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Angolszász contra Közép-Európa 

ELTÉRŐ LEHETŐSÉGEK 

TÖRTÉNELMI KÜLÖNBSÉGEK 

KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK 
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Nonprofit szektor 

„Elsődlegesen a 

társadalom egészének, 

vagy kisebb 

csoportjának közös  

szükségletét alapvetően  

profitszerzési cél nélkül  

kielégítő autonóm 

szervezetek 

összessége.” 

(Pavluska [1999] 21. o.)  

• Szervezeti jelleg 

• Kormányzattól való 

elhatárolódás 

• Függetlenség, 

autonómia 

• Profitszétosztás 

tilalma 

• Önkéntesek, 

adományozók 

bevonása 

• Közjó 

Nonprofit szektor – Szociális gazdaság 

3 Hasonlóság 

1) Jogi – intézményi jelleg 
nonprofit > szektor szinten 
szociális gazdaság > állami szinten 

2)   Függetlenség 

nonprofit > többi szektortól 

szociális gazdaság > autonóm állam 

3)   Angolszász hagyományok 

nonprofit pillér > önkéntesség 

szociális gazdaság > erős önkéntes jelleg 
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Nonprofit szektor – Szociális gazdaság 

2 Különbség 

1) Demokratikus berendezkedés 

nonprofit > nem egyértelmű 

szociális gazdaság > alapfeltétel 

2) Profitszétosztás tilalma 

nonprofit > alapfeltétel 

szociális gazdaság > szétosztja a többletet 
(szövetkezeti elvek; pénzkeresés szabadsága) 

Dilemma 

RANGSOROLHATÓ 

A KÉT 

SZEMLÉLETMÓD? 

---------- 

HA IGEN, MELYIK 

A JOBB? 
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A szerzők válasza 

Rangsorolható, a közjó 

szempontjából. 

 

A szociális gazdasági 

szemléletmódot választják. 

Miért a szociális gazdaság? /1 

• A profitszétosztás tilalma túl nagy korlát! 

 - Nem szolgálja a gazdasági fejlődést. 

 - Fejlett országok, Fejlődő országok 

• Gyak.: szövetkezeti működés preferáltabb. 

 - Tisztán nonprofit működés egyre ritkább 

 - Kereskedelmi vállalkozás és társadalmi 

célok szándékos keverése 

 - „szociális/társadalmi célú vállalkozások”,  
(Finn, Portugál, Spanyol, Olasz) 
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Miért a szociális gazdaság? /2 

• Társadalmi-politikai dimenzió 

 - a szociális gazd-i felfogásban erősebb 

 - nonprofit > túlhangsúlyozza a 

függetlenséget > elszigetelődés 

• Történelem, szemléletmód 

 - szövetkezeti alapok > angolszász 

hagyományok 

 - globális szemléletmód > határokon átívelő 

Összegzés 

• Angolszász fogalomrendszerben a 
nonprofit szektor és a szociális 
gazdaság fogalma közeli. 

 

• Angolszász területen a szociális 
gazdaság szövetkezeti szerveződés a 
preferáltabb. 

 

• Előnyös –e KK-Európának átvenni ezt a 
szemléletmódot, vagy nem? 
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