lenne, a rövidtávú, haszonmaximalizáló gazdasági érdekek fennállása mellett továbbra is 
beigazolódni látszott, hogy a munka alapú társadalom ígérete nem teljesíthető.  
A kialakult helyzetben, az említett tények hatására a keresőtevékenységgel kombinált 

alapjövedelem (kettős gazdaság) gondolata került előtérbe az 1990-es években az unión belül. 
Az új megoldástól a munkaerő-piacon gyengébb képességgel jellemezhető egyének és 

csoportok reintegrációját várták a szegénység szegregációt okozó hatásának visszaszorulása 
mellett. Kutatók igyekeztek felhívni azonban a figyelmet arra, hogy az említett kombinált 
elosztási elv azzal a veszéllyel járhat együtt, hogy olyan mértékben kiszélesedhet az 
alulfizetett munkavállalók köre, hogy a társadalom széles rétegei kerülnek „szegénységi 

csapdába”, ami által nem csak az életszínvonaluk csökken, hanem társadalmilag is tartósan 
kirekesztődnek. 
Egyes szakértők szerint a teljes foglalkoztatás gazdasági feltételei nem adottak a XXI. 
században. A munkavolumen csökkenését jelzi az a további tényszerűség is, mi szerint a 
munkahelyeknek alig 20 %-a kötődik szoros értelemben a javak előállításához (Giarini-
Liedke, 1999, idézi Csoba J., 2007). Az említett hagyományos ipari és mezőgazdasági termelő 
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tevékenységek és foglalkoztatási lehetőségek visszaszorulása mellett a 2000-es évekre a 
technikai innováció, modernizáció következtében a szolgáltatási szektor munkahelyteremtő 

képessége is korlátosnak tűnt, amit a szektorban végbement jelentősebb létszámleépítések is 
megerősítettek. A csökkenő munkavolumen mellett megfigyelhetővé vált, hogy a létező 

munkahelyek egyre szűkülő körét már az 1970-es évek második fele óta fokozatosan bővülő 

munkaerő-állomány kívánja elfoglalni. Az elmúlt évtizedekben megnőtt a nők munkavállalási 

hajlandósága, kitolódott a nyugdíjkorhatár, nőtt az általános képzettségi szint, csökkent a 
munkaidő, amely fejlemények együttesen is szerepet játszottak annak a helyzetnek a 
kialakulásában, mi szerint a teljes foglalkoztatás puszta illúzióvá vált. 
Az említett fejleményekhez kapcsolódóan Franciaországban már az 1980-as évek elején 
megtörtént a szociális gazdaság koncepciójának kormányzati szintű elfogadása azon 
felismerés alapján, mi szerint a tartós munkanélküliség negatív gazdasági és társadalmi 
hatásaival szemben alternatív módszerekkel és eszközökkel célszerű védekezni. A szociális 
gazdaság koncepciójának kormányzati szektorban és szakpolitikai berkekben való általános 
térnyerése következtében az említett Franciaország mellett Belgiumban, Svédországban és az 
Egyesült Királyságban szociális gazdaságért felelős miniszteri poszt, más európai 
országokban pedig szakosodott minisztériumok vagy államtitkárságok kerültek kialakításra. 
1990-ben az Európai Közösség intézményei – az integrációs folyamatot nehezítő fejlettségbeli 

különbségek, a strukturális problémák és függőségi viszonyok felszínre kerülésének dacára – 
hivatalosan is deklarálták a szociális gazdaság fontosságát. Később az integráció 

elmélyülésével, 1997-ben Luxemburgban az Európai Foglalkoztatási Csúcs a szociális 
gazdaságot, mint hatékony foglalkoztatási és szociális koncepciót ismerte el, ami a civil 
szektor elismerését is jelentette egyben, hiszen a szociális gazdaság szereplői a civil 

társadalomból kerültek ki és kerülnek ki jelenleg is elsősorban (Csoba J., 2007). 
 

Kulcsszavak:  
gazdasági növekedés,  fogyasztói társadalom,  foglalkoztatás, gazdasági válság, technikai, 
műszaki és technológiai modernizáció, munkavolumen, elöregedés, migráció, társadalmi 
kirekesztettség, globalizáció, klímaváltozás, erőforrások, formális gazdaság, 
munkanélküliség, hátrányos helyzetű egyének és csoportok, gazdasági szerkezetváltás, 
vásárlóerő, szükséglet kielégítés, depriváció, jóléti rendszerek, jóléti államok, periféria, 
társadalmi integráció, jövedelemhiány, marginalizáció, munkaerő-piaci integráció és 
reintegráció, fogyasztók, tökéletlen kapitalizmus, kapitalista gazdaság, profit, profithajhászó, 
értékteremtő munka, teljes foglalkoztatás, munkaalapú társadalom, jövedelem-kiesés, 
elszegényedés, társadalombiztosítási és adóalapok, redisztribució, munkaérték, társadalmi javak, 
létbizonytalanság, társadalmi és területi zárványok, kettészakadó társadalom, társadalmi kohézió, 
munkaerő-piaci képzések, átképzések és továbbképzések, foglalkoztatáspolitika aktív 
eszközei, képzési rendszerek, strukturális munkanélküliség, tartós munkanélküliség, szociális 
hátrányok, munkajövedelem, munkától független alapjövedelem, nemzeti jövedelem, 
munkaképes korúak, munkaerő, konjunktúra, bérkiáramlás, termelékenység, reáljövedelem, 
foglalkoztatás-bővítés, munka nélküli kapitalizmus, gazdasági növekmény, 
teljesítményelvárás, gazdaságpolitikai döntéshozók, haszonmaximalizálás, költségcsökkentés, 
keresletnövelés, új piacok vagy termékek kifejlesztése, Európai Unió, népesség, hajléktalan, 
gazdasági érdekek, keresőtevékenységgel kombinált alapjövedelem, kettős gazdaság, 
szegregáció, kombinált elosztási elv, szegénységi csapda, életszínvonal, társadalmi 
kirekesztődés, szociális gazdaság, kormányzati szektor, szakpolitika, Európai Közösség, 
integrációs folyamat, fejlettségbeli különbségek, strukturális problémák, integráció 
elmélyülése, Európai Foglalkoztatási Csúcs, civil szektor, civil társadalom.   
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SZUBSZTANTÍV GAZDASÁG 
 
A szociális / szolidáris gazdaság kialakulásának folyamatában szintén jelentős szerepet játszó 

szubsztantív gazdaság bemutatásához ugyancsak Csoba Judit fejezetét használjuk fel Frey 
Mária és szerzőtársai Szociális gazdaság című kézikönyvéből.  
Az 1980-as és 1990-es években kezdeményezett, a munkavolumen arányosabb térbeli 
megoszlására, a munkaidő munkavállalók közti egyenletesebb elosztására (csökkentett 
munkaidő, illetve részmunkaidő bevezetése) irányuló megoldási kísérletek eredményei 
elmaradtak az elvárásoktól, ahogy a képzések vagy a különböző passzív ellátások 

(jövedelempótló juttatások) alkalmazásától várt változások is kívánnivalót hagytak maguk 
után a munkanélküliség elleni küzdelem során. Mindezek jelentős mértékben elősegítették 

annak a gondolatnak a megerősödését, mi szerint szükségszerűvé vált egy olyan, alulról 
építkező, alternatív megoldásokat felvonultatni képes gazdaság kiépítése az uralkodó formális 
gazdasággal szemben, amelynek céljai és érdekei hosszú távra szólnak, s a 
haszonmaximalizálással szemben nem pusztán gazdasági, hanem ezzel együtt társadalmi és 
környezeti értelemben való fenntarthatóságot képviselnek. 
A gazdaságnak, illetve gazdálkodásnak - s ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatásnak - egy 
olyan formájáról van szó, amelyet Polányi „szubsztantív gazdaság” fogalmával 

szemléltethetünk. A gazdaság ebben a modellben nem elkülönült, önmagáért való 
alrendszerként jelenik meg, hanem beágyazódik a teljes társadalmi tevékenység-és 
viszonyrendszerbe (Polányi, 1976, idézi Csoba J., 2007). A „szubsztantív”, vagy más néven 
„beágyazott gazdaságot” az archaikus (preindusztriális) társadalmakat kutató etnográfusok 
írták le először részletesen (Malinowski, 1972, Fraser,1965, Bourdieu, 1978, idézi Csoba J., 
2007).  

 
3. sz. ábra: A fejlett európai országokban elterjedt két fő irányzat (a formális és a 

szubsztantív mezőgazdaság) főbb sajátosságainak összehasonlítása  

 
Forrás: Internet 



10 
 

 
A jelenkor gazdaságát, illetve gazdálkodását meghatározó formális gazdaság szemben áll a 
szubsztantív (beágyazott) gazdasággal meghatározó sajátosságait tekintve. A szubsztantív 
gazdaság a foglalkoztatásra vonatkozóan eltérő szabályozási elveket rögzít, amelyek által új 
lehetőségeket vet fel (Polányi, 1976, idézi Csoba J., 2007): „Létezik… a normális 

foglalkoztatás és a segélyezés, a társadalmi beillesztés és a szakmai átképzés, a piaci szektor 
és a támogatott szektor közé beékelve egy olyan „harmadik szektor”, melyet olykor „szociális 

gazdaságnak” hívnak. E tevékenységek terjedő félben vannak, legkivált a munkanélküliség 

„szociális” kezeléséből adódóan, amelynek kapcsán olykor nehéz eldönteni, hogy a kitűzött 

cél az újbóli munkához juttatás-e, vagy pedig olyan helyzet rögzítése, amely éppenséggel 
„félúton” van a munka és a segélyezés között (Castel, 1998, idézi Csoba J., 2007).  

 
2. sz. táblázat: A szubsztantív gazdaság és a formális gazdaság főbb jellegzetességeinek 

összehasonlítása 

Szempontok Szubsztantív gazdaság Formális gazdaság 

A gazdaság célja  A szükségletek kielégítése; 
A gazdaság nem öncél. A gazdaság növekedése. 

A munka motivációja Motívumok, ösztönzők és 

célok sokrétűsége. 
Csak a haszon és a 
növekedés.  

A munka funkciója A munka természetes 
létezési mód. A munka eszköz, ill. cél. 

A munka jellege 
A munka társadalmi 
tartalmának 
elsődlegessége. 

A munka gazdasági 
tartalmának előtérbe 
helyezése. 

A gazdaság függetlensége  

A gazdasági tevékenység 
nem önállósodott, 
társadalmi viszonyokkal 
átszövődik.  

A gazdasági tevékenység 
önállósodik, önálló 
alrendszer.  

Termelő-fogyasztó 
szerepek alakulása  

A termelő egyben 

fogyasztó is.  
A termelő és a fogyasztó 
elválik.  

A haszonelvűség jelenléte  
A számolás és a 
méltányosság érzése 
jellemző.  

A számító gondolkodás és 
a nyereség számszerűsítése 
jellemző.  

Érdekrendszerek  Közösségi érdek előtérben.  Egyéni érdek előtérben.  

A szolidaritás foka  
A közösség 
felelősségvállalása az 
egyénért.  

Növekvő individualizmus.  

Forrás: Polányi, 1976, Csoba J., illetve Frey és szerzőtársai (2007) nyomán 
 
A „harmadik szektort”, a „szociális gazdaságot” képviselő civil szerveződések az elmúlt 

évtizedekben egyre nagyobb hangsúllyal szerepelnek a Nyugat-európai országok 
gazdaságaiban, az egyes tevékenységekben való részvételük, foglalkoztatási potenciáljuk - 
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mind a munkaerőpiac főáramlatán kívüli alternatív munkahelyteremtésben, mind az 
elsődleges munkaerő-piacon - jelentős mértékű, mára nélkülözhetetlen. 
 

Kulcsszavak: 
munkavolumen, munkaidő, csökkentett munkaidő, részmunkaidő, passzív ellátások, 
jövedelempótló juttatások, fenntarthatóság, szubsztantív gazdaság, beágyazott gazdaság, 
archaikus (preindusztriális) társadalmak, segélyezés, harmadik szektor, szociális gazdaság, 
munkanélküliség, foglalkoztatási potenciál, munkaerőpiac főáramlatán kívüli alternatív 

munkahelyteremtés, elsődleges munkaerő-piac. 

 

 
SZOCIÁLIS / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG 

 
A szociális / szolidáris gazdaság alapértékei 

 
Frey Mária és szerzőtársai (2007), valamint az általuk hivatkozott szerzők alapján azt 

mondhatjuk, hogy a formális gazdaság alapfelfogása szerint az ember természetétől fogva 
racionálisan kalkuláló, haszonszerzésre számító és nyereségorientált lény. A szociális 
gazdaság szemben áll a „homo oeconomikus” mítoszával (Ferge, 1991, idézi Frey M., 2007).  
 

3. sz. táblázat: A szociális / szolidáris gazdaság alapértékei 

Szolidaritás és szociális kohézió. 

A profittal mérve mindenképpen kevesebb sikert ígér, s 
sokkal többe kerül a gazdasági versenyben, mint a 
hatékonyságot előtérbe állító, az alacsony 

teljesítményűeket a gazdaságból kiszorító, a piac 

törvényeit elsődlegesnek valló hagyományos, formális 
gazdaság. 

Szociális felelősség és 

elkötelezettség. 

Szemben azzal a ténnyel, hogy a többségi társadalom 
maximálisan individuális és egyéni karriercélokat 
követ. 

Demokrácia és részvétel. 
Szemben azzal a ténnyel, hogy az anyagi és kulturális 
alávetettség, a demokrácia-képtelenség az általánosan 
jellemző a globalizált és centralizált struktúrákban. 

Autonómiát és függetlenség. 
A szociális gazdaság az első és második szektorból 
kiszorulók számára autonómiát és függetlenséget 
biztosít.  

Méltányosság, szabályozott szabad 
piac elve, bizalom, megbízhatóság, 

együttműködés, decentralizáció, 

sokszínűség, hasznosság, 

teljeskörűség, befogadás, 
emberközpontúság, fenntarthatóság, 

pluralizmus, polgári státusz. 

Az említettek a fentiek mellett ugyancsak a szociális 
gazdaság legfőbb értékei között említhetők. 

Forrás: Frey M. és szerzőtársai (2007) nyomán 
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A szubsztantív gazdaság sajátosságaihoz és az archaikus társadalmakhoz hasonlóan ti. a 
szociális gazdaság szereplői a formális gazdaság kiindulópontjával szemben számos olyan 
feladatot vállalnak, amelyek inkább szolgálják a résztvevők társadalmi integrációját és 
inklúzióját, társadalmi kapcsolatainak erősítését, mintsem a kizárólag gazdasági, pénzügyi 
érzelemben vett haszontermelést, haszonmaximalizálást.  
Ennek megfelelően Polányival egyetértve azt állíthatjuk, hogy a szociális gazdaság 
tevékenységei nem formális, hanem a különböző szükségletek kielégítésére szolgáló 
„szubsztantív” jellegű gazdasági formációk (Polányi, 1976, idézi Csoba J., 2007). 
Ha a szociális gazdaság fogalmát definiálni szeretnénk, azt mondhatjuk, hogy a szociális 
gazdaság (social economy) az „ökoszociális” modell érvényre jutását képviseli a 
piacgazdaság feltételrendszerében, amely olyan, mintegy a formális gazdaságot „kiegészítő” 

gazdaságként működik, amely a harmadik szektorhoz (civil szféra) kötődő gazdasági 

tevékenységek együtteseként aposztrofálható és tevékenységeivel hozzájárul a gazdasági, 
társadalmi és környezeti értelemben vett fenntarthatósághoz. A szociális gazdaság formális 
gazdaságot kiegészítő, a formális gazdasági tevékenységekkel párhuzamosan működő olyan 
gazdasági tevékenységeket foglal magában, amelyek folyamatosan egyeztetett, közös 
érdekeken alapuló, hosszú távú együttműködést igényelnek a szereplőktől, s a „nem 

versenyző”, gyenge képességekkel rendelkező egyéneknek és csoportoknak is megfelelő 

foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőséget teremtenek (Frey M, 2007). 
A szociális gazdaság működtetésében a helyi közösségek (helyi társadalmak) nélkülözhetetlen 
szerepet játszanak, hiszen a közös érdekek egyeztetéséhez, a hosszú távon való célkijelöléshez 
és a tevékenységek ellátásához a szereplők ténylegesen együtt kell, hogy működjenek, ennek 

érdekében folyamatos interakciókban kell egymással lenniük. A szociális gazdaságban a 
közösen végzett feladat célja „a közösség erősítése a kötelezettségek és az élvezet megosztása 

révén” (Ferge, 1991, idézi Frey M., 2007).  
Mivel a szociális gazdaság is törekszik a szereplők szükségleteinek kielégítésére, így 

nyilvánvalóan a szociális gazdaságban is folyik olyan érték-előállító termelő tevékenység, 

amely a materiális (tisztán gazdasági) szükségletek kielégítését célozza. Azonban a szociális 
gazdaságban az érték-előállítás elsődleges célja nem a profit termelés, hanem a szükséglet-
kielégítés. Ebből kifolyólag a munka sem nem kényszer, sem nem eszköz, ahogy a formális 
gazdaságban ez tapasztalható, hanem sokkal inkább olyan természetes emberi tevékenység, 
amely nem különül el más társadalmi, közösségi értelemben vett tevékenységektől. A munka 
tehát a közösség érdekében végzett közösségi tevékenységek része, amely hozzájárul a 
munkát végző egyén társadalmi integrációjához és egyben szocializációjához (Frey M., 2007). 
A szociális gazdaság egyben szolidáris gazdaság is, hiszen lehetőséget nyújt a társadalom és a 
gazdaság szereplői által egymás iránt vállalt felelősség érvényesülésére. A szolidaritás 
eszméje a gyakorlatban megmutatkozik az adósságállományok kezelésének módozataiban, a 
kölcsönös előnyök alapján működő kereskedelemben, az etikus finanszírozásban (kamat 
mértéke), a szociális vállalkozások differenciált szerepvállalásában, a fiatalok érdekeinek 
érvényesítésében, a tudatos fogyasztás, valamint a politika és a civilek közötti párbeszéd 
ösztönzésében és dinamizálásában, a közösségek által birtokolt és felhasznált erőforrások 

védelmében, a fenntarthatóság eszméjének gyakorlati megvalósításában, valamint a saját 
(helyi) piacok menedzselésében egyaránt. 
A szociális / szolidáris gazdaság a harmadik (civil, nonprofit) szektor szervezeteinek, 
szerveződéseinek tevékenységein alapul. A „nonprofit” kifejezés eredetileg az USA-ból 
származik, a profit szétosztásának tilalmára utal, míg a (francia eredetű) szociális gazdaság a 
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szektor szociális küldetését, egyben szolidaritás-jellegét fejezi ki. A harmadik szektor 
elnevezés pedig a nonprofit szervezetek állam és piac között elfoglalt, ún. „köztes” 

pozíciójára utal (Frey M., 2007). 

 

Kulcsszavak: 
formális gazdaság, homo oeconomikus, szubsztantív gazdaság, archaikus társadalom, 
szociális gazdaság, társadalmi integráció és  inklúzió, társadalmi kapcsolatok, haszontermelés, 
haszonmaximalizálás, szolidaritás, szociális kohézió, szociális felelősség, elkötelezettség, 
demokrácia és részvétel, autonómia, függetlenség, méltányosság, szabályozott szabad piac, bizalom, 
megbízhatóság, együttműködés, decentralizáció, sokszínűség, hasznosság, teljeskörűség, befogadás, 

emberközpontúság, fenntarthatóság, pluralizmus, polgári státusz, profit, individualizmus, karrier, 
globalizáció, centralizáció, social economy, ökoszociális modell, piacgazdaság, harmadik 
szektor, civil szféra, fenntarthatóság, nem versenyző, gyenge képességekkel rendelkező 

egyének és csoportok, foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek, helyi közösségek, 
helyi társadalmak, interakció, szükségletek kielégítése, érték-előállító termelő tevékenység, 

materiális szükségletek, profit termelés, munka, közösségi tevékenységek, szocializáció, 
szolidáris gazdaság, szociális vállalkozások, nonprofit. 

 
A szociális / szolidáris gazdaság koncepciója 

 
A szociális gazdaság koncepciója az Európai Unió Fehér Könyvében - Növekedés, 
Versenyképesség, Foglalkoztatás cím alatt jelent meg. A koncepció lényegi vonásai közé 
tartozik, hogy a döntéshozók a továbbiakban az egyes háztartások által igénybe vehető helyi 

szolgáltatások piaccá szervezésétől remélték azt, hogy számos új munkahely, foglalkoztatási 
lehetőség jöhet így létre (European Commission, 1994).  
A deklarációk közt szerepelt, hogy a minél kisebb helyettesítő hatással járó 

munkahelyteremtést ösztönző megoldásoknak szánnak a továbbiakban elsőbbséget. 

Helyettesítő hatáson ebben az esetben azt értjük, amikor a támogatás nem képes megfelelően 

csökkenteni a munkanélküliség szintjét, legfeljebb csak átstrukturálja az állástalanok 
összetételét. Így például a fiatal pályakezdők támogatása esetén háttérbe szorulnak a felnőtt 

munkanélküliek. Ugyancsak fontos döntésként szerepelt, hogy az alacsony vagy középszintű 
képzettséggel rendelkező munkaerővel szemben jelentősebb igényt formáló foglalkoztatási 
megoldásokat részesítenek előnyben, amely által a munkanélküliek összetételéhez nagyobb 
mértékben illeszkedő struktúra létrehozására törekedtek. 
Az alábbi táblázatban olvasható szolgáltatások folyamatos fejlesztése által a szolgáltatásokat 
nyújtó civil és nonprofit szervezetek nem csak jobb életfeltételeket kínáltak kezdettől fogva az 
érintett háztartásoknak, hanem egyben ezek által bővítették ki azoknak a munkaintenzív 
foglalkoztatási lehetőségeknek a tárházát, amelyeket a munkaerő-piacon hátrányba került 
egyének képesek voltak ellátni és ezzel munkaerő-piaci integrációjukat sikerült szavatolni. Az 
említett szolgáltatások olyan fogyasztó-centrikus és fogyasztó-közeli, helyhez és időhöz 

kötött tevékenységeket jelöltek, amelyek a helyi piaci feltételrendszerébe igen, de a 
nemzetközi piacba közvetlenül nem integrálhatók, s pont ezáltal védettek a helyi és 
nemzetgazdasági feltételek között létező munkahelyeket, foglalkoztatási lehetőségeket 
veszélyeztető nemzetközi konkurenciától. 
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4. sz. táblázat: Az EU Fehér Könyve (EC, 1994) a szociális gazdaság tevékenységeiről 
Személyi szolgáltatások: 

• otthoni segítség idős és testileg vagy 

szellemileg fogyatékos embereknek, 
• háztartási alkalmazotti munkák: főzés, 

mosás, vasalás, takarítás, 

• gyermekfelügyelet, 

• tanulási nehézségekkel küszködő fiatalok 

korrepetálása, a problémás fiatalok 
szabadidő és sportprogramjainak 

szervezése, 

• lakóházak őrzése, portaszolgálat, • vidéki, vagy a városközpontoktól távol 
eső körzetekben boltok üzemeltetése, 

• főzött étel, vásárolt áruk házhoz 

szállítása.  

Audiovizuális szolgáltatások, új információs és kommunikációs technikák bevezetése; 

Szabadidős és kulturális programok szervezése, hagyományőrzés; 

A környezet gondozása, infrastruktúra, közlekedés: 

• elöregedett épületek felújítása, 
komfortosítása, őrzése, 

• helyi közlekedés megszervezése, 
kényelmesebbé, gyakoribbá, elérhetőbbé 
tétele (pl. mozgás-korlátozottak számára 
is), 

• céltaxi járatok üzemeltetése vidéki 
településeken belül és azok között, 

• szelektív hulladékgyűjtés, 

újrahasznosítás. 

Környezetvédelem, fenntarthatóság: 

• természetvédelmi területek gondozása, • csatornázás, csatornatisztítás, 

• minőségi standardok betartásának 

monitorozása, 

• energia-megtakarító, energiahatékony 
eljárások elterjesztése, különösen a 
háztartások körében. 

Forrás: Frey M. és szerzőtársai (2007) alapján, European Commission, 1994 

 

Kulcsszavak: 
Az Európai Unió Fehér Könyve, helyi szolgáltatások piaccá szervezése, helyettesítő hatás, 
munkanélküliek, munkaintenzív foglalkoztatási lehetőségek, munkaerő-piaci integráció, 
audiovizuális szolgáltatások, fogyasztó-centrikus, fogyasztó-közeli, helyi piac, nemzetközi piac, 
környezetvédelem, fenntarthatóság, minőségi standardok, energiahatékonyság, szelektív 
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. 

 
A szociális / szolidáris gazdaság céljai és funkciói, valamint főbb tevékenységi területei 

 
A szociális / szolidáris gazdaság célja, hogy a társadalom, illetve a közösség valós fejlődési 

igényei és szükségletei kielégítése, valamint a gazdasági és társadalmi kohézió és integráció 
erősítése érdekében olyan, tisztán piaci érdekek alapján nem megvalósuló tevékenységeket 
szervezzen és kivitelezzen - különösen a munkaerő-piaci és szociális, illetve közösségi és 
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kommunális szolgáltatások terén -, amelyekkel képes jelentős mértékben hozzájárulni az 
egyének, családok és közösségek életminőségének javulásához, a jólét fokozódásához. 
A szociális / szolidáris gazdaság facilitátorai a harmadik szektor (civil és nonprofit szektor, 
szociális gazdaság) szervezetei, amelyek rendkívül jelentős társadalmi, szociális és gazdasági 
erőt képviselnek világszerte és kulcsszerepet játszanak a szociális és foglalkoztatási politikák 
és kezdeményezések formálásában és kivitelezésében valamennyi uniós tagállamban is. A 
harmadik szektor és szervezetei mintegy köztes helyet foglalnak el az állam (állami, 
költségvetési vagy kormányzati szektor) és a piac (magánpiaci vagy üzleti szektor) között. A 
harmadik szektor az említett köztes pozíciójában gazdasági és társadalmi / szociális célokat, 
küldetést és tevékenységeket egyaránt felvállal, amelyekkel a közérdeket és a közjót szolgálja. 
A harmadik szektorbeli szerveződések alapvető célja nem a szervezeti működés során 

megtermelt profit elosztása és kivonása, hanem annak újrahasznosítása a civil / nonprofit 
szervezetek céljainak és tevékenységében teljesítése érdekében (Frey M., 2007). 
A harmadik szektort képviselő civil és nonprofit szervezetek helyi (települési, illetve térségi 
szintű) feltételrendszerben alkalmazható foglalkoztatási kezdeményezései képesek olyan 
munka-és jövedelemszerzési lehetőségeket biztosítani elsősorban a munkaerő-piacon gyenge 
érdekérvényesítő képességgel rendelkező, hátrányos helyzetű csoportok - köztük tartós 
munkanélküliek számára -, amelyekkel reális esély teremtődik a munkaerő-piaci integrációra, 
illetve reintegrációra.  
Az alternatív módon szervezett, tartós foglalkoztatási lehetőségeket felkínáló, differenciált 
célokkal és tevékenységekkel (munkaerő-piaci és szociális, illetve közösségi szolgáltatások) 
rendelkező civil és nonprofit szervezetek jelentős szerepet vállalnak a munkaerő-piacon 
hátrányt szenvedő, nem versenyző vagy gyenge képességekkel jellemezhető egyének és 

csoportok társadalmi és munkaerő-piaci integrációjában. Természetesen a szociális / 
szolidáris gazdaság keretei a politikai, társadalmi, szociális, kulturális és jogi feltételektől 

függve országonként, régiónként és időben egyaránt változhatnak. 
Westlund és Westerdahl (1997) vezették be az „új szociális gazdaság” fogalmát. Ide részben 
szervezeteket, részben pedig kezdeményezéseket, projekteket soroltak. A szervezetek közül 
azokat értették a fogalom alatt, amelyek inkább gazdasági, mint idealisztikus célokat 
követnek, alkalmazkodva és megőrizve egyben a nonprofit szektor hagyományos értékeit. Így 
például ide tartoznak szerintük azok a szervezetek, amelyek a helyi társadalomból és 
gazdaságból származó kötődésekkel és motivációkkal rendelkeznek, demokratikus 

felépítménnyel és működésmóddal, változatos jogi formációkkal jellemezhetők, azonban nem 
tartoznak sem az intézményesült termelő- vagy fogyasztási szövetkezetek körébe, sem pedig 
más önsegélyező gazdasági szereplők közé (Frey M., 2007).  
A kezdeményezéseket, projekteket nézve Westlund és Westerdahl szerint az „új szociális 

gazdaság” projektjeinek alapvetően három funkciót kell teljesíteniük. Egyfelől védő funkciót, 
ami alatt azokat a tevékenységeket értik, amelyeknek célja lehetőleg tartós, vagy időszakos 

foglalkoztatási lehetőségek biztosítása a munkaerő-piacon gyenge képességekkel rendelkező, 

támogatás nélkül elhelyezkedni képtelen egyének számára. Az ide sorolható projektek 
munkaerő-piaci küldetése tehát a legnehezebben elhelyezhető tartós munkanélküliek 
munkaerő-piaci és egyben társadalmi integrációja. A szerzők szerint az említett 

kezdeményezések nem válhatnak önfenntartókká. A másodikként felsorolt funkció a híd 
funkció, amelynek keretében olyan projektek kerülnek kivitelezésre, amelyek a 
munkanélküliek normál munkaerő-piacra történő (re-)integrációját tűzik ki célként átmeneti 
foglalkoztatás biztosításával, amit képzéssel, szociális és pszichológiai-, valamint 
álláskereséshez nyújtott tanácsadás alkalmazásával egészítenek ki. Harmadik funkcióként az 
üzleti funkciót említhetjük. Az üzleti funkciónak eleget tevő projektek különböző javakat 
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(termékeket és / vagy szolgáltatásokat) állítanak elő a piac számára olyan szükségletekre 
választ adva, amelyek a kezdeti időszakban várhatóan nem vagy csak csekély hasznot hoznak. 
Az alacsony vagy teljes mértékben hiányzó profitabilitást állami támogatás kompenzálhatja, 
ezért az ebbe a kategóriába tartozó kezdeményezések mindenképpen külső támogatást, 

folyamatos vagy legalább a kezdeti fázisra vonatkozó forrásbevonást igényelnek, mégis ezek 
a projektek állnak a legközelebb a munkaerőpiac fő áramlatához (Frey M., 2007).  
A szociális / szolidáris gazdaság tevékenységi területei helyi szükségletek kielégítésére épülő, 

elsősorban szociális és munkaerő-piaci-, illetve foglalkoztatási célú (alternatív vagy közösségi 
foglalkoztatás) kezdeményezéseket foglalnak magukban. 

 
5. sz. táblázat: A szociális / szolidáris gazdaság főbb tevékenységi területei 

munkaerő-piaci szolgáltatások: 
pl. kompetencia felmérés és fejlesztés, 
munkavállalási tanácsadás és mentorálás, 
álláskeresés és felkészítés stb. 

szociális szolgáltatások: pl. házi segítségnyújtás, gyermekfelügyelet; 

településüzemeltetés: 
a település közterületeinek, középületeinek 
gondozása, karbantartása, a helyi-helyközi 
közlekedés szervezése; 

informatikai és kulturális szolgáltatások: 

pl. információs és kommunikációs technológiák 
kiépítése, működtetése, kulturális, 

hagyományőrző és szabadidős programok 

szervezése; 

erdőtelepítés és gondozás: erdők telepítése és kezelése a vidéki térségekben; 

tájfenntartó gazdálkodás: 
kisüzemi léptékű mezőgazdasági és kertészeti 

tevékenységek, természetvédelmi területek 
gondozása; 

mezőgazdasági és erdészeti termékek 

feldolgozása: 
helyben előállított mezőgazdasági és erdészeti 

termékek kisüzemi léptékű feldolgozása; 

kézműipar: hagyományos kézműves mesterségek 

felélesztése; 

turizmus: falusi turizmus, zöldturizmus szolgáltatások 
működtetése; 

kisipar: hagyományos kisipari szakmák felélesztése. 

Forrás: Frey és szerzőtársai (2007) nyomán 

 
A helyben működő szociális / szolidáris, illetve társadalmi vállalkozások, valamint 
szövetkezetek gazdasági teljesítménye mellett rendkívül jelentős, nélkülözhetetlen 
értékmegőrző, értékteremtő- és közvetítő, illetve társadalmi integrációs funkciót, szerepet is 
betöltenek. Összegezve azt mondatjuk, hogy a szociális / szolidáris gazdaság szereplői a 
nyereségtermeléssel, a gazdasági értelemben vett haszonmaximalizálással szemben a 
társadalmi és gazdasági integrációt és a fenntarthatóságot képviselik tevékenységeik során.  
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Kulcsszavak: 
Szociális / szolidáris gazdaság,  gazdasági és társadalmi kohézió és integráció, munkaerő-
piaci és szociális, illetve közösségi és kommunális szolgáltatások, életminőség, jólét, 
harmadik szektor, szociális és foglalkoztatási politikák, állami, költségvetési vagy 
kormányzati szektor, magánpiaci vagy üzleti szektor, közérdek, közjó, profit, munkaerő-piac, 
tartós munkanélküliek, munkaerő-piaci integráció, reintegráció, új szociális gazdaság, 
nonprofit szektor, helyi társadalom és gazdaság, termelő- vagy fogyasztási szövetkezetek, 
önsegélyező, javak, haszon, profitabilitás, állami támogatás, munkaerőpiac fő áramlata, 
alternatív vagy közösségi foglalkoztatás, tájfenntartó gazdálkodás, nyereségtermelés, 
haszonmaximalizálás, társadalmi és gazdasági integráció, fenntarthatóság. 

 

A szociális / szolidáris gazdaság szereplői 
 
A szociális / szolidáris gazdaságot céljai, tevékenységei és szereplői tekintetében olyan, 
elsősorban helyi társadalmi és gazdasági kezdeményezések összességeként szemlélhetjük, 
amelyek célja a munkaerő-piacon és társadalomban különböző hátrányokat elszenvedő 

egyének és csoportok munkaerő-piaci és szociális eszközökkel és módszerekkel való 
támogatása munkaerő-piaci és társadalmi integrációjuk elősegítése érdekében.  
A hétköznapi gyakorlatban a szociális / szolidáris gazdaság olyan civil / nonprofit szervezetek 
tevékenységére épül, amelyek többsége szociális és munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő 

emberek számára kidolgozott szociális és foglalkoztatási projekteket képvisel, amelyek 
keretében az említett szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtanak és egyben 
szociális ellátásban is részt vállalnak. Ide sorolhatók azok a nem profitorientált szervezetek és 
szerveződések is Magyarországon, amelyek nem állandó jelleggel, hanem csak 
alkalomszerűen menedzselnek foglalkoztatási projekteket, továbbá itt említhetjük a szociális 
földprogramot megvalósító nonprofit szervezeteket és a kistérségi társulások 
munkaszervezeteit is.  
Szervezeti alapon a szociális / szolidáris gazdasághoz tartoznak általánosan a szövetkezetek 
(Cooperatives), a kölcsönös biztosítópénztárak (Mutuals), az egyesületek (Associatons) és az 
alapítványok (Foundations), valamint a szociális vállalkozások (Social Enterprises). Ezen 
formációk általános jellegzetességei közé tartozik, hogy a szereplők lokális kötődésekkel 

rendelkeznek és helyi szinten működnek, valamint köztes szerepet játszanak az állami és a 
piaci szektor között: sokszor a forprofit érdekekkel bíró üzleti szervezetek és az 
erőforráshiány miatt visszavonuló állami intézmények által kielégítetlenül hagyott helyi 
igényekre, szükségletekre reagálnak. Mindemellett a szociális / szolidáris gazdaság szereplői 

élen járnak az új munkahelyek, foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek 

megteremtésében, a hátrányos helyzetű egyének és csoportok felzárkóztatásában és társadalmi 

integrációjában. Célcsoportjaik közé tartoznak a tartós munkanélküliek, az elhelyezkedési 
nehézséggel küzdő pályakezdő fiatalok, a gondozási kötelezettséggel terhelt személyek, az 
idős és fogyatékossággal élő emberek, a csökkent munkaképességűek, az aluliskolázottak, a 

nemzetiségi, etnikai kisebbségek tagjai, a nők, illetve a szociális beilleszkedési zavarokkal 
küzdő személyek. Az ide sorolható szervezetek jelentős mértékű jövedelem generálására is 

képesek lehetnek, s saját autonómiájuk, függetlenségük biztosítása érdekében további közös 
vonásuk, hogy önfinanszírozásra törekednek. Gazdálkodásuk keretei között a bevételeik 
között a magánfinanszírozás is bizonyos mértékben megjelenik (Frey M., 2007). 
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A szociális / szolidáris gazdaság szervezetei különböznek a hagyományos civil szervezetektől. 

A szociális / szolidáris gazdaság szereplői működésükben a termelő és vállalkozó funkciókat 
testesítik meg elsősorban, mivel olyan – sokszor új, innovatív – termékek előállítására és / 
vagy szolgáltatások nyújtására törekednek, amelyekhez - az állami és a piaci szektor 
távolmaradása miatt – saját maguknak kell forrásokat, erőforrásokat és szervezeti-, illetve 
működési kereteket biztosítani. Az említett szervezetek munkaerő-piaci és szociális-, illetve 
közösségi és kommunális szolgáltatások nyújtása közben arra törekednek, hogy 
célcsoportjaikat aktiválják, dinamizálják és ezáltal szervesen bevonják az általuk szervezett 
folyamatokba. Tevékenységeik tervezése és ellátása közben igyekeznek szorosan 
együttműködni a helyi közösségekkel, azok tényleges szükségleteinek kielégítése érdekében. 
Munkájuk eredményessége, hatékonysága és hatásossága szempontjából kiemelten fontosnak 
tartják a demokratikus kontrollt, illetve olyan tulajdonosi struktúra kialakításában érdekeltek, 
amely az összes érdekelt részvételét és az önigazgatást egyaránt biztosítja. A szervezetek 
vállalkozói arculatát a folyamatos termék-előállítás és szolgáltatásnyújtás, a függetlenségre 
való törekvés, az autonómia magas foka, a gazdasági kockázatok felvállalása, fizetett 
munkaerő alkalmazása, valamint a piacorientáció képviseli. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a 
szociális / szolidáris gazdaság szervezetei az általuk megtermelt vagy értékesítésre kínált 
termékek és szolgáltatások eladásából jutnak bevételekhez közvetlenül a piacon vagy az 
állami intézményekkel való szerződéses tranzakciók útján (Frey M., 2007).  
 

1. sz. ábra: For-profit és non-profit vállalkozási spektrum 

 
Forrás: Internet 

 
Ugyanakkor a szociális / szolidáris gazdaság szereplői szociális karakterisztikával is bírnak, 
amit kifejez az a tény, hogy alulról szerveződő, spontán kezdeményezések élére állnak, 
amelybe igyekeznek minél nagyobb mértékig bevonni azokat az egyéneket és csoportokat, 
akiknek az érdekében fellépnek. Ezen szervezetek hatalmi dimenzióban való 
érvényesülésének alapja a polgári nyilvánosság és a közösségi összefogás, együttműködés, 

valamint a közjó érdekében vállalt célok és cselekedetek. 
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Kulcsszavak: 
Szociális / szolidáris gazdaság, helyi társadalom, munkaerő-piac, társadalom, munkaerő-piaci 
és társadalmi integráció, civil / nonprofit szervezetek,  szociális és munkaerő-piaci hátrányok, 
szociális és foglalkoztatási projektek, munkaerő-piaci szolgáltatások, szociális ellátás, nem 
profitorientált szervezetek,  szociális földprogram, kistérségi társulások, szövetkezetek 
(Cooperatives), kölcsönös biztosítópénztárak (Mutuals), egyesületek (Associatons), 
alapítványok (Foundations), szociális vállalkozások (Social Enterprises), forprofit, üzleti 
szervezetek, erőforráshiány, tartós munkanélküliek, elhelyezkedési nehézségek, pályakezdő 

fiatalok, gondozási kötelezettség, fogyatékosság, csökkent munkaképességűek, 

aluliskolázottak, nemzetiségi, etnikai kisebbségek, szociális beilleszkedési zavarok, 
jövedelem, autonómia, önfinanszírozás, magánfinanszírozás, civil szervezetek, források, 
erőforrások, szervezeti és működési keret, demokratikus kontroll, tulajdonosi struktúra, 
bevételek, polgári nyilvánosság, közjó. 

 
A munkahelyi integrációt megvalósító nonprofit vagy szociális vállalkozások 

 
A harmadik szektort érintő változások között számottevővé váltak a szervezetek 
átalakulásával, az új nonprofit szervezetek és tevékenységeik kialakulásával kapcsolatos 
fejlemények. Az időközben létrejött új típusú nonprofit szerveződések differenciáltabb 
tevékenységek ellátására szerveződtek: egyfelől fontos célkitűzésként és tevékenységként 

képviselték a hátrányos helyzetű egyének és csoportok munkaerő-piaci integrációjának és 
reintegrációjának kezelését, másfelől szociális és közösségi-, illetve kommunális 
szolgáltatások ellátására egyaránt szerveződtek. Fontos felismerésként hatott ti., hogy az 
említett tevékenységek együtt is gyakorolhatók, mégpedig úgy, hogy a szociális és közösségi-
, illetve kommunális szolgáltatások nyújtása egyben lehetőséget biztosít a munkaerő-piaci 
reintegráció kereteinek, feltételeinek kialakításához, illetve támogatásához is. A szociális 
szolgáltatások jó része ti. kimondottan alkalmas a munkaerő-piaci és egyéb szempontból 
hátrányos helyzetű egyének és csoportok munkaerő-piaci integrációjának, reintegrációjának 
támogatására, miután ezen szolgáltatások nyújtása munkaintenzív, alacsonyabb képzettséggel 
is ellátható tevékenységeket képvisel elsősorban (Frey M., 2007).  
A jó gyakorlatként elterjedt megoldások nyomán egyre több civil és nonprofit szervezet fogott 
bele Nyugat-Európában olyan szociális szolgáltatások nyújtásába, amelyek munkaerő-piaci 
integrációs és reintegrációs tevékenységekkel párosultak, s amelyek révén bizonyos 
társadalmi csoportok számára teljes társadalmi és gazdasági integrációt próbáltak biztosítani. 
Ezen csoportok közé sorolhatók például a szenvedélybetegek, akik esetében az említett 
szolgáltatásnyújtás és a munkaerő-piaci integráció nem választható egymástól külön. 
Az új nonprofit szervezetek munkaerő-piaci integráció és az azt támogató szociális és 
közösségi tevékenységek irányába történő jelentősebb mértékű elmozdulása egyben a helyi 
gazdasági rendszerek fejlesztését is nagymértékben szolgálta. Jó példaként említhetők az ír 
hitelszövetkezetek, a finn falusi szövetkezetek vagy a brit közösségi vállalkozások, amelyek 
esetében a szervezetek céljai között megjelent a helyi gazdaságfejlesztés támogatása is (Frey 
M., 2007). 



20 
 

 
6. sz. táblázat: A munkahelyi integrációt megvalósító nonprofit vagy szociális 

vállalkozások főbb jellemzői: 

• kevésbé függenek a közpénzektől, • nagyobb figyelmet fordítanak a piaci 
dinamikára, 

• a hátrányos helyzetű egyéneknek, 

csoportoknak a foglalkoztatás révén más 
munkavállalókhoz hasonló keresetet 
kívánnak nyújtani, 

• a hátrányos helyzetű egyéneknek 
munkahelyi képzést és olyan munkaerő-
piaci szolgáltatást nyújtanak, amelyek 
segítik őket beilleszkedni a támogatás 

nélküli munka világába, 

• e szervezetek nagy része független az 
állami szektortól és a piaci viszonyok 
felé nyitott, 

• új, munkaintenzív tevékenységeket is 
felvállalnak és olyanokat is, amelyektől 

korábban elhatárolódott a forprofit 
szektor (pl. hulladék-újrahasznosítás), 

• általában maguk fedezik a hátrányos 
helyzetű dolgozók képzésének kiadásait, 

miközben javakat és szolgáltatásokat 
állítanak elő magánfogyasztóknak és 

profitorientált vállalkozásoknak, 

• gyakori, hogy egyedüli állami 
támogatásuk a foglalkoztatási 
szubvenció, amit más vállalatok is 
megkaphatnak, ha ugyanolyan típusú 
munkaerőt alkalmaznak. 

Forrás: Frey és szerzőtársai (2007) nyomán 
 

Kulcsszavak: 
Munkahelyi integráció, nonprofit, szociális vállalkozások, harmadik szektor, szociális és 
közösségi-, illetve kommunális szolgáltatások, munkaintenzív, társadalmi és gazdasági 
integráció, szenvedélybetegek, közpénzek, piaci dinamika, munkaerő-piaci szolgáltatás, állami 
szektor, forprofit, javak, magánfogyasztók, profitorientált, foglalkoztatási szubvenció, munkaerő. 
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