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Bevezetés 

a. Célkitűzés 

A jelentés a munkaalapú felnőttképzési szolgáltatói hálózat kezdeményezőinek igényeit 
kívánja kielégíteni, hogy jobban megértsék környezetüket és a legfontosabb érdekelt 
feleket, és ezáltal képessé váljanak a növekedésre. A jelentésnek köszönhetően a Net-
Works projekt partnerei – valamint a munkaalapú felnőttképzési szolgáltatók hálózatainak 
létrehozása vagy megerősítése iránt érdeklődő más potenciális szervezetek – 
azonosíthatják a legfontosabb szereplőket, a potenciális kedvezményezetteket, a 
vonatkozó jogszabályokat és a vizsgált országokban hatályos pénzügyi eszközöket. 
Röviden, ez az eredmény az Erasmus+ program által társfinanszírozott Net-Works projekt 
hálózati kapacitásfejlesztésre (OMT1 Hálózati kapacitásfejlesztés) vonatkozó egyedi 
célkitűzésének felel meg. Ez a célkitűzés különösen a társadalmi befogadásban és a 
munkahelyi felnőttképzésben érintett különböző témakörök közötti elégtelen kapcsolatra 
és hálózatépítésre irányul, és arra törekszik, hogy szinergiákat alakítson ki és olyan 
párbeszédet hozzon létre, amely a szociális gazdaságon belül és azon túl az állami 
döntéshozókkal való együttműködés és pozitív lobbitevékenység révén biztosítja a 
készségek és tapasztalatok cseréjét. 

b. Kutatott terület 

A jelentés a projekt valamennyi partnere által összegyűjtött adatokat elemzi, amelyek a 
munkaalapú felnőttképzési szolgáltatók kontextusát tükrözik a projekt 7 végrehajtó 
országában – nevezetesen Magyarországon, Írországban, Észak-Macedóniában, 
Portugáliában, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában –, és amelyeken felül a 
konzorcium az egyik partner földrajzi hatályának köszönhetően további európai országok 
összehasonlító célú felvétele mellett döntött. Így a jelentés összességében 19 európai 
országról nyújt elemzést. Az adatokat a projektpartnerek által részletes kutatást és 
elemzést követően kitöltött országjelentési adatlapok segítségével gyűjtötték össze, az 
alábbiak szerint:  

 GP – Galileo Progetti, Magyarország; 
 ISEN – Ír Társadalmi Vállalkozások Hálózata, Írország; 
 CDI – Közösségfejlesztési Intézet, Észak-Macedónia; 
 A3S – Portugália; 
 AFF – Ateliere Fara Frontiere, Románia; 
 IDC – Fejlesztési és Együttműködési Kezdeményezés, Szerbia; 
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 ASSE – Szociális Gazdasági Szervezetek Szövetsége, Szlovákia; 
 ENSIE – Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Franciaország, Görögország, 

Olaszország, Lettország, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia, Spanyolország. 

Ennek megfelelően a kutatás a jelentés valamennyi fejezetében először a Net-Works 
projekt végrehajtó országaira összpontosít, majd a jelentés röviden bemutatja a helyzetet 
és a vonatkozó információkat a fent említett további európai országokról, amelyek 
összehasonlítási céllal kerültek elemzésre. 

c. Meghatározás 

Ebben a jelentésben és a Net-Works projektben a projektpartnerek a munkaalapú 
felnőttképzési szolgáltatókat WISE-ként (Munkaerő-integráló Társadalmi 
Vállalkozásként) fogják kezelni, mivel a partnerek valójában WISE-hálózatok. A WISE-
okat három azonosítási elv határozza meg: 

1. Olyan vállalkozások, amelyek fő célja a hátrányos helyzetű személyek 
társadalmi és szakmai integrációja;  

2. A gazdasági rendszer középpontjában álló vállalkozások; 
3. Erős pedagógiai dimenziót dolgoznak ki. 

A hátrányos helyzetű embereket itt a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozó személyekként 
határozzuk meg. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a kiszolgáltatott 
népességcsoportokat a szociális védelemhez és a szociális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, valamint ezek szükségessége alapján határozza meg, ahhoz, hogy ezek 
a csoportok képesek legyenek fejlődni, és egyenlő esélyekkel rendelkezzenek a 
jóllétre és a boldogságra.  

A leggyakoribb sérülékenységek világszerte könnyen azonosíthatók a társadalom 
különböző formáiban, és általában fizikai vagy mentális károsodással és az ezzel járó 
társadalmi megbélyegzéssel jellemezhetők. Ezek a jellemzők gyakran mind a társadalmi-
gazdasági lehetőségek hiányának okát, mind pedig következményét magukban 
hordozzák, ami végső soron egy olyan ördögi körhöz vezet, amelyből a kiszolgáltatott 
csoportok támogatás nélkül nem tudnak kitörni. E kiszolgáltatott csoportok közé tartoznak 
többek között: a tartósan munkanélküliek, a korai iskolaelhagyók, az idősek, a 
szegénység veszélyének kitett személyek, a szociális védelmi rendszert elhagyó fiatalok, 
az etnikai és faji kisebbségek, a menekültek, az elítéltek és volt elítéltek, a családon belüli 
erőszak és az emberkereskedelem áldozatai, a hajléktalanok, az egyedülálló anyák és a 
kábítószerfüggők. 
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A WISE-ok olyan, e kategóriákba tartozó emberekkel kívánnak dolgozni, akiket még 
mindig figyelmen kívül hagynak, vagy nem kapnak elég támogatást ahhoz, hogy leküzdjék 
azokat a társadalmi körülményeket, amelyek miatt kezdettől fogva kiszolgáltatott 
csoportként vannak jelen. 

A WISE-okat olyan különböző gazdasági szereplők képviselik, akik a foglalkoztatás 
befogadóbb és integráltabb formáira törekszenek, mint például védett műhelyek, szociális 
szövetkezetek vagy tanácsadást és képzést nyújtó szervezetek, amelyek célja, hogy 
láthatóbbá tegyék a társadalmi vállalkozások e típusát. A WISE-ok alapvető szerepet 
játszanak a munkaalapú tanulás módszertanának népszerűsítésében és 
alkalmazásában, valamint azáltal, hogy elsősorban hátrányos helyzetű és társadalmi 
kirekesztettségben élő embereket szólítanak meg, hogy a szükséges készségek 
biztosításával javítsák foglalkoztathatóságukat. Ezért alkalmazza a jelentés a "WISE-ok" 
kifejezést, amikor munkaalapú felnőttképzési szolgáltatókra utal. 

 

Fő kritériumok Meghatározás Példák (pl. jogi forma) 
1. típus  
Intézményesített 
WISE-ok 

Kifejezetten a WISE-ok számára 
kialakított ad hoc jogi formák, 
jogállások és akkreditációs 
rendszerek jellemzik őket (és 
különös hangsúlyt fektetnek a 
munkaerő-integrációra). 

Védett foglalkoztatás, 
munkaerő-integráló 
vállalkozások, szakképzési 
szolgáltatók, hagyományos 
vállalkozások stb. 

2. típus 
Közhasznú 
szervezetek 

A közhasznú státusz lehetővé 
teszi számukra, hogy 
adókedvezményeket és egyéb 
ösztönzőket vegyenek igénybe. 

Egyesületek, alapítványok és 
nonprofit társaságok, 
közhasznú egyesületek, civil 
szervezetek stb. 

3. típus 
De facto WISE-ok 

Hivatalosan el nem ismert, de 
fontos közérdekű szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek 

Egyesületek, szövetkezetek, 
hagyományos vállalkozások, 
a társadalmi szolidaritás 
magánintézményei stb. 
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I. A WISE-ok háttere, áttekintése és típusai 
A legtöbb foglalkoztatáspolitika kudarca – beleértve a támogatott foglalkoztatás révén 
megvalósuló kombinált politikai intézkedéseket is – új kezdeményezések előtt nyitotta 
meg az utat, így jelenhettek meg a kifejezetten a hátrányos helyzetű munkavállalók 
képzésére és közvetlen foglalkoztatására létrehozott, akár állandó, akár ideiglenes 
jelleggel működő önálló szervezetek: a munkaerő-integráló társadalmi vállalkozások 
(WISE-ok). 

A WISE-ok meghatározása az előző fejezetben leírtak szerint történik. A WISE-ok a 
hátrányos helyzetű munkavállalókat termelő tevékenységen keresztül integrálják a 
munkába és a társadalomba, és a hátrányos helyzetű munkavállalókat a többi 
munkavállalóéval azonos vagy legalább összehasonlítható bérezésben részesítik. Ezután 
a WISE-ok többféle jövedelemtermelő tevékenységet folytatnak. 

A hátrányos helyzetű munkavállalók készségeinek megerősítése és felmérése érdekében 
a WISE-ok számos alternatív stratégiát dolgoztak ki. Először is, olyan átmeneti 
foglalkoztatási lehetőségeket hoznak létre, amelyek munkatapasztalat és munkahelyi 
képzés révén támogatják a célcsoport nyílt munkaerőpiacra való beilleszkedését. Ebben 
az esetben lehetőség van az ugyanazon WISE vagy más munkáltatók általi munkaerő-
felvétel előtti – csak részben ugyazon WISE vagy állami szervek által fizetett – képzési 
időszakokra. Ebben az értelemben a WISE-ok munkaalapú felnőttképzési 
szolgáltatóknak tekinthetők. Másodszor, állandó munkahelyeket teremtenek, amelyek 
fenntartható alternatívát jelentenek a nyílt munkaerőpiacon hátrányos helyzetű 
munkavállalók számára. 

Európában a WISE-ok igen sokféle tipológiát mutatnak, és a nemzeti szabályozásoktól 
függően különböző jogállásúak. A következő szakasz áttekintést ad arról, hogy melyek a 
fő munkaalapú felnőttképzési szolgáltatók az informális és nem formális tanulás területén, 
milyen együttműködések valósulnak meg közöttük az elemzett országon belül, milyen 
különböző típusú WISE-ok léteznek, és azok milyen területekre összpontosítanak a 
hátrányos helyzetű csoportokat célzó képzéseikben. 

a. Magyarország 

A WISE-ok koncepciója meglehetősen új Magyarországon, és a nemzetközi és civil 
szervezetek hatásához kapcsolódik. Az ezen a területen dolgozó különböző szereplők itt 
nem alkalmaznak egységes definíciót a "társadalmi vállalkozásokra". Hiányoznak a közös 
fogalmak és meghatározások, ezért a kutatók csak saját értelmezésükre és a Központi 
Statisztikai Hivatal adataira támaszkodhatnak. 
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Magyarországon is vannak azonban jó példák a sikeres társadalmi vállalkozásokra, 
ilyenek az úgynevezett rehabilitációs vállalkozások, amelyek a fogyatékossággal élő 
személyek számára nyújtanak komplex rehabilitációs képzést a munkavégzés során. 

Kormányzati szinten a legfontosabb intézmény a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal (NSZFH). Országos szinten az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
háttérintézményeként működő NSZFH felel a különböző szakképzéssel és 
felnőttképzéssel kapcsolatos feladatokért. Az NSZFH 41 szakképzési centrumot és 
mintegy 370 iskolát működtet Magyarországon. A formális oktatási rendszeren belül az 
NSZFH felel a felnőttképzéssel kapcsolatos valamennyi tevékenység fejlesztéséért és 
elemzéséért. Az intézmény európai szinten is működik, megfelelve bizonyos európai 
kezdeményezéseknek: EQAVET, Euroguidance és EPALE. 

Az NSZFH pályaorientációs, információs és tanácsadási szolgáltatásokat működtet 
magyarországi felnőtt polgárok számára. 

Mielőtt azonban megjelentek volna Magyarországon a "hátrányos helyzetű" csoportokat 
fejlesztő és támogató szervezetek, már léteztek bizonyos nemzeti hagyományok, 
amelyek a társadalmi vállalkozások gyökerét képezték. Ezek közé tartoznak a civil 
szervezetek, a nonprofit és filantróp szervezetek, a magyarországi egyesületi 
hagyomány, a szövetkezetek, különösen a szociális szövetkezetek, de a társadalmilag 
felelős vállalkozások, valamint a vallási kezdeményezések is. 

 Az alapítványok elsősorban az oktatás, a szociális segítségnyújtás és a kultúra 
területén tevékenykednek, míg az egyesületek inkább a rekreáció, a sport és a 
kultúra területén. 

 A nonprofit vállalatok a kultúra, az oktatás, a szociális védelem, valamint a 
közösség- és gazdaságfejlesztés területén működnek. 

 A nonprofit társadalmi vállalkozások a szociális segítségnyújtás, az oktatás és az 
egészségügyi ellátás területén tevékenykednek. 

 A szociális szövetkezetek esetében a leggyakoribb tevékenységi területek a 
feldolgozóipar, a mezőgazdaság, az erdészet és a halászat, a kereskedelem, a 
gépjármű-javítás és az adminisztratív szolgáltatások. 

Az állami szektor a nemzeti költségvetésen vagy európai támogatásokon keresztül nyújt 
pénzügyi támogatást a szociális gazdasági kezdeményezések és a társadalmi 
vállalkozások fejlesztéséhez. A közelmúltban maguk az önkormányzatok is részt vettek 
társadalmi vállalkozások létrehozásában. 
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b. Írország 

Jelenleg kevés információ áll rendelkezésre az írországi WISE-ok teljes számáról. A 
WISE-ok számos árut és szolgáltatást nyújtanak, és eközben képzési és foglalkoztatási 
lehetőségeket teremtenek a tartósan munkanélküli személyek és más marginalizált 
csoportok számára. A WISE-ok az áruk és szolgáltatások eladásával termelnek bevételt, 
amelyet jelentős állami finanszírozással, valamint kisebb mértékben magán- és 
közadományokkal kombinálnak tevékenységük fenntartása érdekében.  Az ír WISE-
oknak három fő típusa különböztethető meg, amelyek számos közös jellemzővel 
rendelkeznek: 

1. Védett foglalkoztatás vagy "műhelyek" - képzési és foglalkoztatási lehetőségeket 
biztosítanak fizikai fogyatékossággal és/vagy tanulási nehézségekkel élő személyek 
számára, és önkéntes, nonprofit szervezetek működtetik őket. Becslések szerint 
1997-ben 7 900 fogyatékossággal élő személy dolgozott mintegy 215 védett 
műhelyben. 
Példa: Védett műhelyek - About Rehab Enterprises - Rehab Home - County Wexford 
Community Workshop (cwcwe.ie) 

2. A helyi fejlesztési WISE-ok olyan közösségi és területi alapú szervezetek, amelyek 
a társadalmi kirekesztés helyi problémáinak megoldására alakultak ki, és alapvetően 
két céllal működnek: közösségi alapú szolgáltatások nyújtása, valamint képzési és 
munkaerő-piaci reintegrációs lehetőségek megteremtése a a tartósan munkanélküli 
személyek és más hátrányos helyzetű csoportok számára. 
Példa: Közösségi foglalkoztatási (CE) program Sunflower Recycling, Bridge Project 
| City of Dublin Education & Training Board (etb.ie) Training (paceorganisation.ie) 
Churchfield Community Trust 

3. A szociális gazdasághoz kapcsolódó WISE-ok - közvetlen kapcsolatban állnak a 
nemzeti szociális gazdasági programmal, és hasonló célkitűzésekkel rendelkeznek, 
mint a helyi fejlesztésekhez kapcsolódó WISE-ok, azonban egy különleges 
támogathatósági feltételekhez kötött nemzeti program résztvevői. A munkavállalók 
a WISE e típusában prioritást élveznek - egytől három évig terjedő időszakra 
ideiglenesen alkalmazzák őket, és a a teljes, heti 39 órás munkaidőre vonatkozó 
nemzeti minimálbér-előírásoknak megfelelő bért kapnak. 
Példa: Társadalmi célú vállalkozás (CSP) WALK - The Green Kitchen 2019 and the 
Rediscovery Centre’s expansion plans | Rediscovery Centre 

Egyes WISE-ok együttműködnek egymással, és néha más állami felnőttképzési 
szolgáltatókkal is, hogy maximalizálják társadalmi hatásukat. Íme néhány példa:  

https://www.rehab.ie/enterprises/about-enterprises/about-rehab-enterprises.html
https://cwcwe.ie/
https://cwcwe.ie/
http://www.sunflowerrecycling.ie/
http://cityofdublin.etb.ie/bridge-project/
http://cityofdublin.etb.ie/bridge-project/
https://paceorganisation.ie/training/
http://churchfieldcommunitytrust.com/
https://www.walk.ie/thegreenkitchen/
http://www.rediscoverycentre.ie/2019-and-the-rediscovery-centres-expansion-plans/
http://www.rediscoverycentre.ie/2019-and-the-rediscovery-centres-expansion-plans/
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● B2B – A Sunflower Recycling vállalat a Green Ribbon (Zöld Szalag) projekt 
számára egy másik társadalmi vállalkozástól, pl. a PACE-tól szerzi be a 
virágládákat. 

● Hivatalos kapcsolatok állami ügynökségek, oktatási és képzési tanácsok (ETB) és 
WISE-ok között, pl. Bridge Project | City of Dublin Education & Training Board 
(etb.ie) 

● A közösségi foglalkoztatási programot támogató szervezetek partnerséget 
köthetnek más kisebb szervezetekkel a programban résztvevők alkalmazására, pl. 
Churchfield Community Trust 

c. Észak-Macedónia 

Észak-Macedónia társadalmi vállalkozásainak szisztematikus áttekintése hiányos. Az 
országban a társadalmi vállalkozási szféra és a társadalmi vállalkozás fogalma az elmúlt 
néhány évben alakult ki. A társadalmi vállalkozások az informális munkahelyek 
létrehozását támogatják (a képzés és a foglalkoztatás közötti átmeneti szakaszként), és 
növelik a hátrányos helyzetű munkavállalók termelékenységi szintjét, valamint magas 
színvonalú munkahelyeket kínálnak a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjai számára. 
Ugyanakkor kevésbé tekintik őket felnőttképzési szolgáltatóknak, mint inkább az oktatás 
informális formájának. 

Ehelyett Macedóniában az 1920-as évek óta, amikor az első népfőiskolát létrehozták az 
országban, nagy hagyományokkal bírnak a felnőttképzési intézmények. 2011 óta az 
egész életen át tartó tanulást szolgáló nyitott polgári egyetemekről szóló törvény szerint 
ezek "a fiatalok és felnőttek formális oktatása terén közszolgáltatásokat nyújtó 
intézmények" (felnőttek alapfokú oktatása, felnőttek középfokú oktatása, szakképzés, 
foglalkozási célú szakképzés, a felnőttek középfokú oktatást követő műszaki oktatása, 
átképzés és továbbképzés, beleértve a fiatalok és felnőttek nem formális oktatását), 
amelyek célja, hogy a felnőttképzésről szóló törvénnyel összhangban alkalmassá tegyék 
ezeket a csoportokat a munkavállalásra, különböző társadalmi tevékenységekre vagy a 
személyes fejlődésre. Bár közintézményi státusszal rendelkeznek, 2001-ben elvesztették 
az állami finanszírozást, így önfinanszírozásra kényszerülnek. Az egész életen át tartó 
tanulást szolgáló nyitott polgári egyetemekről szóló törvény rendelkezett az átalakításukra 
vonatkozó szabályokról, de csak néhányuk ment át ezen a folyamaton. 

Az észak-macedóniai nyitott polgári egyetemek mellett az elmúlt években, a 
felnőttképzési törvénynek megfelelően, a nem formális oktatási és képzési szolgáltatók 
iskolák, felsőoktatási intézmények, valamint a felnőttképzés területén bejegyzett 
szakosított felnőttképzési intézmények, vállalatok, szakszervezetek, társadalmi 
vállalkozások és nem kormányzati szervezetek (NGO-k). 

https://paceorganisation.ie/social-enterprise/
http://cityofdublin.etb.ie/bridge-project/
http://cityofdublin.etb.ie/bridge-project/
http://churchfieldcommunitytrust.com/
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Az ország tapasztalatai alapján ezek a felnőttképzési szolgáltatók fontos szerepet 
játszanak a helyi közösségekben, és élvezik az állam támogatását, amely garantálja 
működésük és programjaik állami finanszírozását. A cél az oktatáshoz való hozzáférés 
megnyitása mindenki számára, a marginalizált csoportok bevonásával, a felnőtt lakosság 
kapacitásfejlesztése a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő foglalkoztathatóságuk 
növelése érdekében stb. 

Fontos kiemelni, hogy ezek az intézmények: 

● a felnőtt szakképzés mellett számos egyéb felnőttképzési programot is kínálnak, 
mint például állampolgári nevelés, személyiségfejlesztő programok stb.; 

● programokat kínálnak a kulturális oktatás, az idegen nyelvek, az állampolgári 
nevelés, az egészségnevelés és a szakképzés területén;  

● politikailag és ideológiailag függetlenek. 

d. Portugália 

Portugáliában, ahol a szociális és foglalkoztatási politikák csak nemzeti szinten vannak 
jelen, a WISE-ok alkotják az egyik legfontosabb felnőttképzési szolgáltatói kört. A WISE-
ok elismerésének hiánya miatt azonban nincsenek hivatalos adatok, így jelen elemzés 
inkább empirikus jellegű. Ami a WISE-ok által alkalmazott gyakorlatokat illeti, számos 
szociális gazdasági szervezet dolgozik a WISE-ok jogi elismerésének hiányában is a 
kedvezményezettek munkaerő-piaci integrációjáért. Legtöbbjük a szociális 
szolgáltatások, többek között a foglalkoztatás terén folytat tevékenységet. A de facto 
WISE-ok így kétféle tevékenységi kategóriába sorolhatók:  

1. de facto WISE-ok – Tanácsadó szolgáltatások. A de facto WISE-ok ezen típusa 
a rendes munkaerőpiacra való bejutást támogató szociális gazdasági szervezeteket 
(SZGSZ) foglalja magában, amelyek a következőket biztosítják: a) foglalkoztatási 
tanácsadási szolgáltatások, valamint a munkaerő-piaci kereslet és kínálat 
összehangolása; b) szakképzés a munkahelyi képzés és a szakmai gyakorlat 
munkaerő-piaci komponensével; c) valós munkakörülményeket szimuláló 
munkahelyi műhelyek. 
Ezek a de facto WISE-ok szakképzési orientációval, kompetenciamérleg-
készítéssel, a készségek és képesítések javítását célzó ajánlások kidolgozásával, 
valamint a jelöltprofilok és a munkáltatói ajánlatok megfeleltetésével foglalkoznak. 
Ezek a WISE-ok tevékenységük során kombinálhatják a tanácsadás vagy coaching 
formájában történő egyéni támogatást a csoportos tréning foglalkozásokkal. Ami a 
WISE-okban folyó képzés kiemelt területeit és a hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerő-piaci integrációjához kifejlesztett készségeket illeti, a WISE-ok különösen 



                                                                                               
                             Támogatási megállapodás: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
 

 

 14 / 121 

kedvező szakmai gyakorlatokat alkalmaznak az Európai Unió által meghatározott 
nyolc alapvető kompetencia közül ötnek a fejlesztéséhez, amelyek a következők: 
anyanyelven folytatott kommunikáció; matematikai és tudományos kompetenciák; 
szociális és állampolgári kompetenciák; digitális kompetencia (információs és 
kommunikációs technológiák); a tanulás elsajátítása (a saját tanulás egyéni vagy 
csoportos megszervezésének képessége). Valamennyi de facto WISE célja 
továbbá, hogy fejlessze azokat a szocio-emocionális készségeket, amelyeket a 
szakemberek a kedvezményezetteknél hiányosnak ítélnek, a legtöbb esetben egy 
személyre szabott, egyéni terv segítségével. 

2. de facto WISE-ok – Áruk és szolgáltatások előállítása. A termelés a termelő 
személyek és az SZGSZ közötti kapcsolat típusától függően változik: a) az árukat 
és szolgáltatásokat a gyakornokok állítják elő a munkahelyi képzés keretében – az 
árukat az SZGSZ használja fel, a gyakornokoknak adják vagy a piacon értékesítik; 
b) az árukat és szolgáltatásokat az SZGSZ munkavállalói állítják elő, szociális 
vállalkozásokban; c) az SZGSZ hagyományos vállalkozást hoz létre, amely 
kiszolgáltatott személyeket foglalkoztat, és minden haszon az SZGSZ-t illeti. 

e. Románia 

Az új szociális gazdasági vállalkozások 1989 után jelentek meg Romániában, 
túlnyomórészt egyesületek és nem kormányzati szervezetek formájában, amelyek az 
újonnan alakult kormányok által még mindig nem rendezett közszolgáltatások hiányát 
próbálták pótolni. Számos WISE civil szervezetként dolgozott tovább azért, hogy pótolja 
a még mindig hiányzó állami szociális szolgáltatásokat, és hogy a kiszolgáltatott 
személyek munkaerő-piaci integrációjára és befogadására vonatkozó átfogóbb nemzeti 
politikát szorgalmazzon. 

Amióta 2015-ben hivatalosan elismerték őket önálló gazdasági szereplőként, 45 WISE-
szervezetet minősítettek munkaerő-integráló vállalkozásnak, ez utóbbiak 
intézményesített WISE-oknak tekinthetők (1. típus). 

Ugyanakkor a hatályos korlátozó jellegű jogszabályok miatt számos de facto WISE-
szervezet nem is folyamodott hivatalos státuszért, holott munkaerő-integráción keresztül 
nyújt szociális szolgáltatásokat. 

A hatályos román jogszabályok figyelembe veszik a társadalmi sérülékenységet, és 
gazdasági mentességekkel könnyítik meg a munkaerőpiaci integrációt, főként a 
fogyatékossággal élők számára. Ennek köszönhetően a legnagyobb sérülékeny 
csoportok, amelyekkel és amelyek számára a WISE-intézmények dolgoznak, ebbe a 
kategóriába tartoznak. Legtöbb WISE egyben ún. engedélyezett védett egység  UPA) is. 
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f. Szerbia 

A Szerb Köztársaságban a szociális vállalkozásokat szabályozó jogi és stratégiai keret 
nem megfelelő és nem ösztönzi kellőképpen a társadalmi vállalkozások fejlődését, bár a 
civil szektorban és a közszféra szakértőinek körében felismerték a koncepció fontosságát 
és pozitív hatásait, különösen a WISE-okat illetően. Vannak olyan jogi formák, amelyeket 
a szerbiai jogrendszer hagyományosan elismer, és amelyek fontos szerepet játszanak a 
társadalmi vállalkozói kezdeményezések fejlődésében. Ilyenek a fogyatékossággal élők 
foglalkozási rehabilitációjával és munkaerőpiaci integrációjával foglalkozó vállalatok és a 
szövetkezetek. 

A társadalmi vállalkozások formájában működő szerbiai felnőttképzési szolgáltatók teljes 
mértékben vagy megközelítőleg megfelelnek a WISE koncepciónak, azaz fő céljuk a 
hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci integrációjának elősegítése, valamint 
fontos szerepet játszanak a gazdasági rendszerben, és erős, a szakmai készségek 
elsajátításán alapuló pedagógiai dimenziót dolgoztak ki. Vannak köztük polgári 
egyesületek, szövetkezetek, a fogyatékossággal élők munkaerő-integrációját és 
foglalkozási rehabilitációját szolgáló vállalkozások, hasznosító vállalkozások 
(leggyakrabban korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok formájában), 
alapítványok, üzleti inkubátorházak és fejlesztési ügynökségek. Így ezek a szervezeti 
formák, többé-kevésbé a foglalkoztatási modell által vezérelve, foglalkoztatási és szakmai 
képzési lehetőségeket nyitnak meg a foglalkoztatási nehézségekkel küzdő személyek, 
például a fogyatékossággal élők, a nők, a romák, a fiatalok, a migránsok, a hajléktalanok, 
a korábbi elkövetők stb. számára. 

g. Szlovákia 

Jelenleg a munkaalapú, egész életen át tartó oktatás szervezői és szolgáltatói főként civil 
egyesületek (közhasznú szervezetek), iskolák és más szolgáltatók, akik e témára 
szakosodtak, vagy projektjeik keretében foglalkoznak vele (intézményesített WISE-ok) - 
a WISE-oknak csak egy töredéke rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel és 
kapacitásokkal, és ha igen, akkor is egy partnerszervezettel, például civil szervezettel 
együttműködve, és hiányzik a hosszabb távú struktúra - csak egy adott projekt keretében 
és időszakában valósul meg (pl.: a WASCO szövetkezet, amely partnerekkel 
együttműködve dolgozik EDU programokon a Valaskái Esélyek Központon belül). A 
WISE-ok általában az adott szakmai gyakorlat alapvető munkavégzési szabályaira és az 
adott munkakörhöz szükséges készségek fejlesztésére összpontosítanak. 
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h. További országok 

Ausztria 

Ausztriában a WISE-ok nem rendelkeznek külön jogállással, tipológiájukat egyrészt a 
"közhasznú" szervezetként elismert vállalkozások jogi státusza alapján lehet megalkotni. 
Ebben az esetben a WISE-okat egyesületekre, korlátolt felelősségű társaságokra (GmbH) 
és szövetkezetekre osztják fel, és mindhárom a de facto WISE-ok kategóriájába 
sorolandó. Másrészt a tipológiát a WISE-ok pénzügyi támogatása alapján is fel lehet 
állítani: Ausztriában a WISE-okat többnyire a munkaügyi hivatalokon (AMS) vagy a 
szociális minisztériumon (SMS) keresztül finanszírozzák "projektek" (esetek) alapján, 
amelyeket szociális-gazdasági vállalatoknak (SÖB: Sozialökonomische Betriebe), ez 5 
752 vállalkozásra vonatkozik, közhasznú foglalkoztatási projekteknek (GBP: 

Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte), ez 1 542 vállalkozásra vonatkozik, valamint 
tanácsadó és gondozási intézményeknek (BBE: Beratungs- und 

Betreuungseinrichtungen), ez 58 251 vállalkozásra vonatkozik, nyújthatnak. Ezek a 
finanszírozási struktúrák jogi státusszal bírnak. Az SÖB-k, GBP-k és BBE-k törvényi 
szabályozása csak a munkaerőpiaci integrációra vonatkozik, azaz a szakképzésre nem. 
Az SÖB-k, GBP-k és BBE-k szabályozása a WISE-ok számára de facto kiváltságos piaci 
hozzáférést biztosít az AMS-ek e szolgáltatások iránti igénye tekintetében. 

 

Belgium 

Összességében az 1980-as évek eleje óta a WISE-ok szabályozása és támogatása 
fokozatosan átkerült a szövetségi szintről (Belgium) a regionális szintre (Flandria, 
Vallónia, Brüsszel). 2014 óta a társadalmi vállalkozásokkal és a szociális gazdasággal 
kapcsolatos valamennyi szakpolitikáról önállóan döntenek az egyes régiók. 

Belgiumban a hivatalosan elismert WISE-típusok (1. típus) a következők: a Collectief 

maatwerk (MW) ("kollektív, személyre szabott munka"), amelyhez a maatwerkbedrijven 
(MWB) és a maatwerkafdelingen (MWA) tartoznak, és összesen 156 WISE-ot érint, 
valamint a Lokale diensteneconomie (LDE) ("lakosságközeli szolgáltatások"), amely 178 
WISE-ot érint Flandriában. Vallóniában a 98 WISE-ra vonatkozó Entreprise d'Insertion 

(EI) ("munkaerő-integráló vállalkozás"), az 55 WISE-ra vonatkozó Entreprises de travail 

adaptées (ETA) ("fogyatékossággal élő személyekre szabott munkát szervező 
vállalkozások") és a 62 WISE-ra vonatkozó Initiatives de Développement de l'Emploi dans 

le secteur des Services de proximité à finalité Sociale (IDESS) ("foglalkoztatásfejlesztési 
kezdeményezések a lakosságközeli szociális szolgáltatások szektorában") a hivatalosan 
elismert WISE-típusok. 
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Bulgária 

A WISE-ok jogi elismerésének folyamatát a szociális és szolidáris gazdaság 
vállalkozásairól szóló, nemrég elfogadott törvény (2019) írja le. A törvény kétféle 
társadalmi vállalkozástípust határoz meg (A és A+ osztály). Bulgáriában 29 WISE tartozik 
az A osztályú társadalmi vállalkozások kategóriájába, 2 WISE pedig az A+ osztályú 
társadalmi vállalkozások közé. Mindkét kategóriában akkor ismerik el hivatalosan a 
WISE-okat, ha be vannak jegyezve a társadalmi vállalkozások nyilvántartásába. A 
fogyatékossággal élők szakosított vállalkozásai és szövetkezetei 217 bolgár WISE-ot 
foglalnak magukban, amelyeket a fogyatékossággal élők szakosított vállalkozásainak és 
szövetkezeteinek nyilvántartásába kell bejegyezni ahhoz, hogy hivatalosan elismerjék 
őket, míg a védett foglalkoztatási központok kategóriájába tartozó WISE-okat – jelenleg 2 
– a Fogyatékossággal Élők Ügynökségénél kell bejegyezni ahhoz, hogy jogilag elismertek 
legyenek. 

 

Horvátország 

A horvátországi WISE-okat nem ismerik el külön jogi formaként, ezért a de facto WISE-
ok típusába tartoznak. A következő kategóriák tartoznak ide: WISE egyesületek 
(körülbelül 10 WISE), WISE (szociális) szövetkezetek (körülbelül 25 WISE), veteránok 
szociális munkaszövetkezetei (körülbelül 10 WISE), WISE korlátolt felelősségű 
társaságok (körülbelül 5 WISE) és a WISE védett integratív műhelyek (7 WISE, különböző 
jogi formákban). Horvátországban a társadalmi vállalkozások nem rendelkeznek külön 
jogi formával, ugyanakkor számos jogi formát használhatnak, a leggyakrabban 
szövetkezetként vagy korlátolt felelősségű társaságként (egyesületek leányvállalatai) 
jegyeztetik be magukat. A támogatható formák közé tartoznak még az alapítványok és a 
magánkézben lévő szociális jóléti intézmények, de ezek vagy ritkák (alapítványok és 
védett műhelyek), vagy nem tekinthetők társadalmi vállalkozásnak (szociális jóléti 
intézmények). 

 

Franciaország 

Franciaországban a kifejezetten WISE-ként elismert típusok közé tartozik az Entreprise 

d'insertion (1082 WISE), az Entreprise de travail temporaire d'insertion (322 WISE), az 
Entreprise d'insertion par le travail indépendant (13 WISE) és az Entreprise adaptée (800 
WISE). A hivatalosan el nem ismert de facto WISE-ok csoportjába tartoznak a regies de 

quartier (RQ, "szomszédsági vállalkozások"), a groupements d'employeurs pour 
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l'insertion et la qualification (GEIQ, "munkaadói szervezetek a munkaerő-integrációért és 
a képzésért") és a centres d'adaptation à la vie active ("az aktív élethez való 
alkalmazkodás központjai"). 

 

Görögország 

A görög WISE-ok minden típusát hivatalosan intézményesített WISE-ként ismerik el, az 
1. típusnak megfelelően. Ezek a vállalkozások vagy korlátolt felelősségű szociális 
szövetkezetek (KoiSPE; 29 WISE), speciális csoportok integrációját célzó szociális 
szövetkezetek (KoinSEpEntaxisEidikonOmadon; 10 WISE), kiszolgáltatott csoportok 
integrációját célzó szociális szövetkezetek (KoinSEpEntaxisEvalotonOmadon; 33 WISE), 
integrációs szociális szövetkezetek (KoiSEn; 0 WISE) vagy női mezőgazdasági 
szövetkezetek (141 WISE). A kormány 2011 és 2021 között újabb WISE-típusokat ismert 
el jogilag azzal a céllal, hogy megkönnyítse további hátrányos helyzetű csoportok 
integrációját. 

 

Olaszország 

Olaszországban körülbelül 5300 olyan munkaerő-integráló szociális szövetkezet, 
valamint számos további WISE (nincs elérhető szám) működik, amelyeket a kormány 
hivatalosan is WISE-ként ismer el (1. típusba sorolandók). Az ezekben a szociális 
szövetkezetekben foglalkoztatott hátrányos helyzetű munkavállalók elsősorban 
fogyatékossággal élők, de drogfüggők, pszichiátriai betegek és fogvatartottak is vannak 
köztük. A legelterjedtebb olasz WISE-okat egy 1991-ben elfogadott törvény ismeri el, de 
az 1980-as évek óta működnek ilyen típusú vállalkozások Olaszországban. 

 

Lettország 

Lettországban a WISE-ok de jure működésének egyetlen módja van, nevezetesen, hogy 
korlátolt felelősségű társaságként társadalmi vállalkozás státuszt szerezzenek, és WISE-
ként legyenek bejegyezve azzal a fő céllal, hogy egy meghatározott, a munkavállalók 
legalább 50%-át alkotó csoportot integráljanak (1. típus). Ami a de facto WISE-okat illeti 
(3. típus), azonosíthatók olyan szervezetek, amelyek a fő definíciónak és a felállított 
kritériumoknak megfelelnek, azonban többnyire mégsem azonosítják magukat a WISE 
koncepcióval, és megbízható adatok sem állnak rendelkezésre a rájuk vonatkozó 
statisztikákról, illetve nem született megfelelő kutatás ebben a témában. A de facto WISE-
ok leginkább hagyományos korlátolt felelősségű társaság vagy civil szervezet formájában 
működnek. Összességében a lettországi WISE-ok a társadalmi vállalkozási státuszú 
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korlátolt felelősségű társaságok kategóriájába tartoznak, Lettországban. A társadalmi 
vállalkozási státusszal rendelkező társaságok közül 33 a hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerő-integrációját célozza. A de facto WISE-ok többnyire hagyományos korlátolt 
felelősségű társaság vagy civil szervezet formájában működnek. 

 

Hollandia 

Mivel Hollandiában nem létezik külön jogi státusz vagy struktúra a WISE-ok számára, 
ezért a WISE-ok más létező jogi formák: egyesület (Vereniging), alapítvány (Stichting), 
szövetkezet (Coöperatie), zártkörűen működő részvénytársaság (Besloten 

Vennootschap; BV) és nyilvánosan működő részvénytársaság (Naamloze Vennootschap; 
NV) keretében működnek (Európai Bizottság, 2019: 24). A WISE-okat hivatalosan azon 
jogi forma szerint ismerik el, amelyben vállalkozásként működnek. A rendelkezésre álló 
kiadványok nem tartalmaznak egyértelmű statisztikákat a WISE-ok számáról. 

 

Lengyelország 

Lengyelországban a hivatalosan elismert WISE-oknak (1. típus) három különböző 
kategóriája létezik. 1200 WISE nem kormányzati szervezet jogi formában, 1580 WISE a 
szociális szövetkezetek jogi formájában és 136 WISE munkaszövetkezet jogi formában 
működik. Nem elismert azonban az a 1038 de facto WISE, amelyek munkahelybiztonsági 
intézmények formájában működnek (3. típus). 

 

Szlovénia 

A szlovén WISE-ok jogi formája lehet Invalidska podjetja (fogyatékossággal élők 
vállalkozása), ez 145 WISE-ra vonatkozik, Zaposlitveni center (foglalkoztatási központ), 
ez 66 WISE-ra vonatkozik, vagy társadalmi vállalkozás, ez 275 WISE-ra érvényes, és 
ezek mindegyike jogi formáján keresztül hivatalosan elismert WISE (1. típus). 

 

Spanyolország 

Spanyolország esetében három fő jogi és szervezeti forma különböztethető meg WISE-
ként: munkaerő-integráló vállalkozás, ehhez 185 vállalkozás sorolható, speciális 
foglalkoztatási központ (CEE), ez a kategória 2 202 vállalkozást foglal magában, és a 
szociális kezdeményezésű szövetkezet, amely kategóriába 850 vállalkozás tartozik. 
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Az alábbi táblázat a 19 vizsgált országban működő WISE-ok sajátos típusait és szervezeti 
formáit foglalja össze: 

 

Ország 1. típus (T1) 
Intézményesített 

WISE-ok 

2. típus (T2) 
Közhasznú 
szervezetek 

3. típus (T3) 
De facto 
WISE-ok 

 
Szervezeti forma 

Ausztria - - √ Egyesületek, korlátolt 
felelősségű társaságok 

(GmbHs), szövetkezetek 
Belgium √ - - Munkaerő-integráló 

vállalkozások 
Bulgária √ - - Védett foglalkoztatási 

központok, 
fogyatékossággal élők 

szakosított vállalkozásai 
és szövetkezetei 

Horvátország - - √ Egyesületek, szociális 
szövetkezetek, korlátolt 
felelősségű társaságok, 
védett vállalati műhelyek 

Franciaország √ - √ Munkaerő-integráló 
vállalkozások 

Görögország √ - - Szövetkezetek 
Magyarország - - √ Rehabilitációs 

vállalkozások 
fogyatékossággal élők 

számára 
Írország √ - - Védett foglalkoztatás / 

műhelyek, helyi fejlesztési 
WISE-ok, a szociális 

gazdasághoz kapcsolódó 
WISE-ok 

Olaszország √ - - Munkaerő-integráló 
szociális szövetkezetek 

Lettország √ - √ Korlátolt felelősségű 
társaságok (T1), nem 

kormányzati szervezetek 
(T3) 



                                                                                               
                             Támogatási megállapodás: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
 

 

 21 / 121 

Hollandia - - √ Egyesületek, alapítványok, 
szövetkezetek, zártkörűen 

működő 
részvénytársaságok, 
nyilvánosan működő 
részvénytársaságok 

Észak- 
Macedónia 

- √ √ Egyesületek 
Védett munkahelyek 

Szövetkezetek 
Lengyelország √ - √ Nem kormányzati 

szervezetek, szociális 
szövetkezetek, 

munkaszövetkezetek 
Portugália - - √ Szociális gazdasági 

szervezetek 
Románia √ - √ Szociális vállalkozások, 

munkaerő-integráló 
vállalkozások (T1), nem 
kormányzati szervezetek 

Szerbia √ - √ Egyesületek, 
szövetkezetek, munkaerő-
integráló és foglalkozási 

rehabilitációs 
vállalkozások, hasznosító 

vállalkozások, 
alapítványok, üzleti 

inkubátorházak, fejlesztési 
ügynökségek 

Szlovákia √ √ - Civil egyesületek, NGO-k 
Szlovénia √ - - Foglalkoztatási központok, 

fogyatékossággal élők 
vállalkozásai 

Spanyolország √ - - Munkaerő -integráló 
vállalkozások, speciális 

foglalkoztatási központok, 
szociális kezdeményezésű 

szövetkezetek 
 



                                                                                               
                             Támogatási megállapodás: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
 

 

 22 / 121 

 

Főbb megállapítások 

 

Röviden összefoglalva, a WISE-ok nemzeti szinten megjelenő eltérő jogi formái és az 
országspecifikus szabályozások közötti különbségek a WISE-ok jogállásának nagyfokú 
heterogenitását eredményezik Európa egészére vetítve. Míg egyes nemzeti kormányok 
WISE-specifikus jogi formákat hoztak létre és alkalmaznak (pl. Belgium, Görögország, 
Írország, Olaszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország), addig 
más országok nem WISE-specifikus jogi formákon keresztül, hanem más módokon 
ismerik el őket hivatalosan, pl. Hollandia, ahol a WISE-ok más létező jogi formákban 
működnek, ezek alapján ismeri el őket, nem pedig társadalmi vállalkozásként vagy WISE-
ként, vagy Magyarország, ahol a társadalmi vállalkozás fogalmának még egységes 
értelmezése sincs, és az ország a fogyatékossággal élőkön kívül más kiszolgáltatott 
személyeket támogató szervezeteket nem ismer el hivatalosan. Észak-Macedónia ugyan 
hivatalosan nem ismeri el a WISE-okat, ugyanakkor külön jogi formákat biztosít az 
egyesületek, a védett munkahelyek és a szövetkezetek számára. Egy másik példa 
Horvátország, ahol a WISE egyesületeket és (szociális) szövetkezeteket potenciális 
társadalmi vállalkozásként ismerik el (Stratégia a társadalmi vállalkozások fejlesztéséért). 
Az olyan országokban, mint Franciaország, Lettország és Lengyelország, ahol a WISE-
ok számára létezik általános hivatalos jogi forma, nem minden hátrányos helyzetű 
személyeket segítő munkaerő-integráló vállalkozást sorolnak ebbe a kategóriába. 
Bulgária emellett bevezette a fogyatékossággal élők számára létrehozott, hivatalosan 
elismert védett műhelyek fogalmát, amelyek nem társadalmi vállalkozások, csupán olyan 
munkáltatók, akik legalább 30%-ban foglalkoztatnak fogyatékossággal élő 
munkavállalókat. Az olyan országok, mint Bulgária, a WISE-ok hivatalos elismerését 
meghatározott nyilvántartásokba történő felvételükhöz kötik. Más országokban 
ugyanakkor ésszerű lehet a vállalkozásokat olyan a jogi formájuktól eltérő kritériumok 
alapján besorolni, amelyek jobban illeszkednek a nemzeti sajátosságokhoz. Ausztria 
esetében például a WISE-ok projektalapú pénzügyi támogatásának jogi státusza alapján 
történik a besorolás. 
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A szociális gazdaság szempontjából érdekes példa Európában Portugália esete, ahol 
1998 és 2015 között egy a kiszolgáltatott csoportokra vonatkozó hivatalos WISE-törvény 
került végrehajtásra a foglalkoztatás területén, és ezzel jogilag is elismerték a WISE-ok 
státuszát. A törvényt ennek ellenére a legutóbbi gazdasági válság idején eltörölték, és az 
országban jelenleg nincs jogi keret a WISE-ok elismerésére. 

Az Európa különböző országaiban WISE-ok formájában működő felnőttképzési 
szolgáltatók a hátrányos helyzetű munkavállalók valamennyi típusát foglalkoztatják, 
illetve képzik és oktatják, vagy – bizonyos jogi státusszal rendelkező WISE-ok esetében 
– csak meghatározott csoportokat céloznak meg, például fogyatékossággal élőket, 
(rehabilitált) (egykori) kábítószerfüggőket, pszichiátriai betegeket, (szabadult) 
fogvatartottakat, mentális zavarokkal küzdő személyeket, családon belüli erőszak 
áldozatait, hajléktalanokat, migránsokat, menekülteket és menedékkérőket, vidéki nőket 
stb.  

Amennyiben releváns, úgy javasoljuk figyelembe venni az EU országaiban működő 
társadalmi vállalkozások becsült számát (14. táblázat, Social Enterprises and their 

ecosystems in Europe c. tanulmány, 106-107.o.). 

  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274
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II. A felnőttoktatás jogi keretei 
 

Az európai országokban számos lehetőség van a hátrányos helyzetűek számára 
biztosított, nemzeti vagy regionális munkaerő-politikán alapuló felnőttképzésre és -
oktatásra. Általánosságban a foglalkoztatáspolitikák hivatottak biztosítani azt, hogy 
minden munkavállaló olyan munkahelyet találjon, amely lehetővé teszi számára 
képességeinek megfelelő kihasználását, valamint olyan hiányzó képességek 
elsajátítását, amelyek növelhetik versenyképességét. Ennek érdekében számos olyan 
szakpolitika létezik, amelynek célja a hátrányos helyzetű munkavállalók támogatása 
azáltal, hogy megteremti, javítja és fenntartja számukra a foglalkoztatási lehetőségeket. 
Az Európa országaiban e téren érvényben lévő szabályozások különböző hátrányos 
helyzetű csoportokat céloznak meg, lehetővé téve ezzel számukra, hogy sajátos 
helyzetükhöz igazított támogatási intézkedésekben részesüljenek. Különösen a kiemelt 
figyelmet kapnak e tekintetben a munkanélküliek, akik többek között tovább- ill. átképzési 
célú oktatási és képzési intézkedésekhez férhetnek hozzá.  

A szakképzésre vonatkozó országspecifikus szabályozási politikák ugyanakkor eltérőek 
annak több vonatkozásában. 

a. Magyarország 

Az 1603/2014 (XI.4.) Kormányhatározat egy a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási 
stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás politikájának keretstratégiája, a 
Köznevelésfejlesztési stratégia, továbbá a a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 
középtávú stratégia elfogadásáról szóló határozat. A stratégiának három fő célkitűzése 
van: 1) az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése és a hozzáférés 
javítása; 2) az egész életen át tartó tanulás erősítése a felnőttképzési rendszerben; 3) a 
tanulás értékének és eredményeinek láthatósága és elismerése. 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény preambuluma szerint a törvény céljai 
között szerepel, hogy "annak érdekében, hogy a társadalom tagjai meg tudjanak felelni a 
gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen 
kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a 
felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitel minősége javulhasson, szükség van 
a szakmai, a nyelvi és a támogatott képzések szervezettségének növelésére,  tartalmuk 
minőségének és megvalósításuk ellenőrzésének erősítésére". 
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A felnőttképzés kifejezés az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás megszervezésére utal. 
Ide tartozik a szakképzés, valamint a kompetenciák kialakítását és fejlesztését célzó 
szervezett képzés. 2020 szeptemberétől a szakképesítésre vagy részszakképesítésre 
való felkészítés kiemelt eleme a magyar politikai napirendnek. A képzések legnagyobb 
csoportját a szakképző intézmények keretein belül vagy felnőttképzési intézményekben 
megszerezhető szakképesítések alkotják. 

A képzésben részt vevő személy a szakképzés elvégzése után tanúsítványt kap. Ez 
előfeltétele a képesítő vizsgának, amelyet egy független, államilag akkreditált 
vizsgaközpontban lehet letenni. A képesítő vizsga sikeres teljesítése után a vizsgázó 
államilag elismert képesítő bizonyítványt kap. Így a szakképző intézmények és a 
vizsgaközpontok szétválnak. A szakképző intézmények a szakképzésről szóló törvény 
átmeneti rendelkezéseinek értelmében 2025. december 31-ig akkreditált 
vizsgaközpontnak minősülnek. 

b. Írország 

Írországban a továbbképzést (FET) elsődlegesen az Oktatási Minisztérium finanszírozza 
közpénzekből, az ír továbbképzési hatóságon, a SOLAS-on, keresztül, és helyi szinten 
az oktatási és képzési tanácsok valósítják meg. A SOLAS stratégiájának középpontjában 
a készségek, az aktív befogadás és a továbbképzési kínálat minőségének javítása áll, a 
stratégia központi pilléreire vonatkozó tudásalap bővítésén, valamint a minőségi 
továbbképzési keretrendszer kapcsolódó, egymástól függő részeinek bevonása révén. 

A továbbképzési stratégia kulcsfontosságú szempontja olyan minőségi oktatási és 
képzési megoldások biztosítása, amelyek megfelelnek a munkaadók meglévő és változó 
igényeinek, miközben a tanulók számára magas színvonalú, hordozható készségeket 
teremtenek, amelyeket a tanulók és a munkaadók mind nemzeti, mind nemzetközi szinten 
értékelnek. Ezért a változó készségigények korai azonosítása kulcsfontosságú a stratégia 
sikere szempontjából. 

A továbbképzési programokat az oktatási és képzési tanácsok (ETB) irányítják. 
Írországban 16 ETB működik, amelyek közül a legnagyobb a dublini oktatási és képzési 
tanács. Ők felelnek a felnőttképzési programok széles körének megvalósításáért. 

A közösségi oktatás a formális oktatási ágazaton kívül helyezkedik el, célja a tanulás 
előmozdítása, a szerepvállalás erősítése és a civil társadalomhoz való hozzájárulás. 
Megvalósulásának helyszíne a közösségekben van, és a képzések tartalma az egyének 
és a közösségek szükségletein alapul. A közösségi oktatási szolgálat tanórák 
biztosításával segíti elő és támogatja a különböző csoportok számára szervezett 
közösségi alapú felnőttoktatási tanfolyamokat. A közösségi oktatási csoportok és 
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önkéntes szervezetek minden év novemberében pályázhatnak erre a szolgáltatásra. 
Elsőbbséget élveznek azok a közösségi oktatási tanfolyamok, amelyek olyan egyének és 
csoportok bevonásával valósulnak meg, akiknek a felnőttoktatásban való részvétele 
különös akadályokba ütközik, és amelyek növelik a közösségi tevékenységekben való 
részvételt. 

Gyakran előfordul, hogy az állami szolgálat külső támogatást nyújt a munkaalapú 
felnőttképzést nyújtó szolgáltatóknak azokon a területeken, amelyeken a szervezetek 
hiányt szenvednek. Ezek lehetnek önéletrajzíró szolgáltatások vagy olyan informatikai 
ismeretek átadása, amelyek kiegészítik a választott munkát. 

c. Észak-Macedónia 

Macedóniában nincs konkrét törvény az egész életen át tartó tanulásról, de az egész 
életen át tartó tanulás részét képezi az oktatással kapcsolatos más különböző 
törvényeknek. Az egész életen át tartó tanulás az oktatási rendszer részeként szerepel a 
felnőttképzési törvényben, a nemzeti képesítési keretrendszerről szóló törvényben, a 
szakoktatásról és -képzésről szóló törvényben, valamint a felsőoktatásról szóló 
törvényben. Az alap- és középfokú oktatásra vonatkozó jogszabályok csak "második 
esélyt" biztosítottak a tankötelezettségüket nem teljesítő felnőttek számára, hogy 
befejezhessék általános iskolai tanulmányaikat, amelyek nélkül súlyos hátrányt 
szenvednek a munkaerőpiacon. 

Az első felnőttképzési stratégiai programot 2006-ban dolgozták ki, ez célkitűzéseket 
fogalmazott meg az írástudatlanság problémájának kezelésére és az alapfokú oktatás 
biztosítására, az életlehetőségek bővítését és a társadalmi kohézió erősítését célzó 
oktatás nyújtására, valamint annak biztosítására, hogy a felnőttek olyan készségeket és 
ismereteket szerezhessenek, amelyek képessé teszik őket a munkaerő-piaci igények 
kielégítésére és a társadalmi változásokkal való megbirkózásra. 

Az egész életen át tartó tanulás 2017-2020 közötti időszakra vonatkozó, az európai 
normák által inspirált és az uniós Előcsatlakozási Támogatási Eszközből finanszírozott 
stratégiájának célja az egész életen át tartó tanulás erősítése a szakképzési és 
felnőttképzési rendszerek korszerűsítése révén. 

d. Portugália 

2019-ben a 25 és 64 év közötti lakosság 47,8%-a rendelkezett középfokú végzettségnél 
alacsonyabb végzettséggel. 2020-ban a Portugáliában élő, 15 éves vagy annál idősebb 
lakosság mintegy 55%-a nem rendelkezett középfokú végzettséggel. A nemzeti 



                                                                                               
                             Támogatási megállapodás: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
 

 

 27 / 121 

képesítési rendszer célja, hogy előmozdítsa a középfokú oktatásnak mint a lakosság 
minimális képzettségének általánossá tételét, valamint az ennek megvalósításához 
szükséges eszközöket. Ez az iskoláskorú fiatalok számára kötelezővé tenné a 12. osztály 
elvégzését vagy az iskolába járást 18 éves korukig, míg a felnőttek számára az 
alapképzettség növelését, a munkaerőpiacon szükséges személyes és szakmai 
készségek kialakítását tenné szükségessé. 

Ezért a közelmúltban több olyan állami program is indult, amely a felnőttek munkavállalói 
készségeire irányul: 2016-ban indult a Qualifica program, amely stratégiája az oktatási és 
képzési megoldások integrált minősítésére épül, a szereplők széles hálózatának 
bevonásával. Általános célja a lakosság általános képzettségének és 
foglalkoztathatóságának javítása. 

A Qualifica központok hálózata jelenleg 310 központot foglal magában, és három 
eszközből áll: 

 "Qualifica központok", amelyek a felnőttképzésre szakosodtak, és a 18 éves vagy 
annál idősebb, képesítést megszerezni kívánó felnőttek oktatására és 
szakképzésére vonatkozó tájékoztatással, tanácsadással és tovább irányítással 
foglalkoznak. 

 "Qualifica útlevél", a képesítések és kompetenciák egyéni nyilvántartására és 
orientációra szolgáló (digitális) eszköz. 

 „Kreditrendszer", amely kreditpontok hozzárendelését teszi lehetővé a Nemzeti 
Képesítési Katalógusban szereplő képesítésekhez, valamint egyéb elismert 
képzésekhez, amennyiben azok regisztrálva vannak az oktatási és képzési kínálat 
információs és irányítási rendszerében (SIGO) és megfelelnek a hatályos 
minőségbiztosítási kritériumoknak. Ez a rendszer az Európai Szakképzési 
Kreditrendszer (ECVET) elveit követi, és segíti az európai térségen belüli mobilitást. 

Portugáliában a szabályozási politikák nemzeti szinten kerülnek kidolgozásra és 
alkalmazásra, és mind kapcsolódnak egymáshoz. 

e. Románia 

2007-ben, az EU-hoz való csatlakozásával Románia megkezdte a felnőttek tanulási 
lehetőségeinek bővítését célzó politikák és programok végrehajtását.  

Az ezzel kapcsolatos legnagyobb nemzeti programokat az Európai Szociális Alap (ESZA), 
illetve 2021 óta az ESZA+ finanszírozza. Az első ennek a keretnek megfelelő nemzeti 
program a POC DRU (Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) 
volt 2007-2013 között, amelyet a 2014-2020-as időszakban a POCU (Programul 
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Operational Capital Uman) követett, végül pedig a POEO (Programului Operațional 
Educație și Ocupare), amelynek jelenleg zajlik a nyilvános megvitatása. Ezek olyan uniós 
finanszírozású nemzeti programok, amelyek nyitva állnak minden olyan közintézmény, 
magánszervezet és nem kormányzati szervezet előtt, amely a 21. századi munkavállalói 
készségek fejlesztését támogató projektet kíván megvalósítani. A stratégiák a 
marginalizált csoportok modern munkaerőpiaci integrációjára törekszenek azzal is, hogy 
előre jelzik az iskolai lemorzsolódást és az esetlegesen felmerülő sérülékenységeket. 

Mindezek a programok felismerték a folyamatosan változó munkaerőpiac új valóságát, 
valamint azt, hogy olyan képzett humántőkére van szükség, amely képes alkalmazkodni 
a 21. századi realitásokhoz, főként a zöld és digitális társadalomra való áttéréshez. 

E főbb szakpolitikákon kívül a hatóságok két másik típusú tevékenységre támaszkodnak, 
amelyek célja, hogy elsősorban a kiszolgáltatott felnőtteket vonják be az oktatási 
folyamatba: 1) felnőttek képzése főként kézműves mesterségekben, és 2) iskolázottság 
helyreállítási terv a minimális iskolai végzettséggel sem rendelkezők számára. 

A jelenlegi állami felnőttképzési program, a "Második esély", olyan általános és 
középiskolai tanfolyamokat kínál, amelyeken felnőttek vehetnek részt a hétvégén. 
Számos középiskola is szervez esti tanfolyamokat olyan felnőttek számára, akik be 
akarják pótolni tanulmányaikat és diplomát szeretnének szerezni. A "Második esély" nevű 
program minden olyan felnőtt számára nyitva áll, akinek nem sikerült elvégeznie az 
általános vagy középiskolai osztályokat, továbbá olyan tinédzserek számára is, akik 4 
évvel idősebbek, mint az általuk látogatott osztály átlagéletkora. 

E kiszolgáltatott csoportok számára jelentik a hagyományos formális oktatás alternatíváját 
a Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökség (ANOFM) által kínált szakképzési tanfolyamok, 
amelyek végén különböző szakmákban szerezhető bizonyítvány: vízvezeték-szerelő, 
pultos, felszolgáló, villanyszerelő, szakács stb. 

A fent említett politikák a 2002. évi 76. törvény hatálya alá tartoznak, és nem foglalkoznak 
célzottan a hátrányos helyzetű munkavállalókkal. Nem adnak hatékony választ e piac 
igényeire, és nem alkalmazkodnak a munkanélküliek átfogó igényeihez, különösen, ami 
a készségek frissítését és az integrált szolgáltatások nyújtását illeti. A jelenlegi 
jogszabályok nem ismerik el azt a szerepet, amelyet a WISE-ok játszhatnának ezen a 
területen. A WISE-okra vonatkozó intézkedéseket, mint például az Európai Szociális 
Alapból társfinanszírozandó célzott foglalkoztatási és szakmai tanácsadási 
támogatásokat, későn és korlátozott eredményekkel hajtották végre, gyakran éppen a 
célcsoportok többségét nem sikerül velük megcélozni, és csak rövid távú, projektalapú 
perspektívával rendelkeznek. A WISE-ok és a vállalkozások magánkezdeményezései 
mellett még a felnőtteknek szóló közoktatási lehetőségek is csupán különböző szervek 
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(például az Oktatási Minisztérium) önálló, más intézményekkel össze nem hangolt 
intézkedései. 

A WISE-ok szélesebb körű bevonásának támogató jogszabályokkal történő ösztönzése 
nélkül a munkaerőpiacon bevezetett és a megyei és helyi munkaközvetítő irodák által 
irányított aktív intézkedések nem elégségesek az integrált szolgáltatások kielégítő 
javításához és biztosításához. Egy a felnőttképzési ágazatban érintett valamennyi 
szereplő számára iránymutatást nyújtó nemzeti szakpolitika kidolgozásáról jelenleg nem 
zajlik nyilvános vita. 

f. Szerbia 

A felnőttképzésről szóló törvény a felnőttképzést a Szerb Köztársaság egyedülálló 
oktatási rendszerének részeként ismeri el, amely a felnőttek számára a személyes és 
szakmai fejlődéshez, a munkához és a foglalkoztatáshoz, valamint a társadalmilag felelős 
magatartáshoz szükséges kompetenciák és képesítések egész életen át tartó 
megszerzését biztosítja. 

A felnőttképzés formális és nem formális oktatás formájában, valamint informális 
tanulásként valósul meg. 

A nem formális felnőttképzés e törvény értelmében a felnőttek személyes fejlődését, a 
munkát és a foglalkoztatást, valamint a társadalmi tevékenységeket célzó ismeretek, 
értékek, attitűdök, képességek és készségek elsajátítását célzó, speciális programokon 
alapuló szervezett felnőttképzési folyamatok. Másrészt az informális felnőttképzés e 
törvény értelmében a fent említett készségek önálló elsajátításának folyamata. Az egész 
életen át tartó tanulás a felnőttkori tanulási folyamat egyik alapelve, és a felnőttek tanulási 
és fejlődési igényeinek és lehetőségeinek tiszteletben tartására utal az élet teljes 
hosszában és minden területén. 

A következő törvény, amely az egész életen át tartó tanulást fontos elvként ismeri el, a 
nemzeti képesítési keretrendszerről szóló törvény, amely ugyanazon elveken alapul, mint 
a felnőttképzési törvény, tovább elismeri az olyan nem formális oktatási programokat, 
amelyek: 

 részben vagy egészben elérik a szakmai kompetenciák szakképesítési 
szabványnak megfelelő színvonalát; 

 fejlesztik az ismereteket, készségeket és képességeket a személyes és szakmai 
fejlődés és a társadalmilag felelős magatartás érdekében, növelik az életminőséget, 
az általános iskolázottságot és műveltséget (idegen nyelvi programok, 
számítógépes programok, a "puha készségek" fejlesztését célzó programok, a 
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médiaműveltség javítása, a vállalkozói és vezetői készségek fejlesztését célzó 
programok, az életviteli készségek fejlesztése és védelme stb.); 

 pályaorientációs és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak. 

g. Szlovákia 

A szlovák oktatási minisztérium az egész életen át tartó tanulás és tanácsadás stratégiáját 
(2021-2030) a meglévő oktatási alrendszerek (formális, nem formális oktatás és informális 
tanulás) funkcionális kapcsolatrendszerbe történő szisztematikus összekapcsolását, 
megnyitását és egész életre szóló iránymutatással való kiegészítését szolgáló 
megoldásként hozta létre, hogy képes legyen az állampolgárok, a munkaadók, a 
közigazgatás és az oktatási intézmények valós igényeinek kielégítésére. 

A munkaügyi hivatalok (állami foglalkoztatási szolgálatok) által nyújtott pályaorientációs 
szolgáltatások a pályaorientációs készségek mérhető fejlesztésére összpontosítanak, 
modern multidiszciplináris módszerek és a helyi munkaerőpiacra vonatkozó információk 
felhasználásával. A szolgáltatások könnyen hozzáférhetőek, különösen a tartósan 
munkanélküliek számára, és elsősorban a munkaerőpiachoz kapcsolódnak. A munkaügyi 
hivatalok által nyújtott szolgáltatások azonban továbbra sem elérhetők a lakosság 
legkiszolgáltatottabb csoportjai számára (alacsony iskolai végzettségű, társadalmilag 
kirekesztett csoportok, amelyek tagjai gyakran nincsenek nyilvántartva a szociális 
ellátórendszerben), és nem vonzóak a pályamódosítás iránt érdeklődő foglalkoztatottak 
számára sem. Felnőttek számára karrier-tanácsadás a foglalkoztatási, szociális és 
családügyi hivatalokban érhető el (a foglalkoztatási szolgálatokra vonatkozó törvény 
lehetővé teszi tanácsadási szolgáltatások nyújtását "munkakeresők" számára, ezt 
azonban évente csak néhány tucat állampolgár veszi igénybe). Bár az utóbbi években 
dinamikusan nőtt a pályaorientációs tanácsadást nyújtó magánszolgáltatók száma, az 
ilyen típusú tanácsadás nem mindenki számára elérhető, különösen igaz ez a 
kiszolgáltatott csoportokra. Kivételt képeznek a civil egyesületek és egyes szolgáltatók, 
amelyek tevékenységüket kifejezetten a marginalizált csoportokra összpontosítják, de 
ezek elszigetelt esetek. Egyetlen intézmény sem nyújt szisztematikusan és teljeskörűen 
élethosszig tartó pályaorientációs tanácsadást felnőttek számára. Ebbe az irányba mutató 
hasznos munkát végeznek azok a szakmai szervezetek, amelyek összefogják a 
tanácsadó szervezeteket, és szakmai és promóciós tevékenységeket fejlesztenek a 
tanácsadás területén. 

A fogyatékossággal élők számára a különböző ágazatokban szórványosan nyújtanak 
pályaorientációs szolgáltatásokat, és nincs külön rendszer az ilyen típusú támogatásra. 
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h. További országok 

Ausztria 

Ausztriában a szakképzés és általában az oktatási pályák elérhetőek a mindenkori nem 
foglalkoztatott személyek számára. A kormány többek között fedezheti a szakképzés 
költségeit, valamint az alacsony és közepes képzettségűek oktatási támogatásban is 
részesülhetnek. Szakképzésben részesülhetnek a fogyatékossággal élő fiatalok, a 
társadalmilag kirekesztett és a speciális szükségletű személyek, a nők, a 
fogyatékossággal élők és az egészségkárosodott személyek is. A szakképzéshez nyújtott 
pénzügyi segélyen kívül támogatás nyújtható szupervízió vagy coaching formájában is. 

 

Belgium 

Belgiumban a felnőttkori tanulás az oktatási rendszer részeként regionális hatáskörbe 
tartozik, így minden intézkedést másképp hoznak meg és alkalmaznak Flandriában ill. 
Vallóniában. 

Flandriában a VDAB, a flamand munkaközvetítő és szakképzési szolgálat irányítja az 
embereket az állások irányába. Képzési lehetőségeket kínálnak, köztük ingyeneseket is, 
és ezt minden érdeklődő számára megszervezik. A VDAB a GTB-vel (Gespecialiseerd 

Team Bemiddeling - Specializált Csoportos Munkaközvetítés) együttműködve teljesíti 
küldetését. A munkahely megszerzésében/megtartásában nehézségekkel küzdő 
személyek számára a "Werkplekarchitecten", azaz a munkahelyi építészek égisze alatt 
kínálnak különböző szervezetek támogatást/képzést. Ezek a szervezetek ún. GOB-k 
(Gespecialiseerde opleidings- begeleidings- en bemiddelingsdienst – Speciális 
szakképzési, támogatási és munkaközvetítő szolgálatok).   

Vallóniában számos képzési lehetőség áll a hátrányos helyzetű, diplomával nem 
rendelkező vagy franciául nem jól beszélő személyek rendelkezésére. A társadalmi-
szakmai integrációs szervezeteket, az úgynevezett CISP-eket (Centres d'Insertion Socio 

Professionnelle), egy hálózat fogja össze. Ezek a szervezetek arra összpontosítanak, 
hogy alapképzési lehetőségeket biztosítsanak a munkaerőpiactól komoly távolságra 
elhelyezkedő személyek számára, lehetővé téve számukra a munkaerőpiacra való 
belépést vagy egy további szakmai képzést. Ezek a tanfolyamok főként olyan regisztrált 
álláskeresők számára állnak rendelkezésre, akik nem rendelkeznek diplomával. Egyes 
CISP-ek egyben munkahelyi képzési vállalkozások is, amelyeket EFT-nek (Entreprise de 

Formation par le Travail) neveznek. Ezek alternatív képzési programot kínálnak olyan 
diplomával nem rendelkező személyek számára, akiknek nehézséget okoznak a 
klasszikus képzési módszerek. Nagyon gyakorlatias tanulási módszereket alkalmaznak, 
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közvetlenül a munkahelyen. Ezenfelül az AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité), a 
Minőségi Életért Ügynökség, is jóváhagyja és finanszírozza a szükségletekhez igazított 
képzési modulokat és a társadalmi-szakmai integrációs központokat. Így a központok 
személyre szabott szakképzéseket kínálhatnak. 

 

Bulgária 

Bulgáriában törvény szabályozza többek között az oktatáshoz és szakképzéshez való 
egyenlő hozzáférést is, beleértve a hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő 
személyeket is. A Foglalkoztatási Hivatal a munkaerőpiacon a hátrányos helyzetű 
csoportokhoz tartozó munkanélküliek foglalkoztathatóságát növeli szakképzéssel, 
valamint a kulcskompetenciák és a szociális készségek oktatásával annak érdekében, 
hogy a munkaerőpiac egyenetlenségeit kiküszöböljék. A beiskolázási szolgáltatás olyan 
munkanélkülieket (felnőtteket) céloz meg, akik új kulcskompetenciákat vagy 
szakképesítést kívánnak szerezni, hogy garantálják a későbbi sikeres munkaerő-piaci 
érvényesülést. A Hivatal támogatja továbbá a menekült vagy humanitárius jogállást a 
folyó évben vagy az előző két naptári évben kapott külföldiek munkaerő-piaci integrációját 
bolgár nyelvtanulási, szakképzési és támogatott foglalkoztatási lehetőségek 
biztosításával. A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását elősegítő forrásokat 
többek között az írni-olvasni tudást, szakmai képesítést vagy kulcskompetenciákat nyújtó 
képzésben részt vevő munkanélküliek ösztöndíjára, közlekedési és szállásköltségeire 
fordítják. 

 

Horvátország 

A fogyatékossággal élő személyek foglalkozási rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról 
szóló törvény szerint a fogyatékossággal élő személyeknek joguk van a szakmai 
rehabilitációhoz, amely többek között képzési, oktatási, valamint munka- és szociális 
készségek fejlesztését célzó programokat foglal magában. A foglalkozási rehabilitációt a 
foglalkozási rehabilitációs központok mint állami szervezetek vagy a központ és az 
oktatási intézmény közötti együttműködésben szervezik. A horvát kormány 2007 óta hajtja 
végre a rehabilitáción átesett, kábítószer-használattal kapcsolatos zavarokban szenvedő 
személyek reszocializációs programját, amelynek célja az érintettek oktatásba ill. 
foglalkoztatásba történő bevonása, és ennek köszönhetően sikeres reszocializációjuk. A 
program a következő intézkedéseket foglalja magában: előképzés és oktatás a 
rehabilitációs közösségben vagy büntetés-végrehajtási intézetben való tartózkodásuk 
alatt vagy azt követően, az ALMP programon belüli intézkedések, valamint a civil 
szervezetek vagy a helyi önkormányzatok által biztosított egyéb foglalkoztatási és 
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reszocializációs tevékenységek. A horvát kormány 2017-ben fogadta el az aktív 
munkaerő-piaci politikák (ALMP) végrehajtásáról szóló iránymutatást a 2018-2020-as 
időszakra. Ezen iránymutatásokkal összhangban a horvát foglalkoztatási szolgálat 
különböző intézkedéseket hajt végre a képzés és az oktatás területén, úgy mint 
foglalkoztatási támogatások, munkanélküliek és álláskeresők oktatása, munkahelyi 
képzés, alapvető szakmai és szociális készségek oktatása (a tartósan munkanélküliek 
számára), valamint szakmai gyakorlat/tanulószerződéses gyakorlati képzés. 

 

Franciaország 

Franciaországban a hátrányos helyzetűek számára elérhetőek az olyan oktatási 
lehetőségek, mint a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) 
fiatalok számára második esélyt nyújtó iskolák. A Második Esély Iskolák olyan 26 év alatti 
fiatalokat fogadnak, akik képesítés vagy diploma nélkül hagyták el az iskolarendszert. 
Ezek az iskolák részét képezik azoknak az intézkedéseknek, amelyek célja, hogy 
segítsék őket abban, hogy képesítést adó képzéshez jussanak, és belépjenek a 
munkaerőpiacra. A Második Esély Iskolák egy három részből álló tanfolyamot kínálnak: 
alapismeretek fejlesztése (francia nyelv, matematika, általános műveltség, irodai 
automatizálás, interperszonális készségek), szakmai gyakorlat (a tanfolyam közel fele), 
valamint kulturális és sporttevékenységek. Attól függően, hogy a fiatal milyen szinten van 
a Második Esély Iskolába érkezésekor, és milyen projektet dolgoznak ki, az iskolai képzés 
4 hónaptól 2 évig tarthat. Átlagosan azonban az oktatás 6 és fél hónapig tart. A tanfolyam 
végén a tanuló tanúsítványt kap a megszerzett készségekről. 

Franciaország egyben az egyetlen ország a világon (Szingapúrral együtt), amely 
jogszabályi keretet biztosít egyéni tanulási számlák formájában (ILA, franciául Compte 

Professionel de Formation, CPF). Az ILA-k virtuális egyéni számlák, amelyeken idővel 
képzési jogosultságok halmozódnak fel. Ezek abban az értelemben egyéniek, hogy a 
forrásokat csak akkor veszik igénybe, ha az adott képzésen ténylegesen megvalósul a 
részvétel. Az ILA-k egyéni tanulási jogosultságot biztosítanak a képzésekhez. 

 

Görögország 

Görögországban négy fő keretrendszer vonatkozik a felnőttoktatásra. 

 Második Esély Iskolák, amelyek innovatív, két tanévre szóló állami felnőttképzési 
iskolák. A sikeres iskolai részvételt követően a tanulók középiskolai végzettséggel 
egyenértékű bizonyítványt kapnak. Az iskola tanterve eltér a normál oktatás 
tantervétől, rugalmasabb, és az igényekhez igazított tanítási módszertant és tanulói 
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értékelést követ. A Második Esély Iskolákat Görögországban a 2525/97-es törvény 
hozta létre. A Második Esély Iskolák azokat a 18 év feletti személyeket célozzák 
meg, akik nem fejezték be a kötelező középfokú oktatást, és céljuk, hogy 
megkönnyítsék a munkaerőpiacra való belépésüket. 

 Az egész életen át tartó tanulás központjai (LLLC-k), ahol nem formális oktatási 
tevékenységek és elsődlegesen általános felnőttképzési tevékenységek valósulnak 
meg. Az LLLC-k minden nem foglalkoztatott és foglalkoztatott felnőtthez szólnak. Az 
általános felnőttképzési tevékenységekhez való egyenlő hozzáférés biztosítása 
érdekében különös figyelmet fordítanak a társadalmilag kiszolgáltatott csoportok 
tagjaira, a migránsokra és a távoli, nehezen megközelíthető területek lakosaira. 

 A szakképzési központok védett műhelyeiken keresztül szakképzési és 
rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtanak a fogyatékossággal élők számára. 

 Az OAED, a görög Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal, által a fogyatékossággal élők 
számára nyújtott szakképzés kizárólag a fogyatékossággal élő felnőttek számára 
jött létre, és az oktatás és képzés területén nyújt szolgáltatásokat a kiszolgáltatott 
társadalmi csoportok számára. A részvételre jogosultak a fizikai fogyatékossággal, 
mozgásproblémákkal, szervi betegségekkel, siketséggel és halláskárosodással, 
könnyű értelmi fogyatékossággal, látáskárosodással, beleértve a vakságot, és 
mentális betegségekkel küzdő személyek. 

 

Olaszország 

A legtöbb régió speciális képzéseket biztosít a fogyatékossággal élők és gyakran néhány 
további hátrányos helyzetű csoport számára. 

 

Lettország 

A szakképzési és nem formális képzési programokat a lett állami foglalkoztatási szolgálat 
(PES) szervezi a regisztrált munkanélküliek és álláskeresők számára. A képzési 
programok hossza eltérő lehet. A résztvevők a képzés alatt pénzügyi támogatást kapnak, 
olyan járulékos költségekhez is, mint például a jelnyelvi tolmácsolás biztosítása. 2020 
júniusától a COVID-19 válság által érintett munkanélküliek helyzetének javítása 
érdekében a szakképzési intézkedéseket egyetemek által kínált tanulmányi modulokkal 
egészítik ki. 

A Társadalmi Integrációs Állami Ügynökség (SIVA) számos oktatási programot kínál a 
munkaképes korú (15-62 éves) fogyatékossággal élő személyek számára. A foglalkozási 
rehabilitáció számos szakmai képzési programot, pszichoszociális támogatást, orvosi 
rehabilitációt, szállást, étkezést és célzott szabadidős tevékenységet foglal magában. A 
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SIVA-ban lehetőség van például alapfokú szakképzésen belül számítógép-használat 
elsajátítására. 

A versenyképességet növelő intézkedések (MIC) célja a munkanélküli álláskeresők és a 
munkanélküliség kockázatának kitett személyek munkaerő-piaci versenyképességének 
elősegítése. A MIC intézkedések között vannak 5-56 tanórás tanfolyamok, pszichológiai 
támogatást, az álláskeresési módszerek és a munkaerőpiacon szükséges képességek és 
készségek, pl. önéletrajzírás, elsajátítását célzó tanfolyamok e-oktatás keretében. 

Az Állami Oktatásfejlesztési Ügynökség (SEDA) hajtja végre a "Szakképzési programok 
megvalósítása a nem foglalkoztatott és képzésben nem részesülő fiatalok számára" c. 
projektet - az intézkedés célja, hogy támogatást nyújtson azoknak a fiataloknak, akik 
képesítés megszerzése nélkül hagyták el az iskolát vagy a képzést, és nem tudtak 
elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 

 

Hollandia 

A szociális ellátásért, reintegrációért, részvételért és a felnőttoktatásért az 
önkormányzatok felelnek. A programok, köztük a fentebb említett WMO és a személyes 
költségvetés (PGB), extra támogatást nyújtanak, ha a személyek korlátozottságuk miatt 
nem tudnak részt venni szolgáltatásokban. Ilyen például a jelnyelvi tolmács az oktatási 
intézményekben vagy a kerekesszékes szállítás a mozgássérült és kerekesszéket 
használó személyek számára. Ezeket az egyén sajátos igényei szerint bocsátják 
rendelkezésre. A Wajong- vagy WIA-munkanélküli segélyben részesülő személyek 
oktatására is különítenek el költségvetési forrásokat. Az előképzettséggel nem rendelkező 
hátrányos helyzetű személyek szakképzésben részesülhetnek. A lehetőségek 
önkormányzatonként eltérőek. A WMO lehetővé teszi a gondozás önkormányzati szinten 
történő megvalósítását, és nappali tevékenységeket (dagbesteding) is kínál, amelyek utat 
nyitnak a munkaerőpiac felé. 

 

Lengyelország 

A képzés olyan tanórán kívüli tevékenységekből áll, amelyek célja a munkavégzéshez 
szükséges készségek és szakmai vagy általános képesítések megszerzése, kiegészítése 
vagy javítása, beleértve az álláskeresési képességet is. A képzést az állam kezdeményezi 
és szervezi, és a Munkaügyi Alap finanszírozza. A képzés ideje alatt a tanuló ösztöndíjra 
jogosult. A képzési lehetőségek igénybevételére jogosult csoportok a munkanélküliek, a 
munkahelyi okokból felmondási idő alatt álló álláskeresők, a csődeljárás vagy felszámolás 
alatt álló munkáltató alkalmazásában állók, kivéve a privatizációs célú felszámolást, 
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valamint a munkahelymegszűnés miatt a bányászoknak járó fizetett szabadság vagy 
szociális juttatás révén szociális ellátásban részesülők. Egyes résztvevők szociális 
támogatásban is részesülhetnek. 

 

Szlovénia 

A szlovén alkotmány 56. cikke kimondja, hogy minden állampolgárnak egyenlő jogokat és 
lehetőségeket kell biztosítani az oktatás és a képzés terén. Ezért a fogyatékossággal élő 
személyeknek valamennyi szinten egyenlő esélyt kell biztosítani az oktatási rendszerben 
való részvételre hagyományos és speciális programokon keresztül. A sajátos nevelési 
igényű gyermekek elhelyezéséről szóló törvény kimondja, hogy ide tartoznak "a speciális 
szükségletű gyermekek, kiskorúak és fiatal felnőttek, valamint kivételesen az olyan 21. 
életévüket betöltött felnőttek 26 éves korukig bezárólag, akiket folyamatosan adaptált, 
azonos oktatási színvonalú szakképzésben és szakmai oktatásban, valamint speciális 
rehabilitációs programban részesítenek, továbbá azok a 21. életévüket betöltött felnőttek 
26 éves korukig bezárólag, akiket a felnőttoktatási és képzési programba a mérsékelt és 
súlyos mentális nehézségekkel küzdő gyermekek számára létrehozott speciális program 
részeként vonnak be". Szlovénia ily módon nem biztosít inkluzív oktatási lehetőségeket a 
középsúlyos és súlyos fogyatékossággal élők számára, hanem alternatív oktatási 
lehetőségeket biztosít különböző programokon keresztül. Elméletileg ezeknek a 
programoknak lehetőség szerint az általános oktatási rendszerrel azonos oktatási 
színvonalat kell biztosítaniuk. 

 

Spanyolország 

Spanyolországban különböző szakképzési rendszerek léteznek. Az országban a 
szakképzés fejlettsége nem éri el azt a szintet, mint a kötelező oktatás (16 éves korig) és 
az egyetem. Általánosságban elmondható, hogy a gyakorlatban kevésbé fejlődött és 
szilárdult meg, bár vannak olyan régiók, ahol ez a folyamat hosszabb ideje tart, mint 
például Baszkföldön. Mivel nem kötelező oktatásról van szó, nincs jogi kötelezettség, 
vagy legalábbis nem olyan mértékű, hogy inkluzív tanulási intézkedéseket hajtsanak 
végre a kötelező oktatásban nagyobb mértékben rendelkezésre álló támogatásokon 
keresztül: segítő tanárok, a tartalom adaptációja, valamint értékelő tesztek, jelnyelvi 
tolmácsolás (ILS) stb. 

Ami a fogyatékossággal élőket illeti, az olyan profilok esetében, mint a látássérültek, az 
olyan szervezetekkel való együttműködés, mint a Spanyol Vakok Nemzeti Szervezete 
(ONCE), hozzájárul a segédeszközökkel történő jobb ellátásához. Ezzel szemben a 
különböző hátrányos helyzetű csoportokat megcélzó speciális szakképzésben (ideértve 
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a helyi képzési és munkaközvetítő ügynökségeket is) rendelkeznek tapasztalatokkal a 
különböző profiloknak megfelelő, az egyes csoportok igényeihez és követelményeihez 
való alkalmazkodásban. Fogyatékosság esetén jobban ismerik a sajátos igényeket, és 
nagyobb mértékben igazítják ezekhez a tanítást különféle inkluzív oktatási stratégiákkal: 
tanárképzés, segédeszközök, ILS, személyes segítségnyújtás stb. Valójában e speciális 
szakképzési tanfolyamok egy részét a sajátos fogyatékossági profilokhoz tartozó 
egyesületek tartják. Másrészt az egyetemek az elmúlt években nagyon jelentős 
előrehaladást értek el a fogyatékossággal élő hallgatók ellátásának javításában a 
különféle vonatkozásokban nyújtott iránymutatás és támogatás segítségével: pl. tanári 
tudatosság, segédeszközök, ILS, ésszerű kiigazítások az értékelésben, alkalmanként 
személyes segítségnyújtás. 
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Főbb megállapítások 

 

Összességében az európai országokban számos intézkedés foglalkozik a felnőttek 
oktatásával, képzésével, valamint tovább- és átképzésével. Ezek többnyire a 
munkanélkülieket és a fogyatékossággal élőket célozzák, de országtól függően más 
kiszolgáltatott csoportokra is kiterjednek, például a fiatalokra, nőkre, kábítószerfüggőkre 
stb. A támogatási intézkedések többnyire készségfejlesztő, valamint képesítő 
tanfolyamokból állnak, amelyekhez a kormányok pénzügyi fedezetet biztosítanak. 
Néhány országban (például Romániában, Észak-Macedóniában) állami iskolák állnak az 
iskolából korábban kimaradt felnőttek rendelkezésére, hogy bármely életkorban második 
esélyt kapjanak az alapfokú formális oktatás teljesítésére, amelynek során a tanítási órák 
és tantervek úgy kerülnek kiigazításra, hogy a felnőttek az iskolalátogatás mellett 
dolgozhassanak is, ill. gondoskodhassanak gyermekeikről. 

Emellett a szakképzés és a pályaorientáció a legtöbb európai országban a foglalkoztatás 
speciális formáinak, nevezetesen a védett és a támogatott foglalkoztatásnak a keretében 
történik. Ezek a képzési intézkedések lehetővé teszik a hátrányos helyzetű vagy 
fogyatékossággal élő munkavállalók számára, hogy belépjenek a rendes munkaerőpiacra 
vagy az alternatív foglalkoztatási formákba, vagy – a támogatott foglalkoztatás esetében 
– elősegítik a rendes munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket, többnyire szakmai 
gyakorlatok és munkahelyi képzés révén. Az aktív munkaerő-piaci politikák 
megerősítésének Európa-szerte tapasztalható trendjével a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatással kapcsolatos képzési és oktatási lehetőségei is növekednek. 
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III. Összhang az uniós és a nemzetközi 
szakpolitikákkal 

A WISE-ok és a társadalmi vállalkozások egyre fontosabb és egymást kiegészítő 
szereplői a társadalmi és szakmai befogadásnak és innovációnak. A WISE-modell a 
társadalmi egyenlőtlenségek által leginkább sújtott, támogatási igényekkel rendelkező 
személyeknek kínál munkalehetőséget, hogy a munkahelyen keresztül tisztességes 
munkakörülményekhez és szociális védelemhez jussanak/visszailleszkedjenek. Ezek a 
lehetőségek tisztességes fizetést, megfelelő képesítéseket (amelyek együtt járnak 
társadalmunk digitalizációjával), továbbképzési és átképzési lehetőségeket biztosítanak 
számukra, és lehetővé teszik számukra a munkaerőpiacra való jobb beilleszkedést, 
különösen a zöld és digitális átmenet jelenlegi kontextusában. 

Először is, a WISE-ok változatos és innovatív tevékenységeik révén közvetlenül és 
közvetve hozzájárulnak a szociális jogok európai pillére (EPSR) számos alapelvének 
végrehajtásához. Az alábbiakban a WISE-okhoz kapcsolódó elvek és a WISE-ok által 
nyújtott támogatás rövid magyarázata olvasható. 

 Oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás 
A WISE-ok képesítéseket és munkahelyi képzést kínálnak a hátrányos helyzetű 
embereknek, és elősegítik az egész életen át tartó tanulást. 

 Nemek közötti egyenlőség 
A nemek közötti egyenlőség előmozdítása továbbra is prioritás a szociális gazdasági 
ágazatban. 

 Esélyegyenlőség 
A WISE-ok a hátrányos helyzetű és kirekesztett emberek foglalkoztatásával és 
megerősítésével hozzájárulnak az egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A WISE-ok 
célja a különböző társadalmi és szakmai nehézségekkel küzdő személyek 
integrálása, a leghátrányosabb helyzetűek munkaerő-piaci beilleszkedésének 
támogatása, valamint a szolgáltatásokhoz és lehetőségekhez való hozzáférésük 
biztosítása. 

 A foglalkoztatás aktív támogatása 
A WISE-ok erős gazdasági tevékenységen és munkaalapú képzésen keresztül 
foglalkoztatási lehetőségeket kínálnak a legkiszolgáltatottabbaknak, és 
hozzájárulnak az általuk működtetett terület fenntartható gazdasági és társadalmi 
fejlődéséhez. A WISE-ok célcsoportja meglehetősen széles, és magában foglalja a 
tartósan munkanélkülieket, a NEET-fiatalokat, a nőket, a szenvedélybetegeket és az 
egykori fogvatartottakat. A WISE-ok sajátos pedagógiai dimenziója lehetővé teszi, 
hogy erősítsék a munkavállalók szerepvállalását foglalkoztatási kérdésekben, 
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valamint egyéb szakmai vagy szociális nehézségek esetén. A WISE-ok 
munkavállalói számára személyre szabott utakat terveznek, amelyek a 
vállalkozáson belüli munkahely vagy képesítés megszerzésén keresztül támogatják 
őket. 

 Biztonságos és alkalmazkodóképes foglalkoztatás 
A WISE-ok tisztességes munkahelyeket és fizetést kínálnak a legkiszolgáltatottabb 
csoportok számára. A hátrányos helyzetű személyek számára általában a 
munkahely megszerzése jelenti az első lépést a társadalomba történő visszatérés 
felé, mivel hozzáférést biztosít számukra az alapvető szolgáltatásokhoz és a 
szociális védelemhez. A WISE-ok személyre szabott, az adott személy készségein 
és képességein alapuló, a személyes helyzetének megfelelő megoldásokat kínálnak 
a munkavállalóknak. Így eltérő megoldásokat lehet találni egy-egy személy 
támogatására, úgy mint képesítések, munkaalapú tanulás, adaptált munkaidő stb. 

 Bérek 
A WISE-ok küzdenek a dolgozói szegénység ellen, és tisztességes fizetést kínálnak 
a hátrányos helyzetű személyeknek. A munka és ezáltal a fizetés általában 
lehetőséget nyújt a leghátrányosabb helyzetűek számára, hogy megfelelő 
életkörülmények révén visszakerüljenek a társadalomba. 

 Szociális párbeszéd és a munkavállalók bevonása 
A legtöbb WISE a részvételen alapuló irányítást alkalmazza, amely magában 
foglalja a munkavállalók erőteljes bevonását a vállalkozás döntéshozatali 
folyamataiba. A szociális gazdaság "egy ember egy szavazat" elvét követve a WISE-
ok igyekeznek a munkavállalókat ismeretekkel ellátni és bevonni a vállalat 
fejlesztésébe. 

 A munka és a magánélet közötti egyensúly 
A WISE-ok az embereket állítják munkájuk középpontjába, és működésüket a 
munkavállalók jóllétét szem előtt tartva próbálják alakítani. A rugalmas 
foglalkoztatási lehetőségek és a vállalaton belül kifejlesztett speciális szolgáltatások 
jó példái a WISE-ok által a munka és a magánélet egyensúlyának elősegítése 
érdekében kialakított innovatív megoldásoknak. 

 Egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezet, 
valamint adatvédelem 
A WISE-ok a hátrányos helyzetűek igényeit figyelembe véve alakítják ki megfelelően 
a munkakörnyezetet. Egyes esetekben a WISE-ok fogyatékossággal élőket is 
foglalkoztatnak, és ezért a munkaterületeket is átalakítják. Ami a munkahelyi 
egészséget és biztonságot illeti, a WISE-ok nemcsak a szabványoknak tesznek 
eleget, hanem a részvételen alapuló irányítás révén a munkahelyi biztonsági 
viselkedésmódokat és megoldásokat is ösztönzik. 

 Szociális védelem 
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A szociális védelem szorosan kapcsolódik a munkaszerződésekhez. Ez az oka 
annak, hogy a WISE-ok úgy döntöttek, hogy munkaszerződésen keresztül kínálnak 
munkalehetőséget, lehetővé téve a hátrányos helyzetű személyek számára, hogy 
visszakapják a szociális védelemhez való jogukat. 

 Munkanélküli ellátások 
A WISE-ok megpróbálják integrálni a munkanélkülieket, beleértve a tartósan 
munkanélkülieket is, a munkaerőpiacra. Az ENSIE meggyőződése, hogy a 
munkanélküli ellátásokat az érintettek aktivizálási időszakában kell folyósítani, 
emellett pedig személyre szabott támogatást kell nyújtani a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedés felé vezető úton. A WISE-ok munkavállalóinak tapasztalatai azt 
mutatják, hogy bárki találkozhat életében szociális, egészségügyi vagy szakmai 
nehézségekkel, ill. nehézségekbe ütközhet a munkaerőpiacra és a társadalomba 
való visszailleszkedés során. 

 A fogyatékossággal élő személyek integrációja 
Néhány uniós országban a WISE-ok célcsoportjába fogyatékossággal élők is 
tartozhatnak. A WISE-ok és a védett műhelyek között különböző partnerségek is 
megvalósulnak. Valóban alapvető fontosságú, hogy minden polgár számára 
foglalkoztatási lehetőségeket és szociális kísérő intézkedéseket kínáljanak. 

Az Európai Bizottság által 2021-ben közzétett EPSR cselekvési tervvel kapcsolatban 
javasolt az ENSIE EPSR cselekvési tervre vonatkozó álláspontjának elolvasása, amely a 
WISE-ok számára különösen fontos részekre összpontosít. 

 

Másodszor, a WISE-ok hozzájárulnak a különböző fenntartható fejlődési célokhoz (SDG), 
különösen a következőkhöz:  

 A szegénység felszámolása 
A WISE-ok hátrányos helyzetű csoportok számára biztosítanak munka- és képzési 
lehetőségeket, lehetővé téve számukra, hogy munkaszerződéssel és ennek 
megfelelően a saját megélhetési költségeik fedezésére szolgáló fizetéssel 
rendelkezzenek, csökkentve ezzel a szegénységi rátát. 

 Minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás előmozdítása 
A foglalkoztatási és képzési lehetőségek révén a WISE-ok az egész életen át tartó 
tanulási utak elősegítésével műszaki és szakmai készségeket kínálnak a 
kiszolgáltatott személyeknek. 

 Nemek közötti egyenlőség 
Az esélyegyenlőség és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a WISE-ok egyik 
horizontális célkitűzése. A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése 
és a sokszínűségre vonatkozó politikák előmozdítása a legtöbb társadalmi 
vállalkozás alapelve. 
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 Tisztességes munka és inkluzív és fenntartható gazdasági növekedés 
Számos WISE képviseli a kirekesztett helyzetben lévő NEET-fiatalok, migránsok, 
nők stb. munkaerő-integrációjának bevált gyakorlatait. A WISE-ok erőteljes helyi 
gazdasági tevékenységet folytatnak, és saját működési területükön hozzájárulnak a 
fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. A befektetésekből származó 
profit a WISE-okra alkalmazott szociális gazdasági elv értelmében vállalkozáson 
belül újra befektetésre kerül, ami biztosítja a fenntartható növekedést. 

 Fenntartható iparosítás és az innováció előmozdítása 
A WISE-ok rendkívül eltérő tevékenységi területeken működnek: az agráripartól a 
textil- és ruhaiparig, mindig új foglalkoztatási lehetőségek megteremtésére 
törekedve. A WISE-ok innovatív módon reagálnak a helyi igényekre, és mindig 
innovatív gazdasági réseket keresnek területük igényeinek fejlesztése és kielégítése 
érdekében. 

 Egyenlőtlenségek csökkentése  
A WISE-ok a hátrányos helyzetű és kirekesztett személyek foglalkoztatásával és 
helyzetbe hozásával valós és átvehető példákkal szolgálnak arra, hogy a 
fenntartható fejlődés három dimenziója (gazdasági, társadalmi és környezeti) 
megvalósítható egy vállalaton belül. 

 Fenntartható városok és közösségek 
A WISE-ok mindig igyekeznek a közösség helyi igényeinek megfelelni. A WISE-ok 
és a helyi érdekelt felek közötti pozitív együttműködés számos példája egy olyan 
fenntartható környezet kialakítását teszi lehetővé, amelyben a hátrányos helyzetű 
személyek integrációja nemcsak az egyén, hanem a közösség egésze számára is 
előnyös. Ennek megfelelően beszélhetünk olyan munkaerő- és társadalmi 
integrációról, amely az egész közösség számára pozitív eredményeket hoz. 

 Felelős fogyasztás és termelés 
A WISE-ok által nyújtott szolgáltatások és áruk nagy része a körforgásos 
gazdasághoz kapcsolódik, elősegítve az újrahasznosítást és a fenntartható 
kezdeményezéseket. 

 Fellépés az éghajlatváltozás ellen 
Számos WISE tevékenykedik a környezetvédelem területén, köztük több a 
hulladékgyűjtéshez, -újrahasznosításhoz, -újrafelhasználáshoz és -kezeléshez 
kapcsolódó tevékenységet folytat, hozzájárulva ezzel az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez. 

A készségekkel kapcsolatos, az Európai Bizottság által legutóbb elfogadott vagy 
elfogadás alatt álló kezdeményezések, mint például a készségfejlesztési paktum, a mikro-
tanúsítványok és az egyéni tanulási számlák (ILA), nagyon fontosak az egész életen át 
tartó tanulás fejlesztése szempontjából, és részben átformálhatják a WISE-ok 
munkájának elismerését. 
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Az ENSIE a kompetenciafejlesztési pályákról szóló ajánlásra irányuló európai bizottsági 
kezdeményezés kapcsán itt tette közzé visszajelzését. A legfontosabbak a következők. 

Az ENSIE üdvözli az alacsonyan képzett felnőttek alapkészségekhez való 
hozzáférésének előmozdítására irányuló kezdeményezést, és hangsúlyozni kívánja, hogy 
a WISE-ok ideális környezetet biztosítanának a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó 
felnőttek kompetenciáinak fejlesztéséhez, a munkavállalók hosszú távú képzését illetően 
is. A továbbképzésnek mind a munkahelyi környezetben, mind pedig a munkahelyi 
környezeten kívül elérhetőnek kell lennie az érintettek számára. A munkahely, amely a 
társadalmi interakciók helyszíne, olyan környezet, amely elősegíti a munkavégzéshez 
szükséges, valamint a kulcsfontosságú szakmai és szociális készségek fejlesztését. A 
munkakörnyezet tehát egyrészt lehetőséget ad bizonyos kulcskészségek fejlesztésére, 
másrészt a pedagógiai célok elérése érdekében didaktikai környezetként is 
kihasználható. Más szóval a WISE-ok egy sor mindennapi helyzetet biztosíthatnak ahhoz, 
hogy a tanulók konkrétan szembesülhessenek a tanultakkal, és a gyakorlatban is 
alkalmazhassák azokat. 

Példaként arra, hogy a jelen kutatás által elemzett országok közül néhány általánosan 
hogyan hangolja össze kezdeményezéseit az uniós és nemzetközi szakpolitikákkal, a 
következő országok esetei szolgálhatnak. 

a. Írország 

Az írországi nemzeti társadalmi vállalkozási politika (2019-2022) egyike azon 
kezdeményezéseknek, amelyek célja a közösségeknek szolgáltatásokat nyújtó vagy 
szociális kérdésekkel foglalkozó szervezetek teljes körének támogatása. A további 
szakpolitikai kezdeményezések közé tartozik majd az írországi közösségi és önkéntes 
szektort támogató stratégia, valamint egy új nemzeti önkéntességi stratégia. A társadalmi 
vállalkozások hozzájárulnak az ENSZ fenntartható fejlődési céljai politikai célkitűzéseinek 
eléréséhez is. E célkitűzések célja, hogy 2030-ra fenntarthatóbb, virágzóbb és békésebb 
jövőt teremtsenek a szegénység felszámolása, a természeti környezet védelme, az 
egyenlőtlenségek kezelése és az emberi jogok megerősítése révén Írországban és 
világszerte. 

b. Románia 

A romániai WISE-szervezetek fontos partnerei voltak és maradnak az ESZA és az ESZA+ 
által finanszírozott nemzeti programoknak. 
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A vállalkozások állandó gazdasági szereplői voltak a forrásokhoz való hozzáférésnek és 
azok felhasználásának azért, hogy szociális változásokat idézhessenek elő a meglévő 
munkaerőpiac számára és/vagy megelőzzék a jövő generációinak iskolai 
lemorzsolódását.  A romániai WISE-ok munkaerő-integráló programjaikon és gazdasági 
tevékenységükön keresztül az ESZA+ által meghatározott hat fő prioritási területből 
négyet támogatnak folyamatosan a következő módokon:  

 A COVID-19 válság által különösen érintett fiatalok támogatása - az ESZA+ forrásai 
segíteni fogják ezeket a fiatalokat abban, hogy képesítéshez és jó minőségű 
munkához jussanak, valamint javítsák oktatásukat és képzésüket; 

 A rászoruló gyermekek segítése az ESZA+ forrásainak a gyermekszegénység elleni 
küzdelemre irányuló célzott intézkedésekre történő allokálásával, valamint a 
munkahelyek megszűnése és a jövedelemcsökkenés miatt a társadalom 
legkiszolgáltatottabb tagjainak támogatása, beleértve az élelmiszer- és alapvető 
anyagi segítségnyújtást a leginkább rászorulóknak; 

 Az emberek átképzése és továbbképzése a zöld és digitális gazdaságra való áttérés 
érdekében; 

 Kapacitásépítés a szociális partnerek és a civil szervezetek számára. 

A WISE-ok emellett nagyon gyakran vállalják transznacionális kezdeményezések és 
politikák támogatását, amelyek közül a legjelentősebbek az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljai. Ezek közül a WISE-ok által leginkább megtapasztalt és fellépeseikkel leginkább 
támogatott fenntartható fejlődési célok a következők: 

 Tisztességes munka és gazdasági növekedés 
 Egyenlőtlenség csökkentése 
 A szegénység felszámolása 
 Minőségi oktatás 
 Nemek közötti egyenlőség 
 Felelős fogyasztási és termelési minták biztosítása. 

A fent felsorolt első három cél megvalósításának támogatására irányuló intézkedések a 
küldetésük és jövőképük fényében világszerte érvényesek a WISE-ok tevékenységére, 
ez alól Románia sem kivétel. 

Romániában a "Minőségi oktatás" célkitűzésre vonatkozóan valósul meg nagyobb számú 
fellépés a magán- és a nem kormányzati szektorban, ideértve számos WISE 
tevékenységét is, főként az elmaradott vidéki és marginalizált területeken, ahol hiányzik 
az alapvető iskolai infrastruktúra. A romániai nők – különösen az egyedülálló anyák – 
fokozott sérülékenysége miatt a "Nemek közötti egyenlőség" célkitűzés is számos WISE 
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tevékenységét érinti, ez utóbbiak olyan biztonságos környezetet kívánnak biztosítani a 
nők számára, ahol szociális és szakmai készségeiket fejleszthetik. 

A romániai WISE-ok – bár más uniós országokhoz képest alacsonyabb arányban – a 
"Felelős fogyasztási és termelési minták" világszintű céljának megvalósításához is 
hozzájárulnak, leggyakrabban a különböző típusú hulladékok, például informatikai 
berendezések, műanyagok stb. begyűjtésével. 

c. Szerbia 

A társadalmi vállalkozói szellem fontos eleme Szerbia európai uniós integrációs 
folyamatának, mivel a humántőke fejlesztésének és a szociálpolitika átalakításának egyik 
kulcsfontosságú eszköze Szerbiában. Az európai integráció összefüggésében a 
foglalkoztatási és szociálpolitikai reformprogram (ESPRP) és a gazdasági reformprogram 
(ERP) két fő stratégiai dokumentumként jelenik meg. Ezek a dokumentumok elismerik a 
WISE-ok fontosságát mint a társadalmi egyenlőtlenség – az inkluzív gazdasági 
növekedés és az általános társadalmi fejlődés fő kihívása – egyik lehetséges megoldását. 
Az ERP konkrétan meghatározza a munkaerőpiaccal, a foglalkoztatási és szociális 
védelmi politikákkal, a társadalmi befogadással, valamint a körforgásos gazdasággal 
kapcsolatos strukturális reformokat. 

A szerbiai foglalkoztatáspolitika előtt számos kihívás áll, amelyek hátterében a magas 
általános inaktivitási és az alacsony foglalkoztatási ráta, a kiszolgáltatott csoportok 
hivatalos munkaerőpiacról való kirekesztettsége, a foglalkoztatáspolitika szerepe 
megerősítésének szükségessége, a munkaerőpiac szegmentáltsága, a strukturális 
munkanélküliség, a magas inaktivitás és az ifjúsági munkanélküliség állnak. 

Az EU Gazdasági és Pénzügyi Tanácsának az ERP keretében tett ajánlásai különösen 
az informális munkanélküliség magas arányának problémájára összpontosítanak a 
különböző ágazatokban, különösen a mezőgazdaságban. Kimutatták, hogy az ESRP-nek 
az uniós integráció folyamatában nem megfelelő a végrehajtása, ezért a foglalkoztatás és 
a szociálpolitika fejlesztéséhez szükséges megfelelő pénzügyi és intézményi források 
biztosításának prioritást kell élveznie. 

A WISE-ok mellett fontos az is, hogy az EU az oktatást elsődleges eszközként 
pozícionálta a fejlesztési és stratégiai célok megvalósításában. Ezért a felnőttképzési 
rendszereknek alkalmazkodniuk kell a társadalmi-gazdasági fejlődés követelményeihez, 
és olyan oktatást és tanulást kell kínálniuk, amelyek a felnőttek különböző csoportjaihoz 
és azok sajátos tudás- és készségigényeihez igazodnak. Ez kiemelt szerepbe emeli a 
felnőttképzési és tanulási szervezeteket, amelyek az egész életen át tartó tanulás és a 
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különböző társadalmi-gazdasági és oktatási politikák végrehajtására irányuló 
erőfeszítések alapjává válnak. 
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IV.  A WISE-ágazat hivatalos elismerése 
 

Amint azt az első fejezetben jeleztük, a WISE-okat Európa-szerte különböző formában és 
különböző, az elismerés hiányától a WISE-specifikus jogi elismerésig terjedő mértékben 
ismerik el hivatalosan. Következésképpen a jogi/politikai elismerési eljárások is 
országonként eltérőek. Számos kormány fogalmaz meg olyan feltételeket, amelyeket a 
hivatalos elismeréshez teljesíteni szükséges. A leggyakrabban megállapított feltételekhez 
tarozik a személyes/társadalmi hatás elsőbbsége a tőkével szemben, a nyereségnek nem 
a tőkegenerálás szerinti szétosztása, a szociális ágazatok iránti elkötelezettség és a 
közhatalomtól való függetlenség. 

a. Magyarország 

Magyarországon a társadalmi vállalkozások a jogi formák, a bevételi források, a 
tevékenységi területek, a munkaügyi jellemzők, az irányítási modellek és a regionális 
megoszlás tekintetében nagyon változatos képet mutatnak. Nincs olyan közös definíció 
vagy jogi forma, amely valamennyi társadalmi vállalkozásra érvényes lenne. Ezért annak 
ellenére is hiányoznak az adatok az országban működő társadalmi vállalkozások 
számának és típusának becsléséhez, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
tevékenysége a társadalmi vállalkozási szektorra is kiterjed. Az ún. társadalmi 
vállalkozások olyan szerteágazó finanszírozási forrásokra támaszkodnak, mint az állami 
– központi vagy önkormányzati – támogatások (beleértve a normatív és pályázati 
finanszírozást), magántámogatások vagy a közhasznú tevékenységből (beleértve egyes 
termékek és/vagy szolgáltatások nyújtására irányuló állami szerződéseket is) származó 
bevételek, valamint az értékesítési tevékenységükből származó bevételek. 
Leggyakrabban Közép-Magyarországon és a fővárosban működnek (a szociális 
szövetkezetek kivételével). E szervezetek részesedése a nemzeti GDP-ből – a szociális 
szövetkezeteket nem számítva – mintegy 2,1%-ot tesz ki. 

A magyar ökoszisztémában jelenleg nincs konszenzus a társadalmi vállalkozás 
fogalmáról, és – a fogyatékossággal élőket bevonó rehabilitációs vállalkozások kivételével 
– felnőttképzési szolgáltatóként ismerik el őket. 

Nincs a társadalmi vállalkozásokra vonatkozó külön törvényi szabályozás, amelyek így 
bármilyen jogi formában működhetnek. 

A jogszabályok a fentebb említett jogi formák számára közhasznú státuszt biztosítanak, 
ami különféle adókedvezményekre jogosíthatja fel őket. 
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b. Írország 

Írország 2019 júliusában vezette be a 2019-2022-es nemzeti társadalmi vállalkozási 
politikát. A politika célja, hogy támogassa a társadalmi vállalkozásokat méretük és 
hatásuk növelésében. A politika a kormány részéről 26 kötelezettségvállalást határoz meg 
a társadalmi vállalkozások 2019-2022 közötti fejlesztésére vonatkozó három alábbi 
célkitűzés tekintetében: 

 A társadalmi vállalkozások ismertségének növelése 
 A társadalmi vállalkozások fejlődésének segítése és megerősítése 
 A szakpolitikák jobb összehangolása. 

Írországban a társadalmi vállalkozások szerepe kezd megjelenni más kormányzati 
szakpolitikákban is, többek között a "Hulladékgazdálkodási cselekvési terv a körforgásos 
gazdaságért" és a "Jövő munkahelyei" stratégia is kiemeli a társadalmi vállalkozások 
szerepét a sikeres gazdaságokban. 

Írországban nincs a társadalmi vállalkozásokra vonatkozó külön társasági jogi 
szabályozás. A társadalmi vállalkozásoknak számos különböző jogi formája létezik. A 
legelterjedtebb a "korlátolt felelősségű társaság", gyakran közhasznú státuszba sorolva. 

c. Észak-Macedónia 

Észak-Macedónia jelenlegi jogrendszere nem ismeri el és nem szabályozza a társadalmi 
vállalkozásokat, és még nem létezik egységes értelmezése ennek a koncepciónak. 
Jelenleg az észak-macedóniai társadalmi vállalkozások spektrumát alkotó szervezetek 
igen sokfélék. Nincsenek a társadalmi vállalkozások számára kialakított sajátos 
intézményi formák. Mindazonáltal a szabályozási keret hiánya nem jár negatív hatással, 
és nem akadályozza a társadalmi vállalkozási gyakorlat fejlődését az országban. 
Különböző jogi szervezeti formákat alkalmaznak, amelyeket a macedón szabályozási 
kereten belül külön jogi aktusok szabályoznak, úgy mint: 

 egyesületek 
 védett munkahelyek,  
 szövetkezetek. 

A társadalmi vállalkozások uralkodó jogi formája ugyanakkor az egyesület. Néhány jogi 
szervezeti forma magában hordozza a lehetőséget, hogy társadalmi vállalkozásként 
fejlődjön tovább, míg más formák könnyen eltérhetnének a társadalmi vállalkozási 
gyakorlattól egy eltérő jogi környezetben. 
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d. Portugália 

Portugáliában a szociális és a foglalkoztatáspolitikák nemzeti szinten vannak jelen. Az 
országban a WISE-ok jogi elismerésének hiánya ellenére is számos szociális gazdasági 
szervezet dolgozik kedvezményezettjei munkaerő-piaci integrációjáért. 

1998 és 2015 között érvényben volt egy hivatalos WISE-törvény, amely különböző 
kiszolgáltatott csoportokat célzott a foglalkoztatás terén: alacsony képzettségű, 
önbecsülésükben hátrányos helyzetű, támogató rendszerrel nem rendelkező, sajátos 
egészségügyi problémákkal és/vagy kábítószerfüggőséggel küzdő, ugyanakkor tartósan 
munkanélküli személyeket (348-A/98. sz. rendelet, június 18.). Ez az intézkedés aktív 
foglalkoztatási politikaként tekintett magára, még ha az átmenetet segítő modellként 
működött is, amely legfeljebb 6 hónapos képzést és legfeljebb 2 éves WISE munkavállalói 
lehetőséget biztosított. 

A legutóbbi gazdasági válság idején – a megszorító politikák hatására – ezt a törvényt 
eltörölték. Még ha nincs is jelenleg a WISE-ok számára jogi szervezeti keret, a portugál 
szociális gazdaságban ma is működnek olyan de facto WISE-ok, amelyek rendelkeznek 
az alábbi két különleges jogállás legalább egyikével - IPSS jogállás (a társadalmi 
szolidaritás magánintézményei), valamint ONGPD jogállás (fogyatékossággal élők nem 
kormányzati szervezetei), amelyek a szociális gazdaság szervezet jogi formáját egészítik 
ki. Ez a jogállás elismerést jelent az állam részéről, amely támogatást nyújt, hogy eleget 
tegyen jóléti állami szerepéből fakadó felelősségének. Portugáliában van egy speciális 
jogi forma is – a szociális szolidaritási szövetkezet –, amely az IPSS-nek megfelelő 
státusszal rendelkezik; az ilyen típusú szövetkezetek olyan célkitűzésekkel jöttek létre, 
amelyek túlnyomórészt vagy kizárólag közérdekű célok megvalósítására 
összpontosítanak, beleértve a kiszolgáltatott csoportok munkán keresztüli integrációját. 

e. Románia 

Románia 2015-ben fogadta el a szociális gazdaságról szóló törvényt (219/2015. sz. 
törvény). E törvény értelmében a szociális gazdasági szervezetek önkéntes és szolidáris 
magánkezdeményezéseken alapuló, nagyfokú autonómiával és felelősséggel rendelkező 
szervezetek, amelyek korlátozzák a nyereség szétosztását. A társadalmi vállalkozások 
és a munkaerő-integráló társadalmi vállalkozások (WISE) alkotják azt a két egyedüli 
szervezettípust, amelyeket a 2015-ös törvény hivatalosan is elismer, hozzájuk kapcsolódó 
kötelezettségekkel és előnyökkel. A szervezeteknek mindkettő esetében egy sor előre 
meghatározott kritériumnak kell megfelelniük ahhoz, hogy a hatóságoktól tanúsítványt 
kapjanak arról, hogy ilyen típusú vállalkozásnak minősülnek. Románia szociális 
gazdaságról szóló törvénye inkább az új típusú szervezetekre, a társadalmi 
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vállalkozásokra és a WISE-okra összpontosít, figyelmen kívül hagyva a szövetkezeteket 
és a magánkezdeményezések további, társadalmi változást célzó formáit. Ennek ellenére 
sok olyan szervezet, amely szociális vállalkozásként vagy WISE-ként működik és ekként 
határozza meg magát, nem folyamodik azért, hogy tanúsítványt állítsanak ki az 
elismeréséről. A 2015-ös törvény és annak az 585/2016-os kormányhatározatból 
származó jogi kerete több kötelezettséget határoz meg, mint előnyt. A WISE-ok számára 
előírt gazdasági követelményeket, valamint a foglalkoztatandó kiszolgáltatott 
munkavállalók előre meghatározott számát sok esetben nehéz biztosítani, mivel a legtöbb 
romániai társadalmi vállalkozás nem rendelkezik fenntartható bevételi forrásokkal, hanem 
az adott évben kapott magántámogatásoktól függ. 

A felnőttoktatásra vonatkozó országos tervek kidolgozása a célcsoportok, valamint a 
hátrányos helyzetű csoportokkal, szociális szolgáltatókkal és társadalmi vállalkozásokkal 
foglalkozó civil szervezetek bevonása nélkül történik. A társadalmi-szakmai integrációs 
szolgáltatásokat nem ismerik el szociális vagy foglalkoztatási szolgáltatásként - így nem 
részesülnek a hátrányos helyzetű munkavállalókat célzó állami foglalkoztatási politikák 
támogatásában.  

Számos szociális közszolgáltató intézmény támaszkodik WISE-szolgáltatókra a nyílt 
munkaerőpiacra nehezen beilleszkedő kiszolgáltatott csoportok munkaerő-integrációja, 
oktatása és szakmai képzése terén. Noha ezek a helyi szociális szolgáltatásokat nyújtó 
intézmények a WISE-ok egyetlen állandó állami partnerei a munkaalapú oktatási 
programokban, gyakran egyáltalán nincsenek jelen a helyi közösségekben. Ilyen 
esetekben helyi partnerként azok a civil szervezetek segítik a WISE-okat a potenciális 
felnőtt tanulók azonosításában, amelyek az adott helyi közösségeket támogatják és a 
velük való napi szoros együttműködés révén jobban ismerik igényeit. A legtöbb romániai 
WISE további fontos partnere a magánszektor. A magáncégek általában úgy támogatják 
a munkaerő-integráló programokat, hogy árukat és szolgáltatásokat vásárolnak az ún. 
engedélyezett védett egységnek minősített WISE-szervezetektől, és nagyon gyakran 
pénzügyi támogatást és szponzorációt is kínálnak a WISE-oknak, amelyek jogszabályi 
mentesség nélkül nem tudnak egyidejűleg pénzügyi stabilitást biztosítani és integrációs 
képzési programokat nyújtani. 

f. Szerbia 

Ami az intézményi keretet és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos állami 
politikákat illeti, az egyetlen központi szintű állami szerv, amely közvetlenül foglalkozik a 
társadalmi vállalkozásokkal, a szerb Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veteránügyi és 
Szociális Minisztérium illetékes munkacsoportja. A minisztérium dolgozott a vonatkozó 
törvénytervezeten, ugyanakkor közvetlenül nem segítette elő a társadalmi vállalkozói 
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szellem támogatási rendszeren keresztüli fejlesztését. Mivel azonban a korábbi jogi 
formák többnyire nem megfelelőek és nem ösztönzők a társadalmi vállalkozások 
számára, így a legtöbbjük egyesületi formában jött létre. Ennek másik oka, hogy a legtöbb 
kezdeményezés a nonprofit szektorból származik. Ezért egy a WISE-ok elismeréséhez 
közvetlenül kapcsolódó külön jogszabály elfogadása minden szempontból szükségesnek 
és előnyösnek tekinthető. Ezt a folyamatot a meglévő törvények módosításával kell 
kezdeni annak érdekében, hogy általában véve bővüljön a társadalmi vállalkozói szellem 
fejlődésének tere, és lehetővé váljon a fenntarthatósága. A szabályozás alapos 
kidolgozásával a WISE-ok erős alapokra támaszkodva fejthetik ki a gazdaság és a 
foglalkoztatáspolitika megerősítésére kedvezően ható tevékenységüket. Mivel egyes 
törvények már most is tartalmaznak olyan kitételeket, amelyek az ágazat fejlesztésére 
vonatkoznak, ezért ezeket a törvényeket módosítani kell oly módon, hogy a már 
meghatározott formákat továbbfejlesszék. 

g. Szlovákia 

A szociális gazdaságról és a társadalmi vállalkozásokról szóló 112/2018 Z. z. számú 
szlovák törvény célja, hogy megfelelő feltételeket teremtsen a szociális gazdaság és a 
társadalmi vállalkozói szellem fejlődéséhez Szlovákiában. E célból a törvény egyes 
szakaszaiban meghatározza a szociális gazdaság alanyait, a szélesebb értelemben vett 
szociális gazdaságban működő vállalkozásokat (társadalmi vállalkozás és társadalmi 
hatású vállalkozás), a szociális gazdasági ágazat szervezeteit, a szélesebb értelemben 
vett szociális gazdaságban működő vállalkozások támogatását, valamint a szociális 
gazdasági ágazatot és a közigazgatási szervek szerepét a szociális gazdaság területén. 
A WISE-szervezetek eseti alapon működnek együtt a nem kormányzati szektorral, amikor 
partnernek kérik fel őket egyes projekthez. A társadalmi vállalkozások fejlesztésével 
összefüggésben a Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi 
Minisztériumának Végrehajtó Ügynöksége által került végrehajtásra a 2014-2020-as 
programozási időszakban a Szociális Gazdasági Intézet nemzeti projektje az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében. A projekt célja a szociális gazdaság 
és a társadalmi vállalkozások fejlesztésére irányuló támogatásoknak a szociális 
gazdaságról és a társadalmi vállalkozásokról, valamint egyes törvények módosításáról 
szóló 112/2018 Z. z. számú törvény szerinti kiigazításának megteremtése és ellenőrzése 
a Szlovák Köztársaságban. 

A projekt tevékenységeinek részeként létrejön a támogató Regionális Szociális 
Gazdasági Központok hálózata. A projekt egy része hozzájárult a szociális gazdaság 
szlovákiai fejlődését támogató infrastruktúra kiépítéséhez is. Ez magában foglalja az 
állami foglalkoztatási szolgálatok azon alkalmazottainak oktatását és képzését, akik részt 
vesznek a regionális foglalkoztatás fejlesztésében. A Regionális Központok a társadalmi 
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vállalkozások/WISE-ok létrehozásához és fejlesztéséhez szükséges támogatás 
biztosítására jönnek létre. 

h. További országok 

Ausztria 

Ausztriában a WISE-ok nem rendelkeznek külön jogállással, tipológiájukat egyrészt a 
"közhasznú" szervezetként elismert vállalkozások jogi státusza alapján lehet megalkotni, 
ez esetben a WISE-ok egyesületekre, korlátolt felelősségű társaságokra és 
szövetkezetekre oszthatók, másrészt a WISE-ok pénzügyi támogatása alapján is 
felállítható. Ausztriában a WISE-okat többnyire a munkaügyi hivatalokon (AMS) vagy a 
szociális minisztériumon (SMS) keresztül finanszírozzák "projektek" (esetek) alapján, 
amelyeket SÖB-k, GBP-k és BBE-k számára nyújthatnak. Ezenkívül a társadalmi 
befogadásra vonatkozó meghatározott kritériumokat teljesítő vállalkozásoknak az AMS 

és az Arbeitplus (P3) nevű hálózat egy olyan minőségi védjegyet („Gütesiegel für oziale 

Unternehmen”) ítélhetnek oda, amelyet az EU minőségirányítási programja (EFQM) 
"Recognised for Excellence" (Elismerés a Kiválóságért) néven ismer el. Egy konkrét jogi 
meghatározás előnyt jelentene a WISE-ok hivatalos elismerése szempontjából, és a 
jövőben egyre fontosabbá is válhat, különösen az uniós finanszírozás tekintetében. A 
WISE-ok valószínűleg profitálnának egy ilyen jogi meghatározásból mind a képzési 
módszerek és a társadalmi befogadás hálózatán belüli képviselet, mind pedig a 
társadalmi befogadásra irányuló képzés és oktatás (amely a WISE-okban/-oknak való 
munkavállalásra készít fel) és a szakképzés (amelyet a WISE-ok nyújtanak a hátrányos 
helyzetűek számára) tekintetében. A WISE-ok kevésbé jól körülhatárolt státusza 
ugyanakkor leegyszerűsíti az AMS-szel, az SMS-szel és más (kormányzati) szereplőkkel 
való együttműködést, mivel így a finanszírozás inkább projektfüggő módon valósulhat 
meg. 

 

Belgium 

2014 óta a társadalmi vállalkozásokkal és a szociális gazdasággal kapcsolatos 
valamennyi szakpolitikáról önállóan döntenek az egyes régiók (Flandria, Vallónia és 
Brüsszel). 

Flandriában különböző rendeletek szabályozzák a társadalmi vállalkozások és a WISE-
ok kormányzati támogatását. Az első a társadalmi vállalkozások valamennyi típusának 
támogatást nyújt az összes tevékenységi területen (Ondersteuningsdecreet). A többi 
(2015. január 1. óta) a lakosságközeli szolgáltatások területére korlátozódik (Lokale 
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diensteneconomie), és végül 2019 januárjától a Collectief maatwerk váltotta fel a védett 
és szociális műhelyekre vonatkozó szabályozást (Beschutte werkplaatsen en Sociale 

werkplaatsen).  

Vallóniában ahhoz, hogy a vállalkozásokat hátrányos helyzetű munkavállalók számára 
létrehozott EI-ként (munkaerő-integráló vállalkozás, a tipikus WISE-modell), IDESS-ként 
(foglalkoztatásfejlesztési kezdeményezések a lakosságközeli szociális szolgáltatások 
szektorában) vagy ETA-ként (fogyatékossággal élő személyekre szabott munkát 
szervező vállalkozások) ismerjék el, meg kell felelniük bizonyos, a különböző 
kormányrendeletekben meghatározott kritériumoknak. Ezek a feltételek többek között a 
vállalat társadalmi célkitűzésére és gazdasági tevékenységére, a hátrányos helyzetű vagy 
fogyatékossággal élő munkavállalók számára, valamint az utóbbiak támogatása 
érdekében meghozandó intézkedésekre vonatkoznak. 

 

Bulgária 

A WISE-ok jogi elismerésének folyamatát a szociális és szolidáris gazdaság 
vállalkozásairól szóló, nemrég elfogadott törvény (2019) írja le, amely kétféle társadalmi 
vállalkozástípust határoz meg: A és A+ osztály. Az A osztályú társadalmi 
vállalkozásoknak társadalmi hozzáadott értéket előállító társadalmi tevékenységet kell 
folytatniuk, be kell vonniuk a munkavállalókat a döntéshozatalba, kiadásaik több mint 
50%-át, de legalább 3834,69 eurót kell társadalmi tevékenységek vagy célok 
megvalósítására fordítaniuk, és legalább 30%-ban, de három főnél nem kevesebb 
hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő munkavállalót kell foglalkoztatniuk. Az A+ 
osztályba sorolt társadalmi vállalkozásoknak (amelyek megfelelnek az uniós 
meghatározás valamennyi követelményének a gazdasági, szociális és inkluzív irányítási 
dimenzió tekintetében) emellett olyan településeken kell működniük, ahol a 
munkanélküliség aránya átlagon felüli, több mint 50%-ot, de legalább 38 346,90 EUR-t 
kell fordítaniuk társadalmi tevékenységekre, vagy legalább 30 hátrányos helyzetű 
személyt kell megszakítás nélkül foglalkoztatniuk a megelőző hat hónapban. További jogi 
formák a fogyatékossággal élők szövetkezetei. A fogyatékossággal élő személyekről 
szóló törvény (2019) jogi elismerést biztosít e vállalkozások és szövetkezetek számára, 
amennyiben bizonyos jogszabályok és nyilvántartások szerint besorolásra kerültek, 
továbbá árut vagy szolgáltatást állítanak elő, és a fogyatékosság típusától függően 
foglalkoztatottjaik bizonyos hányada tartósan fogyatékossággal élő személy. Védett 
foglalkoztatási központokat projektalapon hozhatnak létre szakosított vállalkozások, a 
fogyatékossággal élők szövetkezetei vagy bármely más jogi személyiséggel rendelkező 
szervezet. 
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Horvátország 

Bár a társadalmi vállalkozásoknak nincs külön jogi formája, ugyanakkor számos jogi 
formát használhatnak, a leggyakrabban szövetkezetként (beleértve a veteránok szociális 
munkaszövetkezeteket) vagy korlátolt felelősségű társaságként (mint egyesületek 
leányvállalatai) működnek. A támogatható formák közé tartoznak még az alapítványok és 
a magánkézben lévő szociális jóléti intézmények, de ezek vagy ritkák (alapítványok és 
védett műhelyek), vagy nem tekinthetők társadalmi vállalkozásnak (szociális jóléti 
intézmények). A társadalmi vállalkozásokat több különböző jogszabály szabályozza, attól 
függően, hogy milyen jogi formában működnek.  A társadalmi vállalkozások 
szempontjából releváns hatályos jogszabályok közé tartozik az egyesületekről szóló 
törvény, a szövetkezetekről szóló törvény, a társasági törvény, az alapítványokról szóló 
törvény és a közhasznú szervezetekről szóló törvény. Más jogszabályok szintén 
relevánsak lehetnek, mint például a fogyatékossággal élők szakképzési rehabilitációjáról 
és foglalkoztatásáról szóló törvény és a közbeszerzési törvény. A nemzeti és/vagy 
regionális szintű, a WISE-ok elismerésére irányuló specifikus jogszabályok előnyösek 
lennének, mivel egyértelműbb státuszt biztosítanának számukra, lehetővé tennék a jóléti 
államon belüli elismerést (ami elősegítené a vonatkozó stratégiákba és cselekvési 
tervekbe való bevonást), és ami fontos, lehetővé tennék számukra az európai források 
felhasználását. Másrészt pedig a szélesebb körű politikai elismerés lenne fontosabb. 

 

Franciaország 

Franciaország úttörő szerepet játszott a "szociális gazdaság" fogalmának kialakításában, 
1979-ben adta ki az első körrendeletet, amely elismerte a WISE-okat. A társadalmi 
vállalkozásokat támogató első állami programot 1985-ben fogadták el, noha a WISE 
státusz formális keretbe foglalására hivatalosan csak 1991-ben került sor. 

1998 szeptemberében egy a WISE-okat védő új adóügyi irányelv került elfogadásra, 
amely a szervezetek "jövedelmező" jellegétől függően különböző adózási szabályokat 
állapít meg (főként az egyesületek számára). 2005-ben a közhatóságok a WISE-okat 
érdekelt félként ismerték el a munkanélküliség elleni küzdelemben. A szociális és 
szolidáris gazdaságról szóló kerettörvény 2014-es elfogadásával Franciaország pénzügyi 
reformot hajtott végre a WISE-ok ágazatában (és növelte az állami támogatásokat). A 
hagyományosan a szociális gazdaság alapvető szereplőinek tekintett egyesületek, 
szövetkezetek, kölcsönös önsegélyező egyesületek és alapítványok mellett a törvény 
megnyitja a szociális és szolidáris gazdaság területét azon magánvállalatok előtt is, 
amelyek gazdasági tevékenysége társadalmi haszonnal bír, amennyiben gazdálkodásuk 
és szervezeti felépítésük eleget tesz egy sor feltételnek, különös tekintettel például a 
nyereség szétosztásának korlátozására. 
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Görögország 

Görögországban a WISE-ok első típusát a "Mentális egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztéséről és korszerűsítéséről" szóló 2716/1999 sz. törvény 12. cikke ismerte el 
hivatalosan, ún. korlátolt felelősségű szociális szövetkezet (SCLL, görögül KoiSPE) 
formájában. Az SCLL-ek célja a mentális egészségi problémákkal küzdő személyek 
társadalmi-gazdasági és munkaerőpiaci integrációja, és jellegüket tekintve üzleti 
vállalkozásként, de egyben mentális egészségügyi intézményként is működnek. Sok 
évvel később a 4019/2011. sz. törvény intézményesítette a szociális és szolidáris 
gazdaságot Görögországban, bevezetve – a társadalmi vállalkozások egyéb formái 
mellett – az integrációs szociális szövetkezeteket (SCE, görögül KoinSEpEntaxis), egy 
olyan WISE-típust, amely kizárólag a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci 
integrációját célozza. Az integrációs SCE-knek két formája létezik, nevezetesen a 
kiszolgáltatott csoportok integrációját célzó SCE-k és a speciális csoportok integrációját 
célzó SCE-k. A törvényt 2016-ban a 4430/2016 sz. törvény váltotta fel, amely a mai napig 
hatályban van. Az SCLL-ek automatikusan integrációs SCE-knek minősülnek. A legújabb 
WISE-formát a 4600/2019 sz. törvény 143. cikke vezette be az ún. SCI (KoiSEn) jogi 
forma alatt, amely hasonló az SCLL-ek jogi formájához. Az SCI-k célja az olyan 
kábítószerfüggőséggel küzdő személyek társadalmi-gazdasági és munkaerőpiaci 
integrációja, akik részt vesznek vagy részt vettek valamely jegyzékbe vett szervezet 
társadalmi visszailleszkedést célzó programjában. Az SCI-k vállalkozásként működnek, 
kereskedelmi tevékenységet folytatnak, de egyben a társadalmi integráció helyszíneként 
is szolgálnak. A női mezőgazdasági szövetkezeteket először a 921/1979 sz. törvény 
vezette be, jogi státuszuk azóta többször is megváltozott, legutóbb a 4384/2016 sz. 
törvény 2. cikkével, amely a női mezőgazdasági szövetkezetekre vonatkozó különleges 
rendelkezéseket vezetett be. Tagságuk kizárólag nőkből áll. 

 

Olaszország 

Az olaszországi társadalmi vállalkozások messze leggyakoribb formáját, a szociális 
szövetkezeteket nemzeti szinten szabályozó 381/1991 sz. törvény úgy rendelkezik, hogy 
azok nemcsak személygondozási szolgáltatásokat nyújthatnak (ún. "A típusú szociális 
szövetkezetek"), hanem hátrányos helyzetű munkavállalókat is foglalkoztathatnak 
kereskedelmi tevékenység keretében (ún. "B típusú szociális szövetkezetek"). A 
foglalkoztatott hátrányos helyzetű személyeknek a munkaerő 30%-át kell kitenniük. A 
szövetkezeteknek általában nyújtott intézkedéseken felül a munkaerő-integráló szociális 
szövetkezetek néhány speciális és kiegészítő ösztönző intézkedésben is részesülnek. A 
hátrányos helyzetű munkavállalók esetében a társadalombiztosítási járulékokat is 
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csökkentik. A 381/1991. sz. törvény második fontos rendelkezése az állami szervek azon 
lehetőségére vonatkozik, hogy hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatására irányuló 
megállapodásokat köthessenek munkaerő-integráló szövetkezetekkel. A 381/1991 sz. 
törvény elfogadását követően minden régióban olyan alkalmazási normák kerültek 
jóváhagyásra, amelyek 1) meghatározták a szociális szövetkezetek regionális 
nyilvántartásának létrehozására vonatkozó szabályokat, és 2) további ösztönző 
intézkedéseket irányoztak elő. 2005-től (118/2005 sz. törvény) és 2006-tól (155/2006 sz. 
törvényerejű rendelet, a 2005-ös jogszabály alkalmazása) a munkaerő-integráló 
társadalmi vállalkozás formája is bevezetésre került, amelyet előbb a 106/2016 sz. 
törvény, majd később a 112/2016 sz. törvényerejű rendelet vizsgált felül. E rendelet 
lehetővé tette, hogy a jóléti szolgáltatásokkal foglalkozó szociális szövetkezetek (tehát 
nem a munkaintegráló szociális szövetkezetek) foglalkoztatási szolgáltatásokat 
(lényegében "támogatott foglalkoztatást") nyújtsanak, valamint az uniós definíciók alapján 
a hátrányos helyzet tágabb meghatározását vezette be a nem szövetkezeti társadalmi 
beilleszkedési vállalkozásokra vonatkozóan. A szociális szövetkezeteken kívüli egyéb 
munkaerő-integráló társadalmi vállalkozások száma ugyanakkor igen alacsony 
Olaszországban. 

 

Lettország 

2014 óta a jogi keretrendszer jelentős változásai határozzák meg a társadalmi 
vállalkozások működését és fejlődését. A társadalmi vállalkozások koncepciója az ország 
stratégiai szakpolitikai dokumentumaiba is beépült – Lettország 2030-ig szóló 
fenntartható fejlődési stratégiájába, valamint a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
nemzeti fejlesztési tervbe, amelyben a társadalmi vállalkozás a "tisztességes munkát" 
előmozdító tevékenység megvalósítására irányuló 98 lehetőség egyikeként szerepel. 
2014. október 30-án a minisztertanács támogatta "A társadalmi vállalkozói szellem 
megvalósításának lehetőségeiről Lettországban" című koncepciótervezetet, amely az 
európai uniós alapok projektjén belül egy kísérleti projekt elindítását irányozta elő a 
társadalmi vállalkozások létrehozása és fejlesztése legjobb megoldásainak tesztelésére 
és meghatározására. Ahhoz, hogy társadalmi vállalkozások jöjjenek létre Lettországban, 
továbbá működésük sikeres legyen és terjeszkedjenek, olyan jogi keretre van szükség, 
amely mind a társadalmi vállalkozási státusz megszerzésének kritériumait és eljárásait, 
mind pedig az ilyen típusú vállalkozói tevékenységeknek nyújtott állami támogatások 
szabályait rögzíti. A WISE-okat támogató intézkedéseket a "Növekedés és foglalkoztatás" 
operatív program 9.1.1. "A hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci 
integrációjának növelése" c. konkrét támogatási célkitűzésének 9.1.1.3. "A társadalmi 
vállalkozói szellem támogatása" című ESZA projektintézkedéssel összhangban 
dolgozzák ki. 
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Hollandia 

Hollandia nem rendelkezik külön jogi kerettel a WISE-ok számára, ugyanakkor egyes 
érdekelt felek kiemelték, hogy céljaik optimális megvalósítása érdekében szükség lenne 
egy külön jogi formára. Egy ilyen irányú jogalkotási javaslat felé tett fontos lépés volt, hogy 
a Gazdasági és Éghajlatváltozási Minisztérium 2021 márciusában konzultációt hirdetett a 
kérdésről. A társadalmi vállalkozásoknak szánt külön jogi forma növelné az ismertségüket 
és az elismertségüket, a nyereség visszatartása pedig a társadalmi vállalkozás jövőbeli 
fejlesztését és bővítését szolgálná. A tervezett jogi forma emellett garantálná a nyereség 
felosztását és a társadalmi hatásokról szóló jelentéstételt, vonzóbbá tenné a társdalmi 
vállalkozásokat új befektetők és üzleti megállapodások számára, és több mennyiségi 
adatot nyújtana a társadalmi vállalkozások telephelyéről és tevékenységi köréről. A 
jelenlegi állapot fenntartása mellett szóló érv lehet az, hogy a társadalmi vállalkozások az 
évek során jól teljesítettek, és a társadalmi vállalkozások száma egyre nő, ami arra 
utalhat, hogy nincs szükség külön jogi formára. Emellett felmerült a "társadalmilag 
felelősre festés" problémája is. Az üres "társadalmilag felősre festés" ellen úgy lehet 
fellépni, ha a vállalkozások "társadalmi jellegének" meghatározásához a társadalmi 
megtérülést és a társadalmi hatást is mérni kellene, és szigorú jelentéstételi 
követelmények kerülnének bevezetésre. A jogi keret előnyei a WISE-ok esetében is 
érvényesülnének. Az üzleti kapcsolatok terén a felismerhetőség új szerződéseket vagy 
befektetéseket vonzhatna, ami lehetővé tenné a WISE-ok számára, hogy növekedjenek 
és erősítsék piaci részesedésüket. Ez potenciálisan erősíthetné a WISE-ok, az 
önkormányzatok és a munkavállalók társadalombiztosításait kezelő intézet (UWV) közötti 
kapcsolatot is, például a közbeszerzések és a partnerségek tekintetében. 

 

Lengyelország 

Ami a definíciót illeti, a 2019-ben elfogadott új KPRES (Nemzeti program a szociális 
gazdaság fejlesztéséért) többek között megváltoztatja a szociális gazdasági szervezetek 
fogalmának hatályát is. A szövetkezetek területén a szociális gazdasági szervezeteket 
kizárólag a munkavállalói szövetkezetekre korlátozza, ugyanakkor a szociális gazdasági 
szervezetek közé sorolja a védett foglalkoztatási intézményeket is. Az informális 
kezdeményezéseket a szociális gazdaság környezeteként kezeli. A kormány egy a 
szociális és szolidáris gazdaságról szóló törvénytervezeten is dolgozik, amely többek 
között meghatározza a társadalmi vállalkozás fogalmát és szabályozza a társadalmi 
vállalkozás státuszát, tevékenységét és a kapcsolódó jogokat. 2017-ben fontos esemény 
volt a szociális szövetkezetekről szóló törvény módosítása, amely többek között számos 
könnyítést vezetett be a szociális szövetkezetek létrehozására és működésére 
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vonatkozóan, valamint a különböző hatáskörök és állami támogatások szociális 
szövetkezetek általi alkalmazásában. A munkavállalókkal való konzultáció kötelező 
formáinak bevezetése, valamint az annak biztosítására vonatkozó kötelezettség, hogy a 
társadalmi kirekesztettségnek kitett csoportokból származó személyek előírt szövetkezeti 
részvétele ne csak annak létrehozásakor, hanem a szövetkezet tevékenysége során is 
fennmaradjon, azt eredményezte, hogy a szociális szövetkezet lett az egyetlen olyan jogi 
forma, amely a jogszabály értelmében megfelel a társadalmi vállalkozás kritériumainak, 
amelyek egyben jogosulttá teszik is azt az Európai Szociális Alapból történő támogatásra. 
Ennek köszönhetően a szociális szövetkezet egyben az egyetlen olyan jogi forma, amely 
a törvény alapján megfelel azon szervezetek kritériumainak, amelyekre a közbeszerzési 
eljárásban való részvétel a közbeszerzési törvény 138p cikke szerint korlátozható. 
Mindazonáltal úgy tűnik, hogy jogi téren még mindig több a kihívás, mint az elért 
eredmény. A közeljövőben a legfontosabb kihívás egy olyan törvény elfogadása lesz, 
amely a szociális gazdasági szféra közelebbi meghatározását célozza. További kihívást 
jelent az olyan kérdések szabályozása, mint az adók, különösen az áfa, az állami 
támogatások, valamint a jogi formától függetlenül valamennyi társadalmi vállalkozásra 
érvényes jogok egységesítése.  

 

Szlovénia 

Az elmúlt időszakban a foglalkoztatás összetett helyzetének megoldására a társadalmi 
vállalkozások különböző formái jöttek létre, köztük a WISE-ok szlovén megfelelője. A 
WISE-ok azonban hivatalosan nem minősülnek önálló kategóriának, hanem 
foglalkoztatási központként, fogyatékossággal élők számára létrehozott vállalatként, 
valamint társadalmi vállalkozásként tartják őket számon, amelyeket tovább osztanak 
alapítványokra, intézményekre, szövetkezetekre és egyéb kategóriákra. Számos olyan 
társadalmi vállalkozás és egyéb foglalkoztatási forma létezik, amely megfelel a WISE-ok 
minden kritériumának, de a helyzet összetettsége miatt nehéz őket külön kezelni. 
Szlovéniában minden WISE vagy társadalmi vállalkozás nonprofit jogi személyiségnek 
minősül. Minden ilyen szervezet elnyerheti a társadalmi vállalkozás státuszt, amennyiben 
megfelel bizonyos kritériumoknak, például a gazdasági és a nem gazdasági 
tevékenységek, a nyereség korlátozott szétosztása a tagok vagy érdekeltek között, a 
nyereségorientált vállalatoktól és a közjogi szervek vagy települési hatóságok irányítása 
alatt álló jogi személyiségektől való függetlenség, valamint a részvétel és a demokratikus 
döntéshozatal tekintetében. Ezenkívül például meg kell határoznia a társadalmi 
vállalkozás egyenlőségen alapuló irányításának módját; meg kell határoznia, hogy a 
társadalmi vállalkozás bevon-e önkénteseket is a munkába, valamint az érdekelt felek 
irányításban való részvételének módját is (konzultáció, kötelező véleménynyilvánítás stb.) 
stb. 
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Spanyolország 

Spanyolországban három fő jogi és szervezeti formát különböztetnek meg WISE-ként: a 
munkaerő-integráló vállalkozásokat, a speciális foglalkoztatási központokat (CEE-k) és a 
szociális kezdeményezésű szövetkezeteket. Ez a vállalattípus a 44/2007 sz. törvény és a 
LISMI-törvény (a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjáról szóló 1982. évi törvény) 
rendelkezéseinek megfelelően jött létre. A szociális gazdaság és a spanyolországi WISE-
ok különböző típusai szempontjából 4 jogalkotási szöveg releváns. A szociális 
gazdaságról szóló 5/2011 sz. törvény (2011) nem hoz létre (ill. szabályoz) új 
jogalanytípust, hanem egyszerűen csoportosítja a sajátos jogi formájú szervezeteket, és 
olyan egyetemes értékek alá rendeli őket, mint a személyek elsőbbsége a tőkével 
szemben, a nyereségnek nem a tőkegenerálás szerinti szétosztása, a szociális ágazatok 
iránti elkötelezettség és a közhatalomtól való függetlenség. A munkaerő-integráló 
vállalkozásokról szóló 44/2007-es törvény szabályozza, hogy a WISE-ok elsősorban a 
társadalmi kirekesztettség veszélyének kitett személyek számára biztosítsanak munkát, 
iránymutatást és oktatást. Egyéb kritériumokat is teljesíteniük kell, például a minimális 
foglalkoztatási időszakok és arányok, a célcsoportok és a többleteredmény 
visszaforgatása tekintetében. A 2273/1985 sz., valamint a 469/2006 sz. királyi 
törvényerejű rendeletekben meghatározott speciális foglalkoztatási központoknak (CEE) 
elsősorban arra kell összpontosítaniuk, hogy a fogyatékossággal élő munkavállalóknak 
fizetett munkát biztosítsanak, és megkönnyítsék a munkaerőpiacra való bejutásukat. 
Ezeket létrehozhatják közigazgatási szervek (közvetlenül/együttműködésben), egyének 
vagy szervezetek, jogi személyek vagy jogilag társult, vállalkozásoknak biztosított 
jogképességgel rendelkező partnerségek. Az alapító szerv jogállásástól függően a CEE-
k lehetnek nonprofit vagy profitorientált állami vagy magánszervezetek. Végül a 
szövetkezetekről szóló, 1999. július 16-i 27/1999. sz. törvény 12 szövetkezeti típust ismer 
el, amelyek elnyerhetik a "szociális kezdeményezésű szövetkezet" minősítést. A Kanári-
szigetek kivételével gyakorlatilag minden régió kidolgozta saját szövetkezeti 
szabályozását. 
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Az alábbi táblázat a 19 vizsgált európai országban a WISE-ok elismerésére irányuló 
meglévő jogi keretek összefoglalóját tartalmazza. 

Ország Létezik jogi 
keret a WISE-
ok számára 

Bevezetés éve 

Nem létezik 
vagy nem 

megfelelő a jogi 
keret a WISE-ok 

számára 

 
 

Megjegyzések 

Ausztria - nem létezik - 
Belgium 2014 - Regionális szakpolitikák 

vannak 
Bulgária 2019 -  
Horvátország - nem létezik  
Franciaország 1979 - - 
Görögország 1999 - - 
Magyarország - - Kivétel: rehabilitációs 

vállalkozások 
fogyatékossággal élő 
személyek számára 

Írország 2019 - Szakpolitika, nem 
konkrét törvény 

Olaszország 1991 - - 
Lettország 2014 - - 
Hollandia - - - 
Észak-Macedónia - - Jogilag elismert 

kategóriák: Egyesületek 
Védett munkahelyek 

Szövetkezetek 
Lengyelország 2019 - - 
Portugália - -  1998-2015 között 

létezett külön törvény a 
WISE-okra. Jelenleg 

hatályon kívül helyezve. 
Románia 2015 - - 
Szerbia - - - 
Szlovákia 2018 - - 
Szlovénia - - - 
Spanyolország 2007   



                                                                                               
                             Támogatási megállapodás: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
 

 

 61 / 121 

 
 

Főbb megállapítások 

 

A projektpartnerek által a jelen jelentésben dokumentált 19 európai ország közül 11 
(57,89%) rendelkezik a WISE-okat nemzeti vagy regionális szinten elismerő jogi kerettel, 
a többi vizsgált ország (42,11%) nem rendelkezik megfelelő nemzeti 
jogszabályokkal/politikával a WISE-ok jogi státuszának meghatározására, ill. néhány 
esetben még a társadalmi vállalkozás fogalmával kapcsolatos konszenzus is hiányzik. Az 
alábbi ábra ezeket az adatokat mutatja be: 

 

 

A WISE-ok számára külön jogi kerettel rendelkező 
európai országok 

Külön jogi kerettel rendelkező 
országok 

Külön jogi kerettel nem rendelkező 
országok 
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V. Hálózatok és kölcsönös támogatási 
mechanizmusok a WISE-ok között 

 

A Net-Works projekt célja, hogy segítse a partnereket a munkaalapú felnőttképzési 
szolgáltatók új nemzeti és/vagy regionális hálózatainak létrehozásában azáltal, hogy 
kulcsfontosságú szervezetirányítási ismeretekkel és eszközökkel látja el őket Az 
alábbiakban először a projektpartnerek országaiban már létező nemzeti és európai szintű 
hálózatokat mutatjuk be, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak egy új hálózat 
modelljéhez. 

a. Magyarország 

A következő szervezetek igyekeznek elősegíteni az egymás közötti együttműködést, és 
létrehoztak egyes jogi formákat támogató szövetségeket, továbbá ugyanazon 
tevékenységi területeken működnek együtt, még akkor is, ha nem WISE-ok. 

 A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége (SzoSzöv) 44 tagszervezettel 
rendelkezik, és célja a hálózati lehetőségek biztosítása és a társadalmi 
vállalkozások modelljének országos népszerűsítése. 

 A Céhálózat egy országos lefedettségű civil szervezet, amely 2006 óta nyújt 
szociális szolgáltatásokat, különösen a fogyatékossággal élők számára. A 
hálózathoz 66 azonos profilú és érdekeltségű szervezet tartozik, amelyek a 
fogyatékossággal élők jogaiért, különösen az egyenlő jogokért, a 
munkalehetőségekért stb. lobbiznak. 

 Az IFUA Nonprofit Partner célja a nonprofit szervezetek és társadalmi 
vállalkozások fejlesztése, hatékonyságuk, eredményességük és társadalmi hatásuk 
fokozása, valamint fenntartható működésük erősítése révén. Az IFUA elősegíti a 
nonprofit szervezetek, önkéntesek és vállalati partnerek közötti együttműködést. 

 A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége (TAVOSZ) a magyarországi 
társadalmi vállalkozások nemzeti hálózataként működik és hivatalosan is elismert 
érdekképviseleti szervezet.  A szövetség tagjai olyan társadalmi vállalkozások, 
amelyek társadalmi küldetésük mellett a hátrányos helyzetű személyek 
foglalkoztatásával értékteremtő munkát is végeznek. A szövetség a közös szakmai 
érdekek együttes érvényesítésével/képviseletével, valamint közös stratégia és lobbi 
kialakításával segíti tagjait a versenyképes gazdálkodási feltételek elérésében. 
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b. Írország 

 Ír Társadalmi Vállalkozások Hálózata (ISEN) – az írországi társadalmi 
vállalkozások nemzeti hálózata. Fő pillérei a hálózat, az érdekérvényesítés és az 
oktatás. Az ISEN a társadalmi vállalkozások legnagyobb nyílt és befogadó hálózata, 
és az ENSIE írországi képviselője. Tagja továbbá a DIESIS, az Euclid és a Social 
Value International hálózatoknak. Az ISEN a   társadalmi vállalkozásokkal együtt 
dolgozik az ágazatok közötti párbeszéd kialakításán, többek között a BuySocial.ie 
kampányon keresztül. A közbeszerzéssel kapcsolatos munkájukat egyre nagyobb 
érdeklődés övezte az ágazat részéről az elmúlt években. Az Ír Társadalmi 
Vállalkozások Hálózata elsősorban hálózatépítéssel és a társadalmi vállalkozások 
és az érdekelt felek összekapcsolásával foglalkozik, hogy elősegítse a párbeszédet 
és a bizalomépítést az ágazatban. 

 The Wheel (A kerék) – a közösségi és önkéntes, jótékonysági és társadalmi 
vállalkozások nemzeti szövetsége Írországban. "Mi vagyunk az írországi közösségi 
és önkéntes szervezetek, jótékonysági szervezetek és társadalmi vállalkozások 
nemzeti szövetsége. Írországban bejegyzett jótékonysági szervezetként működünk, 
és egyedülálló módon "egyablakos ügyintézési pontként" szolgálunk minden olyan 
kérdésben, amely a jótékonysági és nonprofit szektorral kapcsolatos. Víziónk: Egy 
virágzó közösségi és önkéntes ágazatot szeretnénk látni egy igazságos és 
méltányos Írország szívének központi elemeként. Tagjaink: Tagjaink által inspirálva 
és felhatalmazva képviseljük, támogatjuk és összekötjük a nonprofit szervezeteket, 
a legkisebb közösségi és önkéntes csoportoktól a legnagyobb jótékonysági 
szervezetekig és társadalmi vállalkozásokig." 

 Közösségi Erőforrások Írországi Hálózata (CRNI) – "Írország közösségi javító, 
újrafelhasználó és újrahasznosító szervezeteinek hálózata". "A mi víziónk egy olyan 
Írország, ahol a "hulladék" szó nem létezik, és ahol az egész közösség profitál 
valamennyi újrafelhasználható erőforrás társadalmi, környezeti és gazdasági 
értékéből. Célunk a közösségi alapú, fenntartható hulladékgazdálkodás 
előmozdítása mint Írország növekvő hulladékproblémájának gyakorlati és hatékony 
megoldási módja."  

 Társadalmi Vállalkozások az Ír Köztársaságban (SERI) – 2020-ban létrehozva. A 
szervezet négy pillérre épül, amelyek a következők: képviselet, tudatosság, 
támogatás és kapcsolatok. "A mi víziónk az, hogy Írországban világszínvonalú 
környezetben virágozhassanak a társadalmi vállalkozások." „Küldetésünk, hogy 
országosan és nemzetközileg is hallassuk, képviseljük és előmozdítsuk kollektív 
hangunkat az ágazat és tagjaink számára”. 
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 A CLG Ír Helyi Fejlesztési Hálózat (ILDN) az írországi helyi fejlesztési vállalatok 
(LDC-k) képviseleti szerve. Ez a 49 nonprofit csoport inkluzív, élénk közösségeket 
épít és jobb életlehetőségeket biztosít az emberek számára Írország minden részén. 
Segítséget nyújtanak a közösségeknek és a hátrányos helyzetű 
személyeknek/csoportoknak a személyes fejlődés és jóllét, a társadalmi befogadás, 
a munkavállalói képzés és elhelyezkedés, a vállalkozás és a társadalmi vállalkozás, 
a közösségfejlesztés, a környezetvédelem és az éghajlatvédelem területén. 

 Az Irish Rural Link (Ír Vidéki Kapcsolat, IRL) 1991-ben alakult, és olyan 
szervezetek és magánszemélyek országos hálózata, amelyek a fenntartható 
vidékfejlesztésért kampányolnak Írországban és Európában. Az IRL nonprofit 
szervezet jelenleg több mint 600 közösségi csoportot képvisel közvetlenül, amelyek 
tagsága együttesen 25 000 főt tesz ki. 

 A Community Creating Jobs (Közösségi munkahelyteremtés, CCJ) egy olyan 
hasonlóan gondolkodó személyekből álló nemzeti kollektíva, akik azért fogtak 
össze, hogy választ adjanak a közösségeik hanyatlásából eredő kihívásokra. Ez egy 
országos mozgalom, amely pozitív és innovatív módon kíván tenni a 
munkanélküliség és a kényszerű kivándorlás problémáinak megoldásáért. A cél 
egyértelmű volt: Küldetés: Együttműködni a közösségekkel, állami szervekkel, a 
magán- és a külhoni szektorral, hogy 2020-ig minden közösségben 10 munkahelyet, 
országszerte pedig 20 000 munkahelyet teremtsenek. Vízió: Vezető 
nemzeti/nemzetközi önkéntes vállalkozói szervezetté válni az írországi 
közösségekben az együttműködés, a koordináció és a munkahelyteremtés 
ösztönzése terén. 

c. Észak-Macedónia 

Észak-Macedóniában jelenleg nincsenek nemzeti vagy regionális szinten működő de 
facto WISE-hálózatok. A szélesebb értelemben vett szociális gazdaság szempontjából 
azonban meglehetősen sokféle szereplő van, akik potenciálisan WISE-okká fejlődhetnek 
és vezető szerepet vállalhatnak ebben a kezdeményezésben: 

 civil társadalmi szervezetek – főként az egyesületek és alapítványok jogi formáiban; 
 szövetkezetek, beleértve a mezőgazdasági szövetkezeteket is; 
 védett vállalkozások; 
 egyéni vállalkozók és más kereskedelmi társaságok; 
 informális szolidaritási kezdeményezések és fiatal vállalkozók. 
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d. Portugália 

Az európai WISE-hálózatok egyik érdekes példája a portugáliai RESIT története. Jelenleg 
nincs hivatalos WISE-hálózat Portugália kontinentális részén, még ha korábban létezett 
is egy, amely 2020-ban megszűnt. A RESIT – Rede de Empresas Sociais de Inserção 
pelo Trabalho (WISE-hálózat) 2011-ben indult el, mivel szükség volt egy konszolidált 
WISE-hálózatra Portugáliában, és informális, alulról felfelé építkező hálózatként jött létre. 
Célja a hálózatépítés előmozdítása volt, annak érdekében, hogy fokozza a kiszolgáltatott 
személyek munkaerő-piaci beilleszkedését célzó intézkedések szinergiáját. A RESIT-nek 
2017-ben tíz nemzeti szervezet volt a tagja (Quintão, Martinho e Gomes, 2017) és 
csatlakozott az európai hálózathoz, az ENSIE tagjává vált. Az európai dimenzió 
hozzájárult a hálózat aktív állapotban tartásához, az európai projektek pedig olyan 
nyilvánosságot biztosítottak, amely segítette a lobbizást és az érdekérvényesítést. A 
RESIT 9 év után szűnt meg, amikor a nemzeti tervben már nem volt remény az 
elismerésére. Számos pozitív hatása volt azonban, nevezetesen a partnerek közötti 
bizalom növekedése, az informális együttműködések fenntartása, és mindenekelőtt 
legalább két további partner szerepvállalásának erősítése a pályázatok és a vonatkozó 
európai projektek integrációjában az A3S nonprofit szervezet mellett. 

e. Románia 

A RISE Romania (a társadalmi vállalkozások romániai hálózata) a romániai munkaerő-
integráló vállalkozásokat tömörítő fő hálózat. A hálózat 2012-ben alakult, és jelenleg 12 
tagot számlál, amelyek a kiszolgáltatott személyek munkaerő-piaci integrációjával 
foglalkoznak.  

A hálózatot azért hozták létre, hogy fenntartható környezetet alakítsanak ki a WISE-
szervezetek romániai alapításához és növekedéséhez.  

A hálózat eredetileg a WISE-okat és általában a szociális gazdaságot érintő jogszabályok 
hiányát volt hivatott pótolni, jelenleg pedig azon dolgozik, hogy segítse a társadalmi 
vállalkozásokat abban, hogy könnyebben eligazodjanak és hozzáférjenek a 2015 óta 
rendelkezésükre álló jogszabályi kedvezményekhez.  

A RISE olyan környezetet biztosít, amely segíti a WISE-okat tevékenységük javításában 
azáltal, hogy a különböző típusú társadalmi vállalkozásokat egy olyan közösségbe gyűjti, 
ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat, szakértelmüket és erőforrásaikat az 
emberek és a közösségek javára.  
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Egy nagyobb hálózat részeként a tagok erősebben tudják hallatni hangjukat a magán- és 
állami partnerekkel szemben, és egységesebb üzenetet tudnak közvetíteni a 
nagyközönség felé a munkaerő-integráló vállalkozások tevékenységéről és előnyeiről.   

Jelenleg a RISE célja, hogy a harmadik szektor gazdaságának működőképesebb és 
függetlenebb szereplőjévé váljon, rövid és középtávon pedig fő célja, hogy 
együttműködjön az állami hatóságokkal egy olyan jobb jogszabályi keret érdekében, 
amely arra ösztönözné a társadalmi vállalkozásokat, hogy még több a polgárok javára 
hasznosítható tevékenységet dolgozzanak ki. 

f. Szerbia 

 A Koalíció a Társadalmi Vállalkozások Fejlesztéséért (CoSED) 2010-ben alakult 
a szolidáris gazdaság fejlesztésében részt vevő civil társadalmi szervezetek 
informális hálózataként, amelyek úgy döntöttek, hogy munkamódszereiket és 
tudásukat egyesítve kívánnak hozzájárulni az ágazat fejlődéséhez. Ma már a 
Koalíció a Szolidáris Gazdaság Fejlesztéséért néven van bejegyezve, amelyet az 
Európai Mozgalom Szerbiában (EMinS), a Fejlesztési és Együttműködési 
Kezdeményezés (IDC), a Smart Collective és a Trag Alapítvány alapítottak. A 
CoSED egy több mint 50 társadalmi vállalkozást összegyűjtő társadalmi vállalkozói 
adatbázissal is rendelkezik. A koalíció egy olyan szolidáris gazdaságon alapuló 
fenntartható társadalomért küzd, amely lehetővé teszi és ösztönzi a polgárok 
gazdasági, társadalmi és politikai részvételét. Tájékoztatás, érdekérvényesítés és 
kapacitásépítés révén a szolidáris gazdaság és a társadalmi vállalkozói szellem 
szerbiai fejlődését ösztönző keretrendszer létrehozásáért száll síkra. A CoSED a 
kezdetektől fogva számos társadalmi vállalkozás támogatására és üzleti 
tevékenységének javítására, valamint olyan bevált gyakorlatok példáinak 
népszerűsítésére összpontosított, amelyek másokat is hasonló kezdeményezések 
elindítására ösztönözhetnek. A koalíció aktívan részt vesz a közpolitikák 
megvitatásában, így tagja volt a társadalmi vállalkozásokról szóló törvény 
kidolgozásával foglalkozó munkacsoportnak, és elkötelezett egy olyan átfogó 
szakpolitika elfogadása mellett, amely holisztikusan válaszol az ágazat igényeire. 

 A Szerbiai Szociális Gazdasági Hálózatot (SENS) 2011-ben alapították, és ez az 
egyetlen olyan nemzeti hálózat, amely a társadalmi vállalkozásokat tömöríti. A 
SENS 30 tagot egyesít magában, ezek között vannak polgári egyesületek, 
fogyatékossággal élők foglalkozási rehabilitációjával foglalkozó vállalatok, korlátolt 
felelősségű társaságok és szövetkezetek. A SENS hálózat az oktatásra, a 
tanácsadásra és a népszerűsítésre összpontosít a tagok üzleti tevékenysége 
elindításának és működtetésének minden fázisában. Ennek érdekében biztosítja a 
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tagok számára a szükséges információkat az ágazatról, valamint oktatási anyagokat 
és oktatást kínál számukra az üzleti élet terén. A SENS ezenfelül az állami és 
magánszektor szereplői körében kifejtett lobbitevékenységén, továbbá 
tanácsadáson és az új finanszírozási források megszerzéséhez nyújtott segítségen 
keresztül jelentős szerepet játszik a WISE-ok más ágazatokkal való 
együttműködésében is. A társadalmi és a munkahelyi elszigeteltség kérdésének 
tudatosításában is alapvető fontosságú a szerepe. 
 

 A Fogyatékossággal Élő Személyek Foglalkozási Rehabilitációját és 
Foglalkoztatását Segítő Vállalkozások Szövetsége (UIPS) a fogyatékossággal 
élő személyek foglalkoztatási rehabilitációjával és foglalkoztatásával foglalkozó 
vállalkozások önkéntes, független, üzleti, szakmai, nem kormányzati és nonprofit 
szövetsége. Erőteljes kezdeményezés irányul arra, hogy a szövetség csatlakozzon 
a SENS hálózathoz, és így hozzájáruljon egy közös küldetéshez. 
Az UIPS a fogyatékossággal élők foglalkozási rehabilitációját és foglalkoztatását 
segítő vállalkozások érdekeit képviseli azzal a céllal, hogy ösztönözze, támogassa 
és elősegítse fejlődésüket. A szervezet víziója magában foglalja a munkaerő-piaci 
diszkrimináció elleni küzdelmet, valamint a fogyatékossággal élők számára a 
szakmai képzés és a foglalkoztatás egyenlő lehetőségeinek biztosítását. 

 A 2012-ben alapított IRIS Hálózat az egyetlen olyan regionális hálózat, amely a 
délkelet-európai civil társadalmi szervezeteket és szociális szolgáltatókat tömöríti. 
Jelenleg 200 olyan tagszervezetet kapcsol össze, amelyek különböző típusú 
szociális szolgáltatásokat nyújtanak különböző kiszolgáltatott csoportok számára: 
fogyatékossággal élők, veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, családon belüli 
erőszak áldozatául esett nők, menekültek, menedékkérők stb. számára. Az IRIS 
Hálózat a nonprofit szociális szolgáltatók szerepének előmozdítására összpontosít, 
valamint a legfontosabb információk átadására tagjai számára a társadalmi 
befogadás, a szociális szolgáltatások nyújtása stb. terén. Az IRIS oktatási 
anyagokat, speciális képzéseket, tanulmányutakat, támogatásokhoz való 
hozzáférést és tudáscserét kínál tagjainak. 

g. Szlovákia 

 Az ASSE Slovakia egy olyan szövetség, amely helyi, regionális és országos szinten 
egyesíti és mozdítja elő a társadalmi vállalkozások érdekeit. A Szociális Gazdasági 
Szervezetek Szövetsége - ASSE mint a szociális gazdasági szektor 
ernyőszervezete (a 112/2018 sz. törvény értelmében) természetesen az egyes 
szervezetek képviselőinek igénye alapján jött létre, hogy képviselje a szlovákiai 
társadalmi vállalkozások érdekeit. Több mint 60 tagszervezet számára nyújt 
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konzultációkat és képzéseket, összekapcsolja őket a potenciális ügyfelekkel, és 
képviseli őket a minisztériumok képviselőivel való találkozókon. 

 Az ASES SK célja, hogy platformja legyen mindazok együttműködésének, akiknek 
tevékenysége hozzájárul a szlovákiai szociális gazdaság fejlődéséhez, valamint 
közös fellépésünknek is minden olyan fontos területen, amely összeköt bennünket. 
A szociális gazdaság, és különösen a társadalmi vállalkozói szellem még 
gyerekcipőben jár, és bár erre vonatkozóan létezik ma már jó irányba mutató 
jogszabály, az nem lesz képes teljes mértékben megvalósulni, ha nem kapja meg 
az állami hatóságok támogatását. 

h. Európa 

Az ENSIE a Társadalmi Integrációs Vállalkozások Európai Hálózata, amelynek feladata 
a WISE-ok európai hálózatainak és szövetségeinek képviselete, fenntartása és 
fejlesztése. Az ENSIE célkitűzései a következők: 

 A gazdasági-társadalmi integrációs vállalkozások szereplőinek megerősítése a 
tagszervezetek közötti eszmecserén keresztül; 

 Az együttműködés és a partnerségek ösztönzése a megfelelő gyakorlatok, kutatási 
eredmények és új alkalmazások népszerűsítésével; 

 A tagszervezetek közötti információcsere megszervezése nemzeti és helyi politikai 
jogalkotási szinten; 

 A hálózat képviselete és valamennyi tevékenységének népszerűsítése az összes 
vonatkozó európai szinten; 

 A hozzájárulások és javaslatok részletes vizsgálata a társadalmi kirekesztés elleni 
európai politika meghatározásában való részvétel érdekében; 

 Szoros és szilárd együttműködés kialakítása más, a szociális gazdaságban 
tevékenykedő európai hálózatokkal szinergikus hatások elérése érdekében. 

Az ENSIE szabályzata egy kiegészítő alapkő, amelynek célja a bevált gyakorlatok 
előmozdítása, a hozzájárulások bővítése, valamint javaslatok kidolgozása annak 
érdekében, hogy előkészítsék az utat a hálózatnak az európai szakpolitika 
meghatározásában való részvételéhez a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben. 

Az ENSIE 29 nemzeti, regionális és helyi hálózatot tömörít az EU 21 országában (+ 
Szerbia és Moldova), amelyek összesen 3000, 187 000 hátrányos helyzetű munkavállalót 
képviselő WISE-ot kötnek össze
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VI. Finanszírozás 
 

Annak elismerése, hogy a WISE-ok képesek kezelni a súlyos munkanélküliséggel kapcsolatos problémákat, olyan uniós, 
nemzeti és helyi szintű konkrét szakpolitikai intézkedések kidolgozásához vezetett, amelyek célja a WISE-ok elindításának 
és megszilárdításának elősegítése. A foglalkoztatási lehetőségek növelését célzó munkaügyi politikák egyik kategóriája a 
kompenzációs politika, amelynek célja, hogy a vállalkozásokat hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására 
ösztönözzék azáltal, hogy kompenzálják a foglalkoztatott hátrányos helyzetű munkavállalók alacsonyabb termelékenységét 
vagy a munkaerő-felvételi és képzési költségeket. A WISE-ok támogatásának leggyakoribb módjai a különböző állami 
támogatások. Az uniós tagállamok között azonban jelentős különbségek figyelhetők meg az alkalmazott szakpolitikai 
intézkedések konkrét céljától függően (pl. vállalkozások – kizárólag WISE-ok / valamennyi kkv, beleértve a WISE-okat is – 
vagy a hátrányos helyzetű személyek integrálása).  

A WISE-ok támogatása az adók és társadalombiztosítási járulékok csökkentésével is történik, ennek célja a hátrányos 
helyzetű munkavállalók munkaerőköltségének csökkentése. 

Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 

Társaságiadó-
mentesség (a 
nyereségre) 

Igen, minden típusú 

WISE számára 
Ausztriában, 
Belgiumban és 
Lettországban  
 

- - 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 

Igen, de csak 
bizonyos típusú 
WISE-ok esetében 
Bulgáriában, 
Horvátországban, 
Görögországban, 
Olaszországban és 
Spanyolországban 

Nem minden 
európai országban 
minden típusú 
WISE számára, 
kivéve egyes 
olaszországi 
eseteket, valamint 
a szociális 
kezdeményezésű 
szövetkezeteket és 
a speciális 
foglalkoztatási 
központokat (CEE-
k) 
Spanyolországban 

Példa: Spanyolország, minden vállalat számára: 
  
A legfontosabb csökkentés a fogyatékossággal élő 
munkavállalók felvételére vonatkozik. A teljes  
kedvezmény 9 000 és 12 000 EUR között változik 
a fogyatékossággal élő munkavállalók átlagos 
létszámának minden egyes fő/év növekedése 
után, a szinttől függően. A munkahelyteremtés 
után levonható összeg a kiigazított teljes 
kedvezmény 35%-ának megfelelő összeghatárig 
terjed. 
 
A szociális kezdeményezésű szövetkezetek a 
szövetkezetek adózási rendszeréről szóló 20/1990 
sz. törvény értelmében általában a "védett 
szövetkezetek" kategóriájába tartoznak: 
A védett szövetkezeteknél az adócsökkentés a 
szövetkezeti eredmények 20%-a. A különösen 
védett szövetkezetek esetében ez az 50%-ot is 
elérheti. 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
A szövetkezeti nyilvántartásba való bejegyzéstől 
számított három éven belül beszerzett új 
amortizálható befektetett eszközök szabad 
amortizációja. 
 
Regionális szinten Navarra és Baszkföld regionális 
kormánya saját adórendszerrel és hatáskörrel 
rendelkezik ezen adó tekintetében. Más regionális 
kormányok nem rendelkeznek szabályozási 
hatáskörrel a társasági adó vagy a 
hozzáadottérték-adó kérdésében, de a személyi 
jövedelemadó egy része és más adók tekintetében 
igen. 

Igen, az 1. és a 2. 
típus számára 
Magyarországon. 
Bizonyos esetekben 
de facto WISE-ok 
számára 

- Igen: egyesületek és alapítványok,  
nonprofit társaságok, amennyiben közhasznú 
szervezetek.  
Kivéve a szociális szövetkezeteket. 

Igen, a 2. és a 3. 
típus számára 

- A nonprofit szervezetek (beleértve a nem 
kormányzati szervezeteket, vallási és 
humanitárius szervezeteket, szakszervezeteket, 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 

Észak-
Macedóniában 
 

politikai pártokat stb.) a vállalkozási 
tevékenységükből származó jövedelem után 
adóznak (ha van ilyen), amennyiben éves 
összbevételük meghaladja az 1 millió MKD-t. A 
társasági adó mértéke az üzleti tevékenységből 
származó teljes éves bevétel 1%-ának megfelelő 
összeg, csökkentve az 1 millió MKD-ra 
megállapított adómentességgel. 

Igen, a 2. típus 
számára 
Romániában 

- Az engedélyezett védett egységek (UPA) nem 
fizetnek nyereségadót, de a potenciális adó 75%-
át újra a vállalkozásba és annak munkavállalóiba 
kell befektetniük. 

 Igen, a 
fogyatékossággal 
élők integrációjával 
foglalkozó vállalatok 
(EIPWD) és civil 
társadalmi 
szervezetek (CSO-k) 
számára Szerbiában 

 A társaságiadó-kulcs arányos, és mindenki 
számára 10%-os. 
EIPWD: Az a munkáltató, aki a fogyatékossággal 
élő személyt a fogyatékossággal élő személyekkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetés 
megelőzéséről szóló törvénnyel összhangban 
határozatlan időre foglalkoztatja, a foglalkoztatás 
napjától számított három évre mentesül a 
kiszámított és felfüggesztett jövedelemadó 
megfizetésének kötelezettsége alól. 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
CSO: A társasági adóról szóló törvényben 
meghatározott bizonyos feltételek mellett 
közvetlenül végzett gazdasági tevékenység 
esetén adómentességre jogosult. Ha nem teljesíti 
az előírt feltételeket, akkor a 10%-os  általános 
társaságiadó-kulcs megfizetésére kötelezett. 

Héa-mentesség vagy 
-kedvezmény 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Ausztriában 
(előzetes, 
projektalapú) és 
Szlovéniában 

- - 

Igen, de csak 
bizonyos típusú 
WISE-ok esetében 
Belgiumban és 
Horvátországbam  

 Példa: Belgium 
A WISE-ok kedvezményes héakulcsot (21% 
helyett 6%-ot) alkalmazhatnak, ha szabadon 
gyűjtött, újrahasznosított vagy újrafelhasznált 
termékeket (például ruhaneműket vagy 
elektronikai eszközöket) értékesítenek. Ez az 
adókedvezmény nem minden WISE-re vonatkozik. 
Csak korlátozottan alkalmazható bizonyos MWB-
kre (maatwerkbedrijven) és LDE-kre (lokale 
diensten-economiebedrijven) Flandriában, 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
valamint EI-kre (entreprises d'insertion) és EFT-
kre (entreprises de formation par le travail) 
Vallóniában, mivel nem minden WISE értékesít 
szabadon gyűjtött, újrahasznosított vagy 
újrafelhasznált termékeket. 

- Szlovén WISE-ok 
(fogyatékossággal 
élők vállalkozásai, 
foglalkoztatási 
központok és 
társadalmi 
vállalkozások) 

- 

Bizonyos esetekben 
a 2. típus számára 
Írországban 

- A kizárólag ilyen tevékenységet folytató 
jótékonysági szervezetek nem kötelesek és nem is 
jogosultak arra, hogy bevételeik után héát 
valljanak be és számoljanak el. Bizonyos 
körülmények között a jótékonysági szervezet 
tevékenységei úgy tekinthetők, hogy azok 
kereskedelmi vállalkozásokkal versenyeznek, és a 
jótékonysági szervezetnek ilyenkor be kell 
jelentkeznie és el kell számolnia a héát e 
tevékenységei után. 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 

 Igen, a 2. és a 3. 
típus számára 
Észak-
Macedóniában 
 

- Azoknak az adóalanyoknak, akik külföldön 
tartózkodnak, és nem rendelkeznek árbevétellel, 
vagy az árbevétel után nem kell adót fizetniük, 
kérelemre és külön eljárás keretében a belföldi 
adóalanyok által végzett műveletek után 
előzetesen felszámított és a számlák alapján 
megfizetett áfát visszafizetik, amennyiben az adó 
visszatérítésének jogszabályi feltételei teljesülnek.  
Ezt a mentességet azzal a feltétellel alkalmazzák, 
hogy az adóalany saját országában héa-
adóalanyként van nyilvántartva, és a Macedón 
Köztársaság és az adóalany lakóhelye szerinti 
ország között viszonosság van. 
A civil szervezeteknek joguk van kérni a belföldi 
adóalanyoktól feléjük irányuló szállítmányok után 
felszámított héa visszatérítését, valamint a feléjük 
végrehajtott import esetében, ha: 
A feléjük irányuló áruforgalom vagy árubehozatal 
nem volt adómentes; 
Az árukkal lebonyolított forgalomra vonatkozó héát 
külön feltüntetik a számlán, és azt a vételár 
kifizetésével együtt fizetik meg; 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
Az import után fizetendő adót megfizették; 
Az árukat külföldre szállítják és humanitárius, 
jótékonysági vagy oktatási célokra használják. 

 Igen, a civil 
társadalmi 
szervezetek (CSO-k) 
számára Szerbiában 

- CSO: 500.000 RSD összeghatárig mentes a 
hozzáadottérték-adó alól. 

Igen, az 1. és a 2. 
típus számára 
Szlovákiában 

- HÉA-mentesség vagy kedvezményes adómérték  
1. típus: RSP - a HÉA 10%-ra történő csökkentése 
állami és közigazgatási szervekkel kötött 
szerződések esetében. Az adóalap 10%-ának 
megfelelő kedvezményes adómértéket kell 
alkalmazni az olyan bejegyzett társadalmi 
vállalkozás által a szociális gazdasági 
tevékenységeinek részeként értékesített 
termékekre és szolgáltatásokra, amely az adózás 
utáni nyereségének 100%-át fő célja elérésére 
fordítja, és jogosult vevőnek értékesít, feltéve, 
hogy ez nem torzítja a versenyt a belső piaccal 
összeegyeztethetetlen módon, valamint a jogosult 
vevő egy másik adóalany, mégpedig természetes 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
személy, szociális gazdasági szervezet vagy 
közigazgatási szerv". 
2. típus: A HÉA törvény 50. és  
51. §-a szerint a nonprofit szervezet - a HÉA-fizető 
- az adót teljes egészében vagy arányosan 
levonhatja a teljes adóösszegből, amelyet az 
adóalany az adott adómegállapítási időszakra 
vonatkozóan köteles megfizetni. Az adónak a 
HÉA-törvény 49. szakasza szerinti levonásakor 
meg kell vizsgálni, hogy a termékeket vagy 
szolgáltatásokat kizárólag olyan adóköteles 
ügyletek után kapják-e meg, amelyek során 
adófizetési kötelezettség keletkezik, hogy a 
termékeket vagy szolgáltatásokat kizárólag olyan 
adóköteles ügyletek után kapják-e meg, amelyek a 
HÉA-törvény 28-42. szakasza szerint 
adómentességet élveznek, valamint hogy a 
termékeket vagy szolgáltatásokat olyan 
adóköteles ügyletek után kapják-e meg, amelyek 
során adókötelezettség keletkezik, és ezzel 
egyidejűleg olyan adóköteles ügyletek után, 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
amelyek a HÉA-törvény 28-42. szakasza alapján 
adómentesek. 

Hátrányos helyzetű 
munkavállalók 
felvételéhez nyújtott 
támogatás 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Ausztriában 
(projektalapon), 
Belgiumban, 
Horvátországban, 
Franciaországban, 
Lettországban, 
Szlovéniában és 
Spanyolországban 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Ausztriában, 
Belgiumban, 
Szlovéniában és 
Spanyolországban 

Példa: Franciaország 
A WISE-ok minden egyes kiszolgáltatott, teljes 
munkaidős munkavállaló felvétele után postai 
támogatásból részesül (amelynek összegét 
minden évben az Etta határozza meg). Ez az 
összeg a WISE-modelltől függően változik. Így a 
munkaerő-integráló vállalkozások (IE-k) minden 
egyes teljes munkaidős egyenértékes állás után 
10 751 euró foglalkoztatási támogatást kapnak; a 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások 
(ETTi): 4 341 eurót; az önfoglalkoztatáson 
keresztül működő munkaerő-integráló 
vállalkozások (EiTI): 5 670 eurót. 
 
Védett munkahelyek (EA) esetében ez az összeg 
a támogatott fogyatékossággal élő munkavállaló 
életkorától függően változik: 
- 15 585 euró az 50 év alatti munkavállalók 
esetében; 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
- 15 787 euró az 50-55 év közötti munkavállalók 
esetében; 
- 16 192 euró az 56 éves és idősebb munkavállalók 
esetében. 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Magyarországon 

- Kizárólag fogyatékossággal élő személyek 
számára! 
Ez nem valódi munkaerő-felvételi támogatás, 
hanem a fogyatékossággal élő személy által 
kapott támogatást használják fel bérként.   

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Írországban 

- - 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Észak-
Macedoniában 

- A fogyatékossággal élők foglalkoztatásáról szóló 
törvény intézkedéseket irányoz elő a 
fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási és 
munkakörülményeinek javítására: 
-vissza nem térítendő támogatás nyújtása a 
fogyatékossággal élő munkanélküli személy 
állandó foglalkoztatásához, a fogyatékossággal 
élő személy munkahelyének átalakításához, 
amennyiben erre szükség van, valamint eszközök 
beszerzése a munkaügyi és szociálpolitikai 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
miniszter által meghatározott kritériumok szerint és 
módon; 
- adómentesség és pénzeszközök biztosítása a 
járulékokra és 
- a működéshez nyújtott pénzügyi támogatás. 

Igen, minden 3. 
típusba tartozó WISE 
számára 
Portugáliában 

- - ATIVAR.PT ösztönző: Pénzügyi támogatás 
azoknak a munkáltatóknak, akik 12 hónapos vagy 
annál hosszabb időtartamú állandó vagy 
határozott idejű munkaszerződést kötnek. A 
hozzájárulás magasabb lehet, ha az illető 
hátrányos helyzetű munkavállaló*, vagy ha a 
munkahely a szárazföld belsejében található. 
 
- ATIVAR.PT gyakornokság: Ez egy magánjogi 
jogalanyoknak  szóló 9-12 hónapos, nem 
meghosszabbítható szakmai gyakorlat, amely a 
fiatalok munkaerő-piaci integrációját vagy a 
munkanélküliek szakmai átképzését hivatott 
elősegíteni. Az önrész 65% és 95% között van, 
plusz étkezési támogatás, utazási költségek és 
munkahelyi balesetbiztosítás. A hozzájárulás 15 
%-kal magasabb lehet különleges esetekben, 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
például a belterületek fejlesztésének ösztönzése 
érdekében. 
- Munkaerő-integráló szerződés+: a támogató 
szervezetek nonprofit kollektív, állami vagy 
magánszervezetek. A munkanélküliek olyan 
társadalmilag szükséges munkát végeznek (nem 
munkavállalók, nem kapnak fizetést, csak havi 
ösztöndíjat), amely ideiglenes társadalmi vagy 
kollektív szükségleteket elégít ki, állami vagy 
magán nonprofit kollektív szervezetek által 
támogatott projektek keretében, legfeljebb 12 
hónapig. Fogyatékossággal élő és munkaképtelen 
kedvezményezettek esetében 549,16 EUR  
a helyi üzleti ágazat szervezetei és 593,04 € a 
nonprofit magánszervezetek részére. Egyéb 
esetekben 351,05 € a helyi üzleti ágazat 
szervezetei és 394,93 € a nonprofit 
magánszervezetek részére. 
- Integrációs szakmai gyakorlat: fogyatékossággal 
élő és munkaképtelen személyek számára; 12 
hónapos, nem meghosszabbítható szakmai 
gyakorlat, amelynek célja a munkakörnyezetben 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
végzett tevékenységek fejlesztése. Profitorientált 
és nonprofit magánjogi jogalanyok felé irányuló 
ösztöndíj 80% és 95% közötti önrésszel, valamint 
étkezési támogatással, utazási költségtérítéssel, 
munkahelyi balesetbiztosítással és technikai 
támogatással az elhelyezkedés utáni nyomon 
követés során. Ha a gyakornokot felveszik, és a 
szerződés kezdeti időtartama legalább egy év, a 
szervezet összesen legfeljebb 16 x IAS (szociális 
támogatási index; 7 020,96 EUR) összegben 
részesülhet. 

 Igen, az 1. és a 2. 
típus számára 
Romániában 

- Azok a gazdasági egységek, amelyek 
fogyatékossággal élőket alkalmaznak, 
mentesülnek bizonyos adók alól, és cserébe 
havonta kapnak egy bizonyos összeget, általában 
a minimálbérnek megfelelő összeget minden 
egyes, állandó szerződéssel felvett kiszolgáltatott 
személy után. 

Igen, a 
fogyatékossággal 
élők integrációjával 

- - A fogyatékossággal élő személyt alkalmazó 
munkáltató csak a szakmai segítségnyújtás 
idejére, de legfeljebb 12 hónapra, azaz legfeljebb 
1200 órára gyakorolhatja a bérköltségek 
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típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 

foglalkozó vállalatok 
számára Szerbiában 

megtérítésére vonatkozó jogát az újonnan felvett 
fogyatékossággal élő személynek szakmai 
segítséget nyújtó személy esetében. 
- A munkakörülmények fogyatékossággal élők 
igényeihez történő hozzáigazítása esetén a 
munkáltató számára költségei egyszeri, 
fogyatékossággal élő személyenként legfeljebb 
400 000,00 dinár összegig történő megtérítése 
nyújtható. 
- Az a munkáltató, aki munkatapasztalat nélküli 
fogyatékossággal élő személyt foglalkoztat, a 
foglalkoztatás kezdetének napjától számított 12 
hónapos időtartamra jogosult az adott személy 
után bértámogatásra. 

A hátrányos helyzetű 
foglalkoztatottak 
társadalombiztosítási 
költségei 
csökkentettek vagy 
támogatással 
fedezettek 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Ausztriában, 
Belgiumban, 
Horvátországban, 
Szlovéniában és 
Spanyolországban 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Belgiumban és 
Szlovéniában 

Példa: Bulgária 
Az állami társadalombiztosítás, a kötelező 
egészségbiztosítás és a munkavállalók kiegészítő 
kötelező nyugdíjbiztosítása után fizetendő 
biztosítási járulékok 50%-át visszatérítik a 
fogyatékossággal élők szakosított vállalkozásai és 
szövetkezetei számára. A visszatérített 
pénzeszközöket a tartós fogyatékossággal élő 
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Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
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alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
személyek és a támogató személyzet 
beruházásaira, rehabilitációjára és társadalmi 
integrációjára kell felhasználni. 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Magyarországon 

- Csak fogyatékossággal élő személyek számára, 
amennyiben közhasznú szervezetek 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Írországban 

- - 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Észak- 
Macedóniában 

- A fogyatékossággal élő személyek 
társadalombiztosításához való hozzájárulásra 
szánt forrásokat a Macedón Köztársaság 
költségvetéséből biztosítják. 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Portugáliában 

- Támogatott foglalkoztatás a nyílt munkaerő-
piacon: a foglalkoztatási szolgálatnál regisztrált 
fogyatékossággal élőket és munkaképteleneket 
célozza. A gazdálkodó szervezet felelősségi 
körébe tartozó javadalmazás és 
társadalombiztosítási járulékok esetében az IAS** 
10%-ától 170%-áig terjedő önrész fizetendő (a 
munkaképességnek megfelelően – minimum 30% 
és maximum 90%). 



                                                                                                                                   
Támogatási megállapodás: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 

 

 85 / 121 

Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
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Igen, valamennyi 
létező WISE-típus 
számára Szerbiában 

- Az a munkáltató, aki a fogyatékossággal élő 
személyekkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetés megelőzéséről szóló törvénnyel 
összhangban fogyatékossággal élő személyt 
határozatlan ideig foglalkoztat, három évre 
mentesül a munkáltatói pénzeszközök alapján 
fizetett kötelező társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettség alól.  
Az a munkáltató, aki olyan személyt foglalkoztat, 
aki a munkaszerződés megkötésének napján 
betöltötte 50. életévét és a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálatnál munkanélküli-
ellátásban részesülő státuszban van, vagy 
legalább hat hónapja folyamatosan 
munkanélküliként van nyilvántartva ennél a 
szolgálatnál, mentesül a kötelező 
társadalombiztosítási járulék megfizetése alól, 
amelyet a munkáltató pénzeszközei alapján, azaz 
annak terhére fizetnek. 

 Az állami 
társadalombiztosítási 
járulék (munkáltatói 

- - 
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Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 

rész) 2021-ben 
megvalósított 
támogatásának 
tesztváltozata 
Lettországban 

A nem hátrányos 
helyzetű 
munkavállalók 
munkaerő-
költségeinek 
csökkentését célzó 
állami hozzájárulások 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Ausztriában 
(előzetes), 
Belgiumban, 
Horvátországban, 
Szlovéniában és 
Spanyolországban 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Szlovéniában és 
Spanyolországban 
Igen, de csak 
bizonyos típusú 
WISE-ok esetében 
Belgiumban 
(Entreprise 
d'Insertion, 
entreprises de 
travail adaptées és 
Initiatives de 
Développement de 
l'Emploi dans le 
secteur des 
Services de 

Példa: Szlovénia 
A társadalmi vállalkozási törvény 37. cikke 
kimondja, hogy: 
 
Az a társadalmi vállalkozás, amely az e törvény 2. 
cikkének 4. pontjában említett, nem 
fogyatékossággal élő személyeket foglalkoztat, az 
intézkedési programmal összhangban jogosult 
ezen munkavállalók számára bértámogatásra, 
valamint a Bizottság 651/2014/EU rendeletében 
meghatározott egyéb, a hátrányos helyzetű 
munkavállalók, a súlyosan hátrányos helyzetű 
munkavállalók és a fizikai, értelmi, szellemi vagy 
érzékszervi károsodásból eredő, elismert 
korlátozással rendelkező személyek 
támogatására. 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 

proximité à finalité 
Sociale) 

 Igen, minden típusú 
WISE számára 
Észak- 
Macedóniában 

 A művelet pénzügyi támogatása magában foglalja 
a fogyatékossággal élő személy által kapott 
juttatásokat, aki a speciális alap pénzeszközeinek 
felhasználásakor önállóan, egyéni vállalkozóként, 
azaz védett vállalkozásként, jár el. 

Igen, minden az 1. 
típusba sorolt WISE 
számára 
Szlovákiában 

 - Tartósan munkanélküliek számára 24. hónapig a 
munkabér 50%-a, a ténylegesen felmerült 
támogatható költségek 50%-a olyan 
munkavállalónként, aki tartós munkanélküliség 
vagy alacsonyabb iskolai végzettség miatt 
hátrányos helyzetű, de legfeljebb a munkavállaló 
átlagbéréből számított teljes munkadíj 50%-áig. 
- A hátrányos helyzetű alkalmazottnál ténylegesen 
felmerült támogatható költségek 40%-ának 
megfelelő kompenzációs juttatás - az egészségi 
állapota miatt hátrányos helyzetű alkalmazott 
foglalkoztatásának ideje alatt felmerült 
támogatható költségek 75%-a. 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 

Magán- és/vagy 
intézményi 
adományozóknak 
nyújtott 
adókedvezmények 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Ausztriában, 
Belgiumban, 
Bulgáriában, 
Franciaországban 
és Szlovéniában 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Szlovéniában 

Példa Ausztria: 
Amennyiben a WISE-okat közhasznú 
vállalkozásként ismerik el ÉS szerepelnek az 
"Adományban részesülő intézmények listáján" 
(BMF, 2021), akkor az adományozók 
(intézmények/magánszemélyek) jogosultak arra, 
hogy " az adományok értékét nyereségük 
legfeljebb 10%-áig levonják jövedelemadójukból", 
de ez 5 éven belül 500.000 euróra korlátozódik. 

Igen, de csak 
bizonyos típusú 
WISE-ok esetében 
Horvátországban 
és Olaszországban 
(ugyanolyan 
mértékben, mint más 
nonprofit 
szervezetek) 

  

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Észak- 
Macedóniában 

 A fogyatékossággal élő munkavállaló, akinél 
fogyatékosságot állapítottak meg, mentesül a 
személyi jövedelemadó megfizetése alól. A 
nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék, az 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
egészségbiztosítási járulék és a fogyatékossággal 
élő személyek foglalkoztatási járulékának 
fedezetét a Macedón Köztársaság 
költségvetéséből biztosítják. 

Igen, a 2. típusba 
sorolt WISE-ok 
számára 
Romániában 

 Azok a magánvállalkozások, amelyek olyan WISE 
szervezetektől vásárolnak árukat és 
szolgáltatásokat, amelyek engedélyezett védett 
egységnek minősülnek (a teljes munkaerő 
legalább 30%-ában fogyatékossággal élő 
munkavállalókat foglalkoztatnak), jogosultak 
bizonyos adókedvezményekre és/vagy 
mentességekre. 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Szerbiában 

 A teljes bevétel legfeljebb 5%-ának megfelelő 
összegű kiadások: 
1) egészségügyi, oktatási, tudományos, 
humanitárius, vallási és sportcélokra, 
környezetvédelemre, 
valamint a szociális védelmet szabályozó 
törvénynek megfelelően létrehozott 
intézményeknek, illetve szociális védelmi 
szolgáltatóknak nyújtott adományok; 
2) humanitárius segítségnyújtás 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 

Egyéb fiskális 
kedvezmények 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Görögországban és 
Szlovéniában, 
valamint a szociális 
kezdeményezésű 
szövetkezetek 
számára 
Spanyolországban 

Igen, minden típusú 
WISE számára 
Szlovéniában, 
valamint a szociális 
kezdeményezésű 
szövetkezetek 
számára 
Spanyolországban 

Példa Görögország: Az éves iparűzési adó alóli 
mentesség, amely a kereskedelmi státuszú 
természetes és jogi személyekre, és általában évi 
600 és 1000 euró közötti összegben kerül 
kivetésre. 
Mentesítve az munkavállalók körében szétosztott 
nyereség adóztatása alól (legfeljebb 35%). 
Példa Szlovénia: Adókedvezmény a munkáltató 
számára a foglalkoztatottak (fogyatékossággal élő 
személyek) bérének 50%-a, illetve 70%-a 
értékében, amennyiben a vállalat túllépte a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény 62. 
cikkében meghatározott kvótát. 
Példa Spanyolország: Spanyol szociális 
kezdeményezésű szövetkezetek: Adómentesség 
a vagyonátruházást és az okiratba foglalt jogi 
aktusokat terhelő adó alól. 
Ingyenrészvények, gazdasági tevékenységekre 
kivetett adó és vagyonadó (95%) 

Igen, a legtöbb 
típusú WISE 

 - Gépjárműadó-mentesség és építmény- és 
telekadó-mentesség egyesületek és alapítványok 
számára 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 

számára 
Magyarországon 

- Szakképzési hozzájárulás mentessége és 
illetékmentesség a közhasznú szervezetek 
számára 
 

Igen, a 2. típusba 
sorolt WISE-ok 
számára 
Írországban 

 Jótékonysági szervezetek mentessége egyes helyi 
önkormányzatok felé fizetendő adók alól 

Igen, a 1. típusba 
sorolt WISE-ok 
számára Észak- 
Macedóniában 

 Adómentesség és pénzeszközök biztosítása a 
járulékfizetéshez. A védett vállalkozás azon 
alkalmazottai, akik nem fogyatékossággal élők, 
mentesülnek a személyi jövedelemadó 
megfizetése alól, és a Macedón Köztársaság 
költségvetéséből biztosítanak számukra forrásokat 
a nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékhoz. A 
védett vállalkozások mentesülnek a nyereségadó 
megfizetése alól. 

 Igen, a de facto 
WISE-ok számára 
Portugáliában 

 “Investe Jovem” program: Vállalkozásalapítási 
program munkanélküli fiatalok számára, pénzügyi 
támogatással a beruházásokhoz, pénzügyi 
támogatással a saját munkahelyek létrehozásához 
és technikai segítségnyújtással a vállalkozói 
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Fiskális kedvezmény 
típusa 
 

Nemzeti szint 
 

Regionális szint 
 

Megjegyzések (az alkalmazott szabályokra 
vonatkozó információk, beleértve az 
alkalmazott adókedvezmény százalékos 
arányát is) 
tevékenység területén. A program tartalmazhat 
vissza nem térítendő támogatást teljes munkaidős 
munkahelyek létrehozásához, kamatmentes 
kölcsönt vagy a teljes támogatható beruházás 
75%-áig terjedő pénzügyi támogatást. 
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a. Fókuszban a projektországok 

Magyarország 

A magyarországi társadalmi vállalkozások ritkán érik el a pénzügyi fenntarthatóságot. 
Bevételi struktúrájukat többféle forrásra, például árbevételre, állami támogatásra és 
magántámogatásra alapozzák. 

 

Írország 

Az írországi WISE-ok magánszponzorációt, általános adománygyűjtést, 
mikrofinanszírozást, szociális kölcsönöket és közösségi finanszírozást használnak a 
munkaalapú felnőttképzési szolgáltatók állami támogatásának alternatív 
mechanizmusaiként. 

 

Észak-Macedónia 

Az aktív foglalkoztatási intézkedések állami operatív programjai számos szubvenciót és 
egyéb támogatási formát kínálnak a munkaalapú felnőttképzési szolgáltatóknak, valamint 
egyéneknek és más munkáltatóknak, hogy támogassák a munkaerőpiacra való 
belépéskor akadályba ütköző személyek foglalkoztatását. Az Állami Foglalkoztatási 
Hivatalon (ESA) keresztül végrehajtott intézkedések a következők: 

 önálló vállalkozói programok, 
 a fiatalok induló vállalkozásainak támogatása, 
 támogatott munkahelyek a fiatalok, a társadalmilag veszélyeztetett személyek, 

fogyatékossággal élők stb. foglalkoztatására, 
 képzési programok és szakmai gyakorlatok,  
 közmunkák, 
 számos kísérleti program.  

Az önálló vállalkozói programokra és a fiatalok által indított vállalkozásokra vonatkozó 
intézkedéseket az új, feltörekvő társadalmi vállalkozók vehetik igénybe, míg a támogatott 
foglalkoztatásra vonatkozó intézkedések a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozó 
embereket foglalkoztató társadalmi vállalkozások számára lehetnek fontosak. 

2008 óta a nem formális oktatással kapcsolatos képzés szerepel az aktív munkaerő-piaci 
intézkedésekre és programokra vonatkozó operatív tervben. E képzések finanszírozását 
az állam biztosítja. 
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A foglalkoztatást célzó programok, intézkedések és szolgáltatások végrehajtására 
vonatkozó eljárást az EARM által a többi végrehajtó partnerrel együttműködve elfogadott 
operatív iránymutatások határozzák meg. 

A munkanélküliek bevonása a foglalkoztatási programokba és intézkedésekbe átlátható 
pályázati eljárások alapján történik. Az ESA által nyújtott szolgáltatások egész évben 
igénybe vehetők. A munkanélküliek az aktív programokban, intézkedésekben és 
foglalkoztatási szolgáltatásokban való részvételük során továbbra is élhetnek a szociális 
segélyre és munkanélküli ellátásra szerzett jogukkal. 

A munkanélkülieket és a munkaadókat többféle módon (telefonon, SMS-ben, e-mailben) 
tájékoztatják a programokban, intézkedésekben és szolgáltatásokban való részvétel 
lehetőségéről. Megfelelő megállapodás jön létre a résztvevőkkel, amely részletesen 
szabályozza jogaikat és kötelezettségeiket, valamint a felnőttképzési szolgáltatókkal is. 

A felnőttképzési szolgáltatók finanszírozását szintén az állam biztosítja, ennek egyetlen 
feltétele, hogy a Felnőttképzési Központban ellenőrzött programmal és az Oktatási és 
Tudományos Minisztériumban ellenőrzött intézménnyel rendelkezzenek a programhoz.  

A finanszírozás egyéb módjai a résztvevők általi önfinanszírozása, IPA-projektek vagy 
egyéb projektek. 

 

Portugália 

Portugáliában van példa magánfinanszírozásra, főként a bankszektorból, ilyen például az 
Incorpora program vagy a FACES-díj.  

Az Incorpora program 2006-ban jelent meg Spanyolországban, és 2017-ben 
Portugáliában is megvalósult, akkor a Fundação La Caixa finanszírozta, a Banco BPI-vel 
és a CaixaBankkal együtt. Ez egy olyan mechanizmus, amely kifejezetten a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő személyek akár alkalmazottként, akár önálló vállalkozóként történő 
társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedését célozza, és az önfoglalkoztatást is bevonja 
a program cselekvési irányvonalai közé. Ez azonban alapvetően egy közvetítő program a 
vállalkozói szféra és a kiszolgáltatottság kockázatának kitett kedvezményezettek között. 
A program honlapján elérhető "Útmutató az Incorpora módszertanához" és az "Incorpora 
modell" hivatkozások alatt rendszerbe foglalt beavatkozási modell a hálózatépítésen és a 
munkaerő-piaci igények ismeretén alapul. 

A Finanszírozás és támogatás a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemért díj (FACES-
díj) 2007-ben jött létre, és évente támogatja a szociális gazdasági szervezetek által 
benyújtott projekteket. 
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A támogatás adomány formájában történik (a vonatkozó rendelet 4. cikke), a Montepio 
Alapítvány felelőssége mellett. A finanszírozás a következő három területet támogató 
társadalmi beavatkozási projektekre vonatkozik: i) a fogyatékossággal élők 
foglalkoztathatósága; ii) a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek és fiatalok 
integrációja; iii) a kiszolgáltatott családok és hajléktalanok számára nyújtott inklúzív 
válaszok. Ez a három terület átível jelen tanulmány tárgyán is, azonban az első 
közvetlenebbül kapcsolódik hozzá. A fogyatékossággal élők foglalkoztathatósága 
ugyanis olyan kezdeményezések támogatására irányul, amelyek megkönnyítik a 
munkaerőpiacra való belépést, elősegítik a szervezetekbe való hatékony beilleszkedést, 
vagy erősítik a műszaki és/vagy személyes készségek fejlesztését. 

 

Románia 

2020-ban az összesen 1641 szociális gazdasági vállalkozásnak csak mintegy 5%-a 
kapott valamilyen formában segítséget a hatóságoktól. A WISE-szervezetek többsége 
saját gazdasági tevékenységére támaszkodik a munkaerő-integráló programok 
finanszírozásában. Ez a helyzet azt eredményezi, hogy a legtöbb WISE-szervezet 
magánszponzorációra támaszkodik tevékenységének fenntartásához. Ezek a szponzori 
támogatások általában a WISE-ok teljes bevételének több mint 50%-át teszik ki. 

 

Szerbia 

A támogatások mint a társadalmi küldetésre összpontosító szervezetek 
finanszírozásának leghagyományosabb módja számos korlátozás ellenére is a WISE-ok 
egyik fő finanszírozási forrásai. A támogatás az adományozáson alapuló finanszírozás 
egyik formája. Ez a finanszírozási forma bizonyos mértékű kockázatot hordoz magában, 
hiszen társadalmi válsághelyzetekben és nehéz időkben az állami források és az 
adományozók dönthetnek úgy, hogy felfüggesztik a juttatásokat. A kizárólag 
támogatásokból finanszírozott egyesületek függőségi helyzetbe kerülnek, és azzal a 
kihívással szembesülnek, hogy alkalmazkodniuk kell az egyes adományozók 
követelményeihez, ami nagyon gyakran eltéríti őket saját küldetésüktől. A következő 
finanszírozási mechanizmus a mikrofinanszírozás, amely a kis pénzügyi eszközökhöz 
való hozzáférés lehetőségét kínálja a hivatalos pénzügyi forrásokból és banki 
szolgáltatásokból kizárt emberek számára. A befektetők együttműködnek 
mikrofinanszírozási intézményekkel, nonprofit csoportokkal, bankokkal stb.  Az Erste 
Bank a mikrofinanszírozás és a szociális banki tevékenység úttörője Szerbiában és 
Közép- és Kelet-Európában. A társadalmi vállalkozások további akadályokkal 
szembesülnek, mivel a bankok nem rendelkeznek elegendő információval a társadalmi 
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vállalkozások (főként a civil szervezetek) által alkalmazott jogi formákról. A 
mikrofinanszírozás Szerbiában részben korlátozott és túlszabályozott a kereskedelmi 
bankoktól való függősége miatt. Létezik emellett egy költségvetési alap a 
fogyatékossággal élők szakképzési rehabilitációjára és foglalkoztatására is. A 
fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatására vonatkozó kötelezettség 
végrehajtásának nyomon követéséről szóló szabályzat értelmében ez a kötelezettség 
minden olyan belföldi vagy külföldi jogi vagy természetes személyre vonatkozik, aki 
legalább 20 alkalmazottat foglalkoztat, és nem minősül újonnan alapított munkáltatónak. 
Az a munkáltató, aki nem teljesíti a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatására 
vonatkozó kötelezettséget, köteles a költségvetési alap fizetési számlájára bírságot 
fizetni. 

 

Szlovákia 

Szlovákiában nagyon fontos finanszírozási mechanizmust jelentenek a közbeszerzési 
eljárásokban fenntartott szerződések. A 2020. január 1-jétől hatályos 10. sz. 
közbeszerzési törvény 7. és 8. bekezdése szabályozza a szociális szempontok 
alkalmazásának kötelezettségét a közbeszerzések legalább 6%-ában. Ez közvetett 
támogatási formát jelent a pozitív társadalmi hatás elérése és a társadalmi vállalkozások 
versenyképességének fenntartása érdekében azáltal, hogy ilyen irányú kötelezettséget 
vezet be azon ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek számára, amelyek – az alacsony értékű 
szerződéseken felül – legalább tíz közbeszerzési szerződést hajtottak végre vagy kezdtek 
el végrehajtani egy naptári évben. A törvény előírja, hogy a szerződés tárgyának 
leírásában a szerződés teljesítésének különleges feltételeként vagy az ajánlatok 
elbírálásának szempontjaként legalább 6%-ban e társadalmi szempontokat kell 
alkalmazni. Ez a 6% magában foglalja a fenntartott szerződések formájában megvalósuló 
közbeszerzéseket is. 

Ezen túlmenően egy másik törvény a fogyatékossággal élő állampolgárok kötelező 
foglalkoztatási aránya teljesítése céljából a közbeszerzésekben fenntartott szerződések 
odaítélését szabályozza. Egyrészt előírja a fogyatékossággal élő állampolgárok 
foglalkoztatásának 63. törvény 1. bekezdés d) pont szerinti arányban teljesítendő 
kötelezettségét, amelyet a munkáltató ajánlatkérőként vagy ajánlatkérő szervként a 
61aaa) pontban foglalt külön szabályozás értelmében a közbeszerzési eljárásokban 
fenntartott szerződések megvalósításával is teljesíthet. Másrészt a törvény 2000 EUR-
ban határozza meg a közbeszerzésekben egy fogyatékossággal élő személy bevonására 
vonatkozó versenypályázati ár összegét. "A fenntartott szerződés közbeszerzésben 
történő megvalósítását a közbeszerzés ajánlattételi dokumentációjának másolatával és a 
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fenntartott szerződés közbeszerzésben történő megvalósításáról szóló szerződés 
másolatával kell igazolni". 

b. További országok 

Bulgária 

Ami a bolgár állami támogatást illeti, a helyi szervek a társadalmi vállalkozói szellemet 
támogató mechanizmusokat és programokat dolgoznak ki, amelyek célja a szociális és 
szolidáris gazdaság regionális vonatkozásainak fejlesztése azáltal, hogy a település 
fejlesztésével kapcsolatos normatív aktusokba intézkedéseket foglalnak bele. A települési 
önkormányzat döntése alapján különböző együttműködési formák révén részt vesznek a 
szociális és szolidáris gazdaság tevékenységeiben is. Ezen túlmenően a foglalkoztatási 
és szociálpolitikai miniszter a társadalmi vállalkozásokat ösztönzi és támogatja azzal, 
hogy módszertani segítséget nyújt a tevékenységükhöz szükséges speciális 
finanszírozás felkutatásához. Az A+ osztályba sorolt társadalmi vállalkozások további 
támogatásban részesülhetnek, mind pénzügyileg, mind pedig a magán- és önkormányzati 
földterületre való építési joguk tekintetében, míg a védett foglalkoztatási központok állami 
finanszírozásban részesülhetnek létrehozásukhoz. 

Az országos és helyi közigazgatási szervek személyre szabott gazdaságélénkítő és 
egyéb intézkedésekkel támogatják a fogyatékossággal élők szakosított vállalkozásait és 
szövetkezeteit. Ezek lehetnek helyi kezdeményezések a következőkre: (1) a 
fogyatékossággal élők szakosított vállalkozásai és szövetkezetei termelékenységének és 
versenyképességének növelése; (2) az emberek termelékenységének javítása 
speciálismunkakörnyezetben, valamint szakképzésük és foglalkoztatásuk biztosítása;  (3) 
a vállalkozások és szövetkezetek pénzügyi és gazdasági korlátainak előzetes 
meghatározása. A Fogyatékossággal Élők Ügynöksége a fogyatékossággal élők 
szakosított vállalkozásait és szövetkezeteit célzott projektek és programok keretében is 
finanszírozhatja. 

Ami a kompenzációs politikákat illeti, a bolgár kormány számos támogatási intézkedést 
kínál. A hátrányos helyzetű személyeket alkalmazó vállalkozások az állami 
társadalombiztosítás, a kötelező egészségbiztosítás és a fogyatékossággal élő 
foglalkoztatottak kiegészítő kötelező nyugdíjbiztosítása után (a munkáltató által) fizetendő 
biztosítási járulékok 30%-áig vehetnek igénybe költségvetési forrásokat. A 
Fogyatékossággal Élők Ügynöksége továbbá finanszírozást nyújthat a munkáltatónak a 
fogyatékossággal élők nemzeti foglalkoztatási programja keretében a fogyatékossággal 
élők képesítésére és átképzésére, illetve szakmai továbbképzésére, a tartós 
fogyatékossággal élő személyek munkahelyi akadálymentességének biztosítására, a 
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munkakörülményeknek a tartós fogyatékossággal élő személyek igényeihez történő 
hozzáigazítására, valamint a tartós fogyatékossággal élő személyek munkahelyi 
eszközeire. A kormány különböző gyakornoki programokat is fedezhet. 

 

Bulgáriában valamennyi WISE a magánpiacon működik, így gazdasági tevékenységükből 
származó jövedelemre tesznek szert. 

 

Franciaország 

Ami az állami támogatási intézkedéseket illeti, a francia WISE-ok a kiszolgáltatott, teljes 
munkaidős munkavállalók felvétele után postai támogatásban részesül (amelynek 
összegét minden évben az Etta határozza meg). Ez az összeg a WISE-modelltől függően 
változik. Gazdasági tevékenységén keresztül a WISE-ok valamennyi típusa részesül az 
integrációra irányuló állami politikák előnyeiből. 

Ami a kompenzációs politikákat illeti, a vállalkozások ösztönzőket kapnak a kiemelt 
városrészekben élő fiatalok foglalkoztatására, pontosabban évi 5000 EUR-hoz jutnak 3 
éven keresztül. Egy másik hatályos kompenzációs intézkedés a munkakörülményeknek 
a fogyatékossággal élők igényeihez történő hozzáigazításához nyújt finanszírozást. 
Pénzügyi fedezet érvényesíthető a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő 
hátrányos helyzetű fiatalok fizetett szakmai gyakorlatára is. A vállalkozások 5000 EUR-t 
kaphatnak a 18 év alatti fiatalok, és 8000 EUR-t a 18 és 30 év közötti fiatalok számára. 

A franciaországi WISE-ok ugyanakkor semmilyen formában nem részesülnek 
magántámogatásban. 

Fontos továbbá megjegyezni, hogy a francia WISE-ok bevételük 80%-át 
magántevékenységből szerzik. Ez az arány a modelltől függően némileg eltérő, és a 
munkaerő-kölcsönző cégek esetében elérheti a 90%-ot vagy akár a 95%-ot is. Ez az 
eloszlási trend (állami/magán) több éve stabil. 
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VII. Kihívások és ajánlások 
Annak ellenére, hogy Európa-szerte számos WISE-barát szabályozást dolgoztak ki, az 
európai WISE-ok még mindig gyakran szembesülnek kihívásokkal nemzeti, regionális 
vagy helyi szinten. Ezen akadályok némelyikével az érintett érdekelt felek már 
nyilvánosan is foglalkoztak (pl. Hollandiában), egyeseket még a jelenlegi szakpolitikákban 
– vagy jogalkotási eljárásokban (pl. Franciaországban) – is figyelembe vesznek, másokra 
azonban még mindig nem derült fény, vagy még nem foglalkoznak velük (pl. Romániában 
vagy Szerbiában). A munkaalapú felnőttképzési szolgáltatókkal kapcsolatos aktuális 
fejlődési dinamikák az alábbi országok alapján szemléltethető. 

a. Magyarország 

A magyarországi jogi keret kihívást jelent, és nem kielégítő sem az oktatás, sem a 
munkaügyi szempontok tekintetében. A Magyarország által körvonalazott kihívások 
részletesen a következők. 

 Az előzetes tanulási folyamat egyértelmű elismerése: a 2020. január 1-jétől 
hatályos, módosított felnőttképzési törvény szerint a kompetenciamérés célja a 
képzés megkezdéséhez és teljesítéséhez szükséges kompetenciával való 
rendelkezés felmérése, de a jogszabály nem határozza meg a kompetenciamérés 
dokumentációját, mértékét és mérési eszközeit. A törvény végrehajtásáról szóló 
rendelet az "előzetes tanulás elismerése" fogalmát kiegészíti azzal, hogy a 
kérelmező mentesülhet a képzési rész alól, ha a dokumentummal igazolt 
tanulmányai megfelelőnek bizonyulnak. Az igazolt tudás tehát továbbra is a képző 
intézmény/szervezet döntésén múlik. Ahogy a végrehajtási rendelet is kimondja, a 
hallgatóknak jogukban áll kérni a részvétel alóli felmentésüket, illetve előzetes 
tanulmányaik elismerését, és a képző intézmény vezetője dönt arról, hogy valóban 
jogosultak-e a tevékenységen való részvétel vagy bizonyos tantárgyak és azok 
értékelése alóli felmentésre, valamint az előzetes tudás vagy gyakorlat 
elismerésére. A törvény nem szabályozza a nem formális és informális tanulás során 
szerzett kompetenciáknak a felsőoktatási intézményekben történő elismerését és 
beszámítását. Ez fontos kérdés a felnőttek oktatása és képzése szempontjából. A 
beszámítás javítása, az előzetes tudás értékelése és elismerése az oktatás és 
képzés valamennyi szereplőjének alapvető érdeke. 

 A társadalmi vállalkozások és a WISE-ok nem rendelkeznek jogi kerettel, de 
még egységes definícióval sem. Ezért nehéz leírni a magyarországi kontextust, 
mivel a kutatók csak saját ismereteikre és a Központi Statisztikai Hivatal adataira 
támaszkodhatnak. A "WISE-ok" egyetlen létező modellje, a rehabilitációs társadalmi 
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vállalkozás, a fogyatékossággal élők csoportját célozza meg, de facto kizárva 
minden más kiszolgáltatott személyt. Ráadásul a fogyatékossággal élők vállalatokba 
történő integrációjának finanszírozása éves pályázaton alapul, ami azt jelenti, hogy 
nem lehet közép- és hosszú távú tervet készíteni az integrált munkavállalók 
fejlesztésére és befogadására. Emellett a szociális gazdaság Magyarországon még 
a közgazdasági egyetemeken sem ismert. Törekedni kell a fogalom helyes 
formában történő bevezetésére: az emberek gyakran összekeverik a nonprofit 
gazdaságot a jótékonysággal. 

 Sürgős szükség van hálózatépítésre. Bár vannak érdekes és úttörő jó gyakorlatok 
Magyarországon, ezek erősen elszigeteltek, nem működnek együtt, és az érintett 
szereplők gyakran nem ismerik egymást. Ez az elszigeteltség gyengeséghez vezet, 
hiszen akadályozza a politikai döntéshozók felé irányuló pozitív lobbitevékenységet, 
és gátolja a téma terjedését az országban. 

 A közbeszerzések szabályozása még fejlesztésre és javításra szorul. Amint az 
a 2020. évi európai szemeszterről szóló közleményt kísérő 2020. évi 
Magyarországról szóló országjelentésben is szerepel, egyes jogszabályi 
változtatások célja a közbeszerzési verseny javítása, de ezek hatása még várat 
magára. 

 Sajnos sok esetben a munkaerő-piaci kereslet és kínálat nem találkozik, a 
munkáltatók a kialakult sztereotípiák miatt félnek egészségkárosodott személyeket 
alkalmazni. Sokszor nincsenek tisztában a munkafeltételekkel, a sajátos igényekkel, 
körülményekkel, ezért a fogyatékossággal élő munkavállaló esélyt sem kap arra, 
hogy eljusson az állásinterjúra, ahol a munkáltató felmérhetné a kompetenciáit. Azok 
a munkáltatók, akik fogyatékossággal élő munkavállalókat alkalmaznak, hosszú 
távon gyakran nagyra értékelik e munkavállalók képességeit és hozzáállását, és 
arról számolnak be, hogy ők jobban igyekeznek, értékelik a munkát, és bizonyítani 
szeretnék értékeiket, munkaképességüket. 

b. Írország 

A WISE-oknak, csakúgy, mint más társadalmi vállalkozásoknak és munkaalapú 
felnőttképzési szolgáltatóknak, számos problémával kell szembenézniük. A kihívások 
alábbi listája többet is megfogalmaz a felmerülő problémák közül. 

 A társadalmi vállalkozások ismertsége: A társadalmi vállalkozások és a 
munkaalapú felnőttképzési szolgáltatók ismertsége egyértelműen alacsony. A 
Vidékfejlesztési és Közösségi Fejlesztési Minisztérium finanszírozást biztosít a 
társadalmi vállalkozásoknak és a támogató szervezeteknek, hogy megoldást 
találjanak a tudatosítással kapcsolatos legnagyobb problémákra: a társadalmi 
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vállalkozások bevált gyakorlatainak bemutatásával, konferenciákkal, egy 
rendszeres minisztériumi hírlevél kidolgozásával, valamint a munkájukat kiemelő 
kampányokba történő befektetéssel. 

 Vezetés és irányítás: A társadalmi vállalkozások gyakran nem kaptak olyan célzott 
támogatást, amely előmozdíthatta és segíthette volna fejlődésüket. A társadalmi 
vállalkozások vezetőinek gyakran kellett egyensúlyt teremteniük karitatív célok és a 
termékek és szolgáltatások értékesítéséből álló jövedelemtermelő tevékenység 
között. Az értékesítésre és a bevételre, ugyanakkor a küldetésre és a célra is 
fordítandó különleges figyelem miatt a társadalmi vállalkozások nem részesülnek 
elegendő támogatásban. 

 A finanszírozáshoz való hozzáférés: A támogatás hiányához hasonlóan a 
szervezet jogi felépítése is megakadályozhatja azt, hogy a befektetési szervezetek 
befektessenek. A társadalmi vállalkozásokat nagyobb kockázatnak tekinthetik, mint 
a magánszemélyeket (pl. közösségi finanszírozás). 

 Piaci lehetőségek: A termékek és szolgáltatások értékesítése magán- vagy állami 
szervezetek vagy más munkaalapú felnőttképzési szolgáltatók számára kihívást 
jelentett Írországban. Az Ír Társadalmi Vállalkozások Hálózata a legjobb nemzetközi 
gyakorlatokkal és példákkal összhangban indította útjára a BuySocial mozgalmat, a 
probléma azonban további erőforrásokat igényel. A közbeszerzés Írországban is 
fokozatosan át fog alakulni azáltal, hogy egyre több szervezet épít be társadalmi és 
közösségi haszonra vonatkozó záradékokat a közbeszerzési eljárásokba. Jelenleg 
azonban csak néhány példa van erre, és a társadalmi vállalkozások nem tudnak 
olyan mértékben növekedni, mint amennyire a jövőben talán majd képesek lesznek. 

 Jogi forma: Írországban nincs meghatározott jogi forma a társadalmi vállalkozások 
számára. A 2019-2022-es nemzeti társadalmi vállalkozási politika szerint a definíció 
nem állapítja meg konkrétan, hogy milyen jogi formára van szükség. A 
kétértelműség megnehezíti a társadalmi vállalkozások meghatározását. 
Írországban a DRCD-vel és a Rethinkkel közösen készül egy kutatás, amely 2021. 
október 6-án lesz elérhető, és amely több fényt fog vetni a témára. 

 Adatok és hatás: Viszonylag keveset tudunk a társadalmi vállalkozási ágazatról és 
az azt alkotó számos szervezetről. 

c. Észak-Macedónia 

A munkaalapú felnőttképzés szolgáltatóinak Észak-Macedóniában a következő főbb 
problémákkal kell szembenézniük: 

 Az egész életen át tartó tanulás rendszerét az országban tovább kell fejleszteni a 
felnőttképzési programok mennyiségének és minőségének javítása érdekében, 
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főként a nem formális oktatás területén. Korlátozott számban állnak 
rendelkezésre magas színvonalú és tanúsított felnőttképzési programok és 
munkaalapú felnőttképzési szolgáltatók. A nem formális oktatás és képzés iránt 
viszonylag alacsony a kereslet és a vállalatok kevéssé ismerik a munkavállalók 
képzésének előnyeit. A munkaerő-felmérés adatai például azt mutatják, hogy 2017-
ben a 25-64 éves lakosságnak mindössze 2,3%-a vett részt oktatásban és 
képzésben a felmérést megelőző négy hétben. Ez jóval alacsonyabb, mint a 10,9%-
os uniós átlag. Az egész életen át tartó tanulás felmérésének 2016-os adatai azt is 
jelzik, hogy a 25 és 64 év közötti foglalkoztatottak mintegy 10%-a vett részt 
munkájához kapcsolódó nem formális képzésben vagy oktatásban (akár a 
munkáltató által fizetett, akár a munkavállaló maga fizette). Az EU-ban átlagosan a 
foglalkoztatottak több mint egyharmada (35,8%) vett részt valamilyen munkával 
kapcsolatos képzésben vagy oktatásban. Ezek az adatok azt mutatják, hogy Észak-
Macedóniában nagyon kevés felnőtt fejleszti készségeit és ismereteit munkahelyi 
pályafutása során. Ez valószínűleg hátráltatja termelékenységüket, 
következésképpen fizetésüket és előléptetési kilátásaikat. 

 Ez azt mutatja, hogy a készségek iránti kereslet és a kínálat közötti eltéréseket 
enyhíteni kell. Az országban a készségkínálat irányításában különböző érdekelt 
felek vesznek részt. Ezek közé tartozik az Oktatási és Tudományos Minisztérium, a 
Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium, a Állami Foglalkoztatási Hivatal, a 
szociális partnerek, a nem kormányzati szervezetek, a kutatóintézetek és a 
nemzetközi adományozó szervezetek. 

d. Portugália 

A portugáliai WISE-ok 11 interjújában az ágazat képviselői aggályokat fogalmaznak meg 
a finanszírozással kapcsolatban. A 11 WISE mindegyike megemlítette, hogy több 
finanszírozásra lenne szükség, egyrészt a gyakornokokat támogató több szakember, 
másrészt több munkavállaló alkalmazásához. A bürokratikus terhek pedig megnehezítik, 
hogy az egyes felhasználóknak személyre szabott szolgáltatást nyújtsanak. Különösen 
aggályos: 

 A WISE-oknak több támogatásra és ágazatspecifikus szakpolitikára van 
szükségük ahhoz, hogy a kiszolgáltatott személyek munkaalapú 
integrációjával kapcsolatos feladataikat ellássák. A megkérdezettek számára 
ugyanakkor teljesen egyértelmű, hogy a rendes nyílt munkaerőpiacon való 
foglalkoztatás olyan cél, amely a célcsoportok és a hagyományos vállalkozások 
számára is előnyös. A gazdasági tevékenységek dimenziója és a WISE-ok által a 
fenntarthatóság érdekében felhasznált erőforrások sokfélesége ellenére a de facto 
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WISE-ok számára a gazdasági és pénzügyi fenntarthatóság folyamatosan kihívást 
jelent. Valójában a társadalmi vállalkozás fogalmának mind jogi értelemben, mind 
pedig a politikai, ideológiai és közvélekedésben tapasztalható tisztázatlanságából, 
természetszerűen következik a társadalmi vállalkozásokat és a szociális gazdaság 
vállalkozásait egyértelműen támogató politikai intézkedések hiánya. A jogi és 
adórendszereket meghatározó törvények nélkül a konkrét vagy új finanszírozási 
forrásokhoz való hozzáférés hiánya, a meglévő finanszírozási mechanizmusok 
összetettsége, a szociális befektetések és az eredményalapú közbeszerzés 
ösztönzőinek hiánya miatt a szociális gazdaság szervezetei, amelyek a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek munkaerő-piaci integrációjára 
összpontosítanak, "kénytelenek olyan támogatott projektekhez folyamodni, amelyek 
nem garantálják az e célcsoportokra adott válasz fenntarthatóságát" (Meira & 
Martinho, 2021). 

 A WISE-ok társadalmi és gazdasági dimenziója között paradoxon áll fenn. Még 
nehezebbnek tűnik a helyzet a nem a fogyatékossággal élőket támogató WISE-ok 
esetében. Azok számára, akik ezt a célcsoportot támogatják, megoldást jelenthet a 
rehabilitációs beavatkozás alatt álló termelési egység. A más kiszolgáltatott 
célcsoportokat támogató WISE-ok esetében – mivel ezek a szociális szolgáltatások 
területén működő szociális gazdasági szervezetek – a gazdasági szférában 
folytatott tevékenység során nehézségek merülnek fel. Ezért többen közülük 
hagyományos vállalkozást hoznak létre. De mivel társadalmi vállalkozásként nem 
rendelkeznek rájuk vonatkozó jogi kerettel, így úgy tűnik, nehéz tevékenységüket 
rendes piaci viszonyok között folytatni és megállni a helyüket a kapitalista 
vállalatokkal szembeni versenyben. 

e. Románia 

A romániai helyzet a következő kihívásokat rejti magában: 

 A 2010-2014-es évek elején történt ígéretes kezdetek ellenére a WISE-ok nem 
tudtak bővülni, és nem sikerült integrálódniuk a szociális és foglalkoztatási 
szolgáltatások keretébe és az állami támogatási intézkedések rendszerébe. Az 
Európai Szociális Alap nemzeti programjai az induló vállalkozásokra 
összpontosítottak, ami a rossz ökoszisztéma miatt nem bizonyult fenntarthatónak – 
2020-ban mindössze 13 WISE létezett, ez a szám 2021-ben nőtt az induló 
vállalkozások finanszírozására irányuló új ESZA támogatási forduló következtében. 
Ezek fenntarthatósága bizonytalannak tűnik a leghátrányosabb helyzetűek 
társadalmi vállalkozásokon keresztüli munkaerőpiaci integrációját célzó folyamatos 
és szisztematikus támogatási intézkedések hiányában. 2021 márciusára mindössze 
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20 olyan aktív társadalmi vállalkozás volt, amelyek érvényes szociális minősítéssel 
rendelkeztek (nem függesztették fel őket), és a kiszolgáltatott csoportokból 
származó munkavállalókat integráltak. Ezek összesen 303 munkavállalót 
foglalkoztattak, ebből 86 fő származott kiszolgáltatott csoportból. Egy vállalkozásnak 
üzleti tapasztalatra van szüksége – gazdasági és társadalmi tevékenységre egy 
életképes munkaerő-integráló program elindítása előtt. Az Európai Szociális Alap 
támogatási programja, amely a POS DRU 2007-2013 keretében nyújtott 
finanszírozást az induló vállalkozásoknak a kiszolgáltatott csoportok társadalmi-
szakmai integrációja területén, középtávon nem vezetett életképes társadalmi 
vállalkozások létrehozásához. A romániai foglalkoztatáspolitikáknak az európai 
foglalkoztatási politikákkal való összehangolását célzó, a munkaerő-integráló 
társadalmi vállalkozások minősítését szolgáló rendszer a gyakorlatban 
hatástalannak bizonyult, ezért a szociális ágazatban működő nem kormányzati 
szervezetek nem választották a csak egyéb adminisztratív feladatokkal járó, állami 
támogatási intézkedések nélküli besorolást. A WISE-modell még nem épült be 
megfelelően a szociálpolitikába és a kiszolgáltatott csoportokat célzó foglalkoztatási 
intézkedésekbe, így egyelőre nem tudta meghozni a várt eredményeket. 

 A WISE-ok keretét támogató nemzeti politika hiánya Romániában. Csak az 
ESZA nemzeti operatív programja által támogatott programok segítik a WISE-ok 
beindítását. Ezen kívül a WISE-ok csak szimbolikus támogatási intézkedésekre 
támaszkodhatnak, nevezetesen a WISE-okat elismerő helyi foglalkoztatási 
szolgálatok által nyújtott regisztrációs, marketing- és terméktámogatási 
tanácsadásra, vagy más jogszabályokból eredő, meglévő támogatási 
intézkedésekre, amelyekben a vállalkozási státuszuk alapján részesülhetnek (kkv-
k, hátrányos helyzetű munkavállalók munkáltatói). Ezért a WISE-szervezetek 
számára a legkiemelkedőbb téma, hogy olyan jobb jogszabályokat 
szorgalmazzanak, amelyek nemcsak elismerik a munkaerő-integráló vállalkozás 
státuszát, hanem elismerik e szervezetek helyi szinten kifejtett hatását is, és több 
eszközt biztosítanak számukra tevékenységük hatásának növeléséhez. Az első 
lépés, amely jelenleg közfigyelemre tart számot, az, hogy a hátrányos helyzetű 
munkavállalók számára támogatást és adócsökkentést kell biztosítani, ahogyan az 
éves nyereségadó tekintetében is kedvezményre van szükség. 

f. Szerbia 

Bár az egész életen át tartó tanulás koncepciója és a WISE-ok fejlesztése olyan terület, 
amelyet Szerbiában fejleszteni kell, ezt a politikai akarat, a stratégiai irányítás és a 
közigazgatási kapacitás hiánya különösen hátráltatja. 
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 A társadalmi vállalkozói szellemről szóló törvény elfogadására irányuló 
érdekérvényesítési folyamat és a civil társadalom által 2019 végén kidolgozott 
javaslat felhasználása, valamint a WISE támogatási hálózatának az összes érintett 
szereplő együttműködésével történő bővítése hatékonyabb és reálisabb lenne, ha 
megfelelő módszereket dolgoznának ki az általuk elért társadalmi hatás mérésére. 
Emellett a törvény elfogadása előtt meg kell határozni és végre kell hajtani bizonyos 
gyakorlati megoldásokat, például a gazdasági fenntarthatóság elérését szolgáló, 
valamint a társadalmi vállalkozói szellem támogatásával, koordinálásával, nyomon 
követésével és irányításával kapcsolatos igényeket kiszolgáló támogatási 
rendszerek fejlesztését. Az ágazatfejlesztés intézményi mechanizmusának 
létrehozása hozzájárulna a társadalmi kohézió és a magán-, az állami és a civil 
szektor közötti általános bizalom növeléséhez is. E tekintetben szükség van a 
nyilvános párbeszéd újraindítására. A törvény megteremti a fejlesztési programok 
és támogatási intézkedések létrehozásának alapját, és teret nyit új szereplők 
bevonásához a WISE-ökoszisztémába. A 2019-ben kidolgozott, a társadalmi 
vállalkozói szellemről szóló törvénytervezet szilárd alapot nyújt az ágazat 
fejlődésének azonosítására és megalapozására irányuló további erőfeszítésekhez. 
Hosszú konzultációs folyamatot követően, az uniós és a regionális bevált 
gyakorlatokra támaszkodva jött létre, és a helyi körülmények figyelembevételével az 
európai normák prizmáján keresztül közelíti meg a társadalmi vállalkozásokat. A 
szerbiai WISE-szektor kicsi, de heterogén, így különböző formákban jelenik meg, 
különböző társadalmi befolyási területekkel, ez utóbbiak közül a legjelentősebbek a 
gazdasági szerepvállalás erősítése és a foglalkoztatás. Vannak azonban olyan 
közös vonásaik, amelyek társadalmi küldetésükben nyilvánulnak meg: az üzleti 
működésnek a közösség igényeihez való gyors hozzáigazításában, az erős ügyfél- 
és kedvezményezetti közösségben, valamint abban az elsődleges motivációjukban, 
hogy ne veszítsenek el munkahelyeket. A felnőttképzés, amelyet a WISE-ok 
fejlődésének fontos elemeként ismernek el, jelentős szerepet játszik e küldetés 
megvalósításában, de mivel a döntéshozók részéről a WISE-ok által játszott 
szerepet még mindig nem ismerik el teljes kapacitásában, elmondható, hogy a 
felnőttképzés területén a fejlődés dinamikája számos korlátozással néz szembe.  

 A WISE-szektorból toborzott felnőttképzési szolgáltatók irányítására 
valamennyi fent említett jogi korlátozás kiterjed. Munkájukat az országnak a 
társadalmi vállalkozók képzését és oktatását támogató szolgáltatásokkal való 
lefedettségének kérdéseire kell összpontosítani – az intézmények hálózatba 
szervezésével és együttműködésével, elsősorban helyi szinten. A hálózatok 
kialakítására és a WISE-ok közötti együttműködésre összpontosítva erősítik 
kapacitásaikat az ágazat megerősítésére irányuló fellépésben, és olyan jogi teret 
biztosítanak, amely lehetővé tenné számukra, hogy szabadon teljesíthessék 
társadalmi küldetésüket. Az érdekérvényesítés és a promóciós kampányok 
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szervezése révén a WISE-ok növelnék a felnőtteket támogató és képző 
szolgáltatások ismertségét, láthatóságát és fontosságát. Szerbia pozitív 
makrogazdasági tendenciái nem oldották meg az egyenlőtlenségek kialakulását és 
a gazdasági szakadék elmélyülését, ami eltávolítja az országot a fenntartható 
gazdasági növekedéstől, és veszélyezteti a munkavállalói és egyéb jogok 
érvényesülését – a világjárvány okozta válság a munkaerőpiac különböző csoportjait 
érintette, különösen az informális gazdaságban dolgozókat, valamint a marginalizált 
és kiszolgáltatott csoportokat. 

 Nincsenek erős és elkötelezett intézmények a WISE-ok előmozdítására és 
fejlesztésére, és hiányoznak az állami támogatási intézkedések. A WISE-ágazat 
kizárólag adományozói támogatással fejlődött. Emellett a WISE-ok különböző jogi 
formákban működnek (így különböző adóügyi szabályok vonatkoznak rájuk), ami 
tovább nehezíti kedvezőtlen piaci helyzetüket. 

g. Szlovákia 

Szlovákiában a "Beruházási támogatás társadalmi vállalkozásoknak – vissza nem 
térítendő komponens" című projekt – amelyet nemzeti szinten hoztak létre a bejegyzett 
társadalmi vállalkozások támogatása céljából – tartalmazza azt a feltételt, hogy a 
beruházási támogatás igényléséhez kölcsönhöz kell jutni. A gyakorlat azt mutatta, hogy 
sok WISE még csak meg sem próbált pályázni, és azok, akik igen, hagyományos 
kereskedelmi bankokhoz fordultak kölcsönért. A Slovenská sporiteľňa és (szlovák 
partnere, a Social Innovators révén) a lengyel TISE bank által a szociális kölcsön 
megszerzésére bevezetett rendszer viszonylag sok WISE-t kizár a támogatás 
megszerzésének lehetőségéből, és összetett és különösen hosszadalmas mások 
számára. A hitelkérelmek elbírálása általában több mint fél évig tart. 

Ez többféle hipotézissel is magyarázható, például: 

 A társadalmi vállalkozások nem férnek hozzá/nem rendelkeznek humán tőkével a 
minőségi tanácsadáshoz és a befektetési kérelmek elkészítéséhez nyújtott 
támogatáshoz; 

 A Munkaügyi Minisztérium részéről is hiányzik a humán tőke. A szociális 
gazdasággal foglalkozó osztálya (a regionális központok munkatársait nem 
számítva) 5 főből áll, miközben Szlovákiában jelenleg 422 bejegyzett társadalmi 
vállalkozás van; 

 A társadalmi vállalkozásokat aggasztja a hatóságok következetlen megközelítése a 
foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti hozzájárulások jóváhagyása 
és kifizetése tekintetében. A hozzájárulás kifizetésére irányuló kérelmek 
benyújtásának adminisztratív összetettsége is nagy terhet jelent. 
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A társadalmi vállalkozások körében leggyakrabban felmerülő aggályok a következők: 

 A munkavállalói támogatási intézkedések igénybevételéhez kapcsolódó aránytalan 
adminisztratív/bürokratikus terhek; 

 A hátrányos helyzetű munkavállalók különböző csoportjainak felvételével 
kapcsolatos körülmények (szabályok, felelősségek és kötelezettségvállalások) 
tisztázatlansága. 

h. További országok 

Franciaország 

Franciaországban a WISE-okat egyre inkább a foglalkoztatástól legtávolabb álló 
munkavállalók integrációját elősegítő szereplőként ismerik el. Ez a támogatás különösen 
erős nemzeti szinten, és jelentős állami támogatással jár. Így 2019-ben az állam azt a célt 
tűzte ki, hogy 2022-ig 100 000 további munkahely jöjjön létre a munkába visszatérők 
számára. Ennek érdekében számos intézkedést hoztak: először is, jelentősen 
megnövelték az ágazat pénzügyi támogatását (a költségvetés 2019 óta növekszik, 2021-
re 890 millió euróról elérte az 1,3 milliárd eurót); több, az ágazat fejlődését elősegítő 
jogalkotási szöveget is megszavaztak, például a 2020 novemberében elfogadott 
integrációs törvényt. Regionális és megyei szinten a WISE állami hatóságok általi 
elismerése nem mindenhol egyforma. Míg egyes területek erőteljesen támogatják a 
fejlődésüket (a WISE-ok közbeszerzési szerződésekbe való bevonásának 
előmozdításával), más területek valamivel tovább lassítják fejlődésüket. Egyes területi 
önkormányzatok ugyanis továbbra is korlátozzák az ágazat fejlődését azáltal, hogy 
korlátozzák a vállalatok tevékenységi területeit (pl. engedélyt adnak a kartondobozok 
újrahasznosítására, de az üveg újrahasznosítására nem) vagy a helyi beavatkozási 
területüket (pl. A város külvárosi területén dolgozhatnak, de B város agglomerációjában 
nem). Ezek a korlátozások valójában a versenyszabályozás nevében történnek, de a 
WISE-ok vállalkozói dimenziójának figyelembevétele nélkül. 

A francia WISE-ok a támogatási politikák hatékonysága tekintetében is kihívásokkal 
szembesülnek.  Annak ellenére, hogy a WISE-ok számára a hátrányos helyzetű 
munkavállalók támogatására rendelkezésre álló álláskeresési támogatások szükségesek, 
több francia tanulmány is kimutatta, hogy a jelenlegi álláshelyekre nyújtott támogatási 
összegek nem teszik lehetővé ezen kevésbé képzett munkavállalók felvételének 
kompenzálását és támogatásuk finanszírozását. Ezen túlmenően, egy régóta felvetett 
kérdés, hogy hiányoznak az inkluzív társadalmi vállalkozások fejlesztését lehetővé tevő 
befektetések. Tavaly óta az inklúzió fejlesztését támogató alap (FDI) további összegeket 
kapott (2020-ban 20 millió euróról 120 millió euróra, 2021-ben 150 millió euróra nőtt a 
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források összege). A fejlesztést és munkahelyteremtést elősegítő projektekre vonatkozó 
felhívásokat indítottak, amelyek a 100 000 további munkahely eléréséhez szükséges 
méretváltozást (gépvásárlás, kereskedelmi beruházások, K+F) finanszírozzák. 

 

Hollandia 

A WISE-ok száma Hollandiában egyre nő, és a WISE-ok szerepét a munkaerő- 
integrációban fontosnak tartják. A 2015-ös decentralizációnak köszönhetően a terület 
változóban van, és erre az állami és a magánszektor is reagál. Amint azt már fentebb 
említettük, folyamatban van egy politikai vita a társadalmi vállalkozások jogi keretének 
megteremtéséről. Ez lehet a következő lépés a hollandiai WISE-ok megerősítése felé. Ha 
a jogi keretet hatályba léptetik, az (potenciálisan) nagyszerű adatforrás lehet a WISE-okra 
nézve. Ez nagyon üdvözlendő lenne, mivel a jelenleg rendelkezésre álló adatok nagyon 
korlátozottak és igen eltérőek. 

Hollandiában eddig nem hoztak létre támogatási programokat a társadalmi vállalkozások 
és a WISE-ok számára. A helyi önkormányzatok, valamint a Social-EnterpriseNL (Buy 
Social), a De Omslag (WISE-ok támogatása az amszterdami régióban) és más, a szociális 
közbeszerzéssel kapcsolatos kezdeményezések is tesznek ilyen irányú erőfeszítéseket. 
Ezeknek az erőfeszítéseknek a hatása eddig korlátozott volt, ami a tudatosság sikeres 
növelésével változhat. 

A közelmúltban új kezdeményezést indítottak 40 hollandiai közepes/nagy város 
önkormányzatai, akik az úgynevezett G40-ben egyesültek. Ez a hálózat a szociális, 
gazdasági és városfejlesztéssel kapcsolatos politikai területekre összpontosít. A G40 a 
központi kormánnyal, a szociális partnerekkel és az üzleti szférával együtt létrehozta a 
City Deal: Impact Entrepreneurship (Városi megállapodás: Hatásos vállalkozás) 
elnevezésű kezdeményezést, amelyben a partnerek "elkötelezték magukat a növekedés, 
az életminőség és az innováció mellett a holland és az európai városi hálózatban". A City 
Deal célja, hogy csökkentse a társadalmi vállalkozások növekedése és virágzása előtt 
álló akadályokat. Ennek érdekében erőfeszítéseket tesznek a hálózatépítés erősítésére; 
a társadalmi kihívásokra vonatkozó üzleti modelleket alakítanak ki; a társadalmi 
vállalkozók növekedésére összpontosítanak; és hozzáférhetőbbé teszik a forrásokat a 
társadalmi vállalkozások számára (Social Enterprise, 2021c). A City Deal katalizátornak 
tekinthető a társadalmi vállalkozások és a WISE-ok ösztönzésében. A City Deal hatásai 
még nem láthatók, mivel a kezdeményezés csak nemrég, 2021. március 11-én, indult el. 
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Következtetések 
 

Az elemzett országok kevesebb mint 60%-a rendelkezik a WISE-ok külön jogszabály 
vagy politika által pontosan meghatározott jogállásával és elismerésével. A vizsgált 
országok némelyikében, például Magyarországon, még a szociális gazdaság olyan fő 
fogalmairól sincs konszenzus, mint például a társadalmi vállalkozások. A szociális 
gazdaság úttörője azonban Franciaország, amely 1979-ben nyilvánosan elismerte a 
WISE-okat, és 1985-ben már elfogadta a társadalmi vállalkozásokat támogató első állami 
programot. 

A 19 vizsgált országban nincs egységes felfogás a WISE felnőttképzési 
szolgáltatóként való azonosítása és elismerése tekintetében (lásd Magyarország 
példáját, amely csak a fogyatékossággal élőkkel foglalkozó rehabilitációs társadalmi 
vállalkozásokat ismeri el WISE-ként, kizárva minden más kiszolgáltatott csoportot, 
amelynek más társadalmi vállalkozás nyújthat szolgáltatást, vagy Észak-Macedónia 
példáját, amely a WISE-t inkább informális oktatási formának tekinti, mint felnőttképzési 
szolgáltatónak). A 19 vizsgált európai országban nagyobb az összhang a 
fogyatékossággal élőknek, mint a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozó 
személyeknek szolgáltatásokat nyújtó szervezetek meghatározásában és 
elismerésében. Ezért a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek számára nyújtott 
adókedvezmények következetesebben jelennek meg, mint a más típusú kiszolgáltatott 
csoportokat segítő szervezetek számára nyújtottak. A WISE-ok elismerésének hiánya 
miatt a legtöbb vizsgált országban, pl. Magyarországon, Írországban, Észak-
Macedóniában, Portugáliában és Hollandiában kevés adat áll rendelkezésre a WISE-ok 
helyzetéről. 

A WISE-k legtöbb jogi keretét nemzeti szinten fogadták el, a regionális szintű végrehajtás 
néhány kivétele mellett, például Belgiumban, Olaszországban, Szlovéniában és 
Spanyolországban. 

Azokban az európai országokban, amelyek már rendelkeznek a WISE-okra 
vonatkozó jogi kerettel, az érintett szervezetek némelyike a WISE-ok fejlődése és 
fenntarthatósága szempontjából korlátozónak vagy használhatatlannak tartja a 
jogszabályokat, például Romániában és Szerbiában. Románia esetében a szociális 
gazdaságra vonatkozó törvény több kötelezettséget ró a WISE-okra, mint amennyi jogot  
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és előnyt biztosít számukra, ezért több szervezet lemondott arról, hogy WISE-ként jogi 
elismerést szerezzen, vagy nem is szándékozik azt elérni. 

A WISE-ok nemzeti szinten a legtöbb európai országban a hátrányos helyzetű 
munkavállalók felvételéhez nyújtott támogatás formájában kapnak 
adókedvezményt, ezt követi a (nyereségre vonatkozó) társaságiadó-mentesség. 

A vizsgált európai országokból származó, a kiszolgáltatott csoportoknak nyújtott 
szolgáltatásaikhoz csekély pénzügyi támogatásban részesülő WISE-ok többsége más 
mechanizmusokat használ a túléléshez: a magánpiacokon való működést és a gazdasági 
tevékenységből származó jövedelmet, a magánszponzorációt (Franciaország 
kivételével), az általános adománygyűjtést, a mikrofinanszírozást, a szociális 
kölcsönöket, és a támogatásokhoz való hozzájutást. 

Még ha a tanulmányban részt vevő országok beszámolnak is állami intézmények és 
WISE-ok közötti együttműködésről, vagy maguk a WISE-ok között létrejövő 
együttműködésről, a WISE-ok nemzeti hálózatai kevéssé reprezentatívak. Az európai 
országokról szóló tanulmányokban Írország, Szerbia és Magyarország sorolta fel a 
legszélesebb körű és legrégebbi nemzeti hálózatokat. Ennek ellenére a WISE-hálózat 
fontossága a jelenlegi kutatásban részt vevő országok némelyikében kihívásként jelenik 
meg, sőt, nyíltan ki is mondják azt (pl. Magyarország az elszigeteltséget és a WISE-ok 
közötti együttműködés hiányát emelte ki, ami akadályozza a politikai döntéshozók felé 
irányuló pozitív lobbitevékenységet, és megakadályozza a téma tudatosítását az 
országban).  
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