
Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Jó kormányzást megalapozó közszolgálat fejlesztés 

Kérdések a 2017. november 27-én megrendezésre kerülő konferenciára 

Hogyan jellemezhető a szociális gazdaság szektora az Európai Unió tagállamaiban? (28. oldal) 

Összességében megállapítást nyert, hogy az Európai Unió 28 tagállamában mintegy 

13,6 millió fizetett munkahely létesült a szociális gazdaság szektorában, ami a 

foglalkoztatott népesség 6,3%át teszi ki. Az önkéntes tevékenységgel érintett 82,8 

millió személy teljes munkaidőre átszámított 5,5 millió fő egyenértékével együtt a 

teljes foglalkoztatási kapacitás 19,1 millió főt tesz ki. A szociális gazdaság 2,8 millió 

intézményben fejti ki aktivitását, s a szövetkezetek és egyéb közösségi vállalkozások 

és szervezetek tagsága 232 millió főre, az Európai Unió népességének tekintélyes 

hányadára terjed ki (EESC/CIRIEC 2016:66). 

Hogyan jellemezhető Magyarország helyzete az Európai Unión belül? (31. oldal) 

Magyarország helyzetét leginkább az alábbi ábra jellemzi, mely jól szemlélteti az 

EU-15 tagállama, valamint a 2004. évet követően csatlakozott kelet-közép-európai 

országok helyzete közötti különbségeket. Az egyes ország-csoportok klaszterei 

világosan elkülöníthetők, az ábra jobb felső sarkában sűrűsödnek a fejlett nyugat-

európai országok adatait jellemző pontok, míg az ábra bal alsó negyedében 

találhatók a kelet-közép-európai tervgazdasági múlttal rendelkező országok, 

kiegészülve a 2004-et követően EU-taggá vált Máltával és Ciprussal. 

Némi elégtétellel mindössze az tölthet el bennünket, hogy Magyarország, 

Észtország és Lengyelország az EU-28 átlagot reprezentáló érték közelében lévő 

nemzeti értékkel közelít a fejlettebb országok csoportjához a szociális foglalkoztatás 

vonatkozásában, bár ez a trend még nem jellemző az egy főre eső GDP mutató 

tekintetében. 
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1 főre eső GDP USD-ben

A szociális gazdaság foglalkoztatási arány 
és a GDP/fő mutató összefüggése 2014-ben



A szociális gazdaságon belül a magyarországi non-profit szektor szerepével kiemelten foglalkozott a 

kutatás. Milyen területen működnek ezek a szervezetek? (37. oldal) 

 

tevékenység db-szám megoszlás 

Szabadidő, hobbi 9 746 15,8% 

Kultúra 9 068 14,7% 

Sport 8 899 14,4% 

Oktatás 8 116 13,2% 

Szociális ellátás 5 496 8,9% 

Településfejlesztés 3 287 5,3% 

Szakmai, gazdasági érdekképviselet 3 276 5,3% 

Egészségügy 2 648 4,3% 

Környezetvédelem 2 072 3,4% 

Közbiztonság védelme 2 070 3,4% 

Gazdaságfejlesztés 1 613 2,6% 

Kutatás 1 357 2,2% 

Vallás 1 177 1,9% 

Polgárvédelem, tűzoltás 867 1,4% 

Nemzetközi kapcsolatok 730 1,2% 

Jogvédelem 628 1,0% 

Politika 339 0,6% 

Többcélú adományosztás, támogatás 227 0,4% 

Összesen 61 616 100,0% 

 

Milyen gazdasági súlya van ezeknek a szervezeteknek? (42. oldal) 

Költségek 
Klasszikus civil 

szervezet Érdekképviselet 
Nonprofit 

vállalkozás Összesen 

Anyag-, áru-, készletbeszerzés 69 891,3 9 590,7 98 730,9 178 212,9 

Szolgáltatásvásárlás 140 918,4 55 499,9 321 576,3 517 994,6 

Anyag- és termékvásárlás 210 809,8 65 090,8 420 307,0 696 207,6 

Foglalkoztatottak bruttó bérköltsége 79 222,3 22 807,2 191 770,1 293 799,6 

Megbízásos jogviszonyban állók bruttó 
megbízási díja 18 807,5 3 597,1 9 220,5 31 625,1 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 16 309,3 5 619,2 21 718,5 43 647,0 

Foglalkoztatót terhelő járulékok 20 986,5 7 233,0 47 358,9 75 578,4 

Személyi jellegű ráfordítások 135 325,6 39 256,4 270 068,1 444 650,1 

Értékcsökkenési leírás 24 704,5 3 803,2 42 537,4 71 045,1 

Adóbefizetések 3 555,0 1 238,4 18 960,3 23 753,7 

Egyéb költségek 21 172,5 8 569,7 19 627,4 49 369,6 

Kamatfizetés 634,0 20,8 1 398,6 2 053,4 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 25 752,3 332,5 23 861,7 49 946,5 

Egyéb ráfordítások 73 897,9 16 570,4 73 206,9 163 675,2 

Szervezet által nyújtott támogatások 
ráfordításai 98 246,8 22 970,9 61 523,7 182 741,4 

Egyéb működési költségek 247 962,9 53 505,9 241 116,1 542 584,9 

Hiteltörlesztés 1 813,2 13,8 8 846,5 10 673,5 

Felhalmozási és tőke jellegű kifizetése 14 367,7 484,3 7 195,7 22 047,7 

Felhalmozási jellegű kiadások 16 180,9 498,0 16 042,2 32 721,1 

Összesen költség és kiadás 610 279,2 158 351,1 947 533,4 1 716 163,7 

 

A makroszintű GDP-számításoknál termelési oldalról az anyag- és termékvásárlás 

értékével csökkentett bruttó kibocsátásból határozzuk meg a GDP értékét, mely a 

nonprofit szervezeteknél analóg módon 958 milliárd Ft összeget, vagyis a GDP kb. 

3%-át eredményezi. A szektor GDP-hez történő hozzájárulását növeli azonban az 



ezekben a szervezetekben végzett önkéntes tevékenység értéke, valamint részben 

a természetbeni adományok összege is, mely a jótékonysági szervezetek 

újrahasznosító tevékenysége hiányában feltehetőleg nem, vagy alacsonyabb 

értéken hasznosulna.  

Mi a helyzet a non-profit szervezetek foglalkoztatási képességével? (44.–45. oldal) 

2016-ban 10.861 nonprofit szervezet, az összes működő szervezet 17,6% 

alkalmazott fizetett munkaerőt, s ezek jelentős hányadában (75,5%) főállású 

munkaerő foglalkoztatására került sor. A nonprofit szervezetek településtípusok 

szerinti megoszlására vonatkozó adatok alapján kedvező kép bontakozik ki az 

elemző előtt, mivel a megoszlás meglehetősen egyenletesnek tűnik. Míg a 

fővárosban 3.274 nonprofit szervezet képes fizetett alkalmazottak 

foglalkoztatására, addig a községekben ez az érték 2.101, így valószínűsíthető, 

hogy a községek jelentős hányadában is jelen vannak azok a non-profit 

szervezetek, melyek pénzügyi háttere alkalmassá teszi ezeket tartós 

foglalkoztatásra.  

Milyen szerepet vállalnak a non-profit szervezetek az önkormányzati feladatok ellátásában? (40. 

oldal) 

 

Megnevezés 

Kapcsolat helyi önkormányzattal 

Összesen 

 
részt vesz 
közfeladat 

ellátásában 

részt vesz a döntés-
előkészítésben 

 

 
Főváros 469 250 14 460 5,0% 

Megyeszékhely 483 339 12 327 6,7% 

Többi város 794 703 19 009 7,9% 

Község 549 773 15 820 8,4% 

1. táblázat: A nonprofit szervezetek önkormányzati kapcsolatai településtípusok szerinti megoszlása 2016-ban 

Amennyiben az önkormányzatokkal történő együttműködés településtípusok 

szerinti megoszlását tartalmazó táblázat adatait vesszük szemügyre, a 

kistelepülések helyzetére vonatkozó kép kedvező alakulására 

következtethetünk. Míg a településtípusok szerinti önkormányzati 

együttműködés országos átlagban a nonprofit szervezetek 7,1%-át érinti, addig 

ez a mutató a fővárosban 5,0%, a megyeszékhelyeken 6,7%, az egyéb 

városokban 7,9%, addig a községekben 8,4%-os értéket ér el. Bár a 

rendelkezésre álló adatok alapján a helyzetet megalapozó társadalmi-gazdasági 

háttérre vonatkozó okok nem pontosíthatók, megállapítható, hogy a vidéki 

önkormányzatok helyzete intenzívebb együttműködésre ösztönöz, s a 

társadalmi kapcsolatrendszer vidéki szorossága ehhez kedvező környezetet 

teremt. 

A non-profit szervezetek és az önkormányzatok együttműködésére vonatkozó nemzetközi jó 

gyakorlatok feltárása során milyen eredmények születtek? 

Alapvetően két forrás feldolgozása történt meg: egyrészt az OECD által átvételre 

ajánlott megoldások, működő gyakorlatok ismertetése történt meg, másrészt a 

Clann Credo, írországi non-profit pénzügyi finanszírozó szervezet által bemutatott 

50 megvalósult együttműködési projekt sikertörténetet mutattam be és 

értékeltem. Az értékelési szempontok alkalmazását „A jó kormányzást megalapozó 



közszolgálat-fejlesztés” projekt keretében az NKE–ÖKI által 2018.05.23-án 

rendezett műhelybeszélgetésen elhangzott előadás inspirálta.  Gáspár Mátyás 

(2018): Önkormányzati jó gyakorlat szolgáltatási rendszer, PPT elektronikus kézirat.   

Adaptálhatók-e ezek a sikertörténetek a magyarországi viszonyokra is? (81. oldal) 

A tapasztalatok magyarországi hasznosíthatósága szempontjából 

problematikusabbnak tekinthető az a tény, hogy a vizsgált projektek egy magas 

jövedelmi szintű jóléti társadalom problémáira adott válasznak tekinthetőek. Bár a 

jóléti társadalmak gazdaságát is megtépázta a mögöttünk hagyott két évtized 

gazdasági visszaesése, a nyugat-európai társadalmak sűrűn szőtt szociális hálója 

miatt a lakosság gondjai sok esetben távol állnak a puszta túlélésért küzdő 

magyarországi vidéki térségek lakosságának problémáitól. Ennek ellenére is az 

európai társadalmakban – nem utolsó sorban az utóbbi évtizedekben felgyorsuló – 

életmód- és életszínvonalbeli konvergencia hatására számos probléma – ha eltérő 

intenzitással és némi késéssel is – hasonló módon jelentkezik.  

A Clann Credo ötven sikertörténetének meghatározó része (38%) a szabadidő 

színvonalas eltöltéséhez kapcsolódik, sportlétesítmények, illetve korábban más 

célra használt ingatlanok ki- és átalakítását célozzák 

A sikertörténetek 26%-a szociális célt valósít meg. Ez általában valamilyen 

generációs jelleget (idősgondozás, gyermekfelügyelet stb.), de ezek között 

szerepelnek a különféle társadalmi peremcsoportok speciális igényeinek 

kiszolgálása is.  

A gazdasági és foglalkoztatási célú projektek együttesen a sikertörténetek 20%-t 

érintik. Ezek a projektek gyakran nem valósulnának meg kezdeti, profitcélokat nem 

követő hozzájárulások nélkül, de hosszú távú fenntarthatóságuk azáltal is 

biztosított, hogy a kedvezményezettek, illetve a megvalósító szervezetek gazdasági 

aktivitásához, foglalkoztatásához biztosít feltételeket, illetve közvetlen 

foglalkoztatási lehetőségeket teremtenek.  


