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BEVEZETŐ
Tanulmányunk a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat pályázati programjának támogatásával
készült.
„A sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos Módszertani és gyakorlati
tanulmányok, szakmai anyagok készítésére vonatkozó projektötletek benyújtása” c. pályázati
felhívásra benyújtott koncepciónkban a téma aktualitását és fő célkitűzését a
következőképpen határoztuk meg: az Európa 2020 stratégia, a CAP 2014-2020 közötti
időszakára vonatkozó vidékfejlesztési prioritások, valamint a kormányhatározatokkal
közelmúltban elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, és a Nemzeti
Vidékstratégia, továbbá az idén elindult Start mintaprogram alapvető törekvése, hogy átfogó,
integrált választ adjon a vidéki térségek leszakadásának megállítására, a vidék problémáinak
kezelésére. A Nemzeti Vidékstratégia a helyi gazdaságfejlesztés stratégiai programban
nevesíti és emeli ki a szociális gazdaságot, de emellett számos egyéb, iránymutató
dokumentum és a közelmúlt különböző támogatási-fejlesztési programjai is bizonyítják, hogy
a szociális gazdaság helyzete – támogatása - fejlesztése okán megkerülhetetlen elem a
vidékfejlesztés. A tanulmány célja három alföldi megye - Békés, Csongrád, Jász-NagykunSzolnok – szociális gazdasági szervezetei helyi gazdaságfejlesztési kompetenciáinak feltárása,
fejlesztési igényeinek és szükségleteinek meghatározása. Javaslatok kidolgozása annak
érdekében, hogy a helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepük erősödni tudjon.
Már a tervezés idejében is érzékeltük, hogy bár a témánkhoz kapcsolódó fogalmak – szociális
gazdaság, szociális gazdaság szervezetei, helyi gazdaságfejlesztés stb. – a közelmúltban a
szakmai közbeszéd „aktív részeivé” váltak, a fejlesztési dokumentumok, szakmai és
tudományos publikációk gyakori témái lettek, mégis mind a kutatásba bevontak körének
meghatározásai, mind a téma alapvető tartalmainak behatárolásai számos dilemmát
hordoznak. A dilemmák „oldására”, választásaink magyarázatához/indoklásához
felhasználtuk e témában született tanulmányokat és szakmai anyagokat. A téma aktualitásának
összefoglalásához bemutatjuk azokat a stratégiai dokumentumokat, amelyeknek különösen
fontos jelentőségük van és lehet a vidékfejlesztés és szociális gazdaság területén.
A szociális gazdaság szervezeti körének meghatározásához elengedhetetlen a hazai szociális
gazdaság határait, az elméleti fogalmi kereteket bemutató áttekintés. Úgy véljük, várható
olvasóinkat a különböző megközelítések és értelmezési keretek, a fogalmi sokszínűség
megismerésével és változatos modellek áttekintésével nem elbizonytalanítjuk. Sokkal inkább
reméljük, hogy segítjük a szektorban különböző szerepekben érintett gyakorlati
szakembereket abban, hogy kompetensebben vegyenek részt helyben a problémák
megoldásában és kapcsolódjanak a szociális gazdaságfejlesztés szakmai folyamatába.
A kutatásunkban a fókuszcsoportos és a mélyinterjúk felvételével több mint 20
szervezetvezetővel kerültünk kapcsolatba, s szereztünk információt, ismertük meg
véleményüket.
A mélyinterjúk felvétele előtt több formában tájékozódtunk a szervezetekről. Természetesen
összeállítottuk az interjú vezérfonalát, melytől azonban jelentősen eltértünk. Sokkal
hangsúlyosabb szerepet szántunk az egyedi sajátosságok és a speciális helyi jellemzők és
személyes vélemények feltárásának, mint annak, hogy azonos tematikának megfelelő adatokat
gyűjtsünk a különböző szervezetekről.
Az interjúkból feltáruló információkból, véleményekből azokat gyűjtöttük össze, amelyek a
kutatási program fókuszát is jelentették, vagyis hogy a szervezetek jelentősebb
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vidékfejlesztési szerepvállalásához melyek az előrevivő, pozitív elemek és melyek az
akadályozó tényezők. Ezekre alapozva fogalmaztuk meg javaslatainkat, melyet a hazai
szociális gazdaság és vidékfejlesztés szereplőinek szánunk.

A TÉMA AKTUALITÁSÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
A téma aktualitása-európai és hazai kihívások a vidékfejlesztés helyi gazdaságfejlesztés
szegmensében, a szociális gazdaság, mint ismert és elismert eszköz jelentősége ezen a
fejlesztési területen-a fejlesztési –programozási dokumentumok alapján
Vidéki térségeink fejlesztésének témája jelenleg is fókuszában áll a különböző
tudományterületeken tevékenykedő szakemberek vizsgálódásaiban és a szakmai fórumokon.
Az elmúlt évek összegzéseit tartalmazó hazai területfejlesztési politika számot ad arról, hogy
az alkalmazott eszközök nem minden esetben hatékonyak az ország elmaradott térségeinek
felzárkóztatására. Hathatós segítség, eredmény nem, vagy csak részben mutatkozik. Mint
ahogy az az elmúlt évek folyamán kiderült, változtatni szükséges az eddigiekben alkalmazott
eredménytelen metódusokon. Új stratégia mentén megalkotott elméleti és gyakorlati
módszereket kell alkalmazni a vidékfejlesztés, a regionális és a helyi gazdaságfejlesztés
megindítása, fejlesztése érdekében.
A helyi gazdaságfejlesztésnek jelenleg nincs egységesen elfogadott definíciója. Mezei (2006)
több kutató tanulmányait vizsgálva megállapította, hogy a helyi gazdaság szereplői a
fejlesztéseket főként a helyi értékekre alapozzák, de külső erőforrásokat is igénybe vesznek.
Az általa meghatározott fogalom: „A helyi gazdaságfejlesztés olyan, a helyi gazdaság életébe
történő, külső és/vagy belső erőforrásokat hasznosító, tudatos beavatkozás, amelynek
kezdeményezője lehet külső szereplő is (p1. kormányzat, EU, külföldi tőke), de a folyamat
kulcsa mégis a helyi szereplők részvétele, akik vagy kezdeményezőként, vagy a külső
fejlesztési elképzelés elfogadóiként, támogatóiként és alakítóiként lépnek fel.”
Míg Fekete (2001) a kistérséget, addig Faragó (1990) a régiót tekinti a helyi gazdaság
fejlesztés megfelelő területi szintjének.
A VÁTI Nonprofit Kft. (2010) saját kutatásai alapozva szintén megalkotta a saját definícióját
„Helyi gazdaságfejlesztés minden olyan beavatkozás, amely a helyi gazdaság bármely
komponensének, vagy a helyi gazdaság egészének módosítása által, és/vagy korábban hiányzó
komponens(ek) bevonása révén, és/vagy kihasználatlan komponensek újraélesztésével a helyi
gazdaság egy vagy több jellemzőjét (eredményességét, hatékonyságát, jövedelmezőségét, a
kibocsátott termékek/ szolgáltatások minőségét, a foglalkoztatottságot, a rendszer
fenntarthatóságát) javítja.”
A különböző nemzetközi szervezetek, mint például az OECD (Gazdasági Együttműködés és
Fejlesztés Szervezete) vagy az Európai Unió nagyban befolyásolják a helyi
gazdaságfejlesztési folyamatokat, hiszen a helyi fejlesztésekre irányuló ajánlásaik és
specifikus programjaik segítik az ilyen irányú tevékenység kiterjesztését. Erre jó például
szolgál az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2012. december 13. (23.01) (OR. en) 17352/1/12
REV 1. AGRI 841 AGRISTR 174 CODEC 2938 dokumentum 5 cikk, 6 pontjában (Az
Európai Unió vidékfejlesztési prioritásai) hangsúlyozott, fejleszteni kívánt területek
felvázolása:
„6) A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés
támogatása a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre:
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a) a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a
munkahelyteremtésnek a megkönnyítése;
b) a helyi gazdaság fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben;
c) az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatuk
előmozdítása, és minőségük javítása a vidéki térségekben.”
Az említett dokumentum 1. fejezet (A programozás tartalma) 7. cikke (Vidékfejlesztési
programok) szerint: az EMVA (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) tagállamok
benyújthatnak egyetlen, a tagállam egész területére vonatkozó, vagy több regionális
programot, vagy egy nemzeti és több regionális programot. Ha a tagállam az utóbbi variációt
nyújtja be, az intézkedéseket és/vagy a művelettípusokat vagy nemzeti, vagy regionális
szinten kell programozni, illetve gondoskodni kell arról, hogy a nemzeti és a regionális
programok összhangban legyenek egymással. Továbbá a 9. cikk taglalja a helyi fejlesztési
stratégiák keretében előirányzott tevékenységeket, a 36. cikk a vidéki térségekben az alapvető
szolgáltatások biztosítását és a falvak megújulásának elősegítése érdekében végrehajtandó
tevékenységeket, illetve a 21. cikk az említett intézkedés közötti mechanizmusok leírását.
Az Európai Bizottság Brüsszel, 2012.3.14. COM(2011) 615 final/2. 2011/0276 (COD)
Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2011)615 du 6.10.2011 Concerne:
toutes les versions linguistiques. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közös
Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra,
Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről {SEC(2011) 1141} {SEC(2011) 1142} dokumentum 29. cikkében (helyi
vidékfejlesztési stratégia) szintén központi helyet kap a helyi gazdaságfejlesztési stratégia,
mely az alábbi elemeket tartalmazza:
„a) a stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása;
b) a terület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek az elemzése, beleértve az előnyök,
hátrányok, lehetőségek és veszélyek elemzését;
c) a stratégia és a célkitűzései leírása, a stratégia integrált és innovatív jellegének a leírása és
a célkitűzések hierarchiája, beleértve a kimenetek vagy eredmények egyértelmű és mérhető
céljait.
d) a közösség stratégia kidolgozásába történő bevonásának a leírása;
e) egy cselekvési terv, amely bemutatja, hogyan történik a célkitűzések alapján az
intézkedések meghatározása;
f) a stratégia irányítási és figyelemmel kísérési intézkedéseinek a leírása, amely bemutatja,
hogyan tudja a helyi akciócsoport végrehajtani a stratégiát, és az értékelésre vonatkozó
konkrét intézkedések leírása;
g) a stratégia pénzügyi terve”
A 30. cikke szerint, a stratégia végrehajtó szervezetei a helyi akciócsoportok: „(1) A helyi
fejlesztési stratégiákat helyi akciócsoportok tervezik meg és hajtják végre. A tagállamok
határozzák meg a helyi akciócsoportok szerepkörét és a vonatkozó programok
végrehajtásáért felelős hatóságokat a stratégiával kapcsolatos valamennyi végrehajtási
feladatot illetően”.
A nemzetközi szervezetekhez hasonlóan a helyi gazdasági fejlesztésekre képes hatást
gyakorolni az állam is, mivel egy adott országon belül a kormányzat határozza meg a
szabályozási kereteket és a gazdaságfejlesztési intézményrendszert. Magyarország vidéki
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térségei számára kiemelt fontosságú, hogy mi történik természeti erőforrásaival és értékeivel,
(termőföld, vízkészlet, ökoszisztéma-szolgáltatások, stb.), meg tudjuk-e őrizni a természetes
és természet közeli élőhelyek és az azokhoz kötődő fajok sokszínűségét, a mezőgazdasági
termelés kedvező biológiai alapjait, GMO mentességét, tudjuk-e biztosítani az ország, illetve
tágabb térsége jó minőségű élelmiszerekkel történő ellátását, képesek vagyunk-e
alkalmazkodni az éghajlatváltozás várható hatásaihoz, és tudunk-e megfelelő élet- és
munkalehetőségeket biztosítani a lakosság számára? Ezen stratégiai kihívásokat foglalja össze
a magyar kormány által megalkotott Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 („a magyar vidék
alkotmánya”). A 3.3.2 A Közös Agrárpolitika (KAP) várható változása című fejezet kitér a
többfunkciós európai agrármodell három fő célterületére:
„1.

Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmeket és a szektor
versenyképességét – a történelmileg meghatározott hátrányokat szem előtt tartva –
javítani kell.
2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: a termőföldek hasznosítása
során ösztönözni és ellentételezni kell a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban a
közjavak előállítását, az innovációnak a „zöld növekedést” kell szolgálnia, alkalmazkodni
kell a klímaváltozás következményeihez.
3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés: maradjanak fenn a vidéki közösségek és legyenek vidéki
munkahelyek, színesebbé kell tenni a helyi gazdaságot és jövedelemforrásokat, meg kell
őrizni a változatos gazdálkodási szerkezetet és erősíteni kell a helyi piacokat. „
A Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 7.6. pontja részletesen taglalja a helyi
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseket. Hangsúlyozza, hogy a vidéki térségek
megmaradásának, fejlődésének alapja a jól működő helyi gazdaság. Rávilágít arra, hogy az
elmúlt két évtized gazdasági, társadalmi folyamatainak következtében a legtöbb térségben és
településen teljesen új gazdasági alapokat kell teremteni. „Ennek jegyében törekednünk kell a
tájegységek önálló termelésére, a helyi mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, ipar, kereskedelem
fejlesztésére, amely a földrajzi és kulturális hagyományainkból fakadó termelési módjainkra,
terményeinkre, hagyományos növény- és állatfajtáinkra, helyi üzemeinkre alapul-hat, de
fontos a helyi energiatermelés és ellátás is. Mindezek fejlesztése munkaalkalmakat teremt a
helyi közösségek számára. Meg kell őriznünk a helyi természeti értékeket, és egészséges, helyi
termékeket kell biztosítanunk a helyi fogyasztóknak. A fenntartható helyi közösség egyik
alapvető működési elve, hogy mindig a helyi szükségleteket kell előbb kielégíteni. Fontos
továbbá, hogy fejlesszük a kisméretű, helyi üzleti és ipari tevékenységeket, mikro-, kis- és
középvállalkozásokat, a helyi értékesítés és feldolgozás egységeit, minél inkább helyi
energiaforrásokat használjunk, a pénz a lehető legtovább a helyi közösségen belül forogjon,
és a falusi közösség legyen mindig kapcsolatban a közeli város közösségével. Mindez nemcsak
helyi szintű ágazati, vállalkozási fejlesztéseket, hanem tájgazdálkodási keretbe illeszkedő, a
helyi adottságok, erőforrások felmérésére építő, a helyi gazdaságot szervezni képes szervezeti
rendszert, menedzsmentet kíván. Ebben a LEADER-nek a jövőben növekvő szerepe lehet.
Szakterületi célkitűzések:
 A vidék gazdaságának több lábra állítása.


A helyi termelés, feldolgozás és fogyasztás összehangolása, a gazdasági
tevékenységek, tranzakciók minél nagyobb körének térségen belül tartása.
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Helyi, térségi gazdasági autonómia erősítése.



Helyi gazdaságfejlesztési műhelyek, szervezet- és kapcsolatrendszer kialakítása,
erősítése.
 E stratégiai területhez a következő vidékstratégiai nemzeti programok
kapcsolódnak.”
A Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012–2020) végrehajtásának keretprogramjában a Darányi
Ignác Tervben is a tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és
életképes agrártermelés, az élelmezési és élelmiszer-biztonság, a vidéki közösségek
megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása, a fenntarthatóság, a területi és
társadalmi kohézió és a város-vidék kapcsolatok stratégiai célok mellett kiemelt jelentőséget
tulajdonítanak a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítását, a vidéki foglalkoztatás növelését
célzó prioritások megvalósításának.
A helyi gazdaság fejlesztésére különböző eszközök léteznek. A legfontosabb eszközcsoport a
humán erőforrás fejlesztés, amely leginkább a közösségépítéssel, szemléletformálással és
szakképzéssel érhető el. A gazdaság fellendítéséhez mindenképp szükségeltetik a helyi
szereplők motivált, aktív hozzáállása, elhivatottsága, szaktudása és a belső erőforrások tudatos
felhasználása. A helyi gazdaságfejlesztés legelterjedtebb eszköze a helyi termékek
előállításának és értékesítésének fejlesztése. Az ilyen jellegű fejlesztések nem csak gazdasági
okokból jövedelmezőek, hanem hozzájárulnak a helyi értékek, hagyományok, gazdálkodási
formák megőrzéséhez, erősítik az identitást, de még turisztikai vonzerőt is generálhatnak. A
Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 („a magyar vidék alkotmánya”) rávilágít arra a tényre,
hogy hazánkban egyre több helyen, alulról szerveződő helyi piacok jönnek létre, melyeken
megfelelő szervezéssel biztonságossá tehető az áruk értékesítése, kiszámíthatóvá válik az
élelmiszertermelésből élő családok megélhetése. Az import áruk nagyobb térnyerésének, a
hazai termékek visszaszorulásának kivédésére kell törekedni a helyi, illetve közvetlen
értékesítés, a közvetlen termelői-fogyasztói, város-vidék kapcsolatok fejlesztésével,
támogatásával. A Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 („a magyar vidék alkotmánya”) 7.6.1.
Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés programjában az alábbi Stratégiai irányokat és
teendőket határozták meg ezzel kapcsolatban:
„1. A helyi piacokra és értékesítésére vonatkozó speciális jogi szabályozás megalkotása
összhangban a kistermelőkre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatával, megújításával.
2. A kistermelők élelmiszerbiztonsági megfelelésének segítése a szabályozás
„testreszabásával”, valamint feszesebb és a fogyasztó számára is megnyugtatóan
átlátható ellenőrzési rendszer ki(át)alakításával.
3. A helyi piacokat, helyi értékesítést magában foglaló helyi gazdaságfejlesztési stratégiák
készítésének elősegítése. Ennek részét kell, hogy képezze a helyi termelési kapacitás,
feltételek, a helyi igények, értékesítési lehetőségek felmérése, a termelési és értékesítési
folyamatok összekapcsolása (helyi, térségi szövetkezetek, éttermek, közétkeztetés,
vendégfogadók, önkormányzatok együttműködése), a termelés tervezhetősége.
4. A helyi piacokra, helyi értékesítésre irányuló kezdeményezések, az ezeket elindító helyi
együttműködések ösztönzése.
5. Helyi, kistermelői piacok létesítése, fejlesztése.
6. Az élelmiszerlánc lerövidítése érdekében további helyi értékesítési lehetőségek, például
helyi termékboltok, termékpolcok, helyi vásárok, termékfesztiválok, szabadtéri, pavilonos
piacok, nyitott gazdaudvarok, közvetlen gazdaságból történő értékesítés, egyéb alternatív
értékesítési helyszínek (települési közterek, nagyobb terek, parkolók, sétálóutcák,
kihasználatlan épületek) stb. fejlesztése.
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7. A termelő és a fogyasztó közvetlen kapcsolatának kialakítását elősegítő civil
kezdeményezések
támogatása,
termelői-fogyasztói
közösségek,
mozgalmak
létrehozásának, működésének ösztönzése, támogatása.
8. A helyi, tájjellegű specialitások, termékek, hungarikumok márkázásának,
védjegyrendszerének ki-alakítása, a HÍR program további bővítése.
9. Szervezett, nyomon követhető, a helyi rendszereket ernyőszerűen összefogó országos
termelési, feldolgozási, logisztikai, értékesítési rendszer(ek) kiépítésének elősegítése.
10. A termelői piacokon tapasztalható illegális kereskedelem elleni fellépés.
11. A helyi termékeket támogató tudatos vásárlással kapcsolatos szemléletformálás,
széleskörű kampány indítása erre vonatkozóan.
12. Az on-line értékesítés (on-line piacterek), értékesítési rendszerek működésének
elősegítése.”
A helyi gazdaság fejlesztés további eszköze a helyi vállalkozások és gazdasági
együttműködések fejlesztése, mely sokrétű eszközrendszert igényel. Ilyen lehet a vállalkozási
infrastrukturális rendszer kiépítése, előnyös üzleti környezet kialakítása, a vállalkozási
ismeretek átadása, vagy éppen a vállalkozóvá válás ösztönzése, támogatása, a szolgáltató és
tanácsadó tevékenységek, kiemelt hangsúlyt fektetve a pályázati aktivitás motiválására és
pályázatok elkészítésének segítésére. A helyi vállalkozások további előnyökre tehetnek szert,
ha együttműködve próbálnak megfelelni a piac kihívásainak. A gazdasági szereplők földrajzi
közelségéből számos előny és lehetőség kovácsolható: ellensúlyt teremthetnek a
nagyvárosokkal szemben, így a város-vidék kapcsolatok kiegyenlítettebbé válhatnak. A
terület alapú együttműködéseknek több fajtája van: termelői és értékesítési szövetkezetek,
klaszterek, beszállítói hálózatok. 1074/2012. (III.21) Kormány határozat (a Nemzeti
Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról) és a Nemzeti Vidékstratégia 2012 –
2020 („a magyar vidék alkotmánya”) szintén kitérnek a vidéki, helyi gazdaság megerősítését
célzó törekvésekre.
„vállalkozásfejlesztés (mikro és kisvállalkozások létrehozásának segítése – inkubáció
és hasonló szolgáltatások);
helyi termék infrastruktúra fejlesztése;
helyi, KKV-k szintjén megjelenő innováció segítése (innovációs „bróker” tevékenység,
pilot projektek, stb.);
helyi termelés-fogyasztási rendszerek létrehozása, megerősítése;
együttműködések, hálózatosodás (klaszterek) segítése;
turizmus fejlesztése;
helyi agro-biodiverzitás potenciáljának kiaknázása, háztáji integrációs rendszerek
létrehozása”
A helyi gazdaság fellendüléséhez helyi szintű szabályzásokra, pénzügyi ösztönzésre,
eszközökre van szükség. Ilyen pl. iparűzési adókedvezmények biztosítása, helyi befektetési
alap felállítása, közösségi bank létrehozása, vagy a mikrofinanszírozás különböző formái. Az
elmaradott térségek fejlődéséhez a helyi önkormányzatok gazdaságfejlesztő tevékenységei is
nagyban hozzájárulnak (pl. beruházások támogatása). Az említett eszközök mellett a helyi
gazdaságfejlesztés különleges körét alkotja a társadalmi szolidaritást szem előtt tartó szociális
fejlesztések csoportja, a szociális gazdaság. A szociális gazdaság a társadalom törékeny
szereplőinek biztosít munkalehetőséget és megélhetést. Ezeket a tevékenységeket nonprofit
szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetkezetek) végzik, hangsúlyt fektetve a
résztvevők aktív közreműködésére, a kölcsönös segítségnyújtásra. A 1600/2012. (XII.17.)
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kormány határozat (Az operációs program első tervezetének (op.1.0.) rövid szakmai bemutató
anyaga. Vidékfejlesztési program (VP) 2014-2020 célrendszer • prioritástengelyek • rövid
előzetes intézkedés tartalom•előzetes forrásallokáció VP 1.0 tervezetének rövid szakmai
bemutató. 2 pont: 2. stratégia; az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU
intelligens, fenntartható és befogadó növekedés stratégiájához és a gazdasági, társadalmi és
területi kohézió eléréséhez) kiemelt figyelmet fordít a kutatás-fejlesztés-innováció, a
tudásátadást, képzést, készségek javítását, erősítését célzó fejlesztések mellett a vidéki
térségek és közösségek erősítését, az életminőség javítását célzó szociális, gazdasági
közösségi intézkedésekre: „ b. A prioritás az alábbi hazai stratégiai célokon alapul.
Hivatkozás: OFTK (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció) kapcsolódó 20142020 prioritása (114/2013 (III.8.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós
fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi Megállapodás célrendszeréről (1) pont.)
„b) a foglalkoztatás növelése
d) a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások kezelése
e) a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi szociális fejlesztések megvalósítása.”
A 1074/2012. (III.21) Kormány határozat (a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával
összefüggő feladatokról) szerint, a szociális gazdaság kialakítása megfelelő eszköz lehet a
munkanélküliség és a szegénység kezelésére. A társadalmi befogadás és a szegénység elleni
küzdelem enyhítésére szolgáló tematikus célok között említi a foglalkoztatás előmozdításának
és a munkaerő mobilitásának támogatását („A prioritás a vidéki közösségek megerősítésére, a
vidéki népesség életminőségének javítására, az öngondoskodó, élhető és életképes vidék
megteremtésére koncentrál. Kiemelt figyelmet fordít az alábbi területekre:
 új foglalkoztatási formák támogatása a szegénység és a munkanélküliség kezelésére:
szociális gazdaság, faluvállalat stb.;
 mélyszegénység kezelése és újratermelődésének mérséklése;- a vidéki lakosság
életminőségét segítő, helyi gazdaságot ösztönző alapvető szolgáltatások, infrastruktúra
biztosítása beleértve a szociális alap és kiegészítő szolgáltatásokat.”)
A határozat kiemelt területként kezeli a vidéki térségek és közösségek részvételével
megvalósuló, a LEADER alapelvekre épülő fejlesztési programokat. A CLLD alulról
építkező, helyi közösségre épülő rendszere a vidéki problémák sokkal részletesebb helyi
feltárását teszi lehetővé, majd ezt követően az eszköz alkalmazásával kiválaszthatóak és
megvalósíthatóak a helyi problémákhoz leginkább illeszkedő beavatkozások, amelyek
hatékonysága így magasabb lesz és társadalmi elfogadottsága is garantálható. Többletforrást
és magasabb támogatási intenzitást javasol a kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb
kapcsolódó térségi trendek terén a helyi szociális munka megerősítésére (szociális munkaerőpiaci reintegrációt szolgáló foglalkoztatás, települési szolgáltatások fejlesztése).
Az EU új Közös Agrárpolitikája 2014-2020 6 Európai Uniós prioritása szintén hangsúlyt
fektetet a társadalmi kirekesztés és a szegénység visszaszorítására, melyhez megfelelő
eszközként a vidék szociális gazdaságának fejlesztését javasolja.
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (mélyszegénység, gyermekszegénység, romák
(2011–2020)) célrendszerének legfelsőbb szintjén az Európa 2020 stratégia szegénység elleni
küzdelemhez kapcsolódó hazai céljai állnak. Ezt követi a gyermekszegénység, valamint a
roma és nem roma népesség közötti különbségek csökkentése, a területi hátrányok,
szegregációs jelenségek mérséklése. Célrendszerének átfogó és specifikus elemei között
említi továbbá a szociális gazdaságot, mint a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű
emberek foglalkoztatása érdekében kialakítható gazdaság- és vállalkozásfejlesztési lehetőséget.
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A foglalkoztatási lehetőségek bővítésének elengedhetetlen eszköze a helyi keresletre reagáló
olyan gazdasági tevékenységek támogatása, fejlesztése, amelyek célja, hogy a
munkanélküliek bevonásával a helyi közösség hasznát is szolgálja. Ezekhez a
kezdeményezésekhez többnyire nélkülözhetetlen az állam támogatása, de hosszabb távon
legalább részben önfenntartó működést kell elérniük. Magyarországon mindeddig ennek a
szektornak a potenciálja kiaknázatlan maradt. A Kormány által jóváhagyott Magyar Munka
Terv (2011) három pilléren biztosítja a foglalkoztatás növeléséhez szükséges támogatásokat.
Az egyik ilyen pillér a szociális gazdaság támogatása. A hátrányos helyzetű vidéki emberek
életminőségének javítását, munkaerő-piaci integrációjuknak elősegítését agrárszemléletű helyi
gazdaságfejlesztési programok megalkotásával segíti az állam. A kistérségi Startmunka
mintaprogramot kísérleti jelleggel a Belügyminisztérium indította el 2011 októberében az
egész országot átfogó közfoglalkoztatási rendszer részeként. Az önkormányzatok által
szervezett hagyományos közfoglalkoztatási és az országos közfoglalkoztatási programok
mellett jött létre a kistérségi mintaprogram.
A hazai kezdeményezések mellett több Európai Unió által támogatott program is létezik,
amely ösztönzi a helyi gazdaság és a helyi foglalkoztatás fejlesztését, támogatva ezzel a
szociális vállalkozások térnyerését. 2003-ban a tartós munkanélküliek számára a helyi
kezdeményezésen alapuló munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése érdekében
támogatták a"Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" elnevezésű PHARE
programot. Fő célkitűzése a romák foglalkoztatása és a munkaerőpiacon való elhelyezésük
segítése, valamint a közösségi és közszolgáltatások fejlesztése volt. Az EQUAL program, a
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) és a Regionális Operatív Program
(ROP) egyes intézkedései szintén a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának megoldását tűzte
ki célul. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (Szociális gazdaság fejlesztése – Az
önfenntartást célzó. szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia. régiókban c.
TÁMOP-2.4.3-D-1-13/1 és TÁMOP-2.4.3-D-1-13/2 pályázat) átmeneti támogatás
biztosításával célozza meg a szociális gazdasági szektor erősítését és növekedését. Hosszú
távon megteremtheti a munkanélküliek számára a nyílt-munkaerőpiaci foglalkoztatást és a
biztosabb megélhetést.
A pályázati lehetőség célja, az olyan szociális szövetkezetek támogatása, melyek megfelelnek
mind a szociális gazdaság széleskörűen használt definíciójának, mind a szövetkezetek
alapelveinek. A pályázati kiírás deklarálja, hogy a szociális gazdaság fejlesztését el kell
választani a közfoglalkoztatás rendszerétől, ám figyelembe kell venni, hogy a
közfoglalkoztatásban résztvevők számára is egyfajta továbblépési lehetőséget jelent a nyílt
munkaerőpiac felé, de nem képezi a közfoglalkoztatás részét.
A szociális szövetkezetek erősítését támogatja a 35/2013. (V. 22.) VM rendeletben (az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről) megfogalmazott közösségi és vállalkozás célú fejlesztésekre irányuló
megvalósítások. A non profit szervezetként pályázók kötött említi a szociális szövetkezetet is.
A kis- és középbirtokok, családi gazdaságok életképes működését egy korszerű, alulról
szerveződő, önkéntességen alapuló, professzionális szövetkezeti rendszere segítheti
leghatékonyabban. A szövetkezés szakmai segítséget, értékesítési lehetőséget és biztonságot
nyújthat a résztvevő gazdálkodóknak. A Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 („a magyar
vidék alkotmánya”) erre vonatkozó stratégiai irányai és teendői a következők:

12

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

1. „A szövetkezeti törvény felülvizsgálata, újraszabályozás.
2. Valamennyi szövetkezési forma, a Hangya típusú szövetkezetek, a beszerző és
értékesítő szövetkezetek (BÉSZ), a termelési és értékesítési szövetkezetek (TÉSZ), a
hitelszövetkezetek, takarékszövet-kezetek, európai szövetkezetek és szociális
szövetkezetek létrehozásának és működésének ösztönzése egységes kormányzati
szövetkezetpolitika keretében, a kapacitásfejlesztés előmozdítása, szakmai
tevékenységük segítése. A működő szövetkezések továbbfejlesztése.
3. A megalakuló szövetkezések megerősítése, támogatása tőkejuttatással, hitellel és a
működési költségekhez történő hozzájárulással.
4. A szövetkezések, integrációs formák együttműködésének ösztönzése, országos
szövetkezeti szövetségek, másod- és harmadlagos szövetkezetek és szövetkezeti
kapcsolatrendszerek létrehozásának segítése.
5. Alulról felépülő, helyi, térségi és regionális szintekkel működő országos szövetkezési
rendszer kialakítása.
6. Szövetkezésfejlesztési tanácsadás, képzés biztosítása.”
A dokumentumokból kitűnik az a szándék, hogy a vidéki szegénység, a munkanélküli,
önmaga eltartásában segítségre szoruló emberek segítése a vidékfejlesztési politika része kell,
hogy legyen. Vidékfejlesztési eszközöket kell biztosítani a helyi szociális helyzet javítására. A
vidékfejlesztésnek közre kell működnie abban, hogy a rendkívül nehéz szociális helyzetű
vidéki rétegek olyan foglalkoztatási és jövedelmi lehetőségeket kapjanak, amelyek hosszabb
távon előmozdítják a társadalmi felzárkózásukat, rövidtávon pedig megakadályozzák
helyzetük további romlását.
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1. ELMÉLETI, FOGLAMI KERETEK – szakirodalmi áttekintés
1.1. A szociális gazdaság mint társadalmi gazdasági kihívás
Csoba Judit „A tisztes munka. A teljes foglalkoztatás: a 21. század esélye vagy utópiája? c.
könyvében elméleti megközelítésben választ kapunk arra, hogy a szociális gazdaság milyen
társadalmi-gazdasági szükségletre adott válasz, melyek az alapvető sajátosságai, melyek ezen
új típusú gazdaság működtetésének kihívásai, mi a magyarázata annak, hogy számos
megközelítés él egymás mellett, s mivel indokolhatók a pozitív, negatív előítéletek, s miért
szükséges a fogalmi tisztázás.
A szerző megállapítja, ha a foglalkoztatás oldaláról értelmezzük, akkor a szociális
gazdaság a bérmunka gazdaságának válságára adott lehetséges társadalmi-gazdasági
válasz. Bemutatja, Polányi „szubsztantív gazdaság” fogalmára alapozva, hogy ebben a
formában nem elkülönült, önmagáért való alrendszerként jelenik meg a gazdaság, hanem
beágyazódik az egymással összefüggő társadalmi tevékenység- és viszonyrendszerekbe.
Felhívja a figyelmet, hogy ennek új típusú gazdaságnak a körvonalai még bizonytalanok.
Több szerzőre hivatkozva tárgyalja a szociális gazdaság alapvető sajátosságait, melyek
különböző hangsúlyokkal ugyan, de a fogalom lényegét azonosan ragadják meg. A központi
gondolatuk, hogy a domináns piaci értékkel szemben a haszonelvűség mindenek
felettiségét megkérdőjelezve a társadalmi értékeket előtérbe állítják. Fontos elem, hogy a
jövedelemszerző tevékenység mellett a társadalmi szempontból értékesnek tartott emberi
tevékenységnek és a társadalmi kohéziónak legalább akkora a jelentősége. Fukuyama és
Giddens gondolatai a munka és a közösség jelentőségére fókuszálnak: Fukuyama szerint
„Erős közösségi normák, becsületesség és lojalitás nélkül nem képzelhető el hosszútávon
működő gazdaság.” Olyan közösségek építését javasolja, amelyek a társadalmi tőke
megerősítését szolgálják. Giddens A harmadik út című művében olyan munka mellett voksol,
amely egyszerre jelent tartalmas munkát, de egyéni identitást erősítő tevékenységet és
társadalmi kohéziót növelő köteléket is.
Castel és Ferge további szempontokkal gazdagítják az értelmezést. Ferge megállapítása, hogy
„A szociális gazdaság esetében sem válik a gazdasági tevékenység öncéllá. A haszon és a
nyereségvágy előtt ennek a gazdasági tevékenységnek „szociális” céljai vannak, melyek egy
formális gazdaságban nehezen egymás mellé illeszthető sajátosságok. Castel szerint „Félúton
vannak a munka és a segélyezés között. Vagyis csupán a profitért nem éri meg ezeket a
szervezeteket/munkahelyeket működtetni”.
„A szociális gazdaságban tehát a közösen végzett feladat célja, a „közösség erősítése a
kötelezettségek és az élvezet megosztása révén”. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a
gazdasági szervezetben nem zajlik termelő, érték-előállító tevékenység. Szükségszerűen
zajlik, hiszen e gazdaság célja is a szükségletek kielégítése, beleértve a materiális (gazdasági)
szükségleteket is. De nem a profittermelés az elsődleges célja s a szereplők legfőbb
mércéje. Ezekben a termelő közösségekben is gyakorolják a számolást az elvégzett
tevékenység eredményének összegzésekor, a számítás gazdasági kényszere itt nem írja felül a
számolás szükségességét.”(1)1

1

Szakirodalmi hivatkozások, források megjelölése a tanulmány végén
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Csoba a továbbiakban megállapítja, a szociális gazdaság kiépítése és működtetése jelentős
kihívás, melyet a következőkkel indokolható: „A szociális gazdaság… megpróbálja a többi
alrendszerről levált, csak szigorúan a saját alrendszere érdekeit, értékeit (haszon, gyorsuló
ütemű növekedés, költséghatékonyság, termelékenység) követő gazdaságot visszailleszteni a
társadalom többi alrendszerébe, s az individuális érdekek elé állítani a kollektív érdekeket az
egyes gazdasági tevékenység végzése során.”, majd ismerteti jelentőségét.
„A szociális gazdaság megteremtésére irányuló kísérletek tehát nem kis feladatot vállalnak
magukra. Egy domináns gazdasági formáció keretei között kell megteremtenünk egy, majdan
a dominánst felváltó gazdasági és foglalkoztatási modell elemeit. A születő modell elemei
ráadásul nem valami hipermodern elmélet részei, hanem az archaikus formák
újragondolásából fakadó következtetések.”
Számos éles kérdéssel jelzi a kihívás fontosságát. „Vajon a lineáris időszemléletű 21. század amely a folyamatos fejlődést, haladást hirdeti – hogyan viszonyul majd ezekhez az archaikus
modellekhez? Lehetséges-e a fejlett piac korában egy beágyazott gazdasági formának a
kialakulása, kiterjedése? Lehetséges-e a végletekig formalizált struktúrák között egy – a
beágyazott gazdaság sajátosságait mutató – gazdálkodási forma meggyökereztetése,
elterjesztése?”, majd így folytatja: „Talán a szociális gazdaság a 21. század szubsztantív
gazdasági formációja.”
A lehetséges válaszok egy részét a már idézett szerzőktől adja meg: Soros György szerint
csak ez a lehetséges út – bár nem szociális gazdaságnak hívja, hanem közösségi
gazdálkodásnak. Castel a bérmunka válságának bemutatásakor szintén hosszan érvel a
közösségi gazdálkodás vagy szociális gazdaság mellett. „A szociális felfedezése szelídítette
valamennyire hozzá az emberhez a piacot, s tette humanizáltabbá a kapitalizmust. A
gazdaságilag legfejlettebb társadalmak – mivel ezek épülnek leginkább a bérmunkára – a
legsérülékenyebbek. Szükséges a társadalmi újjáépítése. A szociális alapja a jóléti állam
szőtte háló. Ennek visszaszorulásával éppen a gazdaságban jelenhet meg egy olyan kohéziós
eszköz, szerkezet, mely a gazdasági funkciók mellett, vagy annak beágyazásával a szociális,
társadalmi funkciók erősítését is képes ellátni.”
E kérdéskör összegzéseként Csoba Judit megállapítja: „egy új gazdasági és foglalkoztatási
forma kialakulása elemi és elodázhatatlan szükségelt a modern társadalmakban”.
A szociális gazdaság fogalmi kereteinek sokszínűségéről a következőket olvashatjuk a
továbbiakban:
„Időközben számos fogalom, értelmezés, megközelítés alakult ki a szociális gazdasággal
kapcsolatban. Vannak ágazati, szervezetszociológiai, társadalomfilozófiai és gyakorlati
közelítések. De bármelyik közelítést vesszük is alapul, a szociális gazdaság lényegi
elemeként a beágyazottságot kell kiemelni, ahol a gazdasági tevékenység a cselekvők
gazdasági, társadalmi, kulturális viszonyrendszerébe, a társadalmi létszférák
rendszerébe ágyazottan, s nem elkülönülten, saját ágazati céljaira koncentrálva létezik.”
„Úgy tűnik, a szociális gazdaság egy olyan univerzális eszköz, amellyel egyszerre lehet
kezelni gazdasági, társadalmi, munkaerő-piaci, szociális, s ki tudja még milyen problémákat.
Egy-egy ilyen univerzális eszköz kapcsán azért felmerül a gyanú, ha ennyi mindenre jó
egyszerre, akkor valószínű, hogy speciálisan nem jó semmire. Mindezzel párhuzamosan jogos
aggodalom fogalmazódik meg: ha ilyen szerteágazóan akarjuk használni a fogalmat, akkor
kiüresedik az a speciális tartalom, amit a szociális gazdaság iránt elkötelezett szakmai kör
kifejezetten ezzel a fogalommal kíván lefedni.”
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Magyarázatot kapunk arra a – gyakorlatban is rendszeresen felmerülő – kérdésre: Mi az oka a
fogalmi bizonytalanságnak, az előítéleteknek (pozitív-negatív) és az oly élesen
megfogalmazott különböző előjelű kritikáknak?
Szerinte sok félreértésre ad okot a szociális gazdaság és a szociális szektor viszonya. A
„szociális” Európában – a legtöbb országban – a szó szerinti fordításnak megfelelően
„társas”-t jelent, mely magában foglal egy sor olyan közösségi szolgáltatást, amelyet a hazai
szóhasználat nem sorolna a „szociális” kategóriába. Magyarországon a „szociális” kategória
nem tartalmazza ezeket a társas tevékenységeket, s a fogalom a társadalmi hátrányokkal
küzdő, anyagi tekintetben az átlagtól leszakadó vagy speciális fogyatékkal élő személyek
körében kifejtett tevékenyégre korlátozódik. Magyarországon a „szociális” kifejezés kapcsán
hamarabb asszociálunk tehát a „szegény” fogalomra, mint a „jóléti rendszerekre”, ami Európa
másik felén a „szociális” természetesebb tartalma. Miért probléma ez? Úgy véli a korlátozás
többszörös veszélyt jelent a szociális gazdaság hazai fejlesztése során. „A szociális gazdaság
tevékenységét tehát egy olyan célcsoportra szűkíteni, ahol kizárólag az állam, mint közvásárló
(esetleg a biztosítási rendszerek) léphetnek be a szolgáltatások ellentételezésekor, szóval az a
finanszírozó, melynek fizetőképességét az utóbbi időben folyamatosan megkérdőjelezik,
forrásait korlátozzák, nem kínál biztos alapot egy széles körű fejlődésre, de legfőképpen a
szektor gazdasági függetlenségére. Így a köztes szerep –az állam és a piac közötti
harmadikszektor-jelleg – nem érvényesülhet.”
Milyen előítéletek gátolják a szociális gazdaság fejlesztését?
„A szociális gazdaságra vonatkozó előítéletek, sőt kritikák között gyakran találkozunk azzal a
nézettel, mely szerint a szociális gazdaság szereplői nem vesznek részt új értéke termelésében,
csupán a meglévők felhasználásban… Nehezen megy át a köztudatba, hogy ez a szektor is az
„értéket előállító gazdaság” része...
A szervezetek termelnek és szolgáltatnak, piaci áron termékeket és szolgáltatásokat
értékesítenek, árbevétellel rendelkeznek, gazdálkodnak, s nem csupán az „állami pénzt
költi, amit szociális célokra kivettek a gazdaságból”…
Vannak, akik azt fogalmazzák meg problémaként a modell elterjesztésével kapcsolatban,
hogy a szociális gazdaság eredményeit nem lehet közgazdasági kategóriákkal mérni.
Hatékonysága és eredményessége messze elmarad a piaci szervezetek mögött, ezért
életképessége, a piacon való maradás eleve megkérdőjeleződik. A szociális gazdaságban
megfogalmazódó teljesítményelvárások valóban mások, mint a piaci szervezeteknél. De azt
látni kell, hogy a másság elsősorban minőségi és nem mennyiségi oldalról tapasztalható.
Eredménynek tekintenek sok olyan csak „soft indikátorral” mérhető eredményt, mely nem a
mennyiségi, hanem a minőségi változásokat követi. Idetartozik pl. a készségek, képességek
változása, a kapcsolatrendszer szélesedése, az énkép formálódása, a kreativitás feltételeinek
megteremtése vagy a rekreáció. A legfőbb mérce pedig a mennyiségi mutatók mellett az
életminőség alakulása…
Mindezek mellett azonban fontos a gazdasági tevékenység is, hiszen a szervezet
életképessége mégiscsak közgazdasági mércékkel mérve kell, hogy biztosítható legyen.
Igaz, itt a profitszerzés, mint a gazdaság működésének célja háttérbe szorul, s az elsődleges a
közösség működőképessége lesz, ami profit nélkül a működési költséges előállításával is
megvalósítható.”
Figyelemre méltó e gondolatok összegzése. „A fogalmi tisztázás azért is szükségszerű…,
hogy egységes elvárás fogalmazódjék meg a szociális gazdasággal szemben, s ne
csodaszerként, de ne is „már megint egy újabb fölösleges szervezet”-ként kezeljék a
szociális gazdaságot, hanem csupán egy lehetséges eszközként, amellyel a foglalkoztatási
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és integrációs problémák egy meghatározott körét kezelni lehet, s a gazdaságra
vonatkozó elképzeléseket új megvilágításba lehet állítani. (1)
1.2. A szociális gazdaság definíciói
Elfogadjuk Csoba Judit előbb bemutatott véleményét a fogalmi tisztázás szükségszerűségéről.
Mind a hazai szakirodalom, mind a hazai gyakorlat azt bizonyítja, a stabil definíció
kialakulásának és a biztosabb körülhatárolásának folyamata még a kezdetén tart. A
továbbiakban röviden áttekintünk néhány, a témával foglalkozó tanulmányt, szakmai anyagot
abból a célból, hogy megindokoljuk kutatási programunk szervezeti választásait (ti. mely
szervezetek sorolhatóak a szociális gazdaság szervezetei közé). A szakmai anyagok
meghatározási kísérleteinek bemutatásában természetesen közel sem teljes a felsorolásunk,
azonban arra bizonyára alkalmas, hogy egyrészt áttekintést nyújtson azokról a definíciókról,
melyekkel
különböző
szakmai
szerepekben
(tervezőként,
szolgáltatóként,
projektmegvalósítóként, stb.) találkozhat a témával foglalkozó szakember, másrészt
orientálhatja az érintetteket a fogalmi tisztázásban.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2007-ben megjelent Szociális gazdaság
kézikönyv c. könyve (Szerk.: Frey Mária) alapvetőnek tekinthető témánkban. Bizonyítja azt,
hogy több, utóbb megjelent kiadványban leginkább erre hivatkoznak. A kézikönyv elméleti és
gyakorlati ismereteket egyaránt tartalmaz. Itt a szociális gazdaság egyik meghatározásáról a
következőket olvashatjuk:
„A szociális gazdaság viszonylag új, s ennek köszönhetően nagyon sokféle módon
értelmezett eszköz az EU fogalomtárában. Interdiszciplináris jellegéből adódóan
egyszerre tartozik a gazdaságpolitikai, foglalkoztatáspolitikai és szociális területhez,
egyszerre piaci és nem piaci jellegű. A hozzá fűződ- gyakran irreális - várakozások
kifejeződnek a sokszínűfogalom-használatban.”
A szektor jelentőségét a következőképpen tárgyalják: „A nonprofit szektor (= szociális
gazdaság = harmadik szektor = harmadik rendszer) hatalmas szociális és gazdasági erőt
testesít meg világszerte, és kulcsszereplője a foglalkoztatás- és szociálpolitikának valamennyi
OECD tagállamban. A fenti elnevezések egyetlen fogalmat takarnak: olyan szektort, amely
köztes helyet foglal el az állam és a piac között; gazdasági és szociális küldetést egyaránt
teljesít; közérdeket szolgál és célja nem a profit elosztása, hanem újrahasznosítása a nonprofit
szervezetek tevékenységében. Ezeknek a jellemzőknek mindegyike csak egy-egy aspektusát
fejezi ki ennek a szektornak. A nonprofit, ami az USA-ból származik, a profit szétosztásának
mellőzésére utal, a (francia eredetű) szociális gazdaság a szektor szociális küldetését,
szolidaritás-jellegét fejezi ki, a harmadik szektor, ill. harmadik rendszer pedig a nonprofit
szervezeteknek az állam és a piac között elfoglalt helyét jelöli ki. Nincs általánosan elfogadott
fogalmi apparátus azoknak a tevékenységeknek a leírására, amelyek nem tartoznak sem a
profit maximalizálására törekvő, piacorientált vállalatok közé, sem pedig a már
intézményesült közszférába. Sokféle névvel illetik őket, pl.: szociális gazdaság, harmadik
szektor, informális gazdaság, szövetkezeti szektor, önkéntes gazdaság, helyi
kezdeményezések terepe, kísérleti munkaerő-piaci projektek, kollektív önsegítés, alternatív
szektor, stb. …
A szociális gazdaság: a nonprofit, az önsegélyező és a szövetkezeti szervezetek
gyűjtőfogalma. Franciaországban használták először, majd Európa un. „latin” államaiban. A
kifejezés meghonosodott az EU hivatalos dokumentumaiban is, többek között az Európai
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Foglalkoztatási Stratégiában… „A szociális gazdaság egy harmadik, az állampolgárok
által működtetett szektort jelent, a piacgazdaság profit maximalizáló és az állami
szektor adóból finanszírozott szegmense között.” Másik lehetőség a szociális gazdaság
definiálására: a jóléti fogalomrendszer használata… Ebben a megközelítésben a szociális
gazdaságba tartoznak a nonprofit, formális tevékenységek, elsődleges profitmotívum nélkül.
Így a szociális gazdaság keretei a politikai, szociális és jogi feltételektől függenek, továbbá
országonként, régiónként, és időben is változhatnak.”
A kutatásunkban a szervezeti lehatárolás az egyik fontos kérdés, ezért szükséges idéznünk az
ezzel kapcsolatos megállapításokat. „Ha szervezeti alapon akarjuk körvonalazni a szociális
gazdaságot, alapvetően két megközelítés közül választhatunk. Általánosan elterjedt definíció
szerint a szociális gazdaságot a szövetkezetek (Cooperatives), a kölcsönös
biztosítópénztárak (Mutuals), az egyesületek (Associatons) és alapítványok (Foundations)
alkotják. Ezeket az utóbbi időben kiegészítik a szociális vállalkozásokkal (Social
Enterprises) is. Az utóbbit az Egyesült Királyságban valamennyi, szociális gazdaságba tartozó
szervezeti forma megnevezésére használják. A brit szociális vállalkozás stratégiában a
következő definíciót alkalmazzák: „a szociális vállalkozás elsődlegesen szociális célokkal
bíró szervezet, amely nyereségét főként ettől a céltól – s nem a tulajdonosok vagy
részvényesek profitmaximalizálási szempontjai által – vezérelve fekteti be újra üzleti
tevékenységének, vagy a közösség fejlesztése érdekében.”
Akkor mit is nevezünk szociális gazdaságnak Magyarországon? Pragmatikus okokból
nagyon egyszerű definíciót használunk: olyan helyi kezdeményezéseket tekintünk a
szociális gazdaságba tartozónak, amelyek célja a nehezen elhelyezhető emberek
integrálása a munka világába, foglalkoztatást, szakmai tudásuk fejlesztését és
tanácsadást kínálva számukra.”
Újabb szempontokkal gazdagítjuk a meghatározást, ha a szociális gazdaság szektorát a
hagyományos nonprofit szektorral hasonlítjuk össze.
„A hagyományos európai nonprofit szervezetekkel összevetve az újak:
- −kevésbé érdekeltek az adományozásban, mások pártfogásában, vagy ha igen,
másodlagos célként;
- autonómabbak; a fogyasztók sokszínűségére alapozva jutnak forrásokhoz, független
partnerként lépnek kapcsolatba a közhivatalokkal, gyakran szerződés alapján;
- jobban ambicionálják a munkahelyteremtést, különösen a hátrányos helyzetűek
esetében, amiért hajlandók együttműködni a profitorientált szervezetekkel;
- érdekeltek olyan tulajdonosi struktúra létrejöttében, amely képes garantálni az összes
érdekelt részvételét és az önigazgatást;
- a településekre fókuszálnak és kisebb méretűek, szemben a hagyományos nonprofit
szervezetekkel, amelyek nagyok és országos hatókörűek;
- új szolgáltatások és innovatív termékek létrehozására koncentrálnak, olyanokra,
amelyeket mások nem nyújtanak; új utakat keresnek a szociális szükségletek
kielégítésében.
A vállalkozói jelleget illetően négy elem tűnik meghatározónak:
1. a folyamatos termék-előállítás és szolgáltatásnyújtás,
2. az autonómia magas foka,
3. a gazdasági kockázat jelenléte,
4. fizetett munkaerő alkalmazása.
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Ehhez hozzá lehet tenni egy ötödiket is: a piaci orientációt, ami azt jelenti, hogy a szervezet
jövedelmének jelentős részéhez a piacon jut hozzá (szolgáltatások eladásával közvetlenül a
felhasználókhoz), vagy a közhivatalokkal való szerződéses tranzakciók útján. (2)
A szociális vállalkozás fogalma
Petheő Attila István a „A vállalati társadalmi felelősségen túl: a szociális vállalkozás”,
Budapest, 2009. Ph.D. értekezésében megállapítja, hogy a szociális vállalkozás része az új
magyar kezdeményezéseknek is, az olyan kezdeményezéseknek, amelyek célja, hogy
gyakorlattá és ismertté váljon a szociális vállalkozás.
Ugyanakkor „Magyarországon a „szociális vállalkozás” kifejezés még nem terjedt el igazán, a
„szociális gazdaság” azonban gyakran használt fogalom. Sajnos a szociális gazdaságot olykor
a piacgazdaság ellentéteként kezelik, nem pedig annak kiegészítőjeként, de tapasztalatom
szerint egyre többen ismerik el jelentőségét és kiemelt szerepét a mindennapokban.”
A két fogalom azonosságáról így ír: „A szociális gazdaság – hasonlóan a szociális
vállalkozásokhoz – több mechanizmus révén is hozzájárul a helyi szintű fejlődéshez. Az
egyik: a forprofit szférához hasonlóan termékek és szolgáltatások nyújtásával bővíti
tevékenységét, ill. új vállalkozásokat hoz létre, amelyek foglalkoztatóvá válnak. A
korábban munkanélküliek számára indirekt foglalkoztatás bővítő hatást generál. A
megvalósuló új munkahelyek döntő többsége munkaintenzív, gyakran kerülnek ugyanis abba
a csapdába, hogy a tőke- és technológiaintenzív fejlesztés általában csak kevés dolgozót állít
munkába…
Egy másik fontos mechanizmus, hogy a lokálisan felmerülő igényekre helyi
szolgáltatásokkal reagálnak, ami egy olyan fejlődési irányt jelent, amely csökkenti a
helyi gazdasági térben lévő „lyukakat”, így a „bennfentes” folyamatok által csökken a
gazdaság külső hatásoknak való kiszolgáltatottsága…
A szociális vállalkozás olyan vállalkozás, amely:
o not-for-profit szervezet;
o szociális célokat gazdasági tevékenység révén kíván megvalósítani;
o jogi formájánál fogva nem engedi a felhalmozott javak egyéni tulajdonba kerülését,
hanem azok javát szolgálja, akik a szociális célok kedvezményezettjei;
o olyan szervezeti struktúrával rendelkezik, amelyben a tagok részvétele önkéntes;
o támogatja az adott szektorban a más szervezetekkel való kölcsönös együttműködést…”
A hagyományos és szociális vállalkozás összehasonlítása, a szociális vállalkozó jellemzőinek
bemutatása tovább árnyalja a definíciót:
„A szociális vállalkozás szociális cél érdekében jön létre, és tevékenysége során a profit csak
mint a cél elérésének eszköze jelenik meg. A szociális vállalkozások esetében a profitfelosztás
tilalma biztosítja azt, hogy a vállalkozás a megtermelt profitot visszaforgatva továbbfejlesszen
vagy gondoskodjon a jövőbeli fenntarthatóságáról…”
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A hagyományos vállalkozás és a szociális vállalkozás célfüggvénye (3)
Hagyományos vállalkozás

Szociális vállalkozás

Misszió

Alárendelt, általában piaci
igény kielégítése

Közjó, szolidaritás,
felelősségvállalás

Megvalósítás eszköze

Ember, mások erőforrásainak
használata

Nyereség, önkéntesség,
összefogás

Cél

Önmegvalósítás, függetlenség,
nyereség, közgazdasági érték,
önfenntartás

Emberi lét, környezeti minőség,
társadalmi érték,
önmegvalósítás, önfenntartás

Forrás: Szirmai Péter [2005] alapján

A szociális vállalkozásnak – csakúgy, mint a szociális gazdaságnak – számos definíciója
létezik.
Továbbra is Petheő tanulmányából idézünk:
„a) Az indiai Ashoka Fellow Társaság szerint: „A vállalkozó a versenyben való talpon
maradásra és a profit növelésére törekszik, a szociális vállalkozó viszont más
motivációkkal rendelkezik: elkötelezettsége van egy olyan vezetés iránt, amely a
társadalom összes szereplőjét befogadja, és munkáját a rendszer és a társadalmi normák
megváltoztatásának szenteli.” (Bill Drayton, az Ashoka alapítója 1981-ben.)
b) Az angol Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (DTI) értelmezésében: a szociális vállalkozás
„egy üzlet, amelyet elsősorban szociális célok vezérelnek. A keletkező értéktöbblet
reinvesztálásra kerül a célok és a közösség érdekében ahelyett, hogy a részvényesek és a
tulajdonosok profitmaximálási érdekeit elégítené ki.” (DTI [2002]).
c) A DTI-program keretében létrejött Small Business Support szervezet a következőképpen
pontosította a definíciót: „A szociális vállalkozások versenyképes üzletek,amelyek szociális
cél érdekében jöttek létre és működnek. Üzleti sikerre törekszenek, ami stabil piaci
részesedést és profitot jelent. A szociális vállalkozások az üzleti sikert a szociális célokkal
párosítják, hangsúlyozva a hosszú távú előnyöket az alkalmazottak, a fogyasztók és a
közösség javára…”
„Az Európai Közösség definíciója mind a szociális gazdaság, mind a szociális vállalkozás
esetében a legfontosabb dimenziónak a demokratikus kontrollt tekinti, sőt nagy hangsúlyt
fektet a szövetkezetek, egyesületek és alapítványok önkéntes és nyitott tagságára is.
Az Európai Közösség a definíciójában további három pontot emel ki (Henry-Johnson-Spear
[2006] p. 4.): a szociális vállalkozás
• a szociális („social”) és társadalmi („societal”) céljait a magánszektor vállalkozói
szellemiségével kombinálja;
• a teljes nyereséget újra befekteti a szélesebb közösségi cél érdekében;
• regisztrált szervezetként működik.
Azt, hogy mi a különbség a „social” és a „societal” között, külön nem magyarázza meg, de ha
szavak eredeti francia jelentését vesszük, akkor a „social” elsősorban a szervezeten belül
kapcsolatokra értendő, a „societal” viszont a szélesebb, a szervezettel kapcsolatban nem álló
rétegeket jelenti. A definíciókban megfogalmazott szociális vállalkozás elsősorban üzleti
vállalkozás, amely mikroökonómiai értelemben a KKV-k minden szükséges elemével
rendelkezik: van cél (üzleti terv), finanszírozási forrás (bank, állam, donor szervezet),
emberi és infrastrukturális erőforrás, marketing és nyilvánosság. Tehát egy vállalkozás,
amely valamilyen szociális cél érdekében működik. Ötvözi az innovációt, a vállalkozást, a
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szociális célt és az általa generált bevételnek köszönhetően pénzügyileg stabil. A küldetés
prioritást élvez a profithoz képest, és ha többlet keletkezik, akkor a további célok érdekében
kerül felhasználásra, a támogatott csoport vagy közösség érdekében. A profit semmilyen
körülmények között sem kerülhet felosztásra az irányítást befolyásolók között.” (3)
A Területfejlesztési füzetek 2. számában található tanulmány a helyi gazdaságfejlesztés
eszközeként határozza meg a szociális gazdaságot.
„A helyi gazdaság speciális területe a szociális gazdaság. Ide tartozik minden olyan
társadalmi szolidaritáshoz kapcsolódó szociális tevékenység, amelyek nonprofit módon
(vagy a megtermelt profit társadalmi, térségi célra való visszaforgatásával) a
legkülönfélébb szervezetek (egyesületek, szövetkezetek, kölcsönös pénztárak,
alapítványok) végeznek a társadalom szereplőinek valós, profitorientált vállalkozások és a
közszféra által le nem fedett szükségleteinek kielégítése érdekében. E szervezetek a
társadalmi hasznot éppúgy szem előtt tartják, mint a pénzügyit. Olyan vállalkozások,
amelyekben a profitra való törekvés határozott társadalmi célokat szolgál. A szociális
gazdaság jellemzően a társadalom sérülékeny szereplői, a kirekesztettség által
veszélyeztetettek számára biztosít munkalehetőséget és megélhetést. E tevékenységek
többnyire a résztvevők aktív közreműködését, az önkéntes munkát, nem ritkán a kölcsönös
segítségnyújtást igénylik. A hátrányos helyzetű munkaerőt foglalkoztató szociális
vállalkozások mellett a közösségi összefogást és célokat hangsúlyozó közösségi
vállalkozások, valamint a háztartások önfenntartáson túli fölöslegét piacra juttató, az
önfoglalkoztatók pozícióit javító szövetkezetek egyaránt ide sorolódnak. Az ilyen
kezdeményezések sikere nem mérhető kizárólag a gazdasági teljesítmény alapján, mivel ezek
– a gazdasági produktum mellett – nagyon jelentős társadalmi integrációs, ill. értékteremtő,
értékközvetítő és értékmegőrző funkciót is betöltenek (önsegély, egyéni felelősség,
demokrácia, egyenlőség, igazságosság, szolidaritás). A helyi szükségletek kielégítésére épülő,
erős foglalkoztatási céllal bíró szociális gazdaság (egyben az alternatív vagy közösségi
foglalkoztatás) területei lehetnek: szociális (közösségi) földprogramok segítségével
munkalehetőség biztosítása; szociális és kulturális szolgáltatások; tájfenntartó
gazdálkodás; mezőgazdasági és erdészeti termékek feldolgozása; kézműipar; turizmus.
Ide sorolhatók továbbá azok a beavatkozások is, amelyek a szociális ellátás és közösségi
foglalkoztatás összekötését (helyi foglalkoztatás a házi segítségnyújtásban, gyermekfelügyelet
vagy gyermekek gondozása), vagy a közcélú, közhasznú munkával lefedhető
tevékenységek ösztönzését jelentik.” (4)
A Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetségének (KIFESZ) szervezésében
megrendezésre kerülő Társadalmi Gazdaság Fórum szakmai egyeztetésén szakmai
konszenzuson alapuló definíció született. Dr. G. Fekete Éva bevezetőjében elmondta, hogy
„napjainkra nagyon messze került a gazdasági rendszer a társadalomtól. A közös út
megtalálásának eszköze lehet a szociális gazdaság, melyet egy rossz fordítás
eredményeként hívnak így, azonban a társadalmi gazdaság kifejezés fedi le legjobban a
jelentés tartalmát.”
A résztvevők egyetértettek a következő állítások helyességében a társadalmi gazdaság
fogalmát illetően:
- a piacgazdaság keretein belül működik
- minden olyan gazdasági tevékenységet magában foglal, mely célja nem a profit
maximalizálása, hanem a minél nagyobb társadalmi haszon elérése
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-

társadalmi haszon lehet többek között a természeti értékek védelme, vagy a hátrányos
helyzetű emberek foglalkoztatása.

1.3. Válogatás a szociális gazdaság szervezeteinek meghatározásaiból
Ahogyan a szociális gazdaság definícióiból láttuk, úgy a szervezeti kör meghatározásának is
többféle a megközelítése és meglehetősen nagy a bizonytalanság a szervezeti típusok
lehatárolásában. Négy különböző időpontban, különböző szerzőktől született tanulmányból
idézünk, mely bizonyíték arra, hogy nem lehet egyértelműen kijelölni a határokat, ill. azokat a
szervezeteket, amelyek a szektorba sorolhatók.
A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok
képzési igények c. kiadvány alapján:
Az Európai Unió értelmezésében a szociális gazdaság szervezeteinek általános jellemzői,
hogy:
- Helyi csoportokkal és egyénekkel dolgoznak gazdasági, szociális és a közérdekű célok
megvalósulásáért;
- Olyan szükségletekre reagálnak, melyeket sem az állami, sem pedig a forprofit szektor
nem elégít ki, ill. kielégítését közvetlenül nem finanszírozza;
- Nonprofit alapon szerveződnek;
- Saját, önálló menedzsmentjük van, melynek munkájába igyekeznek bevonni az
alkalmazottakat, önkénteseket stb. is.
A szociális gazdaság szervezetei – szociális elkötelezettségüknek megfelelően – a
foglalkoztatottak számára általában komplex, a munka világába történő beilleszkedést segítő
rehabilitációs szolgáltatásokat, és esetenként szakmai képzést is nyújtanak.
A szociális gazdaság szervezetei egyszerre kell, hogy megfeleljenek
- egyrészt az alapvető – a piac által is tesztelt – szervezeti követelményeknek,
- másrészt a közösségfejlesztő, a közösséget szolgáló céljaiknak.
Tevékenységük SWOT elemzése az alábbi összefüggésekre mutatott rá:
A szociális gazdaság szervezeteinek SWOT elemzése:
Erősségek
Gyengeségek
Specializált, személyre szabott
A szolgáltatások erősen személyfüggők
szolgáltatásokat nyújtanak.
lehetnek, a kulcsembereket (és
képességeiket, szaktudásukat) nehéz
pótolni, helyettesíteni.
Szoros kapcsolatban állnak
Kis méretük megnehezíti a szakmai,
megrendelőikkel, ami segít a
kutatási és menedzsment készségek
bizalomépítésben.
fejlesztését.
Kis méretük folytán gyors adaptációra
A munkaerő alulfizetettsége, a
képesek.
munkahelyek alacsony biztonsága.
A munkaerő elkötelezettsége magas.
A harmadik szektorhoz kötődő „amatőr” és
„paternalista” image.
A már idézett Szociális gazdaság kézikönyvben is olvashatunk erre vonatkozó gondolatokat:
„Mint ahogy a fejlettebb országokban, úgy nálunk sem lehet egyértelműen kijelölni a
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szociális gazdaság határait, azt, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek többé-kevésbé
egyértelműen a szektorba sorolhatók, ill. milyen ismérvek határozzák meg ezt. Szervezeti
oldalon is jelentős tartalékok vannak még a hazai szociális gazdaságban, hiszen a szektorba
sorolhatók azok a nem profitorientált szervezetek is, amelyek csak alkalomszerűen
indítanak foglalkoztatási projekteket, továbbá a szociális földprogramot megvalósító
nonprofit szervezetek, és a kistérségi társulások munkaszervezetei, az önkormányzati
szövetségek is.
Magyarországon a szociális gazdaságba a foglalkoztatási célú nonprofit szervezeteket
soroljuk.
A nonprofit szervezetek fontos szerepet töltenek be abban, hogy helyi szinten összekapcsolják
a kielégítetlen lakossági, közösségi szükségleteket a kihasználatlan munkaerőforrásokkal, ill.
új lehetőségeket tárnak fel a munkahely-teremtésre.
Hogyan tipizálható a munkaerő-piaci orientációjú nonprofit szervezetek tevékenysége?
A támogatások eredményeként kifejlődött a hazai nonprofit szektor munkaerő-piaci
programjainak négy alaptípusa:
- az alternatív munkaerő-piaciszolgáltatásokat nyújtó projektek,
- a tranzitfoglalkoztatást nyújtó projektek,
- a védett foglalkoztatást biztosító projektek,
- és a tartós foglalkoztatási lehetőséget biztosító projektek.
A közösségi vállalkozások a szociális gazdaság főszereplői.
A közösségi vállalkozás egyszerre gazdasági vállalkozás, szociális intézmény és civil
Szervezeti formája szerint egyesület, alapítvány, szövetkezet egyaránt működhet közösségi
vállalkozásként. Magyarországon új szervezeti formaként a nonprofit gazdasági társaság és a
szociális szövetkezet biztosít kereteket a közösségi vállalkozási tevékenység számára.
A kölcsönös pénztárak, hitelszövetkezetek, fejlesztési alapítványok a szociális gazdaság
keretein belül létező, önmagukban is közösségi vállalkozásként működő, ugyanakkor más
közösségi vállalkozásokat is segítő pénzügyi-finanszírozó intézmények.
További önkéntes és közösségi szervezetek
Az önkéntes és közösségi szektor egyének és projektek változatos csoportjait foglalja
magában. A szociális gazdaság szervezetei maguk is ehhez a szektorhoz kapcsolódnak,
ugyanakkor széleskörű kapcsolatot tartanak fenn a szektor más szereplőivel.
Magyarországon a nonprofit vagy harmadik szektor, tehát a szociális gazdaság
terrénuma – mindenekelőtt a nem állami szervezetek gyűjtőfogalma. Szűkebb a civil
társadalomnál, mert az tartalmazza az állampolgárok jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeteit is. Közcélú vállalkozó szervezetek formájában találkozhattunk szolgáltatókkal a
szociális gazdaságban.
A szociális gazdaság szereplőit tágabban, a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetekre,
sőt általában a foglalkoztatás-bővítést vállaló nonprofit szervezetekre kiterjesztve
értelmezhetjük.”(2)
A szolidáris gazdaság elméleti és gyakorlati kérdései c. előadásában (2012. május 23-25.,
Kunbábony) a szociális gazdaság szervezeti formáihoz a közösségi vállalkozást, a
háztartásgazdaságot és a szociális vállalkozást sorolja, majd a szociális gazdaság
szervezetei –társadalmi vállalkozások címszó alatt a társadalmi vállalkozások szervezeti
formáiként a non-profit gazdasági szervezetet, szövetkezet-szociális szövetkezet
kölcsönösségen alapuló szervezetet, alapítványt, egyesületet határozza meg.
A társadalmi vállalkozás sajátos vonásait az alábbiakkal írja le:
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-

szociális intézmény (szociális érzékenység, közfeladatok ellátása, erős önkormányzati
kapcsolatok)
közösségi szervezet (demokratikus működés, közösségi háttér, a tagok részt vesznek a
döntéshozatalban, önkéntesek)
gazdasági vállalkozás (termék előállítása, piaci függőség, tőke és forgótőke, gazdasági
menedzsment).

A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata Esettanulmányok (szerk.:
Németh Nándor) c. tanulmányban a szerzők szándéka az esettanulmányok közvetítésével a
szociális gazdaság fogalmi kereteinek meghatározásához történő hozzájárulás, továbbá
„…Kötetünk fő kérdése így lényegében a következő: milyen és hogyan értelmezhető a
magyarországi szociális gazdaság?”
Az esetek olyan helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések, amelyek elsősorban a
munkanélküliség felszámolására irányulnak, közcélt szolgálnak, de emellett valamiféle piaci
(termelési) logika is megjelenik bennük. A bemutatott programok szervezeti szempontból:
önkormányzati tulajdonú vállalkozások. Az egyik esettanulmány a belecskai szociális
földprogramot mutatja be, amelynek jellemzésében/tipizálásában kiemelik, hogy „…A
belecskai rendszert célszerűbb az önkormányzat vállalkozásán alapuló szociális
foglalkoztatási (szociális gazdasági, közösség alapú gazdasági) programnak nevezni. (6)
Figyelemre méltóak a fentebb idézett tanulmány összefoglalójában a szociális gazdaság
ismérveiről szóló megállapítások:
„Belecska falugazdasági programja megfelel a szociális gazdaság ismérveinek. A szociális
gazdasági program ismérvei Belecska esetén a következők.










A piaci és az állami szektor között helyezkedik el. A belecskai programban a gazdaság
valós árupiacra termel, a megtermelt zöldség és gyümölcs kereskedelmi forgalomba
kerül, ugyanakkor a foglalkoztatottak többsége után igénybe vesznek különféle állami
bér- és járuléktámogatásokat. Cserében munkaerő-piaci reintegrációt hajt végre a
program.
A program hosszú távon fenntartható. Immár 12 éve működik, és a fejlődése nem állt
meg.
Valós szükségletekre reagál. A termelés felfogható olyan szolgáltatásként is, amelyik
olcsó, friss és egészséges zöldséggel, gyümölccsel látja el magát a falut, illetve annak
tágabb környezetét. A termék eladható, van rá kereslet. Ezenkívül a munkahelyteremtés valós szükségletét is megoldja.
Helyi erőforrásokat használ. A falu közösségi földjein állandó jelleggel kizárólag
helybeliek dolgoznak.
Közösségi érdeket szolgál. A belecskai falugazdasági program legfőbb célja, hogy
felszámolja a faluban a munkanélküliséget, mindenkit foglalkoztasson, aki csak
dolgozni akar.
Új és újabb munkahelyeket hoz létre. Évről évre egyre többen dolgoznak a
falugazdaságban.
Hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztat, reintegrációt hajt végre. Ez a
belecskai program egyik legfőbb erénye. Belecskán aki munkaképes, dolgozhat. A
programban egyénileg kezelik az embereket, mindenki a neki megfelelő, ám saját
személyes fejlődését szolgáló feladatot kaphat. Azzal, hogy a működéshez a hátrányos
helyzetű munkavállalók után különféle állami támogatásokat vesznek igénybe,
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lehetőség nyílik az alacsonyabb hatékonysági kritériumok melletti működésre is,
valamint az állandó odafigyelésre, folyamatos mentorálásra, ezzel segítve a hátrányos
helyzetű emberek szellemi és fizikai épülését.
E hátrányos helyzetű csoportok számára hosszú távon is munkahelyeket biztosít. Az
adott munkavállaló számára csak akkor fejeződik be a komplex program, ha elhagyja a
munkaszervezetet. Belecska földrajzi közelségében nagyon gyenge az az elsődleges,
állami támogatások nélkül is működni tudó munkaerő-piaci szegmens, amelyik
alacsony képzettségű személyeket, férfiakat és nőket egyaránt, viszonylag nagy
számban tudna alkalmazni, így a program hosszú távú működésére szükség van.

Összefoglalónk végén a szociális gazdaság gyakorlati szempontú megközelítéséhez, a
szociális gazdasági programok értékeléséhez, értékelhetőségéhez kívánunk – a kötet
esettanulmányaiból következő – támpontokat adni a táblázat segítségével. Összefoglalásunkat
az elemzett történetek elméleti szempontok szerinti feldolgozásával indítottuk, ám látható,
hogy a szociális gazdasági programok tényleges működése – legalábbis esettanulmányaink
keretei között – számos olyan kérdést is felvet, amelyeket a szociális gazdaság elmélete,
valamint az azt magyar viszonyokra átültetni kívánó Szociális gazdaság kézikönyv
(Frey[2007])nem érint. A közcél, közérdek meglétét, súlyát például nagyon élesen
közvetíthetik az adott program tulajdonviszonyai, de az elmélet arról sem szól, hogy a
szociális gazdaságnak van-e ágazati meghatározottsága. Ugyanígy vizsgálatra váró kérdés,
hogy a közösségi források milyen formában és milyen mértékben jelennek meg ezekben a
programokban, míg a „fejlesztési központ”- szemléletű vizsgálat az anyagi sikerességhez és a
fenntarthatósághoz nyújt támpontokat. A táblázat összességében annak a kérdésnek a
megválaszolásához visz minket közelebb, hogy hogyan értelmezhető a magyarországi
szociális gazdaság, milyenek és hogyan működnek a magyarországi szociális gazdasági
programok.” (6)
A tanulmányokból válogatott szociális gazdaság szervezeti besorolását és jellemzését szolgáló
értelmezéseket a továbbiakban kiegészítjük kapcsolati ábrákkal is. Válogatásunkkal
reményeink szerint tovább bővítjük, ill. árnyaljuk a fogalmi meghatározásokat.
Petheő Attila István PhD értekezése (3) szerinti ábra:
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A szivárványgazdaság értelmezése különböző szempontok szerint

Forrás: Saját szerkesztés Leadbeater [1997] alapján.

Gyetvai Gellért a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának jelenlegi kritikájaként
kidolgozott és megvalósított megyei modellkísérletről született tanulmányában a piac és
szociális jellegű területek együttműködésének, szimbiózisának szükségességére hívja fel a
figyelmet (7):
„A szociális és a gazdasági típusú megközelítések jelenlegi sémája

Mit látunk? Két egymás mellett lévő, de egymással átfedésben nemigen lévő elvi környezet.
Néha még anakronisztikusnak is tűnik a kettő viszonya. Átfedés nincs, két külön világ. Néha
békésnek egyáltalán nem tűnő egymás mellett élés. Saját logikák kapun belül, amelyek
kevéssé egyeztethetőek össze. Pedig nem kellene, hogy így legyen. Éppen azok a kivételek,
amelyekre már utaltam a szociális foglalkoztatásból, és a modellkísérleti programunk is jó
példa arra, hogy lehetne mindez másképp is; miközben lényegesen eredményesebb a
működés, ráadásul mindenki jobban jár. A gazdaság azért, mert lényegesen több bevételhez
jut, kisebb kiadások mellett, a szociális azért, mert a helyes mederbe terelt munkaegészségi,
szociális környezeti és mentális téren is építő, ergo a kliensei jobban járnak általa. Ettől
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szimbiózis. És közben senkinek
kompromisszumra van szükség.

sem

kellett

lemondania

az

elveiről,csak

némi

A szociális és a gazdasági típusú megközelítések ajánlott sémája

A szociális kiadásokat egyben befektetésekként is kezeli, ezzel kétszeresen is hasznot hoz.
Eközben radikálisan csökkenti a ki-adásokat, ill. soha el sem képzelt módon növeli a
bevételeket. Ráadásul új munkahelyek százezreit hozhatja létre. Hátránya viszont, hogy egy
olyan szféra létrejöttét feltételezi, amelyben kettős kompetenciákkal bíró munkaadói gárda
kap helyet, mivel egyszerre kell jó szociális munkásnak és gazdasági szakembernek lenni
ahhoz, hogy működtessük. Azonban erre minden mód és esély megvan, csak el kell kezdeni
kialakítani. Egyre inkább, ha pénzt akarunk a formális szektorból vagy éppen az állami
büdzséből, akkor arra az egyszerű kérdésre is tudnunk kell megfelelni, hogy miért éri ez meg?
Mert miért érné meg az államnak vagy másnak akár csak egy huncut forintot is elkölteni
valamire, ami nem termel, miközben tehetné? Ez a modell ezekre a kérdésekre készít fel.
Tudom, hogy a megváltozott munkaképességű foglalkoztatás területén (többnyire) mindez
szokatlan, azonban jobb, ha megszokjuk, mert –úgy számítom – egyre inkább így lesz ezután.
Ill. akkor van esélyünk, ha inkább efelé mozdulunk el, mert a másik lehetőség ettől sokkal
szomorúbb (a szegénység és az inaktivitás növekedése). Már nem csak azt kell tudnunk
kiszámolni majd, hogy mennyi pénz lenne elég az ellátásokra, foglalkoztatásokra ahhoz, hogy
kényelmesen éljünk, hanem azt is ki kell tudnunk számolni, hogy a pénz, amit kapunk,
mennyit hoz a kasszába, és tudnunk kell, hogyan és miként foghatjuk be a guruló forintokat a
termelés igájába.” (7) (A szerzővel a kutatásunkban interjú készült. A modellkísérletről ott
olvashatóak további információk.)
A következő ábra és magyarázata „A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a
szektor civil szervezetei és azok képzési igények” c. tanulmányban jelent meg, különösen
fontos témánk szempontjából, mert a komplex, helyi szintű fejlődésfejlesztés a vidékfejlesztés
eredményességének fontos feltétele.
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A szociális gazdaság működési mechanizmusának sematikus ábrája

Forrás: Campbell (1999) 15. o. után saját szerkesztés

„A szociális gazdaság az alábbi mechanizmusokon keresztül képes hozzájárulni a
foglalkoztatás bővítéséhez és a helyi szintű fejlődéshez.
- Termékek és szolgáltatások nyújtásával a szociális gazdaságban dolgozó nonprofit
szervezetek létrehoznak, ill. továbbfejlesztenek vállalkozásokat, melyek munkaerőfelvétele közvetlenül bővíti a foglalkoztatást, akárcsak a forprofit szféra esetében.
- A létrejött vállalkozások és az általuk alkalmazott (általában korábban munkanélküli
és ilyenformán minimális vásárlóerővel rendelkező) emberek maguk is áruk és
szolgáltatások vásárlóiként jelennek meg a piacon, ami indirekt foglalkoztatás-bővítő
hatást generál.
- Az így megvalósuló munkahely-teremtésnek alapvetően két jellemzője van. Egyrészt a
keletkező munkahelyek döntő többsége munkaintenzív, így ez a bővülés alternatívát
jelenthet a növekedés vs. munkaintenzivitás problémájának kezelésében. E probléma
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lényege, hogy a tőkeintenzív, fejlett technológiát alkalmazó befektetésekkel történő
fejlesztés általában csak kevés dolgozót állít munkába.
A helyileg felmerülő igényekre helyi szolgáltatások reagálnak, a szociális gazdaság segít
betömni a helyi szintű gazdasági térben lévő „lyukakat”, lefedetlen területeket. Ezáltal a helyi
gazdaság kevésbé lesz a saját területén kívülről beáramló inputokra utalva. A helyi szintű
fejlesztés nagy projektjeinél ez a jelenség nem figyelhető meg, mivel azok a lokális ellátási
láncokhoz csak gyengén kötődnek.
- A szociális gazdaság szolgáltatásai elősegítik az azokat igénybevevők munkába
állását, ill. a munkában eltölthető órák számának növekedését. Példa erre a
gyermekfelügyeleti szolgáltatások által felszabaduló szülő vagy a helyi közlekedési
lehetőségek fejlesztésével a távoli munkahelyekre könnyebben eljutó munkavállaló.
- A korábban munkanélküli foglalkoztatottak munkába állásával így a szociális
gazdaság vállalkozásai részt vállalnak a munkaerőpiacról való kiszorulás elleni
küzdelemben.
- Ez az „inklúziós” elem, kiegészülve a munkához jutottak munkára való
alkalmasságának javulásával és munkaerő-piaci kilátásaik szélesedésével
hozzájárulnak egy magasabb szintű szociális kohézió megvalósulásához. A
feketemunka csökkenése mellett a regisztrált munka világába (vissza)térők munkajogi
védelemben és társadalombiztosítási szolgáltatásokban részesülnek, ami szintén
elősegíti társadalmi és gazdasági helyzetük stabilizálódását.
A fent vázolt hatlépcsős mechanizmus összhatásaként komplex helyi szintű fejlődés valósul meg.
A nyújtott szolgáltatások színvonalának kiegyenlítődésével, illetőleg azáltal, hogy ezekhez a
szolgáltatásokhoz a szegényebb rétegek is hozzáférhetnek, a fejlődés a helyi közösségekben
megfigyelhető egyenlőtlenségek csökkenéséhez vezet. (5)
A szociális szövetkezetek és a támogatásukat célzó programok vizsgálata c. tanulmány
alapján (8):
„A szociális szövetkezetek elhelyezkedése a szervezeti formák spektrumán”

A korábbi, kissé leszűkített, non-profit szervezeti értelmezéseket követően később a
„harmadik szektor” és a „társadalmi vállalkozás” körébe sorolták a szociális szövetkezeteket
és a nem non-profit formában működő társadalmi vállalkozásokat is, mint olyan gazdasági
(termelő vagy szolgáltató) tevékenységet végző szervezeteket, amelyek küldetésének és
célkitűzéseinek középpontjában valamely társadalmi probléma megoldása áll. Mindemellett a
szociális szövetkezetek működési formájára az Európai Unióban nincs egységes szabályozás.
Egyes országokban nonprofit jellegűek, míg máshol forprofit gazdasági szervezetként
működnek.
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Mészáros Zsuzsa „Mitől szociális a gazdaság? Mitől társadalmi a vállalkozás? Mitől szociális
a szövetkezet és mire való? Alternatív megoldások.” c. előadásában az alábbi ábrát mutatja
be:

A Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetségének (KIFESZ) szervezésében
megrendezésre kerülő Társadalmi Gazdaság Fórum szakmai egyeztetésén készült
emlékeztetőben az alábbi ábra található:
Szociális gazdaság elhelyezése a piaci rendszerben
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Hogyor Veronika Közös gondok - közös megoldások? Jövőteremtő fejlődési utak hátrányos
helyzetű falvainkban c. diplomamunkájában a következő ábrát találjuk.
A különböző elnevezések a fogalomkör egy-egy jellemzőjét fejezik ki. A nonprofit
megnevezés a profit, mint elérendő legfontosabb cél mellőzésére, a harmadik szektor a piaci
és az állami szféra között betöltött helyére, a szociális gazdaság pedig szociális és szolidáris
jellegére utal. A harmadik szektor lehetséges értelmezését az első ábra szemlélteti, amely
szerint a fogalom a nonprofit/profit, formális/informális, valamint a magán/állami dimenziók
mentén haladva van kategorizálva. Ezt a fogalmi rendszert Evers és Wintersberger (1990) is
használta. Szerintük a szociális gazdaság a nonprofit, formális tevékenységek csoportjába
tartozik.
A harmadik szektor elhelyezése

Forrás: Pestoff, 2008. p 7. alapján
A szövetkezeti forma Európában és itthon (Kasza Boglárka, Számadó Róza) c. tanulmányban
megállapítják, hogy „A társadalmi vállalkozások az üzleti és a nonprofit szektor metszetében
helyezhetők el…
A különböző elnevezések a fogalomkör egy-egy jellemzőjét fejezik ki. A nonprofit
megnevezés a profit, mint elérendő legfontosabb cél mellőzésére, a harmadik szektor a piaci
és az állami szféra között betöltött helyére, a szociális gazdaság pedig szociális és szolidáris
jellegére utal. A harmadik szektor lehetséges értelmezését az első ábra szemlélteti, amely
szerint a fogalom a nonprofit/profit, formális/informális, valamint a magán/állami dimenziók
mentén haladva van kategorizálva. Ezt a fogalmi rendszert Evers és Wintersberger (1990) is
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használta. Szerintük a szociális gazdaság a nonprofit, formális tevékenységek csoportjába
tartozik” (25)

Forrás: OFA Hálózat KoopeRáció TÁMOP-2.4.3/B/1-09-2010-0001 kiemelt projekt. Módszertani
kézikönyv
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2. A KUTATÁS MÓDSZEREINEK INDOKLÁSA
Kvalitatív megközelítéssel dolgoztunk, melyben a kutatás legfőbb eszköze a kutató- a maga
előfeltevéseivel, értékválasztásával. A kvalitatív kutatások két alapmódszerét a mélyinterjút és
a fókuszcsoportos interjút alkalmaztuk. Az interjú felvétele 2013. április-májusban történt.
Mélyinterjút a kutatásba bevont szervezetek vezetőivel készítettünk. A szervezetek
szerepvállalásának feltárása, mint kutatási cél megvalósítása, véleményünk szerint úgy
lehetséges, ha megismerjük a szervezetek működési tapasztalatait. A működés egyik
„szakértője” kulcsszerepéből következően a vezető, ezért is tekinthetők ezek szakérői
mélyinterjúknak. A működés és működtetés jellemzőit nem a „kemény” adatokból, hanem a
„miért?” és „hogyan?” kérdésekre adott válaszokból szándékoztuk megismerni. Fontosnak
tartottuk, hogy ki/kik, milyen motivációk alapján alapították a szervezetet, a vezető hogyan
értékeli a szervezet történetének szakaszait, milyen kompetenciák vannak a szervezet
tagjaiban, személyesen milyen problémákat élt/él meg, továbbá hogyan határozza meg a
pozitívumokat, erősségeket, milyen releváns javaslatai vannak. Ehhez kapcsolódóan választ
kerestünk arra is, hogy a belső és külső körülmények közül mi segíti, és mi akadályozza a
szervezet munkáját, milyen a kapcsolatuk a helyi társadalommal. A fókuszcsoportos interjúk
résztvevőit a kutatást végzőkkel kapcsolatban álló, a témában jártasságot szerzett különböző
területeken és szakmai szerepekben dolgozó szakemberek köréből kértük fel, valamennyien
Jász-Nagykun-Szolnok megyeiek.
A fókuszcsoport-megbeszélés olyan párbeszéd, ahol az érdekelt felek előadják a témával
kapcsolatos nézőpontjaikat, tapasztalataikat vagy véleményüket. A kérdőívvel ellentétben a
cél itt sem az volt, hogy mérhetővé váljon valami számunka, hanem, hogy minél több
visszajelzést kapjunk a kutatás témájában.
A fókuszcsoport interjú a résztvevőkkel már korábban megismertetett kérdések
megtárgyalására irányult. Főleg olyan nyitott kérdésekről beszéltünk, amelyek alkalmat adnak
a visszajelzésre. A fókuszcsoport találkozón a párbeszéd célja az volt, hogy a lehető legtöbb
nézetet megismerjük, minél mélyebb betekintést kapjunk egymás nézeteibe, megítéléseibe.
A mintába került szervezeti kör több szempontból sem reprezentatív, a véletlenszerűség, ill.
az ismertség volt a meghatározó. Három országos hálózat – OFA ROP, CsaládiEsélyteremtési és Önkéntes Házak és Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete –
megyei koordinációért felelős szakemberét kerestük meg, hogy javasoljon a térségből olyan
szervezet(ek)et, amelyek kapacitásaik, kompetenciáik és presztízsük alapján várhatóan
megfelelő információkat/tapasztalatokat tudnak adni vizsgálatunk témájában.
A Regionális Szellemi Forrásközpontok a PHARE Szociálpolitikai Fejlesztési Program
keretében jöttek létre 1993-1996 között. A PHARE program Regionális Szellemi
Forrásközpont komponense első pályázati fordulójában három szervezettel kötöttek
szerződést, a 2. szakaszban nyertes pályázókkal pedig 1995 őszén. A Regionális
Forrásközpontok Országos Egyesülete 1996-ban alakult. A Regionális Szellemi
Forrásközpontok célja az, hogy elősegítsék a szociálpolitika reformját, decentralizálását olyan
szolgáltatások nyújtásával, amelyek megfelelnek a társadalmi-gazdasági változások szociális
szektorában is megjelenő új követelményeinek. Az Egyesület kiemelkedő partnerei a tagok
szervezetei (11 Forrásközpont az alábbi településeken: Budapest, Szolnok, Békéscsaba,
Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Debrecen, Nyíregyháza, Győr, Pécs, Eger, Szombathely),
melyeken keresztül lefedi az ország egész területét (Forrásközpont az ország minden
régiójában található). (www.rfoe.hu)
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Az OFA 2005-ben hozta létre az OFA Hálózatot, amely azóta is országos lefedettséggel
(régiónként egy-egy irodával) működik, és térítésmentesen nyújt segítséget a lehetséges
pályázók, ill. a támogatott szervezetek számára (pályázatírás, pályázati információnyújtás,
szakmai fejlesztő műhelyek szervezése, bevált gyakorlatok gyűjtése és terjesztése). Az OFA
és ezen belül a Hálózat az elmúlt években több ROP és TAMOP kiemelt projekt
megvalósítója, helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatója. 2005 októberében kezdte a
ROP 3.2.3 kiemelt projektet „Helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú
fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése és megerősítése ” a kiemelt
projekt zárására 2007. december 31-én került sor. 2008-2010. között menedzselte "Az
alternatív munkaerő-piaci projekteknek szakmai támogatása" TAMOP 1.4.1-07/2 kiemelt
projektet - (PERTU); és 2010-2011-ig végezte az "Atipikus foglalkoztatási formák
támogatása - szociális szövetkezetek" TAMOP 2.4.3./B/1-09/1 kiemelt projekt (KoopeRáció
projekt) megvalósítását. Az OFA Hálózat az elmúlt évek alatt pro-aktívan tevékenykedett a
célcsoport körében és ez nemcsak helyi, regionális ismertséget, hanem elismertséget is hozott
számára. A közös munka, együttműködés és a támogatás hatására létrejött a bizalom,
elfogadás a hálózattal és a hálózat munkatársaival szemben. Elmondható, hogy a fejlesztési
intézményrendszerbe a regionális irodák hiteles szereplőként ágyazódtak be. Az ország
mindegyik régiójában elérhetőek ez által biztosítva az országos lefedettséget. (www.ofa.hu)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja a megyénként működő a Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Házakat (CsEÖH). A támogatott szervezetek tevékenységükkel
elősegítik a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi
integrációját, a kormányzat e területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi szintű
megvalósulását. Tevékenységük fókuszában álló diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet
eredményező tényezők: fogyatékosság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor),
mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken
élők), emellett külön fókuszt jelentenek a családok. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy
felhívják a célcsoportok figyelmét az önkéntes tevékenység fontosságára is.
A kutatási programban – a szakértői- és mélyinterjúkkal – összesen 23 szervezettel kerültünk
kapcsolatba. Törekedtünk arra, hogy mindhárom megyéből kerüljenek szervezetek a
vizsgálatba, továbbá igyekeztünk minél változatosabb szervezeti kört találni.
Az interjúalanyokkal telefonon vettük fel a kapcsolatot, többen hivatkoztak időhiányra, de
szinte minden megkeresett vállalta az eredetileg tervezett időpontnál később a beszélgetést.
Tudjuk, hogy a választott metodika miatt az eredmények korlátozottan általánosíthatóak, de
ez nem is volt célunk. Elsődleges célunk a vezetői mélyinterjúkból kirajzolódó szervezeti
jellemzők és a helyi problémamegoldások leírása, továbbá a szervezeti tapasztalatok,
vélemények rögzítése, a vidékfejlesztési szerepvállalás megismerése.
Az interjúkból feltáruló tapasztalatokat összevetettük egyrészt a szakirodalmi ismeretekkel,
másrészt a saját praxisunkban megélt tapasztalatokkal és a kutatási céloknak megfelelően
rendszereztük a megszerzett információkat.
Az interjúk teljes szövegét – melyet a kutatási beszámolónk szerves részének tekintünk – a
mellékletben közöljük.
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3. A KUTATÁSI TERÜLETEK HATÓKÖRÉNEK ÉS A KUTATÁSBA
BEVONT SZERVEZETI KÖR KIVÁLASZTÁSÁNAK INDOKLÁSA
3.1. Csongrád megye gazdasági és társadalmi környezete (9) (10) (11)

Járási hivatalok székhelyei (2013)
Forrás: VÁTI (2013)

Gazdasági környezet
Csongrád megye egy főre jutó GDP-je 2009-ben 1917 (ezer Ft-ban) (Napi gazdaság, 2013),
2010-ben 1954 (ezer Ft-ban) (KSH, 2012) míg 2011-ben 2030 (ezer Ft-ban) volt, mely utóbbi
adat alapján a 10. helyet foglalta el a megyék rangsorában (Napi gazdaság, 2013). A megye, a
jó minőségű termőföldnek és a kedvező éghajlatnak köszönhetően rendkívül jó
mezőgazdasági potenciállal rendelkezik. Földterületének 78%-a mezőgazdasági művelés alatt
áll. A megye történeti hagyományai, az idetelepített és tönkrement könnyűipari ágazatok
következtében a kevésbé erős ipari tevékenységgel rendelkező megyék közé sorolható. Az
ipar egyik jelentős termelő ágazata a bányászat, a szénhidrogén kitermelés, feldolgozás
valamint a feldolgozóipar. Itt találhatók Hazánk legnagyobb kőolaj-és földgáz telepei. A
feldolgozóiparon belül kiemelt helyen áll az élelmiszer, ital és dohánygyártás. Említést
érdemel még a vegyipar, a gépipar és a nemfém ásványi termék gyártása is. A textília,
bőrtermék, lábbeli gyártás a 90-es évek eleje óta visszaszorulóban van. Csongrád megye
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központja Szeged, nemzetközi tranzitútvonalak (E75, E68) találkozásánál fekszik, területén
kiépített Ro-La terminál működik, repülőtere nemzetközi kereskedelmi repülőtérré
fejleszthető, valamint a várost átszelő Tisza folyón közforgalmú nemzetközi és országos
jelentőségű kikötő található. A kedvező közlekedési adottságokra épül a szegedi logisztikai
központ, amely az ország egyik legjobb infrastruktúrával ellátott és legnagyobb ipari parkja
lesz: az M5-ös és az M43-as autópálya mellett fekvő területet a nyugati elkerülő út köti össze
a Ro-La terminállal és a repülőtérrel, majd várhatóan a tiszai kikötővel. Szeged a tudományos
kutatás-fejlesztési tevékenység legnagyobb vidéki centruma. A térség turisztikai vonzereje,
természeti adottságaiban, élénk kulturális, szellemi és tudományos életében, kultúrtörténeti
értékében, néprajzi és gazdálkodási hagyományaiban, valamint a mindezeket bemutató
programokban rejlik. A turizmussal kapcsolatban kiemelhető, hogy a geológiai adottságoknak
köszönhetően gazdag termál-és gyógyvízkészlettel rendelkezik. A megyében hat gyógyfürdő
létesítmény üzemel.
Társadalmi környezet
Az országos átlagnál alacsonyabb a roma népesség aránya az összlakossághoz képest, bár
évről-évre folyamatos emelkedés figyelhető meg. A régióban több program is indult a
szegregáció csökkentésére. A megye népességének változása az elmúlt 10 évet tekintve nem
mutat egységes képet. Míg 2005-ig a lakosság fogyásának egyértelmű tendenciáit, addig
2006-2007-ben kisebb mértékű emelkedést tapasztalhatunk az itt élők számának tekintetében.
2008-tól napjainkig újra csökkenő értékekkel találkozhatunk. Az egyik legfőbb magyarázat a
lakossága öregedése, amit az öregedési index (az idős népesség (65< éves) a
gyermeknépesség (0-14 éves) százalékában) csökkenő értéke prezentál. Csongrád megye
esetében a vándorlás némileg kompenzálja a természetes fogyásból adódó
lakosságcsökkenést, bár a belföldi vándorlás értéke 2006 és 2010 között 800 fő volt, 2010-ben
már csak 112 fő. Az elmúlt években a 15-74 évesek körében standard volt a
foglalkoztatottság. A megye foglalkoztatási helyzete nagyjából az országoshoz hasonló. A 2064 évesek foglalkoztatottságára 6-8%-kal elmarad az EU átlagtól, ahol 68,6% az arány.
A hivatalosan nyilvántartott álláskeresők száma jelentős ingadozást mutat az elmúlt 10 év
során. 2000-2007 között rendszerű emelkedést tapasztaltak, amely azonban 2007-től
folyamatosan visszaesik. A civil szervezetek területi megoszlásában egyértelműen érvényesül
Szeged és térsége vezető szerepe. Csongrád megye kulturális adottságai és öröksége jelentős
múltra tekint vissza, ugyanakkor a megye mai kulturális élete számos újnak tekinthető elemet
is magában foglal, amellett, hogy épít több évszádos örökségeire is (pl. Szegedi Nemzeti
Színház, Szegedi Vadaspark, Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark, Móra Ferenc Múzeum)
(CSM-TFK (2013).
Vidékfejlesztési szereplők
Csongrád megye közigazgatási hivatali struktúrával rendelkezik. Közigazgatási hivatali
bázisán tevékenykedik a Csongrád Megyei Kormányhivatal. a megye területén 61 helyi
önkormányzat működik, amelyből egy területi, azaz megyei és 60 települési önkormányzat.
Csongrád egyike azon kevés megyéknek (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Zala megyékkel
együtt), melyben két megyei jogú város is található: Szeged, a megyeszékhely és
Hódmezővásárhely, egykori mezőváros, az ország második legnagyobb kiterjedésű
közigazgatási területű települése. E két város meghatározó a megye település- és
gazdaságszerkezetében. Szeged a térség közigazgatási, oktatási, tudományos-kutatási,
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kereskedelmi, egészségügyi, pénzügyi, közlekedési és idegenforgalmi központja: nemcsak
megyei, de regionális szerepkörrel is bír. 7 államigazgatási ügyekkel foglalkozó járási hivatal
(Hódmezővásárhely, Szeged, Szentes, Csongrád, Kistelek, Makó, Mórahalom) kezdte el
működését 2013. január 1-től. Területén jelenleg az alábbi LEADER helyi akciócsoportok
(HACS) tevékenykednek: A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesült (Hódmezővásárhely), AlsóTisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület (Csongrád), Déli Napfény Nonprofit Kft. (Szeged),
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (Kistelek), Maros-völgyi LEADER Egyesület
(Makó).
A megyében az alábbi jelentősebb szakmai, szakmaközi szervezetek, felsőfokú intézmények
találhatók: Csongrád Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség, Széchenyi Programiroda Dél-Alföldi régiója, Integrált Közösségi és Szolgáltató
Teret működtető szervezetek, Körös-Maros, Kiskunsági Nemzeti Parkok Igazgatóságai,
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Gál Ferenc Főiskola (Szeged), Szegedi
Hittudományi Főiskola, Szegedi Tudományegyetem (Szeged). A Szegedi Tudományegyetem
12 kara széles képzési palettát kínál. Képzési fő profilja: jogi, gazdasági és üzleti
adminisztráció, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, egészségügyi és szociális,
zeneművészeti, bölcsész, természettudományi, informatika, pedagógus, mérnöki
(élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnök, műszaki
menedzserképzés), mezőgazdasági (mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki és
szakmérnöki képzés, valamint felsőfokú szakképzés) képzésekre irányul.
A megyében számos civil/non-profit szervezet működik, leginkább az oktatás, kultúra, sport,
szabadidő, településfejlesztés területén. Egy részük az önkormányzatok által generált, vagy az
általuk fenntartott intézmények mellett működő, céltámogató, adománygyűjtő „kvázi-civil”
szervezet, amely a helyhatóság forrásszerző képességének növelésére, kieső vagy nem létező
forrásainak pótlására, bizonyos önkormányzati feladatok ellátása céljából jött létre.
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3.2. Békés megye gazdasági és társadalmi környezete, vidékfejlesztési szereplői

Járási hivatalok székhelyei (2013)
Forrás: VÁTI (2013)
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Gazdasági környezet
Békés megye egy főre jutó GDP-je 2009-ben 1442 (ezer Ft-ban) (Napi Gazdaság, 2013)
2010-ben 1479 (ezer Ft-ban) (KSH, 2012), míg 2011-ben 1612 (ezer Ft-ban) (Napi Gazdaság,
2013) volt, mely utóbbi adat alapján a 18. helyet foglalta el a megyék rangsorában. A
megyében a nagyarányú agrártermelésre nagykapacitású feldolgozó ipart telepítettek. A rendszerváltás
e két területen hozta a legnagyobb válságot, mely a megye fokozatos lemaradását eredményezte.

A mezőgazdaság teljes kibocsátásából legnagyobb arányt képviselő növénytermesztési és
kertészeti termékeket előállító ágazat bruttó termelési értéke 2008-ban 45 %-kal múlta felül az
előző évit. Ez a nagyarányú növekedés, elsősorban a gabonafélék és a gyümölcsök 70 %-ot
meghaladó volumenbővülésével magyarázható. A megye az elmúlt évszázadokban mindig
vezető szerepet játszott a magyar gabonatermesztésben és-feldolgozásban. Az
állattenyésztésben az ezredforduló óta tartó csökkenés tovább folytatódott. 2008-ban az élő
állatok és állati termékek bruttó termelési értéke 3,1 %-kal volt alacsonyabb az előző évinél.
A textil-, bútor-, nyomda- és építőiparban magas szinten jelen van az iparra jellemző a helyi
speciális termékek, valamint a termelési hagyományok, szakmai kultúra. Az iparában fontos
szerephez jut az építőanyag-termelés (pl.: Békéscsabán térkő, cserépüzem, aszfaltüzem).
A megye sem a kutatás-fejlesztés, sem az innováció terén nem tud jeleskedni, így az egyedi
sikerek ellenére továbbra is a hazai K+F+I szektor perifériáján helyezkedik el. A szerény
gazdasági súly és magas szintű városodottság ellenére erősen centralizált térszerkezettel
rendelkezik. Békés megyében az utóbbi éveket tekintve a turisztikai rendezvények száma,
vonzereje nőtt. Ma már jelentős gasztronómiai események (Csabai Kolbászfesztivál, Gyulai
Pálinkafesztivál, Gyomaendrődi Sajt és Túró Fesztivál, stb.), valamint kulturális és
nemzetközi sportesemények látogatói szép számmal töltik meg a település szálláshelyeit.
Társadalmi környezet
A hivatalos adatokkal ellenére a cigányság jelenléte a megye településeinek több mint
kétharmadában jellemző, létszámarányuk azonban csak néhány településen haladja meg a
10%-ot (Mezőgyán, Geszt, Kevermes, Végegyháza). A nemzeti és etnikai kisebbségek
demográfiai szerkezete többnyire érdemben eltér az országos átlagtól, a cigányság esetében
lényegesen fiatalosabb, a nemzeti kisebbségeknél pedig erősen elöregedő korstruktúra
jellemző. A tartós munkanélküliség és az egyre súlyosbodó szociális problémák
eredményeként az elmúlt években a cigányságot érintő szegregáció erősödése figyelhető meg
Békés megye településein is. A telep vagy telepszerű lakóövezeti elkülönülés és a súlyosbodó
közbiztonsági problémák egyre több településen okoznak mindennapi problémákat. A
népesség száma folyamatos csökkenést mutat. A válság után a hátrányosabb helyzetű
területek gyorsabban elérték a válság előtti foglalkoztatási szintet fontos szerepe volt az
állami foglalkoztatás- és szociálpolitika irányváltásának, a segélyezési rendszer átalakításának
és a közfoglalkoztatás érdemi növekedésének. A munkanélküliségi ráta Békés megyei adatai
1-2%-os eltéréssel követik a dél-alföldi, és 2-2,5%-os elmaradással az országos trendet.
Miután ez az adat kistérségi bontásban is rendelkezésre áll, megállapítható, hogy a megye
négy nagyobb városának kistérsége (Békéscsaba, Gyula, Szarvas, Orosháza) az elmúlt
évtizedben mindvégig az országos és az attól alig elmaradó dél-alföldi átlag körül mozgott. A
megyében számtalan civil szervezet tevékenykedik (BM-TFK, 2013).
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Vidékfejlesztési szereplők
Békés megye közigazgatási hivatali struktúrával rendelkezik. Közigazgatási hivatali bázisán
tevékenykedik a Békés Megyei Kormányhivatal. A területén 74 helyi önkormányzat működik.
9 államigazgatási ügyekkel foglalkozó járási hivatal (Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd,
Gyula, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom) kezdte el működését 2013.
január 1-től. A területén jelenleg az alábbi LEADER helyi akciócsoportok (HACS)
tevékenykednek: Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
(Csorvás). Települések: Gyula, Mezőhegyes, Orosháza, Békéssámson, Csabaszabadi,
Csanádapáca, Csorvás, Elek, Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Kétegyháza, Lőkösháza,
Nagyszénás, Pusztaföldvár, Tótkomlós. Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület
(Medgyesegyháza). Települések: Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos,
Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház,
Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás,
Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza. Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület
(Szeghalom). Települések: Szeghalom, Bélmegyer, Biharugra, Bucsa, Dévaványa, Ecsegfalva,
Füzesgyarmat, Geszt, Kertészsziget, Körösladány, Körösnagyharsány, Köröstarcsa,
Körösújfalu, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Újszalonta,
Vésztő, Zsadány. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. (Békéscsaba). Települések:
Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Mezőberény, Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd,
Csárdaszállás, Doboz, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Murony, Örménykút,
Tarhos, Telekgerendás. Fő céljuk az alulról jövő kezdeményezéseken alapuló, fenntartható
gazdaság és vidékfejlesztés. A megyében az alábbi jelentősebb szakmai, szakmaközi
szervezetek, felsőfokú intézmények találhatók: Békés Megyei Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal, Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara,
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Széchenyi Programiroda Dél-Alföldi régiója,
Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret működtető szervezetek, Körös-Maros, Kiskunsági
Nemzeti Parkok Igazgatóságai, Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szent István
Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar. A megyében számos civil/non-profit
szervezet működik, leginkább az oktatás, kultúra, sport, szabadidő, településfejlesztés
területén.
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3.3 Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági és társadalmi környezete, vidékfejlesztési
szereplői

Járási hivatalok székhelyei (2013)
Forrás: VÁTI (2013)

Gazdasági környezet
Jász-Nagykun-Szolnok megye egy főre jutó GDP-je 2009-ben 1742 (ezer Ft-ban), 2010-ben
1642 (ezer Ft-ban) míg 2011-ben 1848 (ezer Ft-ban) volt, mely utóbbi adat alapján a 14.
helyet foglalta el a megyék rangsorában. A 5,2% pontos előrelépése főként az ipar
teljesítményének (számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása) köszönhető (Napi
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gazdaság, 2013). A megye hazánk második legjelentősebb mezőgazdasági bázissal bíró
területe, mely főként a nagy mennyiségű és jó minőségű termőterületeknek köszönhető. A
hazai piacot alapvetően a vágóbárány export határozza meg. Karcag és Túrkeve településeken
kiemelkedő turisztikai jelentőséggel bír a juh tartása, húsának feldolgozása. Kardinális
pontként kezelendő a megújuló energiaforrások megléte (termálvíz, nap, geotermikus
energia), melyek felhasználása jelenleg még nem számottevő (BM-VÁTI, 2012).
Kistérségeiben jelentős számú vállalkozás működik, az üzleti forgalom háromnegyed részét, e
vállalkozások teszik ki. A megye domináns foglalkoztatási szektora a feldolgozóipar,
melynek működési profilja nem ritkán egymás, vagy más, a környező megyékben működő
cégek igényeinek kiszolgálása. A megye három legnagyobb foglalkoztatója: Electrolux Lehel
Hűtőgépgyár Kft.; Jász Plasztik Kft, Samsung Zrt. A legkedvezőbb földrajzi fekvéssel a
Jászság (kiemelten Jászfényszaru, Jászárokszállás, Jászberény) bír. Az M3-as autópálya és a
budapesti agglomeráció vonzása kedvezően hat a térségre. A vasúti szolgáltatás, járműipar,
mezőgazdasági feldolgozóipar és bőripar mellett az üzleti szolgáltatási, oktatási,
egészségügyi, államigazgatási és kulturális központi szerep is domináns gazdasági
tényezőként jelentkezik. A Tisza fővárosa Szolnokon a gyalogos-és kerékpárhíd
megépítésével jelentős közlekedési infrastrukturális előrelépést tett a város életében. A régió
kutatás+fejlesztés+innovációs tevékenysége kiemelt színvonalú. A megyék közötti
összehasonlítást elemezve Jász-Nagykun-Szolnok megye mind a kutató helyek, mind a
kutatói létszám, mind pedig a K+F ráfordítások tekintetében igen szerény pozíciót foglal el,
azonban a ráfordításokon belül a beruházások aránya kiemelkedően magas.
Társadalmi környezet
A megyében csak roma kisebbségi önkormányzatok működnek. A cigány kisebbséghez
tartozó állampolgárok jelentős része a megyében is halmozottan hátrányos helyzetben él. A
legsúlyosabb munkanélküliséggel sújtott térségek települései irreverzibilis szegregációs
spirálba kerültek. Folyamatosan romlanak a lakhatási körülményeik és egészségi állapotuk.
Az Észak-Alföldi régió népesség csökkenése nagyobb az országos átlagnál. A régióban (és
azon belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében) a belföldi vándorlási veszteség fokozza a
természetes fogyásból következő népességcsökkenést. A megye népességszáma 1990 óta
gyorsuló ütemben csökken. 2012-ben mintegy 40 000 fővel kevesebb a megye lakossága,
mint 20 évvel korábban. A szolnoki nagyvárosi település együttes (agglomerálódó térség)
népessége a 1990-es még a vándorlás következtében szerény mértékben gyarapodott, de ezt
követően már mind a természetes népmozgalmi egyenlege, mind pedig a migrációs egyenlege
veszteségessé vált.. A népesség életkor szerinti összetételének alakulását jelenleg is az
elöregedés jellemzi. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a foglalkoztatási arány alacsonyabb az
országos átlagnál, de magasabb a régió átlagánál. A megyében a gazdasági válság kezdetéig
növekedett a foglalkoztatottak száma, 2011-ben azonban jelentős visszaesés következett
be.
Vidékfejlesztési szereplők
Jász-Nagykun-Szolnok megye megyei közigazgatási hivatali struktúrával rendelkezik.
Közigazgatási hivatali bázisán működik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 14
szakigazgatási szervvel. A megye területén 78 települési önkormányzat található. 9
államigazgatási ügyekkel foglalkozó járási hivatal (Jászapáti, Jászberény, Karcag, Kunhegyes,
Kunszentmárton, Mezőtúr, Szolnok, Tiszafüred, Törökszentmiklós), illetve további 15
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települési járási kirendeltség (Abádszalók, Cibakháza, Fegyvernek, Jászárokszállás,
Jászfényszaru, Jászkisér, Jászladány, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras, Martfű,
Rákóczifalva, Tiszaföldvár, Túrkeve, Újszász) kezdte meg a működését 2013. január 1-től.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében jelenleg az alábbi LEADER helyi akciócsoportok (HACS)
tevékenykednek: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., KözépTisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület, Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete,
Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület, Tisza-tó Térsége Leader Egyesület és a
Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület. A vidékfejlesztésben jelentős szerepet vállal a 7
LEADER Közösség (Jászberényi, Karcagi, Kunszentmártoni, Mezőtúri, Szolnoki,
Tiszafüredi, Törökszentmiklósi). A megyében az alábbi jelentősebb szakmai, szakmaközi
szervezetek, felsőfokú intézmények tevékenykednek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Széchenyi
Programiroda Észak-Alföldi régiója, Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret működtető
szervezetek, Körös-Maros, Hortobágyi, Bükki, Duna-Ipoly, Kiskunsági Nemzeti Parkok
Igazgatóságai, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szolnoki
Főiskola (Szolnok), Gál Ferenc Főiskola Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete
(Mezőtúr), Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (Jászberény). A
megyében számos civil/non-profit szervezet működik, a hagyományőrzés, kultúra, sport,
szabadidő, érdekképviselet, szociális és karitatív tevékenység és településfejlesztés területén.

3.4. A kutatásba bevont szervezeti kör kiválasztásának indoklása
Nem véletlen, hogy a szociális gazdaság szervezeti besorolásával foglalkozó tanulmányok
következetesen csupán a szociális szövetkezetet sorolják egyértelműen a szociális gazdaság
szektorába (ld. 1.3.). Hasonló a pozíciója a rendkívül széles kört magába foglaló munkaerőpiaci orientációjú vagy foglalkoztatási célú szervezeteknek. Legtöbben ezeket tekintik a
kibontakozó szociális gazdaság szervezeteinek. A legnagyobb bizonytalanságot a szociális
földprogramokkal és a közfoglalkoztatás bizonyos típusaival – START mintaprogrammal –
kapcsolatban tapasztaltunk. Vannak, akik egyértelműen elvetik ezek szociális gazdasági
jellegét, arra hivatkozva, hogy jelentős az állami, ill. önkormányzati dominancia és a célban
és az eredményben a szociális elem/jelleg az elsődleges, ill. kizárólagos.
Megértjük e vélemények szemléleti alapját, ugyanakkor elfogadjuk azokat a megközelítéseket
is, amelyek a hazai sajátosságokra, a vidéki, térségi jellemzőkre alapozva a szociális
földprogramoknak és bizonyos közfoglalkoztatási programoknak a szociális gazdaságbeli
helyét értelmezik. Ezért a kutatásba bevontunk egy olyan települést is, ahol a szociális
földprogramra alapozva működik a START program.
A szociális gazdaság szervezeteinek kiválasztásában kutatásunkban a következő
kritériumokat határoztuk meg.
- Helyi kezdeményezésű, lokálisan felmerülő igényekre válaszoló.
- Célja hátrányos helyzetű emberek integrálása a munka világába foglalkoztatással,
képzésekkel, egyéni fejlesztésekkel, tanácsadással.
- Új szolgáltatások, innovatív termékek.
- Folyamatos termék előállítás és/vagy szolgáltatásnyújtás.
- Gazdasági kockázatvállalás.
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- Fizetett munkaerő alkalmazása, foglalkoztatás.
- Piaci orientáció és/vagy közszereplőkkel szerződéses kapcsolat.
- A profitra törekvés határozott társadalmi célt szolgáljon.
- Ismertség, presztízs.
Szervezeti forma szerint:
- Szociális szövetkezet.
- Foglalkoztatási célú nonprofit szervezet (folyamatosan foglalkoztató vagy amely
alkalom szerűen indít foglalkoztatási projektet).
- Nonprofit gazdasági társaság (folyamatosan foglalkoztató vagy amely alkalom szerűen
indít foglalkoztatási projektet).
- Önkormányzati szociális foglalkoztatási program.
A szervezetek működési tapasztalatainak feltárásához szükségesnek tartjuk a legfontosabb
szakmai háttér jellemzők összefoglalását.
A szociális szövetkezet
A szociális szövetkezetek sajátosságait az egyik támogatási program rövid ismertetésével
összegezzük. TÁMOP-2.4.3-B-10/1 és /2 jelű nyílt pályázati kiírás pályázati útmutatójának
bevezetője jól összefoglalta a szociális szövetkezetek újszerűségét és a társadalmi fejlődésben
betöltött jelentőségét, valamint annak jogszabályi hátterét, és elindulásuk segítésében az OFA
által korábban kiírt pályázati programok fontos szerepét. Kiemelte, hogy „A szociális
szövetkezetek a szociális gazdaságban olyan szükségletek kielégítésére törekszenek,
amelyeket a piac, ill. az állami szektor nem elégít ki. Tevékenységükben meghatározó a
társadalom leszakadó rétegei helyzetének javítására való törekvés. A szociális szövetkezet
ötvözi a gazdasági társaságokra, valamint a társadalmi szervezetekre vonatkozó elveket: a
profit és a szociális, kulturális célok egyesítésével tölti be foglalkoztatást bővítő,
munkahelyteremtő, közösségszervező szerepét. A munkanélküliség kezelésében, a
foglalkoztatás elősegítésében – különösen a hátrányokkal rendelkező társadalmi csoportok
esetében –, valamint a feketegazdaság visszaszorításában a szövetkezés, a szövetkezeti
formában való jövedelemtermelés megoldást jelenthet. Ehhez azonban az szükséges, hogy
segítő, támogató rendszerek működjenek, többletforrások jelenjenek meg ezen a területen.”A
pályázati kiírás a támogatás alapvető, főcéljaként határozta meg a hátrányos helyzetű emberek
önfoglalkoztatóvá válásának elősegítését, valamint a munkaerő-piaci szempontból hátrányos
helyzetű álláskeresők és inaktívak munkalehetőségének megteremtését és foglalkoztatásának
biztosítását. További elvárásként megfogalmazta, hogy a támogatott projektek járuljanak
hozzá a munkavállalást gátló, és a család, valamint a munkavégzés összehangolásából fakadó
nehézségek feloldásához, a közösségszervezés, közösségfejlesztés, a szociális szövetkezet
szociális, oktatási, kulturális funkciója által. Az OFA fogalomjegyzék tételesen,
definíciószerűen, több pontban meghatározta a programnál figyelembe vehető és
támogatásban részesíthető célcsoportba tartozó, hátrányos helyzetű személyek fogalmát.
Közéjük tartoztak pl. a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező, az 50 év feletti, a
25 év alatti pályakezdő, valamint a legalább hat hónapja keresőtevékenységet nem folytató
álláskeresők, a gyermeküket egyedül nevelők és a kisgyermekes nők, a megváltozott
munkaképességűek és a börtönből szabadult személyek. Ezek a fogalmi meghatározások,
hátrányossági kategóriák részben megengedőbbek, nagyobbrészt azonban szigorúbbak voltak.
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A kutatásba bevont szervezetek között három megváltozott munkaképességű és fogyatékos
emberek foglalkoztatását is végzi, a tevékenység főbb jogi és szakmai keretei a következők.
A rehabilitációs foglalkoztatás
A rehabilitációs foglalkoztatás szabályozása az utóbbi évben jelentős változáson ment
keresztül. Változott az ellátások szabályozása, a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációja, valamint a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatások
szabályozása.
A rehabilitációs foglalkoztatás fogalmát „A megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató munkaadók akkreditációjáról, valamint megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról”szóló 327/2012.
(XI.16.) Korm. rendelet határozza meg. A rendelet szerint a rehabilitációs foglalkoztatáson a
megváltozott munkaképességű munkavállalók tranzit vagy tartós foglalkoztatását értjük.
A tranzit foglalkoztatás célja a rehabilitálható munkavállaló (akinek a foglalkoztathatósága
rehabilitációval helyreállítható; komplex minősítés alapján B1 kategóriába tartozó
megváltozott munkaképességű személy., vagy tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel;
komplex minősítés alapján C1 kategóriába tartozó megváltozott munkaképességű személy)
védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő
felkészítése a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra. Tranzit foglalkoztatásban egy
munkavállaló maximum három évig vehet részt.
A tartós foglalkoztatás célja a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek,
munkakészségének, megőrzése, fejlesztése egészségi állapotának, testi és szellemi
képességeinek megfelelő munkakör biztosítása mellett, védett körülmények között. A tartós
foglalkoztatási kategóriába azok a megváltozott munkaképességű munkavállalók sorolhatók,
akik rehabilitációját a szakértői bizottság komplex minősítési eljárása során nem javasolta.
(Komplex minősítés alapján B2 kategóriába tartozó megváltozott munkaképességű személy,
aki az egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja
nem javasolt, egészségi állapotának mértéke 50-60% közötti. Komplex minősítés alapján C2
kategóriába tartozó megváltozott munkaképességű személy, aki egészségi állapota alapján
tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb
körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, egészségi
állapota 30-50% közötti. Komplex minősítés alapján D kategóriába tartozó megváltozott
munkaképességű személy, aki csak folyamatos támogatással foglalkoztatható, egészségi
állapota 30% alatti.) Jelen szabályozás szerint, azok a megváltozott munkaképességű
munkavállalók is ebbe a foglalkoztatási kategóriába tartoznak, akinek rehabilitációja a
komplex minősítés alapján javasolt, de a komplex vizsgálat iránti kérelem benyújtásakor,
vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérik. A
jogszabály 2013. december 31-éig lehetővé teszi a nyugdíjkorhatárt több mint öt év múlva
elérő, komplex minősítéssel még nem rendelkező, felülvizsgálattal érintett, III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült
személyek, illetve az előbbi csoportba nem tartozó megváltozott munkaképességű személyek
(pl. ellátásban nem részesültek, II. csoportos rokkantsági nyugdíjasok) tartós foglalkoztatását
is abban az esetben, ha 2012 decemberében akkreditált foglalkoztatónál álltak foglalkoztatotti
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viszonyban, tehát utánuk a munkáltató költségvetési támogatásban részesült. Tartós
foglalkoztatás támogatása is - a tranzit foglalkoztatáshoz hasonlóan- három évre állapítható
meg, de korlátozás nélkül meghosszabbítható.
Megváltozott munkaképességű dolgozók tartós/tranzit foglalkoztatásához támogatást
vehetnek igénybe a munkáltatók. A támogatás igénybevételének feltétele az akkreditációs
tanúsítvány megszerzése. A 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet határozza meg az akkreditált
munkáltató fogalmát is, miszerint az akkreditált munkáltató az e rendelet szabályai szerint
lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal
rendelkező szervezet vagy személy lehet. A korábbi alap, rehabilitációs és kiemelt
tanúsítványok helyett 2013-ban már csak egyféle (rehabilitációs) tanúsítványt kaphatnak a
foglalkoztatók. Az akkreditációs eljárás keretében a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkaadók foglalkoztatási szempontú értékelésére, a
megváltozott munkaképességű munkavállaló megfelelő alkalmazási feltételeinek minősítésére
kerül sor. Az akkreditáció célja, annak tanúsítása, hogy a munkáltató rendelkezik azokkal az
akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel,
amelyek biztosítják az egészségkárosodással élő és fogyatékos személyek egészségi
állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló
foglalkoztatását, és tevékenységével elősegíti a munkavállalók képességeivel elérhető
legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítását. A rehabilitációs akkreditációs
tanúsítványok a megelőző 5,3,2 éves érvényességtől eltérően alapvetően korlátlan
időszakszakra szólnak.
Az akkreditált foglalkoztatónak a rehabilitációs foglalkoztatási feladatainak ellátására
vonatkozóan a Kormányrendelet 9. § (1) alapján rehabilitációs szakmai programot, a
munkavállalók estében személyes rehabilitációs tervet kell készítenie, rehabilitációs
tanácsadót és rehabilitációs mentort kell alkalmaznia, különböző segítő szolgáltatások (Pl.:
munkaerő-piaci információ nyújtása, a munkatanácsadás, pályatanácsadás, rehabilitációs
tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, életvezetési tanácsadás, jogsegélyszolgálat,
családgondozás, szociális ügyintézés stb.) igénybevételének lehetőségét kell biztosítania a
megváltozott munkaképességű dolgozói számára.
A rehabilitációs szakmai program a rehabilitációs foglalkoztatás célja, feladatai, formái
mellett tartalmazza a munkahelyi körülmények javítására irányuló terveket, a foglalkozási
rehabilitáció eredményességének elősegítése érdekében kitűzött feladatokat, a megváltozott
munkaképességű munkavállalók jogai és érdekei védelmével összefüggő tervezett
intézkedéseket. Tranzitfoglalkoztatás estén a nyílt munkaerő-piacra történő sikeres kihelyezés
elősegítése érdekében a munkáltató akciótervet készít a tranzitálás lépéseiről, valamint a nyílt
munkaerő-piaci foglalkoztatókkal és az államigazgatás illetékes szerveivel való
együttműködés módjának bemutatásáról. Az akcióterv a szakmai program függelékét képezi.
A rehabilitációs mentor és tanácsadó feladta a foglalkozási rehabilitáció hatékony
megvalósulásának az elősegítése. A tranzit foglalkoztatásban bevont munkavállalók esetében,
a mentor a tranzit foglalkoztatást követően szükség szerint legalább 6 hónapig további
segítséget nyújt a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a nyílt munkaerő-piacon
történő sikeres elhelyezkedése érdekében.
2013 első negyedévében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal adatai szerint
rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal 324 foglalkoztató rendelkezett. Területi
megoszlást tekintve a legtöbb akkreditált foglalkoztató Jász-Nagykun-Szolnok, BorsodAbaúj-Zemplén megyékben és Budapesten található. Az akkreditált munkáltatók 28.000 fő
tartós és 2.410 fő tranzit foglalkoztatásra kötöttek szerződést a Hivatallal. A foglalkoztatottak
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száma valószínűleg év végére éri el/közelíti meg a szerződésekben vállalt létszámokat. A
létszámok felöltése munkáltatók jelentős részének nehézségeket okoz, mivel a tartós
foglalkoztatotti kategóriába tartozók körét elég szűken határozták meg a jogalkotók. A tranzit
és tartós foglalkoztatásban bevont munkavállalók száma a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
a legmagasabb.
A védett foglalkoztatás, védett munkahely
A jelenlegi jogszabályok értelmében az, az akkreditált foglalkoztató minősül védett
foglalkoztatónak/ munkahelynek, aki biztosít tartós vagy tranzit foglalkoztatást és a
munkavállalóinak legalább az 50%-a „A megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXCI. Törvény 22. §-a szerinti
megváltozott munkaképességű személynek minősül.
A szociális foglakoztatás
A szociális intézményben élők intézményen belüli foglalkoztatását az 1993. évi III. Tv. a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szabályozza.
A törvény 99/B. § (1) alapján a szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció vagy fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás keretében biztosítható az intézmény szakmai programja alapján, az
egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meg
lévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően. A szociális
foglalkoztatásban foglalkoztatóként az a személy, illetve szervezet vehet részt, aki erre a
szociális hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik [Sztv. 99/B. § (2)]. A szociális
foglalkoztatás feltétele az ellátott rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának elvégzése [Sztv.
99/B. § (3)].
A munka-rehabilitáció célja egyrészt a szociális intézményben ellátott személy
munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő
megőrzése, fejlesztése, másrészt a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés. A
munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretében történik [Sztv. 99/ D.§ (2)]. A
munka-rehabilitáció keretében végzett munkáért az ellátottnak díjazás jár. Időbeosztását az
ellátott állapotának, képességeinek figyelembevételével egyénileg kell meghatározni az
egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben.
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja munkafolyamatok betanítása, a foglalkoztatás révén
az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott
felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló
munkavégzésre. [Sztv. 99/ E. §(1)]. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra az ellátottal az
intézmény, vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött
szervezet munkaszerződést köt.
A szociális foglalkoztatás megvalósítása érdekében a szociális intézmény vezetője
foglalkoztatási szakmai programot készít. A program a következőket tartalmazza:
foglalkoztatás formáit, a foglalkoztatásban részt vevők számát, a foglalkoztatás keretében
végzett tevékenységeket, a szükséges személyi, tárgyi feltételeket, fejlesztő-felkészítő
foglalkoztatás esetén a munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program
tematikáját és az előállított termék, illetve szolgáltatás értékesítésének tervét. Hasonlóan a
rehabilitációs foglalkoztatáshoz, a szociális foglalkoztatásban is alkalmaznak segítő
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személyeket, segítőket és foglalkoztatás-koordinátorokat. A Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal adatai szerint 2013-ban 208 szociális foglakoztatást megvalósító
intézményt támogattak. 2013-ban szociális foglalkoztatásban közel 8000 ember vesz részt.
A szociális földprogram
A szociális földprogram bizonyos formái egyes szerzőknél (5, 6) a szociális gazdaság
szektorának részei, míg mások ezt a besorolást egyértelműen elvetik. A különböző
megközelítések szociális földprogram tartalmának és funkciójának meghatározásában jelen
vannak.
Történeti megközelítés
A szociális földprogram a két világháború közötti időszak hazai produktív szociálpolitikai
kísérleteinek megújítása. Ez a régi/új támogatási rendszer a vidéki munkanélküliség és más
típusú hátrányok bizonyos mértékű kezelésére lehet alkalmas.
A történeti előzményeket felhasználva, 1993-ban az aktuális körülményekhez alakítva a
Népjóléti Minisztérium Szociális Válságkezelő Programok Irodája koncepciója alapján és
támogatásával indult a szociális földprogram megújított programja.
Serafin József a történelmi párhuzamról a következőket vallja: „A szociális földprogram célja
szerint tekinthető úgy, mint az idő kerekének megfordítása. A bemutatott társadalom változási
jellemzőkkel ellenkező irányú folyamatot erősít meg. „Maradi” módon készteti a családokat a
ház körüli termelés beindítására, bővítésére. Mindennapi élelmiszer fogyasztásunk jelentős
része, ha nem többsége viszonylag egyszerű eszközökkel megtermelhető vagy a háztartás
keretei között vagy a település határain belül. A háztartási értéktermelés nem önmagában
létező munkavégzés. A háztartások értéktermelő tevékenységének kitágulása igényli és
generálja a helyi közösségi hálózati kapcsolatrendszer megerősítését. A közösség ereje
egyben visszahat a háztartási termelésre, erős támaszt adva a munkának.”
A szociális földprogram, mint aktív szociálpolitikai eszköz
A földprogram tartalma röviden a következő: mezőgazdasági termelésre alkalmas vagyonnal
nem, vagy azzal kismértékben rendelkező (azt hatékonyan működtetni nem tudó), szociálisan
hátrányos helyzetű családoknak kedvezményes szolgáltatásokkal, juttatásokkal lehetőséget
teremteni háztáji jellegű kistermelésre, ill. állattartásra, az egyéni és közösségi, valamint a
helyi erőforrások kihasználásával.
Mint aktív szociálpolitikai eszköznek a legfontosabb jellemzője: a kliens aktív
közreműködésére alapoz, az önsegítés támogatása a célja. A „passzív” szociális ellátások
(pénzbeli segélyezés) és a munkahelyteremtés között helyezkedik el.
A földprogram keretében a támogatott család a támogatásból származó fogyasztásnak jelentős
részét maga termeli meg. A támogatott tevékenységből származó eredmény, vagy jövedelem
nem lesz elégséges a családok teljes megélhetéséhez – a megélhetés, vagy foglalkoztatás
biztosítása nem várható el a programtól -, de a passzív ellátásokhoz képest jelentősebb
mértékben tud hozzájárulni a megélhetéshez.
Az általános természetbeni támogatásoktól rendszerében jelentős mértékben különbözik a
szociális földprogram. A természetbeni támogatások többsége egyszeri vagy néhányszor
ismétlődő alkalommal biztosít valamilyen juttatást. A szociális földprogram keretében
folyamatos tevékenységű szervezet jön létre, amely szervezi, bonyolítja a támogatásokat,
gazdálkodik, felügyeli a folyamatot. A természetbeni juttatások működő rendszeren keresztül
történő biztosítása jelentősen megnöveli a támogatások eredményességét. A felhasználás útja
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nyomon követhető, lehetőség van a folyamat korrekciójára, tanácsadás, képzés
megvalósítására.
A termelés támogatása történik szociálisan hátrányos helyzetűek részére nyújtott
kedvezményes – ha kell ingyenes – szolgáltatások, juttatások formájában. Így a támogatott
család az általa végső soron elfogyasztott vagy újra hasznosított, támogatásból származó
javakat nagy részben a saját munkájával állítja elő, sok esetben pedig egyébként
teljesíthetetlen költségeket vált ki a szűkös megélhetést is alig biztosító családi
költségvetésből. Ezzel a támogatási módszerrel bevonható a gazdálkodási folyamatba a család
munkaereje, anyagi és tárgyi eszközei stb.
A szociális földprogram szervezeti, jogi megközelítésben
A szociális minisztérium határozza meg a helyi programok általános működési elveit,
keretszabályait, melynek alapján a célterületen működő önkormányzatok vagy
önkormányzatok által alapított non-profit szervezetek a helyi sajátosságokra és erőforrásokra
alapozva működtetik programjukat. Helyben döntenek arról, milyen termelési/gazdasági
tevékenységhez biztosítanak feltételeket, s helyben szabályozzák, milyen kritériumok alapján
határozzák meg a támogatott családok körét.
A helyi szociális földprogramot működtető szervezetek döntő többsége települési
önkormányzat vagy azok társulásai. Szociális célú közhasznú szervezetek (alapítvány,
közalapítvány, nonprofit kft.) működtetik a programok kb. 3-10%-át (2008-ban: 9%, 2009ben 3,5%).
A szociális földprogramok szervezése két, egymással szerves kapcsolatban lévő pilléren
(rendezőelven) nyugszik. A programok célcsoportjának, rétegeinek kiválasztása rászorultsági
jellemzők (például: tartós munkanélküliség, alacsony szakképzettség, alacsony jövedelem,
sokgyerekes család) alapján történik, a területi meghatározottság pedig, a térségi sajátosságok,
többszörösen hátrányos (gazdasági, társadalmi, demográfiai) helyzetétől függ. A támogatások
a helyi szervezetek (főként önkormányzatok) közvetítésével jutnak el a – település
adottságaikhoz igazodó – kritériumok alapján kiválasztott kedvezményezettekhez. A szociális
földprogramok előnyös vonása, hogy a helyi körülményekhez igazodóan, szinte egyéni
(egyedi) programként működhetnek.” (21)
A szociális földprogram mint támogatási program a funkciók szempontjából
A magyarországi szociális földprogram történetében az ágazati minisztériumok (a Népjóléti
Minisztérium és jogutódjai) támogatási céljai differenciálódtak, azonban a kiemelt támogatási
cél változatlan maradt. A vidéki térségekben élő, hátrányos helyzetű családok megélhetési
biztonságának erősítése, egzisztencia növelési esélyeinek bővítése. Tehát a szociális
földprogram funkciója elsődlegesen szociális, szakmai definíció szerint aktív szociálpolitikai
eszköz.
A program megnevezése – a hagyományt követve – szintén nem változott, megmaradt „a
föld” előtag, azonban a programokban az egyének, családok munkatevékenysége nem
kizárólag a földhöz kapcsolódik, s legkevésbé sem köthető ez a program a nagyobb
egységekben végzett modern agrárgazdálkodáshoz. A program jellemzően a
kedvezményezettek (célcsoport) háztartása gazdasági tevékenységeinek aktivizálásához járul
hozzá: kertművelés és/vagy kisparcellákon elsősorban az önellátáshoz szükséges konyhakerti
növények termelése és/vagy saját felhasználásra kisállattartás zajlik. A termelés célja
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elsődlegesen tehát az önellátás, ugyanakkor az egyes programok fejlődése, a
kedvezményezettek felkészültségének növekedése – vagy éppen az adott év időjárási
viszonyainak – következtében az „árufelesleg” helyi piaci értékesítése is megjelent. Ez a
volumen azonban sehol nem jelentős tényezője a helyi piacnak.
A minisztérium támogatási elvei és az évenkénti pályázati feltételek alapján a helyi
programokat a települési önkormányzatok vagy azok társulásai, ill. az általuk létrehozott nonprofit szervezetek más lokális szereplőkkel, partnerségi együttműködésben, helyi erőforrások
mozgósításával (is) működtetik.
A támogatási elvek a következők:

•

Szociális jelleg: A program által nyújtott kedvezmények szociális rászorultság szerint,
hátrányos élethelyzetben, jövedelem vizsgálata alapján adhatók.

•

Illeszkedés a helyi szociálpolitikához. A kedvezmények rendszere része a helyi
szociális segítő rendszernek. A települési önkormányzat rendeletben szabályozza a
működés alapvető szabályait.

•

Aktivizálás. Az adott természetbeni támogatások a termelő munkavégzését segítik elő.
Az elfogyasztható, felélhető eredmény érdekében a kedvezményezett családnak
munkát kell végeznie.

•

Egzisztenciateremtés. Jelentősebb kiegészítő jövedelmet lehetővé tevő termelési
eljárások alkalmazásával a kedvezményezett családok fokozatosan kikerülhetnek a
szociálisan rendszeresen támogatott körből.

•

Helyi sajátosságok érvényesülése. A helyi programok kialakításában a megvalósító
szervezetnek nagy önállósága van, a szervezeti forma, szabályozás, a gazdálkodási
tevékenység kialakításában.

•
•

Családi önállóság. A kedvezmények az önálló családi gazdaság működését segítik elő.

•

Helyi erőforrás-kihasználás. A program a lekötetlen emberi munkaerőre,
hagyományos és korszerű termelői tudásra, a mezőgazdasági földterület, a táj
adottságaira, a meglevő gazdasági szervezetekre, infrastruktúrára, eszközparkra
építkezik.

•

Környezetvédelem. A munkaerő-igényes termelési eljárásokkal párhuzamosan a
programok megvalósításában lényeges a vegyszerezés lehetséges csökkentése, a
biotermelési eljárások bevonása.

Szerződéses viszonyok. A kedvezményeket a megvalósító szervezet a családokkal
kötött támogatási szerződéseken keresztül nyújtja.

A szociális földprogram komplexitásából következő szektorközi helyzetet jól tükrözik az
alábbi pro és kontra vélemények.
Foglalkoztatási program?

•

Nem, mert nem teremt munkahelyeket, ill. minimális a foglalkoztatást bővítő hatása,
hiszen programonként egy-két fő tartós – inkább részállású foglalkoztatására biztosít
csak lehetőséget.

•

Igen, mert munkalehetőségeket teremt átmenetileg, hiszen a támogató preferálja
azokat a termelési formákat, melyekben intenzív munkatevékenységeket biztosítanak.
Ennek jelentősége nem elhanyagolható, hiszen a kedvezményezettek döntő többsége
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tartósan munkanélküli, a tartós munkanélküliség szakmai és mentális leépüléshez
vezet, ezért ha valakis okáig ilyen állapotban van, esélytelenné válik. (A munkáltatók
nem szívesen alkalmaznak tartósan munka nélkül lévő állapotból munkavállalókat.) A
csak néhány (2-6) hónapos munkaalkalomnak – mint a növénytermesztési
programokban van - vagy a napi 1-1,5 órai munkának – mint az állattenyésztési
programokban van – lehet munkakészséget megtartó, önbizalmat erősítő hatása.

•

Igen, mert a kedvezményezettek egy részének őstermelői státust ad, ill. hozhat létre, s
ez önfoglalkoztatásra nyújt lehetőséget.

•

Nem, mert a kedvezményezettek a foglalkoztatással, képzéssel, szociális támogatással,
a munkaképesség javításával csak elenyésző mértékben és létszámban kerülnek vissza
a munkaerőpiacra, vagyis nem vezeti vissza a résztvevőt a munka világába, mert nem
kapcsolódik hozzá olyan képzés, mely a piacképes tudás megszerzését tenné lehetővé.

•

Nem, mert a program célcsoportja nem általában a munkanélküliek köre, hanem azok
a munkanélküliek, akik a munkaerő-piaci ellátásokból a szociális ellátórendszerbe
kerültek át.

Agrárprogram?

•

Igen, mert az agrártermelést ösztönzi az önellátás céljából, tehát egy szociális típusú
agrártámogatás.

•

Nem, mert elsődleges célja nem, a mezőgazdasági termelés támogatása. Nem, ill. csak
korlátozottan teremt piacon is eladható értéket.

Terület-, település-fejlesztési program?

•

Nem, mert elsősorban nem infrastruktúra-fejlesztési,
humánerőforrás fejlesztési célokat valósít meg.

•

Igen, mert hatása van egy adott térség környezeti állapotának megőrzésére, a
kiegészítő
jövedelemszerzés
feltételeinek
biztosításával
az
ott
élők
életkörülményeinek javításával növekszik a vidék megtartó ereje.

•

Igen, mert a többféle hátránnyal küzdő kistérségek legfontosabb társadalmi és
szociális problémájának, a tartós munkanélküliségből következő feszültségek
enyhítésére kínál eszközt.

•

Igen, mert közösségfejlesztő funkciója jelentős, erősíti a családok közötti kölcsönös
segítségnyújtást, a helyi társadalomban a szolidaritást.

gazdaságfejlesztési

és

Romaprogram?

•

Igen, a roma népesség életkörülményeinek javítására irányuló intézkedésekről szóló
1047/1999. Kormányhatározat 4. pontja megnevezi a szociális földprogramot.

•

Nem, mert a program jellege szerint nem illeszkedik a romák hagyományos
foglalkoztatásához.

•

Igen, mert vannak olyan elemek – mint a paraszti kultúrával való közösség vagy a
háztáji gazdálkodási tapasztalat -, melyekre a program épít.

•

Nem, mert nem etnikai célzattal jött létre, a program univerzális felelősséggel
rászoruló családokat céloz meg.
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•

Igen, mert a kedvezményezettek számában évről évre növekszik a cigány családok
aránya, s mint önellátást segítő programnak hatása van/lehet az elsősorban
kistelepüléseken élő cigányság kitörési lehetőségeinek megteremtésében.

Szociális program?

•
•

Igen, a szociális törvényben definiált kategória.

•
•
•
•

Igen, egy speciális szociális ellátási forma.

Nem, mert számos jellemzőjében eltér a szociális igazgatási kategóriákban
meghatározott ellátásoktól.
Igen, mert leginkább az önellátásra irányul, tulajdonképpen megélhetési program.
Nem, mert gyakran árutermelési céllal működik.
Igen, mert a helyi szociális problémák kezelésének eszköze, a helyi szociálpolitika
szerves része, ugyanis a kedvezményezettek szociálisan hátrányos helyzetű családok.

A szociális földprogram a szociális gazdasági szektor része?
 Nem, mert a szociális gazdaság szervezeteinek alapvető ismérve a függetlenség az
állami/önkormányzati szektortól és nem érvényesül az önigazgatás.
 Nem, mert gazdálkodásukban a piaci értékesítés korlátozott.
 Igen, mert a szociális gazdaság formáiba a háztartás gazdaság is beletartozik.
 Igen, mert munkaalkalmat teremtenek, s bár gazdasági hatékonysága és
eredményessége elmarad a piaci szervezetekétől, ebben a programban – ugyanúgy,
mint a szociális gazdaságban – az eredmény a készségek, képességek változása, a
kapcsolatrendszer bővülése, az önbecsülés/pozitív énkép javulása, stb.
 Igen, mert küldetésük az aktivitásra felkészítés és az aktív tevékenység révén szerzett
jövedelem a passzív ellátással szemben.
 Igen, mert szociális célokat gazdasági tevékenység révén kíván megvalósítani.
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A kutatásban résztvevő szervezetek alapinformációit a következő táblázatban foglaltuk össze.
Sorsz.
1.

Szervezet neve
"BRUMM" Szociális
Szövetkezet,
Rákóczifalva

Szervezeti forma
szociális
szövetkezet

2.

Kun-Gyúró Szociális
Szövetkezet, Örményes
Túrkeve
Foglalkoztatásáért
Alapítvány, Túrkeve
Szent Lázár Alapítvány ,
Békés

szociális
szövetkezet
alapítvány

-

Szolgáltatások és/vagy termékek
kézműves termékek előállítása,
a településen és környékén szakipari és egyéb
szolgáltatások ellátása pl.: karbantartás, kertgondozás,
grafikai tervezés, multimédiás anyagok készítése,
varrás és javítás, játékkészítés stb.
kézzel és géppel gyártott házi tészta készítése

-

munkaerő-közvetítés

alapítvány

-

pszichiátriai betegek nappali ellátása,
akkreditált foglalkoztatás,
szociológiai és szociálpszichológiai kutatások
végzése,
szociális programok bonyolítása pl.: tartós élelmiszer
osztása, ruhasegély, városi programok szervezése
civil érdekvédelmi tevékenység
START munkaprogram
cégektől és magánszemélyektől kapott ruhaneműk,
játékok, könyvek, kisebb műszaki cikkek árusítása,
egy erre a célra létrehozott üzletben (adománybolt)
kutatási tevékenység, képzés
könnyűipari, élelmiszeripari és faipari tevékenység
folytatása,
élelmiszercsomagolás,
varrodai bérmunka
Szolnok város és vonzáskörzete lakossága számára
közművelődési, közösségi, képzőművészeti, oktatási,
ismeretterjesztő, amatőr és hivatásos alkotó, illetve
információs tevékenységek ellátása pl.: nemzetközi
rendezvények, szakmai tanácskozások, kiállítások,
színházi
előadások,
koncertek
szervezése,
drogprevenciós,
egészségfejlesztési
programok
megtartása, iskolarendszeren kívüli tanfolyamok
szervezése stb.
13-23 éves korú fiatalok között drogprevenciós céllal
szabadidős
tevékenységek
szervezése
és
lebonyolítása,
általános
és
középiskolákban
drogprevenciós foglalkozások vezetése, valamint
drogpreventorok oktatása és továbbképzése.
hátrányos helyzetű emberek részére munkaközvetítés,
gyerekek tanulási programjainak szervezése.
a helyi közösségekben, adott társadalmi környezetben
jelentkező legerőteljesebb problémák, szociális
hátrányok kezelése, a megoldást segítő módszerek
kifejlesztése, a problémák enyhítését szolgáló
programok megvalósítása.
Családi Központ létrehozása és működtetése
papírbrikett készítése (kidolgozás alatt)

3.

4.

-

-

5.
6.

7.

Tiszasas Önkormányzata
Dél-alföldi Régió
Minőségi Adománybolt
Szociális Szövetkezet,
Szeged
Pro-Team Nkft.,
Szeghalom

önkormányzat
szociális
szövetkezet
nonprofit korlátolt
felelősségű társaság

8.

TiszapArt Mozi
Kulturális Egyesület,
Szolnok

egyesület

9.

Kornéliusz Háza Missziós
Egyesület Szociális
Szövetkezet, Szolnok

szociális
szövetkezet

-

-

-

10.

Béthel Alapítvány,
Békéscsaba

alapítvány

-

11.

Figyelő Háló Szociális
Szövetkezet, Gyula
(telephely: Orosháza)

szociális
szövetkezet

-
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4. A FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚK ÖSSZEFOGLALÓJA A
KUTATÁS ALAPVETŐ SZEMPONTJAI SZERINT
1. Fókuszcsoportos interjú összefoglalója
A fókuszcsoportos interjún négy szervezet képviselője vett részt
Impulzus Egyesület – Szabó Rudolfné dr. elnök
Csillagpor Alapítvány – Veresné Péter Judit szakmai vezető
Contact Mentálhigiénés és Konzultációs Szolgálat – Pollákné Cser Edit elnök
„Teljes Életért” Nonprofit Kft – Hársvölgyi Tamás cégvezető
A szervezetek bemutatása
Az Impulzus Egyesület a hátrányos helyzetű lakosságcsoportok közül a pályakezdő fiatalok,
az alacsony iskolai végzettségűek, a gyesről, gyedről visszatérő nők, a 40 éven felüliek, a
romák, a fogyatékossággal élők munkaerő-piaci esélyeinek javítását tűzte ki célul pályázati
programok megvalósításával. Az Egyesület 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy a
pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci felkészítését segítse, szorgalmazza. Több éven keresztül
folytatták a fiatal pályakezdők felkészítését. Az uniós pályázatok megjelenésével az egyesület
fókuszába a hátrányos helyzetű lakosságcsoportok kerültek, akik számára komplex
munkaerőpiaci programokat szerveztek. Emellett 2004 óta működtetnek támogató szolgálatot,
amivel a fogyatékkal élő fiatalokat, felnőtteket és az időseket segítenek az önálló életvitel
megvalósításában személyi segítőkkel és szállítással. 2000-2007 között az Egyesület által
létrehozott Civil Szolgáltató Központot működtették: civil fórumokat szerveztek, civil
tanácsot, civil kerekasztalokat hoztak létre. Ebben az időszakban hozták létre és működtették
az önkéntes központot is. Jelenleg is támogatják a helyi civil szervezeteket tanácsadással,
szervezetfejlesztéssel.
A Csillagpor Alapítvány fő tevékenysége Kelet-Magyarország (az Észak-alföldi és részben a
Dél-alföldi Régió), ezen belül kiemelten Szolnok város ifjúsági közéletének fejlesztése, a
fiatalok számára olyan ismeretek, képességek és kompetenciák átadása, amelyek mind egyéni,
mind pedig közösségük fejlődését segítik elő: ifjúsági közéletfejlesztés, nemzetközi ifjúsági
cserekapcsolatok, emberi jogi nevelési program. Az Alapítványt 2005-ben hozta létre a Vega
Gyermek- és Ifjúsági Szövetség a fiatalok közéleti szerepvállalásának elősegítése érdekében.
A szervezetet alakító tagok hétköznapi, a magánéletükben is jelenlévő problémákra
generálnak projekteket, és azokat fejlesztik olyan módon, hogy ez annak a helyi közösségnek
a javára váljon. Az Alapítvány „magját” 15 fő alkotja, emellett számos önkéntes is
foglalkoztatnak. A szervezet létrehozta a Kreatív Zsúrszolgálatot, mely kézműves
foglalkozásokat tart városi rendezvényeken, iskolákban.
A Contact Mentálhigiénés és Konzultációs Szolgálat célja a rehabilitációs foglalkoztatás, a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók képzése és átképzése, valamint innovatív
szolgáltatások nyújtása különböző programokon keresztül. Speciális foglalkoztatási formák és
lehetőségek kidolgozása, bevezetése, ezek kiegészítése munkahelyteremtő és rehabilitációs
programokkal. A szervezet 1989-ben jött létre a hátrányos helyzetű emberek segítésére, ezen
belül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. Számos uniós (HEFOP, TÁMOP)
program mellett 2007-től működtetik a Civil Házat, ma Civil Információs Centrum néven
(korábban Civil Szolgáltató Központ). Ennek keretében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei civil
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szervezeteknek nyújtanak szakmai (tanácsadás, képzések, információszolgáltatás,
rendezvényszervezés) és infrastrukturális (terem, számítógép-használat, fénymásolás, fax
biztosítása) segítséget. 2010-ben egy TÁMOP projekt keretében Önkéntes Centrumot hoztak
létre, melyet a programtámogatás lejárta után saját forrásból működtetnek (önkéntesek és
fogadó szervezetek közötti közvetítés, információáramlás).
„Teljes Életért” Nonprofit Kft alaptevékenysége munkalehetőség biztosítása megváltozott
munkaképességű személyek számára, ezáltal munka-rehabilitáció és munkatapasztalat szerzés
elősegítése. A szervezet 1997 óta működik és foglalkoztat megváltozott munkaképességű
embereket. 2005 óta akkreditált foglalkoztatók és védett szervezet. Az államit támogatás
mellett vannak saját bevételeik is: termelő és szolgáltató tevékenységet látnak el, mint
csomagolás, finommechanikai összeszerelés, varrodai munkák. Emellett sajátanyagos
munkaként készítenek férfi felsőruházatot és egy boltot is kialakítottak a városban ezek
árusítására.
A szervezetek kapcsolódása a vidékfejlesztéshez
A Csillagpor Alapítvány képviselője több éven keresztül dolgozott a Hajdúhadházi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Itt „került kapcsolatba” a vidéki
mélyszegénységgel, a perifériás területekkel. Ezt követően a Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatási Központja Tudományos Intézetének Szolnoki Társadalomkutató
Osztályához került, ahol vidékfejlesztési kutatásokkal is foglalkozott: pl.: jászsági
vidékfejlesztési kutatást. Jelenleg közreműködik egy vidékfejlesztési projekt kidolgozásán,
melynek célja a vidéki gazdák és a városi vásárlók közötti kapcsolatépítés.
Az Impulzus Egyesület elnöke elmondta, hogy a több évtizedes munkatapasztalat során a
különböző projektek kapcsán a vidéki térségeket kereste fel, ahol személyesen találkozott a
település polgármestereivel. Azt érzékelte, hogy nagyon fontos az, hogy milyen a
polgármester személyisége, mennyire elhivatott, milyen a felfogása, gondolkodásmódja,
hogyan tud hatni a településen élőkre. Véleménye szerint jelenleg is fennállnak a problémák a
vidéki térségekben is: nincs munkahely, az emberek nagy része pedig alacsony iskolai
végzettségű.
A „Teljes Életért” Nonprofit Kft képviselője meglátása szerint a vidék fejlesztéséhez forrásra,
van szükség, illetve arra, hogy az ott élő embereket helyben lehessen tartani. Ennek alapja a
munkahelyek megléte. Ha az embereket helyben lehet tartani, akkor a településükön költik el
a pénzüket, ott fizetik be a helyi adójukat. Ehelyett egyre inkább jellemzőbb a nagyobb
városokba való költözés, rosszabb esetben a külföldi munkavállalás.
A Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat vezetője civil oldalról közelített a
vidékfejlesztéshez. Elmondta, hogy a civil szervezeteknek nyújtott programjaik során a vidéki
térségekben, kistelepüléseken lévő civileket is felkeresik: szervezetfejlesztési programokat,
tanácsadásokat tartanak. A fogadtatás nagyon vegyes: van, ahol élnek a lehetőséggel és
együttműködők a civilek, van ahol viszont passzivitás a jellemző. Céljuk az, hogy
ösztönözzék a szervezeteket a „fennmaradásukra”, a források kutatására, pályázatok
beadására, hiszen szükség van a civil közösségekre, szolgáltatásokra, amelyek kiegészíthetik a
közigazgatási és/vagy vállalkozási szektort.
A résztvevők szociális gazdaság értelmezése eltérő, amit alábbiak szerint fogalmaztak meg:
- a szociális gazdaság az, ahol a célok szociálisak, a vállalkozás pedig üzlet
- a szociális gazdaság az, ahol valamilyen hátrányos társadalmi rétegnek biztosítunk
munkát úgy, hogy értéket is teremt, támogatás mellett
55

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

-

szociális gazdaság nem lesz attól, hogy szövetkezeteket hozunk létre
jól működő gazdaság nélkül nincs szociális gazdaság.

2. Fókuszcsoportos interjú összefoglalója
A fókuszcsoportos interjún az alábbi szervezetek képviselői vettek részt
Nagycsaládosok Egyesülete – Gál Lászlóné elnök
Impulzus Egyesület – Flasch Péterné munkatárs
Contact Mentálhigiénés Egyesület – Pollákné Cser Edit, szakmai vezető
Rák Ellen JNSZM Egyesülete – Zanáné Komáromi Edit egyesületi titkár
Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete – Somogyiné Lajkó Piroska, egyesületi
elnök
Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány – Burai István önkéntes
Bizalom Mentálhigiénés Egyesület – Egedi Ilona egyesületi elnök, Nagyné Lenthár Katalin
egyesületi társelnök
Szer-Telen Fiatalokért Közhasznú Egyesület – Kozák Csaba elnök
A szervezetek bemutatása
A Nagycsaládosok Egyesülete célja a nagycsaládosok érdekvédelme, képviselete, társadalmi
helyzetének felmérése és bemutatása, a családok javaslatainak összegyűjtése és előterjesztése
az Országos Egyesülethez, részvétel Szolnok város és a térség humán (elsősorban szociális)
tevékenységében.
Az Impulzus Egyesület a hátrányos helyzetű lakosságcsoportok közül a pályakezdő fiatalok,
az alacsony iskolai végzettségűek, a gyesről, gyedről visszatérő nők, a 40 éven felüliek, a
romák, a fogyatékossággal élők munkaerő-piaci esélyeinek javítását tűzte ki célul pályázati
programok megvalósításával. Az Egyesület 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy a
pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci felkészítését segítse, szorgalmazza. Több éven keresztül
folytatták a fiatal pályakezdők felkészítését. Az uniós pályázatok megjelenésével az Egyesület
fókuszába a hátrányos helyzetű lakosságcsoportok kerültek, akik számára komplex
munkaerőpiaci programokat szerveztek. Emellett 2004 óta működtetnek támogató szolgálatot,
amivel a fogyatékkal élő fiatalokat, felnőtteket és az időseknek segítenek az önálló életvitel
megvalósításában személyi segítőkkel és szállítással. 2000-2007 között az Egyesület által
létrehozott Civil Szolgáltató Központot működtették: civil fórumokat szerveztek, civil
tanácsot, civil kerekasztalokat hoztak létre. Ebben az időszakban hozták létre és működtették
az önkéntes központot is. Jelenleg is támogatják a helyi civil szervezeteket tanácsadással,
szervezetfejlesztéssel.
A Contact Mentálhigiénés és Konzultációs Szolgálat célja a rehabilitációs foglalkoztatás, a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók képzése és átképzése, valamint innovatív
szolgáltatások nyújtása különböző programokon keresztül. Speciális foglalkoztatási formák és
lehetőségek kidolgozása, bevezetése, ezek kiegészítése munkahelyteremtő és rehabilitációs
programokkal. A szervezet 1989-ben jött létre a hátrányos helyzetű emberek segítésére, ezen
belül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. Számos uniós (HEFOP, TÁMOP)
program mellett 2007-től működtetik a Civil Házat, ma Civil Információs Centrum néven
(korábban Civil Szolgáltató Központ). Ennek keretében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei civil
szervezeteknek nyújtanak szakmai (tanácsadás, képzések, információszolgáltatás,
rendezvényszervezés) és infrastrukturális (terem, számítógép-használat, fénymásolás, fax
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biztosítása) segítséget. 2010-ben egy TÁMOP projekt keretében Önkéntes Centrumot hoztak
létre, melyet a programtámogatás lejárta után saját forrásból működtetnek (önkéntesek és
fogadó szervezetek közötti közvetítés, információáramlás).
A Rák Ellen Együtt JNSZM Egyesülete egészségmegőrzéssel, betegségmegelőzéssel,
önsegítő csoportok működtetésével foglalkozik.
Az Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete főbb tevékenységei: a Jászság
területén élő mozgássérült emberek érdekképviselete, érdekvédelme, a lehető legteljesebb
egyenjogú társadalmi részvételének elősegítése, a mozgáskorlátozottak szociális rehabilitációs
érdekeinek érvényesítése, védelme, képviselete, helyzetük javítása.
A Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány a Szolnok Térségi Szövetség, illetve az ÉszakAlföldi régió településein élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos helyzetű
gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi kezdeményezéseinek és támogatásával
foglalkozik. Tevékenységeik emellett a népi hagyományok ápolása, ezek továbbadása, hazai
és nemzetközi együttműködések, rendezvények és programok keretében a kulturális
sokszínűség kölcsönös megismertetése.
A Bizalom Mentálhigiénés Egyesület lelki elsősegély telefonszolgálatot működtet,
feladataik közé tartozik a krízisintervenció és a mentálhigiénés prevenció.
A Szer-Telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület a fiatalok részére tartalmas
programokat (klubfoglalkozásokat) szervez a szenvedélybetegségek kialakulásának
megelőzése és a megfelelő életforma felé irányítás, prevenció, a már függőségbe került
fiatalok lelki gyógyítása érdekében.
A fókuszcsoportos interjún a kutatásban feltárt véleményekkel kapcsolatos megállapításokat
tárgyalták meg a résztvevők és mondták el az ezekkel kapcsolatos tapasztalataikat,
véleményüket.
1. megállapítás: „A szervezet vezetőjének kiválásával az egyesület nem tud tovább működni,
ami újabb bizonyítéka annak a megállapításnak, hogy aszociális vállalkozások rendkívül
személyfüggők.” A szervezet vezetőjének személyisége, kompetenciája meghatározó
jelentőségű.
Ezzel kapcsolatban a résztvevők egyöntetű véleménye az volt, hogy nagyon fontos egy
civil szervezet életében a vezető személyisége, képességei, készségei, mint: elhivatottság,
elkötelezettség, pénzügyi és vezetői ismeretek, szakértelem. Kiemelkedő fontosságú, hogy
a vezetők gondoljanak a jövőre is, és utánpótlást neveljenek ki, aki utánuk tovább viszik a
szervezetet. Többen hoztak példát arra, hogy a környezetükben azért szűnt meg egy-egy
civil szervezet, mert a vezető távozott a szervezet éléről és nem volt olyan megfelelő
kompetenciákkal rendelkező személy, aki átvette volna a vezetést.
2. kérdés: Melyek a szükséges készségek és képességek a sikeres közösségi vállalkozó
számára?
A résztvevők szerint nagyon fontos a személyes készségek megléte, mint: az
együttműködésre való készség, az agilisság, a felkészültség, a nyitottság, a sokoldalúság, a
kommunikációs készség.
Ezeken kívül szakértelemre is szükség van, mint: a jogszabályi környezet ismerete,
menedzseri ismeretek, pénzügyi ismeretek.
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Kiemelték a szakmai kapcsolati rendszer meglétét, „ápolását”, melynek egyik célja, hogy
a vezető ismerje azokat a szakembereket, akikhez fordulni tud a kompetenciájába nem
tartozó témákban.
3. megállapítás: Problematikusak az ún. „lift” jellegű támogató programok. A nyertes
nonprofit szervezet a program ideje alatt (fél vagy egy év) felemeli a munkanélkülit.
Kiemeli környezetéből, foglalkoztatja, képzi, de amikor elfogy a pályázati pénz, elbocsátja,
magára hagyja, aki visszazuhan eredeti állapotába. Óriási felelősséggel jár a
segítségnyújtás, mert fenntarthatóság kritikus tényező a programok során.
Az interjúalanyok egyhangú véleménye az volt, hogy e programok inkább hasznosak a
bevont célcsoportok számára, és nagyon kis százalékra jellemző, hogy a program után azt
éljék
meg,
hogy
magára
hagyták
vagy
visszaesik
a
korábbi
mentális/szociális/egészségügyi állapotába.
A programokban a résztvevők megélhetik, hogy újra tudnak - vagy egyáltalán képesek tanulni, vizsgázni, szakmát és munkatapasztalatot szerezni, személyes és szakmai
kapcsolatokat kialakítani. Jelezték, hogy vannak „visszatérő” emberek is, akik egy-egy
ilyen programban való részvétel után is „hűségesek” a szervezethez és visszajárnak
rendezvényekre, képzésekre, tanácsadásokra, tehát a bizalom megmarad.
Kiemelték, hogy e komplex programok legfőbb elemei a szakmai képzés és a
foglalkoztatás mellett a különböző tréningek, tanácsadások, melyek a bevontak
személyiségét fejlesztik. Ezek segítségével szemmel látható a fejlődésük: nyitottabbá,
asszertívabbá válnak, javul a kommunikációjuk, önértékelésük, önbizalmuk.
4. megállapítás: A tévhitekkel ellentétben számos példa van a kooperáció sikerére,
elméletben is mindenki elismeri a fontosságát, továbbá a gyakorlatban is magas az
összefogás, a partnerség, az együttműködés.
A résztvevők elmondták, hogy elengedhetetlen az összefogás, egymás segítése, a
partnerség. Ezért a „civileknek” is szükséges együttműködni, megbeszélni, hogy „ki mit és
hogyan csinál”. Nem elég csak tudni egymásról, a másik szervezet kompetenciáival és
gyengeségeivel is tisztába kell lenni: kihez mivel fordulhatnak, vagy miben tudnak
segíteni. Fontos lenne „beszélgetni egymással”, hogy legyen információ a másik szervezet
tevékenységeiről, és a másik szervezet szemléletéről, értékrendjéről.
5. megállapítás: A szociális vállalkozásoknak megkülönböztetett támogatási szükségleteik
vannak. Nagyobb figyelmet és megértést igényelnek az állami szervek, a bankok és
közösség részéről. Egyre több tanácsadóval kellene segíteni az információnyújtást. Segítő
kezet kell nyújtani a pályázatok során, marketing, üzleti terv, menedzsment készség
kialakításában.
A jelenlévők véleménye szerint fontosak lennének a civilek számára a megkülönböztetett
támogatások pl.: megfelelő ingatlan rendelkezésre bocsátása a működéshez. További
segítséget jelentene a civilek „meglétéről”, működéséről való tájékoztatás, köztudatba
való elterjesztése a lakosság körében.
6. megállapítás: Csak hosszú távú és jól előkészített programokat érdemes indítani (legalább
7 évre szólót), hogy elkerüljék a „föl-föl dobott kő” gyakori esetét. A vállalkozói kultúra
javítása szükséges feltétele a továbblépésnek, amit oktatással, a szabályok
egyszerűsítésével és betartásával, a visszaélések szigorú büntetésével érhetünk el.
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Többek véleménye szerint a beláthatóság, tervezhetőség miatt elegendőek a jelenleg futó,
átlag 2 éves programok.
A résztvevők szerint a vállalkozói kultúrának része kell, hogy legyen a fiatalok bevonása,
akik rendelkeznek a mai, modern informatikai tudással és használni tudják az internetet,
számítógépet. Ezen kívül „fel tudják rázni” a szervezetet, új, innovatív dolgokat tudnak
megvalósítani.
A gazdálkodó szervezeteknek fontos, hogy több évre vonatkozó, kiszámítható forrásokhoz
jussanak.
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5. SZAKÉRTŐI MÉLYINTERJÚK ÖSSZEFOGLALÓJA A KUTATÁS
ALAPVETŐ SZEMPONTJAI SZERINT
5.1. Szent Lázár Alapítvány, Békés, interjúalany: Gyetvai Gellért, igazgató
Rövid szervezeti életút, mérföldkövek, a szervezet helye a szociális gazdaságban
A Szent Lázár Alapítvány 1996 óta működik Békés megyében. Az Alapítvány fő
tevékenysége az adományozás és intézményen kívüli szociális munka, illetve a Lazarus Kft-n
belül megváltozott munkaképességű emberek szociális foglalkoztatása volt egészen 2006-ig.
2006-ban nyitották meg pszichiátriai betegek számára az első nappali szociális ellátást
biztosító intézményüket. Jelenleg három nappali intézményben, 90 fő mentális, pszichés
problémával küzdő embert látnak el. A szociális és a pszichiátriai ellátás (lelkigondozás,
mentális,
pszichés
támogatás, tanácsadás, önálló életvezetés
segítése,
csoportos
foglalkozások, szabadidős, kulturális programok szervezése, hivatalos ügyek intézésének
segítése, érdekvédelem,
speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének,
szervezésének segítése, igény szerinti meleg élem biztosítása), mellett az ellátást igénybe
vevők foglalkoztatását is célul tűzték ki.
Az ellátottak egészségi állapotától függően három féle foglalkoztatást nyújtanak:

munka-rehabilitációs foglalkoztatást, (szociális foglalkoztatás, alapvető célja beteg
mentális állapotának megőrzése, fenntartása),

fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást, (szociális foglalkoztatás, már magasabb szintű
munkavégzést, kívánalmakat takar),

valamint akkreditált foglalkoztatást (rehabilitációs foglalkoztatás, megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatása).
2012 év égétől a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt szerezetek, 20 fő megváltozott
munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására pályáztak.
„Munka alapú foglalkoztatás”
Mindkét foglalkoztatási forma (intézményen belüli szociális foglalkoztatás és akkreditált
foglalkoztatás) célja, tartalmas, termelő, hasznos munkavégzés biztosítása, új
munkafolyamatok betanulása, az interjúalany szóhasználatával élve a „munka alapú
foglalkoztatás” lehetőségének a megteremtése. Az intézményi ellátásban részesülők számára
is olyan munkalehetőséget biztosítanak, ami nem pusztán arra irányul, hogy elfoglalják
magukat, hogy a napi rendszeres tevékenység az időt strukturálja, fontosnak tartják, hogy
tényleges, értékes, értékteremtő munkához jusson mindenki, aki bevonható ilyen típusú
foglalkoztatásba. Az Alapítványnál tehát a „munkatípusú” foglalkoztatást preferálják. A
szociális foglalkoztatás estén is elmondható, hogy a foglalkoztatásnak nem csak a
rehabilitációs jellege fontos (munkaidő értelmes eltöltése, fejlesztő célú munkavégzés), a
munka piaci szerepe (minőségi követelmények, határidők, pénzbeli megtérülés, teljesítmény,
mennyiség, vevői-megrendelői elvárások, elégedettség stb.) is ugyan olyan lényeges. A
szociális foglalkoztatásban végzett tevékenységnek, munkának is piaképesnek kell lennie, „a
lehető legközelebb kell állnia a versenyszférához”. (A megállapítás a szociális gazdaság
minden területére, szegmensére érvényes.) A fent említettek miatt az intézményekben
található szociális tudások mellett más típusú kompetenciákra is szükség volt pl.: piaci
szereplőkkel való tárgyalás, marketing, munkaszervezési ismeretek, közgazdasági ismeretek
stb.
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„Teknősbéka és a nyúl”, avagy egyenlőtlen versenyfeltételek és a támogatás
szükségessége
Az interjúalany véleménye szerint az intézményi ellátást igénybe vevők és általánosságban a
megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élő munkavállalók, hosszabb idő óta
inaktívak nem versenyképesek a munkaerőpiacon, jelentős hátrányokkal indulnak, a nyílt
munkaerő-piaci foglalkoztatóknak pedig alapvetően nem érdeke ”problémás” emberek
alkalmazása. Ebből alapvetően az következik, hogy, támogatás nélkül nem működik a
szociális foglalkoztatás.
Az Alapítvány 2008 óta folytat jelentős civil érdekvédelmi tevékenységet. Alapító tagja a
CÉHálózat Egyesületnek. A csoportosulás alapvetően civil érdekvédelmi szervezet, célja: a
fogyatékos emberek érdekeinek országosan érvényt szerezni. Az egyesület jelenleg 66 tagot
tömörít.
A szervezet 2008 óta folytat szociológiai és szociálpszichológiai kutatásokat. Vizsgálataik
egyrészt elméleti kutatások, másrészt empirikus adatgyűjtések. Két fő kutatási területük a
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása és az etnikai kutatások. 2010-ben az ország
összes pszichiátriai intézményében végeztek felmérést az intézményen belüli
foglalkoztatásról.
Szervezet helye a vidékfejlesztésben
A „Viharsarok kincsét kinccsé tesszük” projekt
A projektet a mezőberényi Mécses Egyesülettel valósítják meg. A projekt célja az új
módszerek, szakmai tudás és szemlélet mentén a térségben lévő vállalkozások,
önkormányzatok, civil szervezetek és szociális intézmények összefogása a gondolkodásmód
változásáért. A hátrányos helyzetű vagy fogyatékos emberek foglalkoztatási szintjének és
hatékonyságának növelése, a régió adottságaira és a helyi szükségletekre koncentráló
foglalkoztatás. A projektben létrehoztak egy klasztert. 12 Békés megyei településről 200 főt
vontak be, ebből 100 fő különböző képzéseken vesz részt. Létrehoztak egy savanyító üzemet
Békésen. Ezen kívül egy madzagüzemet kialakítását tervezik. Olyan rendszert szeretnének
felépíteni, amelyik több lábon álló lesz. Egyrészt 150 bolthálózattal vannak tárgyalásban,
másrészt az önkormányzatok termelésére, és felvevő kapacitására építenek. Olyan
tevékenységet szeretnének megvalósítani, ami megváltozott munkaképességűekkel is jól
elvégezhető, és ami a helyi gazdasági adottságokhoz is jól igazodik, tehát alapvetően
valamilyen mezőgazdasághoz kötődő tevékenység.
A szociális gazdaság esélyei
A szociális ellátórendszerben megjelenő emberek, megváltozott munkaképességű, fogyatékos
emberek egy jelentős része, csökkent munkaképessége ellenére, bizonyos feltételek mellett
képes lenne munkát vállalni, a szociális gazdaságban dolgozni (hiszen döntő részük
munkaképes korú), ami jelentős bevételeket is hozhatna az államnak. (Jelenleg csak töredékük
dolgozik, a szociális ellátórendszerre szorulva csak fogyasztóként van jelen.) Emellett a
támogatott foglalkoztatásba „bekapcsolt” emberek nagyobb eséllyel térhetnek vissza a nyílt
munka-erő piacra. Ez támogatás nélkül kivitelezhetetlen, ehhez az állam támogatása
szükséges.
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5.2. Pro-Team Nkft, Szeghalom, interjúalany: Hajdú Gyuláné, telephely vezető
Pro-Team Nonprofit Kft rövid bemutatása
A Pro-Team Nonprofit Kft ma már több mint, egy évtizedes múltra visszatekintő nagyvállalat.
Székhelye Nyíregyházán található. Közel 60 telephelyet működtet az ország több pontján.
A Nonprofit Kft többségben megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztat, jelentős
rehabilitációs akkreditációval rendelkező foglalkoztatónk számít a térségben és országosan is.
A rehabilitációs foglalkoztatás célja a megváltozott munkaképességű emberek egészégi
állapotának megfelelő munkahelyi környezetben történő foglalkoztatása, olyan
munkalehetőség biztosítása, ami a munkavállalók egészségi állapotának javításához, szinten
tartásához járul hozzá és dolgozók rehabilitációját segíti elő. A cég dolgozóinak létszáma
évek óta 2000 fő körüli, nagyrészük megváltozott munkaképességű, kb. egynegyedük
fogyatékos munkavállaló. A dolgozókat alapvetően részmunkaidőben alkalmazzák.
A Pro-Team Nonprofit Kft elsősorban könnyűipari, élelmiszeripari és faipari tevékenységet
folytat. A fő tevékenységei közül kiemelkedő jelentőségű a varrodai tevékenység, varrodai
szabászat és az ehhez kapcsolódó bérmunkák végzése, illetve az élelmiszercsomagolás és az
ehhez kapcsolódó nagykereskedelem.
A különböző telephelyeken végzett tevékenységei a következők:
- varrodai tevékenység, szabászat,
- szőnyegszövés és egyéb bérmunka,
- könyvkereskedés,
- porcukorgyártás,
- kockacukorgyártás,
- élelmiszercsomagolás, gyártás,
- papíripari tevékenység, dekorpapír készítés, papíripari bérmunka, csomagolóeszköz
gyártás,
- cipőfelsőrész készítés,
- raktározás, tárolás,
- bútorgyártás, ládaelem-, raklapgyártás,
- üzletviteli tanácsadás és munkaerő-közvetítés,
- mosoda,
- mikroszaporítás (energianövények).
A Nonprofit Kft működése során elsődlegesen fontosnak tartja a jó minőségű termékek és
szolgáltatások előállítását, képzett munkatársak alkalmazását, technikai és módszertani
eszközök folyamatos fejlesztését.
A szeghalmi telephely
Általános jellemzők:
A Békés megyei Szeghalmon több mint, 5 éve működtet telephelyet a Pro-Team Nonprofit
Kft. Jelenleg 53 alkalmazott dolgozik itt, mindegyikük megváltozott munkaképességű. Az
alkalmazottak jelentős arányban a 40, illetve az 50 év feletti korosztályból kerülnek ki.
A telephelyen varrodai tevékenységet végeznek. Ezen belül igen színes az elkészített
termékek palettája pl.: varrtak már irhakabátot, férfi alsóneműt, munkaruhát, matrózsapkát
stb.
Amellett, hogy igyekeznek képzett munkatársakat, szakmunkásokat alkalmazni, nem elvárás a
ruhaipari, varrói végzettség a bekerülésnél, a dolgozók egy része betanított munkásként végzi
a tevékenységet. A varrodában a szakmunkások aránya kb. 40%-os. A felvételnél –az
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egészségügyi szempontok, megváltozott munkaképesség igazolása mellett- alapvetően
munka-motivációt és a kézügyességet, tanulékonyságot térképezik fel.
Minőségi munkavégzés, piaci szempontok:
Ahhoz, hogy a piacon megmaradhassanak - a környékben vannak hasonló profilú cégek,
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató üzemek, szervezetek- fontos a minőségre
való törekvés, a minőségi termék előállítása, ami lehetséges rehabilitációs foglalkoztatás
kertében és nem feltétlenül csak szakmunkások alkalmazásával is. Az interjúalany szerint a
kérdés kulcsa a betanításban, a megfelelő munkaszervezésben rejlik, fontos, hogy mindenki
olyan munkaterületet, munkafolyamatot lásson el, amire képes, ahol képes minőségi munkát
végezni. Attól eltekintve, hogy nincsen hivatalos teljesítménynorma, teljesítménykövetelmény, a piac elvárásaihoz alkalmazkodniuk kell a rehabilitációs foglalkoztatóknak is,
a minőség mellet képesnek kell lenni a határidők betartására (a megrendelt mennyiség
megadott időre történő előállítására), ami azért egyfajta teljesítménykövetelmény elé állítja a
dolgozókat.
Az állami támogatás szükségessége:
A megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató cégek megmaradását nagyban
elősegíti azt állami támogatás biztosítása. Hiszen az alkalmazottak számos hátránnyal
indulnak a munkaerő-piacon, kevesebb munkaórában tudnak csak dolgozni, több idő
szükséges ugyanannak a munkafolyamatnak az elvégzéséhez, egészségügyi problémáik
vannak stb., bizonyos szempontból nagyobb odafigyelést igényelnek a munkáltató részéről.
A telephelyen- az akkreditációs követelményeknek megfelelően- rehabilitációs tanácsadót és
rehabilitációs mentort biztosít a Nonprofit Kft. A tanácsadó és a mentor személyét alapvetően
fontosnak tartja az interjúalany, hiszen a munkalehetőség biztosítása mellett a foglalkoztatás
során a rehabilitációs szempontok is lényegesek.
Kapcsolatrendszer:
Az interjúalany szerint a következő partnerek fontosak a telephely kapcsolatrendszerében:
- nyíregyházi székhely (pl.: a mentort és a tanácsadót ők biztosítják),
- más telephelyek (munkát visznek oda, hoznak, módszertani segítség),
- önkormányzat,
- munkaügyi kirendeltség (munkaerő-felvétel),
- rehabilitációs szakigazgatási szerv (munkaerő-felvétel),
- mozgáskorlátozottak helyi egyesülete (sokan tagok a dolgozók közül, anyagi támogatás az
egyesület rendezvényeihez).
A Nonprofit Kft vidékfejlesztésben játszott szerepe
A legfontosabb, hogy munkahelyeket biztosít a térségben a cég, olyan emberek számára, akik
egyébként nehezen jutnánk munkához a nyílt munkaerő-piacon. Ezáltal a megváltozott
munkaképességű emberek is tudnak valódi, minőségi munkát végezni, értékesnek,
hasznosnak érezhetik magukat.
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5.3. Tiszasas Önkormányzata, interjúalany: Gyói Gábor polgármester
A település bemutatása
Tiszasas község a Tisza bal partján, Csongrádtól 19 km-re Északra, Jász-Nagykun-Szolnok
megye déli részén, a Tiszazugban található. A községi infrastruktúra teljesen kiépült az elmúlt
években, erős alapot teremtve ezzel az elkövetkezendő esztendők fejlődésének. Tiszasast,
előnyös földrajzi fekvése, könnyű megközelíthetősége, páratlan természeti értékei, és igen
kedvező ingatlan árai, méltán tehetik vonzóvá az ide érkező turisták, letelepedni vágyók és
befektetők számára. A közeljövő fejlesztési elképzelései között szerepel a Falu-arborétum
megvalósítása, illetve a település alatt rejlő termálkincs kiaknázása, amely teljesen új
távlatokat nyitna nem csak a község, de az egész Tiszazug jövőjében.
A településen működő humán és kulturális intézmények: óvoda, általános iskola, gondozási
központ, gyermekjóléti szolgálat, könyvtár, művelődési ház. A településen tevékenykedik
néhány civil szervezet is: Tiszasasi Ifjúsági Egyesület, Sport Egyesület, Polgárőr Egyesület,
Iskolánkért Alapítvány.
A polgármester elmondása alapján Tiszasas lakossága értékrendjében központi szerepet
játszik a munkavégzés, ami több alkalommal átsegítette már a települést a nehezebb
időszakokon. A lakosság rétegződésére jellemző volt a módos paraszti réteg kialakulása,
szemben a nagybirtok rendszerrel. Így kis gazdaságok jöttek létre és egy gazdaságilag és
nemzettudatában, tartásában erős településsé alakult. Jelenleg úgy látja, hogy a rászoruló,
hátrányos helyzetű lakosok több nagyobb csoportra oszthatóak:
- „akiknek fogni kell a kezét”, de a saját kertjében képes lesz termelni, de nem tudnak
vállalkozóvá válni
- azok, akiknek már csak néhány év kell a nyugdíjig, de sehová nem veszik fel dolgozni és
minden munkát örömmel elvállalnak
- lecsúszott, teljesen reményvesztett emberek, akik segélyekből élnek, nincs lehetőség őket
ebből a közegből „kiemelni”
- olyan fiatalok, akik elvégezték az iskoláikat, de ezt követően nem helyezkednek el
START munkaprogram előzményei és megvalósulása a településen
A tsz-ek kialakulása számos családnak felemelkedést jelentett a településen, és gyarapodott a
lakosságszám is. A tsz rendszer megszűnésével és a rendszerváltozással ugyanakkor számos,
mezőgazdaságból élő család elvesztette a fő jövedelmét, melyre az önkormányzatnak
reagálnia kellett. Ennek egyik módszere volt a szociális földprogramhoz való csatlakozás.
Ezen program keretében Tiszasason szociális kertészeti program indult és minden, a
programban résztvevő család, egy-egy fóliasátrat kapott. Az első időszakban fehérpaprika
termesztése folyt. A program nagy értékét jelentette, hogy bevezette a településre ezt a fajta
kertészkedést, és sokan megtanulták „használni” a földeket, kerteket és saját fogyasztásra
maguk is termelni kezdtek. A program eredményeként jelenleg kb. 10 család tud
önfoglalkoztatóként is megélni. Emellett vannak, akik napszámosként tudtak a későbbiekben
fóliasátrakban dolgozni, hiszen az önfoglalkoztatóként megélők jelentős napszámos
munkaórát adnak a település többi lakosának.
A későbbiekben a paprikatermesztést felváltotta egy intenzív, szabadföldi termelés és
elsősorban a káposztaféléket termelték.
A foglalkoztatáspolitikai változások kreatív gondolkodást indítottak el a település
vezetőségében, hogy milyen „értelmes” munkát lehetne adni a közfoglalkoztatásba
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bevontaknak. Ehhez adott egyfajta alapot a szociális földprogramban szerzett tapasztalat. Az
önkormányzat úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő földeket felszántja és ezen kertészkedni
fog. Ehhez rendelkezett a megfelelő erőforrásokkal:
- dolgozni akaró, összefogni képes és a mezőgazdasághoz értő munkanélküliek
- eladható vashulladék, gépek, melyekből 4-500e Ft bevétel keletkezett és ezt a
programba beforgatták
- szociális földprogram keretében beszerzett eszközök, gépek.
Így 2010-ben a következő növények termesztését kezdték el: sütőtök, szabadföldi káposzta.
2011-ben a megtermelt áruból „szociális osztást” is rendeztek a feleslegből.
2012-ben indult a START munkaprogram, melyet nagy lehetőségként fogott fel a település.
Több programra is pályázott az önkormányzat: szeméttelep rekultiváció, hulladéktelep
rekultiváció, belvíz elleni rendszerek karbantartása, mezőgazdasági tevékenység, emellett
jelentős eszközvásárlásra (traktor, árokásó, eke, tárcsa, kombinátor, talajmaró, öntözők,
szivattyúk) is sor került. Két másik ága is van a START programnak: a kertészeti ág és az
energia növénytermelő ág. Ehhez vásároltak brikettáló gépet, nádvágót, darálógépet,
kialakítottak egy brikett üzemet.
Az energianövények termesztésében és begyűjtésében nagy lehetőséget lát a polgármester.
Ezért 2012 tavaszán létrehoztak egy - egy hektárnyi - kísérleti kertet, ahol energianövényeket
termesztenek. Az első próbálkozás nem sikerült, mivel öntözési problémák merültek fel.
A START program keretében 2012-ben 55 ember foglalkoztatása indult meg. Ezzel
Tiszasason a nyilvántartott álláskeresők száma 2012. január és 2012. június között 10% alá
csökkent.
Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva az önkormányzat létrehozta a Tiszasasi
Településellátó Szolgálatot, melynek számos tevékenysége van:
- közfoglalkoztatás koordinálása
- többi intézményi „kiszolgálása”
- termelés szervezése
- lakossági igények kielégítése pl.: fűnyírás időseknél, kőművesmunkák.
Jövőbeni tervek
A jövőbeni tervek között szerepel az energianövények termesztése, begyűjtése. Már
megérkeztek ehhez a fűzpalánták, fűzdugványok, megrendelték a nádat. Kisparcellán (1 ha)
tervezik többféle növény termesztését: kétféle energianád, mályva, fűz.
Emellett a mályva termesztésére terveznek ráépíteni egy méhészeti ágazatot, hogy tudjanak
mézet előállítani.
További pályázatokon is indulnak, elsősorban gépbeszerzések céljából pl.: kazán, ágaprító
gép.
Elindult a településen az állattartás is: birka- és nyúltartás.
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5.4. Dél-alföldi Régió Minőségi Adománybolt Szociális Szövetkezet, Szeged,
interjúalany: Függ Zsolt Péter, elnök
Szervezeti háttér, előzmények
2004-ben, egy fiatal értelmiségi csapat megalakította a Dél-Alföldi Regionális
Társadalomtudományi Kutatási Egyesületet (DARTKE Egyesület), majd egy évre rá létrejött
az Euro Tender Egyesület. Függ Zsolt Péter, a Szövetkezet elnöke, mindkét szerveződésben
részt vett. Az EuroTender Egyesület később egy alapítványt is létrehozott profiltisztítás
céljából. Időközben erősen formálódott egy későbbi adománybolt létrehozásának ötlete,
melyhez az egyesületi tagok külföldi utazásaik során merítettek ötletet, ill. szereztek
közvetlen működtetői tapasztalatot is. A jó célhoz, jó módszerhez megfelelő szervezeti
kereteket kellett találni. A TÁMOP pályázat 2011-ben ehhez jó keretet adott, hisz a
működtetési formát, a szociális szövetkezetet is meghatározta, mely az egyesület tagjaiból
alakult meg a projektet közvetlenül megelőzően. A projektmegvalósítás során
körvonalazódott, hogy a Szövetkezet választott tevékenysége speciális, és a pályázati
programba a beillesztése kihívásokat is támasztott.
Működés
Magyarországon tartósan ilyen tevékenységet ez a szövetkezet kezdett el végezni. A
beindulás, ill. a működés során jelentkező anomáliák részben egy külföldön jó működő
modell átvételéből, ill. a hazai (társadalmi) környezetnek megfelelő adaptációjából, részben
pedig a hazai jogszabályi környezetből adódnak. Míg Angliában és az Egyesült Államokban –
ahol ez a tevékenység egészen más társadalmi, adózási környezetben zajlik – hálózatok
alakultak ki, és jelentős a társadalmi támogatottságuk, melyet kedvező adózási feltételek is
segítenek, addig Magyarországon ez forma gyakorlatilag ismeretlen. A bevezetés tehát egy az
eredeti filozófiától alapvetően eltérő társadalmi-gazdasági környezetben indult. A pályázati
keretek lehetővé tették volna, hogy egy hosszabb felkészülést követően induljon el a
tevékenység, azonban a létrehozók célja az volt, hogy mielőbb működjön az adománybolt. A
projekt keretében 4 főt alkalmaztak, akik közül 2 fő vett részt bolti eladó képzésben – a
továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítése foglalkoztatásukkal megvalósult. A bolt
számára azonban a továbbfoglalkoztatás nem egyszerűen szerződéses kötelezettség teljesítése
volt, hanem a bolt további működésének feltétele is egyben. A projektben alkalmazott
hátrányos helyzetű munkavállalókat több csatornán érte el a szervezet a projektidőszakban:
munkaügyi központon, ill. informálisan, saját ismeretségi körén keresztül egyaránt. Ezek a
résztvevők tehát képzésben részsültek, és visszavezették őket a munka világába. A dolgozók
nemcsak az eladást, hanem a teljes munkafolyamatot (válogatás, tisztítás, vasalás, kihelyezés)
végzik, de a 2 fő alkalmazott mellett a szövetkezeti tagok önkéntes munkát is végeznek,
melynek fő eleme a konténerekből történő begyűjtés.
Az adománybolt működési környezete kedvező. Szeged Város Önkormányzata pl. kedvező
feltételekkel biztosítja a közterület-foglalás lehetőségét az adománybolt működésében
nélkülözhetetlen konténerek számára. A helyi média is támogatja a jó ügyet, akcióikról,
működésükről szívesen tudósítanak időnként. Nehézséget jelent viszont a módszer hazai
újdonsága. Az angolszász területeken ennek régi, jól kialakult hagyománya van. A társadalmi
szolidaritás elvére épülő kezdeményezést mind a cégek, mind a magánszemélyek esetében
nagyon kedvező adózási rendszer is segít életben tartani. A nyugati minták mindezek mellett
profitorientált cégek, akik bevételeikből fenntartják magukat. A Szociális Szövetkezet
egyelőre keresi a hosszútávú fenntarthatóság elemeit. Hiányzik Magyarországon a vásárlói
keresletet folyamatosan indukáló adózási háttér, vagyis hogy az adományozott tárgy értékét a
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magánszemély leírhatja az adójából, így adományozói tevékenységével konkrét előnyhöz is
jut. Míg külföldön divatosnak számít adományboltban vásárolni és ezzel részt vállalni a
társadalmi felelősségvállalásból közvetve, vagy közvetlenül, addig itthon még tanuljuk ennek
módját. Ezen túlmenően az angol, amerikai adományboltok jelentős helyi támogatottságot is
élveznek (pl. helyi adók alóli mentesség, helyiség biztosítása), ami Magyarországon még
hiányzó elem.
A legnagyobb kihívást a bolt számára a folyamatos kereslet és kínálat biztosítása jelenti.
Jelenleg az adományozók nagy része a középosztály alsóbb rétegeiből kerül ki, ill. sokuk
szinte épp a „rászorultsági szint” felett él, közelebb a problémához – bár Magyarországon
összességében az adományozási kedv nem alacsony. A keresleti oldalon szintén az a réteg
jelenik meg, aki a minőségibb használt ruhát kereső középosztály, ill. a városban tanuló
külföldi diákok, akik örömmel üdvözlik az általuk már ismert boltok hazai terjedését.
A szövetkezet a működés során tapasztalta meg, hogy bár a szociális gazdaság részese –
definíció szerint is -, így működése egy nonprofit kft-hez hasonlít inkább, azonban a
fennmaradáshoz, a működéshez szükséges költségek (helyiségbérlet, rezsi, bérek)
kitermeléséhez kereskedőként, vállalkozóként kell gondolkozni. Más döntéshozatali
formában, de gyakorlatilag vállalkozásként kell működni. A működtető civil szervezeti
identitás és az üzleti szemlélet összehangolása tehát még nem mindig sikeres. Gyakran
vannak a bevétel csökkenését eredményező akciók, ill. gyakran a hátrányos helyzetűek
segítése is célja a kezdeményezésnek, így nyomott áron, vagy akár ingyen is kerülnek
értékesítésre termékek – ami az eredeti Charity shop filozófiájába nem fér bele. Jelenleg még
problémát jelent tehát, hogy a vevőkör itthon a kevésbé fizetőképes rétegekből kerül ki.
A szövetkezet jelenleg csak az adományboltot működteti, azonban próbál közösséget építeni,
így időről-időre előadásokat is tartanak, melyek során pl. a szociális gazdagságról, az
adományozásról, a mindennapi életben is hasznosítható önéletrajz-írási/álláskeresési
technikákról esik szó vagy civil szervezetek bemutatkoznak, – ezzel is próbálva állandó és
szélesedő vásárlói kört kialakítani. Eddigi tapasztalataik alapján felkérésre már más
tevékenységeket is vállalni tudnának – pl. rendezvényszervezést –, de egyelőre a
szövetkezetnek nem stratégiája a tevékenység bővítése. A TÁMOP projekt végéhez közeledve
a fő cél még a fenntartás, a biztonságos működés elérése, de ebbe a közösségépítő
tevékenység integránsan belefér. Ennek ellenére a külön költséget nem igénylő programokban
szívesen részt vesznek.
A médiával fenntartott jó kapcsolat nem helyettesíti a tudatos és szervezett
reklámtevékenységet, amire jelenleg kevés forrás áll rendelkezésre, de nélkülözhetetlen a
célközönség elérésében. Így a gyakran szájhagyomány útján terjedő pozitív információk,
ismerősi ajánlások, televíziós riportok/tudósítások nyomán tapasztalható vásárlói kedv
növekedése hullámzó, és nem biztosít folyamatos bevételt.
A távlati cél az, hogy egy jelentősebb bevételt termelő gazdasági tevékenységgel a bolt
biztosítsa saját működését, és profitjából más civil kezdeményezéseket segítsen.
Amennyiben a kereteket sikerül tisztázniuk, és a szövetkezet megtalálja az érdekeltségét, úgy
a TÁMOP 2013-as szövetkezeti pályázati felhívására is pályáznak.
Szervezeti kapcsolatok
A szövetkezetnek egyelőre kevés formális szervezeti kapcsolata van, néhány együttműködési
megállapodást azonban már megkötöttek. A helyi társadalmi beágyazottságot segíti az
önkormányzattal kialakított jó kapcsolat, annak elfogadó-támogató hozzáállása. A szervezeti
kapcsolatok jelentős része személyes, egyesületi eredetű, akár a hazai, akár a külföldi
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kapcsolódásokat nézzük. Tekintettel arra, hogy az adománybolt úttörőként kezdte meg
működését az országban, több hasonló kezdeményezés fordul hozzájuk információért a
beindítás fázisában, ezek a kapcsolatok, mint formálódó hálózati kapcsolatok fennmaradnak.
Fontos előrelépés lehetne, ha kialakulna az adományboltok egyfajta országos szövetsége,
hiszen ez a fórum egységes fellépést biztosíthatna az egyébként rendkívül változatos keretek
között, különféle konstrukcióban működő szervezeteknek, s tevékenysége révén
növekedhetne társadalmi elismertségük, ill. a döntéshozók felé javulhatna az
információáramlás (pl. az adózási kérdésekben). A forprofit szektorral még eseti a kapcsolat,
de már vannak jelentős adományozók. Jelenleg más szövetkezetekkel nincs számottevő
kapcsolat.
Vidékfejlesztési szerep
A szövetkezet tevékenységét jelenleg kitöltő adománybolt működtetése közvetett módon
hatást gyakorol a vidék fejlődésére, hiszen munkaalkalmak teremtésével hozzájárult a
munkaerő helyben maradásához, részese a helyi gazdaságnak, abban – ha jelenleg még
kihívásokkal, de – bevételt termel, ill. pl. a ruhaadományok révén – melyek visszakerülnek
közvetlen hasznosításra – a környezeti fenntarthatósághoz is hozzájárul.
Kapcsolódó hatásként értékelhetők a szövetkezetet létrehozó DARTKE Egyesület korábbi
projektjeinek termékei. A helyi emberi erőforrásokat, alapanyagokat, hagyományokat és
tudást hasznosító tevékenységek között kézműves termékek (pl. fa ládika), és mezőgazdasági
termékek (tészta, lekvár, savanyúság stb.) egyaránt vannak. A projekt megpróbálta határmenti
együttműködésben segíteni ezek termékfejlesztését, piacra jutását. Az adománybolt próbál
reklámfelületet/bemutatkozási lehetőséget adni e termékeknek polchely biztosításával,
azonban ezek kereskedelme egészen eltérő, a bolt filozófiájához nehezen illeszthető
tevékenység. A szervezet ezen túlmenően részt vesz közmunkások alkalmazásában is.
A szervezetnek nincsen deklarált vidékfejlesztési célja, azonban kutatási tevékenységet
végez/végzett. Ennek nyomán világossá vált, hol lehetnek beavatkozási pontok, melyre
később a projektek épültek, keresték a finanszírozási lehetőségeket, ill. hasznosították
pályázati tapasztalataikat. Működésükbe belefér, hogy megfelelő szakterületekről hozzanak
be tudásokat, így a képzési piacon is jelen vannak. Nem akkreditált képzőhelyként, mégis egy
magyar-román program keretében működtetnek egy portált, ahol ingyenes regisztrációt
követően hozzáférhetők különféle tananyagok szakembereknek, önkormányzatoknak,
alkalmazottaknak (pl. számítástechnikai alapismeretek stb.) – magyar, ill. angol nyelven.
5.5. Kun-Gyúró Szociális Szövetkezet, Örményes, interjúalany: Vas Renáta szövetkezeti
tag
A szövetkezet alakulása
A Kungyúró Szociális Szövetkezet 2010 augusztusában alakult meg egy kisújszállási
partnerük ötlete alapján, akiknek a szervezete már egészen naggyá nőtte ki magát, ennek
ellenére a munkájuk ellátásához szükségük volt még további négy tagra. A partnerük azon
tagja, akivel közösen találták ki a tevékenységük irányvonalát, más pozícióba került, ezért ki
kellett lépnie a szövetkezetből és ennek következtében kérte fel őket, hogy csatlakoznánk
hozzá. Tőle származott az ötlet, hogy a szövetkezet száraz tészta üzemet alakítson ki. Az
indulásánál Örményes és Kisújszállás környékét vonták be. A tésztagyártás mellett szociális
tevékenységet is folytatnak a szövetkezetben, amivel egy vállalkozót bíztak meg. Az Ő
feladata, hogy segítsen a szövetkezetben dolgozóknak a napi ügyeik elintézésében, mivel a
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munkaidő reggel 8-tól délután 4-ig tart, és általában a hivatalokban és máshol is az
ügyfélfogadás szintén ebben az időszakban biztosított.
A szövetkezet megalapítását a partner részéről üzleti lehetőség motiválta, őket azonban nem
ez vezérelte, bár a működéshez szükség van bevételre, de nem ez jelentette a fő irányvonalat
számukra. Szociális indíttatásból közelítették meg a szövetkezet megalapításának célját, hogy
segítsenek a településen élő embereknek. A szövetkezet tagja lett az örményesi polgármester
is, akinek az volt az egyik célja, hogy a településen csökkentsék a munkanélküliséget, és
bevonják az örményesi lakosokat a programba. Első körben a pályázatuk nem nyert, ezért a
második körben kibővítették a program szociális részét, és embereket is toboroztak, melynek
során 25-30 hátrányos helyzetű ember jelentkezett – munkanélküliek, gyermeküket egyedül
nevelő, stb. Összesen 30 adatlapot töltöttek ki, melyeket becsatoltak a pályázatba is.
A szövetkezet indítása előtt piackutatást végeztek. Felmérték, van-e igény száraztésztára, és a
kutatás azt mutatatta, hogy elsősorban a kézzel gyártott házi tésztára van kereslet. A térségben
működő konyhákat igyekeznek megcélozni, induláskor nyilván kisebb mennyiséggel, később
pedig az igényeknek megfelelően. Azzal tisztában voltak, hogy a kézzel gyártott csík
tésztájukra, mint prémium kategóriás termékre van kereslet, de a lehetséges termelési
mennyiséget nem tudták felmérni. Ez a termék nem tartozik az olcsó kategóriába, de nem is
ebből tervezik a szövetkezet fenntartását, hanem a lédig kiszerelésben gyártott tészták
eladásából. Azonban amíg a termelés nem indul el, addig nem tudnak konkrét adatokkal
számolni. A termelés megindításához már csak arra van szükség, hogy a gépek működéséhez
szükséges áramellátás biztosítva legyen, amiről már megtörtént az egyeztetés egy
villanyszerelő szakemberrel
Nehézségek
A különböző motiváló tényezők és szemléleti különbségek miatt nem alakult ki konfliktus,
mert a gazdasági érdeket előtérbe helyező tag, aki a cégvezető volt, kilépett a szövetkezetből
februárban, mert attól tartott, hogy a program becsődöl. A szövetkezet indításánál nagy
nehézséget jelentett, hogy nem kapták meg időben az előleget és a finanszírozáshoz
kénytelenek voltak hitelt felvenni, melynek kérelméhez viszont szükség volt a cégvezető és az
elnök hozzájárulására is, és akkor ő, mint cégvezető ezt nem merte vállalni. A hitelt végül
sikerült felvenniük, nem is használták fel nagy részét, és vissza is fizették az év végén.
Viszont a tagoknak kölcsönt kellett felvennie a projekt zárásához.
Az indulást leginkább az nehezítette meg, és annak volt köszönhető az előleg kifizetésének a
csúszása is, hogy más helyszínt kellett találni. Eredetileg Örményesre egy pékség mellé
tervezték a telephely helyszínét, ahol már rendelkezésre állt az épület és nem volt szükség
felújításra sem. A gép megvásárlása után beindult volna az üzem, de végül ez nem úgy
alakult, ahogyan tervezték. Ezért mentek Kuncsorbára, ahol viszont az épület, amit biztosítani
tudtak számukra, nem felelt meg a követelményeknek. A festéket le kellett verni és fehér
olajfestéket felvinni. Problémát okozott az is, hogy beszerezzék az ahhoz szükséges
engedélyeket és igazolásokat, hogy más megvalósítási helyen működhessen a szövetkezet.
A nehézségek ellenére folytatni akarták a programot, mert nem akarták cserbenhagyni azt a
nyolc asszonyt, akiket felvettek, hiszen ígéretet tettek arra, hogy lesz munkájuk és
megélhetésük. Az előleg csúszása miatt azonban késett a munkabérek kifizetése is, mert
addigra már felhasználták a tagok által befizetett 70.000 forintokat arra a támogatásra, amit a
képzés idejére biztosítottak a dolgozóknak.
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Szervezeti kultúra
Szervezeti kultúrát, munkához való hozzáállást tekintve nem látnak különbséget a
szövetkezeti és más gazdasági formában (pl. kft., zrt.) való működésben. A dolgozók közül
korábban senki nem volt a szövetkezet tagja, március elején vették fel az alkalmazottakat
tagként, de elsősorban mint munkavállalók vannak jelen a szövetkezetben, és nem tekintik
őket szövetkezet közösségének. Annak ellenére, hogy 8-an vannak tagok, ténylegesen csak
ketten dolgoznak, a pénzügyi vezető és a projektmenedzser. Ennek valószínűleg az az oka,
hogy a pályázatba a projektmenedzsment be volt tervezve, így elvárják, hogy a szövetkezet
működésével kapcsolatos munkát ők lássák el.
A munkavállalói mentalitással gondok vannak, érthetetlen számukra a dolgozók hozzáállása,
hiszen nem folyik megerőltető munka - termelés hiányában -, ennek ellenére minden
hónapban sokan mennek el táppénzre, fizetés nélküli szabadságra, miközben a hiteleiket nem
tudják fizetni. Emellett gond, hogy táppénzt támogatásból nem lehet kifizetni.
Az emberek toborozásánál, amikor az a cél, hogy hátrányos helyzetben lévőket keressenek
meg, még minden jelentkező lelkes, mert örül, hogy lesz munkahelye, dolgozni akar. Az
viszont, hogy milyen a munkavállaló hozzáállása, munkája csak egy-két hónap elteltével derül
ki, amikor már finanszírozták a 3 hónapos képzését, és így már nem lehet elküldeni, mert
akkor újra ki kell fizetni a képzést az új emberre, arra pedig nem áll rendelkezésre keret.
A dolgozóknak elegendő volt az, hogy munkát kaptak, képzésekre egyáltalán nem volt
részükről igény. Nem tudtak a fiatalokkal mit kezdeni, megindult a klikkesedés.
Szembefordultak egymással, ennek következtében rossz volt a közérzet, a hangulat. Nagyon
nagy szükségük volt arra, hogy a projektmenedzser személyenként leüljön velük beszélgetni,
hogy legyen lehetőségük elmondani problémáikat. Négyszemközt el is mondták, viszont ezt
csoportban nem merik megtenni
Fontos lenne a konfliktuskezelési tréning, az önismereti tréning, megtanítani, hogyan kell
alkalmazkodni egymáshoz. A program során sor került munkára való felkészítő tréningre, volt
közösségépítő tréning is, de nem igazán volt rá igény, motiváció, így nem érte el az
eredményét.
A szövetkezet munkavállalói
A szövetkezet összes munkavállalója örményesi lakos. Bár az üzem Kuncsorbán van,
dolgozójuk nincsen a településről. A településen nincsen iskola, még nagyobb az elvándorlás,
és sok az idős lakos. Problémát jelentett az utazás szempontjából, hogy örményesről járnak be
a dolgozók, mert a két település között nagyon rossz a közlekedés. Belátták, hogy sok
dolgozónak – főleg a gyermekeseknek - az ingázás nem megoldható, ráadásul finanszírozni
kell a buszbérletet, ami 10.000 ezer forintot jelent egy hónapra egy embernek. Mint
munkáltatónak az utazás költségének 85 százalékát téríteniük kell. Ezért a projektmenedzser
saját forrásból vett egy 9 személyes kisbuszt.
A kézzel készített tészta előállítására alkalmasak lennének a Kuncsorbán élő idősebb
emberek, azt viszont nem tudják még megítélni, hogy milyen kapacitással tudnak dolgozni.
Az önkormányzattal született egy megállapodás, amelyben arról egyeztek meg, hogy abban az
esetben, ha 20 munkavállalót fel vesz a szövetkezet, az önkormányzat támogatást biztosít.
Erről tájékoztatták a jelenlegi munkavállalókat is. A szövetkezetnek sokkal egyszerűbb lenne
kuncsorbai lakosokat alkalmazni, mert helyben tudnának az emberek dolgozni, és el lehetne
adni a kisbuszt.
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Tapasztalatok
Összegezve az eddigi tapasztalatokat, a program megvalósításával nem lett volna probléma,
ha el tudják akkor indítani a programot, amikor tervezeték, mert akkor lett volna egy év arra,
hogy bevételt termeljenek, hiszen a foglalkoztatásért megkapták a bér- és járulék támogatást.
Ha lenne lehetőség a program újraindítására, módosítási kérelmet nyújtanának be, hogy a
támogatásból az épületek felújítására és fejlesztésére is legyen lehetőség, és ne saját tőkéből
kelljen ezt finanszírozni, illetve a hitel felhasználását is jobban átgondolnák.
A folytatást mindenképpen tervezik. A hosszútávú cél a termelés és az üzem bővítése,
valamint az alapanyag előállítása is. Több ember foglalkoztatásával nem terveznek, mert a
jelenlegi helyzetben lehetséges, hogy a már meglévő 8 embert sem tudják megtartani. Jelenleg
a 3 hónapos továbbfoglalkoztatás szakaszában vannak, amely július közepéig tart.
Az interjúalany, mint LEADER munkaszervezet vezetője úgy látja, hogy az olyan típusú
szervezeteknek, mint például a szociális szövetkezet, vagy foglalkoztatási célú nonprofit
szervezet, vagy civil szervezet lenne kapacitása a vidékfejlesztésben, ez azonban
mindenképpen pénzfüggő. A LEADER projekteknek a megvalósításánál mindig az
előfinanszírozás jelenti a legnagyobb problémát. Fontos lenne a minisztériumnak átgondolnia
a problémákat. Mert például a TÁMOP-os programok esetében, ahol az előleg segítségével
végig lehet vinni akár egy kétéves projektet is, teljesen más, mint egy MVH-s megvalósítás,
ami nem egyszerű. Szó van arról, hogy az MVH is működhetne úgy, mint az NFÜ, és ez
nyilván jobb lenne. Az jelenti a problémát, hogy a LEADER-nél egy nonprofit szervezet 100
százalékosan tud pályázni, azaz bruttó módon, utólag finanszírozott a megvalósítás, és a
szervezetnek meg kell előlegeznie a kiadásokat.
A helyi LEADER csoportban vannak civilek, akik pályáznak. A civilek elsősorban kisebb,
maximum egy millió forint értékű pályázatokat nyújtanak be. Azokat, akik nagyobb
pályázatot adnak be, azokat segíti az önkormányzat. Ez azonban csak olyan településen
működik, ahol az önkormányzat, és az adott civil szervezet jó kapcsolatban van. Például az ő
esetükben jelenleg a közösségi energia iparok létrehozása – napelemek, illetve napkollektorok
felhelyezése az intézményekre - öt településen valósul meg. Ezt mindenhol civil szervezet
pályázta meg, az önkormányzattal együttműködésben.
Továbbá kérdéses, hogy a szociális szövetkezetet a LEADER hogyan „kezeli”, mert a
szociális szövetkezetről eddig nem rendelkezik. Rendelkezik kis és mikro vállalkozásokról, de
szociális szövetkezetről nem, annak ellenére, hogy a szociális szövetkezet is kisvállalkozásba
sorolható. Ezért kérdéses, hogy pályázhat-e a szövetkezet, vagy nem.
A választ arra, hogy a szociális gazdaság szervezeteinek mire lenne szükségük, miben van
hiány, még nem látja. Nagyobb támogatottságra lenne szükség, ahhoz hogy működni, fejlődni
tudjanak, de ezt a támogatottságot csak „felülről” lehet megkapni. Egy-egy ilyen pályázat
alkalmanként nem elegendő. A közmunka programokkal sem ért teljesen egyet, mert ugyan
egyes embereknek sokat segít, fontos a megélhetéshez, másoknak csak kínlódás, mert a segély
összege nagyobb, mint amit a közmunkáért kapnak közmunkába, ennek ellenére a közmunka
is egy átjáró megoldás, de nagy változásokat nem eredményez.
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5.6. Brumm Szociális Szövetkezet, Rákóczifalva, interjúalany: Bede Judit, elnök
Háttér, előzmények
A szociális szövetkezet 2009-ben alakult meg, az OFA „Szövetkezz” pályázati felhívása
nyomán. Rákóczifalván működik egy Maci Múzeum, itt iparművészeti, hímzett macik
készülnek, s a tevékenység kapcsolódott ehhez, részben a név, részben a kézművesség révén
is. Volt tehát egy jó kiindulási alap, amire lehetett építkezni, amiből lehetett ötletet meríteni..
A településen már 1999 óta működött egy egyesület, az Emberkék az Emberekért Egyesület,
amely segítette ennek a szociális szövetkezetnek a létrejöttét: ötletadóként, pályázatíróként.
Éppen ekkor, 10 év után jutott el az egyesület abba a fejlődési szakaszba, amikor úgy érezte,
az egyesületi formát kinőtte, ill. már képes valamilyen gazdasági szerepvállalásra a
településen. A cél tehát már a munkahelyteremtés volt, hiszen az egyesület nonprofit keretek
között végezte tevékenységét, de ebből tartósan fennmaradni, bevételt termelni, többeknek
hosszútávú foglalkoztatást és nem csak önkéntes munkát biztosítani nem lehetett. Szükségessé
vált egy olyan szervezeti forma kialakítása, amivel azonosulni tudnak az emberek, és helyben
van. További előzmény volt, hogy az egyesület 2007-től akkreditált foglalkoztatóként már
szerzett ilyen irányú tapasztalatot.
A településen, ill. a térségben elsőként alakultak meg, s mind a lakosság, mind az
önkormányzat számár újdonság volt ez a szervezeti forma, ugyanakkor sok negatív érzés
tapadt a rendszerváltoztatás előtti időszak szövetkezeti fogalmához is, ami nehezítette a
beágyazódást. Innovációs törekvéseiket tehát nehéz volt az információhiány miatt még
kevéssé befogadó közegben elindítani. Az viszont világosan látszott, hogy a szövetkezeti
keret a közösségre alapoz, s támogatás is igényelhető a beindításhoz.
A szövetkezetet az egyesületi tagok alapították meg azzal a motivációval, hogy a település
hagyományainak, értékeinek és a meglévő munkatapasztalatoknak az összekapcsolásával
valamilyen kézműves termelő tevékenység kezdődjön. Az induláskor a varrás (báb-/figura
készítés) és a merített papír készítése volt a 2 fő tevékenység.
Működés és működési környezet
Az újonnan alakult szövetkezet a csecsemőkori szervezeti nehézségekkel nézett szembe.
Egyrészt folyt egy beruházás az OFA támogatásból, másrészt már el kellett kezdeni a
termelést egy, még a közösséggé formálódás elején lévő csoporttal. Közben az eredeti
elképzeléseket is módosítani kellett, mert a merített papírra történő nyomtatás – mint
harmadik tevékenységelem – nem volt működtethető. Kedvezően alakult, hogy viszonylag
rövid idő alatt sikerült helyi ismertséget szerezni, sőt „betörni” a szolnoki piacra is.
Kialakultak állandó árusítási helyek, tartós kapcsolatok pl. a szolnoki művelődési intézettel
rendezvények, játszóházak kapcsán.
Ezt követte a TÁMOP szövetkezeti felhívás, mely továbblépési lehetőséget jelentett a
szervezetnek. Továbbra is a varrás állt a középpontban, a résztvevők kétféle OKJ-s képzésben
vettek részt (textiltermék összeállító, lakástextil készítő), s kis kitérőt követően továbbra is
bábokat készítettek.
A két projekt révén időközben gyermekkorúvá vált szervezet számára fontos volt a további
erősödés, de ugyanilyen jelentőségű a továbbfejlődéshez szükséges támogató-befogadó
közeg, egy nyitottabb helyi társadalom, mely elfogadja ezt a szervezeti formát, és a vele
együtt járó újszerűséget, innovációt. A szövetkezet működéséhez is szükség lenne új, fiatal,
motivált tagok belépésére, ami a jelenlegi körülmények között nagyon nehéz. Általános
tapasztalat, hogy a helyi közösség a 2000-es évektől egy felfelé ívelő szakaszt élt meg
(teleház alakult, közösségi rádió, egyesületek, majd médiaközpont), s talán a források
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általános szűkülésével együtt ez a dinamizmus megállt, nincs fejlődés. Helyi, térségi
viszonylatban nincs versenytárs sem, a szövetkezet foglalkoztatási potenciálja is szűkül: a
korábbi 20-21 főről napjainkra 8 főre csökkent.
A helyi kezdeményeződések között azért is lehet speciális a Brumm Szociális Szövetkezet
megítélése, mert egyértelműen foglalkoztatásra, az egzisztenciális biztonság növelésére jött
létre, eltérően a többi, szabadidő köré szerveződő formációtól. Ennek megfelelően jelentős
humán-erőforrást mozgatnak, foglalkoztatnak, vagyis professzionális munkát végeznek,
gazdálkodnak. Mások a szövetkezetekre vonatkozó pályázati előírások, kötelezettségek is.
Ez egy gazdálkodási forma, így – a szociális gazdaság részeként – bevételt, profitot kell
termelni, hogy működjön, fennmaradjon, szolgálja a tagok jólétét – ez a jelenlegi gazdasági
környezetben jelentős kihívást jelent.
A Szövetkezetnek jelenleg gépei, eszközei vannak saját tulajdonban, ingatlana nincs.
Varrógépek, vágógép, nyomdagép, számítógépek, mezőgazdasági eszközök ezek, a
működéshez szükséges helyisége(ke)t pedig az önkormányzattól bérlik. Van humán
végzettségű diplomás vezető, hiányzik viszont egy a marketing területén
végzettséggel/jártassággal rendelkező szakember. Ezen a területen mutatkozik a legnagyobb
hiány, ill. ez a szövetkezet működésének a leggyengébb lába, pedig egy termelő szervezetnek
a termékek piacra juttatása kulcskérdés.
Szükséges lenne a szociális szövetkezetek megerősítéséhez további források biztosítása,
ugyanakkor javítani is a szociális szövetkezetek forráspazarló imidzsét.
Stratégiai célok és vidékfejlesztés kapcsolata
A szövetkezet szeretne bővülni. A fő tevékenység eddig a kézművesség volt, az új irány a
mezőgazdaság. Majdnem mindenkinek van kertje, gyümölcsöse, és ebben a térségben a
gyümölcs, -/szőlőtermesztésnek régi hagyománya is. Azonban nem a termelésben, hanem a
nagyobb hozzáadott értékkel bíró feldolgozásban látnak lehetőségeket. A helyi emberek
rengeteg energiát fektetnek a termelésbe, erre lehetne építeni egy hagyományos feldolgozó,
ill. aszaló kapacitást, továbbá a fűszerek, gyógynövények termelésére is van fizetőképes
kereslet. A feldolgozáshoz szükséges energia előállításában is gondolkodnak megújuló
energiaforrások bekapcsolása révén, hiszen pl. a napenergia hasznosításához nagyon jók a
feltételek a térségben. Az új irány mellet marad a régi is, hiszen meglátásuk szerint az
oktatásban, pedagógiában már kicsi kortól kezdve egyre jobban előtérbe fog kerülni a bábok
használata, bíznak abban, hogy a szülők, a nagyszülők egyre inkább visszatérnek a
hagyományos játékokhoz, természetes alapanyagokhoz.
Az új tevékenységnél cél a helyi piacok elérése, de más szövetkezetek tapasztalataiból tudják,
hogy mind a feldolgozás, mind a helyi piac kérdésében sok a kihívás. Beadtak egy pályázatot
a Svájci Alaphoz üvegház kialakítására, ehhez már kapcsolódna a helyi piac megcélzása is.
Vannak jó nemzetközi példák, minták, ahol az önkormányzat segíti az embereket, akiknek
megélhetési gondjaik vannak, termelésre ösztönzi őket, mely termékeket a helyi boltban
átvesznek, természetesen önkormányzati támogatással. Egyelőre a helyi önkormányzatnál erre
a modellre még nincs fogadókészség, de a jelenlegi folyamatok abba az irányba mutatnak,
hogy a helyben, helyi anyagból, helyi erőforrásokkal előállított termékek szerepe a jövőben
felértékelődik.
A termékfeldolgozásban rejlő jobb megtérülési lehetőségeket igyekeztek konkrét
számításokkal is alátámasztani. Fontos szempont pl. az aszalványok kilónkénti kereskedelmi
ára, a termelési terület nagysága, a feldolgozás minősége. Ezek azt támasztják alá, hogy a
kombinált, ill. alternatív energiaforrásokra támaszkodó rendszer használata esetén az
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előállítási költség alacsonyabb, így az elérhető haszon magasabb lehet. Fontos, hogy ez
további ösztönzőként is hathat a helyi közösség hatékonyabb és fenntarthatóbb
energiafelhasználására, ill. ösztönzi a termelést, így helyben teremt foglalkoztatási
lehetőséget.
A Szövetkezet pályázott a TÁMOP 2.6.2. kiírásra, mely a munkaerő-piaci szolgáltatási
kapacitások fejlesztését célozza. Ez azért is fontos, mert ez a terület is egy újabb lehetőség a
tevékenységi kör bővítésére.
Szervezeti kapcsolatok
A napi feladatok, adminisztráció felemésztik a menedzser kapacitását, ezért nagyon kevés idő
jut a külső kapcsolatrendszer szisztematikus (ki)építésére. Ennek ellenére úgy látják, a
korábban alakult szövetkezeteknek, amelyeknek példaértékű a működése, szükséges lenne
olyan munkacsoportot, vagy más szerveződési formát kialakítani, amelyben együtt lehet
gondolkodni, tapasztalatot lehet cserélni. Néhány olyan szervezet van, akikkel intenzívebb a
kapcsolattartás. A szövetkezetet létrehozó egyesület elnöke tagja az Észak-alföldi Régió
Szociális szövetkezeti szervezet hálózatának. Lehetséges, hogy a jövőben formálódik egy
olyan szövetkezetek közötti együttműködés is, mely a szolgáltatások, termékek egymás
közötti kereskedelmén, cseréjén alapul.
A belső humán erőforrás kapacitás változó, nagyon kevés az az idő, amit
együttgondolkodásra, stratégiai tervezésre tudnak szánni.
Az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, a támogatásokra még néhány évig szükség lesz.
Annyira újszerű ez a szervezeti forma, és arra, hogy létrejöttének célját el tudja érni, be tudja
tölteni – azaz embereket ösztönözzön arra, hogy együtt dolgozzanak, és munkalehetőséget
tudjanak teremteni – több időre van szükség. A szociális gazdaság támogatása révén,
hosszútávon az állam is jól jár, hisz kevesebben keresik majd fel segélyért az
önkormányzatokat, ugyanakkor a jellemzően szociális szövetkezeti keretben végzett termelő
tevékenységek révén a helyi piacok, termékek védelme is fokozható. A szolgáltatások.
esetében hasonló a helyzet: a szociális szövetkezetek, nonprofit szféra bekapcsolása révén
csökkennének az önkormányzati, állami terhek az intézmények fenntartásával kapcsolatosan,
ugyanakkor munkalehetőséget teremtenének rugalmasabb keretek között.
5.7. Béthel Alapítvány, Békéscsaba, interjúalany: Szőke Katalin, szakmai vezető
Rövid szervezeti életút, mérföldkövek, szervezet helye a szociális gazdaságban
A Béthel Alapítvány jogelődje a Béthel Diakonissza Alapítvány 1994-től működött Békésben.
Alapítványi célok, küldetés
 Részvétel a lakosság szociális körülményeit, pszichoszomatikus, mentális közérzetét
javító programokban,
 Innovatív közreműködés az újszerű humán ellátási formák fejlesztésében,
bevezetésében, elterjesztésében,
 Önkéntes segítői tevékenység megismertetése, terjesztése, szervezése,
 Szerepvállalás a szociális szolgáltatói hálózat fejlesztésében,
 Módszertani kutatások, tanulmányok készítése,
 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 Karitatív segítségnyújtás.
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Fő tevékenységek:
1. Humánerőforrás fejlesztés, képzési programok fejlesztése: Burn-out tréning munkaügyi
központok pszichológusai részére, 40 órás alapképzés fejlesztése, alkalmazása Kapu
önkéntesek részére, 30-30 órás alapképzés fejlesztése, alkalmazása Kapu programvezetők,
koordinátorok, moderátorok részére, önismereti, személyiségfejlesztő képzések fejlesztése,
lebonyolítása, szervezetfejlesztő tréningek fejlesztése, lebonyolítása, vezetői készségfejlesztő
tréningek fejlesztése, lebonyolítása
2.
Projektfejlesztés: 1996-tól folyamatosan: Kapu Program (önkéntes szociális segítő
szolgálat) melynek keretében folyamatosan képzi a szociális területen dolgozó
szakembereket, képzi és koordinálja azokat az önkéneseket, akik a professzionális
szolgáltatók mellett, azok szolgáltatásait kiegészítve nyújtanak egyénre szabott támogatatást a
felhasználók részére. A Kapu program a lakóközösségi alapon szerveződő, a generációk
közötti együttműködést elősegítő önkéntes szolgálat. Kezdetben elsősorban pályakezdő
munkanélküli fiatalok vettek részt a programban. Azóta természetesen bővült az önkéntesek
köre, illetve az általuk felvállalt tevékenységek palettája.
A program célja:
 fiatalok estén pályaválasztás segítése, pályaorientáció, munkatapasztalat szerzés
lehetőségének a megteremtése, ezzel is elősegítve a fiatalok helyben tartását,
megmaradását az adott közösségben,
 generációk között kapcsolat erősítése,
 helyi közösség fejlesztése,
 helyi, kistérségi, regionális kötődések elősegítése,
 aktív egészségügyi és szociálpolitikai programok eszközrendszerének növelése,
 speciális igényekkel élő lakosok életminőségének javítása.
Az Alapítvány minőségirányítási rendszerfejlesztéssel rendelkezik, továbbá nemzetközi
szervezetek által a Kapu Program minőségfejlesztő hatásáért adott elismeréssel.
Az Alapítvány filozófiája, hogy az alulról jövő, közösségi bázisú igényekhez alkalmazkodva,
azok, egyediségére reagálva történjen meg az innovatív, modellértékű szolgáltatástípusok
kifejlesztése. Ennek szellemében született meg a szervezet két legjelentősebb projektje,
a Kapu Program és a Gadara Projekt is.
A Gadara Ház projekt 1998-tól indult. A projekt keretében két prevenciós célú intézményt
hoztak létre és működtetnek Békéscsaba város területén, ahol első sorban a mentálisan sérül, a
pszichiátriai beteg, ill. munkanélküli 40 év feletti nők számára segítenek abban, hogy
alkalmasabbá váljanak az elsődleges munkaerőpiacra való bekerüléshez.
Tevékenységei: egyéni életvezetési tanácsadás, gyászfeldolgozás, párkapcsolati konzultációk,
családkonzultációk, szabadidős tevékenységek, klubok, speciális készségfejlesztő tréningek,
csoportok.
1998-tól a szociális ellátórendszer minőségirányítási rendszerfejlesztése érdekében fejlesztési
programokat, kutatásokat végeznek. Hitelességüket támasztja alá, hogy minőségirányítási
rendszerük megfelel az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek és rendelkezik az IIASASHIBA Alapítvány „Kiemelkedő minőségfejlesztő munkájáért” elismerő oklevelével.
2006-tól működtetnek Önkéntes Központot Békéscsabán. Az Önkéntes Központ Hálózat
tagjaként céljuk az önkéntesség terjesztése és fejlesztése helyi programok megvalósításán,
valamint önkéntes központ működtetésén keresztül.
Az Önkéntes Központ alapszolgáltatásai: népszerűsítés, tájékoztatás, információnyújtás,
közvetítés.
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2012-től 4M programot működtetnek, mely a megváltozott munkaképességű, illetve
fogyatékossággal élő inaktív személyek nyílt munkaerő-piaci integrációját célozza,
megmaradt képességeik figyelembevételével. További cél a befogadó társadalmi környezet
kialakítása, valamint a társadalmi szemléletváltás előmozdítása a megváltozott
munkaképességű, illetve fogyatékos személyek esélyegyenlőségének segítése érdekében.
2012-től csatlakoztak az Országos Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak hálózathoz,
melyben a budapesti házat működtetik. A ház célja és feladata is egyben a tárca
esélyegyenlőségi politikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, hátrányos helyzetű
csoportok (romák, fogyatékossággal élők, gyermekek, idősek, nők, hátrányos helyzetű
térségben élők) társadalmi befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése. Ennek
érdekében e csoportok társadalmi befogadását elősegítő integrációs programok generálása és
a megvalósításban való közreműködés.
2013-ban több TÁMOP projektet is megvalósítanak. TÁMOP1.4.1, projekt keretében 25 fő
kerül takarítói képzésbe, 20 elvégzi, és 15 fő kerül foglalkoztatásra 6 hó támogatott, 6 hó
továbbfoglalkoztatásban. Ezen projektben munkáltatók fejlesztése, képzése is megtörténik,
melynek célja, hogy segítsék a piaci lét erősítését. Megvalósítanak TÁMOP 2.6.2-es
projektet, melynek célja az Alapítvány humán, munkaerő-piaci kapacitásainak fejlesztése,
megerősítése. Sikeresen pályáztak TÁMOP 5.3.8-as projekt megvalósítására, melynek célja a
megváltozott munkaképességűek nyílt munkaerő-piaci elhelyezése, képességeik, készségeik
fejlesztése, illetve az állami és önkormányzati intézmények, valamint munkáltatók,
foglalkoztatók bevonásával komplex foglalkoztatási együttműködés kialakítása, erősítése a
megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében.
3. Hálózatfejlesztés, működtetés:
Kapu Programok országos hálózata,
Civil szervezetek szociális szolgáltatóinak Dél-alföldi Hálózata,
Önkéntes Központok Hálózatának kiépítése az Önkéntes Központ Alapítvánnyal.
4. Módszertani tevékenység az Alapítvány a Kapu Programok országos módszertani
központjaként is funkcionál.
Kapcsolatrendszer
A szervezet kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel bír, melyet az évek során fokozatosan
bővített. Jó kapcsolatokat ápol a hatókörén működő helyi önkormányzatokkal, önkormányzati
társulásokkal, szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, civil szervezetekkel. Tagja a
Munkaesély Szövetségnek. A szervezet továbbá kiterjedt és élő nemzetközi kapcsolatokkal is
rendelkezik, nemzetközi partnereivel több szakmai program megvalósításában is
közreműködött. Az 1996 óta nyújt munkaerő-paci szolgáltatásokat, Phare, OFA, HEFOP,
TÁMOP foglalkoztatási projekteket valósított meg és tervez megvalósítani a közeljövőben
(TÁMOP-1.4.1-11/1 projekt – bírálat alatt).
Az Alapítvány szerepe, helye a vidékfejlesztésben
Az Alapítvány a helyi szükségletekhez igazodva, az érintettekkel partneri együttműködésben
fejleszti és vezeti be szolgáltatásait. Érzékenyen reagál a közösségi alapú kezdeményezésekre,
melyek alapján tervezi és valósítja meg programjait. Ennek szellemében született meg a
szervezet két legjelentősebb programja, a Kapu és a Gadara Program is. A szervezet stratégiai
kulcseleme a mintaértékű közösségi, multiszektoriális együttműködési modellek létrehozása,
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és a valós szükségleteken alapuló, közösségi eszközökkel megvalósuló munkaerőpiaci(re)integráció elősegítése.
5.8. Kornéliusz Háza Missziós Egyesület Szociális Szövetkezet, Szolnok, interjúalany:
Dr. Hecker Róbert vezető
Szervezeti háttér, indulás, előzmények
A Kornéliusz Háza Missziós Egyesület Szociális Szövetkezet szervezeti előzménye a
Kornéliusz közhasznú egyesület, mely 1996-ban alakult, és ahogyan erődösödött, egyre több
tevékenységet vállalt fel. Elsődlegesen fiatalok táboroztatásához próbáltak egy szervezeti
keretet, majd forrásokat keresni, később a segítő tevékenységek kibővültek, s egyre inkább
előtérbe került a foglalkoztatás kérdése. Ez már olyan határozott profil volt, amire egy másik
jogi személyiséget lehetett létrehozni. Cigány közösségben külföldi segédlettel egy asztalos
műhely és egy varroda jött létre, először kft, majd alapítványi formában, de ehhez a
feladathoz egyik sem bizonyult adekvátnak. A működési tapasztatok összegzése egybeesett a
szociális szövetkezeti formával való ismerkedéssel. Világossá vált, hogy a közhasznú
szövetkezet alkalmas a korporatív személyek foglalkoztatására, azon hátrányos helyzetű
emberek „felkarolására”, akik dolgozni szeretnének.
Ehhez olyan személyekre van szükség, akik saját erejüket/képességeiket a közösség
rendelkezésre bocsátják. A szociális szövetkezet az elnök köré csoportosuló, elkötelezett
ismerősi körből alakult, de családtagok is vannak a tagok között. A későbbi operatív
munkában azonban sok szakértő vesz részt, többnyire önkéntes munkában.
Működés
A Szövetkezet 2011-ben alakult meg. Fontos szempont volt, hogy a szervezeti forma
megválasztásánál ne egy pályázati kiírás szabta keretekhez kelljen alkalmazkodni, hanem a
szervezeti keret biztosítson megfelelő feltételeket az adott tevékenység, ill. cél eléréséhez.
További lényeges körülmény a szövetkezet elnöke, az a személy, aki a fő mozgatórugója,
motorja a közhasznú „vállalkozásnak”. A teológusi alapvégzettséggel, pasztorál-pszichológusi
másoddiplomával és közel 3 évtizedes lelkipásztori múlttal rendelkező elnök régóta
foglalkozik hátrányos helyzetű emberekkel – először drogos fiatalokkal, halmozottan
hátrányos helyzetű fiatalokkal, aztán cigányokkal, utcagyerekekkel – s munkája során
folyamatosan tanulmányozta, hogyan lehet egy nem profitorientált közösséget motiválni,
hatékonnyá tenni, a motivációs rendszert úgy kialakítani, hogy az belső erőforrássá váljék. A
legfontosabb tényezőnek ebben a foglalkoztatás bizonyult. Megítélése szerint a munkának
létezik egy ösztönös rétege, amikor azonosulunk azzal, amit végzünk, közben pedig kialakul
körülöttünk egy közösség. Ennek a közösségnek mindenki egyformán tagja, és együtt
csinálunk, együtt hozunk létre valamit. Ha a közösség nem működik, akkor semmit nem
tudunk csinálni. A közösségi összetartozás-tudat, hogy együtt valamit meg tudunk oldani, ez
motiváló erő.
A közhasznú szövetkezet tehát egy közösségi vállalkozás, haladni és bukni is együtt lehet, ily
módon nem egy gyorsan felfutó gazdasági vállalkozás. Inkább egy hosszú ideig helyét kereső
struktúra. Közel háromnegyed év kellett ahhoz, hogy hosszú előkészület után a munkaügyi
központ támogatásával elinduljon a szövetkezetben a foglalkoztatás. A döntésnél nem a
szervezeti forma volt a szempont, hanem az, hogy széles célcsoportot céloznak meg, és a
tevékenységüknek van szakmai hitele. A közfoglalkoztatásra kötött megállapodás
mintaprojektként, kiemelt projektként is fontos.
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Egy TÁMOP-os konstrukcióhoz kidolgoztak egy ún. „zöldfoglalkoztatási” anyagot, melynek
során az érintett helyi szereplőkkel (erdészeti társaság, energiaellátó, önkormányzat) jó
kapcsolat alakult ki, s a sikertelen pályázat ellenére el tudott indulni az első program: egy
kisebb erdőrészre sikerült gyűjtési engedélyt szerezni, és tűzifagyűjtésbe kezdeni, amit
Szolnok újvárosi részén – ahol az egyesület társadalomfejlesztési programot végez –
értékesítettek. Az árkalkuláció nem üzleti, hanem egyértelműen szolidaritás alapon történt,
így az elején ráfizetéses volt. Közben üzemelni kellet: motorfűrészt működtetni, taníttatási
költséget fizetni, stb. A támogatások ellenére nagyon nehéz volt a béreket kigazdálkodni az
alacsony árszint mellett, de a dolgozók szerettek volna a közösségben maradni – még akkor
is, ha kérdéses a szövetkezet fennmaradása, fenntartása. A dolgozók végül önkéntes
munkában maradtak, és egy magasabb, de még mindig piaci ár alatti értékesítési szinten fenn
tudott maradni a szövetkezet.
A bérek a közfoglalkoztatásból finanszírozódnak, ami bevétel termelődik, azt különítik el ún.
célszerinti juttatásra – melyre a közhasznú státusz miatt van lehetőség. Ennek nyolc jogcíme
van (egészségügyi szolgáltatás, iskolai támogatás, rezsitámogatás, stb.), melyből a tagokat
hónapról hónapra segíteni tudják.
Emellett a használt számítógépek kereskedését, szétszerelését végzik. A paneleket szétszedik,
amit lehet, hasznosítanak belőle, a többit pedig hivatalos, szerződött átvevőhelyeken leadják.
Tevékenységükhöz egy garázst bérelnek, és ott zajlik a bontási művelet.
A harmadik tevékenységelem építőipari bontási tevékenység: téglabontás, pucolás, árusítás.
Ehhez a „terepet” egy nagyvállalkozó biztosítja, a bontási munkáért cserébe a téglát a
szövetkezet értékesítheti.
Így jön létre egy nagyon egyedi modell: foglalkoztatási támogatás, közösségért végzett
munka, nagyvállalkozás bevonásával.
Szervezeti stratégia, további irányok, jövőkép
A szövetkezet folyamatosan pályázik, egyelőre mérsékelt sikerrel. Jelenleg a TÁMOP-2.4.3D
konstrukcióra nyújtottak be pályázatot, melyben ismét a zöldfoglalkoztatás a központi elem.
Sikeres pályázat esetén a faaprításra 11 embert vesznek fel és képeznek. A fenntarthatóság
esélyei jók, hiszen a tevékenység nem igényel nagy szaktudást, s az egyik nagy helyi
energiaellátó cégnél folyamatos anyag utánpótlási igény mutatkozik a biokazánok fűtésére.
Betervezték egy faaprító gép vásárlását, valamint egy képzési központ kialakítását is, ami
egyben egy közösségi pont is lenne.
A hosszú távú stratégiai gondolkodás vezérfonala továbbra is az, hogy olyan foglalkoztatási
formák működjenek, melyek a társadalom legszélesebb rétegei számára teszik lehetővé a
munkavégzést. Szükség van a munkavégzés alternatív lehetőségeire, azok nagyobb arányú
elterjedésére. Üdvözölnék, ha olyan emberek vennék a kezükbe ennek a szektornak az
irányítását, akik bizakodva tekintenek erre a lehetőségre, és látják, hogy itt olyan emberek
dolgoznak, akik még szeretnének valamit az élettől, s képesek lehetetlennek tűnő helyzetekből
kilábalni. Fontos lenne, hogy ezeket a gondolatokat a döntéshozók felé is közvetíteni
lehessen, hogy átláthatóvá váljon, mire van szüksége a szövetkezeteknek, a működési
tapasztalatokat vissza lehessen vezetni a pályázati rendszerbe. Fontos lenne, hogy
kiszámíthatóvá váljon a „ma”.
Az államnak célszerű lenne a piac bizonyos területeit felszabadítani a szociális gazdaság
számára és az egyházakat olyan helyzetbe hozni, hogy fenntartsák magukat. Az önszerveződő
képességet kialakítani, például közétkeztetés, szociális tűzifa esetében. Kellenek a
közösségek. Be kellene vonni az egyházakat, hiszen nagyon nagy összetartó erejük van. A
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szociális gazdaságot ilyen szempontok alapján alakítani, bővíteni, és akkor mindenkinek több
esélye lenne. A szociális gazdaságot, mint életszemléletet pedig már egészen kiskorban
elkezdeni tanítani, átadni.
Kapcsolatrendszer
Sok önkéntes segítő dolgozik a szövetkezet körül, akik különféle kapacitásokat biztosítanak.
Jogi tanácsadás, pénzügyi felügyelet, pl., amellyel ugyan a szövetkezetnek segítenek, de
ennek közvetlen haszonélvezői a hátrányos helyzetű tagok. Így tudják költséghatékonyan
működtetni a szervezetet. Az önkormányzattal is fontos a kapcsolat, részben azért mert helyi
kulcsszereplő, részben azért is, mert a szövetkezeti tevékenység szorosan kötődik az újvárosi
humánfejlesztési programhoz – ahol a szövetkezet vezetője projektmediátorként dolgozik. Az
egész foglalkoztatási program csak ebben a keretben értelmezhető, hiszen az újvárosi
rászorulókon próbálnak segíteni, tehát azonos a célcsoport.

5.9. TiszapArt Mozi Kulturális Egyesület, Szolnok, interjúalany: Dr. Szarvák Tibor
egyesületi elnök
A vidékfejlesztéssel való kapcsolat
A vidékfejlesztéssel 2013-ban ismerkedett meg. Korábban 10 évet a regionális kutatások
központjában dolgozott. A kutatócsoport kutatási témái során, nem feltétlenül a
területfejlesztés infrastrukturális téralakító ügyeivel foglalkoztak, hanem főként az Alföld
rurális térségeinek különböző mutatóinak vizsgálatával. Ezen mutatók között, különböző
témakörök kerültek előtérbe: vidék és az ifjúság, szabadidő eltöltés, teleházak, információs
társadalom, leszakadó társadalmi csoportok, és szociális földprogram. A vidékfejlesztés
„vonalán” ezek voltak az első tapasztalatok, amelyek elsőként a tudomány eszközrendszerével
dolgozódtak fel. Időközben jött egy „civil vonal” is, mint például a „Találjuk ki” mozgalom.
Ez 2004-2006 körül valósult meg, alapvetően Szolnokra korlátozódott, de a város fejlesztési
ügyeit, projektjeit sem lehetet önmagában vizsgálni, csak Szolnok vonatkozásában. Minden
olyan dolog, ami például a környezettel, a Tiszával, városi térfejlesztéssel foglalkozik,
valamilyen módon a Tisza mentéhez kapcsolódik.
Későbbiekben a felsőoktatás területére került Jászberénybe, ahol a szociális munka szak
gondozása, és vezetése volt a feladatköre. Itt derült ki számára, hogy nemcsak a
hagyományos, kliens személyközi fejlesztés fontos eleme a szakmának. Jászberény azért volt
fontos, hogy vidéki térségekben gondolkodjanak, mert a főiskola hallgatói vidéki térségekből
érkeztek és a közösségfejlesztés, közösségépítés, közösségi szociális munka módszerei
kellettek, hogy jobban felszínre kerüljenek. Ezeknek az előzményeknek mintegy terméke lett
a vidékfejlesztési szociális munka, egy 2010-12 között zajló TÁMOP pályázat keretében. A
vidékfejlesztési szociális munka egy közösségi alapú, közösségfejlesztési irányú szociális
munka, aminek sok szellemi előzménye volt. Egy részről a felnőttképzés, az andragógia
„vonalában” (Tóth János, Vercseg Ilona), másrészről a szociális munka, a közösségi
csoportmunkás megközelítései, harmad részt pedig az, hogy egy speciális fejlesztő hívó szót
kellett kitalálni, és ez lett a vidékfejlesztő szociális munka.
A vidékfejlesztés definíciója meghatározása egy összetett kérdés. Az alapvetően rurális
térségeket kell vizsgálni, és ez nem feltétlenül fizikai fejlesztést jelent, nem okvetlenül azok a
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témakörök, amelyek a klasszikus mezőgazdasági fejlesztéshez kapcsolódnak, pl.
mezőgazdasági gépbeszerzés. Inkább életminőségi váltás, így viszont van kapcsolat a
mezőgazdasággal. Vagy egyéb környezeti fenntarthatósági vonatkozás: egészséges élelmiszer,
zöld energia, rezsicsökkentés, például a házak napenergiás ellátása. Eszköz és tudás együtt.
A másik oldal a közösségépítés. Sok olyan dolgot fel lehetne sorolni, hogy a vidéki térségek
miért érződnek hátrányosabb helyzetűnek. Véleménye szerint ezt a hátrányos helyzetet, egy
közös alapokat meghatározó fejlesztési tevékenységgel orvosolni lehet. A folyamatot nem
lehet teljesen megfordítani, de a csökkenése elérhető, és ebben az esetben a középtávú
fejlesztéseknél már lehet gondolni egy ellentétes irányú folyamatra is. Az életminőség
változtatás az a kulcsszó, amit a vidékfejlesztési folyamatban erősebbnek tart, mindazonáltal
ez egy rendkívül tudományos megközelítés.
Gondolatok a szociális gazdaságról
Azokban a szerepekben, amelyekben most dolgozik - kutató, oktató, a felsőoktatás szereplője,
szakmafejlesztő – úgy véli, hogy a szociális gazdaság, egyfajta közösségi gazdaság vonala
kellene, hogy legyen. Hiszen benne van a település megtartó ereje, a települési szolidaritás,
települési gondoskodás. A szociális gazdasághoz kapcsolódó szakma a szociális munka. Ez
Magyarországon nem biztos, hogy tökéletesen adaptálódott. Különböző videómegosztó
oldalakon megjelent interjúkban - melyet az ELTE hallgató készítettek Budapesten - a
megkérdezettek szerint a szociális munkás söpör, szemetet szed, stb. Beszélgettek a
jászberényi hallgatókkal arról, hogy ha ők készítenének ilyen interjúkat, egy vidéki körzetben
- Jászberényben vagy Szolnokon -, valószínűleg ugyanezt tapasztalnának. A közösségi
gazdaság talán jobb definíció volna. Tovább lehetne gondolni a település, a közösség
megtartó erejét, szerepét, és lehetőségeit ezzel kapcsolatban. Két évvel ezelőtt egy francia
csoport érkezett Jászfényszarura, és a szociális gazdaságról beszélgettek, hogy hogyan
működnek a Jászságban a szociális földprogramok. És a franciák azt mondták, hogy a nálunk
10-15 százalékos arány náluk 30-35%, és úgy látták, hogy nekünk ebben jócskán van
növekedési potenciálunk, és ez valóban lehetne növekedési potenciál akkor, ha például az
elnevezés oldalról változtatnánk ezen a dolgon. Mert a szociális gazdaság elnevezés nem
igazán jövő orientált kifejezés. Szóba került különböző munkaerő piaci fogalmakkal,
elsődleges, másodlagos, támogatott munkaerő-piaci megközelítés, melyben már vannak
prioritások. A teljes foglalkoztatásban szocializálódó magyar társadalom az elsődleges
„történetet” tekinti igazi foglalkoztatásnak, a másodlagost nem, miközben ez így nem igaz,
hiszen a másodlagos „történet” is hasznos, aktív tevékenység.
A harmadik dolog pedig a másodlagos munkaerő piac, tehát a közösségi gazdaság fogalma.
Ez egy projekt társadalom dolgát műveli. Annak idején a Kovách Imre, indított egy
tanulmányt, skandináv országok tapasztalatai alapján, a projekt társadalomról. A mi szociális
gazdaságfejlesztésünk egy projektalapú foglalkoztatásról szól.
Az önfenntartóvá válás is kulcsszó az elmúlt 23 év Magyarországán. Nem tudni, hogy a
vidéki térségek esetében az önfenntartóvá válás milyen hatékonysággal tud megvalósulni.
Van olyan eset, amikor el lehet érni a támogatásmentes életet, például ha találtak egy olyan
„rést”, amelybe be tudtak nyomulni, és ha ügyesen terveznek, egy ideig működhet, de nem
tartja valószínűnek, hogy ezzel - pont a hátrányok miatt - a támogatásmentesség tartóssá
tehető. Tehát a két év támogatás után másfél év támogatás mentesség, majd azután újból egy
támogatási szakasz is eredmény. Jelenleg egy olyan magyar ösztöndíj kidolgozásán
munkálkodik, melynek a címe: „A képességmegtartó népesség lehetőségei”. A 2011. évi
népszámlálás alapján kiválasztanak az Alföldön hat olyan sikeresnek tűnő kistérséget, ahol a
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2001-hez képest változások következtek be. Meg kell vizsgálni ezeket a változásokat, hogy
mi indukálta a változást? Kik voltak a kulcsszereplők? Mennyire vihetők ezek tovább? Hova
sugárzik ki ez az ötlet?
A kulcs gondolat, ami a vidékfejlesztés nagy dilemmája eszköze is, hogy két stratégia
lehetséges. Az egyik, a nagyobb térben való mozgás külső piacra, tehát a településen, vidéken
kívüli piacra; a másik az önfenntartó, önellátó, helyi pénz, szívesség bank, helyi termék.
Olvasni lehet sikeres projektekről, önfenntartó faluról, helyi innovatív projektek
vonatkozásában, melyek valóban működnek. Tudunk különböző modellekről, szociálpolitikai
modellekről, helyi települési társadalompolitika átalakításáról, stb. Fejlesztésekben is
működőképes. Ez mindenképpen innováció. De nem tudni, hogy ez városi szinten, vagy
legalábbis nagyobb közösségi létszámban, működik-e.
Például adott egy agrártér a várostól gépkocsival 10 percre. Az agrártér termékei bekerülnek a
városi rendszerbe, mert hozzák-viszik az emberek. És a városi tér emberei ezt a terméket
globális pénzért megveszik, vagy pedig valamilyen helyi pénzt, ami lehet szolgáltatás is,
adnak érte cserébe. Ehhez egyfajta tudatos vásárlói magatartás kell, amely azonban a
középosztály alatt nem fog kialakulni, mert ahogyan a Sikos András féle bevásárló központos
kutatócsoport vizsgálataiból is kiderült, a bevásárló központok saját termékei növekedtek az
utóbbi időben, és nem ezek a specializált dolgok.
Tehát eszerint legalább két dolog kell, hogy változzon. Például egy helyi gazdálkodó meg
tudná csinálni magyar termékből a joghurtot, de 150 grammot nem 89 forintért ad, mert
annyiért már nem érné meg előállítani, hanem lehet, hogy 138 forintért. Annyiért meg nem
veszik meg, mert van 89 forintért is. Vajon tudatos vásárlói kört tud-e generálni egy
települési középosztály? Ehhez viszont lakosságszám, polgárszám kell, és ezt talán Szolnokon
már működhetne, de ennél kisebb települési létszámban nem. A felvevő piac kevés, a
polgárosodási folyamat megrekedt. Minden jel arra mutat, hogy a vidéki társadalom, gazdaság
fejlesztése, az elmúlt 23 évben zsákutcába jutott Magyarországon.
Nagyon sok kezdeményezés elindult, és ezek a kezdeményezések, ha arra a résre épülnének,
hogy komoly vidéki önfenntartó tudatos fogyasztói közösségek legyenek, akkor nem erről
beszélne ebben az interjúban. Ez egy valós igény, más oldalról pedig úgy gondolja, hogy
minden ilyen innováció fontos. A lényeg, hogy hogyan tud ez beépülni egy nagyobb térségű
stratégiába? Ha nem tud beépülni, mert nem veszik figyelembe, a magasabb területi szint
ilyen irányú dolgait, akkor csupán értelmiségi akcióknak tekinthetők, jól érzi magát néhány
ember, aki ebben a dologban részt vesz, és nem több. Ilyenek a fenntartható faluk, Gödöllő
környékén, Monor között, Kazincbarcika fölött is. Nagyon jó környezeti fenntartható
programok. Néhány embernek kellemes életlehetőséget nyújt, kihasználják a helyi turizmus
adta korlátozott lehetőségeket, forrásokat, az innovációt, és lehet, hogy valamilyen minta is
keletkezik ebből. Ezeknek komoly menedzselési hátteret kellene biztosítani.
Operatív síkon mindenféleképpen kellene egy regionális, vagy térségi, megyei szervezet, aki
ezeket átfogja, menedzseli. Az inkubátorház volt ilyen a 90-es években, Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány talán most is van, de az alapítvány feladatköre az nem biztos, hogy ez. Ha
mamutszervezetet hoznának létre, akkor lehetne a vállalkozásfejlesztési alapítvány, és alá
minimum kettő irányt lehetne fölépíteni, elsődleges a vállalkozói szektor, mert ezek
megférhetnek egymás mellett. A közösségi gazdálkodásnak, legyen egy intézményi hálózata,
aki ezt figyeli, gondozza, segíti. Ez a klasszikus inkubáció feladatköre, és ezzel együtt
egyfajta tanácsadási folyamat is el kell, hogy induljon.
81

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

Vidéken elsőként azokat a köröket kellene betenni a rendszerbe, akik különböző pályázati
alapokból, állami finanszírozásból egy ilyen típusú gazdaságfejlesztést indítottak el.
Klasszikusan a különböző értelmiségi foglalkozási körökben dolgozó, tevékenykedő
embereket kellene megkeresni. Egy 800 fős településnél ez már nem is olyan sok, de marad
egy-kettő ember, aki ezt a tevékenységet ellátná. Az állatorvos, a körzeti, vagy család orvos, a
családsegítő, főállásban gyermekjóléti szolgálat, az óvónő, a körzeti iskolából az iskola. És
lehet találni valószínűleg olyan plébánosokat is, akik fogékonyak a fejlesztési feladatokra,
amelynek ugyanúgy része a lelki fejlesztés.
Ebben a rendszerben, „feladat-csupaszított” önkormányzati térrel nem biztos, hogy sokat tud
tenni az önkormányzat. Ha viszont a létszám oldaláról nézzük a dolgot, ez akár egy
önkormányzati feladatkör is lehetne, hiszen a kultúra, a közművelődés az ott maradt. Innen
kis lépés lenne egy támogatott foglalkoztatási feladatkör menedzselése, kezelése.
Gyakran elhangzó szakmai evidencia, hogy a vidékfejlesztés a közösségfejlesztéssel
kezdődik. Azaz először a közösségfejlesztés, vagy közösségépítés, és ez a civil szektorépítés.
Talán azért is olyan nagy a fogadókészség, és a lelkesedés a kistelepüléseken a Start
munkaprogram iránt, mert olyan eszközt ad az önkormányzat kezébe, ami elveszett
feladatoknak a pótlásául szolgál.
A szociális gazdaság szervezetei közé lehet sorolni a Hangya szövetkezetet. Forgalmazástól a
termesztésig ezzel foglalkoznak. A szövetkezetek is ide tartoznak, hiszen van bennük egyfajta
önkéntes szövetkezési szándék, cselekvés, valamint termelés integráció produktum is
megszületik a működés során. Továbbá a teleházak is ide sorolandók, ahová az embereket be
kell vonzani. Tehát a szövetkezetek, alapvetően a szociális szövetkezetek, továbbá minden
olyan nonprofit szervezet, amely valamilyen módon foglalkoztat, ide tartozik. A projekt alap,
és továbbfoglalkoztatás is ide sorolódnak, nem csak a termelő, illetve a piaccal közvetlen
kapcsolatban lévő szervezetek.
A KSH adatokból látható, hogy a térség megtartó képessége rendkívül alacsony. Békés
megyéből talán minden tizedik ember elköltözött, talán ez a megye volt a legnagyobb
népességvesztő 2001-2011 között. Békés megye klasszikus rurális térség, de Jász- NagykunSzolnok megye és az Alföld sem voltak nagyon lemaradva a Békés megyei százaléktól, csak
kicsit alacsonyabb rátával voltak benne. Ha ez a dolog a következő tíz évben csökken, az
valószínűleg több dolognak köszönhető. Az egyik, valószínűleg a középosztály mobilitása, a
mai állás szerint nem biztos, hogy megfordítható folyamat. A vidéki térségek
életképességének javítása a mezőgazdaság, közösség, élelmiszer, önellátás, elsődleges
munkaerő-piac területeinek a támogatása jól összekapcsolódva csökkenthetik az elvándorlás
arányát. Tehát ha a vidéki térségek életképességének javítására gondolunk, akkor alapvetően a
„nem hagyunk senkit az út szélén” című szlogent próbáljuk élettel megtölteni. Az élettel
megtöltés a képessé tevés története is, amely nem lehet egy mindenki számára ráhúzott
sablon. Csoportszintű, amiből néha az egyént ki kell emelni fejlesztési folyamatban. Ehhez
tudatosság kell, küldetéstudat, ez mind benne van a magyar társadalomban. Tehát ha a
középosztálytól lentebb való csoportoknak megfelelő feltételeket biztosítunk, települési, járási
szinten, akkor már elérhetünk valamit ezekben a fejlesztési folyamatokban.
Még egy dolog, amit fontos említeni. A főiskolán nem lehetséges négy alapszakot vinni, mert
kevesen vannak, és sok az olyan óra, ami nem az ő kompetenciájukba tartozik - nem azért,
mert nem lehetne megtanulni, hanem mert nincs rá idő, és mások a terepfeladatok. Ezért
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javasolta, hogy egyet kellene jól csinálni, az pedig a tanítói szak. Olyan típusú tanítót kellene
kiadni a rendszernek, aki vidéki térségekben dolgozik, falvakban, községekben. A vidéki
térségekben dolgozó tanító legyen egyszerre könyvtáros, kezelje a szociális problémákat, és
legyen felnőttképző is. Ha egy ilyen tanítókat képeznek, akkor a főiskola a 95 éves évfordulón
túl még 20 évet biztosan megérne. Mert ez egy speciális vidékfejlesztéssel foglalkozó, és a
vidék igényeit, kistelepülési igényeket kielégítő képzés. Ez Jászberényben nem ment, de
Mezőtúron a Gaál Ferenc Főiskola meg tudná valósítani. Ezzel az Alföld ilyen irányú
pedagógus-, tanítóképző feladatait nagyon jól meg tudná alapozni, és ez vidékfejlesztési
kérdés, valamint szemléletváltás is.
Ki kellene találni, hogy illeszkedik a rendszerbe, néptanító szak, vagy specializáció. Ha az a
politikai törekvés, hogy legalább egytől-négyig helyben tartsák az gyerekeket, akkor ezek a
javaslatok abszolút ide illeszkedőek.
A TiszapArt Mozi Kulturális Egyesület fontosnak tartja a vidékfejlesztésben jelentkező
kulturális dimenzió erősítését. Ezen belül is kiemelkedően fontos a közművelődési szerep
fejlesztése, valamint a vidéki térségekben a fesztiválok szervezésének, rendezésének,
tematikái kialakítása is. Az egyesület tevékenységében ezek azok a cselekvések, amely
alapján tevékenységüket a vidékfejlesztés címszó alá (is) besorolhatjuk. Az egyesület 2013
őszén rendezi meg partnerségben a Vidéki térségekről szóló filmek fesztiválját.
5.10. Túrkeve Foglalkoztatásáért Alapítvány, Túrkeve, interjúalany: Kun Lászlóné,
elnök
A szervezet bemutatása, indulása
A Túrkeve Foglalkoztatásáért Alapítványt 1993-ban hozták létre. Az alapítvány létrejöttének
az volt az előzménye, hogy 1992-ben jogutód nélkül megszűnt a Tiszántúli 17. számú
Autójavító Vállalat, amely Túrkeve életében nagyon fontos szerepet töltött be. Ez azt
jelentette, hogy 2 év alatt, 3 lépcsőben 1200 embernek szűnt meg a munkaviszonya, és
Túrkeve vonatkozásában ez 20-25 százalékos munkanélküliséget jelentett. Ezt követően
átalakult egy másik nagy foglalkoztató, a termelőszövetkezet, ahol közel 2000 ember
dolgozott, és az elmúlt 20 év alatt százzá törpült ez a létszám. Eközben csupán egy új üzem
kezdte meg működését - az Ábrahám Kft, ahol a német autóipar részére készítenek és
szállítanak be alkatrészeket. Itt 200-300 embert foglalkoztatnak. A volt autójavító területén
13-15 vállalkozás működik, ahol közel 300 ember jutott munkához. Ennek a kiszolgáltatott
helyzetnek eredményeként Túrkevén széles körben elterjedt a feketemunka. Az alapítványt
azzal a szándékkal hozták létre, hogy az autójavító vállalatnál a többlépcsős létszámleépítést
„levezényeljék” olyan módon, hogy a tartós munkanélküliséget megelőzzék. A városban nem
volt munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó iroda, ezért volt szükség arra, hogy ennek az 1200
embernek segítséget tudjanak nyújtani. Akkor még két évig járt a munkanélküli járadék, majd
utána az évek során ez 3 hónapra csökkent. 1993-ban egy OFA pályázat keretében még
foglalkoztattak néhány embert, abból a célból, hogy feltárják és kezeljék ezt a helyzetet.
Akkor ez sikeres volt, mert 5 embert tudtak foglalkoztatni egy éven keresztül, akiknek az volt
a feladatuk, hogy olyan jellegű adatgyűjtéseket végezzenek, amelyek az információnyújtáshoz
és különféle kisebb tájékoztatókhoz nyújtottak segítséget, mert például akkor szűntek meg a
munkakönyvek is. Ez azért fontos, mert sok embernek jelenleg is nagyon sok problémát okoz
a munkakönyv kivonása, sokan elvesztették a könyvüket. Ezért vállalták az alapítványnál,
hogy pótolják, vagy újabb dokumentumokat adnak ki. Az irodát felszerelték fénymásolókkal,
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és kisebb tanfolyamokat szerveztek, hogy az embereket felkészítsék az állásinterjúkra. Azt az
elvet képviselték, hogy az egyénnek is szerepe van a helyzetének megoldásában. Hiszen az
autójavító vállalatnál az emberek ahhoz voltak hozzászokva, hogy mindent elintéznek
helyettük, így nem alakult ki az a készség, hogy a saját ügyeik intézésében szerepet
vállaljanak.
Ezek a szolgáltatások önkéntes alapon működtek. Például akkor indult Ábrahám Kft., és egy
új európai szintű üzem jött létre. Az alapító a TMK-ban volt korábban központi fűtésgázszerelő. Nagyon kevés az, aki az autójavítással kapcsolatos területen dolgozik. Vannak
még sikeres vállalkozók, például tavaly az egyikük 78 millió forint támogatást nyert egy
pályázaton, és most épít egy új csarnokot, ami talán arra ad reményt, hogy a jelenlegi
munkavállalóinak létszámát bővíteni fogja. Vasipari szerkezeteket készítenek építkezésekhez.
Emellett megjelent itt is a Tesco Áruház, azonban ez inkább ártott, mint használ, mert sok
kiskereskedő kénytelen volt bezárni.
Tehát a szervezetük indulásakor először csak a volt kollegák segítése volt a cél, majd később
városi szinten folytatták működésüket. Adatokkal rendelkeztek az álláskeresőkről, és a helyi
és környékbeli cégekhez továbbították a jelentkezőket, azaz közvetítették őket.
Jelenleg az jelenti az egyik problémát, hogy a szervezet honlapjának tárhelyét biztosító cég
átadta valakinek az e-mail címeiket, ezért most jelenleg nem működik 3 e-mail címük. Az
ügyet jogi útra terelték. A honlapra fel lehetett tölteni az álláshirdetéseket, és automatikusan
működő, jó rendszer volt.
Termelés beindításán nem gondolkoztak, viszont az alapító 1992-ben létrehozott egy betéti
társaságot, amelynek egyik tevékenysége egy 40 fős varroda működtetése volt, ahol a Götz
Babagyárban gyártott babákhoz készítettek ruhákat. A varrodába a munkaerőt az alapítványon
keresztül választották. A nyugdíjba vonulása után a varroda működését megszüntette, mert a
babagyár tulajdonosa meghalt, és olyan vezető került a helyére, aki miatt 16 millió ki nem
fizetett számlája keletkezett.
Amíg magasabb állami támogatást biztosítottak, a városban jelen voltak szociális
foglalkoztatók is. Majd néhány évvel ezelőtt sok visszaélésre, szabálytalanságra derült fény
ezekkel a foglalkoztatókkal kapcsolatban. Ezeknél a munkáltatóknál – például a Teljes Életért
Kht-nál összeszerelő munkakörben, valamint több varrodában - olyan emberek is el tudtak
helyezkedni, akik csak betanított munkát tudtak ellátni. Jelenleg a Contact Nonprofit Kft-vel
is kapcsolatban állnak. Túrkevén kettő varroda van, egyik sem nonprofit.
A kínai áru dömpingje és a magas munkanélküliség miatt lecsökkent a belső fogyasztás. A
szövetkezetek már nem kaptak munkát, mert nem volt fizetőképes kereslet. A kínai áru
teljesen átalakította a piacot. Annak idején rossz döntés volt, hogy engedték a könnyűipari
cégek felének felszámolódását. Hiszen a környékben is több varroda volt, Kisújszállás,
Mezőtúr, Túrkeve vonatkozásában.
Egyéb vonatkozásban Túrkeve, mint első termelőszövetkezeti város volt, ahol a
mezőgazdaság volt a legnagyobb „foglalkoztató”, azonban a gépesítéssel lecsökkent az igény
a fizikai munkára, a nagyobb foglalkoztatásra. Ezek az óriási, korszerű gépek rengeteg embert
helyettesítenek a termelésben. A város az 50-es években mi nem tudott élni azzal, hogy első
termelőszövetkezeti városként azt kérje az ide látogató prominens emberektől, hogy legyen
feldolgozóipar. Az autóalkatrész gyár működött, kisebb szövetkezeti csatornagyártás, és a
vasipai tevékenységet folyatató cégek. Beszállítás van, egyedi termék gyártása nincs
egyáltalán a városban.
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A civilek helyzete a településen
Most egy változó világot élnek a civil szervezetek. Az alapítványuk két éve lett közhasznú, de
jövőre be fogja fejezni a közhasznú pályafutását, miután nincs fedezete arra, hogy teljesítse
azokat az elvárásokat, ami alapján ilyen formában lehet működni.
Most volt a városban az a majális, ahová eljött 1800-2000 ember, és 10 órától este 7 óráig
ment a színpadon a műsor. Ez a gyönyörű nap azért volt megszervezve, mert azoknak a
szegény családoknak, akik a településen munka nélkül tengődtek, talán most először volt
lehetőségük elmenni a strandra, hiszen nem tudják kifizetni az 1000 forintos belépőt, és most
ingyenes volt. A belépőjegy árát egy vállalkozók fedezte, és egész nap boldog arcokat lehetett
látni. Volt közös főzés is, nagy élmény volt. A majálist már 3 alkalommal szervezték meg.
A hobbiszervezeteket nem fenyegeti a megszűnés veszélye, mert a tagdíjak fedezik a
költségeiket. Ezek azok az önkéntes kapcsolatépítések, amikor hasonló korú, hasonló
érdeklődésű emberek találkozhatnak.
Túrkevén civil szervezetként még jelen van a Természetvédők Köre, akik régóta és
eredményesen működnek, nagyon jól tudnak pályázni. Azt tervezik, hogy talán nyitnak egy
túrkevei termékeket forgalmazó szociális szövetkezeti boltot, ahol lekvárokat, tejtermékeket
árulnak. Tehát elkezdtek ők is a helyi termék és feldolgozás terén gondolkodni.
Más jellegű civil szerveződés a városvédők-szépítők köre, valamint kirándulások-túrák
szervezésével foglalkozó pedagógusok csoportja. A város nagyon kevés támogatást tud
nyújtani, körülbelül 10.000 Ft-ot szervezetenként évente. A sok hobbikör úgy működik, hogy
a művelődési ház hatáskörében „intézik a dolgokat”, és az ad helyet a találkozóknak.
A vidék- és városfejlesztés lehetséges irányai
A fejlesztés szempontjából a turizmus irányában lehetne gondolkodni. A táj érintetlensége
miatt jövője lehet a falusi turizmusnak. A városnak talán a gyógyfürdő nagy lehetőséget
jelentene, hiszen már most német turisták látogatnak ide. Bővült a szállás lehetőségek száma
is. Megnyertek egy pályázatot a fürdő fejlesztésére. Jelenleg még nem áll úgy a turizmus,
hogy ebből sok ember meg tudna élni, de az út arra vezet.
A másik terület a gyümölcsfeldolgozás lehetne, sok gyümölcsöt termelnek a kiskertekben.
Tehát a kisáru-termesztést is lehetne fejleszteni, befőtteket, dzsemeket, házi tésztákat
gyártani. Helyben nagy gabonatermelés is van, tehát megvannak a feltételei annak, hogy akár
100-200 ember munkához jusson. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának hagyományai
vannak.
Korábban rendeztek süteménysütő versenyt, könyvben kiadták a recepteket. Volt stúdió, mert
volt helyi rádiójuk is, és voltak kézimunka szakköreik. Tehát amellett, hogy a nők itt együtt
dolgoztak, és ezekkel a programok összetartották a közösséget.
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5.11. Figyelő Háló Szociális Szövetkezet, Gyula, interjúalany: Szőke Katalin
Alapítás, a célok, motivációk
Figyelő Háló Szociális Szövetkezetet magánszemélyek hozták létre 2011-ben, elsősorban
kisgyermekes édesanyák részére. Az elsődleges cél az volt, hogy egy alternatív nappali
gyermek-felügyeleti szolgáltatást alakítsanak ki. Egy személyes élethelyzet generálta a
folyamatot: egy szívbeteg gyermeket nevelő édesanya vissza kívánt térni a munkaerőpiacra,
de emellett szerette volna, ha a gyermeke nem 30-40 gyerek között van napközben egy
felügyelővel.
Tagok
A szövetkezet létrehozásánál arra törekedtek, hogy minden területről legyen egy-egy
szakember a tagok között, hogy ha bármilyen irányban is elindulnak, legyen legalább egy
hozzáértő a szövetkezetben. Így van a tagok között pénzügyi területen jártas, van, aki a
gyerekek gondozásához ért, van mezőgazdasági szakember, van, aki elsősorban a pályázatok
megírásában tud segíteni. A tagok között vannak családi kapcsolatok, szakmai ismertségek és
baráti szálak is. A végzettségüket tekintve a mezőgazdasági szakember nyolc általános iskolai
végzettséggel rendelkezik, a többiek felsőfokú végzettséggel.
Családi Központ létrehozása, működtetése
A szövetkezet sikeres pályázatot nyújtott be a TÁMOP 2.4.5. 12/1-es pályázati konstrukcióra,
mely 2013. április 1-jével indult. A pályázati kiírás célja alternatív nappali ellátási formák
létrehozása, melynek keretében kívánja a szövetkezet a Családi Központot működtetni 0-3
éves korú gyermekek és szüleik számára (a projekten kívül, mint szövetkezet fogadják a
három évesnél idősebb gyermekeket is).
Jelenleg a Központ számára kiválasztott ingatlan felújítása folyik: egy kis parasztház kerül
felújításra Orosházán teljes körűen akadálymentesen, melyhez egy 1000m 2 –es telek is
tartozik. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy csendes, nyugodt
környezetben legyen, ne emlékeztessen „iskolai” környezetre, legyen bizalomkeltő és otthoni
közeget sugárzó.
A pályázathoz készült piackutatás. Orosházán egy 42 férőhelyes bölcsőde és két családi
napközi működik, melyek nem tudják a felmerült igényeket kielégíteni. A felmérés szerint
elsősorban olyan anyukák hoznák a gyermekeiket a Családi Központba, akik munkanélküliek
vagy gyesen/gyeden vannak, mert a nincs más lehetőségük vagy pedig azok, akik több
műszakban dolgoznak, gyermeküket egyedül nevelik, így sokszor okoz gondot, a gyermekek
felügyelete.
A Családi Központ tervezett szolgáltatásai nemcsak a gyerekeknek, hanem az édesanyák
részére is kiterjednek: fejlesztőszoba, játszószoba, szülők számára fenntartott családi szoba,
számítógéppel ellátott álláskeresési hely, oktatóterem. Terveznek még workshop-okat és
foglalkozássorozatokat is.
Nagy célja a szövetkezetnek, hogy a későbbiekben nemcsak a térítési díjakból kívánja magát
fenntartani, hanem vállalkozói szolgáltatások nyújtásával is: pl.: a kifejezetten gyesen lévő,
gyedről visszatérő nőknek képzések nyújtása. Ennek lényege, hogy miközben az egyik
helyiségben az anya tanul, addig a gyermekét egy másik szobában biztonságban tudja. Már
felvették a kapcsolatot olyan szervezetekkel (pl. civilek, Vöröskereszt, munkaügyi szervek),
melyek tartanak képzéseket és jelezték feléjük, hogy a képzéseiken résztvevőknek tudnak
gyermekfelügyeletet biztosítani, illetve oktatási célokra felajánlották a Családi Központ
termeit.
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A térítési díjak megállapításánál a családok anyagi helyzetét veszik figyelembe,
méltányossági szempontokat is érvényesítve: egy magasabb jövedelmű családnak magasabb
lesz a térítési díja, mint egy hátrányos helyzetű családnak.
A szolgáltatás nyújtásánál külső szakértőket is bevonnak: gyógypedagógus, mediátor,
logopédus. Emellett sok önkéntes is csatlakozott a programhoz, akik a projekt keretében
kapnak egy felkészítést, melynek eredményeképpen ők maguk is tudnak gyermekfelügyeletet
ellátni.
Partnerség, kapcsolatok építése
A jövőbeni működtetés, helyi beágyazódottság elősegítése érdekében fontosnak tartják a
tagok a kapcsolatok kialakítását. Ennek eredményeképpen sikerült már olyan támogató
szervezetet találni, mely átvállalja, hogy amennyiben valamilyen nehézség merül fel, a
fenntartási időszakban a költségek bizonyos százalékát.
Emellett az ügyük mellé állították a település polgármesterét és több helyi képviselőt is.
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6. AZ INTERJÚK ELEMZÉSE
6.1. A szervezeti életutak elemzése, tipizálása
A szervezeti életciklus a szervezetek fejlődési pályáját, ill. annak fázisait mutatja meg. Több
modell is ismert, ezek bemutatását nem tartjuk szükségesnek, pusztán jelezni kívántuk, hogy a
tipizálásban alkalmaztuk a szervezeti életciklus modellekről szerzett ismereteinket.
A szektor hazai sajátosságaiból következik, hogy a szociális gazdaságban működő
szervezetek kora és életciklusa erősen eltérő. Mint már jeleztük, a kiválasztásban törekedtünk
arra, hogy különböző életkorú és kapacitású szervezetekkel kerüljünk kapcsolatba.
A szervezet történetéről minden interjúban kérdeztünk, azonban nem a kronológiára és a
szervezeti adatokra, ill. a működési folyamatra és szakaszokra fókuszáltunk. Mivel a szociális
gazdasági szerep, ill. a vidékfejlesztési szerepvállalás feltárására törekedtünk, a szervezet
történetében az alakulás/alakítás fő motivációira a fejlődés/fejlesztés szakmai mozgató rugóira
(értékek, küldetés, stb.) kérdeztünk elsősorban. Valamennyi szervezetnél egyértelműen
azonosítható a szociális elkötelezettség és a társadalmi felelősségvállalás. Ez a tapasztalatunk
ellentétes a szektort gyakran érő kritikákkal, melyek szerint a szociális gazdaság
szervezeteinek alakítását kizárólag a pályázati források elérése motiválja. A motivációk között
természetesen döntő a források elérése, de nem pusztán ez a törekvés vezérli őket.
A szociális szövetkezetek és a támogatásukat célzó programok vizsgálata (szerzők: dr. Simkó
János, Tarjányi Orsolya, KoopeRáció TÁMOP 2.4.3./B/1-09/1, 2011) című tanulmányban a
szociális szövetkezetek alakulásának több féle modelljét írják le.
Ezek a következők:
1. Értékek mellett elkötelezett tagokból álló szövetkezet. A szövetkezet tagjai egy közös
érték köré csoportosulnak. A tagságot alapvetően a közös értékekhez való ragaszkodás
hozza és tartja össze.
2. Családtagok, közeli hozzátartozók alapítanak szövetkezetet. Előnye, hogy a családtagok
jól ismerik egymást, tudják, mire számíthatnak a többiek részéről. Hátránya viszont, hogy
a gazdasági és családi (magán) élet színterei keverednek egymással.
3. Munkatársak, hasonló területen dolgozók szövetkeznek. Itt a közös pont az azonos vagy
hasonló tevékenység, a szakmai célok, újítások megvalósítása. Ez a modell a közös
érdeklődési terület miatt működhet jól.
4. Már működő(elsősorban nonprofit, civil) szervezetek tagjai döntenek szociális szövetkezet
alapításáról. Jól működő szervezet összekovácsolódott tagjai egy innovatív ötlettel, vagy
piaci rést találva, gazdasági haszon, profit reményében szövetkezeti formában lépnek
termékükkel, szolgáltatásukkal a piacra.
5. Hasonló élethelyzetben levők próbálnak problémáikra megoldást találni a szociális
szövetkezeti formában.
6. Lelkes és agilis magánszemély kér fel vagy gyűjt maga köré szövetkezeti tagokat. A
magánszemély valamely társadalmi, közösségi vagy szociális cél megvalósítására kívánja
használni a szociális szövetkezetet.
7. Jól képzett, fiatal pályakezdő diplomás személyek baráti vagy ismeretségi körükben
hoznak létre szociális szövetkezetet.
8. Gazdasági társaságok működtetői indítják el a szociális szövetkezet megalakítását. A
gazdasági társaság működtetésében sikereket elért, szociálisan érzékeny vállalkozók
valamely újításukat, a cég profiljába közvetlenül nem illő, kapcsolódó tevékenységüket
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szociális szövetkezetbe szervezik ki annak érdekében, hogy támogatások elnyerése mellett
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztassanak.
9. Bújtatott gazdasági társaság. Vállalkozói tevékenységet tervező vagy már végző
magánszemélyek kifejezetten a támogatás igénybevétele céljából szociális szövetkezetet
alakítanak.
A fenti motívumok, jellegzetességek természetesen keveredhetnek egy-egy szociális
szövetkezet létrehozása és működése során, sőt az időfüggvényében, a belső csoportdinamikai
tényezők hatására változhatnak is.
E tipizálás alapján a kutatásban felkeresett szervezetek közül a Kornéliusz Háza Missziós
Egyesület Szociális Szövetkezet, Szolnok a 2-be, a Dél-alföldi Régió Minőségi Adománybolt
Szociális Szövetkezet, Szeged a 7-be, a "BRUMM" Szociális Szövetkezet, Rákóczifalva a 4be, a Figyelő Háló Szociális Szövetkezet, Gyula a 6-ba, a Kun-Gyúró Szociális Szövetkezet,
Örményes a 3-ba sorolható. Ugyanakkor megállapítható, hogy egyik sem tiszta típus, mert
mindegyik szövetkezet tagságában van családtag és munkatárs is. Mindegyik szövetkezet
alapításában szerepe van a közös civil szervezeti múltnak, bár ez eltérő jelentőségű. Az
értékek melletti elkötelezettség jól azonosítható mindegyik szövetkezetnél.
A kutatási programunkban érintett szervezetekből 4 típust különböztettünk meg.
1. Induló szervezetek: a szervezet megalakuláson túljutottak, a szakmaiság és az
alapcélok tisztázódtak, a működtetés kezdetén tartanak, már rendelkeznek bizonyos
forrással is, de nem stabil a működés, a foglalkoztatottak száma alacsony, döntő
szerepe van az önkéntes munkának, kapcsolatrendszerük kialakulóban van, de
képesek a stratégiai kapcsolatépítésre. Ezek a szervezetek Kun-Gyúró Szociális
Szövetkezet, Örményes; Figyelő Háló Szociális Szövetkezet, Gyula (telephely:
Orosháza).
2. Fejlődő/növekvő szervezetek: már szereztek tapasztalatot a működtetésben,
rendelkeznek stratégiával, folyamatos kihívás az erőforrások biztosítása, néhány fő
folyamatos foglalkoztatását tudják biztosítani, a foglalkoztatás döntően az aktuális
projektforrásoktól függ, az önkéntesek szerepe számottevő, kialakult
kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Ezek a szervezetek "BRUMM" Szociális
Szövetkezet, Rákóczifalva; Kornéliusz Háza Missziós Egyesület Szociális
Szövetkezet, Szolnok; Dél-alföldi Régió Minőségi Adománybolt Szociális
Szövetkezet, Szeged; Tiszasas Önkormányzata.
3. Stabil/fenntartható szervezetek: hosszú távú működési tapasztalattal rendelkeznek,
jelentős erőforrásokat (pénzügyi, fizikai, emberi, technológiai) mozgósítanak, a
működtetés rendszere szabályozott, kapcsolatrendszerük erős, szakmai presztízsük
magas és képesek a megújulásra, az adaptivitásra, összetett kapcsolatrendszerüket
képesek céljaik megvalósításához mozgósítani. Ezek a szervezetek Szent Lázár
Alapítvány, Békés; Pro-Team Nkft., Szeghalom; Béthel Alapítvány, Békéscsaba.
4. Stagnáló szervezet: az alapcélok megvalósításához csak részben állnak rendelkezésre
források, nehézséget jelent az állandó programok folyamatos biztosítása, nincs
alkalmazott, a vezető és az önkéntesek munkája a működés záloga. Ez a szervezet a
Túrkeve Foglalkoztatásáért Alapítvány, Túrkeve.
A típusokhoz kapcsolódik a szervezeti identitás kérdése.
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Valamennyi szervezet hátrányos helyzetű térségben működik, minden szervezetben folyik
termelés és/vagy valamilyen szolgáltatás és valamennyi szervezet (kivétel a TiszapArt Mozi)
megfelel a szociális gazdaság minimum kritériumainak. Feltételezhető volt, hogy mind a
szociális gazdasági, mind a vidékfejlesztési szemlélet és gondolkodásmód része a szervezeti
öndefiníciójuknak és ebből következően a stratégiának. A válaszokból azonban kitűnik, hogy
szervezeti identitásuknak nem eleme sem a szociális gazdaság, sem a vidékfejlesztés.
Identitásképző elem a szervezettípus és a szakmai funkció terület/foglalkoztatási nonprofit
szervezet vagy szociális szövetkezet.
Többen hárították is a kérdést – a vidékfejlesztés nem szakterületük –, ugyanakkor azt
tapasztaltuk, hogy a vidékfejlesztési szerepvállalás meghatározásában adekvát módon jelölték
ki milyen kompetenciákkal rendelkeznek.
6.2. A teljesítőképességet befolyásoló tényezők jellemzői, környezeti hatások, belső
adottságok
6.2.1. Vélemények a hazai szociális gazdaság helyzetéről, az érintett szervezetek
dilemmái a szociális gazdaság szerepéről, vidékfejlesztési lehetőségeiről.
„…Szociális gazdaság nem lesz attól, hogy szövetkezeteket hozunk létre.
Gazdaság nélkül nincs szociális gazdaság! Ez olyan, mint például, és azt tudom mondani
példának, hát összehasonlítják a Németországi megváltozott munkaképességűt a magyarral!
Teljesen fölösleges! Összehasonlítom a Motor utcai lakót a Kán Károly útival!
Összehasonlíthatom, de nyilvánvalóan nem ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik a
kettő! Az egyiknek az a problémája, hogy megvegye az új autót a másiknak meg az, hogy
megvegye a kenyeret, vagy épp a bort, ami szükséges! Tehát egészen máshogy vannak
szocializálva, más a felfogásuk, más a lehetőségeik! A lehetőséghez mérten kell lépésről
lépésre! Tehát, hogy itt versenyképes szociális gazdaság legyen, ahhoz kellene először
versenyképes gazdaság! Tudjuk, hogy hol tartunk, de én azt gondolom, hogy itt nem a
versenyképességről beszélünk jenen pillanatban! Nem mintha attól el lehetne tekinteni, de
gyakorlatilag most nem ez a szakasz, amikor ha azt mondjuk, hogy szociális gazdaság, meg
szociális szövetkezetek, akkor itt micsoda őrületes versenyképességet, meg őrületes!...” (1.
fókuszcsoportos interjú)
„… én azt gondolom, nincsenek társadalmi szintű megoldások! Tehát szerintem, egy ennyire
atomizált, és szegregálódott társadalomban nincsenek társadalmi szintű megoldások, és ezt
igazából, ilyen evidenciaként kellene kezelni, mert akkor folyamatosan kudarcra van ítélve
mindaz, amit csinálunk! Én ezt a gyakorlatban úgy szoktam átültetni, hogy igazából
elsősorban azokért vagyok felelős, akiket felvállalok. Tehát kezdeném nyilván a saját
családommal, azokkal az emberekkel, akiknek a munkáltatója vagyok. Számomra iszonyúan
tiszteletre méltó mindaz, amit ti csináltok így a munka világában, akik ugye tömegeket végül
is foglalkoztattok. … szerintem, a világgazdaságból így nem lehet kiemelni Magyarországot,
és elkülönítve kezelni. Tehát, hogy tudomásul kell venni. Mi ennek a kapitalista globális
világrendnek a perifériáján vagyunk! Vannak még nálunk is perifériálisabbak, akiknek már
csak botjuk van, ugye, mint tudjuk. De hogy azért az anyagi javak, mint tudjuk, a perifériától
a centrum felé áramlanak…” (1. fókuszcsoportos interjú)
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„…Én azt gondolom, hogy tudomásul kell venni, hogy nincs társadalmi szintű megoldás
ezekre! Helyi közösségi megoldások lehetnek! De nem kell megcsinálni ezeket a helyi
közösségeket, mert azért vannak, tehát, támogassuk már meg azokat, ahol van valami esély!
És csináljunk már modell programokat, és adjunk már oda forrásokat, hogy ahol van mozgás!
Szóval tudjátok, hogy egy álló autót nem lehet kormányozni! Ahhoz menni kell annak az
autónak! Hogy kormányozni lehessen!...” (1. fókuszcsoportos interjú)
„…A vidékfejlesztés definíciói között, nyilván ez egy összetett kérdés, ilyen halmazos
történettel lehetne jellemezni. Nyilván az alapvetően rurális térségeket kell, hogy szemügyre
vegyük! Ezen belül, én azt gondolom, hogy ez alapvetően nem feltétlen fizikai fejlesztés.
Nem biztos, hogy főképpen a mezőgazdasági gépbeszerzés, tehát azok az ügyek, azok a
témakörök, amelyek a klasszikus mezőgazdasági fejlesztéshez kapcsolódnak. Én inkább
életminőségi váltást tudnék itt megfogalmazni, így viszont van kapcsolat a mezőgazdasággal.
Vagy egyéb környezeti fenntarthatósági vonatkozás, egészséges élelmiszer, zöld energia,
rezsicsökkentés. A házaknak például napenergiás ellátása. Hát ez eszköz, és tudás együtt! A
másik oldala a történetnek, a közösségépítés. Tehát csomó dolgot fel tudnánk sorolni azzal
kapcsolatosan, hogy a vidéki térségek miért érződnek ugye hátrányosabb helyzetűnek! Én úgy
gondolom, hogy ezt a hátrányos helyzetet, egy közös alapokat meghatározó fejlesztési
tevékenységgel orvosolni lehet! Nem mondom, hogy a folyamat teljesen megfordítható, de
hatása, csökkenése az elérhető! És hogyha a csökkenés elérhető, akkor a középtávú
fejlesztésekben azért már gondolhatunk egy ellentétes irányú folyamatra is. Nos, én azt
gondolom, hogy ez az életminőség változtatás, az a kulcsszó, amit én a vidékfejlesztési
folyamatban erősebbnek tartok, mindazonáltal ez egy rendkívül tudományos megközelítés!
Én azt hiszem már beszéltünk erről a fizikai környezeti kapcsolódásról…” (9. interjú)
„…Szerintem a szociális gazdaság, egyfajta közösségi gazdaság vonala kellene, hogy legyen!
Talán egy kicsikét jobban is értelmezhető volna ez a történet, hiszen benne van a település
megtartó ereje, a települési szolidaritás, települési gondoskodás. A szociális gazdasághoz
kapcsolódó szakma szociális munka. Ez szerintem Magyarországon nem biztos, hogy
rendkívül jól adaptálódott! Megjelentek különböző videók a Youtube oldalakon, hogy mit
csinál a szociálismunkás? Seper, szemetet szed, ELTE-sek csinálták pesten! És akkor azt
beszéltük a hallgatósággal, hogy vajon, hogyha kapnánk egy kamerát, itt egy vidéki
körzetben, Jászberényben, vagy Szolnokon, vajon mit tapasztalnánk? Nem biztos, hogy mást!
Hogyha Budapest fővárosban, megkérdezett alanyok ilyeneket mondtak a szociális munkáról,
mint elnevezésről, meg mint szakmáról! Én azt gondolom, hogy a közösségi gazdaság lehet,
hogy jobb definíció volna. Kicsit tovább lehetne gondolni a település, a közösség megtartó
erejét, szerepét, és lehetőségeit ezzel kapcsolatban! Egyszer még a Bali Istvánnak volt egy
francia csoportja, és látogatási céllal érkeztek Nagyné Marikához Jászfényszarura. A szociális
gazdaságról beszélgettünk –földprogramokról, hogy itt Jászságban hogyan működik? És
akkor azt mondták a franciák, hogy de hát nagyjából ez a 10-15 százalékos arány náluk 30-35,
tehát hogy jócskán le vagyunk ebben a történetben maradva. És ez nem most volt! Két éve, de
hát nem hiszem, hogy ezek az arányok, azóta drasztikusan növekedésnek indultak
Magyarországon! Tehát ők úgy látták, hogy nekünk ebben jócskán van növekedési
potenciálunk! És azt beszéltük, hogy nyilván lehetne ez a növekedési potenciál akkor, hogyha
mondjuk egyrészt elnevezési oldalról egy picit változtatnánk ezen a dolgon…” (9. interjú)
„…a közösségi gazdaság fogalma. Mondjuk ezt én párhuzamosan is kezelhetném, legalábbis
az én felfogásomban, nem biztos, hogy jól gondolom! Ez egy projekt társadalom dolgát
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műveli. Annak idején a Kovách Imre, indított egy tanulmányt, skandináv országok
tapasztalatai alapján, hogy projekt társadalom. A különböző intervallumú, nagyobb
intervallumú EU-s támogatású fejlesztő programokról programokra él az a sok fejlesztés
2007-2008-ban. Ezt nyilván azóta erősödött ez a folyamat. A télen, Túróczi Györgyivel
levelezgettünk. Ott ő egy Autonómia Alapítvány profilú szervezetnél dolgozik, és ő is
mondta, hogy körülbelül a 24 hónapos projekt intervallumok annyit tesznek, hogy a projekt
indítása utáni, negyedik ötödik hónapban áll be úgy a dolog, hogy fajta klasszikus polgári
foglalkoztatást,” áll be” mire tudja a feladatát. Tehát a munkafolyamat, feladathatáskörök
kiosztva, eltelik a dolog, mondjuk, 15-dik hónapnál vagyunk, és mindenki tudja, hogy
továbbiakon kell gondolkodnia ahhoz, hogy a 24-ik hónaphoz a foglalkoztatásuk folytatódjon!
Tehát ez a klasszikus Kovách Imre projekttársadalom dolga, vajon akkor ez a projekt alapú
foglalkoztatás, közösségi gazdaság, másodlagos munkaerő piac története, ha így nézzük,
akkor ez viszont egy eléggé elterjedt Magyarországi fejlemény véleményem szerint. Nem
nagyon kezelte még le ezt senki,
tudniillik itt a stabil foglalkoztatás valóban 24 hónap! Mert arra van fedezet, arra van papír,
arra van aláírás! Hogyha mondjuk, a jövőorientációt nézzük, erre itt nem biztos, hogy
mindenhol akad! Viszont, ez a foglalkoztatási lehetőség, valószínűleg ezek nyílnak továbbra
is, és nem a klasszikus normatívából jól kiszámítható. Függetlenített, - vagy határidő nélkülifoglalkoztatás, szerintem ez már egyre ritkább a történetben!...” (9. interjú)
„…Magyarországon általában így épül fel a szociális foglalkoztatás és a szociális gazdaság,
hogy itt a szociális oldal, ott a gazdasági oldal, és a legritkább esetben van némi átfedés, de az
egyik nem egészen integráns része a másiknak, próbáljuk külön kezelni, a szociális pedig
általában túlburjánzik. A mi modellünk lényege éppen ez: úgy legyen a tevékenység szociális,
hogy egyben a lehető legteljesebben gazdasági is, és fordítva. Ha gazdasági döntést hozol,
nézd meg a szociális logikában is, és tartsd fenn az egyensúlyt, mert az bizony könnyen
elbillenhet bármelyik irányba. Folytonos kötéltánc. Mindez nehéz az elején, ráadásul nekünk
nem nagyon voltak követhető példáink…” (4. interjú)
„…- Hogyan látod a jövőjét ennek a szektornak?Hogyan látod jelenlegi helyzetét,
akadályokat, mit látsz lehetőségeket, akár szélesebb dimenzióban, mint a saját szövetkezeted.
- Véleményem szerint az a társadalom életképes, mely olyan foglalkoztatási formákat tud
meghonosítani, amelyek a társadalom legszélesebb rétegei számára teszik lehetővé a
munkavégzést. Látásom szerint a rendszerváltás kudarca éppen abban áll, hogy a
munkavégzés alternatív lehetőségeit nem biztosította. A kőkemény, irgalmatlan kapitalizmus
jegyében a munkavégzés a legjobbra munkaerőre, és a legtermelékenyebb
munkafolyamatokra koncentrált, a többi pedig elpusztult, elsorvadt. Az így létre jövő tömeges
munkanélküliség kezelése is nagyrészt kimerült a segélyek folyósításában…” (5. interjú)
„… Hogy miért jó, egy az, munkahelyet ad az embereknek, és nagy szükségük van rá! A
másik dolog, tehát nagyon sokat kell ilyen embereknek a lelkükkel is beszélni! Mert az
nagyon sokat számít! Hogy lássák azt, hogy ők is nagyon fontosak, meg szeretik őket! És
tudnak dolgozni értékes emberekként!...” (8. interjú)
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6.2.2. A társadalmi, gazdasági környezet sajátosságairól az interjú alanyok karakteres
véleményt alkottak. A humán erőforrások állapotáról szerzett tapasztalataik a
lakosság, a civil szervezetek vagy a településvezetők mentalitásáról, aktivitásáról
meglehetősen vegyesek. A hiányok akadályt jelentenek, hiszen az aktivitás, a
motiváció, a helyi társadalom nyitottsága feltétele a fejlesztésnek, a sikeres
megvalósításnak. Természetesen több pozitív tapasztalat is feltárult az
interjúkban, melyek az önszerveződés képességére és a problémamegoldás
közösségi formáira bizonyítékok.
„…Tehát az, ami civil szövetnek nevezhetünk, tehát ez a szabadság kis köre, ugye amit a
Bibó leír! Mindig is ilyen önmagára irányuló dolgok voltak, tehát ilyen baráti körök! Most is
vannak, ilyen munkahelyi, baráti, családi alapon szerveződő körök, aki a maguk dolgait,
minden, közösen vágnak disznót, meg nem tudom én! Szóval vannak összejövetelek, ahol az
emberek ezt a társas kapcsolataikat ápolják! De hogy ez a legritkább esetben vesz olyan
irányt, hogy egy kicsit kilássanak ebből, és egymásokért is felelősséget vállaljanak, és
felvállalják egymás problémáit, mert nyilván nekik is megvan a saját baja, és hogy ez erre
való! Idő, energia, és pénz, mert ugye ez a három nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy civil
társadalom fejlődjön, hát igazából nincs!...” (1. fókuszcsoportos interjú)
„…Egy fiatalnak 18 évesen elképzelése nincsen arról, hogy mit szeretne, nem is tudja mihez
ért igazán. Amikor ő bejelöli, hogy hova is szeretne tovább tanulni - ha egyáltalán van
jövőképe -, az biztos, hogy nem a saját álmai a célja, vagy amit ő valójában szeretne, hanem
amit a szülő mond, amit a pedagógus javasol. Igazából csak a vele szemben lévő lojalitás, ami
miatt választ. Nem azért mert ő tudja, hogy neki mi lesz ott a dolga. Mind a mai napig, amikor
kérdezzük, a fiatalokat miért a választott helyre szeretne menni, senki nem tudja megmondani
igazán miért. Vagy mikor megkérdezzük, szerinte mit csinál egy orvos egy napon, akkor
persze nagyvonalakban elmondja, embereket gyógyít. De azt, hogy melyik mókuskerék az,
amelyiket neki lenne kedve hajtani, azt már nem tudja. Az önkéntes program ami először
adott védett körülmények között lehetőséget a fiataloknak arra, hogy kipróbálhassák magukat
különböző területeken, és a pályaválasztásnál ez kézzel fogható tapasztalat, nagyon sokat
segített nekik, hogy merre menjenek. Szociális területre, humán területre, egészségügyi
ellátás, vagy akár a mérnöki irányba…” (10. interjú)
„… keresnénk utánpótlást, mert ugye telik az idő! És nehéz, nagyon-nagyon nehéz találni azt,
aki elkötelezett, aki lelkesen csinálja, aki beleteszi a szakértelmét, idejét, mindent. Ha fiatalt
akarunk munka mellett, ez ugye szinte lehetetlen, mert ugye ez is egy 24 órás működést
biztosít, ez az egyesület, a lelki segély szolgálatnak. És egyszer az, hogy valaki annyi időt
beletegyen, és egy az, hogy ezek a pályázatok, meg minden egyre bonyolultabb, egyre több
időt igényel, és ezt valaki munka mellett, család mellett, csinálja, embert próbáló…” (2.
fókuszcsoportos interjú)
„… a jelentkezők széles körével is személy szerint találkoztunk, tehát van fogalmunk nagyon
is nagy, sajnos! Arról, hogy mennyire nincs munkahely. A másik pedig, hogy mennyire
tanulatlanok az emberek! Mennyire esetleges, hogy bejut-e valaki egy, elérje egy TÁMOP-os,
vagy akármilyen hazai program véletlenül azt az embert, vagy nem éri el! Mert az egész élete
megváltozhat, na de mekkora ez az arány? Borzasztó kicsi az arány! Tudatos felkészítés pedig
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elképzelés terv, mint ahogy a felzárkóztató képzés, ez a 4-5 osztályt végzetteknek a további
sorsa országosan nincsen rendben! Mert nincs rá senki jelentkező! Tehát ezt rendszerbe
foglalva, nem gondoskodik senki arról, hogy ezek a nagyon alacsony iskolai végzettségű
emberek, hogy lesznek majd munkaképes emberek a piacon? Már a minimális feltétel, a nyolc
osztály! Ezt nem szervezi senki sem! Holott azt is nagyon jól tudjuk, hogy hosszú időszak óta
az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottságával van a legnagyobb baj! Mert
beszélünk itt az egyetemet végzettekről, az egy külön kategória, de hogy a nagy tömeget,
nagyon tanulatlan, zömében vidéken élőt…” (1. fókuszcsoportos interjú)
„…azt kérdeztem, hogy miért nincsenek itt gyümölcs meg zöldség boltok? Az ember, ha kijön
ide, akkor jó lenne friss dolgokat venni. Hát régen az úgy volt, azért, hogy a falunál! És akkor
azt mondta, hogy itt egyetlenegy bolt van, oda se jár senki! A szajoli emberek összeszedik a
prospektusokat, amit a nagy áruházak küldenek, azokat gyűjtik közösen, aláhúzgálják, hogy
hol mi mennyibe kerül, összeszervezik az autót, és bejönnek a Tescóba, meg az Intersparba,
megvásárolják, ami kell!...” (1. fókuszcsoportos interjú)
„… Azt gondolom, hogy oda kellene vinni a falvakra azokat a lehetőségeket! Hát, hogyha az
a falu önellátó lesz, az a falu előbb utóbb kihal! Hát onnan a fiatalok olyan szinten fognak
elszivárogni, és olyan sebességgel, hogy 50 év múlva senki nem fog a faluban lakni! Tehát, itt
lehet arról beszélni, hogy ezek versenyképesek lesznek-e, lehet arról beszélni, hogy
önfenntartó lesz-e a falu! Hanem tevékenység, amiről egyáltalán szó van, vagy lehet, hogy
nem lesz önfenntartó se. Tudomásul kell venni, hogy ezt mindig támogatni kell! De még
mindig százszor jobb lenne támogatni rendszerszerűen, nem ilyen esetlegesen! Hanem
rendszerbe építve, ami itt nálunk évtizedek óta nincsen! Tehát rendszerbe építve támogatni,
hogy ezzel lehessen számolni, nem csak a másfél évre, amíg érvényes a projektírás, hanem
évtizedekre lehessen rá számítani! Azt mondom, hogy ennek fejében ezek az itt lévő emberek
majd ezt, meg ezt csinálják, termelik, megművelik, mit tudom, én mit csinálnak! És mindig
fogok tudni hozzá adni annyi támogatást. A közfoglalkoztatásba, ami olyan, mintha kidobnám
az ablakon az egészet, a rengeteg pénzt! Mert, hogy nem teljesíti azt a célt, amit egyáltalán
kitűztek! Na, tehát én azért mondtam, hogy így légy szíves már valamit mondani, mert nem
tudom, hogy hol tartunk most, hogy mit akarnak vele? Akarják-e támogatni…” (1.
fókuszcsoportos interjú)
„… Bizalmatlanságot éreztette? Vagy távolságtartást, ami abból fakad, hogy még mindig
ismeretlen.
Nem is igazán bizalmatlanság, ezt nem mondanám. Nem tudom most ezt megfogalmazni!
Mert nem bizalmatlanság, mert ismernek bennünket, tudják a munkánkat, hogy mit végzünk.
Inkább Kicsit érdektelenség! Fásultság, érdektelenség. Tehát itt van az a probléma, hogy
tulajdonképpen van egy lehetőség, amikor az emberek kicsit nyithatnának, és dobjuk be
magunkat, és ne várjuk azt, hogy kapunk-e segélyt, nem kapunk-e segélyt, mit kapunk-e!
Vagy ne szidjuk a rendszert, ez se jó, az se jó, hanem megpróbálja, hogy na, mit tudok tenni?
Keresek valami olyan helyet, akikkel össze lehet fogni, ahol előbbre lehet jutni, valami
érdekes dolgot csinálni, amire érdemes az ember…” (3. interjú)
„… Van erőforrás hiány!
És annak mi az oka? Tehát mi hiányzik? Milyen tudás, milyen erősség?
Olyan emberek hiányoznak, akik előre mernek önállóan, kreatívan gondolkodni. Mert
teljesen, más rendszerű szemléletet követelne…” (3. interjú)
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„… Azt tudták, milyenek nem akarnak lenni. Negatív minta volt. Jelen esetben sokkal jobb is
volt, mintha jó is lett volna minta. Ők sok mindent a saját életükben is megoldanak, hogy
annyira sok dolog egyértelmű, nyilvánvaló volt számukra, hogy ők ezt így akarják, nem
másképpen. Azt mondom, hogy néha még a projekt túl is vállalja a saját funkcióit.
Mindenkinek teljesen természetes volt, hogy vagy így, vagy sehogy. Mert akkor csak olyanok
lesznek, mint a többiek…” (11. interjú)
„… Itt még nem fogadókészek az ilyen innovációra! Mert az a tapasztalatod, hogy a
kistelepülésen élő emberek a konyhakertjükben élő növényeket művelik?
Hát az a tapasztalatom, hogy nem igazán művelik! Viszont pénzük nincs, és nincs mit enniük!
Leszűkült az állattenyésztés otthon, a házi termékek, a kukorica, drága a búza, nem termelnek,
inkább nem termelnek semmit! Nincs állat, viszont az önkormányzat meg nem tud annyi
szociális támogatást, meg egyebeket biztosítani! De ezzel ösztönözni lehetne az embereket,
nem tudom, hogy miért nem értik. Az önkormányzat beszáll az üzleti infrastruktúra
működésébe, de ez itt beszáll egy ilyen módszerrel, hogy adnék egy részt belőle, kifizeti egy
részét a krumplinak? Szükség lenne együttműködésre.
Bár itt próbálkoztak bolttal, és nem sikerült! De én hiszek benne! Hogy el fognak jutni odáig
az emberek, lehet, hogy még nem annyira éhesek, idézőjelben, elnézést! Hogy el fognak odáig
jutni, hogy megnézik, hogy mik azok az értékek, amik itt vannak, miket tudnak felhasználni,
miket tudnak közösen…” (3. interjú)
„… személyesen én kerestem föl a kistérség az összes polgármesterét, és személyesen én
beszélgettem. Fantasztikus nagy tapasztalat volt! Hogy ki mit mondott, hogy állt hozzá, erről
feljegyzéseim vannak. Óriási a különbség az egyes területek között. Beszéltünk arról, hogy
nem jók a körülmények, tényleg nem, de hogy ezen belül mennyi függ attól, hogy ki a
polgármester, annak milyen a felfogása, gondolkodásmódja, a településen lévő emberekre
hogyan hat, vagy hogyan nem hat…” (1. fókuszcsoportos interjú)
„… vannak különbözőségek, és én itt azt mondanám, hogy ez még a megyék belül is
vidékfüggő! Nagyon! Tehát, ahogy járjuk a megyét, és mondjuk, akarunk egy tájékoztató
rendezvényt, vagy képzést, vagy bármit tartani ott, tehát vinnénk valami szolgáltatást, és
nyújtanánk a civileknek, ingyenes! Annyit kell nekik csinálni, hogy eljönni, és részt venni
mondjuk rajta, az idejüket kellene, mondjuk áldozni. Vannak települések, akik kapnak rajta,
és boldogok, hogy megyünk, és szervezzük, és talán saját magukat megszervezik, akár. És azt
mondják, hogy igen, nekünk erre szükségünk van, és gyertek, és egymásnak szólnak, és akkor
ott vannak. Más településeken pedig mindent bevetünk, tényleg minden fajta lehetőséget, az
önkormányzatot igénybe vesszük, hogy segítsen, minden, és eljönnek ketten hárman öten, és
akkor boldogok vagyunk, hogy mégis valaki eljött! Tehát azt mondom, hogy megyén belül is
iszonyatosan nagy a szórás településenként, hogy hol, mekkora az igény! És amit én
mostanában tapasztalok, az nyilván egyfajta passzivitás…” (1. fókuszcsoportos interjú)
„… Nincs! Bátorság? Ez mind hiányzik! A mostani iskolai képzési rendszerben, ilyen fiatal
több diplomás, egyszerűen nagyon nehéz az, hogy megtalálni, hogy önállóan merjenek
gondolkodni! Kitűznek egy célt! Hiányzik az, hogy, hanem csak el vagyunk! És elúszunk, és
vagy lesz munkánk, munkahelyünk, elküldjük 20 helyre az önéletrajzot. Valami nagyon
hiányzik, és valami eldeformálódott! Ezért én is érzem azoknak az emberkéknek a hiányát,
akik nagyon jók lennének! Szóval az is hiányzik, hogy olyan emberek legyenek, hogy azért
nem most kell a fizetést, hanem később! Én megdolgozok, akkor önmagamnak megteremtem!
Mert adott a lehetőség! Én úgy gondolom, a mai világban is fontos lenne ez a hozzáállás!
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Tehát ha valaki képes önállóan gondolkozni, tervezni, és eltökélt szándéka van valamilyen
irányba elmenni, az szerintem, ha talál egy olyan közeget, az szerintem el tudna indulni!...”
(3. interjú)
„…mondtad, az egyensúlyi törekvést, hogy kell a szabad vállalkozás, kell, hogy nőjön a fű
körülöttünk, de ne oldjon meg mindent az önkormányzat. De hol van az a határ, vagy hogy
lehet ezt belőni?
- Nem, de akkor hadd kanyarodjak vissza egy kicsikét, a 90-es évekre! És akkor, azon a
példán keresztül szerintem meg fogod érteni! Tehát abban az időben, nagyon sok olyan ember
létezett, akiből potenciális önálló gazdát lehetett csinálni a szociális föld program révén. Az
egy olyan program volt, amelyben azért a növényvédelmet, a növények ápolását is
támogattak. A szociális földprogram során, volt egy csomó, helyzetbe hozható ember! Sajnos,
azt kell mondjam, hogy ezek, akikkel most dolgozunk, ezeknek a 90 százaléka már úgy nem
helyzetbe hozható! Tehát ezeknek fogni kell a kezét! Maximum oda jutok el velük, hogy a
saját kertjében majd elkezd babot, borsót termelni! Példa! De hogy őbelőle sajnos vállalkozó
lesz, nem igazán látom ezt!
- Többgenerációs folyamat.
- Többgenerációs kemény munka, de ha már itt tartunk, vannak benne eredmények, még
pedig az, hogy ugye kétféle embercsoportból tevődik ki a közmunkásaimnak a nagyobbik
része. Az egyik, aki dolgozott, akinek hiányzik 1-2-3-4-5 éve a nyugdíjig, sehova nem kell,
sehova nem veszik föl, asszony ember vegyesen. És nagyon örül neki, hogy még ha csak 50
ezer forintért is, de telik a nyugdíj éve, és azt az 1-2-3 évet itt kihúzza. Ők nagyon jól értenek
a kertészethez, ők a húzó emberek, a brigádon belül. Emlékeznek még, hogy mi az a munka,
tudják, hogy mit kell csinálni, tudják, melyik végét kell megfogni a kapának, ezekkel
boldogulunk. Van a teljesen lecsúszott, reményvesztett emberek.
- Ez a másik csoport?
- Akkor inkább három van! Akkor a második, akik az elmúlt 20 évben mindennap
alkoholizáltak, kocsmába jártak, satöbbi. Eddig segélyen tengették az életüket, most adtunk
nekik egy reményt. Ennek a csapatnak a nagyon kis százalékát tudjuk kiemelni, de van,
akiknél lehet! Tehát volt olyan, ember mondom, akinek amikor behívtuk télen, téli
közfoglalkoztatásra, hozott a kollegája egy széket, hogy tudjon ülni! Mert nem bírt állni! Ma
már időnként rábízzuk a traktort!
Vannak ilyen emberek is! A harmadik csoport olyan fiatalok, akik elvégeztek iskolákat, vagy
akár még érettségijük is van, van egy szakmunkás bizonyítványuk. Kihullottak az
iskolarendszerből, de ilyen örökifjúnak gondolják magukat. Azt gondolják, hogy egy kéthárom év nyári szünet még nekik jár! Otthon vannak anyunál, apunál, semmihez az ég adta
világon nem értenek, fogalmuk sincs, hogy kell kapálni. Tehát a legalapvetőbb dolgokkal
nincsenek tisztában. Nem tudják mi az, hogy munkahelyre járni, nem érzik ennek a
felelősségét. Na, ez is egy elég vastag csoport! Mondhatnám, hogy az első csoporthoz hasonló
nagyságrendben vannak jelen.
- Akkor az arány 40-40-20?
- Mondjuk! Itt kell a legtöbb pedagógiai érzék, itt kell a legtöbb türelem! Tehát mondok egy
példát! A múltkor, kimentem megnézni, hogy műtrágyázzák a káposztát. És kérlek szépen
szórta a növényre az ammónium nitrátot! Rá a levelére, azt a műtrágyát, ami szét fogja égetni!
Azt hittem, hogy hülyét kapok! Akkor ezt meg kellett neki mutatni, hogy. És akkor ő nézett
rám, piszok mérges lettem rá, mondom, hogy lehetsz ekkora hülye? És rám nézett a nagy boci
szemeivel, és azt mondta még sose csinált ilyet. És utána rájöttem, hogy nem szabad ezt a
gyereket bántanom! Mert alapvetően csinálta a dolgát, csak nem ért hozzá szegény kis buta!
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- De Őket majd „ felébresztitek”, betanítjátok!
- Na, most kérlek szépen, mi történt? Az történt, hogy nyáron 6 órakor kezdünk, a nagy meleg
miatt. Hát bejöttem ide 6 órára. Piszkált a polgármester, piszkált a munkavezető, dolgoztam 8
órát, kaptam érte 50 ezer forintot. Hát, ha fölkelnék még egy fél órával hamarabb, és
bemennék Kecskemétre a busszal, és elmennék dolgozni, mert Kecskeméten meg rohadtul
van munkalehetőség, hogy ne lenne? Hát amúgy van, el lehetne helyezkedni ezeknek, hát nem
az idősöknek! Meg nem az alkoholistáknak, hanem nekik! Akkor kapnék, mondjuk 100 ezer
forintot! És akkor, hát figyelj csak, 10-15 százalékot ráébresztettünk arra, hogy el kéne menni,
dolgozni, mert azaz 50 ezer forint az kevés! És ez azt mondom, hogy nagyon nagy eredmény
a Start munkaprogramban! Mert nem az, hogy paprikát termeltünk! Ez! Hogy volt 3-4 gyerek,
aki azt mondta, hogy fölkelek, és bejövök dolgozni a városba.
- Ez az integráció első szakasza!
- Igen! Elindultunk, na, ennek nagyon örültem! Volt, akik aztán utána voltak, akik elkezdtek
számolni,és visszajöttek, és aztán megint kellett egy lendületet adni nekik, de ha már az első
munkahely élményét itt szerzi nálunk, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Akkor azt már
úgy szerezze már meg az a gyerek, hogy itt azért legyen számon kérve, meg kell jelenni, ne
rúgjon be, tehát valamiféle, elvárás következmény legyen.
- Ez elfogadóbb közeg, mint a nyílt munkaerőpiac!
- Így van! De ugyanakkor érezze, hogy van rajta felelősség! És sajnos, hogy azt kell,
mondjam, hogy azt a tematikát választottuk, hogy elég kíméletlen voltam ezekkel a
gyerekekkel, hogy ha itt nem jelentek meg. Kirugdostuk! Azért rugdostuk ki, és velük nem
voltam annyira elnéző, mert hogyha az első pofont tőlem kell, hogy megkapja, akkor
népszerűség ide, vagy népszerűség oda, és úgy gondolom, hogy akkor teszek jót az ő életével,
ha azt tőlem kapja meg! Na, úgyhogy pár gyereket akkor kirugdostunk, mit add isten, el
tudtak helyezkedni, mikor már nem járt a segély! Tehát erről ennyit, hogy el kell őket egy jó
alapos fenékbe billentéssel indítani az életükbe! El is indulnak!...” (6. interjú)

6.2.3. A szervezetek fő problémái a finanszírozási és a jogi kiszámíthatatlanságból
származnak. Vannak szervezetek, amelyek képesek helyi kapcsolatrendszerükből
fakadóan erőforrásokat mozgósítani a problémák megoldására. Gyakori
megoldás, hogy személyes, magán erőforrásokat vonnak be tartósan vagy
átmenetileg a folyamatosság biztosítása érdekében.
„… Ez a TÁMOP 2.4.5-ösön belül a 12/1-es konstrukcióban nyert. Április 1-ével indult,
viszont annak ellenére, hogy még a pénz nem érkezett meg, a vállalkozó akivel dolgozunk,
teljesen saját erőforrásból dolgozik, és már lassan el is készül. Úgy érzi neki is szól ez a
projekt, neki is vannak kisgyermekei. Ha ő ezzel, tud hozzájárulni, hogy ez minél előbb
megvalósuljon a projekt, akkor ezt vállalja…” (11. interjú)
„…A civil törvény változása miatt most a civileknek nagyon sok változással kell
szembenézniük, nagyon sok felelősség van, ami kell ahhoz, hogy a működésük az
gyakorlatilag biztosított legyen következő években is. Itt elég, ha csak a közhasznúság
kérdéséről beszélünk, amit 2014-ig el kell érniük. És mi azt tapasztaljuk, - járva a megyét, és
itt nyilván a városban is nagyon sok rendezvényen is részt véve, és folyamatosan beszélve a
civil szervezetekkel -, hogy nagyon nagy probléma az, hogy a civil szervezetek vezetői
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belefáradnak a szélmalomharcokba, és hogyha valahol feladja szervezet vezetője, akkor ott
azt lehet látni, hogy a szervezet össze is omlik! Tehát most a jogászunkkal karöltve képzést is
tartunk, és tényleg azt látjuk, amit mondtatok, hogy nincs utánpótlás! Nem nevelődik ki egy
olyan kör, aki helyébe tud lépni annak a vezetőnek, aki már mondjuk egy kicsit belefáradt
ezekbe a harcokba, amiket az előző években kellett neki vívni, akkor ott kész!...” (2.
fókuszcsoportos interjú)
„…Nagyon sok olyan szervezet van, akinek nagyon hasznos a tevékenysége, csak éppen a
törvényi előírások, ez a sok-sok jogszabály, az elektronikus pályázás, a pályázatoknak az
elszámolási nehézsége, - beszélhetünk a NEÁ-ról -, hogy ott milyen nehézségek támadtak!
Hát ezek mind-mind nehezítik a civil szervezetek működését!...” (2. fókuszcsoportos interjú)
„…Mi 1997 óta foglalkoztatunk megváltozott munkaképességűeket, a cégünk a jogelődjével
együtt. (A Rehab Kft. volt a jogelőd.) Az célszervezetként működött. Az, hogy miért lett
szükség a ”Teljes Életért „Nonprofit kft, ill. előtte még a kht-re? Azért, mert ebben a
nonprofit formában lehetett foglalkoztatni tovább az embereket. 2005-ben történt azért egy
munkaügyi jogutódlás a szervezeti formában, és hogy miért vagyunk kft-k? Az meg
jogszabálynál fogva elért átalakulási formában lettünk nonprofit kft, de gyakorlatilag
ugyanazt csináljuk 1997 óta különböző neveken, és formában. 2005-ben akkreditáltattuk
magunkat, ill. pályáztunk védett szervezeti szerződést nyertük el, megállapodást kötöttünk
akkor a minisztériummal, és akkor így történt a foglalkoztatás. Majd három évvel ezelőtt, - és
nem most, nyilván megint változott ez a történet, és most akkreditálnunk kellett, és mint
védett szervezet foglalkoztatunk munkavállalókat ezen túl, védett műhelyként működünk.
Ami ugye azt segítené elő, hogy védett piacokat rakjunk, hát ez eddig ugye nem nagy sikerrel
járt, de ígéretek vannak a folyamatos egyeztetés folyamán, hogy majd egyszer csak lesznek
védett piacok. Hogyha eljutunk odáig, akkor a különböző közbeszerzéseknél kötelezővé
teszik, hogy a megváltozott munkaképességüket foglalkoztató cégeknek kötelező kiajánlani
ezeket a munkákat, nyilván erre kell majd ajánlatot tenni…” (1. fókuszcsoportos interjú)

6.2.4. A pályázati támogatási rendszerben rejlő lehetőségek és gátak
„… A munkaerő-piaci orientáció mely projektekben mutatkozik?
SZK: A TÁMOP 1.4.1-es projektben, ahol alacsony iskolai végzettségűeket, nyolc általános,
vagy még azzal sem rendelkező közül 30 főt „viszünk végig” egyéni fejlesztéssel, és
helyezünk el közülük 17 főt a nyílt munkaerőpiacon. Ebben a projektben úgy indultunk, hogy
felmértük mik a valós szükségletek, ebben mondjuk fontos volt az, hogy nekünk nincsen
felnőttképzési akkreditációnk, és nincsenek OKJ-s programjaink. Azt látom nagyon sokszor,
hogy nem a valós szükségleteket szolgálják ki ezek a projektek. Hanem arra amire a pályázó
szervezetnek van tanúsítványa, vagy van jogosultsága. Így teljesen lényegtelen képesítéseket
szereznek, nem fog tudni vele elhelyezkedni…” (10. interjú)
„…Ahogy most a pályázati támogatások zajlanak, pici rossz érzés kezdett bennem kialakulni,
hogy nyilván többen írtak pályázatot. Azt is lehet látni, hogy tízen pontok olvadnak el, mire
megszületik a döntés. Pályázatokat nem szakmai érdek mentén dobnak ki.
Azt még hozzá lehet tenni ifjúsági vonalon maradt 3-4 olyan forrás, amit el lehet érni.
Négyszeres pályázati igények jöttek be az előző évekhez képest. Azt azért nem lehet elvárni,
hogy szervezetek csak ebből tartsák fönn magukat…” „… nagyon jó lenne, ha nem a központi
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hatalom, mondaná meg, kik azok akik ebben szerepet vállalhat, mert, hogy éppen ennek az
lenne a lényege, hogy helyben szülessenek döntések, ne a megye vagy a város mondja meg
azt, hogy ki a civil, és ki nem, vagy ki tud működni. Úgy gondolom ezt fontos kimondani…”
(2. fókuszcsoportos interjú)
„…Ez az OFA időszak milyen időszak?
Nehéz. Egyszerűen nehéz volt!
Mert ez az indulás volt? Egyébként is nehéz?
BJ: Egyszerűen azért volt nehéz, mert egy év alatt, ahogy elkezdődött a projekt, termelnünk is
kellett, és beruházás is folyt. És még össze kellett szokni a társaságnak is. Szóval három
részből, egy, azért mert ez a szervezeti forma új volt, hogyan is működik, és igazából senki
sem tudta, nem volt tapasztalása, a másik, akkor volt a beruházás, és közben termeljünk, mert
úgy volt a pályázati projekt kiírás, nagyon sokat kellett tenni.
Projektidőszak végére.
Bevételeket is, több millió forint bevételt kellett teljesíteni egy év alatt…” (3. interjú)
6.2.5. A szervezetek menedzsmentjének jelentősége
„…Szerintem nagyon fontos a vezetőnek a személye, motiváló egy egyesület, vagy közösség
életében, mert elhivatottsággal jelenik meg a szervezetek körül. Fontos, hogy mennyire
elhivatott az adott célnak. És hogyha jól elhivatott, vagy jól tudja működtetni a szervezetét,
akkor sok embert meg tud nyerni, de hogyha csak formálisan van ott vezetőként, akkor már
az a szervezet, szerintem elúszik, nem marad meg! Mert nincs meg az, mint a vállalkozó
szférában is, énnekem érdekem az, hogy az a szervezet jól működjön, hogy meg tudjak nyerni
több embert az ügyemmel!...” (2. fókuszcsoportos interjú)
„…ha vezető, hát meghalt mondjuk, az egyesület, vagy klub nem működött tovább! Mert ha
viszont valaki tudott, tehát volt utánpótlás, akkor újra összefogta a csapatot, és akkor ment
tovább! Tehát nagyon fontos a vezetőnek a léte, meg a személyisége, meg az, hogy gondoljon
a jövőre is, hogy utánpótlást neveljen ki!…” (2. fókuszcsoportos interjú)
„…Tehát iszonyat felkészültnek kell lennünk, nagyon elszántnak kell lennünk! Tehát nagyon
fontos az, hogy az a civil szervezeti vezető, vagy az a sikeres szervezeti vezető, hogy a
szervezete sikeres tudjon lenni, ahhoz tényleg felkészült, és naprakész legyen! Illetőleg,
hogyha valamelyik témában ő nem jártas, akkor kik legyenek, azok a kompetens személyek
ahonnan azokat az információkat be tudja szerezni!...” (2. fókuszcsoportos interjú)
„…- Ez egy kettős identitás, úgy is leírhatom, hogyha az identitás oldaláról nézem, ha a
képzés oldaláról nézem, Meg lehet oldani, kettős menedzsmenttel?...
- Igen, egy kicsit olyan érzése van az embernek először, mint ha fából vaskarikát kellene
csinálni. Szerencsém volt olyan szempontból, hogy én részben a versenyszférából jöttem,
részben a szociálisból, és volt rálátásom mind a kettőre. Annak is köszönhetem a modellt,
hogy volt egy olyan kuratóriumi elnök, akitől átvettem a dolgokat, aki így gondolkodott –
előtte sok évig vezetett akkreditált foglalkoztatást. Egyébként hozzá kell tenni, hogy ez nem
új dolog teljesen. Az akkreditált foglalkoztatás jórészt ezt csinálja. Tehát ebben nem volt
igazán új. Abban az értelemben volt új csak, hogy mi a szociális foglalkoztatásba is
bevezettük. Az akkreditált foglalkoztatásban, legalábbis a civileknél ez korábban is így
működött!..” (4. interjú)
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6.2.6. A szociális gazdaság általunk megismert szervezeteinek innovációs tevékenysége
több rétegű: társadalmi, termelési, szolgáltatási
„… Amikor a szövetkezetet létrehozták, eleve úgy tervezték a megalakulásnál, hogy legyen
egy olyan szakember aki a gyerekekhez ért, legyen egy ember aki a pénzügyi területen jártas.
Olyan szakember is legyen jelen, aki pályázatok megírásában van otthon. Mezőgazdasági
területen is legyen valaki. Ha bármilyen irányba is indulnak, akkor legalább egy fő hozzáérző
legyen…” (11. interjú)
„…Amiben talán másabb, mint egy családi napközi, hogy lesz benne egy-egy fejlesztőszoba.
Emellett egy nagy játszószoba, és minden egyéb ami ahhoz szükséges, hogy a gyermekeknek
az egyéni fejlesztése megtörténjen. Lesz a szülők számára fenntartott családi szoba, ill.
számítógéppel ellátott álláskeresési hely,oktatóterem, ahol amikor behozza hozzánk
gyermekét, tud állást keresni. Ha ügyintézésben kér tőlünk segítséget azt is meg tudja kapni.
Nagy célja a szervezetnek, hogy későbbiekben nem feltétlenül a térítési díj magas összegéből
szeretné fenntartani magát, hanem olyan szolgáltatásokat kívánna nyújtani, mint
vállalkozóként projektekben, ahol kifejezette gyesen lévő, gyesről visszatérő anyukáknak
nyújtanak képzéseket. Biztonságban tudja a gyermekét a másik szobában, miközben neki
végig felkészítése van, oktatáson vesz részt…” (11. interjú)
„…Mindenképpen sikerre van ítélve, ezt azért is gondolom így, mert már most támogatókat
gyűjtöttek, kerestek. Az ügy mellé állították már a polgármester urat, több helyi képviselőt is.
Ennek a projektnek előfeltétele volt, hogy legyen olyan szervezet, amely vállalja, amennyiben bármilyen nehézség van - a fenntartás időszakban a költségeinek a bizonyos
százalékát. Ilyen támogatót is sikerült találniuk. Azt gondolom, tényleg nem egy rózsaszín
felhőn ülnek, hanem abszolút mindenféle verzióra számítanak. Nekem leginkább akkor vált
nyilvánvalóvá, mennyire reálisan terveznek, mikor volt az új szövetkezeti pályázat, és nem
indultak. Kiszámolták, és nem érezték reálisnak, nagyon nagy kockázatnak tartották, hogy a
tovább foglalkoztatást ki bírják e termelni. Nagyon nyitott szemmel járnak. Abszolút
semminek nincsenek az ellenére, ami a szövetkezet alapcéljaival nem ütközik. Teljesen
meglepő dolgokat mondtak, hogy miben, hogyan tudnának együttműködni…” (11. interjú)
„… Ami még nagyon fontos szempont, a munkáltatók fejlesztése. Fontosabb dolog lenne, és
ezzel nem tud nap, mint nap foglalkozni a munkáltató. A fejlesztés, tervezés.
A napi problémákkal, kihívásokkal küzd az idejének a 90%-ban, a maradék 10%ban jut idő a
tervezésre. Ezt pont fordítva kellene, hogy legyen, egy dinamikusan működő vállalatnál,
szervezetnél.
Teljesen más képességek kellenek ahhoz, komplexen kell látni, ha valaki vállalkozó. Erre is
helyeztük most a hangsúlyt. Jelen projektünk is 1. 4.1-es TÁMOP-os projektünk, ami most
indul augusztus 1-étől. Ahol lehetőség van a munkáltatókat fejleszteni is. Megtanítjuk a
munkáltatókat pályázatot írni, hogy önmaga képes legyen rá, hogyan lehet egy jó tervet
készíteni, ami az ő napi munkáját segíti…” (10. interjú)
„…Még annyit, hogy ezek a „kifelé történő” tevékenységeink, és egyébként pedig
tevékenységeink nagyrészt foglalkoztatási jellegűek. Tehát amikor pályázatokból, most a
közcélú foglalkoztatásban központos támogatással pályakezdőket, és gyesről, vagy gyedről
visszatérőket foglalkoztatunk, rendkívül rugalmas munkaidőben, hogy tudják tervezni az
életüket. Tehát itt még olyan emberekről van szó, akik esetleg még tanulnak másoddiplomát,
szereznek. Ezt egy hagyományos munkahelyen ezt nem tudnák megoldani! És hát az én
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személyes kapacitásaimat leginkább ez köti le, hogy például az embernek heti
bérszámfejtését, készítem el és a többi dolgot…” (1. fókuszcsoportos interjú)
„…Most ősszel, a Tudatos Vásárlók Egyesületéből személyes kapcsolataimon keresztül
ismerek néhány olyan embert, aki már bevásárló közösséget szervezetek és akkor vezetőként
végiggondoltam, hogy ez jó, de hogy ez véges dolog. Mert, hogy egy találkozás, aztán nincs
kitalálva a folytatása. És tudtam, hogy most ebbe energiát ölünk, akkor ott muszáj, hogy
folytatása legyen! És akkor leültek gazdákkal kerekasztal beszélgetésre, hogy akkor hogyan is
lehetne megoldani. A Nagykörűi, a Szövetség a Tiszáért Egyesület. A Barát József
alpolgármesterrel kapcsolatot építünk. Ez egy szolnoki csoport, a bevásárló közösség Mert,
hogy, ami fontos, hogy ilyen típusú emberekkel, ugye Vega, ugye említsük meg ezt a Vega
dolgot, mert, hogy nekem azok a gyökereim! Ez egy 1978-ban indult szervezet, ami mára egy
országos érett korosztályú szervezet…” (1. fókuszcsoportos interjú)
„…Az a tapasztalatom, hogy itt két probléma van, a fogyasztói, és a termelői oldalon, és
egyik a bizalom kérdéskör, a másik a közösség kérdésköre. Tehát a gazdák sincsenek
összeszövetkezve egymással, a közös piacra jutás az ilyen szempontból borzasztó nehezített,
és nyilván a fogyasztói oldal sincs egy közösségbe szerveződve. Tehát, hogy mind a kettőt
fejleszteni kell. A másik, a bizalom kérdése, hát most nagyon röviden. Arról van szó, hogy mi
megbízunk, hogy egészséges helyen termelt, satöbbi termékeket adnak el nekünk, és mi ezzel
ellátjuk a családjainkat. Ők meg bíznak bennünk, hogy mi nem az APEH-től vagyunk. Mert,
ez a hátulütője az egésznek, ott még az őstermelői igazolványok vannak jelen, mert van, aki
77 évesen akar foglalkozni, de nem tud foglalkozni, viszont ott van a nagy kert, amiben
ömlesztve van gyümölcsökkel! És be sem enged idegent! Csak ha mondjuk, az ember oda jár
nyaralni, meg ismeri, akkor tudja, hogy beengedem. Tehát, szóval hogy ez egy nagyon
érzékeny bizalmi viszony, lényegében szürkegazdaság én azt gondolom. És van egy
székesfehérvári vállalkozó barátom, aki mikor meghallotta, hogy mit tervezünk, akkor annyira
megörült, mert neki most született a második gyereke, és ő meg szoftverfejlesztéssel
foglalkozik, és mondta, hogy szoftveresen megoldható lenne ez az egész számlázási rendszer!
A rendeléseket, a külső rendeléseket egy informatikai rendszerrel, de ez annyira az utolsó
lépése lenne, hogy ezt nem is mondtam a többieknek! Mert, hogy nekem az a mániám, hogy a
civil tevékenységünk, a családnak az egészséges működtetése, és nyilván az
egzisztenciánknak a biztosítása. Ez a három nem mehet egymás rovására…” (1.
fókuszcsoportos interjú)
„…Több országban voltam szerencsére, de nekem a lelkemben, a szívemben ez a Skócia
maradt meg! Mert annyi jó tapasztalat, amit ott láttunk, és amibe belekerültünk az sehol nem
jött így össze! Hogy pontosan erről szól ez és itt kanyarodok vissza, a közösség fejlesztésbe!
Ahogy ott részletesen elmondták, hogy ahol semmi nincs, egy kicsi kis faluban, ahol se
munkahely, se közösségi munka, se semmi, hogy akkor mit csinálnak ott! Hogy, szakemberek
kellenek! Egy-kettő három szakember! Hogy kimentek, leültek, összehívták az embereket,
emlékszel rá, hogy ilyeneket mondtak? Aki akart eljött, és elkezdtek velük beszélgetni, akkor
fölfedezték, hogy ki az a 4-5 ember, akik ilyen szóvivő, meg érdekli, akkor azokat elkezdték
bevonni. No de ilyen szakmai módszerrel kezdtek el dolgozni! Amit nyilvánvaló, én nem
tudok pontosan végigmondani, mert sajna nem ez a szakmám, hogy eljutottak oda, tehát a
közösség döntött arról, hogy együttesen mit kezdjünk el a faluban, vagy településen csinálni!
A játszóterektől kezdve a bicikli útig, a nem tudom micsoda, és közösen csinálták meg. És
akkor befejezésképpen, ami, mert ebben rengeteg példát hallottunk, hogy kell megcsinálni,
101

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

olyan szervezeteket akik ezt vállalják?...” „…Közreműködő szervezetek…” „…voltunk a
központjukban is! Ahol fantasztikus módon fölkészültek voltak technikai módon is, meg
szakmailag is. Ha kialakult a faluban ez a bizonyos csoport, akkor ők jöttek a
szakemberekkel, meg a technikai felszereléssel, módszertannal, és a polgármester, meg az
önkormányzat véletlenül sem akart kimaradni belőle! Hanem ők voltak az elsők, akik
hozzáláttak, mellé álltak, és együtt csinálták! Soha nem kellett erőltetni, hogy ugyan bírjuk
már elfogadtatni vele, hogy kell valamit csinálni, hanem azonnal mellé álltak, és fantasztikus
nagy szakmai, meg technikai támogatással megcsinálták a projekteket, és beadták az EU-hoz
a fantasztikus sok pénzt nyertek erre. És pici kis elhagyatott települések, emlékszel, ott a
felvonulás, meg a nem tudom én micsoda, hogy mik jöttek létre ott, ahol semmi nem volt az
ég adta világon, egy ilyen módszerrel!...” (1. fókuszcsoportos interjú)
„…minden ilyen innováció fontos! Végtelenül fontos! Az a történet lényege, hogy tud ez
beépülni egy ilyen nagyobb térségű stratégiába? Ha nem tud beépülni, mert nem veszik
figyelembe, a magasabb területi szint ilyen irányú dolgait, akkor végül is értelmiségi
akcióknak tekinthetők, jól érzi magát néhány ember ebben a dologban, és nem több! Ilyenek a
fenntartható falu, Gödöllő környékén is van, valahol Monor között is, Kazincbarcika fölött is.
Nagyon jó programok, környezeti fenntartható programok!...” (9. interjú)
„…Persze tudjuk, vannak helyzetek, amikor nincs más út, mint a nem munka típusú
foglalkoztatás. Például a súlyos fogyatékosok sok esete. Azonban néha még ezt is érdemes
újragondolni. Németországban voltunk néhány éve tanulmányúton, és középsúlyos
fogyatékosok gyönyörűen kezelték a félautomata gépeket, és normál piaci, ipari munkát
végeztek felügyelettel. Ugyanígy Madridban tavaly ősszel, ahol ugyanezt láttuk.
Könyvkötéstől kezdve mindenféle munkát elvégeztek. Jártunk egy üzemben, ahol az olajat
gyűjtik be iskolából. Családoktól, iskolából, közintézményekből gyűjtöttek be főzőolajat
azért, hogy üzemanyagként feldolgozzák. Ők végezték a begyűjtést, egyedül a sofőr nem volt
fogyatékos, majd a szűrést, a különböző fázisokat, amíg elő nem készítik az üzemnek a
feldolgozásra – és mindehhez egy-két segítő, a többi fogyatékos, mégpedig értelmi
fogyatékosok…” (4. interjú)
„…Ismerünk Budapesten olyan pékséget (egy civil egyesület péksége, nem önálló
vállalkozás), amely jó bevételekkel működik, ez az egyetlen, amely tőlünk (Szent Lázár
Alapítvány, Békés) több bevételt tud elérni Az egész országban. Rajtuk kívül mi vagyunk a
legtöbb bevételt elérő szociális foglalkoztató. Mindezt egy főre levetítve, fajlagosan értem –
de másképp nincs is értelme számolni. Természetesen egy 500 fős foglalkoztató néha
nominálisan magasabb bevételeket ér el, azonban hogyha a hatékonyságot nézzük (egy főre
vetítve), akkor az adatok szerint mindegyik ilyen nagyobb szervezet nagyon alatta van annak
a számnak, amit egy főre már elfogadhatónak tartunk. Egyébként nagyon érdekes, hogy a
civilek sokkal hatékonyabban foglalkoztatnak általában (persze nem mindig). Az első helyen
mindig a civilek voltak a kutatásaim alapján, és ezt nem csak én állapítottam már meg. De ez
csak egy érdekesség…” (4. interjú)
„…- A támogatás szükségességénél tartottunk, tudnál erről beszélni még?
- Támogatás nélkül nem működik. Egyszerűen annyira magasak a fenntartási költségek, és
ahogy már említettem, olyan mértékű versenyhátrányban dolgoznak ezek a foglalkoztatók,
hogy elképzelhetetlen másképp. De egy érdekesség még.
Vannak olyan új közgazdasági elméletek, amelyek azt mondják, hogy ha igazán racionálisak
akarunk lenni, akkor ma a lakosságnak kb. a 30-40 százaléka tudna a leghatékonyabban
102

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

üzemeltetni egy országot. Közgazdaságilag, racionálisan a lakosság 30-40 százaléka lenne az
optimális arány, az igazán hatékony módja ma az erőforrások felhasználásának. Ezek az
elméletek egyben azt is jelentik, hogy ilyen értelemben a többiekre nem lenne szükség (vagy
nincs is szükség?). Ez önmagában is érdekes versenyhelyzetet teremt, még a nem fogyatékkal
élők között is. Na, most, amikor egy fogyatékkal élő vagy bármilyen oknál fogva hosszú ideig
inaktív - és ezért sem kompetenciában, sem sok minden másban nem versenyképes - valakit
akarunk versenyeztetni egy ilyen rendkívül szoros versenyben, ugye nem feltételezzük, hogy
az épekkel, egészségesekkel, szuper felkészültekkel (akik gyakran sokkal fiatalabbak is)
egyenlőképpen indulhatnak? Mindig a teknősbéka és a nyúl mese jut eszembe erről, amikor
jönnek emberek, és azt mondják, hogy legyenek egyenlők a versenyfeltételek. Hát lehet a
teknősbékának és a nyúlnak versenyezni, de azért pontosan tudjuk, hogy - ha Ezópusnak a
meséjét nem ismernénk -, mi egy ilyennek a vége. Az ezópusi mesében csak azért tud a
teknősbéka nyerni, mert két teknősbéka van a versenyben. Egyébként nem tudna. Tehát
gyakorlatilag, mivel ez egy rendkívül kiélezett verseny, tulajdonképpen a támogatásnak azt a
versenyhátrányt kell kompenzálnia, amivel ők alapból indulnak. És nemcsak azt a
versenyhátrányt, amivel indulnak, hanem amiben közben is részt vesznek a versenyben.
Gyakorlatilag soha nem lesznek olyan típusú verseny pozícióban, ami tényleg kiegyenlített
lenne…” (4. interjú)
„…Abban a pillanatban, mikor a civileket, meg a nem állami szektort rákényszerítették, hogy
bizonyos érdekeiket is nézzék, abban a pillanatban elkezdtek gazdaságosabban dolgozni.
Mindez kapcsolódik a korábban elmondottakhoz, hogy mitől működik jobban bizonyos
esetekben a civil rendszer. Az érdek az egyik fontos mozgatórugója az egésznek: érdekelt az
intézmény is, a cég is, de érdekelt a foglalkoztatott is. És ha mindenki érdekelt, mindenki az
érdekeihez mérten a legjobbat akarja kihozni a helyzetből. Lehet ezt szépíteni, de higgyük el,
nem működik másképp. A klasszikus szabály szerint a víz mindig arra folyik, amerre
könnyebb folyni. Az érdekek azok a gátak, amelyek szabályozzák a dolgok útját – ez a
klasszikus Smith-i láthatatlan kéz. Csak egy ilyen rendszerben jelenhet meg az ún. kettős
prioritási elv (amit már említettünk) – hogy egyszerre legyen valami gazdasági és szociális. E
nélkül túl gazdasági lesz, vagy túl szociális, azt garantálom…” (4. interjú)
„…Segítettünk a kézműveseknek, hogy csinálják a kis dolgaikat, nagyon szépen, nagyon jól,
úgyhogy ahogy látszik is! De arra már sokszor, - mert értenek hozzá-, se nincs idejük, se
kapacitásuk, hogy lehetne piacra jutni! És akkor ebben próbáltunk segíteni! Illetve, már
esetleg a nagyapja is ilyen dobozkát csinált, ő is ilyet fog csinálni! De nem nagyon kell, az
ekkora díszes festett ládika 160 ezer forintért senkinek! És akkor ilyen briliáns ötletek, hogy
akkor csináljál kisebbet, ékszertartónak, akárminek! Gyorsabban kész van, jobban megveszik!
És lehet, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy mi megmondtuk annak, aki három generáció óta
ezt csinálja, hanem segítettünk hogy eladhatóbb, piacképesebb termék legyen! Olyan ötleteket
próbáltunk szakértő segítségével adni. És szereztünk nekik egy vásárt, szerveztünk
előadásokat, létrehoztunk egy márkanevet, ez a közös! Illetve van a másik, ami ennek lett a
folytatása, amit mi csak Agrokraftnak hívtunk, mert ez Hendikreft néven futott. Ezek olyan
mezőgazdasági kézműves termékek, amik általában ott lehet látni! savanyúság, lekvár,
paprika, tészta.
Aminek hasonló az elképzelése! Lett egy kis katalógus, ami különben jó, mert segít, nekik az
eladásban.
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Nyilván itt is ugyanazokba az akadályokba beleütköztünk, ha a határon keresztül viszed, de
ezzel együtt is, nyilván itt is vannak eredmények, amiket fel tudtunk mutatni! Szerintem, már
az maga, hogy ilyet meg tudunk mutatni…” (7. interjú)
„…nem tudom, hogy ez most rossz pont-e vagy jó? Gyakorlatilag ez nálunk úgy néz ki, hogy
egy kutatási egyesületnél indultunk kifejezetten kutatási! És megcsináltuk, a kutatást, kiderült
hogy ott meg ott van szükség beavatkozásra, és hátradőltünk, hogy ezt most megcsináltuk! És
akkor rájöttünk, hogy ez így kevés lesz! Ez nagyon kevés, hogy most már tudják mi ez, és
akkor elkezdtünk ilyen kis projekteket kitalálni, hogy igen, hogy ha már van ez a projekt,
akkor ezt így lehetne megoldani, és elkezdtünk finanszírozást keresni, és akkor kis
lépésenként haladva, így lett nagyobb! Nagyon sok mindennel foglalkozunk, nyilván való,
hogy ezekhez a termelőkhöz sem volt semmi közünk, de fölmerült, hogy itt van egy
probléma, mi a projektírásban, meg megvalósításban elég ügyesek vagyunk, akkor próbáljunk
nekik ezzel segíteni!...” (7. interjú)

6.3. Stratégiák és a szervezetközi kapcsolatok sajátosságai és jelentősége
A stratégiai gondolkodásnak a szervezetek működésében kulcsszerepe van. A stratégia
fontos területe a szervezeti kapcsolatok kialakítása és fenntartása, melyet valamennyi
interjúalanyunk fontosnak tartott.
„…Kerestünk meg nagy foglalkoztatókat, az Orosházi Üveggyárat, és nagyon sok ilyen
szervezetet, ahol ez releváns lehet, civil szervezeteket, mindenki nyitott volt rá. Számukra
könnyebb ezt szerződéses szolgáltatásként ezt megoldani, minthogy keresni
gyermekfelügyeletet, akinek esetleg nem is olyanok a referenciái, nem biztos, hogy
számlaképes. Tényleg hitele van az adott városban. Teljesen nyitottak voltak, és abszolút jól
fogadták….” (11. interjú)
„…A szakemberek külsők, vagy a szövetkezetet tagjai?
SZK. Vegyes. A gyógypedagógus, ő külső. Nagyon nagy büszkesége a projektnek, hogy
tényleg nagyon elismert külső szakemberek álltak hozzá. A szövetkezet tagjainak alapvető
szándéka volt, hogy nagyon jó felkészültségű, és tényleg minden igényt kielégíteni képes
szakemberek legyenek a projektben.
Vannak külső szakemberek, a mediátor, a
gyógypedagógus, a logopédus. A család és a munka összeegyeztetésében, a párkapcsolatok
során segíteni tudó szakember pedig belső szakember. Ami még számunkra fontos volt,hogy
legyenek workshopok, ill. foglakozás-sorozatok, ahol gyakorlati tanácsokat adnak az
érdeklődőknek. Azoknak akiknek például, hogyan kell jól gyereket nevelni, hogyan tudom,
megszervezni a teendőket, ha nincs nagyszülő. Sajnos vannak olyan szövetkezeti tagok, akik
egyedül nevelik a gyermeküket, ill. nincsenek nagyszülők, akikre tudnának támaszkodni. Azt
gondolom ahhoz, hogy valaki ezt ne tehernek érezze, hanem ügyesen meg tudja oldani,
valójában segítségre van szüksége. Ezeket a tanácsadásokat a szövetkezet tagjai nyújtják…”
(11. interjú)
„…A Béthel Alapítvány és a vidékfejlesztés kapcsolatát hogyan látod?
SZK: Azt gondolom, ahhoz, hogy egy vidék fejlődjön, több szempontot kell figyelembe
venni. Két területet kell fejleszteni. A munkaképes lakosságot, ill. a foglalkoztatókat.
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NVI: Ezzel meg is határoztad, hogy humánerőforrás fejlesztést, fontosnak tartod a
vidékfejlesztésben.
SZK: Azt gondolom, hogy ez tartós legyen, mindkét oldalt fejleszteni kell.
Gyakran csak az egyik oldal van fejlesztve, mint például most, fejlesztjük a
munkavállalóknak a képességeit. Viszont arra nem figyelünk, hogy inkább a lehetőségeket
teremtsük meg, ahol ők el tudnak helyezkedni. Nagy szívfájdalmam, amikor humánerő
fejlesztését szét akarják választani, és úgy várják el egy munkaerő piaci komplex projektnek a
sikerességét, hogy ahhoz ne kapcsolódjon a munkáltatóknak a fejlesztése. Ha nem tud, hol
elhelyezkedni, hiába képezzük.” (10. interjú)
„…Nagyon sokszor azt vettük észre, hogy mentálisan nem terhelhetőek a munkavállalók.
Nem a tudásukkal van a baj, hanem a mentális erőnlétükkel. Ebből a felismerésből jött létre a
pszichiátriai betegek nappali intézménye. Ami korábban prevenciós célú intézmény volt. Az
önkénteseink nap, mint nap a lelki problémáikat mesélik. Amikor lelki sérült embereknek a
napi dolgok kihívást jelentenek, önértékelési problémáik vannak. Ők nem fognak tudni jó
munkaerők lenni. Erre a célra létrejött a nappali intézményünk, ahol azt vettük észre, hogy ha
mentálisan „munkakész állapotra” készítjük fel őket, akkor már csak a megfelelő képzés és
tudás kell ahhoz, hogy bármilyen munkahelyen el tudjon helyezkedni. Sok olyan
munkavállalónk van, aki a mai napig visszatér mentális gondozásra. Mert kell neki egy hely,
ahol el tudja mondani gondját, baját, és újra megkapja azt a megerősítést, amivel újra
feltöltődik…” (10. interjú)
„… Véleményed szerint milyen kritériumok azok, melyekkel elérhetővé vált az, hogy több mint
18 éve folyamatosan működik és fejlődik a szervezet?
Abszolút a bejövő szükségletekre reagálunk. A kreativitáson nagyon sok múlik. Mindig a cél
van szem előtt, és nem saját magunk.
Kapacitások biztosításában milyen stratégiát követtek?
Mi soha senkit nem küldünk el, ha vége a projektnek, és nincs financiális fedezete. Mindenki
csinál mindent, pontosan azért, hogy mindenki beletanulhasson a másik munkájába is.
Például megkérdeznéd bármelyik kollégát, neked mi a beosztásod. Válasz nem lenne konkrét,
most ebben a projektben ez, másikban máshogy veszek részt. Van egy nagy csapat és ez tudja
biztosítani, azt, hogy folyamatos a létszámunk, vagy bővül, de csökkenni nem szokott. Egy
összetartó csapatról beszélünk…” (10. interjú)
„…Melyek a fontos partnerségek, amiben, ti tudtatok fejlődni, szerintem az is, hogy ti is
tudtatok fejleszteni.
SZK: Mi is tudtunk átadni másnak, ill. tényleg az, hogy a szakmaiság volt a középpontja a
partnerségnek. Nem a politikai nézetek, egyenlő partnerség volt a lényeg. Természetesen
minden partnerség így indul, aztán a végén mindig kiderül a valóság. Legfontosabb
partnerségünk a Regionális Forrásközpontok Országos Egyesületéhez kapcsolódik. Mi 19 éve
vagyunk ennek a tagjai. Azt gondolom ez pont attól egyedi, hogy mindenki másban nagyon
jó. Viszont mindenki tudja saját magát pozícionálni, mindenki tisztában van saját
képességeivel, ill. a másikéval is. Emiatt senki nem félti az információt, nem félti a másiktól
a tudását, hanem mindenki van annyira bölcs és tapasztalt, hogy tudja azt, hogy a másik
fejlesztésével én fejlődöm. Vannak olyan partnerségek, amik nagyon nehezen működnek.
Ilyenkor sose lépünk, ki, hanem hagyjuk , hogy az a folyamat, aminek be kell következnie a
maga ütemében, bekövetkezzen…” (10. interjú)
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„…Megint az FHT-ket tudom felhozni, egy nagyon jó városi példának. A foglalkoztatást
helyettesítő támogatásoknak, ahhoz, hogy meglegyen a jogosultságuk, azért 30 nap önkéntes
tevékenységet kell végezni. Nyilvánvaló, mi mint Önkéntes Centrum a közvetítést elvégezzük
ki mikor, hova kell menjen, de mi ezt egyedül partnerség nélkül nem tudnánk megcsinálni.
Egy városi összefogás kellett ahhoz, és nem csak civil szervezetek, hanem intézmények is,
ahhoz, hogy legyen ezeket az embereket hova közvetíteni. Hogyha itt a városban nem tudtunk
volna partnerséget kiépíteni ebben a témában, akkor nem volna gyakorlatilag országosan
példaértékű az, ami Szolnokon megvalósult, ebben a témában, hogy tényleg több mint 50 órát
le tudtak dolgozni,az emberek, több mint 600 főnek tudtunk ilyet nyújtani, úgy, hogy egy árva
fillért nem kapunk érte,hanem mi csak bevállaltuk ezt a tevékenységet. De kellet hozzá az a
nagy partnerség, kellett hozzá az a 103 szervezet, akikkel mi ebben együtt működünk, és akik
fogadó készek arra, hogy igen segítsünk az embereknek. Attól függően attól, hogy melyik
ember mire képes, mert sajnos van olyan, hogy alá kell írni, a gyerekével jön, a gyerek tölti ki
a regisztrációs lapot. Van diplomás ember is, ilyen a skála. Ahhoz, hogy megtaláljuk, hogy kit
hová, milyen feladatra, ehhez kellett az összefogás, és ez példaértékű volt, ami Szolnokon
megvalósult…” (2. fókuszcsoportos interjú)
„…A társadalom mennyire másképp áll hozzá, azt tapasztalom Szolnokon is, meg más
településeken is. Hogy különböző szervezetek még a másik munkáját se feltétlen ismerik.
Nagyon sok olyan rendezvényünk van, ahol beszélgetünk, és rácsodálkoznak az emberek
egymásra, hogy nahát, ti ilyet csináltok, nem is tudtam. Egyébként meg egy városban élünk,
tesszük a dolgunkat. Amit Ilona mondott, hogy beszélgetni kellene egymással.
Lehet, hogy azt tudjuk, ez a szervezet ezzel foglalkozik, de az csak egy része neki, lehet, hogy
annál több mindent tesz. Nincsenek információink egymásról…” (2. fókuszcsoportos interjú)
„… A kockázatvállalásról mindig beszélhetünk. Az nem kockázat vállalás, hogy dolgozunk,
pénz nincs, nem tudjuk miből lesz, és hogy lesz. Mi így működünk húsz éve. Ez mi, ha nem
kockázatvállalás? Hiszünk az emberi erőforrásban, mert arra tudunk alapozni azt, gondolom.
A hosszú távú terv nagyon jó, ha van, de ha nincs rá lehetőség, kapacitás, emberi, vagy
anyagi. Amit Te mondtál az elején Ilona, a „liftezés”, de ott tudom, megerősödik a lelkem, az
önértékelésem, és máshogy lép tovább. Azt gondolom, hogy hasznos akkor is ha rövidtávú,
akkor is, ha hosszú távú. Akkor is, ha három képzésre elmegy, de sehova nem jut. Majd a
negyedik után hátha mégis. Nem biztos, hogy csak az egy hosszú távú az, ami eredményes,
lehet négy rövid is. Biztos, hogy az eredményesebb, de mivel nincs mindig erre kapacitás,
szerintem nem haszontalan a rövidtávú is…” (2. fókuszcsoportos interjú)
„… 2005-ben létrejött ez az alapítvány, alapvetően ifjúsági céllal…” „…2008-ban kiírták, a
TÁMOP 5. 2. 5-ös pályázatot, hátrányos helyzetű fiatalokat céloztak meg ezzel. És akkor
történt az, hogy arra a pályázatra már úgy nyújtottuk be a szakmai dokumentációt, hogy 2
célcsoportot céloztunk meg, ugye a klasszikus fiatal korosztály mellett, fiatalon szülővé
válókkal, tehát ott a pályázat meghatározta, hogy 30 év alatti fiatalokkal kellett foglalkozni,
12 és 30 év közöttiekkel. És mivel mi magunk az alapítványt alkotók, vagy a kuratóriumot
alkotók, az baráti kör. Néhány év leforgása alatt mindenhol megszülettek a gyerekek, és ez
ilyen változást hozott mindannyiunk életében. És hát úgy gondoltuk, hogy az, ha amúgy is
erről szól a projekt, akkor miért ne? Mindig hivatkozom, az Impulzus Egyesületnél tanultakra,
Mert amikor Skóciában voltunk tanulmányúton, akkor ott az volt számomra a legerősebb
impulzus, hogy ott nem valaki másoknak csinálnak projekteket a szervezetek, hanem saját
maguknak! Tehát a szervezetet alkotó emberek hétköznapi, magánéletében jelenlévő
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problémákra generálnak projekteket, és azokat fejlesztik olyan módon, hogy ez annak a helyi
közösségnek a javára váljon. Szóval nincs ez az éles elválasztó vonal, mert szakmai
szervezetek, ahol dolgoznak emberek, akkor ők nem valakiknek, valahol, máshol
célcsoportnak csinálnak projekteket, hanem a közösség saját magának, a saját szükségleteire.
Ebben a TÁMOP 5. 2. 5-ösben végül is erről lesz szó, hogy mi a saját élethelyzetünkre, és a
hozzánk hasonló helyzetben lévő élethelyzetben élőknek csinálunk egy olyan programot,
aminek azóta is látszanak az eredményei…” (1. fókuszcsoportos interjú)
„… én ezt látom, hogy a közösség fejlesztés a kulcsa, hogy az emberek szóba álljanak
egymással, tudják, egymásról a vidékfejlesztés ott kezdődik, ahol a közösségfejlesztés…” (1.
fókuszcsoportos interjú)
„… azt gondolom, hogy valaminek a fejlődéséhez tulajdonképpen források szükségesek, ill.,
hogy legyenek ott emberek, ahol fejleszteni akarunk valamit! Mert hogyha elmennek onnan,
akkor nincs mit fejleszteni! Tehát akkor ennek az alapja, hogy legyen munkahely. Mi
munkahelyeket próbálunk teremteni, és ott tartani azokat az embereket, azok az emberek ott
dolgoznak akkor úgy szocializálódnak, hogy van munkahelyük. Aztán azt a pénzt azon a
településen költik el nagyrészt, ott fizeti be az adóját, ott fizet a cég helyi adót, ott alakul ki
infrastruktúra. És hogyha az embereknek van megfelelő anyagi háttere, meg emellett
különböző oktatásokban tudnak részt venni, akkor megnyílik az igény arra, hogy
vásároljanak, akkor tudják milyen üzletben, akkor ott el tudják költeni a pénzüket, akkor
különböző kulturális szolgáltatásokat is igénybe tudnak venni mozi, színház satöbbi. És akkor
szerintem így tud fejlődni a vidék, ill. a turisztikai szempontokat is figyelembe véve az pedig
a városnak a befolyó alapból egyre jobban ki kellene használni azokat a dolgokat, amivel
lehetne növelni a turisztika fejlődését vagy volumenét…” (1. fókuszcsoportos interjú)
„… amióta a civil szervezetek kapcsán járjuk a megyét, és tapasztalatokat gyűjtünk, és hogy
mondtam is, hogy volt szervezetfejlesztési projektünk, járunk tanácsadásokra is. Próbáljuk
ösztönözni a szervezeteket arra, hogy a megmaradásukért igenis, hogy küzdjenek! Hogy
próbáljanak meg forrásokat tartani, és ha szükség van a civil közösségekre, mert nincs az a
település, amely meg tudna lenni civil közösség nélkül! A civilek, olyan szolgáltatásokat,
olyan kiegészítő dolgokat tudnak hozzá tenni, amelyek akár a közigazgatáshoz, akár a
vállalkozási szektorhoz, amit más nem tud nyújtani! És ha ezt ők nem teszik, akkor
szegényebb lesz ez a közösség, ez a társadalom ahol ők élnek! És ez nagyon fontos, és
nyilván nem akarok itt ismételni, meg rabolni az időt! Hogy a közösségfejlesztés azért nagyon
fontos, és mi is próbálunk mindig olyan pályázatokat találni, ahol próbálhatunk itt segíteni a
kisebb talapüléseknek, és azoknak a civil szervezeteknek, akik nem képesek saját maguk
pályázni, de mondjuk velünk együtt, rajtunk keresztül és mondjuk, tudnak valami
támogatáshoz, fejlődési lehetőséghez jutni…” (1. fókuszcsoportos interjú)
„… Mindenféleképpen kellene egy regionális, vagy térségi, megyei szervezet, aki ezeket
átlátja, átfogja, menedzseli. Inkubátorház volt ilyen a 90-es években, vállalkozásfejlesztési
alapítvány talán most is van. De nyilván, ugye a vállalkozásfejlesztési alapítvány feladatköre
az nem biztos, hogy ez! Ha mamutszervezetet csinálunk, akkor lehetne a vállalkozásfejlesztési
alapítvány, és alá kettő, minimum kettő irányt lehetne fölépíteni, elsődleges a vállalkozói
szektor, mert, hogy nyilván, ezek megférhetnek így egymás mellett! Közösségi
gazdálkodásnak, legyen egy olyan hálózata, intézmény hálózata, aki ezt figyeli, gondozza,
segíti. Ez a klasszikus inkubáció feladatköre. Ugye nyilván ezzel adódóan egyfajta
tanácsadási folyamat is el kell, hogy induljon!...” (9. interjú)
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„… Innovációs potenciál! Ezt hogy látod? Mert ezt te használtad, és fontos kérdés ebben,
hiszen új irányokat, vagy olyan irányokat, amelyek rendszerszerűek a mai viszonyok között,
olyanokról beszélgetünk.
Azt láttuk a már napvilágra került KSH adatokból, hogy a térség megtartó képessége
rendkívül alacsony. Békés megyéből talán minden tízedik ember ugye eltávozott. De lehet,
hogy most rosszul fogalmazok! Talán ő volt a legnagyobb népesség vesztő a tíz év alatt 2001
és 2011 között. Ugye Békés megye klasszikus rurális térség, de nyilván Jász- NagykunSzolnok megye, meg az Alföld sem voltak nagyon lemaradva a Békés megyei százaléktól,
csak esetleg alacsonyabb, kicsit alacsonyabb rátával voltak benne! Na, most, ugye ha ez a
dolog, a következő tíz évben csökken, az valószínűleg több dolognak köszönhető! Az egyik,
valószínűleg a középosztály mobilitása az nem biztos, hogy megfordítható folyamat!
Legalábbis a mai állás szerint! A vidéki térségek életképességének javítása szerintem, az
ezekre a dolgokra, amiről itt beszélgettünk, tehát a mezőgazdaság, közösség, élelmiszer,
önellátás, kicsi, elsődleges munkaerő piac, inkább támogatott területek. Tehát ezek azok a kis
bolyhok, amelyek nagyon jól összekapcsolódva szerintem csökkenthetik az elvándorlás
arányát!...” (9. interjú)
„… De elsődleges, ahogy beszéltük, a közösség, és a csoport. Na, most, hogyha ezek a
folyamatok elindulnak, akkor abban azért bízhatok szkepticizmus nélkül, hogy azért a
vidékről, a pejorativitást nem fogja senki leszedni! Még szerintem, amíg mi nyugdíjba nem
megyünk! Ehhez a dologhoz, nyilván kell egy tudatosság, kell egy küldetéstudat, ez mind
benne van a magyar társadalomban, Petőfi óta tudjuk! Szóval ebből azt akarnám kihozni,
hogyha mondjuk a középosztálytól lentebb való csoportoknak megfelelő feltételeket
biztosítunk, települési, járási szinten, akkor már elérhetünk valamit ezekben a fejlesztési
folyamatokban! Elérhetővé tehetjük, ugye a népszámlálási mutatókkal mondjuk 10 évente!
Nyilván lehet mást is kitalálni, hát ez gondolkodás kérdése! A középosztály, hogy ha,
közöttük ugye arról beszéltünk hipotézisszerűen, hogy a tudatos fogyasztó, a
környezettudatosságra inkább érzékeny személyek vannak. Ők, pedig ha azt látják, a
környezet is egy kicsit változik, befogadóbbá válik, élhetőbbé válik, akkor lehet, hogy úgy
gondolják, hogy hát, tényleg ki lehet találni azt, hogy lejárunk ide, oda, amoda, mert
tulajdonképpen nincs messze! Nekünk megfelel! Jó levegő, természet, egészséges élelmiszer,
satöbbi. Csak hogy, megint nem lehet kiemelni ezeket a folyamatokat, hanem azért valamiféle
dominó kapcsolat van köztük. Szóval én ezt gondolom!...” (9. interjú)
„…- Nagyon kevés van!
- Nincs az a réteg, ami eltartson egy ilyen boltot. Az emberek tudatos vásárlók, de a tudatukat
teljes mértékben meghatározza a pénztárcájuk. Viccesen azt is mondhatnám, hogy a lé
határozza meg a tudatot. A mostani kezdeményezéseinkkel mégis egyrészt a helyi
rendszerekre kívánunk építeni. Önkormányzatokkal és helyi termelőkkel keressük a
kapcsolatot, hogy helyi hálózatot hozzunk létre. Az önkormányzatok több helyen nagy
földterületeken állítanak elő alapanyagokat közfoglalkoztatásban. Ezzel is számolunk.
- A Starthoz jelentős források társulnak.
- Abszolút! Mi egy olyan rendszert szeretnénk felépíteni, amelyik mindenképpen több lábon
álló lesz. A savanyító üzem fontos elem. Jelenleg egy 150 boltos hálózattal vagyunk
tárgyalásban, van, aki a megyénkben viszi majd a savanyúságunkat, a lényeg, hogy több
helyen jelenjünk meg. Ezen a szegmensen, ami alapvetően mindent meghatároz, hogy mi is
kint leszünk a versenyszférában, mint mindenki más a savanyúságainkkal. A másik részben
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pedig az önkormányzatok termelésére és felvevő kapacitására szeretnénk az üzemet építeni.
Magyarul részben barterezni, részben pedig piacon lenni. Persze ezek még csak tervek, sokat
kell még dolgoznunk azért, hogy bármit is eladjunk. Július végén indul a próbaüzem.
Ráadásul nem is a legjobb időben, hiszen nem nyár közepe az ideális egy induláshoz. Jelenleg
egy próba időszak lesz, és jövőre látjuk majd, hogyan lehet ebből igazán alkotni.
- És akkor mégis csak Békésen lesz ez az üzem?
- Az üzem Békésen lesz, de a terjesztésünk az országosnak ígérkezik. Első körben, a
megyében, de már most egyszerre dolgozunk azon, hogy Ausztriába vigyük ki az árut. Most
ott úgy néz ki, alakulnak lehetőségek és felvevő kapacitás, hogy Ausztriába szállítsunk,
Dunántúlra vigyük a termékeinket, amellett, hogy megyei boltokba és az önkormányzatokhoz
is tudunk reményeink szerint szállítani. Jelenleg ott tart a dolog, hogy több önkormányzat
rábólintott, hogy igen, ez nekik is megéri. Persze ezen a területen alaposan meg kell nézni,
mire mit mondunk. Ugyanis, mikor először megkerestük őket, érdekes történeteket hallottunk.
Volt, aki azt mondta, hogy tavaly nem tudom hány hektáron termeltek a Start programban, és
ott rohadt el kinn a földön minden. Egyikük olyan, akinek saját savanyító üzeme van. A
kompetencia hiányzott, néha pedig a pénzen kívül minden hiányzott. Találkoztunk olyannal,
hogy letermeltek egy halom paprikát, azt mondták az embereknek, hogy fűzzék le, hogy
megszárítsák. Az emberek fogták, átszúrták az összes paprikát a húsánál. Tehát nem a
száránál fűzték föl. És minden tönkrement. A kompetencia néha csak kis dolgok rosszul
végzésében jelenik meg, de az néha mindent tönkre tesz…” (4. interjú)
„…- Még egy kicsit beszélnél az érdekvédelemről!
- Mi elsősorban civil érdekvédelemmel foglalkozunk. Én hiszem azt, hogy a civilekben
sokkal több lehetőség van, másrészt mi civilek vagyunk, a magunk érdekeit akarjuk védeni, és
azt tapasztaltam, hogy van is mit védeni! Tavaly például egyszerűen kimaradtunk volna a
költségvetésből, hogyha nem demonstrálunk. Ugyanakkor nekem ez egy mellékszál! Nem azt
jelenti, hogy nem fontos. Úgy is mondhatnám, hogy belekényszerültem. Mert újra, és újra
szembesülni kellett bizonyos kérdésekkel, civilellenes lépésekkel – kiemelném érthetetlenül,
igazságtalanul -, és ez kikényszerítette belőlem, hogy én is lépjek. De szerintem így van ezzel
a legtöbbünk…” (4. interjú)
6.4. A gazdasági hatékonyság és a társadalmi haszon viszonya, a fenntarthatóság –
önfenntartás esélyei
A hazai szakirodalomban gyakran evidenciaként jelenik meg, hogy a szociális gazdaság
szervezeteit hosszú távon csak az stabilizálhatja, ha olyan tevékenységet folytatnak, ami
önfenntartóvá tehető, tehát az önfenntartás alapkövetelmény. Frey Mária frappánsan
fogalmazza meg az önfenntartás kritériumait (2):
Az önfenntartóvá válás csak egy soktényezős, igen bonyolult fejlődési folyamat
végeredménye lehet. Az önfenntartóvá válás feltétele az alábbi feltételekkel egyidejű
teljesülése:
- képesség a tartalékolásra
- stabil piac
- elegendő idő a tudás, jártasság és tapasztalat megszerzésére
- töretlen fejlődés a méretgazdaság szintjén
Biztos, hogy minden területen reálisan elvárható és biztosítható az önfenntartás?
109

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

Igaz-e, hogy a szociális gazdaság nemzetközi modelljei azt igazolják, hogy a támogatás egy
idő után megszüntethető?
Milyen tanulságokkal szolgálnak a hazai gyakorlat pozitív példái?
Mi az eredménye a több éves működési tapasztalatú szervezetek forrásszerkezeti
elemzésének?
Az interjúkból feltáruló vélemények rendkívül összetettek e kérdéskörben is.
„… Hogy tudna önfenntartó lenni? Most nyilvánvalóan, az hogy egyáltalán esélyképes legyen
a piacon, ahhoz most vegyük azt, hogy nálunk van egy csomagoló. Ugye manuális munkát
végez, vagy vehetek egy másik céget, ahol csinálnak különböző seprűket, akármiket kézzel.
Az hogyan lehet versenyképes azzal, hogyha mondjuk egy munkavállaló, megcsinál 1 nap
kézzel 20 seprűt, azzal, hogy egy gép megcsinál, egy emberrel mondjuk 200 seprűt. Ez nem
lesz soha versenyképes! Akkor lesz versenyképes, hogyha ezeket a munkahelyeket megfelelő
műszaki tartalommal, gépekkel ellátják! Az lehetetlen, mondjuk, hogy önfinanszírozók
legyenek, azt is megmondom, hogy miért! Szóval 8/1983 rendelettel indult a történet. Ott az
volt, hogy nem haladhatta meg a korrigált árbevétel arányos nyereség a hat százalékot,
magyarul nem lehetett beruházni. Hogyha nem tudok beruházni, akkor marad az a fajta
munka, mint amit Mozambikban csinálnak, hogy kézzel csináljuk a dolgokat, de azzal a
Mercédesszel nem leszek versenyképes, ahol mondjuk, arra kapom a támogatást, hogy
mondjuk hárommilliárdért gépparkot, létesítsenek, vagy 30 milliárdért. Milyen
nagyságrendben van, azt nem követem. De a lényeg az, hogy egyik a gépesítés. A másik, amit
említettem magát a rendszert, akkor ugye több terméket tudok előállítani, de akkor többfajta
munka kell. És mi a feladata mondjuk egy ilyen foglalkoztatónak? Önmaga a foglalkoztatás,
az értékteremtés, piacra jutás, vagy pedig micsoda? Mert hogyha én gépesítem, mondjuk az
összes rendszeremet, akkor jó, nem szükséges mondjuk a munkavállalók 70 százaléka, mert
gépekkel látom el! Mi a lényege a humán erőkapacitásnak a felvétele, mert ugye
többlettermelés van! Vagy biztosíthatom, vagy lehet többlettermelés is, akkor oktatni kell,
hogy nyilvánvalóan egy-egy piaci szegmenset meg kell célozni, arra meg kell próbálni
kiképezni az embereket, hogy esetlegesen hat általánosból valamilyen betanított munkára,
amit gép mellett lehet végezni. És akkor azokra a piaci szegmensekre, akár külföldre, akár
belföldre lehet végezni termelő tevékenységet. De hát ehhez megint mi kell? Mindig forrás
kell ahhoz, hogy valamit elindítsak! Tehát invesztíció nélkül soha nem lesz versenyképes
termelés! Erre megint csak ezt tudom mondani! Aki ezt képzeli el, hogy ez versenyképes lesz!
El kell határozni állami szinten, társadalmi szinten, hogy mit szeretnék csinálni! Nem csak a
megváltozott munkaképességűekről van szó, mondhatjuk azt, hogy a pályakezdő
munkanélküli! És a pályakezdő munkanélküliből, mondjuk, hogyha ő, tételezzük fel, hogy
agrármérnök! De most agrármérnökre nincs szükség, akkor őt át kell képezzem valamivé! És
hogyha szakács nincs tűzhelye, akkor tűzhely nélkül nem fog főzni! Nem lesz versenyképes.
Az oktatást is meg kellene finanszírozni! Hát abból, hogy pont annyi támogatás van, meg
árbevétel, amiből évről évre, nulla adóssággal mondjuk kijön egy szervezet, az nem lehet
alapja egy fejlődésnek! És ahogy haladunk előre az időben, hogy ott technika,
számítástechnika, satöbbi, gépesítés egyre jobban előrehalad, annál nagyobb hátrányban lesz
minden! Hát, hogyha most bele gondolunk, száz évvel ezelőtt még csak ollóval vágták a hajat,
az beletartott, fél órába, most meg a géppel 2 perc alatt lenyírják az ember haját! Tehát
nyilvánvaló, hogy én azt gondolom, hogy föl kell venni a ritmust a 21.-ik század technikai
vívmányaival, és annak megfelelően képezni ezeket az embereket! Meg olyan infrastruktúrát
teremteni, amivel versenyképes!...” (1. fókuszcsoportos interjú)
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„… ez az önfenntartóvá válás, ez is kulcsszó az elmúlt 23 év Magyarországán, maradjunk
ennyiben! Azt nem tudom, hogy vajon a vidéki térségek nem túl centrumos világában, vajon
ez az önfenntartóvá válás, ez milyen hatékonysággal tud megvalósulni? Támogatásmentes
élet, mondjuk inkább így akkor ezt a dolgot! Én ebben szkeptikus vagyok! Úgyhogy én úgy
gondolom, hogy biztos, hogy van ilyen, és lehet ilyen dolgot elérni, csak hogy ekkor a történet
egy hátrányos helyzetű régióban, nem centrum helyzetben élő közösség, és településen
bekerül a piac mozgásterébe! És lehet, hogyha flow van, vagy átlag, satöbbi, akkor megy ez
egy ideig! Támogatás nélkül is, mert mondjuk találtak egy olyan rést, amelybe ügyesen
észrevették, benyomultak 2 évig három negyed évig, 1 évig, az jó! Mert ha ezt ügyesen
tervezik, és ügyesen játsszák az ilyen tervezési - stratégiai ügyet ez egy ideig működik, de
nem hiszem azt, hogy ezzel, pont a hátrányok miatt a támogatásmentesség tartóssá tehető! De
lehet, hogy már az is eredmény, - erről már beszéltünk földprogram kapcsán is, - hogyha a
gázszámlát ki tudja fizetni, már az is jó a történetre! Tehát az is jó lehet, hogy két év
támogatás után másfél év támogatás mentesség, és akkor újra egy támogatási szakasz.
Nyilván ezeket jól meg kellene vizsgálni ahhoz, környezeti aspektusokat is figyelembe véve,
hogy ezek az innovációk, hogy éldegélnek?...” (9. interjú)
„… Olvasunk sikeres projektekről, önfenntartó falu, helyi innovatív projektek
vonatkozásában. Azt látjuk, - legalábbis a cikkekből-, hogy igen, ez működik! És akkor ez
mennyire jó! Különböző modellekről tudunk, szocpol modellek, helyi települési
társadalompolitika átalakítása, satöbbi. Fejlesztésekben is ez teljesen működőképes!
Szerintem ez mindenképpen innováció, tudniillik egy közösségi figyelmet fokoz ugye a
másikra, hogy neki mi kell adott esetben. Nem tudom, hogy ez városi szinten, vagy legalábbis
nagyobb közösségi létszámban, vagy lakosságot számlálni, működik-e? Kicsit szkeptikus
vagyok a létszám kapcsán. Szolnoki példa! Bozsó Zoli az M4-es mellett, - akkor még nem
tudta, hogy ott megy-, vett egy nagybirtokot, az Abonyi úti megállóhely mellett. És ott
mindenféle dolgokat, termel, és ő úgy gondolta, hogy például ő ad mézet, a másik ad lekvárt,
és akkor cserekereskedelem. Nem mondom, hogy alapélelmiszer, de egyébként beszállhat a
rendszerbe kenyér, tej vonaláról az alapélelmiszereket biztosító vállalkozó kedvű külterületen
élő is. És akkor úgy gondolta, hogy ezt elindítja az Abonyi úti megállóhely kisebb
közösségében, a különböző tanyákon élőkkel és egy vásárlói közösségeket hoz létre! És a
mézek városba való behozásával ezt ugye a városi irányba is kiterjesztik. Nem rossz az ötlet!
Tehát én pénzért veszem tőle a mézet, mit tudok cserébe adni? Jelenleg, a jelen szituációban
semmit! Ill. még nem kért, vagy nem vetett föl semmi ilyesmit! De lehet, hogy más oldalról
meg lehetne ezt oldani! Kicsit a mezőváros viszonylatra emlékeztet engem? Hogy van egy
agrártér a várostól 10 percre, gépkocsi vonatkozásában, az agrártér termékei bekerülnek a
városi rendszerbe, mert bekerülnek, hozzák, viszik az emberek. És a városi tér emberei ezt a
terméket, - nem helyi pénzért-, hanem a globális pénzért megveszik, vagy pedig valami helyi
pénzt, ami ugye lehet szolgáltatás is adnak érte. Nem rossz az ötlet szerintem…” (9. interjú)
„… És vajon tudatos vásárlói kört tud-e generálni egy települési középosztály? Ehhez viszont
létszám kell! Lakosságszám, polgárszám kell, akik azért Szolnokon lehet, hogy meg lehetne
már oldani! De lehet, hogy ennél kisebb települési létszámban nem! Tehát arra a kérdésre,
hogy szkeptikus vagyok-e, általános receptben nem lesz jó, mert mit tudom én Szabolcsban,
Közép Tisza vidéken biztos nem fog menni egy ilyen történet! Biztos hallunk bérállattartásról,
budapesti kolléga 20 tyúk, 50 tyúk, sertés, tart! Elszigetelten, szép példa, jó! Aki ezt tartja
neki, biztos, hogy jó, hiszen valami plusz is lesz majd neki, ebből adódóan! De hogy ez
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mindenkire nem lesz jó, az biztos! Mert a felvevő piac kevés! A polgárosodási folyamat
megrekedt, igen!
Minden arra mutat, hogy a vidéki társadalom, gazdaság fejlesztése, az elmúlt 23 évben
zsákutcás történet volt Magyarországon!...” (9. interjú)
„… A támogatásokat mindenképpen biztosítani kell. Annyira újszerű ez a szervezeti forma,
hogy tulajdonképpen ennél többet kell segíteni. Mert azt akarjuk, amiért létrehozták ezt a
szervezeti formát, az megvalósuljon, és tényleg embereket ösztönözzön arra, hogy együtt
dolgozzanak, és munkalehetőséget tudjanak teremteni. És hogyha ez egy kicsit megerősödik,
akkor egyre nagyobb körben, és akkor ezzel a szociális gazdasággal az állam is jól jár, hisz
kevesebben fognak odamenni az önkormányzathoz segélyért, meg tanulnak egy kicsit
közösen gondolkozni, tenni magukért, de ez támogatás nélkül nem megy, nem is várható el.
Még pedig egyrészt azért, mert ha szolgáltatást, vagy terméket, kézműves terméket állítunk
elő. Ahhoz az kell, hogy a hazai terméket úgy védeni a piacon, és úgy megerősödjön, hogy
nagyon fontos legyen! Ez legyen kézműves, legyen a mezőgazdasági termék, gyümölcs,
bármi! Ezt kellene védeni sokkal jobban! Saját magunknak nem tudunk piacot teremteni így
az országban! A külföldi az meg már megint másik dolog lesz! Szolgáltatás! Itt vannak a
szolgáltatások. Szerintem a szolgáltatások nagy része egy harc, meg kompetenciaféltés. Na,
most, hogyha a szövetkezetek, szociális szövetkezetek számára, vagy ha nem is a
szövetkezetek! Nonprofit szféra számára lennének leadva szolgáltatások, itt volt erre példa az
óvoda, vagy iskola, vagy bármi, idősek otthona, vagy bármi olyan rendszert, akkor az
államnak könnyebb lenne! Nem kellene intézményrendszereket fenntartani! Ezek a
szervezetek, a nonprofit szervezetek, vagy szociális szövetkezetek, ezeket fenntartanák,
ugyanúgy munkalehetőséget teremtenének, és lehet, hogy másképp gondolkoznának.
Rugalmasabbak lennének…” (3. interjú)
„…te hogyan látod a szociális gazdaság szervezeteit?...
- Annyira nagyon még nem látom! De jönnek itt egyéb dolgok, hogy most mit szeretnék
megcsinálni akár a szövetkezetekkel is, de nem látni át még ezeket a dolgokat! Nyilván
kellene nagyobb támogatottság nekik is, hogy tudjanak működni, tudjanak fejlődni, de ezt
csak felülről lehet megkapni ezeket a támogatottságot! Most azt, hogy néha kapnak egy-egy
ilyen pályázatot, az nem biztos. Én igazából nem vagyok híve a közmunka programoknak se,
tehát én tudom, hogy egyes embereknek ez sokat segít, tehát a megélhetéshez, másoknak csak
kínlódás, mert a segély több mint amit kapnak közmunkába, de a közmunka is egy átjáró
megoldás! Tehát nem fogja megváltoztatni az életüket!...” (1. interjú)
„… Tehát magyarul, ha már valamit csinálunk, legyen piacképes! Ha már rehabilitálunk,
foglalkoztatunk, vagyis ha már úgy is valamit csinálunk, akkor miért ne lehetne mindez piaci
viszonyokban is értelmes tevékenység. A kutatásaink éppen arra világítottak rá, hogy
erőteljesebb a rehabilitáló ereje az ilyen típusú munkavégzésnek, mert a foglalkoztatott a
valósághoz legközelebb lévő tartományban dolgozik, ami nem elhanyagolható hatás akkor,
amikor éppen a valóságtól való elszakadás a legfőbb gond az ilyen típusú rehabilitációban –
és erről számtalan példát tudnánk mondani…” (4. interjú)
„… Egészen egyszerűen legyen piacképes! Még akkor is igaz ez a kijelentés, ha némi
helyzethez igazítással fogadhatjuk csak el. Fogyatékos embereket foglalkoztatni ugyanis
nagyon ritkán képes minden tekintetben versenyre kelni, versenyben megfelelően részt venni
a nyílt piacon. Ez inkább számít kivételnek piaci értelemben, mint szabálynak. Vagyis a
teljesítménykritériumokban bizonyos engedményeket kell gyakran tenni, de ezen kívül nem
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lehet lazítani más tényezőkön, ha komolyan akarjuk venni, hogy valami egyszerre szociális és
gazdasági. Azonban van egy szint, ami alá - az eddigi tapasztalataink, kutatásaink azt
mutatják - nem érdemes menni. E nélkül a fogyatékkal élők foglalkoztatása a teknősbéka és a
nyúl versenye lenne. Egyébiránt a támogatott foglalkoztatási modellekben a támogatásnak
éppen ez az egyik értelme: kompenzálni a piaci hátrányt…” (4. interjú)
„…Magyarországon - általában Európára is - jellemző, hogy - 95 százaléka a
vállalkozásoknak a KKV szektorhoz tartozik. Csak míg Európában viszonylag tőkeerősek,
addig országunkban rendkívül tőkegyengék ezek a mikro-, kis- és középvállalkozások. Ez azt
jelenti, hogy annyira minimális eltartó ereje van a cégeknek, hogy oda végképp nem hiányzik
egy „problémás ember”. Ráadásul a fogyatékkal élők és inaktívak nagyobb része csak ilyen
KKV-s szektorba tartozó vállalkozáshoz él közel – ezáltal determinálva van a
munkanélküliségre…” (4. interjú)
„…A megváltozott munkaképességűek és az inaktívak döntő része, ha megnézzük, akkor
azokon a területeken koncentrálódik, ahol nincsenek nagyvállalkozások, vagy pedig csak
mikro- és kisvállalatok vannak csupán, nulla tőkével. Ahol igazán koncentrálódnak a
potenciális alkalmazók, azok a nagyvárosok, mint Debrecen, Békéscsaba, Szolnok, Pécs,
Győr, Budapest. Tehát ha egymásra tesszük a problématérképet és a megoldástérképet, akkor
kiderül, hogy nincs átfedés. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, aki leginkább érintettek,
ami az érintettek körülbelül kétharmada, olyan helyen lakik, ahol gyakorlatilag nincs is olyan
hely, ahova egyáltalán bejuthatna. Innentől kezdve pedig marad a támogatott
foglalkoztatásnak valamilyen formája. Ismétlem, a jelentős része az érintett embereknek olyan
területeken lakik, ahol sem az égig emelt rehabilitációs hozzájárulás, sem egyéb kényszer nem
segít…” (4. interjú)
„…szerintem is az államnak kellene a piac bizonyos területét felszabadítania a szociális
gazdaság számára. Ilyen terület lehetne a közétkeztetés, de a bioenergia (faapríték, pellett) és
a szociális tűzifa-program is. A kivitelezésbe sokkal nagyobb arányban vonnám be egyrészt
az önszerveződő civil közösségeket, másrészt az egyházakat…” (5. interjú)
„…Szerintem a szociális gazdaság alapjául szolgáló korporatív szemléletmódot már az
óvodába kellene tudatosítani. Erre lehetne ráépíteni a későbbi stúdiumokat…” (5. interjú)
„…Elindul egy olyan szociális kertészeti program, amelyben az önkormányzat egyrészt
minisztériumi támogatásból biztosítja a termelő eszközöket, a földet, és alapvetően egy
koordinátor szerepet játszik, de abszolút privát érdekeltségű rendszert hoz létre, adja a fóliát,
adja mondom a földterületet, és kioszt mindenkinek egy-egy sátrat egy-egy családnak. Abban
az időben még paprikát kezdenek el termelni, fehérpaprikát hajtatni. Abban az időben még
egy-egy sátor, egy-egy fóliasátor néhány száz négyzetmétert jelent, ennek a megművelésével,
és ennek a termésnek a betakarításával egy nagyon jó fizetés kiegészítésre lehetett szert tenni,
és ez jó néhány évig megy ez a program, azután abba marad. Azért marad abba, mert egyre
inkább a terület nagyságoknak a növelése kell ahhoz, hogy ez valódi jövedelem kiegészítést
jelentsen. Azért marad abba, mert a világban, és a kapitalizmusban, amiatt hogy nem vagyunk
egyformák sem tehetségben, sem szorgalomban, sem szerencsében, vannak ügyesebbek,
szorgalmasabbak, és vannak tehetségesebbek, meg vannak kevésbé. De van egy nagyon nagy
értéke ennek a programnak, hogy akik kevésbé szerencsések, azoknak nincs sikerélményük
ebben a programban, akik meg ügyesek, azok meg nagyon jól megtanulják ennek a
rendszerét, és önálló életre kelnek. A programnak így utólag én azt gondolom, hogy a
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legnagyobb értéke az, hogy bevezeti a településre ezt a fajtakertészkedést. Elindulnak az
emberek a nagybani piac irányába, és belecsöppennek ebbe az egész kertészkedési kultúrába,
megtanulják ezt! Azok is megtanulják, akik később szerencsétlenségük, vagy ügyetlenségük
miatt napszámosként fognak ezekben a fóliákban dolgozni, és azok is, akik itt a későbbi
munkaadók jelennek meg itt a településen. A mai napig körülbelül tíz családot mernék nagy
biztonsággal mondani, akik önellátó módon, - az önellátás manapság egy divatos fogalom-, de
alapvetően nem önellátással, önfoglalkoztatóként élnek…” (6. interjú)
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7. ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK
7.1. A kutatás összegzése
A kutatásunkban 11 szervezet vezetőjével készítettünk mélyinterjúkat Békés, Csongrád és
Jász-Nagykun-Szolnok megyékből. A szakirodalmi kritériumok alapján 9 sorolható közülük a
szociális gazdaság szervezetei közé. 5 szociális szövetkezet, 4 munkaerő-piaci orientációjú
nonprofit szervezet, melyből 1 nonprofit kft, 3 alapítvány. Ezeken kívül 1 foglalkoztatási
programot megvalósító önkormányzatot és 1 kulturális egyesületet vontunk be
vizsgálatunkba, a helyi szerepvállalásuk miatt. Saját meghatározásuk szerint e szervezetek
identitásában sem a szociális gazdaságfejlesztés, sem a vidékfejlesztés nem szerepel központi
helyen, ugyanakkor a gazdasági szerepvállalásukról és munkájuk vidékfejlesztési hatásairól
határozott véleményt alkottak, sokoldalú tapasztalataikat megosztották.
A vidékfejlesztésnek és ezen belül a helyi gazdaságfejlesztésnek – melynek részei a szociális
gazdaság szervezetei – alapja a humán erőforrás fejlesztés. A helyi szereplők motivációját,
aktivitását, elhivatottságát, tudását, saját erőforrásainak tudatos felhasználását,
szemléletformálással, közösségfejlesztéssel/közösségi munkával és képzéssel lehet erősíteni.
A szociális gazdaság szervezetei az emberi erőforrások fejlesztésével, termékek előállításával
és szolgáltatások nyújtásával járulnak hozzá a helyi fejlődéshez.
A szociális gazdaság szervezetei jelentős innovációs potenciált visznek a helyi fejlesztésekbe.
Az innovációk a mintaadó jó gyakorlatok révén motiváló erejűek, további fejlesztéseket
generálhatnak. A szervezetek vidékfejlesztési szerepvállalásában a foglalkoztatás bővülés
mellett a közösségépítés a meghatározó.

7.2. Javaslatok
-

A vidékfejlesztési és szociális gazdasági szemlélet következetes terjesztése, „bevitele”
a szervezetek támogatási programjaiba, képzésükbe és a hálózatosodási folyamatukba.
A Nemzeti Vidéki Hálózat jelentősebb szerepvállalásának biztosítása e
tevékenységekben és a folyamat támogatásában.

-

A szociális gazdasági szervezetek kompetenciabővítése a közösségfejlesztésben,
közösségi munkában különösen a következő területeken: a helyi lakosság motiválása,
aktivitásának fokozása, együttműködési készség fejlesztése.

-

A szervezetek menedzsmentjének különböző szintű (alap, közép és felsőfok)
szervezeti és üzleti menedzsment képzés biztosítása, sikerorientált vállalkozói kultúra
terjesztése.

-

Az egyes területi szinteken és szakmai területeken a formális és informális hálózati
kapcsolatok erősítése.

-

Az érdekérvényesítés megerősítése – más ágazati partnerekkel és döntéshozókkal is
meg kell ismertetni a szociális gazdaság vidékfejlesztési szerepét, hatását és értéküket,
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a döntéshozóknak ezek mellett fel kell hívni a figyelmét a jelenlegi jogszabályi
akadályokra és javaslatot tenni megengedőbb jogi szabályozásra.
-

Nagyobb társadalmi nyilvánosságot kell
vidékfejlesztési szerepének propagálására.

biztosítani

a

szociális

gazdaság

-

A köznevelési, oktatási rendszerben meg kell ismertetni a szociális gazdaság
alapértékeit, az életkori sajátosságok alapján bevezetni a társadalmi vállalkozás
kultúrájába a felnövekvő nemzedéket.

-

Erős helyi, térségi támogatási struktúrára van szükség, mely a helyi összefogáson
alapuló programoknak biztosít finanszírozást és szakmai támogatást. Helyben elérhető
hitellel, pénzügyi mechanizmussal, szakmai tanácsadással, helyi kontrollal kell
elősegíteni a kisebb, lokális, önszerveződő csoportok vállalkozásait.

-

A rövidtávú projektfinanszírozás helyett közösségi tervezésen alapuló több évre
vonatkozó, hosszú távú (legalább 5 év) támogatási programok indítása.

-

A fenntarthatóság sok tényező függvénye: világosan megfogalmazott célok, küldetés,
jól megválasztott tevékenység, jól elkészített üzleti terv, megfelelő jogi környezet,
elkötelezett tagok, versenyképes, minőségi termékek, szolgáltatások előállítása,
kompetens vezetés, jelentős társadalmi hatás, összefogás, hálózati együttműködés.
Mindezek a tényezők hozzájárulnak, befolyásolják a szociális gazdasági szervezetek
életképességét, hosszú távú fenntarthatóságát. A fenntarthatóság eléréséhez több
formában is támogatni kell a szervezeteket.

-

A szakmai támogatórendszer kulcsszereplői olyan szakemberek legyenek (tanácsadók,
képzők), akik mind a gazdaság működtetéséről, mind a közösség fejlesztéséről
rendelkeznek megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal. (Kettős, egyszerre szociális
és gazdasági szakmai identitással rendelkezzenek.)
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MELLÉKLET
A MÉLYINTERJÚK ÉS A
FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚK
RÖGZÍTETT SZÖVEGE
Az interjúkat készítette:
Dr. Nagyné Varga Ilona
Dr. Barancsi Ágnes
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1. interjú2
Kungyúró Szociális Szövetkezet, Kuncsorba
Interjú készült: Vas Renáta, szövetkezeti tag
- A kutatásban az a szándékunk, hogy három típusba soroljuk az általunk megkeresett, és
megkérdezett szervezeteket. Első csoport az indulók, második a már működő szervezetek, és a
harmadik azok a szervezetek, amelyek nagy tapasztalattal, és már beágyazott kapacitással
rendelkeznek. Az első kérdés, hogy kik a szociális gazdaság szervezetei? Erről különböző
megközelítések vannak. Az interjúnk vezérfonala, az gyakorlatilag 5 kérdéskör köré
szerveződik. Az első kérdéskör az a szervezett életút, a klasszikus, vagy történeti megközelítés,
hogy ki találta ki, milyen közegben alakult ki, kik a szereplők, a szereplőket mi motiválta.
Tehát igazából azt szeretném, hogyha elsőnek mesélnél arról, hogy is jött ez létre ez a
szociális szövetkezet. A második részben beszélnénk a működésről.
Mi a cél, és milyen esélyeit látod a célok megvalósításának, milyen feltételeit, illetve hogyan
látod ennek a gazdasági hatékonyságát? Minden mást, amit fontosnak találsz.
Igazából az lenne jó, ha minél több gondolatot megosztanál velünk, hiszen van tapasztalatod!
- Vas Renáta vagyok, a Kungyúró Szociális Szövetkezetnek a tagja, pályázaton belül
pénzügyi vezető. 2010 augusztusában alakultunk meg. Igazából egy kisújszállási ismerősünk
jött ezzel az ötlettel, hogy alakítsunk egy szociális szövetkezetet, mert ugye ők már egész
nagyokká nőtték ki magukat, ennek ellenére szükségük volt még négy tagra, a teljes munka
ellátásához. Mert akivel együtt kitalálta ezt az irányvonalat, az kilépett, mert ugye olyan
pozícióba került, hogy nem engedhette meg magának, hogy ezt csinálja. Ennek következtében
keresett fel minket, hogy nem-e csatlakoznánk hozzá. Az ötletet ő hozta, hogy száraz tészta
üzemet alakítsunk ki. Akkor úgy indultunk, hogy Örményes és Kisújszállás környékét vontuk
bele ebbe a szövetkezetbe.
- Őt mi motiválta? Miért látott ebben fantáziát? Mi volt a vezérlő szempontja? Kiderült-e ez,
vagy nem akarsz róla beszélni?
- Nem.
- Nem akarsz erről beszélni, mert elsősorban üzleti lehetőség?
- Igen, tehát ő azt mondta, hogy ebből szeretne meggazdagodni.
- Értem!
- Minket meg nem feltétlenül csak ez a rész érdekelt. Jó, nyilván ahhoz, hogy tudjunk
működni, üzemeltetni ezt az egészet, szükség van pénzre, szükség van bevételre, de nem
feltétlenül ez volt az irányvonalunk! Mivel tagunk lett az örményesi polgármester is, - aki
sajnos időközben elhunyt-. Neki azért az volt az egyik célja, hogy a munkanélküliséget
lecsökkentsék, hogy jó lenne az őrvösi lakosokat bevonni ebbe a dologba. Első körben, hogy
nem nyert a pályázatunk, a második körben kibővítettük ezt az egész szociális részét,
toboroztunk embereket is. Szerintem egy 25-30 ember jelentkezett, ők mind hátrányos
2

Az interjúer kérdéseit dőlt betűvel vannak szedve.
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helyzetűek voltak, akár nem volt munkahelyük, vagy egyedül nevelték a gyereküket, de
sikerült 30 adatlapot kitöltetni, szívesen jönnének dolgozni, úgyhogy mi ezt be is csatoltuk a
pályázatba.
- Egy nagyon picit engedd meg, hogy visszatérjek! Ez is egy tipikus helyzet?
Hogy van egy szervezeti alakulás, különböző tagok, különböző motivációkkal lépnek be.
Egyáltalán nem meghökkentő az, amit mondasz, úgy gondolom, hogy ez is része a dolognak.
Bár annyi itt bennem fölmerül, hogy vajon ha ez a cél, hogy magas jövedelemhez, vagy
tőkéhez jutás, akkor nem biztos, hogy ez a jó szervezeti forma! Sikerült-e, vagy volt-e
alkalmatok arra, hogy a megalakult szövetkezetben ezeket a szemléleti különbségeket
valamilyen módon kezeljétek?
- Igen, tehát azért erre volt, aki azt mondta, hogy pénzt akarok csinálni, meg akarok
gazdagodni, mi meg ott voltunk a másik oldalon, mert szociális részről mi segíteni akartunk.
Tehát minket nem motivált annyira ez az egész, csak hogy itt élünk, és szeretnénk segíteni!
Bennünk ennyi volt. Jó, ezt valamilyen szinten sikerült kielégíteni, de nem is tudtunk
konfliktusba kerülni e miatt, mert a személy, akit a pénz motivált, kilépett.
- Értem, rendben!
- Tehát kiléptek februárban, és utána megmaradtunk mi, beléptettünk még másik tagot. Ez
egy folyamat. Az alapító, vagy az ötlethozó, aki álmodik, és azt akarja, hogy mások is vele
tartsanak.
- Az ötlet innen volt! Te nem hallottál erről, mint leader-es?
- Én itt a LEADER-ben tavaly szeptemberben kezdtem el dolgozni! Nem azt mondom, mert
2008-ban is részt vettem a stratégia kialakításában, csak a törökszentmiklósi kistérségben
voltam.
- Érthető, világos! Távol állt tőled még akkor LEADER.
- Nem feltétlenül, nyilván kapcsolatban voltam itt a LEADER-rel is, de most jöttem ide
szeptemberben.
- Nem volt tartós az induló kapcsolat.
- Nem! Féltek dolgoktól, mert nem kaptuk meg időben az előleget, amit ugye megígért az
ESZA, és attól féltek, hogy ez az egész becsődöl, meg kell finanszírozni, meg muszáj volt
hitelt felvenni, a hitel felvételhez viszont szükség volt mind az elnöknek, mind a
cégvezetőnek a hozzájárulása. Akkor ő volt a cégvezető, és ő ezt nem merte bevállalni!
Igazából a hitelt, amit felvettünk sikerült visszafizetnünk év végén. Nem is sokat költöttünk
belőle! Azt viszont hozzáteszem, hogy nagyon sok tagunk kölcsönt vett fel!
- Tehát ahhoz, hogy a projektet le tudjátok zárni tagi kölcsönre volt szükség?
- Igen!
- Bocsáss meg, tehát akkor visszatérve hihetetlen nehézségek elé állított benneteket a
pályázat,mert csúszott az előleg kifizetés, és miért csúszott?
- Azért csúszott, mert más helyszínt kellett találni. Először Örményesre akartuk vinni ezt,
lebeszéltük a dolgokat, egy pékség mellé szerettük volna a telephelyet, ahol már megvolt az
épülete, nem kellett volna felújítanunk semmit. A gép megvásárlása, és beindult volna az
üzem! De sajnos ez nem úgy jött össze, ahogyan mi ezt szerettük volna, és átjöttünk ide
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Kuncsorbára. Itt viszont az épület, amit tudtak biztosítani, nem felelt meg a
követelményeknek, egy régi iskolának az épülete volt. Le kellett verni a festéket, mert
olajfesték kötelező volt! Újrafesteni zöld olajfestékre úgy felvinni festéket, hogy fehér legyen,
hófehér. Ki kellett alakítani az egész épületet. Ahhoz, hogy más megvalósítási hely legyen,
azt keresztül kellett vinni, ez sem volt könnyű, engedélyeket, igazolásokat beszerezni. Nem
tudok engedélyt szerezni, ők pedig addig nem akartak engedélyt adni, amíg nincs meg az
engedély.
- Fölmerült az bennetek, hogy inkább nem is csináljátok?
- Abszolút nem! Harcoltunk!
- Mert már akkor elköteleződtetek!
- Igen, meg az volt igazából bennünk, hogy nyolc asszonyt vettünk fel munkára, és ez a nyolc
embert nem akartuk cserbenhagyni! Mert nekik már meg lett ígérve, hogy lesz munka, fizetés,
megélhetés. Nem akartuk cserbenhagyni senkit.
- Itt szerepelnek, a pályázatban betervezett fizetésetek.
- Igen, és az volt a baj igazából, hogy csúszott az előleg, így csúszott
akkor már feléltük a befizetett részt, mert az volt első körben, utána
fizetni a havi 70 ezer forintokat, amit adtunk nekik a képzési időre.
volt! Jó, azt nyilván átvészeltük azzal, hogy mikor megjött az
visszafizettük. Nem egyszerű.

az ő fizetésük is! Mert
nekünk még ki kellett
Tehát sok pénz benne
előleg, a költségeket

- Most ott tartotok, hogy tulajdonképpen a szövetkezetnek egyetlen projektje van, hány éves?
Mikor alakult?
- 2010.
- Ez az egy projekt, ami a tevékenységet is jelenti. Van-e más tevékenység?
- Van egy szociális tevékenység is, ki van adva egy vállalkozónak, ő látja el ezt a
tevékenységet. Segít a hölgyeknek a napi ügyek elrendezésében. Mivel 8-tól 4-ig munkaidő
van, akár a hivatalokban kell ügyet intézni, akár máshol, mert ott is 8-tól 4-ig van általában
ügyfélfogadás. Tudja a szociális részét is, nyilván. Nem a projekt alkalmazottja, de a
projektben be van fizetve.
- Hogyan értékeled most a szövetkezetet? Jól választottatok-e, felmértétek-e, egyáltalán
milyen gazdasági környezetbe, és piaci környezetbe került ez a termelő tevékenység?
- Hát erre nyilván nehéz válaszolni! Piackutatás történt, van rá igény, de elsősorban a kézzel
gyártott házi tésztára van igény, meg hát mi meg szeretnénk célozni ugye a konyhákat a
térségben! Most nyilván kisebb mennyiséggel, aztán meg majd kiderül, igényeknek
megfelelően!
- Azt mondod, a kézzel gyártottra van szükség? Tehát prémium kategóriás termékre?
- Igen!
Mert nekünk a kézzel gyártott tésztánk, az a csík lesz. És ezt keresik is!
- Arra számoltatok, hogy abban milyen termelési mennyiségek lehetségesek?
- Nem!
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- Nem, csak azt tudjátok, hogy jól el lehet adni!
- Igen!
- Kézműves termékként.
- Igen!
- Mert ez azért nem olcsó!
- Nem, nyilván nem olcsó, de nem is azt mondom, hogy ebből fog megélni majd a
szövetkezet, a prémium kategóriásból, hanem másik lédig kiszerelésben lehet, de hát ez a baj,
hogy nem termelünk, és így nem tudok konkrét adatokkal szolgálni.
- Mikorra várható a termelés?
- Jelen esetben annyi van, hogy már gépek, minden rendelkezésre áll, csak az áramot kell egy
kicsit megnövelni, mert kevés az áram a géphez! Úgy hogy a villanyszerelőt várjuk, és
kezdhetjük is!
- Érzékelsz-e különbséget mondjuk, hogy a tésztakészítő üzem nem szociális szövetkezetként
működik. Szervezeti kultúrában, a munkához való, az alkalmazottakhoz való viszonya? Tehát
egyáltalán van-e különbség, hogy ez egy szociális szövetkezeti forma, és nem KFT, vagy
részvénytársaság, vagy mondjuk a Gyermelyi ZRT?
- Hát ehhez az egészhez az is hozzájárul, hogy nálunk március elején vettük fel az
alkalmazottakat tagként, egyetlen egy ember volt tagunk, éppen most vettük fel őket. Nyilván
hogy nem viselkedtünk velük úgy, mint szövetkezeti tagok, hanem mint munkavállalók.
- Tehát nem látsz különbséget.
- Így nem látok különbséget, sőt! Azt mondom, hogy a mi szövetkezetünk hiába vagyunk,
voltunk nyolcan, de úgy effektíve ketten dolgoztunk bent!
- Tehát a nevüket adták a többiek, mi a szándékuk? Mi volt a motívum?
- A pályázatba magába bele volt építve a projektmenedzser. Nyilván ők is úgy gondolták,
hogy mi kapunk ezért valamit, akkor mi dolgozzunk. Nem, mert hogyha segítség kellett,
akkor nyilván ott voltak, csak ők effektíve nem dolgoztak bent! Tehát igazából, ha lett volna
egy Kft, vagy egy Bt, vagy egy szövetkezet, más lett volna.
- Akkor egy kicsit mondhatom, hogy ez nagyon leszűkíti akkor a pályázati lehetőség motiválta
a történetet? Tehát ez a „klasszikus dolog”, hogy erre lehet pályázni, és erre van a 100
százalékos támogatás. De ez most így nagyon felemás, mert a dolog története egészen más! A
filozófiája, a meggyőződése, az értékek. Mégis te úgy érzed, hogy te azt el tudod mondani,
hogy itt azért van egy szociális érzékenység.
- Igen! Mondjuk, bennem amúgy is van!
- Ki a menedzser?
- A párom.
- Igen, tehát ő, a projektmenedzselésért felelős! Van stratégiája a szövetkezetnek? Mit
szeretne elérni, mi lenne a hosszú távú cél, ami felé mentek?
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- Nyilván a célunk, az az lenne, hogy a termelésnek a bővítése, meg az üzemnek a bővítése.
Én nagyon szeretném, majd magát az alapanyagot is, hogyha mi tudnánk előállítani. Nem
merek olyat kinyilvánítani, hogy több embert foglalkoztassunk, mert ugye ezt nem lehet.
Sajnos ott tartunk, hogy nem bírjuk megtartani a nyolc embert se! Most van a
továbbfoglalkoztatási idő, július közepéig, ezt nyilván ki kell húznunk, három hónapos
továbbfoglalkoztatás, majd meglátjuk! Egyszerűen magukat az embereket sem értem, ilyen
szempontból! Rendben, értem én, hogy nincs semmi, úgy effektíve, termelés, munka, de hát
azért csak itt vannak nyolctól négyig, nem erőltetik meg magukat, és nincsen olyan hónapom,
hogy ne kapjak egy raklap táppénzes papírt!
- A mentalitás és a munkavállalói hozzáállás a probléma.
- Egyszerűen mi folyik le bennük? Amikor a férje alig keres valamit, ott van a két gyerek, el
kellene tartani, valamelyik nap rohan be hozzám, hogy haza kell azonnal menni, mert most
mondták le az egyik hitelét. Értem én, de akkor miért csinálta, hogy fizetés nélküli
szabadságra elmenjen?
- Ráadásul táppénzre meg nem tudod kifizetni a támogatásból.
- Hát ez az! De már többször elmondtam, hogy aki elmegy táppénzre, majd magának fogja
fizetni a táppénzét, mert nekem erre nincs lehetőségem.
- Neked egyébként ebben a projekt időszakban hihetetlen sok tapasztalatod összegyűlt. Azt
gondolom, hogy ezek után, vagy ezekre építve, hogyha újrakezdenéd, akkor hogy kezdenéd?
- Nyilván. Igen! Nem lett volna itt probléma, hogyha be tudjuk egy évben indítani ezt az
egészet! Nyilván akkor kértem volna egy módosítási lehetőséget, arra vonatkozóan, hogy
épületnek a fejlesztése, felújítására is tudjak fordítani, ezt az összeget ne saját pénzből kelljen
megcsinálni, vagy magát a hitelt jobban felhasználom. Mert kaptunk mi 8 millió forintot,
2012-ben.
- Milyen fedezet?
- Támogatás volt!
- A támogatás volt a fedezet
- Ugye mi 42 millió forintot nyertünk, mentünk ezzel a támogatási határozattal, hogy nyolc
tagra volt szükségünk. Kértük a Vállalkozás Fejlesztési Alapítványnak is a hozzájárulását, de
ez már nekik ismét egy technikai kérdés volt, meg az elnöknek, meg a cégvezetőnek kellett
volna a kezességvállalása. De ugye én, mint szövetkezeti tag annyival vagyok kezes a
szövetkezetben, amennyit én befizettem, tehát 70 ezer Ft.
- Tehát akkor tapasztalat, hogy mindenképpen elérnéd, hogy a foglalkoztatási időben legyen
támogatás.
- Igen, tehát azt mondom, hogyha el tudtuk volna indítani, akkor, amikor elterveztük, akkor
nekünk lett volna egy évünk arra, hogy olyan bevételt tudjunk, ami tiszta bevétel! Mert ugye a
foglalkoztatásért, megkaptuk a bérjárulék támogatást! Nincs annyi költségem!
- Az alapanyagot, azt miből tudtatok finanszírozni?
- Sajnos, így semmiből!
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- Mit csinálnál még másképpen? Mondtad az emberekkel a problémákat. Most így utólag mit
gondolsz? Az ő hozzáállásuk, szemléletük, azt mondtad, számodra meghökkentő!
- Igen! Ezzel igazából nem lehet mit csinálni! Az ember embereket toboroz, tudom, hogy az a
célom, hogy hátrányos helyzetűeknek akarok segíteni, olyanokat is keresek meg! Ugye akkor
még mindenki nagyon boldog, hogy végre van munkahelye. Mindenki lelkes, hogy ő ezt
csinálni akarom és, azt akarom, hogy működjön. És ilyenkor én is azt látom, hogy hát ez jó
lesz! Mert látom, hogy akar dolgozni, meg csinálni fogja! És nyilván, amikor eltelik egy két
hónap, akkor látom meg, hogy az a bizonyos ember milyen. Viszont amikor én már kifizettem
a 3 hónapos képzést utána, akkor már nem biztos, hogy én is el akarom küldeni, mert akkor
nekem még egy emberre ki kell fizetni a képzést, amire már nincsen keret!
- Ennek, szakmának azért van egy határozott technikája, és módszere! Teljesen egyetértek
abban veled, hogy a vidéki munkanélküliség jelenleg nagyon strukturálódik! A szociális
munka tud reményt adni, azok a szolgáltatások, amelyeknek a munkavállalói esélyek
fejlesztése, a motiváció a célja. Ezek a szakmai szolgáltatások mennyire fértek bele? Vagy
tudtatok ilyen jellegű foglalkozásokat beilleszteni, vagy egyáltalán van erre szándék? Van
erre fogadókészség? Egyáltalán benne van ez a gondolkodásban? Vagy ez van, amit mondtál,
én munkát adok ez elég, mert ez emeli föl az embert.
- Igen, inkább ez volt benne! Meg én igazából reményt láttam, meg igazából a fiatalokkal
nem tudunk mit kezdeni! Tehát az idősebbek azok még alkalmazhatóak jobban.
- Ezt súlyosabbnak érzed?
- Igen!
- Ez meg már generációs kérdés! Erre is lehetnek szakmai válaszok. Ez olyan szempontból
még nehezebb, hogy ott van, azaz életkori sajátosság, vitalitás, aktivitás. Mert, hogy mi tudja
őket motiválni? Ugye, itt kezdődik a történet!
- Meg az a bajom, hogy tehát amit itt láttam utána, hogy jönnek a klikkesedések!
- Hogyan érted? A munkavállalók között?
- Igen! Egymással szembefordulnak. Ennek következtében rossz a közérzet, rossz a hangulat,
és semmit nem lehet csinálni. Munkakörnél nem dolgozunk nyilván úgy, ahogy kellene
dolgozni, és ugye ezt az egész problémát is maguk a fiatalok, akik kiváltották! Kihagyhatatlan
az ilyen programokból a konfliktuskezelési tréning. Ne nevezzük tréningnek! Nevezzük
annak, hogy hogyan legyek személyesen hatékony. Hogyan kommunikáljak? Amit biztosan
nagyon sokan, nagyon rosszul csinálják az önismereti tréninget, nagyon rossz, és ettől van egy
hárítás. De nem szól másról a dolog, mint hogy tanítsuk meg őket alkalmazkodni! Nagyon
egyszerű részben hatékony technikák vannak! Nálunk volt ilyen, hogy munkára való
felkészítési tréning.
- Munkavállalói készségek, aha! Na és, hogy sikerült?
- Ilyen is volt. Volt közösség építő tréningünk is. Nyilván a közösség építő, mindenki elment,
tehát ez egy napos, bográcsozós lett volna, de nem volt rá igény.
- Nem ismeri az egyik munkavállaló a másikat!
- Nem!
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- Ezt végig kell kísérni! Egyébként volt is erre, lett volna erre lehetőség, hogy minden
negyedévbe valamilyen alkalom, nem?
- De volt, mi megcsináltuk. A munkaerő felkészítést is megcsináltuk, meg a közösségépítést
is.
- És nem érte el a hatását?
- Nem!
- Beszéltek-e erről a szövetkezetben? Mert, hogy ez a legfontosabb! A munkához való
hozzáállás, viszony. Kié a szövetkezet?
- Nekik nagyon nagy szükségük van arra, tehát még úgy szoktuk megoldani. hogy Tamás (a
projektmenedzser) átjön hozzájuk, és egyesével leül velük beszélgetni, hogy kinek mi a
problémája, kezdje el, mondja el. Amikor ketten vannak, akkor elmondják. Tehát amikor
csoportban vannak, és úgy mondja Tamás, hogy most mondjátok, akkor nem merik mondani!
De mindenki tudja, hogy valakinek ott van a szálka a szemében! Tehát mindig csak az jön,
hogy az nem úgy dolgozik, az megint szabadságon van.
- Szóval, azt kérdeztem, hogy ezek kérdések-e a szövetkezetben? De nyilván, amikor projektet
elszámolunk, akkor nem ezek a legfontosabb kérdések!
- Hát ezt is amúgy egy nagy problémának látom, ezzel nem tudunk mit csinálni!
- Hogyan látod a településen a humán erőforrás helyzetét, illetve a természeti erőforrást?!
Van-e jövőkép, vagy vannak-e erről gondolkodások!
- Nekünk, az összes munkavállalónk Örményesi, nekünk Kuncsorbáról nincsen emberünk.
Tehát itt volt egy másik problémánk, hogy át kell járni busszal. Mert nem mondtuk, hogy
akkor mindenki oldja meg, járjanak át busszal! Azt tudni kell, hogy Örményes, és Kuncsorba
között a közlekedés nagyon rossz! Tehát vagy azt mondja, hogy negyed 8-kor indul a busz, és
azt hiszem, 3 óra környékén megy vissza! És mondtam, hogy nincs ezzel probléma! Mert
akkor 7-től 3-ig van munka!
- Az ingázás miatt, ugye?
- Mi is beláttuk azt, hogy akinek gyereke van nem megfelelő ez így! Na meg hát ki kell
fizetni a buszbérletet! Akkor hozzá járulunk, de hát az nekünk10 ezer forint egy hónapra egy
embernek a két település között, és hét kilométerről beszélünk. Mint munkáltatónak 84, vagy
85 százalékát ki kell fizetni, és 9 emberről beszélünk, mert a szakmai vezető is ugye átjár
minden nap. Hogy ne legyen több sértődés, meg probléma, Tamás saját pénzből vett egy 9
személyes kisbuszt. Ezt a kisbuszt ugye tankoljuk.
- Ez egy szociális szövetkezeti hozzáállás! Hogy akkor oldjuk meg ezt magunknak!
- Ezt úgy tudtuk megoldani, hogy nagy gyorsasággal kerestünk egy kilenc személyes buszt,
amire nem igazán volt keret, de megoldottuk.
- Jó, tehát akkor nagyon elegánsan nem válaszoltál, hogy Kuncsorbán mire van lehetőség?
- Erre most jelen pillanatban azért is nagyon nehéz válaszolni, a településen nincsen iskola,
még nagyobb az elvándorlás, sok az idős. Igen, Kuncsorbán igazából nincsen semmi! Most
arra nyilván, hogy az üzemünk itt van, de majd be kell fektetni több dologba is.
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- Készült felmérés, koncepció a TÁMOP programban?
- Hát igen, ez a létszám Jó, nem azt mondom, mert ez a hagyományos része, meg kézzel
készítsük a tésztát, ez nyilván megmaradt Kuncsorbán! Az idősebb korosztály, meg sok az
idős, tehát ők erre alkalmasak! Azt nem tudom, hogy milyen kapacitással tudnak dolgozni,
nem tudom. Most van az önkormányzatnál egy olyan megállapodásunk, hogy amennyiben 20
munkavállalót akarok felvenni, lesz támogatás. Ezt elmondtam, a mostani munkavállalóknak,
bele lehet gondolni, hogy nekünk is sokkal egyszerűbb lenne, Kuncsorbai embereket
alkalmazni! Mert akkor nem kellett volna megvenni a buszt, vagy akár eladhatnánk a buszt is,
mert akkor itt helyben bejárnának az emberek dolgozni!
- Akkor még azért akarjátok ezt folytatni?
- Akarjuk! Azért van egy családi oldala is, nyilván. A párom édesanyjának egyik nagy álma
volt, ez is a szövetkezet, tehát a családi oldala is nyilván meg van! Már nem szeretnénk
abbahagyni! Tehát ő kereste meg, hogy egy ilyet jó lenne csinálni, megcsinálni ezt az ötletet.
- Arról kérdezlek még, van ennek értelme az emberek miatt is!? Egy dolog, hogy jövedelem a
családnak, viszont ehhez kell a kapacitás!
- Persze, mert mind a ketten ilyenek vagyunk, tehát segítünk, ahol tudunk.
- Azt mondod, hogy szeretünk segíteni, úgy hogy közben képessé teszünk embereket dolgozni.
Légy szíves azt mondd még, hogy az hogy te LEADER munkaszervezet vezetőként vagy,
hogyan látod, van az ilyen típusú szervezeteknek, mint mondjuk a szociális szövetkezet, vagy a
foglalkoztatási célú nonprofit szervezet, vagy a civil szervezet van esélye a vidékfejlesztésben?
Milyen esély, mit lehet rájuk bízni? Milyen az ő kapacitásuk? Mikor van kapacitásuk?
- Mindenféleképpen van kapacitásuk, csak mindenféleképpen pénzfüggő!
Tehát maga a LEADER-eknek a megvalósítása, a LEADER projekteknek a megvalósításánál
mindig az a legnagyobb probléma, hogy elő kell finanszírozni!
- Kiszorít olyanokat, akik nem képesek előfinanszírozni!
- Igazából, én azt mondom, hogy itt lehet, hogy a minisztériumnak kell átgondolni a
gondokat! Mert az, hogy a TÁMOP-os programnál, odaadják az előleget, amiből végig tudod
vinni akár a kétéves projektet is, az nagyon más, mint mondjuk egy MVH-s megvalósítás, ami
ugye nem egyszerű. Jó, mondogatják itt tavaly óta, hogy az MVH is szeretne úgy működni,
mint az NFÜ, nyilván jobb lenne! Az a baj, hogy a LEADER-nél egy nonprofit szervezet 100
százalékosan tud pályázni! Tehát bruttó módon van finanszírozva.
- Ez utólag.
- Tehát, hogyha olyan tagjai vannak a szervezetnek, aki képes arra, hogy betegye a pénzt,
addig, amíg nincs elszámolva, és mi azt tudjuk, hogy nem kevés idő, jó, most már gyorsítottak
a dolgokon, akkor ugye nincs probléma!
- LEADER csoportodban vannak civilek, akik pályáznak?
- Igen!
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- De ezek milyen mértékű pályázatok?
- Attól függ! Tehát civilek elsősorban kicsiket pályáznak, tehát maximum egy ilyen egy
millió forint értékű pályázatokat nyújtanak be, aki nagyobb pályázatot nyújt be, azt segíti az
önkormányzat.
- Tehát az önkormányzat egy kicsit segíti!
- Igen, de az olyan településen tud segíteni, ahol az önkormányzat, és az adott civil szervezet
jóban van. Például nálunk, a civil megvalósítás, a közösségi energia iparok létrehozása, öt
településen valósult meg most, most valósul meg. Napelemek felhelyezése, illetve
napkollektorok felhelyezése az intézményekre. Most ezt is mindenhol civil szervezet pályázta
meg, éppen ezért, mert… támogatott, és az önkormányzatnak a 27 százalékot, amire nem
képes az önkormányzat.
Másik oldala meg, hogy a szociális szövetkezetek a LEADER-t hogy kezeli egy jó kérdés!
Mert igazából, mint szociális szövetkezetről nem rendelkezik még ügyfél! Rendelkezik kis
mikro vállalkozásokról, de mint szociális szövetkezetről nem. Mondjuk ez is vitatható, mert a
szociális szövetkezet is kisvállalkozásba sorolható, de nem rendelkezik. És most így, hogy
pályázhat, nem pályázhat, így nem.
- Ezt köszönöm szépen, ez nagyon fontos! Ez le kell majd írnunk, ha javaslatokról is lesz szó.
És ha már javaslatok, akkor te hogyan látod a szociális gazdaság szervezeteit? Mire lenne
szükségük? Miben van hiány? Mi az, amire a politikának kéne válaszolni, mi az, amire
szakmailag kell? Mi az, amire helyben kell válaszolni? Hogy látod?
- Annyira nagyon még nem látom! De jönnek itt egyéb dolgok, hogy most mit szeretnék
megcsinálni akár a szövetkezetekkel is, de nem látni át még ezeket a dolgokat! Nyilván
kellene nagyobb támogatottság nekik is, hogy tudjanak működni, tudjanak fejlődni, de ezt
csak felülről lehet megkapni ezeket a támogatottságot! Most azt, hogy néha kapnak egy-egy
ilyen pályázatot, az nem biztos. Én igazából nem vagyok híve a közmunka programoknak se,
tehát én tudom, hogy egyes embereknek ez sokat segít, tehát a megélhetéshez, másoknak csak
kínlódás, mert a segély több mint amit kapnak közmunkába, de a közmunka is egy átjáró
megoldás! Tehát nem fogja megváltoztatni az életüket!
- Köszönöm szépen az interjút!
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2. interjú
Túrkeve Foglalkoztatásáért Alapítvány, Túrkeve
Interjú készült: Kun Lászlóné, elnök
- Te, aki Túrkevén régen közszereplő vagy, és a közösség meghatározó alakja, úgy gondoltam,
hogy fontos lenne végigbeszélnünk, hogy hogyan is látod te, a szociális gazdaságot. Ami
konkrétan idehozott bennünket, az a Túrkeve foglalkoztatásáért Alapítvány. A Túrkeve
Foglalkoztatásáért Alapítvány tevékenysége köré rendeznéd, és-e története köré azt, ami
fontos számodra, akkor ez lenne nekünk a célravezető! Mikor jött létre? Milyen előzménye
volt? Hogyan fejlődött működött?
- Az alapítványt 1993-ban hoztuk létre. Ez egy privát alapítvány volt. Azzal a céllal, hogy
1992-ben jogutód nélkül megszűnt egy Túrkeve életében nagyon fontos szerepet betöltő
vállalat, ez a 17-es számú Autójavító Vállalat, vagy mondhatnánk úgy is, hogy Tiszántúli
autójavító Vállalat. Ami azt jelentette, hogy 2 év alatt, 3 lépcsőben 1200 embernek szűnt meg
a munkaviszonya, és Túrkeve vonatkozásában ez egy 20-25 százalékos munkanélküliséget
jelentett! Hisz, nem csak az 1200 ember, hanem az ő családjuk is megérezte ezt a kritikus
helyzetet! Azt követően átalakult egy másik nagy foglalkoztató, a Tsz, ahol közel 2000 ember
dolgozott, és az elmúlt 20 év alatt százzá pördült ez a létszám. El lehet gondolni, hogy új
üzem egyetlen egy keletkezett, ahol 2-3 száz embert foglalkoztatnak, ez az Ábrahám Kft, ahol
német autóipar részére készítenek alkatrészeket, szállítanak be. Egyébként a volt autójavító
területén közel 300 embernek alakult ki munkahely kisebb nagyobb vállalatoknál! Itt körül
belül 13-15 vállalkozás működik a régi autójavító területén. Ez egy borzalmas, kritikus
helyzet abból a szempontból, biztos hallottatok már arról is, hogy pontosan ennek a
kiszolgáltatott helyzetnek, helyzetet nyúlták le, a fekete foglalkoztatók. Túrkeve megyeszerte
nagyon híres volt a fekete munkáról, híres jelenleg is. Már nem is akkora mértékben, hisz
ahogy a gazdaság nem pörög mindenfajta nagy fordulaton, ez természetesen a fekete
munkában is érezteti a hatását. Az itteni családoknak még az a kis bevétel forrása is elesett,
ami ugyan az ő nyugdíjas éveinek a lenyúlását jelentette, hisz abból keletkeztek azok a fekete
paloták, ahol fűtött medence, meg bejáró, és tudnék mutatni rengeteg olyan házat, ami
hihetetlen! Pláne, ha a tulajdonost megnéznénk. De hát ilyen alapon azt mondom, hogy ebbe a
városban egy tartós munkanélküliség van jelen, az elmúlt 20 évben, és ez még akkor, amikor
az alapítványt létrehoztuk, nem tudtuk, hogy mivé válik! Ezt most, így visszamenőleg tudom
elmondani. Akkor azzal a szándékkal hoztuk létre – én aki részt vettem az autójavító vállalat,
és feleltem érte, ez volt a feladatom, hogy a többlépcsős létszámleépítést levezényeljük, és
szakmailag ezt vezettem –, hogy a tartós munkanélküliséget megelőzzük. Nem volt Túrkevén
munkaerő szolgálati iroda, nem volt kihelyezett tagozat, tehát úgy gondoltam, hogy ennek az
1200 embernek tudjak olyan segítséget nyújtani, ami megkönnyítette volna ezt a nehéz
helyzetet. Bár akkor 2 év volt a munkanélküli járadék, addig kapták az emberek, majd utána
csökkent le, természetesen az évek alatt, egészen eddig a 3 hónapig. 1993-ban egy OFA
pályázat keretében még foglalkoztattam is néhány embert, pontosan azért, hogy tárjuk fel a
helyzetet, kezeljük! Tehát ez azt gondolom, hogy egy sikeres dolog volt akkor! Öt embert
tudtam foglalkoztatni egy éven keresztül.
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- Mit csinált, azaz öt ember?
- Ők olyan jellegű adatgyűjtéseket csináltak, amely segített abban, hogy információkat
adjunk megcsináltunk különféle kis tájékoztatókat, ugye akkor szűntek meg a munkakönyvek
is! Ezt tudnotok kell, mert sok embernek jelenleg is nagyon sok problémát okoz, mert a
munkakönyv kivonása, kis papírlapokat adtunk ki a leszereléshez. Van, aki kimosta, tehát
hogy mondjam? Végig felépítettük mi az alapítványnál azt, hogy tudjuk pótolni azoknak az
embereknek, újabb papírokat tudjunk kiadni, felszereltük az irodát másolókkal, és akkor
csináltunk kis tanfolyamokat annak idején, olyanokat, hogy összegyűjtöttünk 8-10 embert,
hogy állásinterjúkra hogyan lehet felkészülni, érdemes menni. Tehát valójában azt a szellemet
képviseltük, hogy abban, hogy az egyén megoldja a helyzetét, neki is szerepe van! Tehát ez
az, ami most nem megy! Hosszú távon se megy az, miután úgy gondoljuk, hogy hozzászoktak
az emberek annak idején az autójavítóban, hogy mindent megcsináljanak helyettük, és nem
alakult ki az a készség, hogy a saját ügyeinkbe, ha már megváltoztak a körülmények, akkor
kell magunknak is tenni érte!
- Ezek személyre szabott szolgáltatások voltak? Fölvettétek az adataikat, kis munkaügyi
központ modellt csináltatok?
- Önkéntes alapon működött! Úgy is, hogy például akkor kezdődött Ábrahám Károlynak a
vállalkozása, egy új üzem jött létre, egy Európa szintű üzem.
- Az Ábrahám vállalkozás mit csinál?
- Az Ábrahám Kft a német autópiacra szállít be. Tényleg Európai szintű üzemet sikerült
létrehozni, ez is az AFIT a másik végén. Majd egyszer, ha lesz rá mód, vagy lehetőség, akkor
bemutatlak, meg bemutatom azt, hogy ez a fiú minálunk volt a TMK-ban egy központi fűtés
gázszerelő, és abból nőtte ki magát. Mondom, hogy vannak sikeres, tehetséges emberek, vagy
jó helyen, jó időben, hát ezt lehet sokféleképpen ragozni.
- Vagy a kettő együtt!
- Vagy a kettő együtt! Szóval ő nagyon egy olyan szereplője ennek a területnek, ami azt
mondom eredményesen tette ebben az időszakban! Az összes többinél azt mondom, hogy
meglévő épületeket vásároltak meg, és nagyon kevés az, aki az autójavító volt
alaptevékenységében tevékenykedik. De vannak még sikeres, vállalkozók ami most indult,
mert tavaly nyerte meg, egy volt, hát azt mondom, hogy fiatalabb nálunk valamivel, de 78
milliót nyert egy pályázaton tavaly, és most csinál egy új csarnokot, ami talán arra ad
reményt, hogy fog még bővíteni a meglévő létszáma mellé. Ők is vasipari szerkezeteket
készítenek, építkezésekhez. Tehát ezt tudnám így elmondani, hogy az egyéb témában,
feldolgozóiparba, vagy kereskedelemben is, hát mondjuk jó, itt van ez a Tesco egy picit, de az
inkább ártott annak, hogy a kiskereskedők csökkentettek, meg be is zártak! Csökkent a
forgalmuk.
- Tehát akkor volt egy sikeres pályázatotok, csináltatok egy kis munkaerő piaci szolgáltató
irodát, egy kis team volt erre azt mondod. Képzés is volt? Információszolgáltatás?
- Mi nem voltunk benne, mert nem voltunk regisztrálva!
- Értem.
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- Gyakorlati úton igyekeztünk. Először csak azt mondom, hogy a volt kollegáim részére
hoztuk, utána ez városi lett. Tehát azért is, hogy már nem tettünk különbséget abban.
Gyűjtöttünk, voltak listáink, akkor a jelentkezőkről voltak adataink, és azokat ajánlottuk a
túrkezei és a környékbeli cégeknek.
- Ez munkaerő közvetítés!
- Így van! Van egy honlapunk, most azzal van egy kis probléma, mert itt a Datablognál van
egy peres ügyünk. Mivel volt egy másik jó pályázatunk, ezt így mondom, ez 4 évvel ezelőtt,
ezt a Leader-ben nyújtottuk be, és ez egy munkaerő szolgálat. Tehát Infó a térség
foglalkoztatásáért címszó alatt futott. Nálad dolgozott. Ő csinálta meg nekünk a honlapot. És
ez jól működött. Természetesen az én férjem értette, tudta, csinálta, aki sajnos tavaly meghalt
januárban. De nem is lett volna ezzel probléma, hanem az a baj, hogy a Databloga az e-mail
címeinket, meg ezeket a dolgokat egyszerűen valakinek odaadta. És most van egy per ez által,
nem tudom majd, hogy mi lesz a vége, de bepereltük a Datablgot ezért, mert három e-mail
címünk nem működik ezen a téren.
- Holott volt szerződésetek!
- Meg már nem is egy új keletű dolog volt! És nem is használja, és nem értik! Ez még egy
kicsit kitekintőbb volt, akkor még éltek a kistérségek, de aztán ő tovább bővítve a nem
kistérséghez tartozó, velük jó kapcsolatot ápolva is. Ugye voltam személyesen Karcagon,
Kisújszálláson, ahol kiajánlottuk ezeket a lehetőségeket, hogy ott is tudjanak róla, és legyen.
De hát mondom, van benne ez a kis zűr, ami elméletileg nem olyan soká meg fog oldódni.
- Akkor ez a tevékenység?
- Foglalkoztatást segítő tevékenység volt! A honlap, az olyan volt, hogy már rá lehetett, rakni
a hirdetéseket, és automatikusan működő jó rendszer volt!
- Azon nem gondolkodtatok, vagy nem volt cél, hogy termelést indítsatok? Vagy valamilyen
típusú foglalkoztatást?
- Nekem, most ezt így kell mondanom, hogy ez ugye, ez volt a társadalmi munka oldala, mint
alapítvány, ez teljesen ingyenes szolgáltatás volt. De nekem volt egy 40 fős varrodám, ahol
szintén innen, ez által merítettünk munkaerőt, meg egyebeket, de miután, én előrehozott
nyugdíjba mentem, 57 éves koromban, ezt akkor befejeztem.
- Tehát volt egy varroda, ami tehát Kft volt.
- Az a munka infó, szolgáltató és tanácsadó Bt. volt a neve Az egy Bt. volt, jelenleg is
megvan, ez az én bt-m, és ennek egyik ágazata volt a varroda. Tehát ahol dolgozott, volt
olyan hogy 40, Kisújszálláson is volt egy csoportunk, ott dolgoztak, tehát ez egy normál
foglalkoztató cég volt. És, hát valójában a gyakorlatban is. Ezt 92-ben hoztam létre ezt a
varrodát
- Tehát párhuzamosan hoztad létre
- Igen, Götz babagyárnak hoztuk létre a gyönyörű szép babákat varrtunk ruhát.
- Akkor ezt a nyugdíj miatt hagytad abba?
- Akkor abbahagytam, nem csak a nyugdíj miatt, hanem meghalt Götz úr, Franz Götz, a
világhírű Götz babagyár tulajdonosa, és egy olyan „rossz” ember vette át az üzemet, ami miatt
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nekem keletkezett 16 millió ki nem fizetett számlám, s emiatt nehézségek keletkeztek! Mert
nekem minden szállítót, minden ki kellett fizetnem a dolgozókat, tb-t, mindent! Ez késztetett
arra, hogy kezdett leépülni, akkor így történt az, hogy meghalt az a nő is, aki tartozott nekem
a 16 millióval. Tehát végérvényesen behajthatatlan a követelés meghalt az, aki felelt ezért a
pénzért! 12 évig tartott ez a per. Azért mondom, hogy amellett hogy ugye volt egy aktív
üzemem, volt egy alapítványom, volt egy végül is te tudod, hogy egy beteg, mozgássérült
férjem, aki már nem tudott járni.
- De szellemileg ép volt! Dolgozott!
- Teljesen! Mindenben!
- Tehát egy nagyon gyors fényképet kaptunk, és nagyon alapos átfogó képet arról, hogy hol is
tartott a 90.-es évek elején Túrkeve gazdasága, és a munkanélküliség. Hogyan látod most, hol
tart ez? És kiknek lehet egy helyi gazdaságfejlesztésben szerepe? Kik mozognak benne, mi az,
ami jellemzi? Miért nincs több szociális, illetve miért nincs több szervezet, amely mondjuk
szociális szövetkezet? Vagy nonprofit foglalkoztató? Hogyan alakult ez? Miben látod az okát?
- Tehát az előbb beszéltem, voltak itt is szociális foglalkoztatók, amikor még az állami
támogatás magasabb szintű volt! Majd néhány évvel ezelőtt, úgy mondom, visszafele menet,
nagyon sok olyan visszásságra is fény derült, ahol ezekkel a foglalkoztatókkal kapcsolatban
biztos, hogy szabálytalanságok merültek fel. Én nem mondom azt, hogy ezért csak.
Befejeződtek ezek most, talán egy néhány fő varrogat valahol, nem tudom valakinek be, de
nem jellemző az, hogy működne ilyen! Addig is volt valamikor egy Kinder tojás, akkor külön
fajta varrodák, ahol nagyon egyszerű munkában olyan emberek is részt tudtak venni, akik a
szakmában alsó szinten vannak, tehát betanított szintű munkások. Szerintem az, hogy
változott a piaci igény is, és nagyon kevés ilyen jellegű munka van. Most mi együttműködünk
a Contacttal is.
- A Contact Nonprofit Kft., és rehabilitációs foglalkoztatásban is, és akkor kész műveleteket
adtok át.
- Nem! Konkrét munkákat! Adunk ezt-azt, kötényeket, próbáljuk azt, hogy próbáljanak a
McDonnald’s pólókra is készíteni.
- Tehát, kapcsolatban vagytok nonprofit foglalkoztatókkal.
- Igen! De nem a munka infó, hanem ez a cég, az Alexikótextil Kft. Egyébként itt Túrkevén
kettő varroda van, egyik sem nonprofit. Meg kell mondani, hogy azért azt mondom, hogy a
kínai áru dömpingje miatt megszűnt a belső, meg a nagy munkanélküliség miatt, a belső
fogyasztás csökkenése miatt rengeteg okból lehet azt mondani, hogy miért nincs ezen a téren
haladás itt, hanem azt mondom, hogy visszaesés. Ezek a szövetkezetek már nem kaptak
munkát, mert nem volt igény, nem volt fizetőképes kereslet! Tehát a kínai áru ami őrült rossz
minőségű, egy fokban, de vannak jók is! Az a piacot teljesen átalakította! És azt gondolom,
hogy annak idején volt egy rossz döntés, hogy ilyen fokon engedték meg ezt a dolgot, mert
felszámolódott a fele könnyűipari cég. Mert itt a környékben is több varroda volt!
Kisújszállás, Mezőtúr, Túrkeve vonatkozásában elég sok! Akkor volt a Május 1 ruhagyár,
annak idején így tudták ennyi!
Elegantkeve Kft. pontosan így van. Ott valamikor 2-300 ember dolgozott, hát most 50!
Hát ezért gondolom azt, hogy ez mind-mind összefüggő kérdések ezzel! Egyéb
vonatkozásban, mint Túrkeve tudjátok első termelőszövetkezeti város volt, ahol a
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mezőgazdaság uralta a legnagyobb foglalkoztató ő volt, és Tsz-eink voltak, ez a gépesítéssel
ugye lecsökkent az igény a fizikai munkára, a nagyobb foglalkoztatásra, és ezért abba az
ágazatba se már nem dolgozhat annyi ember! Hisz ezek az óriási korszerű gépek rengeteg
embert helyettesítenek a termelésben! És helyette nincs semmi! Tehát mi nem tudtunk élni az
50-es években azzal, hogy első termelő szövetkezeti városként azt kérjük az ide látogató
prominens emberektől, hogy egy feldolgozóipar legyen, ami hosszútávon is tudott volna
valamit tenni! Akkor én még kicsi voltam, tehát ezt csak hallomásból tudom, hogy voltak
akkor, felkapott téma volt az, hogy szövetkezés, és ugye más ágazat nem igen van! Az
autóalkatrész gyár, amit mondtam, kisebb szövetkezeti csatornagyártás, meg itt helyben ezek
a vasipai tevékenységet folyatató cégek.
- Ezek többnyire valahova beszállítanak!
- Beszállítók, tehát egyedi termék nincs egyáltalán a városban.
- És akkor a civilek? Mert, hogy kezdetektől te szervezed a város civil szervezeteinek az
életét. Őbennük van ilyen potenciál? Látsz bennük ilyen lehetőséget? Hogy, mondjuk, mit
csinálnak? Mivel foglalkoznak? Miben szövetkeztek?
- Nem tudom! Most egy változó világot élnek a civil szervezetek. Ez az alapítvány, ami miatt
most itt ültök, és kérdeztetek is két éve lett közhasznú! Addig nem volt közhasznú, most meg
jövőre be fogja fejezni a közhasznú pályafutását, mi után egy fillérje sincs arra, hogy teljesítse
azokat az elvárásokat, ami alapján ezt lehet csinálni. Nem értjük ezt, de ez egy másik fejezet,
ebbe jobb is nem belemenni. Most azok a lobbi szervezetek, akik eddig is azért jöttek létre,
hogy jól érezzék magukat, valahova tartozzanak. Most itt volt ez a majális, aminek mutattam
a plakátját. Tehát 1800 ember eljött, vagy 2000, és 10 órától este 7 óráig ment a színpadon a
műsor, önmagunknak csináltuk, és egy gyönyörű nap volt azért, mert azok a szegény
családok, akik itt munka nélkül tengődtek, talán most voltak először a strandon, mert nem
tudják fizetni az 1000 forintos belépőt, most viszont ingyenessé tettük az egészet! Tehát
összeszedtük a belépőjegy árát a vállalkozóktól, és ezért teljesen kinyílt a kapu, és egész nap
boldog arcokat lehetett látni, aki még lehet, hogy most volt először az élmény medencében!
Hát ez a fizetség azért, hogy nagy munkával ezt így meg tudtuk oldani. És akkor brigádok,
csapatok mindenki a vállalat területéről, és egész munkás kollektívák kijöttek ott főztek! Az
egész nap nagyon klassz volt! Szóval nagy élmény volt! És tudod az, hogy a városnak talán ez
a gyógyfürdő az egyik kilábalási pontja lenne annak, hogy jelenleg is már jönnek ide német
turisták lakókocsival, és fejlődik, már most megint bővült a szállás lehetőség, meg minden, de
a túrkevei emberek nagy része nem volt még bent, és azért. Hát ugye, hogy magyarázza ezt
meg a gyerekének, hogy nem tudnak bemenni, mert 10 ezer forintba kerül egy nap, mikor
abból a pár fillérből örülnek, hogy tudnak élni, és akkor gondoltuk azt, hogy csináljuk meg
ezt! Már ez a harmadik év, amikor megcsináljuk a majálist. És úgy gondolom, hogy ez
nagyon emlékezetes volt, és nagyon jó!
- Van vele hobbi szervezetetek?
- A hobbiszervezetek, azokat nem veszélyezteti az a fajta dolog, hogy miből élünk,
működünk, mennyi a bankköltség, mit tudunk egyáltalán
- Tehát a tagdíjak fedezik a költségeiket!
- Eltartják, mennek ide-oda, összeadják a buszra a pénzt, hogyha átmennek a szomszédba, és
most is például, itt van! Most gépeltetem a levelet, amit Nagykörűből jöttek busszal, és
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felléptek, bemutatták, hát akkor, hogy mondjak nekik? Ezek azok az önkéntes
kapcsolatépítések, amikor nagyon jól tudják érezni az emberek, azzal csak elbeszélgetnek.
Van hol, hasonló korúak, hasonló érdeklődésűek az emberek.
- Milyen civil szervezetek működnek még?
- A természetvédők köre az itt van Túrkevén, és ők régóta, és eredményesen működnek,
nagyon jól tudnak pályázni.
- Ők foglalkoztatásban nem gondolkodnak?
- Hát van néhány ember.
- Olyan foglalkoztatás, amelynek lényege a szervezet működés tehát nem termelés?
- Nem! De gondolkodnak azon, talán majd nyitnak egy túrkevei termékeket forgalmazó
szociális szövetkezeti boltot, ahol lekvárokat, mit tudom én, szóval lesz még tejcsarnok,
tejcsarnokot, a régi tejcsarnokot, tehát vannak elképzelések.
- Tehát akkor elkezdtek akkor ők is abban gondolkodni, hogy helyi termék, és feldolgozás.
- Talán még most van folyamatban, igen! Hogy kialakítás alatt, de még nem működik, tehát
ezt azért ezt azért mondom, hogy így kapcsolódik ez a témához.
- Van még más jellegű civil szerveződés?
- Nézd, a városvédő, szépítő, és van egy úgy nevezett Kevi Érdeklődők Klubja, amely inkább
kirándulásokat, tehát pedagógusok inkább, akik ott abba a körbe járnak el. Most már a város
is nagyon kevés pénzt tud adni! Egy 10 ezer forintot egy évre egy jól működő civil
szervezetnek, az a bankszámlát sem tudja fenntartani! Na, most sok hobbikör úgy működik,
hogy a művelődési ház hatáskörében ott intézik a dolgokat, és az ad helyet, meg beosztják az
időpontokat, hogy mikor találkozzanak.
- Hogyan látod itt a település lakóiban vidékhez való viszonyt? Tehát, hogy ez egy negatív,
pozitív? Hogy ebből lehet erényt kovácsolni,lehet ezt erőforrásként kezelni?
- Megmondom őszintén, lehet, hogy én nem látom teljesen jól, de Túrkeve mindig is, - és
mondtam is annak idején egyszer egy nagy SZOT kongresszuson voltam, szólaltam föl, és
elmondtam,- ez a konok kunok birodalma. Azért, hogy a konok kunok birodalma, mert
egyszerűen nem hagyjuk magunkat! Ez a Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 7 város volt,
mert soha nem tudtak jól politizálni, tisztelet a kivételnek a mi vezetőink, hogy olyan jellegű
előnyöket kovácsoljanak az itt élő embereknek, hanem betöltötték csak a pozíciójukat. Volt
egy polgármesterünk, – nem a mostaniról beszélek, nem az adott helyzetről –, hanem volt 10
évig egy polgármesterünk, az aki az iskola igazgatója volt, az volt egy kivétel! Aki tudta úgy
szervezni a körülményeket, hogy Túrkeve, ez a pocsolyás, poros, és összejött Tokajiakkal.
Onnan követ hoztak, amikor a csúcson volt, akkor megcsinálták a város majdnem összes útját,
hogy most már nincs jó állapotban ez, de akkor voltak nagy! Akkor bevezették a gázt,
bevezették a vizet. Szóval a város fejlődött.
- Ez a 90-es évek eleje?
- Ez a 70-es 80-as
- Korábbi időszak.
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- Igen, akkor volt ő polgármester. Akkor nagyon jól mentek a vállalatok, tehát rengeteg
társadalmi munkával felépítettük a városi sportcsarnokot. Miket mondjak? Hát nagyon
eredményes, jó időszak volt! És ő meg tudta találni a megyei vezetőkkel is azt a hangot, ahol,
hát ugye nem mindig voltak ilyen eredményes vezetőink!
- Mire lenne szükség a vidékfejlesztésben szerinted?
- Azt gondolom, hogy egy 10 ezer lakosú város volt, most már 9200-an vagyunk, és itt biztos,
hogy hát most is nyertünk egy pályázatot fürdőnek a fejlesztésére, de ahhoz, hogy éppen a
fizetővendég szolgálat, vagy a táj érintetlensége miatt egy olyanfajta, nem mondom azt, hogy
falusi turizmus! De valójában részben a turisztikában lehetne úgy kitörni úgy, ahogy, érdekes,
jó termékeket, tehát szolgálná a turizmust. De még nem áll úgy számában a turizmus, hogy
ebből sok ember meg tudna élni! Holott az út azért arra vezet! Az egyik oldalon, a másik
oldalon csak kellene gondolkodni azon, hogy gyümölcsfeldolgozás, egyebet termelnek
kiskertekben is, vannak ilyen, vagy volt itt százmeggyesünk, ahelyett pöszmétés van, mert
ugye kihalt a monília miatt. Tehát a kisáru termesztésbe szintén lehetne, erre gondolok! Ott is
lehetne olyan befőtteket, dzsemeket, házi tésztákat, akár miket csinálni, amit ma most ha
végignéztek egy TV-t, tudjátok, hogy milyen sok rossz termék van úgy egyáltalán a polcokon.
És akkor a nagyanyáink sütése, tészta gyártása, akár mije, helyben gyártott tyúktojásokból,
helyben levő nagy gabonatermelés van itt. Tehát itt megvannak a feltételei annak, hogy akár
100-200 embert tudna ezen a téren foglalkoztatni.
- A feldolgozás terén! Tehát a mezőgazdasági termékek feldolgozása!
- hagyományai vannak! Valamikor itt csináltam süteménysütő versenyt, a nagyteremben
teljesen tele volt süteményekkel, mert dolgozott itt 300 nő! És akkor megcsináltuk, könyvben
kiadtuk a recepteket. Ahol most ülünk, itt volt a stúdió, mert volt rádiónk is, még az évben, és
volt gyönyörű kézimunka szakköreink. Tehát itt mi megtaláltuk azt, hogy amellett, hogy a
nők itt dolgoztak valamit, egyformák voltak, vagy még megelőzte az olaj hűtőgyártó az
irodistát, most így mondom. Sikerült legyőzni azt, hogy nem elválasztó volt, hanem összetartó
közösségek, ezekkel a programokkal!
- Köszönöm az interjút!
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3. interjú
BRUMM Szociális Szövetkezet, Rákóczifalva
Interjú készült: Bede Judit, elnök
- A kutatást Pályázaton nyertük a címe, A szociális gazdaság szervezeteinek vidékfejlesztési
kapacitásai.
Azt feltételeztük a pályázatnak a megírásakor, hogy bár egy alakuló szociális gazdaságban
vagyunk jelen, illetve, hogy Magyarországon a szociális gazdaság helyzete nem a legjobb,
legmagasabb szintű formában szociális gazdaságot építünk. Mert, hogy ennek
létjogosultságát már minden társadalmi formációban elismerik. Az volt a feltételezésünk,
hogy vannak a három alföldi megyében, Jász- Nagykunban, Békésben, és Csongrádban olyan
szociális gazdasági szervezetek, amelyeknek vannak vidékfejlesztési kapacitásai. Azt
gondoltuk, hogy azért ezt a három alföldi megyét választjuk, mert van sok azonosságunk,
nyilván vannak különbözőségek. Legalább 10 interjú felvételét vállaltuk, továbbá
fókuszcsoportos beszélgetést, és az egyik feltételezésünk az, hogy ezeket a szervezeteket lehet
különböző módon tipizálni. A felvetésünk az, hogy vannak induló, vannak fejlődő és vannak
hosszabb ideje stabilan gazdálkodó szervezetek, és ezek a szervezetek azok, amelyek ideálisan
vannak jelen ebben a szektorban. Az első kérdés az volt, hogy kik ezek a szociális gazdasági
szervezetek, a leginkább ide sorolható a szociális szövetkezet, de ide soroltuk a foglalkoztatási
célú nonprofit szervezeteket is.
A szervezet vezetője, és motorja, te vagy. Ti egy fejlődő, működő, és folyamatosan kapacitását
bővítő szervezetként azonosítjátok magatokat? Tehát egy kicsit erről is szól ez az interjú,
megpróbáljuk elhelyezni a ti szervezeteteket ebben. Másrészt, hogy megnézzük, hogy milyen
feltételek segítik elő, vagy akadályozzák, gátolják, hogy a gazdasági szerepvállalásuk jelentős
legyen.
Természetesen van egy vezérfonala az interjúnak, és hát annak ellenére, hogy mi már régen
dolgozunk együtt, most én olyan dolgokra is rá fogok kérdezni, amit nyilván én tudok, de a
kutatási beszámolót olvasók nem. Az első kérdéskör az a szervezeti életetekre kérdez rá, illetve
az első kérdéskör ez. Egy szervezet életútja hasonlít az emberi személyiség fejlődéséhez. Ugye
ott kezdődik, hogy van egy udvarlási, mármint a témával, és a szerveződési formával való
udvarlási fázis, hogy ismerkedünk, tapasztalatokat gyűjtünk, aztán jön az ötlet, aztán jön a
születés, aztán jön a csecsemőkor, amikor növekszik. Természetesen vannak hullámvölgyek, és
vannak kellemetlenebb időszakok. Mint ahogyan ez egy normális fejlődésben van, hogy
vannak krízisek.
Hogyan kezdődött? Ki álmodta meg? Hogyan történt ez a szakasz? Hogyan lett nálatok, itt
Rákóczifalván szociális szövetkezet? Felidéznéd-e ezeket az előzményeket?
- A szociális szövetkezet 2009-ben alakult meg. OFA támogatással jött létre, tulajdonképpen
az OFA-nak a pályázata két körre volt tervezve. Volt egy kis megalapozott ötlet, amire
lehetett építeni ezt az egészet. Rákóczifalván működik egy maci múzeum, iparművészeti
macik készülnek, hímzett macik, és kicsit kapcsolódott a maci múzeumhoz, a név is, a másik
dolog a kézművesség.
De hogy menjünk egy kicsit vissza! Működik egy egyesület, 1999 óta, az Emberkék az
Emberekért egyesület, amely segítette ennek a szociális szövetkezetnek a létrejöttét. A segített
szó talán nem is elég, hanem ötletadó volt és egyáltalán mindent fölvállalt, a pályázatírástól
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kezdve. Tulajdonképpen az egyesület érezte, hogy eljutott arra a pontra, amikor már az
egyesületi formán túlléptek.
- Vagyis ezt úgy érted, hogy szeretne valamilyen gazdasági szerepet vállalni?
- Igen.
- Termelni, és munkahelyet teremteni?
- Természetesem munkahelyteremtés. Már 2000-es év elején nézegettem, hogy milyen
szervezeti formák léteznek, amit ki lehetne építeni. Ezért egy egyesületi nonprofit szervezet
csinálja a közösségi programokat a településen, de igazán profitálni, és megélni, fennmaradni
még arra is kevés, hogy a fennmaradásához, a működtetéséhez nem mindig vannak bevételek,
nem mindig vannak megfelelő pályázatok. A másik dolog, mindent önkéntes munkával egy
bizonyos ideig el lehet végezni, meg végeztetni, de van egy határ, amikor eljön az idő, amikor
azt mondják, hogy valamiből meg is kell élni. Aki dolgozik, a családoknak haza kell vinni,
vagy a gyerekeket iskoláztatni. De tulajdonképpen kellett egy olyan szervezeti forma, amit
szeretnek az emberek, és itt van a településen. Ezekkel az emberekkel lehet, együtt dolgozni,
mert a létrejöttével ez mind szerepet játszott. Még annyit mondok, hogy 2007-ben az
egyesület akkreditált foglalkoztatással egy kicsit már szembenézett és tudta, hogyan működik.
- A Rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatban, akkreditált szervezettel, volt már a
foglalkoztatásban tapasztalatod?
- Igen volt tapasztalatom. Azelőtt pedig önkéntesekkel is egyéb projektek kapcsán TÁMOPos, és pályakezdő fiatalokkal is munkaügyi központ által. Nagyon sok mindent
megvalósítottunk, továbblépésre adott lehetőséget ez az új szervezeti forma mikor létrejött, és
mellénk társult. Nemcsak a törvény engedélyezte, hanem támogatást is igénybe lehetett venni,
ami úgy gondolom, hogy nagyon nagy szó volt, az induláshoz egy nagyon nagy segítség volt.
Ahogy ki volt ez írva akkoriban, hogy hátrányos helyzetű célcsoporttagokat kellett
foglalkoztatni, 50 százalékos részarányba bele venni.
Ez támogatás nélkül lehetetlen, hogy hét ember összeáll. Felvesznek embereket, hogy együtt
dolgozzanak, közösen együtt gondolkozzanak. És még a beruházás is akkor kezdődött el.
Termelni, beruházni, szóval ez lehetetlen volt egyszerre. Úgyhogy ezért volt jó ez a működési
forma.
- Még egy kicsit ismerjük meg, hogy tulajdonképpen mit is jelent? Volt egy értetlenség
mondjuk a környezetben? Hogy mit jelent az, hogy szociális szövetkezet?
- Természetesen volt! Ugye, hogy a törvény lehetőséget adott, pedig ez egy kis település.
- Mennyi a lakosság száma?
- 5700 fő körül van a lakosok száma. Tudomásom szerint itt a környéken, akkor tájt nem
alakultuk még szociális szövetkezetek, és elsőként alakultunk meg mi. Nem csak itt ebben a
közösségben, hanem azt lehet mondani, hogy az önkormányzatnak is teljesen újszerű volt,
idegen. Nem értették, hogy mi célt szolgál, mire van? Mindenképpen szükségünk lett volna
egy befogadó közösségre, itt beleértem az önkormányzati szférát, az állami szférát, és talán
akkor sokkal könnyebb lett volna elindulni.
- A motiváció az volt, hogy valamit újítani akartok?
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- Igen! Volt egy erőteljes innovációs késztetésünk. Újítani kellett, ez az újítás vonatkozott
arra, hogy gazdaságilag is, tehát termelésben is jelenjünk meg, és ez egy nagyon jó forma volt
ráadásul.
- És miért is volt jó forma?
- Mert egy közösségi, forma! Ráadásul támogatás is volt rá.
- De volt egy idegenség?
- Igen, volt egy idegenség, az újszerűsége miatt. Főleg mert még ez nem volt beágyazódva a
köztudatba. A másik dolog, hogy egy kicsit idegen még azért is volt, mert itt működött egy
nagyon jó termelőszövetkezet annak idején több mint 50 évig. Lehet így vagy úgy emlékezni
rá, és arra a rendszerre, de azért megnézzük az a szövetkezeti forma azért nagyon sok
embernek segített, volt munkájuk. Akkor épültek óvodák, akkor épültek a sportpályák,
nemcsak itt Rákóczifalván, hanem az egész országban! Természetesen nagyon sok ember
akkor tudott elmenni, az 50.-es 60-as években, a földműveseknek a gyermekei elmentek
főiskolára, szóval egy csomó olyan dolog volt, ami pluszt is adott! Természetesen a
negatívumokra is emlékeznek, mert sok emberben még az is él.
- Az Emberkék az Emberért egyesületek, amely elsődlegesen önkéntes munkára épített, majd
később, mint rehabilitációs foglalkoztató szervezetek. Megtapasztaltátok, hogy még ha
szociális jellegű, vagy támogató foglalkoztatásban, de kipróbáltátok, hogy megy ez nekünk. És
egy kicsit ebből az alapból jött az innováció, hogy na, akkor viszont szociális szövetkezet, ami
már azért nem megváltozott munkaképességűeknek „szól”, hanem kiknek?
- Tulajdonképpen, akik itt akarnak dolgozni, vagy valamit tenni, kreatív emberek számára.
- Az egyesületi tagok alapították a szociális szövetkezetet?
- Egy része igen, az egyesületi tagok.
- Néhány egyesületi tag lett tagja a szociális szövetkezetnek, és akkor mik voltak az induló
remények?
- Az induló remények, hogy végre beindulhat valami kézműves tevékenység, foglalkoztatás.
A termelőszövetkezetnél tartottunk, hogy lehet jót és rosszat mondani rá, és ez a szövetkezeti
forma ezért is okozott ellenérzéseket egy kicsit, mert nem tudták mire vélni. Aztán
tulajdonképpen, hogy mire épüljön? A maci múzeum volt, a kézművesség, a martfűi cipőgyár,
meg egyebek megszűntek, mihez értettek az emberek? Kapához, a növénytermesztéshez, és
valamilyen szinten a varráshoz, mivel cipő felsőrész készítő gyorstalpalót, végeztek el. És erre
alapoztuk, hogy tulajdonképpen ezekbe a munkakörökbe tudnánk alkalmazni, átképezni,
betanítani őket. És mégis azért legyen egy hagyomány, kapcsolódjon az itt lévő értékeinkhez.
- Ez a tevékenység egyébként a szövetkezetet megelőző szervezeti formában, magyarul a
rehabilitációs foglalkoztatásban már ismert volt nektek? Tehát ti a rehabilitációs
foglalkoztatásban milyen munkaköröket teremtettetek?
- A rehabilitációs foglalkoztatásban igazi piaci dolgokat nem szabad teremteni, mert ez a
projekt, a rehabilitációs foglalkoztatás mi a nonprofit szférában alkalmaztuk, üzleti
tevékenységet nem szabad folytatni! Rehabilitációt a közösség irányítja, az adminisztratív
alkalmazásokban, a takarításban A médiaközpont a Leader által jött létre, anno annak idején
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- És nincs termelő tevékenységük.
- Termelő tevékenység csak annyiban volt, hogy a mi bábukat állítottunk elő, kézműves
termékeket készítettünk.
- Akkor volt azért a termelésnek is csírája!
- A csírája megvolt, és akkor így befejeztük!
- A pályázat, amit az OFA támogatott, mit tartalmazott?
- Az indulásnál segített, ez arra lett elég. Két dologban indultunk el, a kézműves, a varrás, a
másik pedig a merített papír készítése, amely újra felhasznált anyagokból készül, és nem
igényelt különösebb betanító munkát, mondjuk az alapanyagnak az elkészítése, mert utána
kívánt azért valami kreativitást.
- Ez az OFA időszak milyen időszak?
- Nehéz. Egyszerűen nehéz volt!
- Mert ez az indulás volt? Egyébként is nehéz?
- Egyszerűen azért volt nehéz, mert egy év alatt, ahogy elkezdődött a projekt, termelnünk is
kellett, és beruházás is folyt. És még össze kellett szokni a társaságnak is. Szóval három
részből, egy, azért mert ez a szervezeti forma új volt, hogyan is működik, és igazából senki
sem tudta, nem volt tapasztalása, a másik, akkor volt a beruházás, és közben termeljünk, mert
úgy volt a pályázati projekt kiírás, nagyon sokat kellett tenni.
- Projektidőszak végére.
- Bevételeket is, több millió forint bevételt kellett teljesíteni egy év alatt.
- Akkor erre az időszakra visszatekintve, az indulásra visszatekintve, saját elképzeléseitek
mennyire valósultak meg? Mennyire kellett visszafogni, vagy módosítani azokat a
célkitűzéseket amelyek, most nem projekt szinten, hanem amit magatok elé tűztetek? Tehát,
hogy mit sikerült megvalósítani abból, amit mondtál, most már termelőként is jó lenne, kicsit
a kézműves hagyományt is jó lenne ápolni?
- Igen, kicsit módosítani kellett, sajnos van egy dolog, amely a szövetkezetnél nem úgy
teljesült, ahogyan szerettük volna, mégpedig a nyomdai szolgáltatás, mert volt ehhez a
kézművességhez egy nyomda is társítva, merített papírra tudunk nyomatni, és egyebekre.
Viszont hogyha ezek a gépek be vannak indítva, akkor azt járatni kell, és külön szakember
kell felvenni, mivel ez egy kézművesség, és nem úgy megy, hogy több ezer, vagy több
százezer példányszámban kimenjen valami. Ezt szerintem rosszul mértük föl, vagy pedig
nekünk kellett volna akár itt a településen belül olyan munkát kapni, akár az önkormányzattól
a helyi újság, vagy bármi készítése, amit nem kaptunk meg. Pedig célszerű lett volna, én úgy
gondolom.
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- Tehát vagy egy közepes kapacitásokkal rendelkező nyomdai gépetek?
- Használt nyomdai gépünk van, ami nincs kihasználva. Működőképes, de nincs kihasználva,
ez a rész egy kicsit megállt ezen a szinten. A másik a kézművesség, a bábkészítés, és az egyéb
figurakészítés, folyamatában az a része megy.
- Arra volt jó ez az első időszak, hogy kiderüljön, hogy minek tudtok piacot találni, megfelelő
eladást szervezni, és mondjuk ez a nyomdai dolog nem lett sikeres.
- Ez nem sikerült igazán, de lehet, hogyha ráálltunk volna, akkor pozitívan zárult volna.
Nincs elveszve, mert hogyha a jövőre gondolok nagyon jó, hogy van, bármikor használható,
be szoktuk néha indítani. Szóval az nincs veszve, csak hogy mondjam? Nagyon jó, hogy ha
több pillére van az embernek, csak nem bír mindig mindegyikre ráállni egyszerre!
- Na tehát akkor volt ez az indulás, tulajdonképpen nem voltak kapcsolatok, tapasztalatok,
meg volt ez alapozva ez a szociális szövetkezet. Mégis egy „új gyerek” született!
- Igen! Új gyerek itt is.
- És most hol tart ez a „gyerek”?
- Hát hol tart ez a „gyerek”? A gyerek életében is van olyan, amikor rosszabbul megy, vagy
jön a foga.
- Igen! „Gyerek” még ez a „gyerek”, vagy már „iskolás, vagy nagyobbacska”?
- Hát már szerintem az óvodát elhagyta! Elhagyta az óvodát. Természetesen, azért sok
mindent kell nézni az embernek.
- Mert tanulnia kell még, ugye? Azt mondod?
- Tanulnia kell, az önfeledt kornak vége van. Visszatérve, vége az OFA programnak, jön egy
új szakasz, a TÁMOP.
- Melyik TÁMOP program?
- A szövetkezeti TÁMOP!
Egy másik projekt, és megint a kézművességre alapoztunk, hogy tulajdonképpen a humán
erőforrást, azt mi is itt a településen, és megint a varrás jött a képbe, a varrással kapcsolatos
tevékenységek. Egyrészt azért, mert kapcsolódott a szövetkezet eddigi tevékenységéhez,
másrészt meg tulajdonképpen a célcsoport, hogy kit tudunk megtalálni, és ebből jött a képzés,
a textiltermék összeállító. A képzésben volt egy változás, mert mi kicsit elszálltunk, és úgy
gondoltuk, hogy kézi és gépi hímző képzéssel bővítenénk ezt. Viszont, amikor volt a toborzás,
és a felmérés, akkor azt tapasztaltuk meg, hogy a célcsoportból nem lehet egyből kézi, és gépi
hímzőt, hanem valami alapokat adó, textiltermék összeállító, mert nagyon nehéz lett volna
elvégezni ezeknek az emberkéknek ezt a tanfolyamot. Talán, hogyha ez úgy van, hogy van
egy tanfolyam, a textiltermék, és úgy lehetett volna továbblépni. Szóval ennyit erről a
képzésről. Textiltermék, és lakástextil készítő, kapcsolódott a bábokhoz, ez független, más a
neve, de ugyanúgy bábokat készítettek. Kiséleteztünk lakástextillel is, de igazán a bábok
azok, amik valahogy bejönnek, vagy közel állnak. Meg kell mondanom, hogy 2009-re az első
2 év az eléggé jól sikerült, már csak azon a szinten is, hogy kicsit betörtünk a szolnoki piacra.
A plázába állandóan árultunk, ha szabad így neveznem árusítási helye volt. Mi rendeztük,
olyan kapcsolatot sikerült kiépíteni, hogy a mikulást mi adtuk, játszóházat, szóval az elején
belementünk a sűrűjébe, és nagyon jó volt! Csak ugye utána az jött, hogy Szolnokon is a helyi
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vállalkozókat kellett támogatni, és Rákóczifalván voltunk, és utána nagyon nehéz helyzetbe
kerültünk. Jó kapcsolatunk van a szolnoki művelődési intézettel, szoktunk menni a
rendezvényeire, rendszeresen adunk játszóházat, ezért cserébe árulhatunk, vagy
reklámfelületet a Tiszai Harsonába adtunk, és azért is árulhattunk cserébe.
- Ez a Tiszai Harsona ez a ti újságotok?
- Igen, ez a mi folyóiratunk, alkalmi kiadvány, amely egy LEADER segítségével jött létre,
hamarabb létrejött, mint a Leader pályázat!
- Szóval akkor „iskolás a gyerek”! Mikor lesz felnőtt?
- Szerintem az nem csak tőlünk függ, ahhoz az kell, hogy mi is megerősödjünk, a másik,
hogy kell egy olyan befogadó közeg körülöttünk, amely elfogadja ezt a szervezeti formát.
- Bizalmatlanságot éreztette? Vagy távolságtartást, ami abból fakad, hogy még mindig
ismeretlen.
- Nem is igazán bizalmatlanság, ezt nem mondanám. Nem tudom most ezt megfogalmazni!
Mert nem bizalmatlanság, mert ismernek bennünket, tudják a munkánkat, hogy mit végzünk.
Inkább Kicsit érdektelenség! Fásultság, érdektelenség. Tehát itt van az a probléma, hogy
tulajdonképpen van egy lehetőség, amikor az emberek kicsit nyithatnának, és dobjuk be
magunkat, és ne várjuk azt, hogy kapunk-e segélyt, nem kapunk-e segélyt, mit kapunk-e!
Vagy ne szidjuk a rendszert, ez se jó, az se jó, hanem megpróbálja, hogy na, mit tudok tenni?
Keresek valami olyan helyet, akikkel össze lehet fogni, ahol előbbre lehet jutni, valami
érdekes dolgot csinálni, amire érdemes az ember.
- Folyamatosan arról beszélsz, hogy innováció. Érdekes, újszerű, olyat, amit még nem csinált
más.
- Igen!
- És azt mondod, hogy itt gyanús az innovatív ember? Aki másképp gondolkodik, egy kicsit
mást akar.
- Igen!
- Tehát hogy ez kényelmesebb. Elkényelmesedtek.
- Igen! Tulajdonképpen egy nyitottabb társadalom, nyitottabb helyi közösségekre lenne
szükség, akkor lehetne ezeket a dolgokat elfogadni, és talán be lehetne indítani egy lavinát!
De én nem tudom, hogy, és nem akarok visszakérdezni, hogy az országban más településeken,
ott hogyan működnek?
- Nagyon jó kérdés, de térjünk vissza. Judit, a szervezeti életutatokban a te szereped
változott? Módosult? Kellett elküldened embert, cserélődtek emberek, hogy volt ez?
- A szervezeti formában egyrészt cserélődtek is emberek, mert ez a TÁMOP program elvárta
új tagok felvételét, célcsoport tagjai közül. A másik dolog, én egy kicsit igyekeztem kicsit a
háttérben lenni, és fiataloknak, és most a szövetkezet vezetőjére gondolok, fiatal hölgyre, de
kellenének még emberek! Kellenének, meg befogadó emberek, fiatalok kellenének,
rugalmasak. Most én amit látok, és érzek itt a környékünkön, hogy, de akkor ki lehet térni az
iskola rendszerű képzésekre, mire ösztönzi ezeket a fiatalokat, tulajdonképpen hiányzik, és a
közösségbe több olyan ember kellene, mint említetted, hogy innovatív, mert különben a térség
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az úgy ellaposodik! Úgyhogy arra viszont rengeteg ilyen tréningszerű forma kellene.
Ösztönző, ami nincsen! Jó, beleírjuk a pályázati programokba, a tréningeket, de ezek
folyamatosan kellenének! Több rendszeres közösségépítő tréning kellene.
- Az elsők között voltál, 1990-es évek végén, hogy elhívtál civil fórumra, tudom szombat
délután volt, Civil képzést csináltunk, hány éve volt? Te az egyesületszervezéssel, és a helyi
média szervezésével abszolút közösségi munkát végzel, közösség fejlesztést csinálsz, ami a
vidékfejlesztésnek is alapja. És ebből is következik az értékelésed, hogy az aktivitás, az
elfásultság. Nem érzel fejlődést?
- Visszalépést érzek! Visszalépést érzek, mert itt, ahogy én végignéztem, és 2003-ban 27-30
fő vett rész egy a 90 órás képzésen. A jövőkép kialakítása volt a cél, a település, megvannak a
papírok. Most nem tudnál egy ilyet végrehajtani! Teleházat is működtetünk, közösség tér,
LCDL vizsgára felkészítő tanfolyamot, ahol több önkormányzati dolgozó is általunk végezte
el ezt a számítógépes tanfolyamot. Szóval, akkor 99-ben alakultunk, 2000-ben nyári táborok,
kölyök klub, fiatalok baráti köre ilyen szervezések voltak. 2002-ben beindítottuk a teleházat,
akkor ott országosan 167 teleház indult, és a megyében is elsőként alakultunk. Teleház 2005ben, a Rákóczi Hírmondó, a közösségi rádió létrejött, azóta is működik! 2007-ben
rehabilitációs foglalkoztatás, alaptanúsítvány megszerzése, sőt! Az önkormányzat alapítású
falugondnokságnak is mi készítettük el a rehabilitációs tervét. Ez volt 2007-ben. 2007-ben
pályáztunk a Leader Közép tiszai Turizmus Fejlesztési Médiaközpont létrehozása, ez 2008-tól
működik, ez azt jelenti, hogy itt két gépet, és egy fénymásolót kaptunk, és egy videokamerát,
és számtalan filmet készítettünk a település életéről. 2008-ban 21 fő foglalkoztatása volt itt a
településen, itt a szabados, egy nagyvállalat egy húsfeldolgozó, szóval a második legnagyobb
foglalkoztató voltunk, mint nonprofit szervezet. El lehet ezt mondani! És nemcsak
megváltozott munkaképességű embereket alkalmaztunk, hanem pályakezdőket is, egy másik
TÁMOP-os programból. Úgyhogy nagyon nagy foglalkoztató, így visszanézve, ahogy
beszélünk róla. Utána, ugye bejött az, hogy a média központ működtetése, 21 fő
foglalkoztatása volt.
- Az ő munkakörük mi volt?
- Itt a Közösségi téren belül végeztek olyan közösségi tevékenységeket, rádió, filmkészítés,
rendezvényekre mentünk ki, regisztráció, játszóház. Többféle rendezvényt szerveztünk,
mindenfajta olyan tevékenység, szóval nagyon sokrétű volt! Aztán szép lassan lecsökkentek
ezek a lehetőségek, hogy mi embert tudunk alkalmazni, a pályakezdő munkatapasztalata ugye
kevés. Beszűkültek a programok. Na, most a nonprofit szervezet nem tudja kitermelni egy
embernek a foglalkoztatását, és annak a járulék költségeit, és mind emellett a szervezetnek a
fenntartását.
- Úgy érzékeled, hogy bizonyos területen szűkülnek az ilyen típusú szervezeteknek a
lehetőségei, a foglalkoztatásra szánt összeg is csökken?
- Igen!
- Szűkülnek a források?
- Igen, és a lehetőségek!
- Befolyásolt-e benneteket a szövetkezet alapításban az, hogy egzisztenciális biztonságotok
növekedjen, szervezeti egzisztenciális, meg hát az egyéni egzisztenciátok is?
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- Igen!
- De ez, szerinted pozitív motivációs ág, abban az értelemben, hogy ez egy szociális
szövetkezet? Lehet ez pozitív? Tehát az egzisztenciális biztonság?
- Szerintem, ha egyesület szemszögéből nézzük nem pozitív. Mert én úgy gondolom, hogy
nem biztos, hogy egy nonprofit szervezetnek egy egyesületnek kell olyan tevékenységet
találni, amiből fenn tudja magát tartani, és működtetni tudja ezeket, hisz a funkciót
megnézzük, ezek olyan feladatok, amit biztosítani kellene.
- Úgy gondolod, hogy nem pusztán piaci?
- Igen, ezek nem piaci, a kultúrát az nem lehet pénzzel foganatosítani!
- Még van valami tényező amit szeretnél elmesélni?
- Csökkent a foglalkoztatásuk, volt, amikor 20-21 fő volt, és utána lecsökkent. 2010-től már
12 fő, 2011-ben. 2012-ben 8 fő foglalkoztatása volt, és pályáztunk a TÁMOP 2.6.2-be
kapcsolódunk ez a munkaerő piaci szolgáltatás fejlesztéséhez. Ez azért is fontos, mert az
elhangzottak alapján éreztük azt, hogy ezt a pályázat egy újabb lehetőség.
- Tulajdonképpen ez egy eléggé erős humán kapacitás, amit ti bevontok, és mozgattok!
Vannak partnerek, vagy riválisok?
- Riválisok igazán nincsenek. A településen más egyesület, nem tudok róla, hogy
foglalkoztatóban lenne akár egy fő is.
BÁ Körülbelül hány egyesületről beszélhetünk?
- 40 egyesület, de most ezt külön kell bontani, ezek közé tartoznak azok civil formációk
amelyek nem bejegyzettek. Tehát nyugdíjas klub, vagy valamilyen szövetséghez tartoznak.
De nagy fokú a civil szervezeteknek a száma a településen, bár ők is kezdenek most már
lecsökkeni. Szóval valahonnan most az a sugallat a településen, hogy nincs szükség a civil
szervezetekre. De hát tulajdonképpen ezek a megmozdulások lecsökkennek. Nem olyan aktív
az együttműködés se a civil szervezetek között, mint anno mondjuk 10 évvel ezelőtt volt!
- De ti azért abban is innovatívok voltatok, hogy szolgáltatást vállaltok, azzal, hogy
foglalkoztatást vállaltok, azzal egy professzionális munkát végeztek, és ez egy nagyon más
típusú civil működés, mint a szabadidőre szerveződők.
- Mint alapjában, ami megszokott a civil szervezetektől!
- De hogy ez kellett ez a tapasztalat, a szövetkezet alapításhoz?
- Nem tudom! Most erre nagyon nehéz, mert én csak ebből a szemszögből tudok erre
tekinteni. Tehát tulajdonképpen bizonyára.
- Akkor úgy kérdezem, hogy más a szociális szövetkezetek számodra, mint tagnak?
- Igen!
- De nem te vagy a vezetője.
- Igen!
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- A szociális szövetkezeti tagként működni, mint mondjuk az egyesületi tagként. Van-e ebben
különbség?
- Nekem azért nehéz erre válaszolni, mert egyesületi tagként, a vezetője vagyok, elnöke,
felelőse, viszont a szövetkezetnél tag vagyok, alapító tag, és felelősnek érzem magam. De hát
nem tudom úgy különvenni.
- Igazából a kérdésem az arra vonatkozik, hogy, a szövetkezet azért termelő funkciót kell
ellásson, és piaci szereplővé kell, hogy váljon! Ahhoz, hogy fenn tudjon maradni! A hivatását,
küldetését
- Szóval mások a kötelezettségek!
- Igen, tehát munkavállalóként is, mik azok a környezeti hatások amik érik, illetve mit tud?
- Nagyon nehéz fenntartani a szövetkezetet! Más, mint az egyesület, ugye az egyesület, mint
hogyha egy nagy munkaadó is, nonprofit szervezet, szóval más!
- Hát nézd, a REHAB támogatás azért az egy kiszámítható dolog!
- Igen!
- És azért az „egyszintű” működés!
- Igen, a szövetkezetnél pedig ez van, mert ki van írva, hogy projekt, az úgy van kiírva, hogy
oda kell tenni a szövetkezetnek is magát valamilyen formában, és az egy óriási nagy
felelősség, akár a továbbfoglalkoztatás, vagy az egyebeknek a megoldása! Szóval egy projekt,
amikor kiíródik egy szociális szövetkezet számára, sokkal nehezebb megvalósítani, mint
hogyha egy egyesület, egy nonprofit szervezet számára íródik ki egy pályázat, vagy projekt!
Mások a feltételek! Gazdálkodni kell, igen! Most nálunk a szövetkezet is közhasznú státuszú,
közhasznú szervezet. És tulajdonképpen még arra is kitérnék, hogy szociális, és ezt már
múltkor is beszéltünk róla! Gazdasági társaságnak veszik. De hát tudjuk, hogy a szociális az
általa megtermelt, vagy általa létrehozott úgymond tőke, profit .Csak ez annyira elenyésző, a
jelenlegi helyzetben.
- Igen, és miért elenyésző?
- Mert azt a jóléti „dolgot” megteremteni, saját tagjai számára nagyon nehéz. Tehát van a
fenntartása, fenn maradjon, és közben meg megteremtődjön a jóléti lehetőségek, a tagjai
számára! Ezt én úgy gondolom, hogy jelenleg gazdálkodó szervezetet ma alapjáraton,
működtetni az önmagában egy hihetetlen feladat! Úgy gondolom, hogy ez a nonprofit kft., ha
kft., ha részvénytársaság, ha akármilyen szervezeti forma, ez nehéz! Ez a kettő most még nem
lehet! Lehet, hogy majd egy 5 év múlva már, igen.
- És, akkor, ahhoz hogy 5 év múlva, hogy olyan legyen, „nagylány” legyen, „felnőtt fiú”
legyen? Ahhoz mi kell?
- Nagyon sokat dolgozni!
- Ez elég? Elég sokat dolgozni? Vagy mit értesz ez alatt, hogy sokat dolgozni? Van
hiányotok?
- Van erőforrás hiány!

142

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

- És annak mi az oka? Tehát mi hiányzik? Milyen tudás, milyen erősség?
- Olyan emberek hiányoznak, akik előre mernek önállóan, kreatívan gondolkodni. Mert
teljesen, más rendszerű szemléletet követelne.
- Pont azokat a tulajdonságokat mondod, ami elengedhetetlen a kockázatvállalási képesség,
- Nincs! Bátorság? Ez mind hiányzik! A mostani iskolai képzési rendszerben, ilyen fiatal
több diplomás, egyszerűen nagyon nehéz az, hogy megtalálni, hogy önállóan merjenek
gondolkodni! Kitűznek egy célt! Hiányzik az, hogy, hanem csak el vagyunk! És elúszunk, és
vagy lesz munkánk, munkahelyünk, elküldjük 20 helyre az önéletrajzot. Valami nagyon
hiányzik, és valami eldeformálódott! Ezért én is érzem azoknak az emberkéknek a hiányát,
akik nagyon jók lennének! Szóval az is hiányzik, hogy olyan emberek legyenek, hogy azért
nem most kell a fizetést, hanem később! Én megdolgozok, akkor önmagamnak megteremtem!
Mert adott a lehetőség! Én úgy gondolom, a mai világban is fontos lenne ez a hozzáállás!
Tehát ha valaki képes önállóan gondolkozni, tervezni, és eltökélt szándéka van valamilyen
irányba elmenni, az szerintem, ha talál egy olyan közeget, az szerintem el tudna indulni!
- Na, akkor most szedjük össze, hogy nektek milyen erőforrásaitok vannak! Van ugye
ingatlanotok?
- Ingatlanunk nincsen! Gépeink vannak! Eszközökre mondjuk építeni, lehet!
- Eszközök mik? Ez már most a szövetkezet, amiről beszélünk?
- Igen, a szövetkezetről beszélünk. Eszközeink vannak. Varrógépek, igaz hogy elavultak,
háztartási varrógépek, van két nyomdagépünk, van vágó gépünk. Van minden fajta
mezőgazdaságban használatos eszközünk. A fűnyírótól kezdve a permetezőig, fúró, fűkasza,
tehát ilyenekben is tudunk, rota. Tehát mezőgazdasági eszközök. Azt az OFA programban
szerveztük be.
- Amikor még a szövetkezet indult?
- Igen, úgyhogy ezek az eszközeink vannak.
- És ingatlan az nincs?
- Ingatlan nincs!
- Hol működtök?
- Két helyen vagyunk. Az önkormányzatnál vagyunk, egy bérelt helyiségben, és van még egy
székhely, ami lett akkreditáltatva, csak utána decemberben módosították az akkreditációs
rendszert! És megnövelték a befizetést, és utána a Brumm Szociális Szövetkezet nem
akkreditáltatta. Tehát a múlt év decemberéig akkreditáltatva volt a székhely, és utána nem
akkreditáltattuk újra.
- És most a szövetkezet már nem foglalkoztató?
- Nem, az egyesület a foglalkoztató.
- És a szövetkezetnek lehetne?
- Hát akkor, mert néztük az új pályázati kiírást, ami novemberben jelent meg az elmúlt évben,
új rendelet szerint akkor lehetett volna, azért nem is adtuk be, mert volt kitétel, hogy
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foglalkoztatónak kellett volna már előtte lenni, foglalkoztatni kellett volna már megváltozott
munkaképességű emberkéket.
- Mivel rendelkeztek még?
- Számítógépek.
- Irodai kapacitás.
- Igen. Irodai kapacitás. Van kézműves, varró helyiség Egy diplomás kolléganő aki
társadalomtudományi területen diplomázott.
- Valamilyen humán erőforrás hiányzik?
- Marketing! Hiányzik a marketing.
- És hol érhető el a marketinges? Van képzés, itt van a Szolnoki Főiskola a közelben.
- De van marketinges!
- És nem tudtátok most ide csábítani valakit?
- Próbáltam már, azon is gondolkoztam, hogy a gyakorlati hely is lehetnénk, hogy ha
tudnánk valami olyat biztosítani, hogy megismerjenek bennünket, az nagyon jó lenne!
- Nem sikerült a marketing.
- Pedig az nagyon fontos lenne! Külön legalább két olyan szakember, aki csak erre rááll, és
ezt csinálja. Leggyengébb láncszemünk ez!
- Igen, értem! Ez már nem is új keletű dolog? Hogy a marketinget meg kéne oldani! Most
azért az új pályázatban lesz rá lehetőség, biztos nézted?
- Igen, hogy nem egy nagy összegben.
- Hát, ami még nekem itt kérdés, az a gazdasági hatékonyság, ha ejtenél róla pár szót.
- Igen, a gazdasági hatékonyság. Magyarul, befektetések, megtérülések. Költség, haszon.
Hogyan van ez? Mert a szociális jelzőt a gazdaságról, nyelik a pénzt. Mintha tölcsérbe
beletennénk, vannak ilyen előítéletek.
- Tehát nem érdemes befektetni a szociális gazdaságba.
- Nem befektetni, épp az, hogy be kell fektetni, még többet kell a szociális gazdaságba
befektetni! Kell forrásbevonás többféle formában is.
- A mostani szakaszában a szövetkezet milyen célokat tűz ki, milyen stratégiái vannak?
- A szövetkezet szeretne egy kicsit bővíteni, ugye eddig a kézművesség volt, ami fő
csapásvonalunk volt. Most már szerintem két éve a mezőgazdasággal szeretnénk foglalkozni
Mezőgazdaságra, szeretnénk egy kicsit áttérni, annál is inkább, mert mindenkinek van
kiskertje, gyümölcsöse, azért megnézzük, hogy ebben az országrészben a gyümölcs, és
szőlőtermeléssel, mezőgazdasággal foglalkoztak. És most nem a búza, árpa, termelésre
gondolok.
Hanem ami a háztájban megterem, és azt hogyan lehetne hasznosítani, feldolgozni. Mert nem
a termelésre gondolok, hanem inkább a feldolgozásra. Annál is inkább, mert nagyon sok
ember küszködik azzal, hogy megtermeli, sok pénzt fektet vegyszerbe, permetező munkába,
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és nem tudja eladni! Nem tud belőle profitálni bevételeket! Tulajdonképpen az a csere, amit
nagyon jó lenne, ha a szociális gazdaságban létrejönne, hogy igazán nem a pénz játszana
szerepet, hanem a termékek cseréje jönne létre, ez még nem valósulhat meg manapság.
Próbálkozások folynak, de még nem tartunk ott! Hát akkor mi marad azokkal a termékekkel,
mondjuk a gyümölccsel, vagy amit megtermelnek? Nem szedik fel, nem használnak már erre
plusz energiát! Na, ebből következne, olya dolgot kellene csinálni, ami a fűszernövények,
gyógynövények, és gyümölcsfeldolgozása lenne, még pedig a hagyományos feldolgozás, és
az aszalás. Igaz, hogy nagyon sok déli gyümölcsöt hoznak be, igaz, hogy külföldről és a déli
országrészekből aszalással, de itt a magyar termékeknek lehetne egy olyan, ami nem gázos,
nem fatüzeléses, hanem megújuló energiaforrásokat kellene felhasználni! Hisz azért van annyi
napsütéses órák száma, hogy ezt ki lehetne használni!
- Ez azt jelenti, hogy bővülést terveztek!
- Igen, azt mindenképpen, de ami jó az, meg maradjon, bizonyítottan. A bábuk készítését azt
szeretném, mennyire fontos az oktatásban, pedagógiában már kicsi kortól kezdve egyre
jobban előtérbe fog kerülni, és vissza fognak térni a szülők, a nagyszülők, a hagyományos
játékokhoz, természetes alapanyagokhoz.
- Nem technikai játékokhoz!
- Meg kell tartanunk, és meg is szeretnénk, mert nagyon jó alkotni, hogy az egy másik világ!
Próbálkozunk mással, igen, lekvárt is főztünk már, a nyáron, szilvalekvárt közösen!
Megpróbálunk helyi piacokat, mert tudjuk, hogy van máshol szövetkezet, és hasonló cipőben
vannak, hogy a feldolgozás, és helyi piac nagyon nehéz, nagyon nehéz ezt keresni! Reméljük,
hogy ezek egyre jobban előtérbe fognak kerülni! És elismerik ezeket a dolgokat, és ezeknek a
fontosságát! Most indul majd június elsején a fejlesztési program. Mi beadtunk egy pályázatot
a svájci alaphoz ez az üvegház, és a helyi piacra gondoltunk. Ez Francia országban van,
önkormányzat segíti az embereket, akiknek olyan megélhetési gondjaik vannak, vagy pedig
termelésre készteti őket. Bali Pistával beszéltem, hogy kosaras termékek, hogy van egy bolt,
és mindenki beviheti a kosarába, és akkor kifizeti az önkormányzat, besegít a boltosnak, az
üzemeltetőnek, hogy nem az egészet kell kifizetni, és ezzel ösztönözi őket, hogy termeljenek,
és vigyék oda! És amikor itt felvetettem, nem értették.
- Itt még nem fogadókészek az ilyen innovációra! Mert az a tapasztalatod, hogy a
kistelepülésen élő emberek a konyhakertjükben élő növényeket művelik?
- Hát az a tapasztalatom, hogy nem igazán művelik! Viszont pénzük nincs, és nincs mit
enniük! Leszűkült az állattenyésztés otthon, a házi termékek, a kukorica, drága a búza, nem
termelnek, inkább nem termelnek semmit! Nincs állat, viszont az önkormányzat meg nem tud
annyi szociális támogatást, meg egyebeket biztosítani! De ezzel ösztönözni lehetne az
embereket, nem tudom, hogy miért nem értik. Az önkormányzat beszáll az üzleti
infrastruktúra működésébe, de ez itt beszáll egy ilyen módszerrel, hogy adnék egy részt
belőle, kifizeti egy részét a krumplinak? Szükség lenne együttműködésre.
Bár itt próbálkoztak bolttal, és nem sikerült! De én hiszek benne! Hogy el fognak jutni odáig
az emberek, lehet, hogy még nem annyira éhesek, idézőjelben, elnézést! Hogy el fognak odáig
jutni, hogy megnézik, hogy mik azok az értékek, amik itt vannak, miket tudnak felhasználni,
miket tudnak közösen.
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- Judit, támogatás nélkül hány embert tudna eltartani, mondjuk a varró műhely? Mennyi
bevételt tudna, mennyi ember eltartását a jelenlegi kapacitás?
- Kettő állást talán.
- A termékfeldolgozás jobb lehetőség?
- Tulajdonképpen megnéztük, hogy az aszalványok kilónkénti árát, megnéztük mekkora
területen mennyit lehet, milyen feldolgozást, és hogyha ilyen kombinált, és alternatív
energiaforrásokra támaszkodó rendszert építünk ki, akkor a költsége sokkal kevesebb, és az
előállítása, mint a mostani gázos, vagy fatüzelésű aszalványoknak. És van még egy nagyon
fontos, ez ösztönözné arra az embereket, az ilyen típusú energiafelhasználásra. Ez példaértékű
dologgá válhatna. És van még egy dolog! Ha rájönnek az emberek, hogy nem kell kidobni a
gyümölcsöt, hanem más tartósítási módszerekkel is el lehet, hogy azt mondja, hogy gyertek,
hozzátok el, hadd aszaljam meg, és akkor szívesebben termel! Úgy hogy szerintem
párhozamosan több csatornát lehetne kiépíteni.
- Erre látsz forrást, erre a tervedre?
- Mindenképpen úgy gondolom, hogy egy szövetkezetnek, az egy dolog, hogy mi egy
kézműves akármire berendezkedtünk, az hogy szolgáltatásokat is vállalunk egyébként, ahogy
festés, fakivágás, de ez minimális. Mindenképpen keresni kell azokat a csatornákat, amiket
még be lehet építeni, tehát megnézni, hogy itt az alföldön mink van, milyen területen
vagyunk, miket tudunk felhasználni.
- Még arra kérlek, hogy a kapcsolatrendszeretekről beszélj! Nyilván hallható, meg látható,
hogy te tudatos vezető vagy, és vezető fontos tulajdonsága, hogy a belső és a külső
környezetre is jó hatást gyakorol, megfelelő hatást tart a cél elérése érdekében! Milyenek a
külső kapcsolataitok? Kik vannak? Kikre lehet számítani? Vannak-e stratégiai, operatív
személyek?
- Hát kevés a külső kapcsolatrendszer, az a helyzet, hogy mivel kevés a humán erőforrás, és a
kapacitásunk, ezért nagyon kevés időt tudunk szánni a külső kapcsolatrendszerek kiépítésére.
A napi feladatok „elviszik” ennek a menedzseri feladatokat.
Egyre több a papírmunka, és mindent együttvéve azért elvonja a figyelmet! A belső erőforrás
kapacitásunk, humán erőforrás kapacitásunk az pedig változó. Nagyon kevés az idő, amit
együttgondolkodással tudunk eltölteni, és rendezéssel. Szóval még több kellene még
szorosabb!
- Te tagja vagy az Észak Alföldi Régió Szociális szövetkezeti szervezet hálózata által
megnevezett koordinációnak, téged kiválasztottak szakmai műhely keretében
koordinátoroknak, Mennyire vagytok kapcsolatban a többi szövetkezettel?
- Hát egy két kapcsolatom megmaradt. Voltunk Debrecenben egy megbeszélésen, ahol
nagyon jó volt, tapasztalatcserének is megfelelt. Azért vannak még azok a régi szövetkezetek,
akinek szerintem példaértékű a működése, vagy újszerű, a Panyolai szövetkezetek, nagyon
fontos lenne több kapcsolatot kiépíteni, mert úgy tudunk tapasztalatot cserélni, tanulni
egymástól, hogyha többet tudnánk együtt dolgozni. Az még nagyon jó lenne, hogyha egy
olyan munkacsoport tudna létrejönni, ahol tudnának együttgondolkodni, és tapasztalatokat
cserélni.
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- A vásárlás a piaci együttműködés az beindult? Volt egy ilyen szándéka ennek a hálózatnak!
- Igen, de nem indult be. Nincs elfelejtve. Tulajdonképpen itt, ahogy kevés az idő a külső
kapcsolatokra, erre kellene nagyon „rámenni”! Sőt! A jelenlegi helyzetben fontosabb lenne,
mint a belső kapcsolatoknak a kiépítése! Az lenne jó, ha ez a sok szociális, és sokrétű
szociális szövetkezet akár itt az Észak-Alföldi régión belül ne csak 2-3 szövetkezet tudna
tapasztalatot cserélni, hanem napi szintem tudnánk egymásról, hogy mit hogy csináljunk,
hogyan, vagy akár szolgáltatásokat egymástól vásárolni, termékcsere, és egyebek. Tehát
valahol, valamikor el kell indulni ennek a folyamatnak. Akár így, hogy Panyola adjon 20 üveg
szilvalekvárt, én meg adok ennyi bábot.
- Ehhez jó munkakapcsolat kell! Zárszó, te milyen feltételek között látsz pozitív kimenetét a
szociális szövetkezetnek, mi kell a fenntarthatósághoz? Milyen feltételek között látsz pozitív
kimenetet?
- A támogatásokat mindenképpen biztosítani kell. Annyira újszerű ez a szervezeti forma,
hogy tulajdonképpen ennél többet kell segíteni. Mert azt akarjuk, amiért létrehozták ezt a
szervezeti formát, az megvalósuljon, és tényleg embereket ösztönözzön arra, hogy együtt
dolgozzanak, és munkalehetőséget tudjanak teremteni. És hogyha ez egy kicsit megerősödik,
akkor egyre nagyobb körben, és akkor ezzel a szociális gazdasággal az állam is jól jár, hisz
kevesebben fognak odamenni az önkormányzathoz segélyért, meg tanulnak egy kicsit
közösen gondolkozni, tenni magukért, de ez támogatás nélkül nem megy, nem is várható el.
Még pedig egyrészt azért, mert ha szolgáltatást, vagy terméket, kézműves terméket állítunk
elő. Ahhoz az kell, hogy a hazai terméket úgy védeni a piacon, és úgy megerősödjön, hogy
nagyon fontos legyen! Ez legyen kézműves, legyen a mezőgazdasági termék, gyümölcs,
bármi! Ezt kellene védeni sokkal jobban! Saját magunknak nem tudunk piacot teremteni így
az országban! A külföldi az meg már megint másik dolog lesz! Szolgáltatás! Itt vannak a
szolgáltatások. Szerintem a szolgáltatások nagy része egy harc, meg kompetenciaféltés. Na,
most, hogyha a szövetkezetek, szociális szövetkezetek számára, vagy ha nem is a
szövetkezetek! Nonprofit szféra számára lennének leadva szolgáltatások, itt volt erre példa az
óvoda, vagy iskola, vagy bármi, idősek otthona, vagy bármi olyan rendszert, akkor az
államnak könnyebb lenne! Nem kellene intézményrendszereket fenntartani! Ezek a
szervezetek, a nonprofit szervezetek, vagy szociális szövetkezetek, ezeket fenntartanák,
ugyanúgy munkalehetőséget teremtenének, és lehet, hogy másképp gondolkoznának.
Rugalmasabbak lennének.
- Köszönöm a beszélgetést!
- Én is köszönöm!
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4. interjú
Szent Lázár Alapítvány, Békés
Interjú készült: Gyetvai Gellért igazgató
- Az első témakör, milyen egy rövid szervezeti életút, a vezető szemével. Voltak-e
mérföldkövek, ha igen, akkor melyek? A második kérdéskör hogy hogyan látod a szervezeted
helyét a vidékfejlesztésben, illetve a szociális gazdaságban?A következő gondolatmenet pedig
az lenne, hogy hogyan látod a szervezet lehetőségeit ezekben a szektorokban? Milyen jövőbeli
lehetőségeket látsz, és milyen javaslataid vannak? Tehát erről szólna ez az egy óra. A végén
pedig azzal zárnánk az interjút, hogy hol olvashatunk rólatok!
- Gyetvai Gellért vagyok, a Szent Lázár alapítvány igazgatója, és az intézményeknek a
vezetője. A Szent Lázár alapítvány 1996 óta működik Békés megyében. Az első időkben
összesen 150-200 ember foglalkoztatását végezte a Lazarus Kft-n belül. Gyakorlatilag az
akkreditált foglalkoztatás és az adományozás volt a fő tevékenységünk 2006-ig.
2006-ban indította az alapítvány az első intézményét. Az első két évben kettő, majd egy
harmadik pszichiátriai intézetet hozott létre a 2008-as évet bezáróan. Ezek mind nappali
ellátók és foglalkoztatók voltak, ahol nagymértékben tudtuk kamatoztatni az akkreditált
foglalkoztatásban tapasztaltakat, látottakat, hallottakat. A három pszichiátriai intézetben 90 fő
kapott pszichiátriai ellátást, és erre épülve foglalkoztatásban is részesültek. A foglalkoztatás
tehát mindvégig elkísérte az alapítvány a működését. Természetesen még ehhez kapcsolódik,
hogy 2006 óta folyamatosan benne vagyunk különböző pályázatokban is, amelyek zömmel
vagy foglalkoztatáshoz kapcsolódnak, vagy ide kötődő kutatáshoz.
Számos helyen jártunk, sok mindent láttunk, sokféle módszert kipróbáltunk ez idő alatt, és
ennek következményeként 2006-2007-ben úgy döntöttünk, hogy másképp akarjuk csinálni a
foglalkoztatást, mint ahogy általában máshol láttuk (miközben voltak követendő kivételek). A
tapasztalataink azt mutatták, hogy az ún. munka alapú foglalkoztatás, vagyis amikor a
foglalkoztatás valóságos munkavégzéssel is párosul, annak minden piaci elemével együtt,
nincs oly mértékben elterjedve, mint amennyire várható volna (és ahogy a jogszabályok ezt
„elvárnák”). Mivel egyetlen érv sem volt ez út ellen, viszont számos mellette, emellett
köteleztük el magunkat, és az itteni lehetőségek kutatásába kezdtünk 2008-ban. Szerettük
volna látni, hogy ahol működik, vagyis ahol a foglalkoztatás a lehető legszorosabban
gazdasági tevékenységnek is minősül, ott hogyan működik. Fontos kutatásunk volt 2010-ben,
amely az ország összes pszichiátriai intézetére kiterjedt (ahol szociális foglalkoztatás is zajlott
ekkor). Ezekben végeztünk kérdőíves kutatást, hogy megnézzük, azok akik munkaalapon
foglalkoztatottak, és azok, akik egyéb alapon, azok között van-e különbség rehabilitációs
hatékonyságban? Szociális kompetenciák, egészségi és mentális állapot, e három kutatási
terület volt a fókuszban. Gyakorlatilag az mondhatom, hogy a fő változók mentén 95
százalékban egyértelműen „győzött” az a foglalkoztatási forma, amikor a foglalkoztatás
ténylegesen munkavégzéssel is párosul, vagyis amikor nem csak egy feladat elvégzésről van
szó, hogy „teljék az idő”, hanem kifejezetten munkavégzés zajlik, annak minden elemével.
Egyébként saját magunknál figyeltünk föl rá először, amikor elkezdtünk az ellátottjainknak a
szociális foglalkoztatásban tényleges munkát adni, hogy milyen minőségi változás áll be az
életükben egyes területeken. Induláskor ugyanis nem sikerült megfelelő munkákat találni, így
ekkor igyekeztünk elfoglalni őket, de hát ők maguk és mi is észrevettük az óriási különbséget
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a kétféle tevékenységi forma között - amikor csak elfoglalják magukat, vagy amikor tényleges
munkát végeznek, értékeset, értékteremtőnek érzik magukat.
- Figyelem, hogy hol tartunk a mérföldkövekben, mert ezt azt hiszem, hogy nagyon fontos
lenne tisztáznunk. Amikor azt mondod, hogy munka alapú, akkor a tevékenység
strukturáltságában, eredményében, tehát a teljesítményében van különbség?
- Így van. Illetve nagyon lényeges dolog mindez. Ma a szociális foglalkoztatásban, és
gyakran az akkreditált vagy sokszor bármilyen védett foglalkoztatásban - bizonyos
értelemben mindet a védett típusú foglalkoztatásba sorolom be. Nem mindig tesznek
megfelelő különbséget munka és munka között.
Azért mielőtt bármilyen filozófiai kategóriákba belemennénk, a modern munkavégzés néhány
jellegzetességéből induljunk ki! Könnyen félreérthető ugyanis mindez, ha nem látjuk az
egészet egyben. Egyrészt valóban megjelenik a strukturáltság - maga a munka által strukturált
idő fontos. Például, hogy nem akkor megy ki cigizni, amikor akar, nem akkor megy ki vécére,
amikor akar. Persze, vannak kivételek. Egy fogyatékosnál másképp kell kezelni egyes
dolgokat, mint egy „egyszerű” pszichiátriai betegségnél.
De talán még ettől is fontosabb a teljesítmény mint piaci kategória. Ezt azért mondom így,
mert aki ebben a szférában dolgozik, gyakran tapasztalja, hogy vitás, miért nem nevezzük
munkának azt, amikor a foglalkoztatott valamit tényleg alkot, gyárt, tesz, csinál. Épp ma
jelent meg egy cikk, amiben beszámolnak különböző szervezetekről, akik 120-140 fővel éves
szinten 4-5 millió forintot termelnek meg. Na, most erre mondja azt egy vállalkozó, hogy ez
nem munka. Mert abban, amit a piac munkának nevez, mindig megjelenik a teljesítmény, és
mindig a befektetéshez képes vizsgáljuk az elért eredmény, nem pedig egy képzeletbeli, vagy
fix, vagy fiktív ponthoz viszonyítva. Mert négy és fél millió forint a semmihez képest nagyon
sok, de ha azt nézzük, hogy ugyanekkor körülbelül 3 millió forintot emberenként befektet az
állam ugyanide, akkor meg nagyon kevés. Én amikor munkáról beszélek, mindig azt nézem,
hogy piaci elvek alapján vajon hogyan teljesít a megközelítés (természetesen figyelembe véve
a fogyatékosságból adódó torzító hatásokat). Ez a fajta hozzáállás pedig nagyon ritkán jelenik
meg ma a szociális jellegű foglalkoztatásban.
Egyébként, ahogy említetted, a szociális gazdasággal kapcsolatban szintén gyakran hibásnak
érzem a megközelítést. Újra és újra olvasok tanulmányokat témában, és rendre találkozom
azzal, hogy a szociális gazdaság nem feltétlenül kell, hogy termelő vagy – gazdasági
értelemben - értékteremtő legyen, mármint mennyiségileg, és minőségi kategóriákban is
túlzottan megengedők időnként az állásfoglalók. Eközben nálunk a munkavégzésben nem
csak a minőség jelenik meg a filozófiánkban, mint alapvető kritérium, hanem a mennyiség is.
Tehát magyarul, ha már valamit csinálunk, legyen piacképes! Ha már rehabilitálunk,
foglalkoztatunk, vagyis ha már úgy is valamit csinálunk, akkor miért ne lehetne mindez piaci
viszonyokban is értelmes tevékenység. A kutatásaink éppen arra világítottak rá, hogy
erőteljesebb a rehabilitáló ereje az ilyen típusú munkavégzésnek, mert a foglalkoztatott a
valósághoz legközelebb lévő tartományban dolgozik, ami nem elhanyagolható hatás akkor,
amikor éppen a valóságtól való elszakadás a legfőbb gond az ilyen típusú rehabilitációban –
és erről számtalan példát tudnánk mondani.
- Egészen egyszerűen…
- Igen! Egészen egyszerűen legyen piacképes! Még akkor is igaz ez a kijelentés, ha némi
helyzethez igazítással fogadhatjuk csak el. Fogyatékos embereket foglalkoztatni ugyanis
nagyon ritkán képes minden tekintetben versenyre kelni, versenyben megfelelően részt venni
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a nyílt piacon. Ez inkább számít kivételnek piaci értelemben, mint szabálynak. Vagyis a
teljesítménykritériumokban bizonyos engedményeket kell gyakran tenni, de ezen kívül nem
lehet lazítani más tényezőkön, ha komolyan akarjuk venni, hogy valami egyszerre szociális és
gazdasági. Azonban van egy szint, ami alá - az eddigi tapasztalataink, kutatásaink azt
mutatják - nem érdemes menni. E nélkül a fogyatékkal élők foglalkoztatása a teknősbéka és a
nyúl versenye lenne. Egyébiránt a támogatott foglalkoztatási modellekben a támogatásnak
éppen ez az egyik értelme: kompenzálni a piaci hátrányt.
Ennek a modellnek a további előnye, hogy azok az emberek, akik rész vesznek ilyen típusú
foglalkoztatásban, értékteremtőként jelennek meg, valós hozzájárulóiként a piacgazdaságnak.
És ezt ők is tudják legtöbbször.
Ebben a modellben lényeges, hogy nem képzelhető el olyan tényezők nélkül, amelyek a
piachoz kötik: határidők, megrendelő elvárásai, mennyiségi és minőségi követelmények,
bizonyos teljesítménykövetelmények stb. Persze mindez személyhez szabva.
Valójában azokat az embereket, akiket rehabilitálni kívánunk, nem is tudnánk másképp
felkészíteni arra, hogy esetleg később máshol dolgozzon, ha nem megfelelő körülményeket
teremtünk. A lényeg: a munkavégzés legyen olyan az intézményen belül, vagy bármilyen
cégünkön belül, műhelyünkön belül, hogy a lehető legkisebb eltérés legyen a piac és a
rehabilitációs foglalkoztatás között. Ami a lehető legközelebb áll az úgynevezett
versenyszférához. Ennek oka, hogy azok az emberek, akik elvileg ki kellene, hogy majdan
menjenek a munkaerőpiacra, igen nagy szakadékot kellene átugraniuk ahhoz, hogy ez
zökkenőmentesen valóra váljon, ha a (túl)védett helyzetből egy szinte vagy teljesen védtelen
helyzetbe kellene kerülnie. Ezt pedig a tapasztalatok szerint nem képesek megtenni – amin
nem is csodálkozhatunk. Mindez ma alig jelenik meg a gyakorlatban.
Ez a második fontos racionalitása a modellünknek (a gazdasági és egészségfejlesztő hatás
mellett): a „bent lévő” foglalkoztatás a legközelebb legyen ahhoz, ami a versenyszféránál is
jellemző. És egyébként ugyanígy gondolkodunk a szociális gazdaság minden területéről. Mert
a szociális gazdaság számomra nem egy pótcselekvés. Nem tudom, hogy mondhatnám
szebben? Tehát nem egyszerűen arról szól, hogy strukturáljuk az emberek napját,
tevékenységét. Miközben tudjuk, hogy a munkájukat elvesztett, sokáig inaktív embereknél az
egyik fő probléma az életükben megjelenő strukturálatlanság. A munka- és szociális
kompetenciáik elvesztéséhez vezet.
- Ez az egyik legnagyobb probléma!
- Kompetenciavesztéshez vezet, mindenféle leépüléshez és problémához, ami óriási nehézség
abban, hogy az ember visszakerüljön. Szociális gazdaságról beszélünk, és az nem lehet
elegendő cél, hogy csak újrastrukturáljuk valamilyen szinten az emberek napját – miközben
bevezetőként akár még jó szocioterápiás megközelítés is lehet, de ne végcél. Azt tapasztaltuk,
hogy ennyi nem elegendő.
- Önmagában a tevékenység nem elég?
- Úgy látjuk, hogy nem, vagy legtöbbször nem. (Mivel egyébként a foglalkozásterápia fontos
szocioterápiás eszköz, de nem összekeverendő a tényleges munkavégzést jelentő
foglalkoztatással mint terápiás eszközzel.)
Mert, hogy nem mindegy, hogy a tevékenység szigorú szabályokhoz kötődik, vagy csak úgy
folyik. Ugyanis, a munka - és ez az, amiért elsősorban elköteleződtünk kifejezetten a munka,
mint rehabilitációs elv mellett -, a legfontosabb integráló tényező a modern társadalomban,
nélkülözhetetlen.
150

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

Többen vannak közöttünk, a betegeink között, akik elmentek korábban rokkantnyugdíjba.
Annyira örültek, alig várták, aztán három hónap után majd meghaltak az unalomtól, és alig
várták, hogy visszamehessenek dolgozni. Az legtöbb ember nem tud integrálódni a munka
nélkül, munkával azonban igen! Már pedig a munkához mindig hozzá tartoznak az
úgynevezett szigorú feltételek.
Persze tudjuk, vannak helyzetek, amikor nincs más út, mint a nem munka típusú
foglalkoztatás. Például a súlyos fogyatékosok sok esete. Azonban néha még ezt is érdemes
újragondolni. Németországban voltunk néhány éve tanulmányúton, és középsúlyos
fogyatékosok gyönyörűen kezelték a félautomata gépeket, és normál piaci, ipari munkát
végeztek felügyelettel. Ugyanígy Madridban tavaly ősszel, ahol ugyanezt láttuk.
Könyvkötéstől kezdve mindenféle munkát elvégeztek. Jártunk egy üzemben, ahol az olajat
gyűjtik be iskolából. Családoktól, iskolából, közintézményekből gyűjtöttek be főzőolajat
azért, hogy üzemanyagként feldolgozzák. Ők végezték a begyűjtést, egyedül a sofőr nem volt
fogyatékos, majd a szűrést, a különböző fázisokat, amíg elő nem készítik az üzemnek a
feldolgozásra – és mindehhez egy-két segítő, a többi fogyatékos, mégpedig értelmi
fogyatékosok. Könyvkötészet, szerelési munkák, iratrendezés, sok mindent láttunk. A
nyomdában a nyomdagépnél nem ők vannak, de az összes többi feladatnál leginkább ők
vannak. Vagyis egy kis rétegnél tényleg nehezen képzelhető el, de a középsúlyos értelmi
fogyatékosok egy jelentős része már igenis tud többféle termelő munkát végezni, ami olyan
értelemben is munkaként értelmezhető, mint ahogy mi értelmezzük a munkát. Azt láttuk,
hogy néha nem az ő akadályozottságuk, hanem inkább a mi képzeletünk és rossz
beidegződéseink szabnak határt annak, hogy ők is tényleges munkát végezzenek, ami
mindenkinek sokkal jobb.
- Hogyan látod? A rehabilitációs foglakoztatásra ugyanígy vonatkozik ez, igaz?
- Én minden típusú foglalkoztatásra értem.
- Az a kérdésem, hogy azok, akik ma szociális foglalkoztatásban vannak, vagy rehabilitációs,
különböző fogyaték, és egyebek okán, hány százalékuk vonható be a foglakoztatásba? Mert
mondtad, hogy nem mindenki?
- Pont tavaly jelent meg egy kis könyvem - Kis Fehér Könyv a szociális (jellegű)
foglalkoztatásról. Békés, 2012 - a témában, az NRSZH hivatalos adatait dolgoztam fel, amit a
szociális foglalkoztatóktól gyűjtöttek. Sajnos elég rossz minőségű adatokat találtam, de
bizonyos trendek és mintázatok elemzésére alkalmasak voltak. Ezekből az derül ki, hogy
nagyon alacsony százaléka a rehabilitációs foglalkoztatóknak, aki az említett típusú
foglalkoztatást végzi – ahogy én nevezem: munkatípusút. Az adatok szerint 206 intézmény
végez ma Magyarországon szociális foglalkoztatást, és ezeknek körülbelül 3 százaléka volt,
aki – bizonyos kritériumok szerint - munkatípusút tevékenységet folytat. Miközben ezeknek a
90 százaléka olyan fogyatékosokkal vagy pszichiátriai betegekkel dolgozik, aki erre alkalmas
lenne. Valamiért mégsem így tesznek. Vagy legalábbis többnyire nem.
Ennek oka, ahogy én láttam eddig, hogy ez a nehezebb út. Több munka, több odafigyelés,
nagyobb terhelés a személyzetnek és még sorolhatnám – ezek tagadhatatlanul megjelennek,
ha váltani akarunk. Azonban lényegesen eredményesebb is, ami viszont megint csak
tagadhatatlan.
- Közel legyen a versenyszférához, és a piacképesség, ezek a kulcsszavak. Milyen feltételek
mellett? Mert a szociális gazdaságnak ez a nagy kérdése. Mennyi támogatás érhető el, mikor
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lehet igényelni, lehet-e támogatás nélkül fennmaradni, lehet-e önfenntartó módon működni?
Ezek a kulcskérdések, akár nonprofit oldalról nézem, akár az állami szektor oldaláról. Ezt
hogyan látod?
- Amit én látok, és amit tapasztaltam, az az, hogy ezek támogatás nélkül legtöbbször nem
működnek. Nagyon egyszerű, hogy miért nem. Azért, mert a gazdaságnak mindig két oldala
van. Van az igénybe vevői oldal, és van a kínálati oldal. A kínálati oldalt nagy mértékben
határozza meg a vásárlói oldal. Ez az oldal pedig igen racionális. Főleg, ha kevés a beosztható
pénze. A kérdése – leegyszerűsítve -, hogy amire tényleg szükségem van, az mennyibe kerül.
Ennek az igénynek csak egy végletekig feszített hatékonysági folyamattal lehet megfelelni.
Márpedig a fogyatékos foglalkoztatás éppen ezen a téren teljesít szinte mindig gyengébben.
Nem képes olyan kevés idő alatt olyan kevés ráfordítással olyan sokat jó minőségben
előállítani, amivel a piacon versenyképes volna támogatás nélkül. De csak gondoljunk bele az
egészbe: a piaci termelés fókuszában a termék és annak eladása áll. Az ember gyakorlatilag
csak másodlagos. Ha a termelést nem tudja fokozni emberekkel, gépekkel fogja ezt tenni. És
csúcsra járatja a hatékonyságot, amivel igen alacsonyra nyomja az előállítási – és így az
eladási – árakat. Eközben a fogyatékosok foglalkoztatása teljesen másra fókuszál: az emberre.
És nem teheti meg, hogy lecseréli őket a hatékonyság oltárán való áldozatul. Érted? Eleve
rosszabb pozícióból indulnak a beteg emberek foglalkoztatói, de eközben nekik soha nem
érkezik el a szuperracionalitás azon piaci pontja, amikor már az ember is feláldozzák a
termelékenységért. Nem tehetik, mert ezzel a lényegüket veszítenék el. És ezzel a kezdeti
hátrányok után még drasztikusabban kerülnek hátrányba a fogyatékosokat foglalkoztatók. Ez
az oka annak, hogy soha nem lesz elképzelhető, hogy támogatás nélkül ilyen cégek,
szervezetek piacképesek legyenek (még ha van is kevés kivétel). Mindezt az említett
könyvemben is leírtam, meg a másik könyvben is (Árnyéksereg – Elvi és logikai dilemmák,
anomáliák és megoldások a megváltozott munkaképességű foglalkoztatásban. Békés, 2011).
Ismerünk Budapesten olyan pékséget (egy civil egyesület péksége, nem önálló vállalkozás),
amely jó bevételekkel működik, ez az egyetlen, amely tőlünk (Szent Lázár Alapítvány, Békés)
több bevételt tud elérni Az egész országban. Rajtuk kívül mi vagyunk a legtöbb bevételt elérő
szociális foglalkoztató. Mindezt egy főre levetítve, fajlagosan értem – de másképp nincs is
értelme számolni. Természetesen egy 500 fős foglalkoztató néha nominálisan magasabb
bevételeket ér el, azonban hogyha a hatékonyságot nézzük (egy főre vetítve), akkor az adatok
szerint mindegyik ilyen nagyobb szervezet nagyon alatta van annak a számnak, amit egy főre
már elfogadhatónak tartunk. Egyébként nagyon érdekes, hogy a civilek sokkal hatékonyabban
foglalkoztatnak általában (persze nem mindig). Az első helyen mindig a civilek voltak a
kutatásaim alapján, és ezt nem csak én állapítottam már meg. De ez csak egy érdekesség.
- Ez talán nem érdekesség, te mivel magyarázod ezt?
- Ennek két oka van. Egyrészt a civilek ezt az egészet gyakran érintettségből csinálják.
Jómagam is benne vagyok egy országos érdekvédelmi szervezet, a CÉHálózat Egyesület
elnökségében, aki ebben a szférában dolgozik civilként, nagyjából mindenkit ismerek. Nagy
részük érintett. Például a saját fogyatékos gyereke van a saját intézményeiben. El tudod
képzelni, hogy egy érintett szülő, rokon mást igyekszik letenni az asztalra, mint egy fizetett
alkalmazott (még ha csak ez önmagában nem is dönt el mindent). Másrészt a civileknek nincs
kiegészítő támogatásuk, ezért a civilek rá is vannak kényszerülve, hogy bevételeket
produkáljanak a foglalkoztatásban. Ez a két dolog általában a civileknél hatékonyabb
pénzfelhasználást szokott eredményezni. Nem minden esetben, ezt hozzá kell tenni.
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Különben az érvényben lévő jogszabályok is a pénz bevételt teremtő felhasználását írják elő,
csak hát a motiváció…
- A támogatás szükségességénél tartottunk, tudnál erről beszélni még?
- Támogatás nélkül nem működik. Egyszerűen annyira magasak a fenntartási költségek, és
ahogy már említettem, olyan mértékű versenyhátrányban dolgoznak ezek a foglalkoztatók,
hogy elképzelhetetlen másképp. De egy érdekesség még.
Vannak olyan új közgazdasági elméletek, amelyek azt mondják, hogy ha igazán racionálisak
akarunk lenni, akkor ma a lakosságnak kb. a 30-40 százaléka tudna a leghatékonyabban
üzemeltetni egy országot. Közgazdaságilag, racionálisan a lakosság 30-40 százaléka lenne az
optimális arány, az igazán hatékony módja ma az erőforrások felhasználásának. Ezek az
elméletek egyben azt is jelentik, hogy ilyen értelemben a többiekre nem lenne szükség (vagy
nincs is szükség?). Ez önmagában is érdekes versenyhelyzetet teremt, még a nem fogyatékkal
élők között is. Na, most, amikor egy fogyatékkal élő vagy bármilyen oknál fogva hosszú ideig
inaktív - és ezért sem kompetenciában, sem sok minden másban nem versenyképes - valakit
akarunk versenyeztetni egy ilyen rendkívül szoros versenyben, ugye nem feltételezzük, hogy
az épekkel, egészségesekkel, szuper felkészültekkel (akik gyakran sokkal fiatalabbak is)
egyenlőképpen indulhatnak? Mindig a teknősbéka és a nyúl mese jut eszembe erről, amikor
jönnek emberek, és azt mondják, hogy legyenek egyenlők a versenyfeltételek. Hát lehet a
teknősbékának és a nyúlnak versenyezni, de azért pontosan tudjuk, hogy - ha Ezópusnak a
meséjét nem ismernénk -, mi egy ilyennek a vége. Az ezópusi mesében csak azért tud a
teknősbéka nyerni, mert két teknősbéka van a versenyben. Egyébként nem tudna. Tehát
gyakorlatilag, mivel ez egy rendkívül kiélezett verseny, tulajdonképpen a támogatásnak azt a
versenyhátrányt kell kompenzálnia, amivel ők alapból indulnak. És nemcsak azt a
versenyhátrányt, amivel indulnak, hanem amiben közben is részt vesznek a versenyben.
Gyakorlatilag soha nem lesznek olyan típusú verseny pozícióban, ami tényleg kiegyenlített
lenne. Ez olyan, mintha én indulnék Phelps ellen úszásban, aki 20 évet edzett az életéből, én
meg félév edzés után próbálnék nyerni. Vagyis lehet versenyezni, és mondhatnánk, hogy nyílt
a verseny, mert ugyanakkor indulunk, ugyanakkora távot kell úsznunk le. De a verseny ettől
még nem kétesélyes. Hiszen míg ő húsz évig semmi mással nem foglalkozott, mint készült,
hogy nyerjen, addig én esetleg fél évet készültem. Tehát lehet nyíltnak mondani egy ilyen
versenyt, de ez nem nyílt verseny. Illetve bizonyos értelemben nyílt, más értelemben viszont
teljesen kiegyenlítetlen. (Bár tudom, hogy ez a példa is csak sántítva igaz.) Ugyanilyen
helyzetben vannak a fogyatékosok.
Most folyik éppen egy érzékenyítő képzés egy pályázati program a keretében. Ez egy 12
településen zajló program. Gyakorlatilag egyet tudni kell. A vállalkozó a már többször
említett szférában versenyez. Ezért a vállalkozónak az az érdeke, hogy a lehető legkisebb
problémával élőket vegye föl. Mivel neki a legjobbakra van szüksége. És nem vádolom őket,
hiszen az életük múlik időnként rajta, a megélhetésük, a családjuk, bár néha csak a profitjuk,
de bizonyos értelemben azt is meg lehet érteni. És egy valamit soha nem szabad elfelejtenünk,
mondom ezt azért, mert újra és újra elfelejtjük: ezek az emberek csak plusz költségekkel és
plusz energiával, foglalkoztathatóak. Ezek problémás emberek. Aki 17 éve nem dolgozott,
hiába várjuk el tőle, hogy úgy dolgozzon, mint aki hajtott az elmúlt 17 évben, arról nem
beszélve, hogy „idegileg esetleg teljesen kivan”.
Magyarországon - általában Európára is - jellemző, hogy - 95 százaléka a vállalkozásoknak a
KKV szektorhoz tartozik. Csak míg Európában viszonylag tőkeerősek, addig országunkban
rendkívül tőkegyengék ezek a mikro-, kis- és középvállalkozások. Ez azt jelenti, hogy annyira
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minimális eltartó ereje van a cégeknek, hogy oda végképp nem hiányzik egy „problémás
ember”. Ráadásul a fogyatékkal élők és inaktívak nagyobb része csak ilyen KKV-s szektorba
tartozó vállalkozáshoz él közel – ezáltal determinálva van a munkanélküliségre. Az NRSZH
honlapján vannak fenn adatok, hogy vajon mennyire segítette a vállalkozókat a rehabilitációs
járadék drasztikus emelése, amikor 170 ezerről fölemelték majdnem 1 millió forintra 2010ben. Látszik, hogy egy kismértékben megnőtt a foglalkoztatás, majd megállt. Magyarul nem
csak a pénz dönti el, hogy hány főt fogunk foglalkoztatni. A pénz csak az egyik tényező,
ráadásul az adatok szerint nem is a legfontosabb ahhoz, hogy a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatása tényleg növekedjen. Nem elég a rehabilitációs járadék
bevezetése, emelése.
- Nem.
- Egyáltalán nem. Találkoztunk olyan nagyvállalkozóval, nagyüzemmel, azt mondta, hogy
neki 20 millió forintot kell befizetni egy évben ilyen járadékként. De ő inkább befizeti. Mert
annyi nyűg van az ilyen emberekkel.
- Ezt mi is gyakran tapasztaljuk.
- Azt mondja, hogy ő inkább befizeti, mert neki probléma, hogy annyi minden baj van a
munkájukkal, és nagy a fluktuáció. Őneki nem éri meg.
- Úgy tűnik, egy ideig lehet ösztönözni, az emeléssel, de ez alapvetően szemléletbeli kérdés.
- Én nem is azt mondom, hogy szemléletbeli kérdés. Egy ilyen kiélezett versenyben nem
feltétlenül lehet ilyet bevállalni, nagy a kockázat.
Van egy másik nagy probléma, ami a megváltozott munkaképességűeket érinti. Írnak erről
többen (bár nem a szférával foglalkozók), de nagyon ritkán vesszük figyelembe, vagy nagyon
ritkán veszik figyelembe a jogszabályalkotók. Hogyha megnézzük az ország térképét, akkor
mit látunk, hol vannak azok, akik potenciálisan alkalmazói lehetnek a megváltozott
munkaképességűeknek? Ezek elsősorban ma az országban a nagyvállalatok. Ahogy már
említettem, a vállalkozások 95 százaléka mikro- és kisvállalkozás, kisebb részben
középvállalat - vegyük figyelembe, hogy döntő többsége 1-2 személyes vállalkozás, akik nem
képesek foglalkoztatni megváltozott munkaképességűt!
Éppen egy disszertációban olvastam egy jó összehasonlítást, hogy a nagy különbség (EU vs.
Magyarország) nem is a foglalkoztatási szerkezetben, illetve a munkaadói szerkezetben van.
Mert körülbelül ugyanazok az arányok, a kis- és középvállalatok, nagyvállalatok. De van egy
óriási különbség. A rendkívüli tőkegyengeség. Míg egy mikro- vagy kisvállalkozás sokszor
tőkeerős Nyugat-Európában, addig jó, ha életben tud maradni a magyar.
A megváltozott munkaképességűek és az inaktívak döntő része, ha megnézzük, akkor azokon
a területeken koncentrálódik, ahol nincsenek nagyvállalkozások, vagy pedig csak mikro- és
kisvállalatok vannak csupán, nulla tőkével. Ahol igazán koncentrálódnak a potenciális
alkalmazók, azok a nagyvárosok, mint Debrecen, Békéscsaba, Szolnok, Pécs, Győr, Budapest.
Tehát ha egymásra tesszük a problématérképet és a megoldástérképet, akkor kiderül, hogy
nincs átfedés. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, aki leginkább érintettek, ami az érintettek
körülbelül kétharmada, olyan helyen lakik, ahol gyakorlatilag nincs is olyan hely, ahova
egyáltalán bejuthatna. Innentől kezdve pedig marad a támogatott foglalkoztatásnak
valamilyen formája. Ismétlem, a jelentős része az érintett embereknek olyan területeken lakik,
ahol sem az égig emelt rehabilitációs hozzájárulás, sem egyéb kényszer nem segít.
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- Az a kérdés, hogy akkor támogatottan lehet-e munkaalapú, lesz „valódi”gazdaság?
- Épp itt van az én problémám. Ezért kezdtük el az ehhez kapcsolódó kutatásokat, és ezért
próbálom ezeket a könyveket írni.
2006-ban, amikor új típust, vagy új rendszert vezettek be a szociális foglalkoztatásban, akkor
feltételezem, az volt az elv, hogy majd innentől kezdve támogatjuk a szociális foglalkoztatást,
és erre az intézmények tényleg foglalkoztatni fognak (vagyis történik termelés). Azonban van
néhány faktor, amitől a dolog nem vagy csak nehezen tud működni. Ha nyíltan akarunk
beszélni, akkor ki kell mondani, hogy a mi általunk preferált modell egy teljesen új
„embertípust” kíván – minden szinten. Mert addig, amíg a szociális szférában csak a szociális
kompetenciákra volt szükség, és amíg a versenyszférában csak a munka-, a munkához
kapcsolódó kompetenciákra van szükség (kicsit sarkosan fogalmazva), addig a szociális
gazdaságban furcsa módon, de teljesen magától értetődő módon, kettős kompetenciára van
szükség! Egyszerre kell a szociális oldalnak és a gazdasági oldalnak teljesülni. És nagy
probléma, amint láttuk, hogy ez a legritkább esetben volt képes teljesülni.
Amikor 2006-ban kitalálták az új rendszerű szociális foglalkoztatást, akkor egy valamit nem
tettek mellé, az ideológiai váltást, vagy annak elősegítését. Akár képzésekkel, akár mással.
Hiányzott az, hogy a szociális szakembereket felkészítsék arra, hogy ez egy „picit” más kell,
hogy legyen, mint amit eddig is csináltak. Ezért nem vádolható a szociális szféra azzal, hogy
ő szociális dolgokat csinált (csinál) szociális és gazdasági helyett. Egyébkén gondold meg,
mit is jelent a szociális gazdaság mint fogalom. Gyakorlatilag két egyenrangú oldalt feltételez:
szociálisat és gazdaságit egyszerre. Olyan valamit, amiben a dolgok egyszerre teljesítik
mindkét feltételt. És egyik sem több a másik kárára. Egyensúlyban vannak. Mi csupán ezt
csináltuk, komolyan vettük a meghatározás értelmét.
Magyarországon általában így épül fel a szociális foglalkoztatás és a szociális gazdaság, hogy
itt a szociális oldal, ott a gazdasági oldal, és a legritkább esetben van némi átfedés, de az
egyik nem egészen integráns része a másiknak, próbáljuk külön kezelni, a szociális pedig
általában túlburjánzik. A mi modellünk lényege éppen ez: úgy legyen a tevékenység szociális,
hogy egyben a lehető legteljesebben gazdasági is, és fordítva. Ha gazdasági döntést hozol,
nézd meg a szociális logikában is, és tartsd fenn az egyensúlyt, mert az bizony könnyen
elbillenhet bármelyik irányba. Folytonos kötéltánc. Mindez nehéz az elején, ráadásul nekünk
nem nagyon voltak követhető példáink.
- Ez egy kettős identitás, úgy is leírhatom, hogyha az identitás oldaláról nézem, ha a képzés
oldaláról nézem, Meg lehet oldani, kettős menedzsmenttel? Hogyan lehet ezt megoldani, fából
a vaskarikát, vagy ez így tipikus?
- Igen, egy kicsit olyan érzése van az embernek először, mint ha fából vaskarikát kellene
csinálni. Szerencsém volt olyan szempontból, hogy én részben a versenyszférából jöttem,
részben a szociálisból, és volt rálátásom mind a kettőre. Annak is köszönhetem a modellt,
hogy volt egy olyan kuratóriumi elnök, akitől átvettem a dolgokat, aki így gondolkodott –
előtte sok évig vezetett akkreditált foglalkoztatást. Egyébként hozzá kell tenni, hogy ez nem
új dolog teljesen. Az akkreditált foglalkoztatás jórészt ezt csinálja. Tehát ebben nem volt
igazán új. Abban az értelemben volt új csak, hogy mi a szociális foglalkoztatásba is
bevezettük. Az akkreditált foglalkoztatásban, legalábbis a civileknél ez korábban is így
működött!
- Említetted az előzetesben az érdeket, ezt hogyan érted, kell-e ez, és ha igen mire.
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- A Kis Fehér könyvben összegzem azokat a feltételeket, amitől egy szociális jellegűnek
mondott foglalkoztatási modell képes hatékonyan működni. Ezek között van egy olyan pont,
amiről soha nem beszélünk. Az elmúlt években úgy 200 könyvet, tanulmányt biztos
elolvastam a témában, és egyedül egyben, ha jól emlékszem, volt egy kis kitérő, ami az
érdeket megemlítette. Márpedig a versenyszféra ettől (is) működik. Abban a pillanatban,
mikor a civileket, meg a nem állami szektort rákényszerítették, hogy bizonyos érdekeiket is
nézzék, abban a pillanatban elkezdtek gazdaságosabban dolgozni. Mindez kapcsolódik a
korábban elmondottakhoz, hogy mitől működik jobban bizonyos esetekben a civil rendszer.
Az érdek az egyik fontos mozgatórugója az egésznek: érdekelt az intézmény is, a cég is, de
érdekelt a foglalkoztatott is. És ha mindenki érdekelt, mindenki az érdekeihez mérten a
legjobbat akarja kihozni a helyzetből. Lehet ezt szépíteni, de higgyük el, nem működik
másképp. A klasszikus szabály szerint a víz mindig arra folyik, amerre könnyebb folyni. Az
érdekek azok a gátak, amelyek szabályozzák a dolgok útját – ez a klasszikus Smith-i
láthatatlan kéz. Csak egy ilyen rendszerben jelenhet meg az ún. kettős prioritási elv (amit már
említettünk) – hogy egyszerre legyen valami gazdasági és szociális. E nélkül túl gazdasági
lesz, vagy túl szociális, azt garantálom.
- Amikor azt mondod, hogy túl szociális lesz, akkor alapvetően a segítő szakmai attitűdre
gondolsz?
- Nem így, nem tisztán, hanem arra, amikor a másik, a gazdasági oldal rovására lesz túlzott.
Meg kell, hogy jelenjen a segítő attitűd, de nem a másik rovására. Egy sajátos egyensúlyt kell
megtalálni.
És az én értelmezésemben a szociális gazdaság csak ettől lehet igazán szociális gazdaság. Ezt
a kettős prioritást a szociális gazdaság bármely területén lehetne és kellene érvényesíteni,
legyen az vidékfejlesztési program egy faluban, vagy szociális foglalkoztatás, amit én szintén
oda sorolok, mert rengeteg féle besorolása van a szociális gazdaságnak. Szociális és gazdasági
- tehát és van közötte. Ez nem azt jelenti, hogy csak így lehet a dolgokat értelmezni, de én azt
mondom, hogy a kettős prioritás elve alapján ez a kiindulási pont.
És bizonyos tekintetben bármilyen kicsire vesszük a gazdaságot, bármilyen nagyra a szociális
részt, mégis mindig ott legyen az egyensúlyi pont, ahol mind a kettő érvényességre jut (és
minél inkább középre tartson ez a bizonyos pont). Mert ha kibillen, a pillanatban nem tudom,
hogy mitől szociális gazdaság. Ha a gazdaság felé billen el, azért, ha a szociális felé, azért.
Beszélgettem emberekkel a szociális szférában, akik számon kértek, hogy miért mondom én,
hogy az nem szociális gazdaság, amikor 100 akármit legyártanak egy hónapban. 100-at?
Abból neked 10 ezret kéne gyártani, hogy gazdaságról beszélhess! Akkor már gazdaság
lenne! Nem csak azt kell nézni, mennyit gyártottál valamiből, hogy csináltál-e egyáltalán
valamit, hanem azt is, hogy abból mennyit csinálhattál volna, és hogy milyen befektetéssel. És
ekkor még esetleg mindig nem teljesen rentábilis a termelésed - de itt természetesen a
rentabilitási dolgok is másképp jelennek meg. Pontosan azért van szükség, a már említett
támogatásra.
- Nem éppen ezek miatt annyira sokféle ma a szociális gazdaság felfogása?
- A szociális gazdaság, néha úgy látom, trendi valami, és hát kell az EU-felé, mivel az EU
támogatja. Egyrészt tényleg százféleképpen definiált, zavart fogalomról van szó, ami
országunkban csak furcsa búvópatakként létezik, ahogy én látom. De ha már tényleges
munkavégzést lát valaki, akkor számára az már nem szociális gazdaság. Mert a szociális
gazdaság sokak gondolkodásában az, amikor egy kis egyesület mondjuk, gyógynövényt gyűjt,
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és valamennyiért eladja (ha eladja egyáltalán). Sokszor inkább csak kulturális,
hagyományőrző, de semmiképpen nem gazdaságossági terület. Tehát nem igazán a
foglalkoztatás munkaformája kapcsolódik a szociális gazdasághoz. Lehet persze másképp
látni, de ez számomra így nem logikus.
- Ezek az izgalmas kérdések, szerintem két kérdés volna még. Beszéltél arról, hogy a
szervezet életútban milyen állomások vannak, és mondod, hogy kutatás az ami, illetve hogy
projekteket működtettek. Amellett, hogy folyamatos a szociális foglalkoztatás, a folyton
változó körülmények mellett is fönntartjátok ezt, tehát akkreditál foglalkoztatók vagytok!
- Is! Szociális foglalkoztatók is vagyunk!
- Szociális foglalkoztatók is, akkreditált foglalkoztatók is, kutattok is, fejlesztési projekteket is,
és még azért nem hagynám ki, hogy egy erős érdekvédelmi
- Igen!
- Hiszen a Céh-hálózat azért tudjuk, hogy meglehetősen karakteres, és folyamatosan
ugyanazt képviseli, ha jól tudom követni a tevékenységeteket! Ami egy nagy érték! Amit még
kérdeznék, - és ami engem tényleg idehozott, az azon túl, hogy olvastam az írásaidat-, ez az új
projekt, ami már kötődik a mezőgazdasághoz, vagy jobban kötődik, mint az eddigi
tevékenység, tehát először is, befejeztük-e itt a szervezeti életutat?
- Hát abbahagytuk!
- Abbahagytuk, tehát úgy értem, hogy amit el akartál mondani róla! Vagy van-e valami?
- Nagyjából igen!
- Akkor a következő, hogy nézzük meg – talán ez a különösebben nem kell magyarázni-, hogy
mitől vidékfejlesztés! Az is vidékfejlesztés volt, amit eddig csináltatok, hiszen itt az ábra is
mutatja! Tehát hogyha erre szakítanánk még időt, erre a projektre, és esetleg még az
érdekvédelmi tevékenységre, és a javaslatokra!
- Ez, a program, amit most csinálunk – ha elnagyoltan is - de ezeknek a kutatási anyagoknak
a folytatása tulajdonképpen. A Mécses Egyesület, a főpályázó hívott meg bennünket az egyik
tanulmányom kapcsán, ők Mezőberényiek, hogy ha van ez a modell, akkor próbáljunk már
belőle egy megyei programot csinálni. Eddig sem csak nálunk igyekeztünk „fertőzni”,
létrehoztunk egy megyei klasztert mintegy négy éve, hogy másokat is segítsünk erre az útra
állni. Vannak bizonyos sikereink. És jelenleg is kb. 170 embernek adunk munkát ennek
keretében, a mieinken kívül.
- Ami persze azért izgalmas, mert versenyben is együttműködésben ugye, egy klaszter
lényege!
- Igen, akár versenytársak is lehetnénk. De hát ezt úgy oldjuk meg, hogy nem engedjük ki a
klaszter-középpont szerepet a kezünkből. Mi vagyunk a klaszter-középpont, mi osztjuk a
munkát, mi tartjuk kézben a dolgokat, szerződésekkel védjük le magunkat, hogy ebből ne
legyen verseny, viszont így mindenki jól jár.
Ebből eredt a gondolat, hogy nézzük meg, hogy egyéb, tehát nem a szociális szférához
közvetlenül tartozók, hanem egyéb inaktívaknál vajon hogyan működik a modell. Amit most
csinálunk, egy meghívásos pályázat. 12 településen próbáljuk meg az inaktívakat aktívvá
tenni ezeknek az elveknek a segítségével. Ami egyébként teljesen más tevékenység, mint
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intézményen belül, olyan értelemben, hogy kevésbé tudunk rájuk hatást gyakorolni. Hiszen
míg az intézményekben jobban kézben tudjuk őket tartani, addig itt teljesen önként jönnek.
Ha jön, jön, ha nem jön, nem jön! Ha jön képzésre, jön, ha jön erre, arra, amarra akkor jön, ha
nem jön, nem jön. Egyébként ez is egy kutatási program egyúttal, két évig tart, jövőre kell
írnom ebből egy könyvet a program szerint, amelyben szintén a foglalkoztatási modellt
igyekszünk tesztelni. 200 embert vontunk be a projektekbe, a programba, 12 településen,
ebből 100 különböző képzéseken vesz részt. 50 pedig foglalkoztatásba kerül. A program
keretében többek között olyan üzemeket hozunk létre, mint például a savanyító üzem
Békésen. Ezen kívül egy madzagüzemet fogunk létrehozni.
Az egyik üzemünk egy hálókötöző üzem, sporthálókat kötözünk, és akkor így magunknak
tudjuk gyártani az alapanyagot. Egyébként Békésnek a régi neve Madzagfalva. Gyakorlatilag
hagyományra épített innováció. Egyébként volt egy szociális boltunk is, 2 évvel ezelőtt, ott
ugyanezt céloztuk meg. Kis madzagos volt a neve, és a helyi termelőket igyekeztünk elérni.
Kifejezetten a helyi termelőket. Nem működött a dolog, csak egy évig, mert majdnem 6 millió
forint ráfizetés után ki kellett szállni. Egyszerűen nem lehet versenyezni a multikkal, vagy,
másképp mondva, csak feketén lehet velük versenyezni; a nagy áruházláncokkal. Másrészt
nagyon érdekes, hogy mi azt hittük, mielőtt belevágtunk, hogy a helyi termelőktől olcsóbban
meg lehet szerezni a termékeket. Nem így volt.
A tudatos vásárló hiányzik.
- Nagyon kevés van!
- Nincs az a réteg, ami eltartson egy ilyen boltot. Az emberek tudatos vásárlók, de a tudatukat
teljes mértékben meghatározza a pénztárcájuk. Viccesen azt is mondhatnám, hogy a lé
határozza meg a tudatot. A mostani kezdeményezéseinkkel mégis egyrészt a helyi
rendszerekre kívánunk építeni. Önkormányzatokkal és helyi termelőkkel keressük a
kapcsolatot, hogy helyi hálózatot hozzunk létre. Az önkormányzatok több helyen nagy
földterületeken állítanak elő alapanyagokat közfoglalkoztatásban. Ezzel is számolunk.
- A Starthoz jelentős források társulnak.
- Abszolút! Mi egy olyan rendszert szeretnénk felépíteni, amelyik mindenképpen több lábon
álló lesz. A savanyító üzem fontos elem. Jelenleg egy 150 boltos hálózattal vagyunk
tárgyalásban, van, aki a megyénkben viszi majd a savanyúságunkat, a lényeg, hogy több
helyen jelenjünk meg. Ezen a szegmensen, ami alapvetően mindent meghatároz, hogy mi is
kint leszünk a versenyszférában, mint mindenki más a savanyúságainkkal. A másik részben
pedig az önkormányzatok termelésére és felvevő kapacitására szeretnénk az üzemet építeni.
Magyarul részben barterezni, részben pedig piacon lenni. Persze ezek még csak tervek, sokat
kell még dolgoznunk azért, hogy bármit is eladjunk. Július végén indul a próbaüzem.
Ráadásul nem is a legjobb időben, hiszen nem nyár közepe az ideális egy induláshoz. Jelenleg
egy próba időszak lesz, és jövőre látjuk majd, hogyan lehet ebből igazán alkotni.
- És akkor mégis csak Békésen lesz ez az üzem?
- Az üzem Békésen lesz, de a terjesztésünk az országosnak ígérkezik. Első körben, a
megyében, de már most egyszerre dolgozunk azon, hogy Ausztriába vigyük ki az árut. Most
ott úgy néz ki, alakulnak lehetőségek és felvevő kapacitás, hogy Ausztriába szállítsunk,
Dunántúlra vigyük a termékeinket, amellett, hogy megyei boltokba és az önkormányzatokhoz
is tudunk reményeink szerint szállítani. Jelenleg ott tart a dolog, hogy több önkormányzat
rábólintott, hogy igen, ez nekik is megéri. Persze ezen a területen alaposan meg kell nézni,
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mire mit mondunk. Ugyanis, mikor először megkerestük őket, érdekes történeteket hallottunk.
Volt, aki azt mondta, hogy tavaly nem tudom hány hektáron termeltek a Start programban, és
ott rohadt el kinn a földön minden. Egyikük olyan, akinek saját savanyító üzeme van. A
kompetencia hiányzott, néha pedig a pénzen kívül minden hiányzott. Találkoztunk olyannal,
hogy letermeltek egy halom paprikát, azt mondták az embereknek, hogy fűzzék le, hogy
megszárítsák. Az emberek fogták, átszúrták az összes paprikát a húsánál. Tehát nem a
száránál fűzték föl. És minden tönkrement. A kompetencia néha csak kis dolgok rosszul
végzésében jelenik meg, de az néha mindent tönkre tesz.
- Ez egy negatív, de sajnos nem egyedi példa!
- Sokan, akik a jogszabályokat alkotják, valamiért nem akarják megéretni, hogy nem lehet
kompetenciák nélkül csinálni semmit. Ezért is nem működött sokszor a szociális
foglalkoztatás, mert nem fog gazdasági szakemberré válni egy szociális munkás, csak azért,
mert hoznak egy új jogszabályt, és új lehetőséget, amihez pénzt adnak. Ettől önmagában
semmi nem változik. Csak a pénz lesz több, de a felhasználás módja jobb lesz? Ez így a
segélynek egy módja ilyenképpen, semmi más!
- Tehát kellenének társadalmi vállalkozók kell, tehát társadalomért felelős!
- A statisztikai besorolása a civil szervezeteknek: társadalmi vállalkozás. És pont ez a lényeg.
Legyen érdekelt az illető. Legyen társadalmi vállalkozás. Legyen valami benne, amitől
elkötelezett a társaság - ami gyakran hiányzik a nem vállalkozási típusú megközelítésekből.
- De miért éppen savanyító üzem?
- Savanyító üzemet már évek óta tervezünk. Vannak kapcsolataink savanyító üzemekkel,
segítettek is nekünk szervezni a dolgokat. Újra és újra azzal találkoztunk, hogy ebben még
mindig sok növekedési lehetőség van. Másik, ahol élünk, dolgozunk, gyakorlatilag teljesen
mezőgazdasági terület. És nekem a szociális gazdaság elmélete abból indul ki, hogy mi van
helyben, mire építhetünk itt. Lehet persze atomerőművet is tervezni, de itt alapvetően
mezőgazdasági alapon tudunk gondolkodni. Azt vettük figyelembe, hogy mi van helyben, mi
az, ami gazdaságilag logikus, és megváltozott munkaképességűekkel is jól elvégezhető.
- Akkor ez most egy „kis kirándulás” részedről, a megváltozott, vagy a szociális
foglalkoztatásból a munkanélküliek felé!
- Hát nem teljesen!
- Tartós munkanélküliekkel dolgoztok ebben a dologban?
- Mi azért korábban minden évben többféle emberrel dolgoztunk egyébként is. A legtöbben a
munkanélküliek között pedig megváltozott munkaképességűek is egyben valamilyen
mértékben. Inaktívakat, a munkaügyi központtal együttműködve rendszeresen
foglalkoztattunk különböző projektek kapcsán. Többször a munkaügyi központ keresett meg
bennünket, hogy cigány embereket mi foglalkoztassunk. Van, aki azóta is nálunk dolgozik
közülük. Pont egy cigány srác.
- Még egy kicsit beszélnél az érdekvédelemről!
- Mi elsősorban civil érdekvédelemmel foglalkozunk. Én hiszem azt, hogy a civilekben sokkal
több lehetőség van, másrészt mi civilek vagyunk, a magunk érdekeit akarjuk védeni, és azt
tapasztaltam, hogy van is mit védeni! Tavaly például egyszerűen kimaradtunk volna a
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költségvetésből, hogyha nem demonstrálunk. Ugyanakkor nekem ez egy mellékszál! Nem azt
jelenti, hogy nem fontos. Úgy is mondhatnám, hogy belekényszerültem. Mert újra, és újra
szembesülni kellett bizonyos kérdésekkel, civilellenes lépésekkel – kiemelném érthetetlenül,
igazságtalanul -, és ez kikényszerítette belőlem, hogy én is lépjek. De szerintem így van ezzel
a legtöbbünk.
- Világos! Záró gondolatként kérlek, mesélj arról, hogyan látod te a szociális gazdaság
esélyeit Magyarországon?
- Ha egy szóval kellene jellemezni, akkor azt mondanám, hogy esélytelen. Legalábbis addig,
amíg úgy állunk hozzá, mint most. Miközben hatalmas potenciál van benne, éppen
gazdaságilag. Hogyha azzal a módszerrel, amit ajánlottam, csak 50 százalékos hatékonysággal
tudnánk foglalkoztatni, ahhoz képest, ahogy most csináljuk, körülbelül a befektetett
összegnek az 50 százaléka megtérülhetne az állam részére. Ezt most, ha a szociális
foglalkoztatást vesszük alapul ebben az évben, és a tervezett 4,8 milliárd forintot fekteti be az
állam, akkor 2,5 milliárd forint lehetne. Ehelyett 250 millió forint jött össze 2010-ben, meg
ugyanennyi körül belül 2011-ben. Magyarul a töredéke! És akkor még nem számoltam azzal,
hogy az állam támogathatná megrendelésekkel, és piachoz jutási kedvezményekkel. A végső
számítás szerint rentábilis is lehetne, de ez tényleg csak álom jelenleg.
- Mozdíthatna a gazdaságon?
- Igen! Egyébként ezt nem csak én mondom. Többféle számítást végeztünk, nem csak én,
hanem más kutatók is, ami szerint 1-2 százalékos GDP emelkedést is el lehetne érni. Csak a
szociális gazdaság általunk képviselt logikájának az elterjesztésével. És sokféle
foglalkoztatási támogatási rendszer, program létezik, hatalmas összegekkel.
Jelenleg körülbelül 700 ezer megváltozott munkaképességű ember van az országban, akiből
legalább 300 ezer még képes lenne dolgozni - most 158 ezer dolgozik egyébként közülük. Ha
ez a tömeg megfelelő körülmények között valóban bejutna a szociális gazdaságba – az
általunk képviselt modellben legalábbis -, az nagyon is mérhető lenne a GDP-ben.
- Van egy ilyen elképzelés, hogy a Start programot, mint értékteremtő munkát, majd egy
szociális szövetkezeti modellbe tervezni.
- A most meglévő modellekkel van egy komoly problémám. Azt tapasztaltuk, hogy ezek
majdnem mindig valamilyen lépcsős modellt próbálnak felvázolni, akár a foglalkoztatás, akár
más rehabilitációs formára gondolunk. Ennek a lényege, hogy a tárgyiasult klienst beutaljuk
egy reparációs műhelybe, ahol rendbe rakják (kicsit vagy nagyon), mire a kliens
kigyógyulván a korábbi rehabilitálandó állapotából a társadalom erős munkása lesz. Eddigi
tapasztalataim szerint ezeknek a modelleknek nem sok értelme van. Ezek egy olyan
eltárgyiasított gondolkodásból jönnek mindig, amelyikben úgy képzelik el az embert, mint
egy autót. Bizonyos nagygenerál fokozatokon keresztül fokozatosan visszajut valahova. Én
nem láttam erre még példát. Ha ilyen történik, az gyakran csak papíron, vagy inkább
számítható egyedi esetnek, mint általános elvnek. Sok mindent láttunk már a szférában, de azt
még nem, hogy a lépcsős rehabilitációs modellek komoly eredményeket hoztak volna a
papíron kívül is. Mégis ma szinte blaszfémiának számít, ha valaki nem ezt fújja.
- És olykor a papírról létezőt fordítanak pályázati konstrukcióba! Köszönöm, nagyon
izgalmas volt hallgatni!
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5. interjú
Kornéliusz Háza Missziós Egyesület Szociális Szövetkezet, Szolnok
Interjú készült: Dr. Hecker Róbert vezető
- Köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést, egy rövid bemutatkozást, kérnék Tőled.
- Hecker Róbert vagyok, alapvégzettségem teológus. Huszonnyolc évig voltam főállású
lelkipásztor. A másoddiplomám pasztorálpszichológus. A doktori fokozatomat is ezen a
területen szereztem meg, vezetéselméletre specializálódva. Ez a vezetéselméleti kitekintés
azért is időszerű volt, mert mindig is foglalkoztatott: hogyan lehet egy közösséget – amely
nem profitorientált, tehát nem anyagi érdekek mentén szerveződik – motiválni, hogyan lehet
egy közösséget hatékonnyá tenni. A hatékonyság ezen belül számomra a következő kérdés
megválaszolását jelenti: miként lehet a motivációs rendszert úgy kialakítani, hogy az külső
kényszerek vagy elvárások helyett belső mozgatórugóvá váljék. A doktori stúdiumaim,
valamint tanszékvezetői tevékenységem során is erre a kérdésfölvetésre keresek választ. A
kutatásaim során bennem megszületett eredményeket az általam kidolgozott un. autokeirikus
látásmódban összegeztem, mely ilyenformán egyfajta előtörténete, de inkább kerete annak a
szociális szövetkezetnek amit két éve hoztunk létre.
Hátrányos helyzetűekkel 18 éves korom óta, tehát 32 éve foglalkozom: drogos, halmozottan
hátrányos helyzetű fiatalokkal, cigányokkal, utcagyerekekkel. Mindenhol azt tapasztaltam,
hogy az alapvető probléma nem csak a sodródás, a kábítószer, a szenvedélybetegség és a
családok szétesése, hanem az is, hogy ha valaki el akar indulni az értékteremtő élet felé, akkor
az idő értelmes eltöltése, magyarán az értékteremtő munka, a foglalkoztatás kulcskérdéssé lép
elő. Ezért foglalkoztat már igen régóta a kérdés: hogyan lehet valakit arra felkészíteni, hogy
egy eltékozolt életszakasz után újból talpra állva, a munkahelyen valóban hasznosítható
legyen. Főleg akkor nehéz ennek a kérdésnek a megválaszolása, ha olyan személyről van szó,
aki egész addigi életében nem tanult semmit, és nem is tudja mi az, hogy tanulás. Mi történik
vele akkor, ha föltámad benne az igény arra, hogy tanulni és dolgozni szeretne, hogyan lehet
valóban segíteni neki abban, hogy talpra állhasson?
A munkavégzésre való felkészítés kérdésköre kapcsán a cigányság körében szerzett
tapasztalataimból sokat tanultam. Közöttük jöttem rá arra, hogy a munkavégzésnek kétfajta
típusa van. Az egyiket az angolszász és német kultúra képviseli, melynek lényegét így
foglalnám össze: ki kell számítani az optimális eredményt, le kell bontani atomjaira a
munkafolyamatokat, és követelni kell az egyre növekvő teljesítményt. Iskola-rendszerünk és
társadalmunk is ezen a modellen tájékozódik, ezt igyekszik megtanítani és tökéletesíteni.
A munkavégzés másik, ősi rétege pedig az, melyet a mind máig közösségi kapcsolatokban élő
cigány kultúrában ismertem meg. Ott az eredményes munkavégzés során a munkavállaló
ösztönösen azonosul a munka-feladatot vele együtt végre hajtókkal. Ez az azonosulás
közösséget hoz létre mindazokkal, akik hozzá hasonlóan azonosulnak egy bizonyos munkatevékenységgel. Így a munka-közösség tagjaként a munka-vállalók együtt tevékenykednek, és
együtt hoznak létre egy közösségi értékeket. Ebben a közösségi munkavégzésben nem a
szakmai ismeret áll a középpontban, hanem az, hogy a munkaközösség tagjai egymást
inspirálva és kiegészítve dolgoznak.
Amikor ezt a cigány kultúrában gyökerező munkavégzési modellt megismertem, kezdtem
megérteni a közösségi munkavégzés motivációs erejét. Rájöttem, hogy így a munkaközösségi
tagok egymást bátorítva léphetnek túl olyan akadályokon, melyeken egyedül soha nem
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tudnának úrrá lenni. Ezek a pozitív tapasztalatok ösztönöztek arra, hogy szociális
szövetkezetet szervezzek olyan tagokkal, akik hátrányos helyzetűek, és cigány származásúak.
- Nagyon érdekes, hogy szemléleti alapokból indultál ki. Konkrétan mi volt a motívum, milyen
körben vetődött fel? Milyen körülmények között jött létre a szövetkezet?
- Ennek a szociális szövetkezetnek a szervezeti előzménye egy közhasznú egyesület, a
Kornéliusz Háza Missziós Egyesület volt. Ez az egyesület 1996-ban alakult, és ahogyan
izmosodott, egyre több tevékenységi kör rakódott rá. Eredetileg csupán arra jött létre, hogy
fiatalok táboroztatásának fedezetét tudjuk pályázati forrásból előteremteni. A második
fejlődési szakaszban a fiatalok és szüleik között végzett drogprevenciós tevékenység
kiteljesedése volt a fő hangsúly. Segítő tevékenységünk további bővülése során pedig egyre
inkább hangsúlyossá vált a foglalkoztatás a kérdése. Ennek a profilnak kapcsán érett meg
bennünk a fölismerés, hogy annak gyakorlására szükséges lenne egy másik jogi személy. Az
alkalmas társasági forma kiválasztása kapcsán szakmai múltam tapasztalataiból indultam ki:
egy cigány közösségben külföldi segédlettel asztalos műhelyt és varrodát hoztam létre, melyet
Kft-ként, illetve alapítványi formában működtettünk. Sajnos egyik jogi forma sem vált be, a
közösségi munkavégzés követelményeinek nem feleltek meg ezek a társasági formák.
Akkoriban ismerkedtünk meg a szociális szövetkezeti formával, és azon belül is a közhasznú
minősítésűvel. Számunkra a közhasznú minősítésű szervezet létrehozása azért volt fontos,
mivel a gazdasági tevékenység után nem akartunk egyfajta osztalékot fölvenni, hanem a
szociális szövetkezetben foglalkoztatott rászorulóknak kívántunk cél szerinti juttatások
formájában támogatást nyújtani.
- Más forrásokra is pályáztatok? Ekkor volt pályázati lehetőség?
- A szociális szövetkezet alapításakor nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy nem pályázati
források lehívására alakultunk. Úgy is mondhatnám, hogy a legfontosabb szervező erő nem a
pénz, hanem a közösségi vízió. Ezt az összefüggést minden területen hangsúlyozzuk, és
igyekszünk megélni. Ebből fakadóan szociális szövetkezetünk nem egy rakéta-sebességgel
fejlődő gazdasági vállalkozás. Először a belső struktúrát kellett kialakítani, megszilárdítani,
majd háromnegyed év múlva jutottunk el arra a szintre, hogy a Megyei Munkaügyi
Központtal karöltve elindítottunk egy foglalkoztatási programot.
- Kik alkotják a szövetkezetet, milyen társadalmi csoport, milyen kvalifikáltság? Kik a tagok?
Vannak alkalmazottak?
- A szociális szövetkezetet a barátaimmal, közeli ismerőseimmel hoztam létre. Ők a
feladatukat abban látták, hogy az alapításnál bábáskodjanak, és ezzel lehetővé tegyék, hogy a
rászorulókon segíteni tudjunk. A szociális szövetkezet holdudvarába tartozó jóindulatú
támogatók szakértőként vannak jelen munkánkban. Olyan emberek ők, akik szervezetünk
egyes kiemelt projektjei kapcsán ajánlják fel ingyenesen segítségüket, a projektek eredményes
kivitelezéséhez szükséges szakértelmüket. Egyesületünk tagjai között fontos szerepe van
azoknak is, akik véleményformálóként a rászorulók, hátrányos helyzetűek közül kerülnek ki.
Végül, de nem utolsó sorban említem meg, hogy saját családom – feleségem, fiam – szintén
tagokként vesznek részt szövetkezetünk munkájában.
- Az operatív feladatok kihez kapcsolódnak?
- Alapvető probléma az – ez mindenhol így van – hogy iszonyú mennyiségű szaktudás kell
egy ilyen szervezet működtetéséhez. Jogszabályok tömkelegében kell eligazodni, folyamatos
162

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

kapcsolattartás szükséges a könyvelővel, az ügyvéddel, a cégbírósággal, a NAV-val. Az én
feladatom a szervezet elnökeként az, hogy a gazdasági, jogi és közigazgatási
szempontrendszerek összehangolását felügyeljem és irányítsam. Ezt a feladatot csak a
jóindulatú szakértők ingyenesen nyújtott segítsége révén tudom ellátni. Éppen ezért úgy
gondolom: mindez megoldhatatlan kihívást jelent ott, ahol a szociális szövetkezet tagsága
ilyen támogatói körrel nem rendelkezik, saját anyagi szűkössége miatt pedig nem tudja
megfizetni a szakértők munkáját.
- Tehát a szakértői támogatók azok, akik adják a szakértelmet, teljesen önkéntes munka
keretében, ha jól értelek. Ötleteket is hoznak, bele tudnak kapcsolódni a munkálatokba?
- A szociális szövetkezet közösségi alapfilozófiájának a fenntartása és elmélyítése az én
felelősségem. Ennek kidolgozásába és elmélyítésébe folyamatosan igyekszem bevonni azokat
a jóindulatú szakembereket, akik látásmódunkkal azonosulni tudnak. Folyamatosan
informálom őket a tevékenységünkről, fontosnak és támogatandónak látják azt, egyetértenek
vele, és szakértelmükkel tudnak segíteni. Ez természetesen ötleteket, konkrét megoldási
javaslatokat is jelent, melyeket munkánk során hasznosítani tudunk.
- A Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján nektek tehát már munkavállalóitok is
vannak. Aktívvá vált a tagság, létrejött a munkavállalói csoport. A Munkaügyi Központ
mennyire volt kész erre az együttműködésre? Melyik program keretében történik a
foglalkoztatás?
- Először TÁMOP-os konstrukcióban, majd a közfoglalkoztatás keretében tudtunk támogatási
megállapodásokat kötni.
- Milyen típusú munkákat vállaltatok? Milyen helyszíneken folyt a tevékenység?
- A foglalkoztatási programunk három elemből áll: épület-fölújítás és festés-burkolás, a
használt számítógép kereskedelem, és a szociális tűzifa-program elemeiből. A három
foglalkoztatási tevékenység közül a szociális tűzifa-program kialakulásának története a
legérdekesebb. 2012-ben jelentős szakmaközi összefogással készítettük el az un. "Innovatív
kísérleti foglalkoztatási program" TÁMOP-os pályázati kiírására a beadandó szakmai
anyagunkat. A pályázat keretében faapríték-gyártási tevékenységet akartunk megvalósítani.
A pályázatunk sajnos nem nyert, de az előkészítő szakmaközi összefogás következtében a
NEFAG erdészeti igazgatójával nagyon jó kapcsolatunk alakult ki. Ennek volt a hozadéka az,
hogy először egy kis erdőrészre, később annak négyszeresére kaptunk fizetség ellenében
gyűjtési engedélyt. Az így létrejött lehetőség alapozta meg a szociális tűzifa-programunkat.
- Erről beszélj kérlek, részletesebben.
- A programunk kiindulópontja az a fölismerés volt, hogy sok olyan szegény ember lakik a
társadalomfejlesztési tevékenységünk színtereként működő Szolnok-Újváros lakókörzetében,
akik normál áron nem tudnak tűzifát vásárolni. Számukra jelent segítséget a piaci árnál sokkal
olcsóbb tüzelőanyag. Nagyon érdekes volt számomra, hogy az árképzésnek ezt a szolidaritás
alapú rendszerét éppen azok a munkavégzőink javasolták, akik maguk anyagilag éppen
ellenérdekeltek voltak, hiszen a tűzifa eladásából élnek meg. Ennek ellenére voltak azon a
véleményen, hogy az emberek megsegítése fontosabb, mint a nyereség. A tűzifa árának
kikalkulálása tehát nem üzleti, hanem szolidaritási alapon történt.
- Tehát ez volt a tűzifa programban, most beszélj kérlek a számítógép-kereskedésről.
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- A használt számítógép kereskedése és szétszerelése azt jelenti, hogy a paneleket
szétszedjük, és amit lehet, összerakunk belőle. A nem hasznosítható tartozékokat olyan
hivatalos átvevőhelyen adjuk le, akikkel erre szerződésünk van.
- Ehhez honnan van beszerzési forrásotok, infrastruktúrátok?
- A gépeket önkormányzatoktól, közületektől és magánszemélyektől vesszük át, a
szétszerelésére egy garázst bérelünk, ahol szétszedjük.
- Harmadik tevékenységet is mutasd be.
- Az építőipari tevékenységünk során eddig épület-felújítást, festést végeztünk. Jelenleg
elsősorban a bontási tevékenységünk hangsúlyos. Az így kinyert téglát megpucoljuk és
árusítjuk. Ezt a tevékenységünket egy nagyvállalkozónak a segítségével tudjuk megvalósítani,
aki gyárterülete használaton kívüli épületeinek bontását bízza ránk. Meg kell említenem azt is,
hogy az épület-felújítási, festési munkálataink során ajánlóként és megbízóként is sokat
segített nekünk az iparkamara elnöke, aki a kivitelezés színvonalával is elégedett volt,
kezdeményezésünket pedig példaértékűnek tartja.
- Miből tudtátok szociális szövetkezetetek tevékenységét finanszírozni?
- A szociális szövetkezetünk indítása sok anyagi ráfordítást igényelt, hiszen meg kellett
teremtenünk az infrastrukturális előfeltételeket is. Szállítójárművet, motoros fűrészt, kőműves
szerszámokat beszerezni, a gépeket működtetni, a taníttatás költségeit fizetni... Ezeket a
jelentős induló-kiadásokat adományokból tudtuk finanszírozni. De az is az igazsághoz
tartozik, hogy volt olyan időszakunk, amikor teljesen bizonytalanná vált minden. Ekkor
őszintén el kellett mondanom a fiúknak: most úgy kezdjük a hónapot, hogy nem tudom, miből
fogok a hónap végén fizetést adni. Ennek ellenére vállalták a fiúk a munkát… A közösség
ereje ezen az akkori – és még sok jövőbeli krízisen is – átsegített bennünket. Összefoglalóan
valóban azt mondhatom: egy csoda az, hogy ez idáig fenn tudtuk tartani magunkat… A
megtartó erejű közösség csodája ez.
A foglalkoztatottak bérének finanszírozása tehát a közfoglalkoztatási programra
alapozódik, a bevételeteket pedig a rezsire fordítjátok? Ez a tevékenységetek finanszírozási
modellje?
- Szövetkezetünk finanszírozási rendszere a közcélú minősítésre alapozódik. A közcélú
minősítés törvény adta lehetősége az, hogy a szociális szövetkezet célszerinti juttatásként –
vagyis adó- és járulékmentesen – tud a tagjainak és a közcélú tevékenységét igazoltan igénybe
vevőknek támogatást nyújtani. (Hasonló elven működnek pl. az alapítványi támogatások is.)
Erre azért is szükség van, mert a közfoglalkoztatási program csupán 6 órás közfoglalkoztatotti
minimálbér-támogatást nyújt, – vagyis jóval kevesebbet, mint a 8 órás normál minimálbéres
foglalkoztatás. A másik nehézséget az adja, hogy a közfoglalkoztatotti támogatás nem
igazodik a naptári évhez: nálunk például 2013-ban márciustól júliusig tart. A szociális
szövetkezetünk tehát a szövetkezeti munkavállalók által megtermelt javakat a rezsiköltségek
kifizetése után cél szerinti juttatásként adja nekik vissza. Így támogatja pl. az ő lakhatásukat,
gyógyszer-vásárlásukat, gyermekeik iskoláztatását… Természetesen igyekszünk még a
következő hónapra minimálisan szükséges tőkét is félre tenni.
- A munkavezetőt is a közfoglalkoztatásból alkalmaztátok?
- Igen.
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- Szerintem ez egy nagyon egyedi modell: a foglalkoztatási támogatás, a közösségért végzett
munka kombinációja, belevonva a vállalkozói támogatást is. Úgy gondolom, példaértékű.
Vannak-e sikeres pályázataitok?
- Folyamatosan pályázunk, eddig nem sok sikerrel. Sőt azt kell mondanom, igazán nincs
eddig ebben sikerünk. Most meglátjuk, milyen eredményre jutunk a szociális gazdaság
fejlesztésére kiírt TÁMOP pályázatra benyújtott programunkkal.
- Ez egy teljesen új pályázati program?
- Nem, tulajdonképpen az "Innovatív kísérleti foglalkoztatási modell" néven már kidolgozott
zöldfoglalkoztatási programunkat ismételnénk meg benne, kisebb volumenben. Faapríték
készítésére 11 embert szeretnénk fölvenni úgy, hogy erre a tevékenységre először ki is
képezzük őket. Pályázati programunkat konkrét gazdaságossági számításokkal támasztottuk
alá, melyeket a megvalósíthatósági tanulmányban részletesen kidolgoztunk. A gazdaságosság
indoka a biztos felvevőpiac mellett – Szolnokon az ALFA-NOVA távfűtési cég faapríték
kazán segítségével is állít elő hőt – a viszonylag kevés szaktudást igénylő munkafolyamat. Az
erdőben begyűjtött fát egy, a pályázat által megfinanszírozott faaprító-gép a helyszínen
dolgozná föl, és a természetes szárítás után már a gazdaságosan értékesíthető
nedvességtartamú faaprítékot szállítanánk a felvásárlóhoz.
- Van a programnak közösségépítő vonzata is?
- Igen, a képzési programnak helyet adó, a pályázati programban kialakítandó oktatási
helységeket közösségi térként is hasznosítanánk. Közösségi rendezvényeknek nyújtana az így
létrejövő új infrastruktúra otthont.
- Egyesületi alapokon, erős helyi kapcsolat rendszerrel, szakmai elismertséggel párosulva
működik a Kornéliusz Háza Szociális Szövetkezet, megfogalmazásod szerint egyfajta
Kornéliusz-holdingként. Kik még a szereplői ennek a széleskörű összefogásnak? Nem kellene
még ide sorolni az önkormányzati támogatást is?
- De, teljesen igazad van: az önkormányzati támogatás meghatározó eleme ennek a
struktúrának. Én magam is az önkormányzatnál dolgozom, – méghozzá megbízásos
jogviszonyban az Újvárosi Humán Fejlesztési Programnak projekt-mediátoraként. Az egész
foglalkoztatási program is csak ebben a keretben értelmezhető, – hiszen a SzolnokÚjvárosban élő rászorulókon igyekszünk segíteni.
- Hogyan látod a jövőjét ennek a szektornak?Hogyan látod jelenlegi helyzetét, akadályokat,
mit látsz lehetőségeket, akár szélesebb dimenzióban, mint a saját szövetkezeted.
- Véleményem szerint az a társadalom életképes, mely olyan foglalkoztatási formákat tud
meghonosítani, amelyek a társadalom legszélesebb rétegei számára teszik lehetővé a
munkavégzést. Látásom szerint a rendszerváltás kudarca éppen abban áll, hogy a
munkavégzés alternatív lehetőségeit nem biztosította. A kőkemény, irgalmatlan kapitalizmus
jegyében a munkavégzés a legjobbra munkaerőre, és a legtermelékenyebb
munkafolyamatokra koncentrált, a többi pedig elpusztult, elsorvadt. Az így létre jövő tömeges
munkanélküliség kezelése is nagyrészt kimerült a segélyek folyósításában.
Társadalmunk, magyar népünk jövője szempontjából ezt az azóta is meghatározó folyamatot
különösen veszélyesnek tartom. Veszélyesnek tartom azért, mert a közösségi jellegű,
értékteremtő munkavégzés intézményi kereteit meggyőződésem szerint mind máig nem
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sikerült megteremteni. Mindez azért lenne fontos, mivel tapasztalatom szerint egyedül ez – a
szociális szövetkezetekben kiábrázolódó – foglalkoztatási forma alkalmas arra, hogy
hátrányos helyzetű embertársaink tömegét elvesztett önbecsülésükhöz visszavezesse. Így
válhat az elesett ember újból méltóságát hordozó teremtménnyé. Lehet, hogy mindez így
túlságosan fennköltnek hangzik, éppen ezért hadd hozzak egy konkrét példát: alkoholista
munkatársunk azóta tudja kezelni függőségét, mióta újra egy őt befogadó, támogató
közösségben dolgozik. Az évtizedek során hasonló példák sokaságát élhettem át. Ezért
kívánom tiszta szívemből, hogy a szociális szövetkezetek törvényi és intézményi irányítását
olyan vezetők vegyék a kezükbe, akik reménységgel tekintenek erre a lehetőségre, és az
elesett emberek iránti őszinte együttérzéssel dolgoznak ebben a szektorban.
- Egyetértek. Mond, hogyan gondolod, hogyan lehet ezt megszervezni? Hiteles emberek
kellenek, van szerinted annyi ember, aki ezt a hozzáállást át tudja adni?
- Először a személyes példámat hadd hozzam ide. Megpróbáltam egy időben az illetékes
minisztériumba feljárva képviselni ezt a gondolatot. Jó szándékot, nyitottságot tapasztaltam,
ugyanakkor az állandósuló kiszámíthatatlanság ellehetetlenítette az érdemi párbeszédet. A
nem csupán általam túlfeszítettnek érzékelt törvénykezési tempó ugyanis annyira leterhelte a
minisztériumi apparátust, hogy nem maradt már idő-energia egymás meghallgatására, a
fölvetett problémák mélységi megbeszélésére. Sajnos ezen a téren azóta sem látok változást.
Rákérdeztél a hitelességre is, így ennek kapcsán is elmondom a véleményemet. Én úgy
gondolom, hogy a hitelesség elsősorban nem erkölcsi kérdés. Véleményem szerint a hiteles
ember sokkal inkább egyfajta szócső. Azoknak hangját erősíti föl, akiknek nincsen szava,
akiken a döntéshozók hamar túllépnek, mert ők nem tüntetnek, nem háborognak… Akik nem
akarnak nagy dolgokat, csupán szeretnének becsületesen élni, akiknek minden nyomorúsága
ellenére hazát jelent ez az állam. A hitelesség alapkérdése ez: lesz-e valaki, aki támogatja,
képviseli a kicsiket, az erőtleneket? Mert ha csupán az érdekeket szolgáljuk ki, és csak erre
figyelünk, akkor csak a hangosoké lesz a világ. Azt gondolom az a társadalom ahol csak a
hangosoké a világ, egyre jobban el fog idegenedni önmagától. Hogy vagyunk-e elegen, akik
ilyen módon kívánunk hitelesekké válni? Erre a kérdésre hazánk-népünk jövője adja majd
meg a választ.
- Szerinted az állam milyen módon segíthetné a szociális szövetkezetek kibontakozását? Ha
például a szociális szektorra osztana ki bizonyos feladatot?
- Teljesen egyetértek Veled. Igen, szerintem is az államnak kellene a piac bizonyos területét
felszabadítania a szociális gazdaság számára. Ilyen terület lehetne a közétkeztetés, de a
bioenergia (faapríték, pellett) és a szociális tűzifa-program is. A kivitelezésbe sokkal nagyobb
arányban vonnám be egyrészt az önszerveződő civil közösségeket, másrészt az egyházakat.
- Olvastam, hogy a szociális gazdaságot tanítani kellene már az iskolában. Mi a véleményed
erről?
- Szerintem a szociális gazdaság alapjául szolgáló korporatív szemléletmódot már az óvodába
kellene tudatosítani. Erre lehetne ráépíteni a későbbi stúdiumokat. Erre az életszemléletre
egész társadalmunk megújulása szempontjából égetően szükségünk van, hiszen az önző
életvitel csak kizsákmányolni, végső soron pusztítani tud.
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6. interjú
Tiszasas Önkormányzata
Interjú készült: Gyói Gábor polgármesterrel
- Polgármester úr, miért érdemes ma Magyarországon polgármesternek lenni?
- 2010 októbere óta vagyok polgármester, eddig alpolgármesterként dolgoztam.
A nehézségeken az lendített át nagyon sokszor, hogy próbálunk, - mint ahogyan az a
településünknek a múltjából fakadóan is predesztinál bennünket-, próbálunk olyan módon
katalizálni bizonyos gazdasági folyamatokat, hogy arra a későbbiekben építeni lehessen. Mire
gondolok? Arra gondolok elsősorban, hogy Tiszasas,- ha valaki elkezd a mai modern világban
utána nézni, hogy milyen településre érkezett, akkor az Interneten az első néhány információk
egyike,- hogy olyan kis település, ami nagyon régóta lakott, és alapvetően olyan emberek
lakják, akiknek a munka központi helyen szerepel az értékrendjében. Ez nagyon sokszor
átsegítette a települést nehéz időszakokon.
Hogyha valaki bejön a településre, mondjuk Tiszaug felől, akkor láthatja balkéz felől azokat a
módos paraszti házakat, téglával kirakva, amik nagyon jellemzőek a településre. Nem volt
nagybirtok rendszer itt a településünkön, hanem úgynevezett módos paraszti réteg alakult ki.
Ez a tíz holdtól egészen a 60-70-80 holdig terjedő gazdaságok jellemezték a települést.
Igazán a török kor után indul fejlődésnek a település. Ezt azért tartom fontosnak, hogy
ismerjük a tényeket, ahhoz hogy megértsük Tiszasas jelenét a múltnak azt hiszem, hogy óriási
szerepe van. A török korban hódít a reformáció a mi településünkön is. Reformátusokká,
kálvinistákká válnak az emberek. Számtalan alkalom van, hogy a református lelkészüknek a
vezetésével menekülnek el, a nagyvárosokba, Szentesre, egészen az Északi- Középhegységig
fölhúzódik a népesség, és mindig a lelki pásztoruk segítségével térnek vissza. És nagyon
érdekes, hogy valószínűleg van vérségi leszármazási viszony azok között, akik mindig
visszajönnek, meg akik innen elmennek. Nagyon érdekes az, hogyha odapillantunk a térképre,
látjuk, hogy a Tiszának a kanyarulata körbeveszi a települést.(Az interjúalany térképet mutat)
Valaha itt folyt a Tisza, ugye ez a kis öblözet, ez már Tiszaalpár alá egészen benyúlik, de még
közigazgatásilag Szolnok megyéhez tartozik, és hozzánk tartozik. És itt is jelentős
földterületei voltak a településnek, meg a település környékén is, és nagyon érdekes, hogy van
itt egy olyan homok folt, amit az Ős Duna hordott össze, ez Tiszakürt, Tiszaug, Tiszasas,
Csépa, Szelevény, Cserkeszőlő határában ez egy Dunai hordalékkúp, és ez körül belül 800
hektár.
A 800 hektárról viszonyításképpen azt kell tudni, hogy ez akkora, mint a Soproni borvidék!Itt
a római kor óta van szőlőtermesztési tevékenység, és gyümölcstermesztési tevékenység.
Hogyha ismeritek az ártéri gazdálkodásnak a haszonvételi formáit, akkor abban nagyon
szépen megjelenik egyébként a szőlő és gyümölcstermesztés, a magasabb részeken, ez a
településre jellemző volt! Aztán számos történelmi hányattatás után elnéptelenedik a
település, majd újratelepül. A törökkor után virágzásnak indul, mutatja az is, hogy akkor már
meg tudják építeni, – nem Uniós támogatásból –, hanem- összefogásból, a saját templomukat,
ami itt van nem messze, a település központjában.
Mivel nincs nagybirtok, hanem kialakulnak ezek a kis gazdaságok, egy gazdaságilag
rendkívül erős, és tartásában, nemzettudatában erős településsé válik. Írják rólunk,
Tiszasasiakról, egy egyházi prédikátor, hogy ti vagytok a környék sasai, mind szellemi, mind
gazdasági értelemben is vezetitek a környéket. Nem tudom pontosan idézni, ez nagyon szépen
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le van írva. Soha nem nézte ezt szerintem senki, de szerintem Sason a mai napig több
kisgazdaság van, mint az egész Tiszazugban összesen! Ez egy nagyon érdekes dolog. Hát
ilyen alapokon szerveződik aztán a termelőszövetkezeti rendszer, ami alapvetően betöri
ezeket a módos paraszti gazdaságokat. A tsz-esítés itt elég erőszakosan történik meg, és ez
egy nagy törés a település életében, de az is igaz, hogy alapvetően a termelőszövetkezetnek
megvannak a maga előnyei, és azért számos családnak ez azért fölemelkedést jelentett,
gyarapszik a település lakossága. Ellenben történik egy újabb nagy törés a történelmünkben,
és fejlődésünkben, a tsz rendszernek a megszűnésével, és a rendszerváltással. Itt van egy
csomó olyan ember, a 90-es években, aki nem találja a helyét a világban. Azt gondolom, hogy
az elődömnek, Laskai Istvánnak a munkássága, polgármesterként talán legnagyobb
eredménye az, hogy felismeri, hogy itt az önkormányzatnak kell valami katalizátor szerepet
játszani a társadalmi átalakulási folyamatokban. Akkor minisztériumi támogatással, és Esély
Közalapítvánnyal elindul a szociális földprogram. vagy nem volt még. Ezt Ilona, te jobban
tudnád.
Mindenesetre felveszi a kapcsolatot akikkel lett, és mivel a környező Cserkeszőlőben vannak
hagyományai a kertészkedésnek, polgármester úr nagyon ügyesen ráérez, hogy itt ezzel
lehetne valamit kezdeni, és van egy-két család, aki már akkor foglalkozik, intenzív
szabadföldi, és fél intenzív hajtatási kultúrákkal. Ezért azt gondolja polgármester úr, hogy
ebbe több lakost be kellene vonni.
Elindul egy olyan szociális kertészeti program, amelyben az önkormányzat egyrészt
minisztériumi támogatásból biztosítja a termelő eszközöket, a földet, és alapvetően egy
koordinátor szerepet játszik, de abszolút privát érdekeltségű rendszert hoz létre, adja a fóliát,
adja mondom a földterületet, és kioszt mindenkinek egy-egy sátrat egy-egy családnak. Abban
az időben még paprikát kezdenek el termelni, fehérpaprikát hajtatni. Abban az időben még
egy-egy sátor, egy-egy fóliasátor néhány száz négyzetmétert jelent, ennek a megművelésével,
és ennek a termésnek a betakarításával egy nagyon jó fizetés kiegészítésre lehetett szert tenni,
és ez jó néhány évig megy ez a program, azután abba marad. Azért marad abba, mert egyre
inkább a terület nagyságoknak a növelése kell ahhoz, hogy ez valódi jövedelem kiegészítést
jelentsen. Azért marad abba, mert a világban, és a kapitalizmusban, amiatt hogy nem vagyunk
egyformák sem tehetségben, sem szorgalomban, sem szerencsében, vannak ügyesebbek,
szorgalmasabbak, és vannak tehetségesebbek, meg vannak kevésbé. De van egy nagyon nagy
értéke ennek a programnak, hogy akik kevésbé szerencsések, azoknak nincs sikerélményük
ebben a programban, akik meg ügyesek, azok meg nagyon jól megtanulják ennek a
rendszerét, és önálló életre kelnek. A programnak így utólag én azt gondolom, hogy a
legnagyobb értéke az, hogy bevezeti a településre ezt a fajtakertészkedést. Elindulnak az
emberek a nagybani piac irányába, és belecsöppennek ebbe az egész kertészkedési kultúrába,
megtanulják ezt! Azok is megtanulják, akik később szerencsétlenségük, vagy ügyetlenségük
miatt napszámosként fognak ezekben a fóliákban dolgozni, és azok is, akik itt a későbbi
munkaadók jelennek meg itt a településen. A mai napig körülbelül tíz családot mernék nagy
biztonsággal mondani, akik önellátó módon, - az önellátás manapság egy divatos fogalom-, de
alapvetően nem önellátással, önfoglalkoztatóként élnek.
- Igen, ez a pontosabb!
- Önfoglalkoztatóként megélnek ebből a tevékenységből, sőt! Időszakosan, nyilván a
mezőgazdasági termeléshez igazodva jelentős napszámos munkaórát adnak a település többi
lakosainak, akik egyébként ez idők óta értenek ezekhez a tevékenységhez. A
paprikatermesztést fölváltotta egy intenzív szabadföldi, elsősorban a káposztaféléknek a
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termesztése. Nyilván, ahogy a piac alakult a sasiak már alkalmazkodtak ezekhez a
kihívásokhoz. És azt hiszem, hogy a település a nagybani piacion arról ismert, hogy rengeteg
karfiolt megtermelünk, elsősorban a karfioltermesztés vált be. És a kelkáposzta, fejes
káposzta, és vörös káposzta, ami még volument jelent. Általában kezdenek egy korai fóliás
hajtatott növénnyel, amiből utána pénzük van, és utána jön egy fő növény, ami nagyon sok
ideig marad, valami káposztaféle, de vannak, akik ezután paradicsomot, vagy paprikát
hajtatnak, és utána ősszel megint befejezik egy harmadik növénnyel. Tehát akár két-három
növényi kultúrát is megforgatnak egy földterületen. Egy alapvetően nem legintenzívebb
kultúráról van szó, de a tekintetben mégis intenzív, hogy egy területen három kultúrát
megcsinálni, azért az precizitást igényel, azért az szakmaiságot igényel, pontosságot igényel.
Ezt jól megtanulták, és mondom még egyszer, jelentős szerepe van abban, a többi
településhez képest egyfajta önállóságra nevelte az ittenieket. Hát ezeken az alapokon
kezdtünk el gondolkodni 2010-ben, amikor polgármester lettem. Soha nem fogom elfelejteni
azt a testületi ülést, amikor az fölmerült, hogy ebben az időszakban változik a
foglalkoztatáspolitika iránya. Ugye van egy kormány, aki azt gondolja, hogy elhangzanak
ilyen jelszavak, hogy segélyért munkát, amivel alapvetően ez a gondolkodásmódú testület, és
jó magam is egyet tudunk érteni. Tehát ahhoz, hogy úgy adjunk oda pénzösszegeket, hogy ne
kérjünk érte semmit. Elkezdtünk gondolkodni azon, hogy vajon csak levelet lehet ezekkel az
emberekkel söpörtetni? Vajon csak utcát lehet velük takaríttatni?
Hát abban mindenki egyetértett a testületi ülésen, hogy nem! Valami értelmes dolgot kellene
velük csináltatni, ugye ebben az időben veszik le 4 órára, a foglalkoztatást. Ennek ellenére azt
mondja a testület, hogy lejártak a Pista bácsi idejéből (előző polgármester), nagyon nagy
elődöm, ő nagyon korrekt volt abból a szempontból, hogy -a bérleti szerződések- mivel az
önkormányzat földterületei ki voltak adva különböző kisgazdaságoknak lejárt, és
visszaszállnak a földterületek az önkormányzatra. Összesen, az önkormányzatnak jó
adottságú, öntözhető területe van durván 3-4 hektár, és kevésbé jó adottságú van további 7-8
hektár saját tulajdonú földterülete. És azt mondja a testület, hogy hát akkor egy kicsit nézzük
meg valami egyszerű növénnyel, könnyen végigvihető technológiával tudunk-e valamit
kezdeni? Emlékszem, hogy nézek a két nagygazdára a testületben, a TI-re, és a HL-re,
akiknek egyébként 170-es nagyságban van földjük, szőlőjük, mindenük. Hogy gyerekek, ez itt
csak akkor fog menni, ha mivel egy öntözővödrünk sincs, meg egy rossz MTZ traktorunk van,
ez akkor fog csak menni, ha ti intenzíven besegítetek ebbe a dologba, és akkor ők
rábólintanak erre, és a testület végül is egyhangúan dönt, hogy akkor próbáljuk meg! Így
aztán fölszántjuk ősszel a földterületünk közül két nagyobb darabot, 2 hektárt, és
elhatározzuk, hogy a következő esztendőben akkor valamit kertészkedni fogunk. Amennyi
embert csak ki tudunk hozni a munkaügyi központból, kihozunk, és 2011 tavaszán
nekikezdtünk önkormányzati koordinációk mellett termelni. Ekkor még szó sincs Start
programról.
- Saját magatok kitaláltátok!
- Így van, abszolút nincsen szó még Start munkaprogramról, de pénzünk sincs, hogy
elinduljunk, és van az udvaron rengeteg vashulladék, meg van egy rossz traktor, amit eladunk,
ebből lesz egy 4-5 százezer forintnyi pénzünk, meg egy kicsit még hozzáteszünk, előszedjük a
régieket, találunk még szivattyút, amit a szociális földprogramból nyertünk.
- Szóval egy pár eszköz volt!
- Igen, egy pár eszköz!
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Aztán azokat előszedjük, kiderül, hogy a falban lévő tűzoltó tömlőink, amivel öntöztek száz
helyen lukasak. Tehát azt az évet nem kívánom senkinek! Na, mindegy! Nagy nehezen
fölküszködjük a területet, elpalántálnak, veszünk palántát, elpalántálunk egy hektár fejes
káposztát, meg azért, hogy valami még egyszerűbb növényt csináljunk, egy hektár sütőtököt
is vetünk a temető mögötti területre, ami egyébként a temető lesz majd valamikor, azért
vásárolta meg az önkormányzat, de amíg nem temető, addig használjuk. Úgyhogy oda meg
vetettünk egy hektár sütőtököt! Na, most annak jóval kisebb volt az igénye, technológiailag az
egy nagyon egyszerű növény, növényvédelmi problémák nincsenek. Nem volt pénzünk
műtrágyára. Gyakorlatilag 12 ezer forintért vettünk ilyen kopott magot, de egyébként feketén
vettük azt a magot is. Nagyon jól sikerült a káposzta, igaz, hogy úgy kunyeráltunk ládát, úgy
kunyeráltunk öntözést, mindent úgy kellett! Éppen kapánk van, amivel megkapáljuk, de azon
kívül nincs permetezőnk, megint eladtunk valamit, akkor vettünk egy permetezőt, de úgy
kellett mindenre összekuporgatni. Háti van, ilyen háti motoros volt az önkormányzatnak,
bedöglött, azt is javíttatni, nehéz év volt ezt így végigcsinálni!
- Szabadföldi, káposzta?
- Szabadföldi káposzta, persze nem volt pénzünk, az lett volna jó, ha tudunk rá fátyol fóliát
venni, vagy valami síkfóliával tudjuk takarni, és korábban el tudjuk kezdeni, de hát nem volt.
Ez ilyen első az szabadföldi volt! Amit még így bekockáztattunk, hogy hátha nem fagy meg!
Nem fagyott meg! Nagyon szépen sikerült, és hát lett belőle egy kis bevételünk. De azt azért
még el kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó visszhangja lett ennek az egésznek a településen.
Olyannyira, hogy ugye a csúcsmunka, a palántálás, és a betakarítás, mondjuk, a káposztánál
az csak úgy történhet meg, hogy hangosbemondóval körbemegyünk a faluban, és megkérjük,
hogy aki tud, az önkormányzatnak segítsen! Péntek szombat vasárnap, káposzta betakarítás
2011 júliusát éljük valamikor, huszonvalahány ember megjelenik az önkéntesek mellett, és
három napod szedi a káposztát. Van, aki mind a három nap ott van! Tehát komolyan
mondom, feláll a szőr a kezemen! Sosem fogom elfelejteni, hogy az emberek jó cél érdekében
képesek összefogni, látják, hogy normális dolgokat csinál a település vezetése, odaállnak
mellé, eljönnek, van egy kis bevételünk belőle. Mindenkinek főztünk lent egy pörköltet,
mindenki kapott egy ingyen jegyet a falunapkor, mert évek óta nem csinálunk falunapot, mert
nincs rá pénz! De csináltunk egy falunapot belőle, továbbra is feketén értékesítettük a dolgot,
vállaltuk ezt is!
- A kockázatot.
- Nem lehetett még akkor! Sokat küzdöttem! Utána jött persze a média, voltunk a Gazda tvben, a Duna tv-ben, a Lánchíd rádióban, mit tudom én, mindenki érdeklődik, hogy akkor
hogyan működik ez Tiszasason? Mindenütt elmondom, hogy alapvetően azt gondolom, hogy
nagyon sok munka, és nagyon sok gyötrődés, de van értelme a dolognak! És jó lenne, ha két
dolog megoldódna, az egyik az, hogy valamilyen eszközre tudnánk pályázni, mert hogy én azt
gondolom, mikor láttam, hogy milyen feladatai vannak egy polgármesternek, az van, hogy
gazdálkodik az önkormányzat, rendelkezik az önkormányzat vagyonával, tehát természetesen
a testületi felhatalmazással, illetve rendelkezik a pénzügyi előirányzat fölött.
Na, most, a második kerületben Budapesten, gazdálkodni azt jelenti, hogy van mondjuk az
önkormányzatnak ingatlana, és azt a legjobb módon kiadja, bérleti díjat „húz” belőle, satöbbi.
Tiszasason gazdálkodni azt jelenti, hogy van az önkormányzatnak földje, megműveli, beveti,
közfoglalkoztatást szervez belőle, és ebből csinál bevételt. Könyörgöm, miben különbözik ez
a két gazdálkodási forma? Azt lehet, ezt meg nem lehet? Miért nem adhatom el a
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káposztámat, amit megtermelek? Miért nem csinálhatok ebből valamiféle bevételt a saját
önkormányzatom, saját közösségem számára, ha egyszer nekem kötelező foglalkoztatási
feladatom van? Én mindig így néztem ezt a dolgot, most is így nézem, de azért egy dolgot
megtarthatunk, mégpedig azt, hogy a növények kiválasztásánál rendkívül körültekintőknek
kell legyünk. Miért? Azért, mert az nem jó, – majd aztán később a start munka kapcsán
élesedik ki ez –, hogyha van egy támogatott termelés, ugye 2012-től már Startmunkáról
beszélünk, van egy támogatott termelés, és nekem finanszíroznak input anyagot, tehát
palántát, embert, és olyan növényt termelek, mint amit a faluban több másik, és ugyanarra a
piacra akarok értékesíteni, akkor azért ne rúgjak öngólt! Ne szegényítsem el a saját
embereimet!
Mert akkor ők is itt fognak kikötni közmunkán, akkor az nem helyes irány! És azért arra
nagyon körültekintően figyeltünk, hogy exportra termeljünk, ez a korai káposzta is exportra
ment, mert ha export, ott azért nem csinálunk akkora konkurenciát saját magunknak. A
sütőtökkel nem csinálunk konkurenciát a termelőinek, mert itt nem volt hagyománya ennek a
dolognak. És a későbbiekben is majd azért odafigyeljünk, hogy lehetőleg olyan növényt
termeljünk, ami felhasználható a közétkeztetésben, itt helyben, továbbá ha értékesítjük, akkor
ne okozzunk vele piaci zavart itt belföldön, a mi támogatott termelésünkkel. No de térjünk
vissza a 2011-es esztendőre. Természetesen szociális osztást is csináltunk belőle, osztottunk
sütőtököt, osztottunk káposztát, dokumentáltan mindenki jött, körbementünk a faluban
- Szociális osztás?
- Úgy neveztük el. Tehát ilyen szociális osztást rendeztünk belőle, alapvetően listát
állítottunk össze.
- A feleslegből?
- Gyakorlatilag igen, de azt hozzá teszem, hogy a sütőtökből egy konyhára, vagy a
káposztából is egy konyhára azért egy pár ládával, tehát 1200 ládával termeltünk, ezt csak az
arányok kedvéért mondom. Hogy ugye durván 18 kiló fért egy ládába, ki lehet számolni,
mennyi volt a hozam, de ebből mondjuk maximum 30 láda volt, az amit tudtunk használni a
konyhán, hiszen a saláta káposztát nem lehet sokáig tárolni! Tehát igaz, hogy addig káposzta
volt káposztával, de nem baj! És akkor természetesen én azt mondtam, hogy aki ide bejön
káposztáért, és úgy gondolja, hogy ő erre rászorult, annak mindenkinek adjunk legalább egy
fejet! Itt az önkormányzat udvarán. Kiértesítettük a lakosságot, úgy szerkesztettük meg a
listát, hogy a közgyógyellátásban részesülők, a nyugdíjasok, a munkanélküli segélyen lévők,
az FHT-n lévők, akkor éppen bérpótlónak hívták, vagy már nem tudom! Ez annyiszor
változik. Küldtünk egy levelet, hogy a mi kimutatásaink szerint ön szociálisan rászorult,
amennyiben nem veszi tolakodásnak, és elfogadja, adnánk önnek két fej káposztát! Az
önkormányzat udvarán ekkor és ekkor átvehető! Adtunk sütőtököt, adtunk káposztát. Eljöttek,
sokan elvitték, érdemes tanulság volt ez is! Sason ezt így kell, hogy ne vegye tolakodásnak,
hogy segíteni akarok! Ez speciális itteni mentalitás! Itt csak így lehet, igen! Hogy ne vegye
sértésnek, hogy megkerestük, de hogyha úgy gondolja, hogy elfogadja ezt, akkor jöjjön el,
és vigye el! Lényeg a lényeg, hogy sikerült ez az év. Úgy gondolom, hogy nem csak mi,
hanem országos szinten is többen próbálkoztak ezzel. Egy picikét azt gondolom, hogy a mi
kavicsunk is bedobódott ebbe a közfoglalkoztatásnak az állóvizébe. És amikor megszületett a
Start munkaprogram, ennek roppant örültünk! Mindenre pályáztunk,volt a szeméttelepek
rekultiváció, hulladéktelep rekultiváció, föld udvarban tartás, belvíz elleni rendszerek
karbantartása. A mezőgazdasági projektre is, mindenre, amire lehetett beadtuk, és azt hiszem,
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hogy 55 embernek a foglalkoztatását kezdtük el 2012-ben. Adat, a januárihoz képest, ami 20
egész, vagy 21 százalék volt a nyilvántartott álláskeresők száma 2012 januárjában, ez
júniusban, mikor beindult a program 10 százalék alá csökkent, hát jelentősen, hát igyekeztünk
mindenkit megszólítani, aki élt és mozgott az jött. A Start munkaprogramot alapvetően kevés
hibájával együtt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom a magam részéről! Mi nagyon
szépen tudtunk ezzel a dologgal élni. Hihetetlen eszközöket tudtunk megvásárolni. Volt egy
rossz MTZ-nk. Hát majd körbeviszlek benneteket, most van két traktorunk, van árokásó
rakodó gépünk, van ekénk, tárcsánk, kombinátorunk, talajmarónk, vettünk 7 öntözőt, 7
szivattyút. Aztán van egy másik ága, mert ez a kertészeti ága, és van egy energia
növénytermelő ágazatunk, majd azt is elmondom, hogy az hogy alakult ki!
Ott vettünk brikettáló gépet, nádvágót, illetve daráló gépet, kialakítottunk egy brikett üzemet.
Tehát eszközök tekintetében másfél év alatt úgy előre haladtunk, hogy azt elmondani nem
tudom! És e nélkül azt gondolom, hogy kínkeserv lenne a dolog, és e nélkül nem lehetne ezt
csinálni. De most már belejöttünk ebbe, és azt gondolom, hogy nagyon szépen, Tehát egy év,
egy-másfél év tapasztalat után, azt mondom, hogy finomítottunk az idénre tavalyhoz képest
rajta, és sok tapasztalattal gazdagodtunk! Szóval 2012-es évben. A programokat egyébként
igyekeztünk összerakni, – mert akkor nem volt szabad –, de igen is az árokásók mentek
káposztát szedni, hogy ha csúcs munka volt. Tehát ezzel nem nagyon „macskáztunk”, hogy itt
most ki, melyik programban van fölvéve, mert volt egy hektár fűszerpaprikánk tavaly. Itt van
mögöttetek az eredménye a fűszerpaprikának. Ezzel leszerződtünk, Mezőhékre vittük el, oda
értékesítettük. Igyekeztünk mindent úgy csinálni, hogy értékesítési szerződéssel
rendelkezzünk már tavasszal, ne kelljen itt azon, hogy hova adjuk el! Volt egy hektár
káposztánk, egy hektár kápia típusú paprikánk, ezt nem tudom ismeritek-e? Ez a balkáni grill
paprika. Volt háromezer négyzetméter burgonyánk, meg volt egy ilyen „mi csurin kertünk”,
ott volt bab, borsó minden, amit a konyhára kellett. Alapvetően a növények kiválasztásánál az
játszott szerepet, hogy helyben fölhasználható legyen és szociális osztást is tudjunk belőle
csinálni, legyen piacunk rá, esetleg föl tudjuk dolgozni. És ne csináljunk piaci konkurenciát
másoknak vele. Akkor mondom a fűszerpaprikát!
- Mármint a helyi piacon, a globálison ott lehet? A „nagyobb” piacon?
- A magyar piacion ne csináljunk, tehát ne csak a helyi termelőket védjük, hanem a többi
részt is Magyarországon, mert előbb utóbb az valakinek szúrni fogja a szemét, hogy mi
támogatott termelésből, persze hogy fele annyiért tudnánk adni, de nem adjuk fele annyiért!
Tehát azt hozzá teszem, hogy erre azért ügyeltünk, attól, mert nekünk jóval olcsóbbra jött ki a
termelés, tehát a befektetett eszközök tekintetében a paprika, mi piaci áron adtunk mindent!
Most is piaci áron, nem megyünk alá, mert azt nem szabad! Tehát nem csinálhatunk ilyet!
Magunkkal szemben se, meg másokkal szemben se. Tehát akkor mondom a fűszer paprikát!
Szép lett a fűszerpaprika, annak ellenére, hogy először csináltuk. Lett száz valahány kiló
őrleményünk, mert őröltettünk meg Tiszaalpáron belőle. Ebből jutott a konyhánkra, jelentős
mennyiségű, még mindig van belőle, és most is áruljuk egyébként a fölösleget, 2500 forintért
kilóját a fűszer paprikának, megmutatom! Szépen kizacskóztuk, olyan egy kilós zacskókba,
nemzeti színű szalaggal, jól néz ki! A többit eladtuk Mezőhékre, és még van valamennyi
készletünk, de az Idősek otthonának, illetve az étkeztetésnek az egész éves fűszer paprika
bőségesen meg van! A burgonyánk az elég gyengére sikerült, mert öntözési kapacitásunk nem
volt, tavaly borzasztó aszályos év volt, de egy két-három hónapra elegendő krumplit
megtermeltünk! Egyébként úgy kaptuk a vetőmagot lakosságtól, illetve egy hűtőházban
maradt ki, és azt vetettük el, tehát ne kelljen erre is pénzt kiadni. Aztán a kápia paprikánk
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szintén öntözési gondok miatt közepesre sikerült, ebből rengeteget kiosztottunk a lakosság
körében. Nullázott mondjuk! Illetve valamennyi lecsót csináltak belőle a konyhán, de az nem
volt egy nagy mutatvány! És rájöttünk, hogy az túl intenzív növény nekünk, tehát annál
egyszerűbb növénnyel kell próbálkozni! A káposztánk viszont mind a kettő igazán jól
sikerült, osztottunk is belőle, konyhára is jutott, és értékesítettük is! A start munkaprogramnak
érdeme, hogy eladhattuk, leírták, hogy milyen módon lehet ezt eladni. De arra is rájöttünk,
hogy ahhoz, hogy ezt, hogy is mondjam? Ne az önkormányzat nagy kalapjába vesszen ez az
egész termelés, az idei évre már, és a tavaszi évnek egy tapasztalata, hogy létrehoztunk egy
GAMES szerű valamit, az a neve, hogy TITESZ. Ez a Tiszasasi Településellátó Szolgálat,
aminek tengernyi tevékenységi köre van, ez egy intézmény lett, és alapvetően ez foglalkozik a
közfoglalkoztatással, a konyha üzemeltetésével.
- Tehát ez az önkormányzat intézménye?
- Ez az önkormányzatnak egy olyan intézménye, ami azzal foglalkozik, hogy a többi
intézményt kiszolgálja. Karbantartás tekintetében, mindenféle dolog tekintetében, és a
közfoglalkoztatást is szervezi, és a termelést is ő szervezi. És ő koordinálja.
- Nonprofit kft-n gondolkodtatok?
- Igen! Így van, gondolkodtunk, de ez egyszerűbb! Jóval egyszerűbb egy intézményt
alapítani, mint egy önálló jogi személyt! Először úgy volt, vagyis a testület úgy határozott,
aztán megnéztünk más példákat, és végül is a mérleg úgy billent, hogy több előny szólt e
mellett. A nonprofit Kft azért lett volna jó, mert pályázatoknál esetleg az jobb lett volna,
viszont nonprofit Kft közfoglalkoztatásra nem pályázhatott, és ekkor így megoldottuk ezt a
dolgot. Alapvetően, ha van valami lakossági igény, mondjuk fűnyírás idősöknél, és akkor ez
ilyen nagyon nehéz ügy volt ezt kivitelezni, hogy az önkormányzat hogy tud az időseknél
szolgáltatást csinálni, de most már tudunk, tehát vállalunk ilyen feladatot is a TITESZ-en
belül! Hogy van, akinél lenyírjuk a füvet, vagy kőműves munkát végzünk, vagy valami.
- Ez hagyományos „önkormányzat” funkció! Teljesen újra vannak gondolva?
- Újra gondolva, egy gazdálkodási alapon. Ez már súrolja a határt, és a régi szemléletbe
abszolút nem fér bele.
- Amikor azt mondod, hogy régi, akkor mire gondolsz? Mi neked a régi?
- Nekem a régi az, hogy a polgármester arra való, hogy elmenjen a rendezvényre, átvágja a
szalagot, megegye a birkapörköltet, és hazamenjen. Vannak, én úgy hívom őket, hogy
köztársasági elnök típusú közjogi méltóságok, akik úgy elvannak azzal, hogy levezettek egy
testületi ülést, és alapvetően a pénzszerzésnek a módját, azt abban merítik ki, hogy
kilincselnek különböző helyeken, és sírnak, hogy nekik pénz kell! Az én gondolkodásom az
nem ilyen, én azt mondom, hogy a miniszter típusú polgármester szeretnék lenni, menedzser
úgy gondolja, hogy legyen az önkormányzatának nyoma.
- Nekem meg a falugazda. Gazda mentalitással, felelősséggel együtt.
- Így van, aki azzal van alapvetően megbízva, hogy azokkal az értékekkel, és javakkal
gazdálkodjon, amit a település összehozott. Na, én ebben hiszek, de azt is tudom, hogy nem
szabad ezt túlhajtani sem, mert azért ne legyünk a saját, akármilyen tevékenységet folytató
embereinknek a konkurenciája!
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- Legyen mindenkiért! a vállalkozóért is!
- Az ő kenyerét azért ne vegyük el. Ha van valaki, aki a víkend házaknak a fűnyírásával,
karbantartásával foglalkozik, akkor erre a piacra ne menjünk be, de legyen meg annak a
lehetősége, hogy mondjuk, van itt egy nagy beruházás a településen, és mondjuk van, egy
markoló gépünk, amit megkaptunk a Start munkaprogramban, és átadtuk a településnek, hogy
használja. Ez azért nem működik, a nap 24 órájában, hanem napi 8 órában, de akkor legyen
meg az a sanszunk, hogy mondjuk, ne kelljen idegenből valami markológépest idehozni a
településre, hanem a mi emberünk, csinálja meg.
- Ez egy erőforrás!
- Ez egy erőforrás, amit használjunk ki maximálisan, és tudjuk leszámlázni ennek a
beruházás során, tudjunk ezzel is pénzt a településen hagyni! Tehát azért ez a sanszunk
legyen! Én még azt gondolom, hogy ezen a nagyon vékony ösvényen kell valahol lavírozni.
Hogy azért vállalkozásszemléletűek legyünk, de ne kizárólagosan!
- Na, pont ez a kérdés!
Mert, hogy mondtad, az egyensúlyi törekvést, hogy kell a szabad vállalkozás, kell, hogy nőjön
a fű körülöttünk, de ne oldjon meg mindent az önkormányzat. De hol van az a határ, vagy
hogy lehet ezt belőni?
- Nem, de akkor hadd kanyarodjak vissza egy kicsikét, a 90-es évekre! És akkor, azon a
példán keresztül szerintem meg fogod érteni! Tehát abban az időben, nagyon sok olyan ember
létezett, akiből potenciális önálló gazdát lehetett csinálni a szociális föld program révén. Az
egy olyan program volt, amelyben azért a növényvédelmet, a növények ápolását is
támogattak. A szociális földprogram során, volt egy csomó, helyzetbe hozható ember! Sajnos,
azt kell mondjam, hogy ezek, akikkel most dolgozunk, ezeknek a 90 százaléka már úgy nem
helyzetbe hozható! Tehát ezeknek fogni kell a kezét! Maximum oda jutok el velük, hogy a
saját kertjében majd elkezd babot, borsót termelni! Példa! De hogy őbelőle sajnos vállalkozó
lesz, nem igazán látom ezt!
- Többgenerációs folyamat.
- Többgenerációs kemény munka, de ha már itt tartunk, vannak benne eredmények, még
pedig az, hogy ugye kétféle embercsoportból tevődik ki a közmunkásaimnak a nagyobbik
része. Az egyik, aki dolgozott, akinek hiányzik 1-2-3-4-5 éve a nyugdíjig, sehova nem kell,
sehova nem veszik föl, asszony ember vegyesen. És nagyon örül neki, hogy még ha csak 50
ezer forintért is, de telik a nyugdíj éve, és azt az 1-2-3 évet itt kihúzza. Ők nagyon jól értenek
a kertészethez, ők a húzó emberek, a brigádon belül. Emlékeznek még, hogy mi az a munka,
tudják, hogy mit kell csinálni, tudják, melyik végét kell megfogni a kapának, ezekkel
boldogulunk. Van a teljesen lecsúszott, reményvesztett emberek.
- Ez a másik csoport?
- Akkor inkább három van! Akkor a második, akik az elmúlt 20 évben mindennap
alkoholizáltak, kocsmába jártak, satöbbi. Eddig segélyen tengették az életüket, most adtunk
nekik egy reményt. Ennek a csapatnak a nagyon kis százalékát tudjuk kiemelni, de van,
akiknél lehet! Tehát volt olyan, ember mondom, akinek amikor behívtuk télen, téli
közfoglalkoztatásra, hozott a kollegája egy széket, hogy tudjon ülni! Mert nem bírt állni! Ma
már időnként rábízzuk a traktort!
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Vannak ilyen emberek is! A harmadik csoport olyan fiatalok, akik elvégeztek iskolákat, vagy
akár még érettségijük is van, van egy szakmunkás bizonyítványuk. Kihullottak az
iskolarendszerből, de ilyen örökifjúnak gondolják magukat. Azt gondolják, hogy egy kéthárom év nyári szünet még nekik jár! Otthon vannak anyunál, apunál, semmihez az ég adta
világon nem értenek, fogalmuk sincs, hogy kell kapálni. Tehát a legalapvetőbb dolgokkal
nincsenek tisztában. Nem tudják mi az, hogy munkahelyre járni, nem érzik ennek a
felelősségét. Na, ez is egy elég vastag csoport! Mondhatnám, hogy az első csoporthoz hasonló
nagyságrendben vannak jelen.
- Akkor az arány 40-40-20?
- Mondjuk! Itt kell a legtöbb pedagógiai érzék, itt kell a legtöbb türelem! Tehát mondok egy
példát! A múltkor, kimentem megnézni, hogy műtrágyázzák a káposztát. És kérlek szépen
szórta a növényre az ammónium nitrátot! Rá a levelére, azt a műtrágyát, ami szét fogja égetni!
Azt hittem, hogy hülyét kapok! Akkor ezt meg kellett neki mutatni, hogy. És akkor ő nézett
rám, piszok mérges lettem rá, mondom, hogy lehetsz ekkora hülye? És rám nézett a nagy boci
szemeivel, és azt mondta még sose csinált ilyet. És utána rájöttem, hogy nem szabad ezt a
gyereket bántanom! Mert alapvetően csinálta a dolgát, csak nem ért hozzá szegény kis buta!
- De Őket majd „ felébresztitek”, betanítjátok!
- Na, most kérlek szépen, mi történt? Az történt, hogy nyáron 6 órakor kezdünk, a nagy
meleg miatt. Hát bejöttem ide 6 órára. Piszkált a polgármester, piszkált a munkavezető,
dolgoztam 8 órát, kaptam érte 50 ezer forintot. Hát, ha fölkelnék még egy fél órával
hamarabb, és bemennék Kecskemétre a busszal, és elmennék dolgozni, mert Kecskeméten
meg rohadtul van munkalehetőség, hogy ne lenne? Hát amúgy van, el lehetne helyezkedni
ezeknek, hát nem az idősöknek! Meg nem az alkoholistáknak, hanem nekik! Akkor kapnék,
mondjuk 100 ezer forintot! És akkor, hát figyelj csak, 10-15 százalékot ráébresztettünk arra,
hogy el kéne menni, dolgozni, mert azaz 50 ezer forint az kevés! És ez azt mondom, hogy
nagyon nagy eredmény a Start munkaprogramban! Mert nem az, hogy paprikát termeltünk!
Ez! Hogy volt 3-4 gyerek, aki azt mondta, hogy fölkelek, és bejövök dolgozni a városba.
- Ez az integráció első szakasza!
- Igen! Elindultunk, na, ennek nagyon örültem! Volt, akik aztán utána voltak, akik elkezdtek
számolni,és visszajöttek, és aztán megint kellett egy lendületet adni nekik, de ha már az első
munkahely élményét itt szerzi nálunk, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Akkor azt már
úgy szerezze már meg az a gyerek, hogy itt azért legyen számon kérve, meg kell jelenni, ne
rúgjon be, tehát valamiféle, elvárás következmény legyen.
- Ez elfogadóbb közeg, mint a nyílt munkaerőpiac!
- Így van! De ugyanakkor érezze, hogy van rajta felelősség! És sajnos, hogy azt kell,
mondjam, hogy azt a tematikát választottuk, hogy elég kíméletlen voltam ezekkel a
gyerekekkel, hogy ha itt nem jelentek meg. Kirugdostuk! Azért rugdostuk ki, és velük nem
voltam annyira elnéző, mert hogyha az első pofont tőlem kell, hogy megkapja, akkor
népszerűség ide, vagy népszerűség oda, és úgy gondolom, hogy akkor teszek jót az ő életével,
ha azt tőlem kapja meg! Na, úgyhogy pár gyereket akkor kirugdostunk, mit add isten, el
tudtak helyezkedni, mikor már nem járt a segély! Tehát erről ennyit, hogy el kell őket egy jó
alapos fenékbe billentéssel indítani az életükbe! El is indulnak!
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Tehát elindult a gyerek az életben, ennek mindannyian örültünk! Aztán még egy dologról nem
beszéltem, mégpedig arról hogy sokat töprengünk azon, hogy ha itt kertészkedünk, meg
minden, azért eljöttünk mi is a piaccal. Le voltunk szerződve, azért a káposztát hiába voltak
ígéreteink, hogy majd megveszik, azért nagyon nehéz volt eladni! Itt van a fűszerpaprikánk,
amit megőröltünk, annak a fölöslege, azt is azért el kéne passzíroznunk az idén! És akkor még
itt a piaccal vergődni, annak ellenére, hogy én jóval kevesebbet foglalkozok a piaccal, mint
más polgármester, akik nekiálltak, mint bolond tehén az anyjának, és megcsináltak egy csomó
mindent, és rájuk rohad! Tehát ezt szerintem másoknál ügyesebben csináltuk, de még így is
vannak problémáink! Mi az, amivel nem teremtek konkurenciát, és rengeteget tudom
használni? Hát az energia! Az energianövények kérdésköre szerintem roppant izgalmas
dolog! És szerintem óriási lehetőségek vannak benne országszerte! És nem csak az
energianövények termelésében érdemes gondolkodni, hanem a begyűjtésében is! Amikor én
polgármester lettem, és megláttam októberben az első gázszámlát, még akkor a szeptemberi
gázszámlát láttam meg, úgy gondoltam, hogy kiugrok az ablakon, és addig futok, amíg vissza
nem megyek a régi munkahelyemre! Tehát úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen 5-6százezer
forintos gázszámlát fizettünk intézményi szinten! Na, most, amikor a havi leosztás volt,
mondjuk mondok egy számot 3 millió forint, ebből 2 millió 6 százezer volt a bér, és még
rájött 5 százezer forint gázszámla, és még nem vettem semmit ezen kívül, akkor azt mondtam,
hogy ez egy lehetetlen feladat! És ezt én nem fogom tudni csinálni, mert ennek tuti bukta lesz
a vége! Na, nem lett bukta a vége, mert azt csináltuk, hogy az első ijedtségem után bementem
a földhivatalba, és mivel nem volt rendesen vezetve a földkönyv, kértem egy új földkönyvet.
Megnéztük, hogy milyen földjei, csatornái, útjai vannak az önkormányzatnak. Olyan
területek, amik alapvetően mezőgazdaságban nem hasznosíthatók, mert tele vannak
bokrokkal, cserjékkel, fákkal, mindennel. S behívtunk ide egy csomó embert, összespóroltunk
két láncfűrészre, még akkor saját, úgy vágtuk a fát, mint a kisangyal! Kitermeltünk - igaz,
hogy vizes volt-, vagy 300 mázsa fát, vagy 400 mázsa, nagyon sok! Az összes intézményben,
ahonnan Pista bácsi (a korábbi polgármester) nem hajította ki a gázkazánt, vagy a régi
kazánokat, oda leraktuk a fát, és akkor a közfoglalkoztatásban, 2 műszakban gáz helyett
elkezdtünk fával fűteni! Olyan fával, ami szemét fa, ami nem kell sehova, amit egyébként a
fene evett volna meg! És rengeteg pénzt tudtunk spórolni! És ez azért elindította a
gondolkodásunkat, sőt! Előtte, nekem még az előző munkahelyem, mert én egyébként
agrármérnök vagyok, talán ez azért pontos információ, és ott én az előző munkahelyemen
foglalkoztam energianövényeknek a termelésével. És volt egy kapcsolatom, mégpedig a
debreceni Agrártudományi Egyetemmel, ahol egyfajta energianövénynek a termelésével, vagy
nemesítésével foglalkoztak. Ők éppen minta területet kerestek ennek a növénynek. Ez még
egyébként alpolgármesterségemben volt, és Pista bácsit megfűztem 2010 elején, hogy
telepítsünk fél hektár energianádat az egyik önkormányzati földterületbe. Ez sikeres volt, és
az óta is van energianádunk, úgy van! Olasz nád néven. És ezt eltelepítettük, és úgy néz ki,
hogy ez a nád egyébként beváltja a hozzá fűzött reményeket. Hát mit várunk el egy
energianövénytől?
Azt várjuk el, hogy nagyon pici költséggel, nagyon pici ráfordítással nagy biomassza tömeget,
tehát nagy későbbiekben éghető anyagot tudunk róla lehozni. Na, ez azóta is megvan, és
gyakorlatilag erre építve kidolgoztunk, mondjuk volt egy kertészeti ágazatunk, kidolgoztunk
egy energia növény ágazatot is! De ha már egyetem, és én meg nem Debrecenbe jártam,
hanem Gödöllőre, akkor elballagtam a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre is, és
megkérdeztem, hogy ti hogyan csináljátok ezt? Engem tanított, gyakorlatvezetőm volt, meg
közös kutatásunk is volt, tegező viszonyban voltunk. Bekopogtam Csabához, Csaba,
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polgármester lettem, segíts! Mondja, hogy semmi probléma, nagyon jókor jöttem, mert nyakig
benne vannak ebbe az energia nád ügyben, és mit szólnék hozzá, ha csinálnánk Tiszasason
egy kísérleti kertet? Rendezzünk be egy hektárt, rakjuk oda ezeket az energia növényeket,
amiket manapság közbeszéd tárgyát képezik, nád, vagy fűz a neve. Akkor mondjuk azt, hogy
Tiszasason ezekhez az ökológiai adottságokhoz, ezekhez a talajviszonyokhoz ez és ez a
növény így és így tudott alkalmazkodni. Sajnos ez az energia növény kertet elkezdtük tavaly
tavasszal, a Start munkaprogram keretében 1 hektáron, de ez ebből sajnos öntözési problémák
miatt nem sikerült, az idén csináljuk újra, de megint borzasztóan csúszásban vagyunk.
Úgy hogy most az idén már a fűzpalánták megérkeztek, a fűzdugványok, szóval holnap
elduggatjuk a füzet. A nádat még nem kaptam meg. Csinálunk egy ilyen kisparcellás
kísérletet, az 1 hektáron ötféle növényt szeretnénk kipróbálni, a viszkantuszt, a
marúdódonaxot, tehát ez két energianádat, egy mályvát, amin már látjuk, hogy le fog maradni
hozamban a többihez képest. De fantasztikus jó mézzel, és erre majd szeretnénk ráépíteni egy
méhes ágazatot, hogy tudjunk mézet készíteni.
A negyedik növény meg a fűz lesz, a 1-2-3-4, ezt fogjuk random parcellába, hogy nehogy azt
mondják, hogy na, szikesítettem és az azért nem teljesít jól! Tehát mindet kétismétléses
kísérletben ezt megcsinálni. És azt mondtuk, hogy elkezdjük kidolgozni a feldolgozásnak is a
mikéntjét. Pályáztunk egy másik minisztériumi pályázatban, a kazánt. Itt ebben az épületben
egyébként aprítékkal fűtünk, vettünk egy ágaprító gépet is, azt elfelejtettem mondani. Azokat
a fákat, amiket nem bírtunk összedarabolni, azokat ledaráltuk ágaprítóval, és átálltunk az
aprítékos tüzelésre.
Az aprítéknak a fás szárúaknál, azaz előnye, hogy leaprítom és kész! Gyakorlatilag
eltüzelhető.
Itt volt 1 millió 8 százezer forintos gázszámla ez előtt, most van 100 ezer forintos gázolaj
költségünk! Tehát drasztikus a különbség! A lágyszárúaknak a földolgozása meg úgy látom,
úgy történhet, hogy azokat le kell kellően aprítani, darálni, le kell egyben darálni, két
nagyteljesítményű darálóval, az innen nyert darálékot meg lehet brikettálni! Tehát vissza kell
mindenképpen tömöríteni, mert azt a darálékot sem tárolni, sem egyéb logisztikázni nem jó.
Tehát abból vagy pelletet, vagy brikettet kell csinálni, hogy el lehessen tüzelni. Mi a brikett
mellett döntöttünk, mert annak a gépesítése jóval olcsóbb, mint a pelletnek! A pellett gépsora
nagyon drága! 6 millióért vettünk egy brikettáló gépet, és berendeztünk egy brikett üzemet,
aminek az engedélyezése folyamatban van. És hát remélem, idén ősszel már azért ez lemegy,
és tudunk brikettet gyártani, próbaüzem megvolt, szuperül működik. Úgy néz ki, hogy egy
800-1000 mázsa brikettet meg tudunk egy évben csinálni, amiről gyakorlatilag az összes
kazánnal rendelkező intézményünknek az alapanyagát meg tudjuk vele termelni!
- Mennyi intézményetek maradt?
- Az ÖNÓ-ban kipróbáltuk, mert van egy pelletes kazánunk, meg egy sima hagyományos,
tehát ott fogunk brikettel, és vásárolunk hozzá valamennyi pelletet, csak azért, hogy ne kelljen
a gázt fizetni. Itt aprítékkal fűtünk, maradt a tornateremben, a kultúrházban a gáz van, ott át
kellene majd állnunk ugyanígy majd megújuló energiára. Az óvodában, illetve a konyhán
pedig átállunk brikettre. Tehát ez a két intézmény fogja alapvetően a brikettünket fölélni.
- Mert az iskola nem került bele ebbe a programba?
- Nem. Egyébként az iskolában is kiváló fával fűtöttünk, mielőtt átadtuk a gépet. De a
továbbiakban a gázzal való fűtést választották.
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- De várjál, megmaradt az alsó tagozatotok?
- az alsó, az itt van!
- Utoljára akkor voltam itt, amikor az iskoláztatás volt a téma!
- Tehát a Cserkeszőlővel volt egy nagy cirkuszunk. A lényeg, hogy az még most is tart. A
lényeg a dologban az, hogy én fölajánlottam a Klébelsberg Intézetnek, hogy mivel van egy
számlaképes településellátó szolgálatunk, a gázszámla 80 százalékáért még a karbantartást is
ellátom, hadd csináljuk mi a fűtést! Jól jár a Klébelsberg, jól járunk mi is.
- Világos! És el tudod adni, az intézet meg a normatívát kapja az iskola működtetéséért!
- Így van! Tehát kérdezed, hogy hol van a határ?
- Igen!
- Hát például azt mondom, hogyha nem lenne ilyen intézményem, ami ilyen szempontból
számlaképes, akkor nem tudnám megcsinálni!
- Világos!
- Mert az önkormányzat nem tud beszámlázni szolgáltatási tevékenységet, és ez egy olyan
szolgáltatási tevékenység, amivel abszolút nem csinálok konkurenciát másnak! Megoldom a
közfoglalkoztatást.
A kérdésedre, hogy hol van itt egyensúly? Az, hogy növekednie kellett az önkormányzati
szerepvállalásnak az „emberanyag” miatt, ez nem kérdés szerintem! Ez nyilvánvaló! És ezért
jobban oda kell hatni ezekre az emberekre, és jobban koordinálni kell, jobban a szárnyainkat
ki kell föléjük terjeszteni. Ugyanakkor ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz meg valami
bevételre is szükségünk van, plusz bevételekre, nem támaszkodhatunk mindig az államra,
mert azok a források, én úgy látom, hogy apasztják el amiatt, hogy forszíroznak bennünket
abba az irányba, hogy az önfenntartást megoldjuk!
- Igen, egyre szűkülnek a források! Ezt tudomásul kell venni mindenütt!
- Ha most azért azt mondom, hogy az energia növénytermelés, földolgozás, vagy azt
mondom, hogy gyűjtögetés ezekről a luderáriákról jó-e? Akkor azt mondom, hogy ha valami
jó, ez nagyon jó dolog! Mert közfoglalkoztatok azzal, amikor összeszedem a faaprítékot,
közfoglalkoztatok, mikor földolgozom, közfoglalkoztatok, mikor felhasználom. Mert ott kell
ülni, a brikettet rá kell rakni a kazánra. Tehát a kötelező önkormányzati közfoglalkoztatás ezt
megvalósította. Rengeteget megspórolok, és azt mondom, hogy értelmes munkát végeztem!
- És tényleg nem vagyok kiszolgáltatva a külső feltételeknek.
Pontosan! És még az önfenntartás, vagy az önellátásnak is a nagy elvét is megvalósítom vele!
Ez rohadt jó! És ezt nagyon pártolom, és nagyon sok lehetőséget látok, a többi
önkormányzatnak is azért lépegetni kéne ebbe az irányba, mert hihetetlen pénzeket takarítunk
meg! Tehát összintézményi szinten közel 10 millió forint a gázszámlánk! Én azért odáig el
szeretnék jutni, ha nem is ennek a ciklusnak a végére, de rövid időn belül, hogy az összes
intézményből a gázt kitakarítsuk, mert ezt fizetni nem lehet, és nem is akarom!
- Ez ad egy helyi társadalmi szinten, egy biztonságérzetet, hogy nem vagyok kiszolgáltatva,
mondjuk, se az élelmiszerben, mert a valódi válságot ez okozhatja! Azt mond még meg,hogy
nincs-e a helyi mentalitásban az, hogy ezt a jó minőségű földet, erre használni.
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- Az energianövényeknek nem szabad versenyeznie sem a kukoricával, sem a búzával, se a
napraforgónak. Nem oda való! Ahol ezek a növények megteremnek, oda nem szabad
energianövényt tenni!
- Értem.
- Nő a földjük a lakosságnak, úgy tűnik, hogy az élelmiszernek egyre normálisabb ára van,
nem is kell oda termék! Ez oda való, ahol rosszabb adottságú területek vannak! Egyelőre a
lakosságnak a hozzáállása az, mint amikor a Széchenyi leballagott a Duna partra, és
megpróbálta az öreg halásznak elmagyarázni, hogy márpedig vasból fognak gőzhajót, és az
öreg kötötte az ebet a karóhoz, hogy már pedig vasból hajót nem lehet! Még minden nap el
kell magyaráznom, hogy gyerekek! Higgyétek már el, hogy ez jó lesz, ez működik! Még nem
nagyon hiszik ezt el, hogy ez gazdaságos, hogy ez jól működik. Kiszámoltam, ha nem
számolok munkabért, mert az ugye dotálják, a villamos energia költsége, a gázolaj költsége,
az amortizáció költsége 1 kilogrammnak 10 forint. Tehát 1000 forintból van egy mázsám!
2700 forint a 40 százalékos nedvesség tartalmú akácfa a tüzépen. Tehát harmadannyiba kerül,
illetve ennek nem 40 százalékos a víztartalma, hanem 10 százalék alatt van, tehát ez körül
belül kétszer olyan jó, mint az akácfa!
- És ha beleszámítod a munkabért?
Én azt gondolom, hogy ha beleszámítom a munkabért, akkor 20 forint! Ha azt bele kéne tenni,
még mindig jó vagyok! Most egyelőre ezt nem hiszik el nekem, és már annyian szkeptikusan
állnak hozzá, hogy már én is lassan kételkedek a számokban!
- Ne hagyd magad!
- 66-szor végigszámoltam.
- Egy ilyen innovátor személyiség nem teheti ezt meg magának, hogy elfogadja.
A legkeményebben fogom végigvinni, minden ellenszél ellenére, mert ebben én nagyon
hiszek, és ez jó! Ennek jónak kell lenni, és tényleg jó! Csak jól kell csinálni, nem szabad
butaságot belevinni! Következetesnek kell lenni, és ezt végig fogom vinni, ez biztos, és ennek
még van egy kicsi híja, mert a szomszédok vizionáltak ilyen nagy gyárkéményeket, meg mit
tudom én, és akadályozzák a brikett üzemünket. Egy elég szerencsétlen helyen van, ez
kétségtelen, de én azt gondolom, hogyha az én portámon mindent betartok a jogszabály
szerint, akkor hadd csináljak, amit akarok, és akkor por, meg zaj, meg mit tudom én. És
elkezdenek nyavalyogni. Nézd, én azt mondom, hogy addig kell nekem javítani a feltételeket,
amíg „beleférek a törvénybe”, és én azt ígértem nekik, értsék meg, látom az ellenállást, nekem
muszáj úgy csinálnom, hogy se por, se zaj
- Van erre megfelelő technológia!
- Persze, van, be is fogjuk építeni! Azt mondják, hogy az nagyon drága, nem a ti dolgotok,
hanem az enyém!
Egyébként elképesztő, hogy miknek meg kell ám felelni! Végig fogom vinni, és ez működni
fog, ez higgyétek el nekem, ezerszer kiszámoltam, tudom, hogy így van! Na, most mik a
lehetőségek még? Én azt mondom, hogy gondolkodtunk állattenyésztésben! Van 6 birkánk,
ezt lakossági felajánlásból kaptuk. Elkezdtünk gazdálkodni, bejött egy bácsi, azt mondja,
hogy neki van 6 birkája, meg 2 hektár gyepe, a gyerekek nem akarnak ezzel foglalkozni,
nekünk adja 200 forintért.
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Vegyes hasznosítású. Nekünk adta a gyepet is, meg nekünk adta a birkákat! Van 6 birkánk,
egyelőre ez oda van adva egy ismerősnek, adunk egy kis szénát érte. De azt már
beleépítettem, hogy a birkát is.
- Tehát ott tartottunk, hogy elindul az állattenyésztés!
- Igen! De, azért egy dolgot tudni kell! Tehát annak, hogy én könyörgök januárban,
februárban, márciusban a D.P-nél, a Munkaügyi Hivatalban, hogy mikor indul már a Start
munkaprogram, mert már dolgozni kéne. Az állatoknak mindennap enni kell adni! Tehát ezt,
azért megtanultuk, hogy azért nagyon csínján kell az állattenyésztésbe belefogni! És itt jön az,
hogy az állattenyésztést, azt nem tudom ilyen, ott nem tudok ilyenfajta koordinációt beletenni
az állattenyésztésbe, ezt be kell látni! Mert nem megy másképp! Én embert vegyek fel arra,
hogy ha beállítok egy állatlétszámot, a maximált közfoglalkoztatási létszámra, meg fogok
zavarodni, amikor nincsenek közfoglalkoztatóim, mert én nem mehetek ki minden reggel
etetni a birkákat! Ezt azért nagyon ésszel kell ezt beállítani! Na, most erre az a megoldás
született, hogy kaptam 2 hektár földet, az NFÁ-tól, ami ilyen a legelő, meg a szántóföld
között van félúton. Most bevetettük az idén lucernával, és van egy innovatív „koma”, aki
mindig ezzel a nyulászattál üldöz engem, hogy itt a nyulászatot be kéne vezetni. Mondom,
Pali bátyám, énnekem már ennyi hülyeség mellett én már ezt nem tudom koordinálni, de
maga ilyen innovatív koma, szervezze meg a faluban a nyulászatót! Bebolondított vagy 5-6
embert. És mondtam neki, hogy ha ezt megszervezi, akkor ezt a 2 hektárt, az önkormányzat
azzal fogja támogatni ezt a nyúlász-klubot, mert nem akarnak ilyen egyesületté válni. Azzal
fogja támogatni, hogy ezt a 2 hektár lucerna földet kiosztjuk nekik, ők kaszálják, csak ennyi
dolguk van, hogy kaszálják, és majd megetessék a nyulaikkal. És egy kicsit részt veszünk
ebben a nyulászati tevékenységnek a települési beindításában! Valahogy úgy, mint Pista bá a
fóliával! Mert a nyulat ő megeteti otthon, megitatja, megveti, eladja, azaz ő söre. De mi egy
kicsit besegítünk a takarmányba, meg időnként adunk, vagy szervezünk egy képzést, ahol
hívunk egy előadót, elmondja, hogy mi. Kiderült, hogy ha már vannak hatan, nyolcan akkor
kiderült, hogy a nyúlátvevő kocsik akkor már bekanyarodnak Tiszasasra.
- Ez az! Önszerveződés! Mellé áll az önkormányzat! Szuper!
- Azt mondom, hogy itt érzem azt, hogy nem tudok, de nem is nagyon akarok ebbe a témába
belemenni. De ennek meg örülök, hogy ez a dolog elindult! Egészen normális ára van a
nyúlnak, egy nyugdíjasnak, vagy egy 6-8-10 anyanyulat beállít a szaporulatából, nagyon
szépen ki tudja a saját kis nyugdíját egészíteni! Jószágokkal van, ott is van egy nagy
felelősség, értelmes tevékenység! Na, ennek meg így, ebben a formában van, de hogy én
nyulászkodjak, mint önkormányzat, arra én a jelenlegi keretek között nem látok sanszot!
- Hol adja el a nyulat? Helyben?
- Helyben ki jön érte a kocsi, azt hiszem, hogy Lajosmizsére viszik, egy vágóhídra! Olívia
Kft azt hiszem, valami ilyen nevű. Lényeg a lényeg, hogy már kétnaponta bejöttek, hogy
elvetettük-e már a herét nekik? Ezek jobban fennmaradnak, mintha te találod ki, hogy
csinálják!
- Egyetértek! Köszönöm az interjút.
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7. interjú
Dél-Alföldi Régió Minőségi Adománybolt Szociális Szövetkezet, Szeged
Interjú készült: Függ Zsolt Péter, ügyvezető
- Kérlek, mesélj szakmai szempontból munkásságodról, ezzel kezdenénk, és utána a
szervezetről!
- Függ Zsolt Péter vagyok, - és ami miatt most beszélgetünk-, az a Dél Alföldi régió
Minőségi adománybolt Szociális Szövetkezetnek vagyok az ügyvezetője. És, hát most ebbe a
minőségbe kell beszélnünk, és gyakorlatilag, a főiskolát ahogy elvégeztem, angol történelem
tanárként gyakorlatilag 2002-ben egy kis kitekintés után, - lásd tanári pálya egy évig gyakorlatilag a civil szektorban dolgozom azóta is.
- Tehát 2002-ben végzett a főiskolán? Mi volt az első civil szervezet, amihez kapcsolódott?
- Dél-alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület, a DARTKE Egyesület.
- Ez egy meglévő szervezet volt?
- Nem! Akkor alapítottuk!
- Teljesen fiatal a csapat?
- Igen! 2004 óta működik ez az egyesület
- Van-e még másik civil szervezethez kötődés?
- Igen! Az elnöke vagyok, 2005-ben alakult, egy Euro Tender egyesület. Az „alap” egyesület
alapított egy alapítványt, mindenféle technikai, meg profiltisztítás miatt.
- Nem ismeretlen a civil szervezetben a több kalapot viselő aktív szakember! Jó! Akkor
először a szövetkezetről. Szervezet életút, hogy ki álmodta meg, kinek volt az ötlete, hogyan
növekedett, növekedett-e, cseperedett-e ez a szervezet?
- Szintén ez a csapat, mi találtuk ki gyakorlatilag, hogy ez legyen! És nyilván a pályázati
lehetőség fontos amibe, gyakorlatilag úgy indult, hogy régóta akartunk egy adomány boltot!
Külföldi utazásaink során ezt láttuk, Angliában, Amerikában hogy működik. Van egy
ismerősünk, aki egy ilyet menedzsel Angliában, és akkor még mélyebb ismereteink lettek
erről. És akkor azt kigondoltuk, nekünk egy ilyen kell, mert nagyon jó cél, nagyon jó módszer
lehet. Nagyon sokat gondolkodtunk a jogi formán is, hogyan lehetne megvalósítani. Annak
idején „jött” a TÁMOP pályázat, amely a cégformát meg is határozta, hogy szociális
szövetkezet legyen.
- Akkor önök az OFA szövetkezet szövetkezz pályázatban nem is vettek részt! Tehát a korábbi
időszakban! Már a TÁMOP volt az első!
- Így van! Illetve a TÁMOP-ra alakulunk, ha úgy tetszik!
- Akkor az ötlet már egy működő rendszerből származik. Olvasgattam róla, ahogyan
készültem a beszélgetésre, hogy egészen eltérő struktúrában, és finanszírozással működnek
ezek az adomány boltok, éppen az angoltól eltér az amerikai.
- Nagyon semmi! Igen, nagyon jó gondolat volt ez, olyan helyeken látjuk is, hogy miért
működik, ahol ez támogatva van! Hát gyakorlatilag nekünk abból kell főzni ami itt van
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jogszabályi háttér most Magyarországon! Egyébként mi voltunk az elsők Magyarországon!
Előttünk Pesten volt egy, valamelyik egyházhoz kötődő, egy hétig nyitva volt, két hétig nem!
És azóta, szerencsére van már több adománybolt Magyarországon! És kapcsolatban is
vagyunk, amennyire lehet velük.
- Bocsánat, talán országos szövetség is van? Jól olvastam?
- Lehet, nem olyan erős, tehát még azzal nem büszkélkednék, de valamiféle kezdeményezés
van! És mindjárt elmondom, hogy miért! Mert gyakorlatilag, mióta megnyitottunk én az első
egy évben biztos, hogy hetente kaptam 2 telefont az emberektől, hogy mi is akarunk ilyet, ez
nagyon jó! És akkor, - hogy mondjam el, és - mindig úgy kezdtem, hogy hát, igazából erre
nincsen recept! Aki behoz adományt, van egyéni adózás nyugaton. Olyan értelemben egyéni
adózás, hogy költségeket támaszt a kiadásaival szemben az ember az éves adó bevallásával.
Na, most, ha valaki adományoz mondjuk Amerikában, akkor leírhatja az adójából amennyit
adományozott! Tehát, ez azt jelenti, hogy veszek egy 20 dolláros pulóvert, hordom, majd
beviszem a boltba, majd 20 dollárt leírok. Nálunk Magyarországon az adózási rendszerben
ilyen nincsen!
- Elnézést! Azt az árat írom le, amiből vásároltam?
- Igen! Teljesen!
- És ezt igazolom, blokkal?
- Hát ez nálunk ugye nagyon nincs! Nyilvánvaló, hogy ez az adományozási kedvet sokkal
erősebben növeli külföldön, hiszen amellett, hogy az ember jó célra fordít, amellett konkrétan
előnyt szerez, mert adóból lejön! Tehát mindenesetre jó nagyon, sokkal több a plusz, ami
esetleg anyagilag is visszajár! A másik oldalon, ezek az adományboltok ezek általában
támogatottak. Ezt úgy kell érteni, például a helyi adóból természetesen kivonásra kerülnek, a
bizonyos adófajták alól meg mentességet kapnak, illetve általában nagyon kevés kivételtől
eltekintve az önkormányzat támogatja őket egy bolthelyiséggel. Nálunk ebből nincsen semmi
sajnos. És emiatt a mozgásterünk is kevesebb. Ráadásul külföldön ez úgy megy, hogy
általában találunk nagyon nagy láncokat, mondjuk a Bootvillek, vagy a Sardeison
adományboltoktól eltekintve. Ez úgy működik, hogy van egy civil szervezet, aki különböző
tevékenységére pénzt gyűjt. És esetleg elér sok embert, nagyon sok ember tudna behozni
cukorkát, süteményt, nadrágot, pulóvert, amivel ők nem tudnak csinálni semmit, mert esetleg
kutakat akarnak építeni Afrikában, ahol ezekből nagyon kevés kell, viszont pénz annál
inkább! És akkor ezt eladják, és felhasználják nyilván ezt nyíltan, meg átláthatóan, meg
transzparensen. Nálunk ezt több okból nem lehet, egyrészt azért, mert civil szervezet ilyet
nem nyithat. Vannak próbálkozások. Ugyanis egy bizonyos százaléknál nem lehet több a
gazdasági tevékenységből származó jövedelem. És mi is ebbe a csapdába estünk bele, ez
gyakorlatilag olyan, mint egy kft! Egy szociális szövetkezet, aminél a döntéshozás más, de
gyakorlatilag működik! Ennek két oldala van, adományt gyűjt, közhasznú nonprofit szervezet,
a céges adományt a cég leírja 100, vagy 150 százalék, vagy éppen az aktuális törvény tartja,
leírja a nyereségből, és ezt akárhol szó lehet. De nem működtethet ilyen boltot a gazdasági
tevékenység miatt! Van nonprofit szervezet, mint mondjuk a mi szociális szövetkezetünk, aki
működtethet ilyen boltot, viszont, ha egy cég ajándékoz nekünk, akkor semmi! Tehát
adományozott, és kész! Nincsen adó jóváírás, vagy levonási lehetőség! Tehát igazából nincs
kompromisszumos megoldás. Azért lettünk mégis szociális szövetkezet, mert egyszerűen volt
ez a pályázati lehetőség, amiből úgy gondoltuk, hogy legalábbis el tudjuk indítani!
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- Tehát jó volt a külföldi tapasztalat, meg gyakorlatilag az ötlet, hogy adományboltot nyitunk!
Miben kedvezőbb ez, a vásárlóknak?
- Olcsó! Nagyon olcsó! Két alapelvünk van! Az egyik azaz, hogy mindegy hogy mennyi
termék kerül ki a boltba, - tehát nem egy turkáló vagyunk- az lehet, hogy valami megtetszik,
ami nála volt, de olyan nincsen, hogy szakadt, használt. Azt nem tesszük ki, nyilván nekünk is
adni kell ennyit az imidzsünknek! A másik viszont az, hogy mégis csak van, ahol például a
hátrányos helyzetűek, segítése a célja ennek a kezdeményezésnek, és ezért nyomott áron
kerülnek értékesítésre ezek a termékek. Rendszeresen vannak akcióink, mi is próbálunk
megmaradni a piacon, és nemrég megesett, hogy 100-150 forintért minden szoknya, nadrág,
öltöny akármi! Tehát tényleg nyomott áron!
- Tehát, hogy megéri ott vásárolni! Térjünk vissza még a szövetkezet alakulásához! Teljesen
világos, hogy az a cél motiválta, hogy lehet forráshoz jutni, meg az a cél, hogy régi vágy volt,
hogy elindulni ebben az adománybolt rendszerben. Kik alakították? Kik voltak a tagok?
- Mi alapítottuk az egyesület tagjai! És a követelményeknek megfelelően hogy a pályázati
projekt egyszerűen így volt logikus, meg könnyű! És a tagokat lecseréltük a projektben, ott
munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalókra!
- Mit csináltak a munkavállalók a projektben?
- Bolti eladók voltak.
- Nem része a munkának a felújítás, vagy rendbetétel, vagy válogatás?
- De! Része, tehát a válogatás, a vasalás, a tisztítás, kihelyezés, hajtogatás, rakosgatás, eladás.
- Hogyan látja, ez a program, ez a TÁMOP-os program, ami a folytatás.
- Meglátjuk! Bonyolult megint, hiszen szövetkezet vonatkoznak ránk a támogatási a
szabályai. Így meglátjuk, hogy a keretünk az mire elég!
- Akkor még nem most adják be június 6.-án?
- Valószínű beadjuk! Csak még azt nem tudjuk, hogy-hogy, meg mire? Mert ugye sokkal
kisebb a lehetséges keretünk, és amire „menni tudunk” ez a 200 ezer Eurós korlát.
A pályázat készül, de hát meg kell fontolni! Mert van egy minimum összeg, és hogyha annyit
nem tudunk lehívni, akkor fölösleges!
- Miben segített ez a pályázat? Sokan dilemmáznak, meg dilemmáztak a beadáskor is
természetesen, hogy valóban elősegítette ez a fejlesztést, nem segítette elő, foglalkoztatási
program volt, csak bravúrokkal lehetett megvalósítani az, hogy valóban fejlődjenek ezek a
szövetkezetek. Hogy látja az első TÁMOP-os programot?
- Sajnos nagyon sok szervezet így áll, - ilyen fiatalos csapat-, feszegetjük egy-egy
programnak a határait! Tudunk más szociális szövetkezetekről. Mondjuk azt, hogy azaz
elgondolás, hogy nyitunk egy adományboltot, ahová az emberek behoznak dolgokat, mi pedig
nyomott áron árusítjuk, a profitot pedig civil szervezeteknek adjuk, ez nem kimondottan a
pályázati útmutatónak a szellemében van. Volt egy pár nehézség hogy mi ezt az ötletet
beleigazítsuk a rendszerbe. Ott szerencsére, belefér. Néhány dologgal küszködtünk, főleg
azért, mert mi az erőnkből tisztességesen csináltuk, megnyitottuk gyakorlatilag az első
pillanattól. A pályázat technikai szempontból, - mint ahogy sok más szociális szövetkezet
csinálta-, amiatt, hogy a projektben keletkezett bevétel nem formálható pályázattechnikailag
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megcsinálhattuk volna azt is, hogy nagy előkészületek, meg képzések vannak, majd az utolsó
két hónapban megnyitjuk a boltot! Csak nekünk nem ez volt a célunk, hogy ezt
pályázattechnikailag levezényeljük, hanem az, hogy legyen egy adománybolt! Küzdelmes!
Nyilván, tanultunk nagyon sok mindent, nyilván a hátrányos helyzetű munkavállalók X ideig
emiatt foglalkoztatás volt, hozzájutottak ők is egy csomó olyan dologhoz, amit tanultak.
Nyilván igyekeztünk olyanokat válogatni, akiknek volt már ebben tapasztalata, meg voltak
számukra képzések. Kicsit visszaszoktak a munka világába. Illetve nagyon jó tapasztalataink
vannak a vásárlói, és az adományozói oldalról is! Megmondom őszintén, hogy mi azon
aggódtunk először, hogy nem vagyunk kereskedők, ezt bárki, aki megnézi a könyveket rá fog
jönni! Mi arra gondoltunk, hogy jönnek majd a vásárlók, és mit fogunk nekik eladni? Vagy,
hogy vesszük rá az embereket, hogy adományozzanak, és úgy is indítottunk, hogy baráti
körtől, és a családtól mindent összeszedtünk, amit lehet. És ahogy az lenni szokott nem ez a
része a probléma, hanem tényleg nagyon megható, meg nagyon örülünk neki, hogy nagyon
sok adomány érkezik, és ha valami kevesebb, az a vásárló. Sajnos nem tart még nálunk ott
ennek a kultúrája, mint mondjuk Amerikában! Voltam tavaly nyáron és ott menő
adományboltban vásárolni! Az a trendi, ha valaki ott vásárol. Sajnos mi még nem tartunk ott,
de nyilván bízunk benne, hogy ez idővel így lesz! Ezért is, a projekt során nem csak egy
boltot üzemeltetünk, hanem tartunk havonta előadásokat, és próbáltunk közösséget is építeni.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon sok vásárlónk visszajáró vásárló. Az a célunk, bár az
lenne hivatalosan, hogy itt hatalmas profitot termeljünk, és akkor abból mindenféle civil
szervezetnek tudjunk kiosztani pénzt, hát egy része biztosan nem így működik viszont. Onnan
gondoljuk, hogy igazából nekünk nagyon jó lenne, ha ez nullára kijönne, mert akkor mi
történik, ha nullára kijön? Van az embereknek otthon egy csomó fölösleges dolga, ami
csökkenti a környezeti terhelést, ha nem kidobálja, hanem nekünk behozza! Mi kiválogatjuk,
abból a jobb termékek elmennek, akkor minőségi termékeket vehet az a réteg, ami amúgy
nem engedheti meg magának, megveszi ezeket olcsón! Hogyha emellett, ezt így fenn tudjuk
tartani, hogy működik nulláson, akkor teljesen elégedettek lennénk! Hogy ha már, az eredeti
nyugati modell alapján nem is ez lenne a végcél.
- Az, hogy több ember munkabérét megtermeli, az, hogy a működéshez szükséges költségeket
megtermeli.
- Ez hihetetlen eredmény lenne.
- Igen! Tehát, hogy a plusz haszonnal még a pénzosztás szerepét is! Mert, hogy egyébként az
angol, és ez Egyesült Államokbeli modell az erről szól?
- Persze!
- Hogy aztán egy donorként továbbadom?
- Ők nem donorként adják tovább, hanem az egyesület üzemelteti a boltot! Tehát egyszerűen
megy a kasszába.
- Milyen esélye van annak, hogy egy boltot, kereskedelmi egységet hosszútávon önfenntartóvá
tegyen ez a rendszer? Az adományozás? Nincsen esélye?
- Nem tudom!
- Milyen feltételek esetén valósulhatna ez meg? Mibe kerül? Van a bérleti díjuk
- Van a bérleti díj, van az alkalmazottaknak a bérköltsége.
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- Hány alkalmazott van?
- Most kettő! Tehát, a projekt lezárultával nyilván van egy csomó fölösleges sallang! Már
elnézést, magamat hívom így, ami a pályázat technikailag kötelező volt, a projektvezető
Amikor mi kinyitottuk ezt a boltot, a pályázatban kötelező volt minimum két emberrel.
Mindenesetre, a négy fő célcsoportból kettő maradt meg, ennyivel a boltot nyitva tudjuk
tartani, és fizetjük a nem minimálbéres, - hanem nyilván tisztességes- bért fizetünk. Tehát
gyakorlatilag van a bérleti díj, nyilván a rezsi, van az alkalmazottak bére, van egy kicsi
könyvelési költség, amit mondjuk, nem tudom, hogy mikor fizettünk ki utoljára, mert egy
ismerős cég könyvel egy néhány hónapja ingyen, igazából nyilván azzal is kell valamit
csinálni!
- Nemes dolog az adományozás!
- Igen! Illetve vannak egyéb költségek, amit most jelenleg ugye társadalmi munkával
csinálunk. Van hat konténerünk a városban kihelyezve, és körbe kell menni minden héten
autóval, összegyűjteni, amit válogattunk, satöbbi.
- Akkor vannak háttérmunkások is! Akik ezt csinálják, de ez nem a szövetkezet tevékenysége.
- Gyakorlatilag a szövetkezeté, mert önkéntes munkával végeztetjük!
- jelentős számú önkéntest vannak mozgósítanak! Van ötlet arra, hogy lesz tovább?
- Volt ilyen ötlet, mert ha naponta négy millió forint lenne a forgalmunk, akkor egész biztos,
minden rendben lenne! Nyilván az a megoldás, hogyha a forgalmat, a bolt forgalmát, a
bevételét növelni tudnánk! Szórólapozunk, kipróbáltunk újsághirdetéseket, ami jó, néhány
napig érezhetően jönnek az emberek, látták a hirdetést. Megugrik a forgalom néhány napra,
de jelenleg nem tartunk ott.
- A vevőkör honnan tevődik össze? Mondta, hogy nincs ott a szemlélet, nincs ott a
középosztálybeli kultúrában ez az attitűd, ez a viszony. Mégis kik mennek?
FZSP Nagyon vegyes! Általában a kevésbé tehetősek, ez az alapkiindulás. Egyébként pedig
az itt tanulók, vagy dolgozók, külföldi diákok, oktatók satöbbi, akik már ismerik a rendszert,
ők nagyon megörülnek, nekünk mikor meglátnak! És akkor ők biztosan bejönnek! És ugye
szájhagyomány útján azért jó, amikor hirtelen, egy valaki szórólapozással, vagy hirdetéssel,
illetve a legjobb az, mikor nagyon kedves velünk a média, mindenkinek tetszik nyilván ez az
ötlet!
- Ez egy trendi dolog ma, igen!
- Amikor megy egy kis műsor, vagy riportot, vagy interjút csinálnak, az elég sok emberhez
eljut, mert megnézi, akkor majd megnézzük jövő héten, és jövő héten is! Tehát, nagyon sok a
visszatérő vásárlónk azok közül, akik vásároltak, ami szerintem nagyon jó dolog! Nyilván azt
„foghatja”, hogy nagyon jó irányba megyünk ezzel a dologgal, hogyha visszajönnek az
emberek! De még most egyelőre ez kevés!
- És az adományozók? Tehát, akkor beszéltünk a vevőkről, hogy kevésbé tehetős, ez azt
jelenti, hogy alsó középosztály, vagy közép.
- Nem! Hát nyilván, hogy ez nem eléggé egyértelmű! Gyakorlatilag minden sztereotípiának
megfelel, nagyon kevés adományt hoznak úgy, hogy a 600-as Mercédesz beáll a konténer
mellé, és akkor bedobálja! Tehát általában olyan emberek adományoznak, akik a saját
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bőrükön tapasztalva tudják, hogy milyen az, ha valakinek nincs egy nadrágja sem! Neki meg
van kettő, és az egyiket behozza! Most nyilván, kicsit sarkítok, de általában azok az emberek,
akiktől nem várnám, hogy különben nekik annyi lenne, hogy adományozzak, csak éppen
azért, hogy ők annyival vannak ezen a „rászorultsági szint” fölött, hogy tudják, milyen az,
amikor nincs, és ebből kifolyólag adományoznak.
- Említette a jogszabályi környezetet, hogy nem egy támogató, erősítő. Mire lenne szükség?
Milyen változásokra?
Flash Péterné: Igen, és viszonylag esélytelen, és nyilván adójogszabályokat nem fognak
miattuk változtatni, nyilván nem fogják az országba bevezetni ezt az egyéni költség
szembeállításos adózást.
- De miért lehetetlen ez? Ha Európában ez megvan?
- Máshogyan! Ez a része nem felétlen rosszabb nálunk, csak egy magánszemély, a cégek
ugye költségeket állítanak szembe a bevételekkel, ezt nálunk egy magánszemély nem
csinálja! Még az is lehet, hogy megutálna engem mindenki, ha ezt elérnénk, mert nyilván
sokkal bonyolultabbá válna egy adóbevallás is! Tehát, hogy ezzel nem számolunk, ez nem
probléma! Azért vagyunk kapcsolatban országosan a többi adománybolttal, mert hogyha azt a
kritikus tömeget elérnénk, hogyha már egy kis szavunk lehetne, vagy annyira ismertebb lenne
ez a dolog, hogy esetleg olyanokat mondjuk, nemzeti szinten el lehetne érni, hogy kicsit
jobban odafigyeljenek az önkormányzatok erre, támogassák, esetleg mondjuk, tegyenek érte.
Legyen egy ilyesmi bolt a településükön, ami persze nem föltétlen jó, én azt is aláírom! Mert
semmi bajunk nincs itt Szegeden, nagyon rugalmasak, nyilván nem sok mindenre van pénz,
tehát az önkormányzatnak a közterület, tehát mindegy! Tehát, ahol a konténereink kint
vannak, azt valami nagyon baráti áron adják a közterület foglalási engedélyt. Tehát, hogy ahol
lehet, támogatnak. Gyakorlatilag helyiséget nyilván nem tudtak biztosítani, nyilván ez egy kis
településen esetleg könnyebb lehet. Gyakorlatilag annyi kellene, hogy ezt politikai
döntéshozói szinten számoljanak velünk, hogy ez egyáltalán van! Szerintem nem nagyon
tudják, hogy ez van! És ez különben egy jó dolog! Nyilván való, hogy ha mondjuk egy falu,
annak nyilván keresztbe tesz, egy versenytárs.
- A nemzetközi gyakorlatban kialakult már, hogy milyen méretnagyság, milyen település,
milyen gazdasági sajátosságot, társadalmi állapot az ahol egy ilyen bolt „életképes”?
- Na, ez nagyon más!
- Mindenütt a helyi szükségletek, vagy a helyi szokásoknak megfelelően alakul?
- Igen, de nagyon más a helyzet Amerikában, persze, ahol minden üzlet, - ugye azt szoktuk
mondani, ez sztereotípia,- ott vannak olyan cégek, akik azt mondják, hogy ebből élnek. Itt
van egy civil szervezet, én csinálok nektek egy boltot, kapok húsz százalékot a bevételből, én
intézek mindent, neked az a dolgod, hogy van jó neved, és gyűjtsed az adományokat! Mert
neked adnak, én pedig viszem a boltot, és akkor elrakom belőle a profit. Biztos, hogy abban a
környezetben ez működik, különben nem csinálnák, nálunk nem tartunk itt, nyilván, ha valaki
ilyet tudna garantálni, hogy működtessünk egy boltot, akkor működnének olyan sikeres
boltok, nem azt látnánk, hogy egy hét múlva végigmegyünk ugyanazon az utcán, és akkor
kettővel több roló van leengedve! Tehát mondjuk azt, hogy nem a legbarátságosabb globális
gazdasági környezetben indultunk mi most. Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt ez nagyobb, meg
könnyebb lett volna, de most gyakorlatilag a válság közepén vagyunk.
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- Egyébként pont a válság lehetne mozdíthatná előbbre, de nyilván nem ez a legfőbb tényező!
Akkor tehát a szövetkezet stratégiája változatlanul a pályázati források igénybevétele, fontos
része a stratégiának?
- Része a stratégiának, igen! Nyilván, nekünk azaz alapvető stratégiánk, - most már kicsit
sajnos lejjebb engedtük-, hogy kihozzuk az üzemelést. Elsősorban ezt az eladásokból, tehát a
bolt által termelt bevételből próbáljuk előteremteni. Nyilvánvaló, hogy értünk ehhez a
pályázati rendszerhez, nem fogunk elszaladni előle, ha van olyan lehetőség, hogy ezt egy
kicsit meg tudja „érinteni”!
- Maga a szövetkezet egyébként, mint formális szervezet éli az életét?
- Persze!
- Tehát működik, tervez más irányt? Más vállalkozást, üzleti tevékenységet?
- Nem nagyon! Nyilván van valamekkora tapasztalatunk erről a projektről, amik kialakultak.
Nyilvánvaló, hogy van néhány dolog, amit meg tudunk csinálni, ha lenne valami piaci
fölkérés, akár rendezvény szervezése, akkor tudnánk a piacon megjelenni. Nem kellet, hogy
emiatt aggódjunk! Viszont nagyon sok mindent meg tudunk csinálni! Azt még fontosnak
tartanám, arra nincsen pénzünk, hogy a generált profitból mindenféle dolgokat csináljunk,
viszont arra van, amihez nem kell pénz! Tehát mikor karácsony előtt mondjuk, szervezünk
egy gyerekprogramot, például, és oda viszünk két zsák játékot. Már volt egy pár hely, ahova
kitelepültünk, ruhaosztással, ami nyilván persze egy amerikai adományboltos fogná a fejét,
hogy nem értjük a lényeget, mikor ingyen adjuk a ruhákat.
- Az adománybolt nem ad semmit ingyen!
- Nem! Nyilván! Maga ellen nem dolgozik! Látszik rajtunk sajnos, - nem nagyon sajnálom
csak szóval, ez a civil világból jövő szemlélet! Tehát nem egyszer fordult elő, hogy mondjuk,
megyünk télen, az utcán, és valaki ott álldogál, egy papucsban mondjuk az út szélén,
odamegyünk hozzá, hogy „Figyelj már, menj be a boltba, hozz egy valamit, cserébe
választhatsz sapkát, sálat, cipőt és vidd haza” Ez nem sok profitot fog nekünk nevelni, de hát
nyilván nekünk más az elsődleges szempont! Nyilván igyekszünk, amikor látszik valakin,
bejön 200 forinttal, - mert hó közepére annyi marad-, és akkor a gyereknek akar venni valami
meleg ruhát. Akkor az árak is úgy alakulnak, hogy akkor lesz, egyet visz, kettőt kap akció!
Tehát, hogy amit a szűkös keretünkből meg tudunk csinálni, azt, mondjuk ez a társadalmi
igazságosság miatt egy évben egyszer megcsináljuk!
- A belső viszonyokról beszélnél Az alkalmazottak kiválasztása. Elhangzott, hogy ketten
megmaradtak, felkészítésen vettek részt. Hogyan sikerül megtalálni a megfelelő embert?
- Gyakorlatilag meghirdettük a munkaügyi központban, nyilván körbenéztünk az ismerősök
körében, és sok emberrel kapcsolatba kerültünk. Akik ott megfordultak egy három hónapos
periódus után onnan is próbáltunk válogatni. És gyakorlatilag a négy emberből, a célcsoportba
tartozó ketten végezték el a boltvezetői tanfolyamot, és akkor ők ketten maradtak meg. Ennek
a folytatásában elsősorban velük gondolkodunk, nem új alkalmazott keresésében.
- Mondjuk, a pályázatban, ugyanabban a munkakörben már nem foglalkoztathatóak, de ők
maradnak!
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- Ezen nem sokat változtattunk, a munkaügyi központtal, a különböző szervezetekkel, ezt a
fajta célcsoportot mi ismerjük Szegeden! Megfordultak nálunk, a munkaügyi központban
tudnak róluk.
- Rendben! Akkor, általában beszéltünk a külső környezetről, a szervezet külső környezetéről.
Konkrétabban a szervezeti kapcsolatokról, hálózatokról, amikhez kapcsolódnak, stratégiai
partnerek, operatív partnerek, erről ejtene néhány szót! Ez ugye a társadalmi
beágyazottsághoz kapcsolódó kérdés. Elhangzott az önkormányzat.
- Nincsenek, ha most az a kérdés, hogy hány együttműködési nyilatkozat van aláírva, akkor
nem sok! Viszont, hogy mondjam, próbálom a jó értelemben mondani! Ez egy nagyon
eladható ötlet, nagyon szimpatikus az embereknek ez az ötlet, nyilván így is állnak hozzá! A
média, amit már mondtam, az abszolút pozitív. Nyilván, még vannak olyan partnerek, akivel a
pályázatban vállalkozóként dolgoztattunk, sok esetben messze az elvárhatónál lett teljesítve.
Amikor mondjuk az előadásokat szerveztük, és valakit fölkértünk előadónak, vagy bármiféle
foglalkoztatást tartani. Tehát nem a piaci viszonyoknak megfelelően alakult ez, nyilván az
embereknek a jó szándéka az meg volt az irányunkban.
- Ezt hogy képzeljem el ezeket az előadásokat? Kiket hívtak, hová? Milyen témában?
- A boltba! A bolt úgy van kialakítva hogy vásároltunk egy csomó széket, és kialakítottunk
egy előadó teret! Át lehet alakítani, egy mini konferencia, vagy egy ülésterem, és
gyakorlatilag olyan előadásokat, ami vagy a szociális gazdasághoz, vagy az adományozáshoz
kapcsolódik. Az előadásokra is, gyakorlatilag egy idő után visszajáró emberkék voltak ezek
tehát közösségépítő! Így olyan témákban, amik őket érdekelték. Volt egy pár civil szervezet, –
persze a főleg hozzánk kötődők –, akik elmondtak egy-egy programot, hogy kivel
foglalkoznak. Volt olyan pszichológus, aki az adományozásról beszélt, volt ami akkor
fölmerült, hogy sokakat érdekel, hívtunk egy kollégát, álláskeresés, önéletrajzírás, ilyesmivel
kapcsolatos előadást tartott. Egy szóval nem tudnám becsoportosítani, hogy mi, gyakorlatilag
olyanok, ami a mi kis kialakult közösségünket érdekelték.
- És ez fenntartható, ez a rendszeres?
- Most egy ideje nem csináltuk, mert próbáltuk minden energiával, a projekt végére a bolt
fenntartásra fókuszálni, de ez a része egyébként fenntartható!
- De ezt a szövetkezeti tagok szervezik, és ez is önkéntes munkával, gondolom. Mert az
előadók is önkéntes munkában, jönnek?
- Attól függ! A projekt időszak alatt nyilván erre volt költségvetés, nyilván ezt
alvállalkozóval szerveztük. Ezt meg lehet oldani kevesebből is, hogyha az ember maga intézi.
- Az önkormányzat elfogadó, támogató, de nem finanszírozó, tehát anyagi támogatást nem
nyújt. Média, mert trendi a téma, ha a szervezetnek reklám költsége kevés…
- Nem, hát nyilván nem úgy szeretnek. Vagyis, ha valami történik velünk, amiről be lehet
számolni, akkor azt nagyon szívesen lehozzák. De nyilván nem keresnek meg bennünket
hetente, hogy szívesen írjanak rólunk! A reklámköltséget, ez nem nagyon helyettesíti.
- A forprofit szektor?
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- A forprofit szektorral van, vannak, nem sok! Vannak adományozóink, akik csak az ügyért.
Ez nekik nem jó, nem hasznos. Nem különlegesen jó adózási szempontból, de vannak ilyenek
is!
- Tartós kapcsolatok ezek, vagy alkalomszerűek? Állandósultak már?
- Azaz igazság, hogy általában olyan, akit más kapcsolatból különben ismertünk! Most
mondanám, hogyha nem adomány boltunk lenne, hanem más, akkor oda is adhatnám neki.
Nem kimondottan a szociális szövetkezetnek az érdeme.
- De van forprofit szektor, kapcsolatépítési stratégia, vagy Van erre idő?
- Nincs! Nem nagyon van, mondjuk úgy! Nyilvánvaló, hogy a tagoknál a személyes
kapcsolat, az jó, próbáljuk kihasználni.
- Egy jó vállalkozó barát…
- így van! Hogy ez itt van, és lehetőség! Illetve, itt civil szervezetként nagyon sok
mindenkivel vagyunk partnerségben, és külföldi programokkal is, és amikor valami olyan
rendezvény van, akkor azt belerakjuk a Szegedi városnéző túrába! Hogy itt bizony van egy
adománybolt, mondjuk az amerikai követségi alkalmazottakat, nekik különösen jó, mert
tudják is hogy miről van szó! Egy egészen más ügyben, Amerikában voltam elmentem ilyen
boltokba, megnézni! Nyilván mindig tud tanulni az ember! Megnézegettük, hogy milyen, hol
működik, ha külföldre megy valamelyikünk, akkor azért ha lát egy ilyet, akkor benéz, hogy
akkor ott hogy lehet, mint lehet fejlődni. Segítettünk már egy másik adomány boltnak
elindulni, ők most indulnak, és csütörtökön lesz a nyitás, és még nekik nincs semmijük, akkor
adtunk nekik valamennyi ruhát a nyitáshoz, és akkor hogyha esetleg beindul.
Megállapodásunk van egyébként sok mindenkivel. Nem fordult még elő, de hogyha az az elv,
valaki - nem tudom-, a játékgyárban visszamaradt - nem tudom- rózsaszín papagájokból
beérkezik hozzájuk egy kamion, akkor majd azt így szétterítik, mert annyit egy bolt úgysem
ad el! Tehát ezek működnek, vagy működnének, mondom, hogy nincs olyan kapcsolat, de
gyakorlatilag mindenki a túlélésért küzd.
- Mégis hányan vannak, akik számottevőek? Hogyan látja ezt az országban?
- Hát én most tizenegynéhányról tudok, ami már igazán jó lenne, csak annyi van elszórva!
Pesten van, azt hiszem 4, vagy 5, persze mindenki különböző konstrukcióba! Tehát, van aki
nonprofit Kft, és olyan üzleti modellel, hogy ő az önkormányzattal van olyan kapcsolatban,
hogy az önkormányzaté megy esetleg a profit, és ők adják a helyet is, satöbbi. Van olyan, aki
civil szervezet, és kiegészíteni akarja tevékenységét. Van olyan, aki egyházi alapítvány, és azt
akarja kiegészíteni. Tehát, hogy mindenki máshogy, tehát csak az ötlet van, más
konstrukcióban, más módszertannal, más finanszírozással.
- Ettől lehetne még együttműködni! Ismerünk azért olyat hogy más az alap jogi forma, de
attól még lehetne együttműködés.
- Jó, mert ötletet lehet egymástól meríteni, hogyha valaki jön, hogy ilyesmit szeretne csinálni,
akkor el tudom neki mondani. Azt tudom neki csak elmondani, hogy mi hogy csináljuk! Mert
nyilván vannak ötleteim, hogy más hogy csinálta, de azt nyilván ő tudja! Akkor nyilván tudok
adni egy pár telefonszámot, hogy ezzel kapcsolatban hol érdeklődjön!

189

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

- Nagyon sokféle hatása van ennek a programnak, a vidékfejlesztési hatás. Látom itt az
irodában kiállítva, is a helyi termékeket? Vagy nem tudom, jól gondolom-e?
- Majdnem! Ez a DARTKE Egyesülethez kötődik ez a kettő projekt. Ez, meg ott a bal szélső,
ezek kézműves termékek. Ez Magyarország Szerbia határ menti együttműködési programhoz
igazolódik. A határ menti régiónak a kézművesei, illetve a velük való termékfejlesztés, és
piacra jutás segítségére, amit sajnos nem úgy sikerült megcsinálni, ahogy akartuk, mert a
schengeni határon át lehetetlen gyakorlatilag. De párhuzamosan meg tudtuk csinálni a két
országban, úgy hogy ez megint csak jó! Segítettünk a kézműveseknek, hogy csinálják a kis
dolgaikat, nagyon szépen, nagyon jól, úgyhogy ahogy látszik is! De arra már sokszor, - mert
értenek hozzá-, se nincs idejük, se kapacitásuk, hogy lehetne piacra jutni! És akkor ebben
próbáltunk segíteni! Illetve, már esetleg a nagyapja is ilyen dobozkát csinált, ő is ilyet fog
csinálni! De nem nagyon kell, az ekkora díszes festett ládika 160 ezer forintért senkinek! És
akkor ilyen briliáns ötletek, hogy akkor csináljál kisebbet, ékszertartónak, akárminek!
Gyorsabban kész van, jobban megveszik! És lehet, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy mi
megmondtuk annak, aki három generáció óta ezt csinálja, hanem segítettünk hogy eladhatóbb,
piacképesebb termék legyen! Olyan ötleteket próbáltunk szakértő segítségével adni. És
szereztünk nekik egy vásárt, szerveztünk előadásokat, létrehoztunk egy márkanevet, ez a
közös! Illetve van a másik, ami ennek lett a folytatása, amit mi csak Agrokraftnak hívtunk,
mert ez Hendikreft néven futott. Ezek olyan mezőgazdasági kézműves termékek, amik
általában ott lehet látni! savanyúság, lekvár, paprika, tészta.
Aminek hasonló az elképzelése! Lett egy kis katalógus, ami különben jó, mert segít, nekik az
eladásban.
Nyilván itt is ugyanazokba az akadályokba beleütköztünk, ha a határon keresztül viszed, de
ezzel együtt is, nyilván itt is vannak eredmények, amiket fel tudtunk mutatni! Szerintem, már
az maga, hogy ilyet meg tudunk mutatni.
- Ezeket hol lehet megvásárolni? Van valamilyen helyi termék üzlet?
- Nincsen, viszont nyilván össze tudjuk esetleg kötni az érdeklődőket.
- Például az adománybolthoz nem tudna ez kapcsolódni? Egy ilyen polc, a helyi terméknek?
- Lehetne, de nagyon sok okból nem lehet! Egy másik világ. Ha élelmiszert akarunk ebben a
boltban árulni! Biztosan nem ér annyit az összes engedély,nem! A másik kézműves az
mehetne, próbáltuk is! De a Szerbiaiakat nem tudom árusítani! Gyakorlatilag csak úgy tudják,
ha becsempészik az országba!
Azt nem mertük megkockáztatni, nyilván! Azt viszont megcsináltuk, - korábbi
üzlethelyiségünkben nagyobb volt a hely- egy ilyen hasonló kiállítást szerveztünk be ott, és
összekötöttük a keresletet a kínálattal, és utána széttettük a kezünket, hogy semmi közünk
hozzá, hogy most hogy oldják meg…
- Világos! Egy reklámfelület!
- Így van! Mert van közülük, aki ezt csak hobbiból csinálja, van aki számlaképes, van aki
nem számlaképes, én mondtam, hogy az már fölöttünk áll, nem a mi dolgunk…
- Hogyan látja, részei-e Magyarországon a szociális gazdaságnak ezekkel a programokkal?
Miben látja az esélyeit, lehetőségeit?
- A szövetkezettel mindenképpen részesei vagyunk, már definíció szerint is. Az egyesülettel,
ezekkel a projektekkel talán, de megy nálunk ez a közmunka program is.
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- Önök szervezik a közfoglalkoztatást?
- Nem! Hanem hozzánk is közvetítenek!
- Tehát foglalkoztatnak közmunkásokat! És ebben az értelemben is úgy gondolja, hogy ez
egyfajta szociális gazdaság?
- Igen, nagyon jók a mutatóink! Nálunk adatrögzítést végeznek a kollegák, a kutatási
tevékenységhez kapcsolódóan, számítógépes adatrögzítést. És nagyon sok olyan jó példánk
van, hogy számítógépes ismereteket szereznek, és egyfajta olyan, munka irányába
visszaszoktatást. Egyszer összeszedjük, hogy a nálunk dolgozók visszakerültek a nyílt
munkaerőpiacra.
- Tehát, hogy itt szereztek referenciát.
- Nem tudom, hogy ez százalékosan hogyan jön ki, de nagyon büszkék vagyunk rá! Hogyne!
Ez nagyon fontos! Álláskeresési tanácsadó, önéletrajzírás, satöbbi. volt, amikor meghívtunk a
munkaügyi központból előadót egyáltalán az ottani pályázati lehetőségeket, az összes
csapattag, a vállalkozóvá válás, a különböző TÁMOP programok. Már most nem akarok,
ilyen nagy fehér ruhás lovag képet lefesteni, de amit itt lehet, azt igyekszünk hozzátenni!
Rendszeresen szervezünk programokat, és nagyon sok olyan foglalkoztatott kollegánk van,
aki, - legnagyobb baj ezzel a réteggel, be vannak zárkózva, nincsenek emberi kapcsolataikgyakorlatilag nagyon sokan vannak, akik barátaink innen tőlünk, segítik egymást.
- Jó, hát ez valódi szerepvállalás! Kit keressek még meg szociális szövetkezetet? Van szociális
szövetkezetekkel intenzív kapcsolat?
- Nincs
- Csongrád megyében elég magas a szövetkezetek száma! Az országos adatokat néztem! Most van még a kispályázat, könnyített elbírálású, és az mondjuk induláshoz nem ideális, de
jó forrás. Tehát nincs igazán kapcsolat! Sokkal jobban van inkább az adományboltok
hálózatával!
- Még arról esetleg egy-két gondolatot, hogy a vidékfejlesztési szerepvállalásokat hogyan
értékeli?
- Nekünk nincsen ilyen deklarált vidékfejlesztési vállalkozásunk, nem tudom, hogy ez most
rossz pont-e vagy jó? Gyakorlatilag ez nálunk úgy néz ki, hogy egy kutatási egyesületnél
indultunk kifejezetten kutatási! És megcsináltuk, a kutatást, kiderült hogy ott meg ott van
szükség beavatkozásra, és hátradőltünk, hogy ezt most megcsináltuk! És akkor rájöttünk,
hogy ez így kevés lesz! Ez nagyon kevés, hogy most már tudják mi ez, és akkor elkezdtünk
ilyen kis projekteket kitalálni, hogy igen, hogy ha már van ez a projekt, akkor ezt így lehetne
megoldani, és elkezdtünk finanszírozást keresni, és akkor kis lépésenként haladva, így lett
nagyobb! Nagyon sok mindennel foglalkozunk, nyilván való, hogy ezekhez a termelőkhöz
sem volt semmi közünk, de fölmerült, hogy itt van egy probléma, mi a projektírásban, meg
megvalósításban elég ügyesek vagyunk, akkor próbáljunk nekik ezzel segíteni!
- És az belefér a működésükbe, hogy megfelelő szakterületekről hozzanak be tudásokat.
A képzési piacon is ott vannak?
- Igen! Azért mondom ezt, mert nagyon sok a képzés ugye pont ezekben a pályázatokban,
komoly feltételei annak, hogy akkreditált képzés, de mi nem vagyunk akkreditált képzőhely!
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Viszont mondjuk egy Magyar- Román program pályázat keretében van egy E-mail portálunk,
ahol ingyenesen, bárki van fönt, mindenféle tananyag, szakembereknek való,
önkormányzatoknak, alkalmazottaknak számítástechnikai alapismeretek, satöbbi. Ingyenes
regisztráció után bárki hozzáfér magyar, illetve angol nyelven! Ha azt vesszük, akkor igen,
ezzel ott vagyunk a képzési dolgokban is!
- Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
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8. interjú
Pro-Team Nkft, Szeghalom
Interjú készült: Hajdú Gyuláné telephely vezető
- Szeghalmon vagyunk, a Proteam Nonprofit Kft székhelyén, és kérek egy bemutatkozást a
beszélgetőpartneremtől!
- Hajdú Gyuláné vagyok, a Proteam Kft. szeghalmi telephelyének a vezetője.
- Mióta dolgozol itt?
- Ötödik éve hogy dolgozom a Proteam Kft-nél. Úgy indult, a munkám hogy nekem is volt
egy varrodám, le vagyok százalékolva, csökkent munkaképességű vagyok, és nem volt
kereslet úgymond a munkámra. És volt egy másik társam, B. I-vel, aki segítséget kért tőlem, ő
rokkantnyugdíjasokat foglalkoztatott. És így kerültünk kapcsolatba vele. Szóba jött ennek a
cégnek a vezetése, akik megnéztem a varrodát.
- Te ott dolgoztál?
- Nem! Én csak segítettem volna összeszervezni az embereket, hogy a varroda működjön!
Mert úgy dolgoznak az emberek jól, ha érdekli őket, és értékelik, hogy van munkahelyük!
Nekem Füzesgyarmaton volt tapasztalatom, és átjártam Vésztőre! Így kerültünk kapcsolatba a
céggel. És akkor lejött az ottani vezetés, megvarrtuk a megrendelt árukat.
- Tehát, volt próbamunka?
- Igen, varrtunk, majd utána áthozta a cég az embereket. Azután ott felszámolás alá került az
épület, és átjöttünk ide Szeghalomra, az önkormányzattól béreltük a helyet.
- Tehát akkor Szeghalmi vagy. Ez akkor azt jelenti, hogy te egy vállalkozást hagytál ott, vagy
vállalkozásból jöttél át.
- Vállalkozásból kerültem át, viszont én Szeghalmon a Feminában dolgoztam 30 évig!
Szabászati vezető voltam, és egy betegség miatt egy darabig muszáj volt abbahagyni. Aztán,
nem tudtam megállni azt, hogy ne dolgozzak! Szükség van az embereknek a munkahelyre!
Nagyon!
- Tehát személyes tapasztalatod is, hogy megváltozott munkaképességgel is fontos a munka.
- Így van!
- Akkor neked a szakmád, a szakképzettséged?
- A szakképzettségem, ruhaipari technikum, de 14 éves koromtó ezt csinálom! A varrást!
- Annak minden csínját-bínját. 30 évig a Feminában dolgoztál. Tehát akkor nagy
tapasztalatokkal érkeztél, nem volt új ez a szerep.
- Nem, nem volt új egyáltalán. Mert, ahogy idekerült Szeghalomra egy varroda, a Fővárosi
Ruhaipari Vállalat, mi voltunk az elsők! Úgy kezdődött az egész Szeghalmi, mondjam azt,
hogy könnyűipar?
- Ez akkor mit jelent egészen pontosan évben?
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- 45 éve lesz, június 15-én.
- Ez azt jelenti, hogy a pályaíved, vagy a pályád folyamatos volt, kivéve egy időszakot, de
hogy igazából lehetőséged volt arra, hogy folytasd, amit csináltál! Bár nyilván, ez egy
másfajta szervezeti forma.
- Másfajta, de végül is, mondjam azt, hogy a munka az ugyanaz. Jártam én eladó, és
vendéglátóiban, kicsik voltak a gyerekek, váltottam! De nem tudtad elhagyni azt a szakmát!
- Értem! Másik beszélgető partneremtől is kérek egy bemutatkozást!
- Nagy Xénia vagyok, Körösladányból érkeztem ide. Hirdetés alapján találta meg őket mivel
megváltozott munkaképességűeket kerestek. És így érkeztem én október 17-én, és jelen
pillanatban gépi varró munkakörben majd az idő előrehaladtával így óvatosan kicseperedtünk
az irodai helységből, és adminisztrációt végzek.
- Adminisztrációs munkatárs vagy! Értem! Előtte mit csináltál?
- Előtte önkormányzatnál voltam közmunka programban, előtte pedig Békéscsabán voltam,
mint pénztáros, azon kívül nem volt munkaviszonyom, csak édesapámnak, és édesanyámnak
segítettem a vállalkozásban
- Ez családi vállalkozás volt?
- Igen!
- Mi a végzettséged?
- nekem első az érettségi után pénzügyi szakközépiskolai végzettséget szereztem, utána pedig
társadalombiztosítási, és pénzügyi előadó.
- Jó, hát ezek az adminisztratív munkakörhöz hasznosítható ismertek?
- Azaz igazság, hogy amennyire kell, igen! Szóval, így tudom karbantartani az agyamat, hogy
pénztárpénzünk is van, hát a bérszámfejtés is innen indul ki! Ezért azt mondhatom, hogy igen!
- Marika, ez az életút, és az, hogy hosszú évekig dolgoztál a rendszerváltás előtt, másfajta
szervezeti struktúrában, szervezeti formában. Azt kérdezem látsz-e különbséget? Milyen
különbséget látsz, mondjuk a rendszerváltás előtti, ahogy mondtad Szeghalom
könnyűiparában, és a rendszerváltást követően?
- Nyilván, hogy a könnyűipar kellett, és jól kerestük, most viszont nehezebb talpon maradni!
Akármelyik cégnek!
- Tehát abban látod, hogy jobb bizonytalanabb az akkori viszonyokhoz képest.
- Biztonságban érezték az emberek magukat! Most viszont, egyebet se hall az ember, hogy
jaj, ez van, az van! Ezt nem tudom fizetni.
- Egyébként a vállalat vezetésében van-e különbség, a vállalat vezetési stílusában, vagy
egyáltalán a feltételek biztosításában, szervezésben?
- Azt mondhatom, hogy elég messze vagyunk, nincs különösebb probléma, mert ott helyben
voltunk, itt meg telefonon keresztül, vagy pedig lejönnek, és úgy megbeszéljük a dolgokat!
Tehát én úgy gondolom, hogy mondjam?
194

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

- Nem érzel nagy különbséget?
- Mert itt is oda kell tenni magunkat, meg ott is! Aki olyan alkat, az szerintem, akkor sem
volt jobb munkaerő.
- Tehát,ha visszagondolsz megjelent a Proteam vezetősége, helyszínt kerestek, bővültek, és
megtaláltak benneteket, az előzetes varrodai múltatok, vagy tapasztalataitok alapján. Mit
tudtatok erről a nonprofit Kft-ről, amikor megkerestek benneteket?
- A tulajdonosával beszéltek, tehát H. P-val. Úgy kimondottam én még akkor, semmit nem
tudtam! Mert igazából teljesen mindegy volt, hogy kinek dolgozunk, vagy kinek dolgozok,
mert énnekem meg volt a füzesgyarmati munkám is. Az volt a lényeg, legyen munka.
- Tehát úgy ismerted őket, hogy egy vállalati csoport, aki tud munkát hozni? Ennyi volt az
információ?
- Nem az, hogy munkát hozni, hát végül is foglalkoztassa az embereket! Munkát hozni,
kezdetben mi is hoztunk! Meg ott helyben is volt, tehát a B. P. is, én is többféle helyről
szereztünk munkát. Most már, hála istennek ők is tudnak szerezni munkát. Itt van az élő
példa! Tehát, ők is próbálnak pályázni!
- Volt-e szereped a kiválasztásban? Tehát, hogy kik kerülnek be munkatársnak? Hogyan
történik, a munkaerő toborzása?
- Abba szerintem van.
- Mi a szereped? Hogy történik ez?
- Jön jelentkező, nyilván hogy a papírjai megfelelők-e, meg mennyire tud beilleszkedni a
társaságba, mennyire tud dolgozni? Tehát mennyire formálható? Ezek az elsődleges
szempontok.
- Van valami séma erre, vagy valami kidolgozott rendje a munkaerő felvételnek?
- A papírjai alapján csak, és egy kicsit beszélgetünk.
- Itt orvosi vizsgálati eredményt kell bemutatni.
- Igen!
- Van olyan, akit nem vesztek föl, pedig akar, és megfelelő lenne, a megváltozott
munkaképessége alapján?
- Megfelelő, de nem tudjuk foglalkoztatni, mert nincs olyan, amit tudnánk neki adni! Hát,
amíg például nem tud úgy varrni, vagy azt mondom, hogy nem akar megtanulni, aki
megtanul, azzal nincs gond! Van olyan, aki inkább azt mondom csomagolónak jönne, vagy
más munkakörbe.
- Mi itt a folyamat? Hogyan történik? Tehát megtörténik a munkaerő felvétel, mondod, hogy
van betanítás, az is a te munkád?
- Vannak csoportvezetők, akkor van meós köztük, és hát nyilván, hogy azoknak a feladatuk
jobban, hogy betanítják a dolgozókat.
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- Mindenki megváltozott munkaképességű?
- Kivétel nélkül mindenki!
- Kivétel nélkül minden beosztásban! Kizárólag. Volt másképp is?
- Volt, de az utóbbi időben nem!
- Hány alkalmazott van itt ezen a telephelyen? –
- 53 alkalmazott.
- Milyen az életkori megoszlás?
- Azt mondom, hogy 40-50-től nyugdíjig!
- Van sok jelentkező?
- Jelentkező jelen pillanatban 4-5 van. Körülbelül annyi papír van, ami le van fűzve.
- Akkor nem olyan rossz az arány! Mert, hogy azt lehet mondani, hogy az igényeket ki
tudjátok elégíteni?
- Igen, de most ugyanannyi megy el!
- Folyamatosan tudtok akkor a kapacitásnak megfelelő munkaerőt, mert nem bírna el ez a
helyiség több munkaerőt!
- Elbírna többet!
- Az épületet az önkormányzat biztosítja?
Nem! Ez egy felszámoló cégtől béreljük.
Az előzőnél voltunk az önkormányzati, a Széchenyi utcán! Önkormányzat épülete. De
irhakabátot is varrtunk, és az kicsi helyiség volt neki! Akkor néztük meg ezt!
- Milyen típusú munkák voltak, mióta te itt vagy a nonprofit kft-ben?
- Szinte minden! A matrózsapkától, az irhakabátig.
- Hová varrtatok irha kabátot?
- Pesti cégnek! Még elég jó márkát készítettünk! Kabátot varrtuk, és kicsi volt a hely, úgy
hogy azért néztük ezt a helyet!
- Ha néztük azt a helyet, az azt jelenti, hogy te is részt veszel ilyenfajta fejlesztésben? Tehát
számítanak a munkádra?
- Azt mondom, hogy én mutattam ezt. Meg végül is én itt helyben vagyok! És elég jól
ismerem!
- Gondolom, hogy akik a varráshoz értenek, azok ismernek téged Szeghalmon.
- Az önkormányzattól kezdve mindenki.
- Van-e olyan munkatárs, aki felnőttkorában szerezte a végzettséget, és mondjuk éppen azért,
hogy ide jöhessen dolgozni? Vagy nem kell OKJ-s bizonyítvány az ilyen munkához? Ez
betanított munka?
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- Így van!
- Tehát semmilyen hivatalos képzésben nem kell rész venni, ügyes kezűnek kell lenni,
megváltozott munkaképességűnek, igen?
- Igen! Meg tanulékonynak! Hát ha akar valaki dolgozni, Igen!
- Irha kabátot, matrózsapkát, még milyenféle munkák voltak?
- Boxer alsót, torna mezt, inget, postás pólót, nadrágot MÁV nadrágot, BKV dzsekit. Akkor
nadrágot, munkás nadrágot. Mindenfélét készítettünk.
- Tehát jellemzően a munkaruha profil?
- Minden, ami csak adódott! Tehát az a lényeg, hogy munka legyen, és motiválja az
embereket.
- És ezt a minőséget lehet betanított munkával elérni?
- Nem!
- Mert láttam itt a kabátot, láttam, hogy az nem egy hagyományos varrási igény. Ezt hogyan
lehet elérni ezt a minőséget?
- Odafigyeléssel, meg mindent megszoknak az emberek, meg tanulnak, aki akar! Egyébként
Túrkevére szintén hosszú évekig dolgoztunk! Csak most már neki sincs úgy kiadva
bérmunkára, az egy állandó munka volt!
- Ez milyen jellegű munka volt?
- Túrkevén, egy Kaiser nevű cég, népviseleti ruhákat kellett készíteni! Két évig dolgoztunk
neki!
- Tehát meg lehet szisztematikus odafigyeléssel oldani, hogy magas színvonalon gyártsatok?
- Vannak szakmunkások! 40 százalék. Nagyon sokan vannak olyanok, hogy varrodából
kerültek leszázalékolásra, és ezáltal gyakorlottabbak!
- Meg hát gondolom, hogy a munkaszervezés is fontos. Hogy az időben hogy lehet jól,
optimálisan.
- Optimálisan gazdálkodni, így van! Meg hát, ki mire képes!
- Vannak-e versenytársak itt a környéken? Tehát ennek a tevékenységnek, amit te azt
mondtad, hogy könnyűipar?
- Vannak! Mert a Femina úgyszintén, tehát ő veszi a csökkent munkaképességűeket fel, és itt
szemben van egy, az is csökkent munkaképességű embereket foglalkoztat. Igen,
Füzesgyarmat úgyszintén, ott még az Ösvény alapítvány.
- Füzesgyarmatot említették nekem, úgy jutottam el hozzátok, hogy több olyan szervezetet
kérdeztem meg, itt a megyében, hogy kik azok, akik számítanak, számottevő teljesítményük
van, titeket mondtak elsősorban. Magas a presztízse a szervezetnek? Hogy érzékeled?
Elismertek vagytok?
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- Úgy gondolom, hogy elég szubjektív ez a dolog, elég tág fogalom, de én merem azt
mondani, hogy nem keresnének bennünket bérmunkára, ha nem kapnánk ilyen minőségű
gyártásra feladatot, ha nem lennénk elismertek!
- Mert ez hogy történik? Tehát az, hogy kit milyen feladattal bíznak meg? Most nekem azaz
elképzelésem, hogy Nyíregyházán döntik el, hogy hová, milyen munkát visznek, vagy ez nem
így van?
- Van, igen olyan is, hogy Nyíregyháza hoz programot, tehát pl. a mellényt, kabátot, de
viszont ő dönti el, hogy melyik varroda varrja! Tehát Szeghalom, meg Gyula fogja ezt varrni!
- Mert hogy akkor a Proteam-es telephelyek között a minőség szerint. Van lehetőség a
hibázásra? Mi történik akkor, hogy ha mégsem olyan minőségű a ruha?
- Van lehetőség, nyilván! Hát nem tudom, hogy mi történik, bízunk benne, hogy nem lesz
ilyen!
- Tehát ez a felelősség rajtad van, hogy a minőség megfelelő legyen?
- Igen, rajtunk igen!
- Hogy ismernek benneteket, és kikkel van kapcsolatotok a városban?
- Azt mondom, hogy engem kimondottan mindenki ismer a Proteamben is!
Ha olyan dolgok vannak, akkor nyilván, hogy én megyek, a munkaügyi központba.
- Mi a tartalma a munkaügyivel tartott kapcsolatnak?
- Ha munkaerőre van szükség vagy kiközvetítik ide, vagy most, például ha veszítünk 5
embert, és ott is van a rehabilitációs szakigazgatási szerv, azokat írja fel, akit ki tudnak
küldeni!
- A rehabilitációs szakigazgatási szervvel van kapcsolat.
- Igen! Így van!
- Milyen más civil szervezetekkel van-e kapcsolat más? Vállalkozásokkal, hivatallal?
- Kérdés, a civil szervezet alatt mit értünk? Tehát az, hogyha nekünk kell, hogy segítsen
valamit?
- Hát azt is jelentheti! Mondjuk Mozgássérültek Egyesülete.
- Azzal nagyon jó kapcsolatot ápolunk!
- Mit jelent a nagyon jó kapcsolat? Mi a tartalma a kapcsolatnak?
- Itt nagyon sok mozgáskorlátozott van, a másik mi is, én is, igen. Hát, hogy mit jelent?
Bármit kérnek, maximálisan próbáljuk segíteni őket!
- Miben tudtok segíteni? Milyen típusú kéréseik vannak, amit ti tudtok teljesíteni?
- Azt mondom, mennek valahova, és valamire szükségük van, hogy asztalterítő, vagy valami
ilyen, akkor segítünk. Vagy például tombolatárgyakat kell beszerezni rendezvényekhez!
- Vannak a munkatársak közül, akik tagjai az egyesületnek?
- Igen, többek közt én is!
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- És azt egyesületnek az életéről mit lehet elmondani? Mi a szerepe? Mit nyújt a tagjainak?
Kirándulni szoktak menni! Megnyitó, és záró ünnepségek vannak, autóbuszos
kirándulásaink. Van, amikor több napos, van amikor csak egy napos, de tényleg nyitottak
úgymond ők is mindenre! Amíg a keret engedi! Meg amit, úgymond feltételeket megszabnak
rá, hogy meddig mehetünk!
- Ez olyan jó! Most azért mosolygok, mert ez a Mozgáskorlátozottak Egyesülete megalapult,
a barátnőm kezdete, azért mosolygok itt!
Végül is ugyan úgy a fürdőszoba, meg felújítások. Hát, amit ad a mozgáskorlátozottnak!
Tehát maximálisan segíti őket!
- Lakásátalakítási támogatás! Tehát akkor elég jó a kapcsolat, mert, hogy kölcsönösen
figyeltek egymásra. Mással, nyugdíjasok, diákok, ifjúsági szervezetek nincs kapcsolat?
- Nyugdíjasokat nem igazán. Most azt mondom, hogy a sport, az unokáim focizik, tehát
szeretnénk majd legközelebb varrni!
- Ezt hogy fogod tudni kivitelezni?
- Úgy, hogy kaptam egy magánvállalkozótól anyagot, kiszabom, és megvarrom.
- Tehát te fogod, ez nem a cégnek lesz az ajándéka, hanem ez személyes!
- Én megcsinálom!
- Az itteni gépekkel, akkor ez nem jelenthet problémát! – - Nem jelenthet problémát, azért
nem jelenthet, mert én behoztam ide a saját gépemet is.
- Igen, de bérleti díjat fizet érte, vagy eszközkölcsönzést?
- Bérleti díjat! Munkaidőn kívül meg tudom csinálni!
- Mással van kapcsolat helyben?
- Igazság szerint úgy óvatosan ki is merül, mert ifjúsági dolgok nincsenek, egyesületek. Vagy
közösségek, már amit úgy mond, lehetne segíteni! Lehet, hogy van éppen, csak mi nem, mert
itt csak olyanok vannak, akiknek unokáik vannak!
- Hogyan ítélitek meg, jó munkahely a Nonprofit Kft?
- Énnekem problémám nem akadt velük!
- Te hány hónapja vagy?
- Én azért mondom, mert október óta.
- Neked miért jó?
- Én, megmondom őszintén, hogy amikor legelsőnek idejöttem és úgy gondolom, hogy
Marika nénit előtte sosem láttam, mint utólag ez kiderült, pedig a nagynénémnek volt
főnökasszonya, az Ildikónak anyósom ismerte a Feminában úgy két éve, de nem tudtam, hogy
ki ő? És amikor ide jöttem az irodába, akkor az első pillanatban én merem azt mondani, de ez
kölcsönös volt, hogy ez a szimpátia kialakult köztünk! És onnantól bontakozott ki ez! És nem
is kell egymáshoz szólnunk, csak egymásra nézünk, és tudjuk, hogy neked jobbra, nekem
balra, vagy teneked ezt kellene most megcsinálni, vagy segíts, vagy úgymond kiegészítjük
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egymást! Úgy gondolom, és ez most neki lehet, hogy furcsa lesz, mert erről sohasem
beszélgettünk. Nagyon jó főnöknek tartom, de a magam személyében nem tartom a
főnökömnek. Szerintem, amiért ez van, hogy én nem veszek bizonyos dolgokat, rengeteg
dolga van, ez által lehet, hogy az én kis dolgom, amikor énnekem az óriási, őneki az eltörpül
mellette! Én meg veszem úgy, ha ő azt mondja, hogy jó, akkor most hagyjam békén, menjek
arrébb, akkor eltelik kis idő, és ha meg látod meg egyszer, hogy éppen valamit, csak áll, és
úgy gondolkodik, vagy teszi a dolgát, akkor szoktam megkeresni. De nekem nincsen semmi
bajom. Azt mondom, hogy itt a dolgozóktól is az elején nagyon féltem, 51-en voltatok, azt
hiszem akkor, mikor ide jöttünk, és egyedül bementem, és rajtam kívül volt özön ember! És
azon gondolkodtam el, hogy hogy fogadnak fogadni, fiatal vagyok! Nehezebb, vagy hogy
mondjam? Furcsa fiatalok vannak mostanában! Szóval, nem annyira talpon tarthatók így,
bizonyos dolgokban, nem úgy fogékonyak, vagy befolyásolhatók ilyen téren. És úgy féltem,
de hát így egy-másfél hét után óvatosan hál istennek sikerült magam körül kialakítani azt a kis
kört. Biztos, hogy köszönhető annak is, hogy elég cserfes vagyok! Hamar megtalálom az
emberekkel a közös hangot! De hát, azóta is itt van, bárkinek, bármi problémája van, azt
megpróbáljuk megoldani.
- Tehát azt mondod, hogy egy jó közösség alakult itt ki! Te egy jó közösséget látsz, elfogadó,
befogadó.
- Én megpróbálok mindent megtenni, annak érdekében, multifunkcionálisnak gondolom
magam! Szóval tényleg, a kortól, és nemtől függetlenül alkalmazkodni. Illetve odakint mások
a teendők, és a kérdések, mint amik bent vannak.
- Tehát jók a munkatársak. Ez a legfontosabb? És más kritériuma, feltétele annak, hogy egy
munkahely mitől jó, szerinted?
- Őszinte legyek, ezt akkor is megkérdezték, mikor a pénzügyön végeztünk! És azt kérdezték,
hogy mi az a munkahely, és mennyiért? Én mindig azt mondtam, hogy nem az a lényeg! Ha 5
forint bevételem van valamiből, az már nem kiadás, és valamit tudok fedezni! Engem mindig
csak az érdekelt, hogyha elhelyezkedek, akkor megpróbáljak magam körül olyan légkört
kialakítani, amiben élvezem, hogy dolgozhatok. És nekem nincsenek feltételek elébem
kirakva, persze, minél tovább tud dolgozni az ember egy bizonyos helyen, annál jobb!
- Hogy hosszú ideig legyen stabil!
- Merem azt mondani, hogy igen, számomra igen!
- És gondolod, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy ez egy nonprofit Kft, vagy a vezető
személye a meghatározó, és nem az, hogy milyen szervezeti hierarchia, vagy szervezeti
formában dolgozol.
- Úgy gondolom, hogy a mi telephelyünk is addig fenntartható, ami szempontunk alapján,
amíg mi a bizonyos munkákat meg tudjuk csinálni, amik határidőben vannak, és a szakma, és
a minőség megfelelő, addig, én úgy gondolom, hogy nem tartunk a vészhelyzet felé! Ehhez
kell főképp Marika néni, illetve az ő segítői odabenn, meg a kolleginák, akik neked
dolgoznak. Mindezek mellett én úgy gondolom, hogy ha jól teljesítünk, akkor úgy gondolnak
ránk Nyíregyházán is, hogy nincs értelme, hogy megszűnjünk, hanem inkább fölfele
próbálnak bennünket fejleszteni bizonyos dolgokban.
- Az volt az eredeti kérdés, hogy milyen munkahely a nonprofit Kft?
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- Én így jónak tartom!
- Milyen, és miért jó, hogy ha azt mondod, hogy megfelelő?
- Hogy miért jó, egy az, munkahelyet ad az embereknek, és nagy szükségük van rá! A másik
dolog, tehát nagyon sokat kell ilyen embereknek a lelkükkel is beszélni! Mert az nagyon sokat
számít! Hogy lássák azt, hogy ők is nagyon fontosak, meg szeretik őket! És tudnak dolgozni
értékes emberekként!
- És ez belefér itt, ebben a szerkezeti kultúrába? Fontos hogy rehabilitációs szakértő,
rehabilitációs mentor dolgozik, ezzel valóban tudtok a munka, és a minőség mellett
foglalkozni, vagy összefügg ez a kettő?
- Belefér, mert szoktak jönni, beszélgetni az emberekkel, meg nekünk is ugyanúgy, vagy
nekem is, mindenféleképpen!
- Mi a véleményed erről a rendszerről, tehát rehabilitációs mentor alkalmazása kötelező.
- Jó dolog, mert énszerintem kell az embereknek, hogy egy kicsit beszélgessenek velük!
- Hogyan alakítottátok ki? Világos, hogy kinek mi a dolga ebben a rendszerben?
- Igen! Hát egy idő után nyilván ki is forrja magát, úgy hogy tudják, hogy kinek mi a
feladata!
- Helyben van a mentor?
- Nem, Nyíregyházáról jön és a szakértő is!
- Te hogyan látod, hogy mit tud tenni egy ilyen munkahely, egy ilyen szervezet a vidékért?
- Tehát, azt mondom, hogy ezek az emberek nem kallódnak úgy el, nem veszik el, nem
mondják azt, hogy fúj! Most nem azt mondom, hogy kóborolnak az utcán, vagy a kórházban
kötnek ki, de van olyan, akivel beszélgetni kell ahhoz, hogy tudod, meg jó, semmi probléma.
Meg van, akinek olyan napja van, és hatni kell rá, ugyanolyan értékes ember vagy, mint
bármelyik! Mit tudok csinálni?
- Tehát, hogy ez egy olyan óvó, védő, segítő közeg? Ez azért együtt egy elég nagy vállalás!
Többen szakképzettség nélkül, betanított munkakörrel, magas minőséggel, hiszen azt
mondhatjuk, hogy Európa nyugati felére szállítotok.
- Igen.
- Akkor a jövőben hosszú távon is várható munka?
- Bízunk benne! Addig dolgozunk rajta, hogy jó legyen!
- Tehát azt mondod, hogy az a legnagyobb érték, hogy munkát ad! Ez a legnagyabb érték, de
az is, hogy munkahely ahol figyelnek az emberre is!
Vannak itt olyan munkahelyek a környéken, ahol ez a kettő nem érvényesül?
- Ez természetes, tehát ezt tudja az ember saját magáról, hogy ha jól dolgoztunk, vagy
megfelelően kiszállítjuk határidőre, az ember hangulata, meg mindene.
- Ha lenne forrás, pénz arra, hogy fejlesztenél, akkor mit csinálnál?
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- Hogy mit csinálnék? Lehet, hogy furcsa, embereket vennék föl.
- Tehát újabb munkahelyeket! Mi a helyzet itt a munkanélküliséggel Szeghalmon? - Minden
területre kihat! Ebben minden benne van!
- És milyen munkát teremtenél, vagy milyen munkahelyeket teremtenél? Mindenki nem
varrhat?
- Csomagolást is, vagy bármit! Amit lehetne!
- És úgy gondoljátok, hogy bevonhatók az emberek, mondjuk bármilyen munkába?
- Be! Hát nagyon sokan jönnének, vagy csomagolást, vagy bármilyen munkát vállalni! Tehát
ilyen mechanikus, dolgokat is.
- Ha téged mindenki ismer, akkor te is ismersz mindenkit! Hogyan látod? Most ez azért
kérdés, mert hogyan is néz ki a vidék társadalma? Hogy látod ezt Marika, ebből a pozícióból?
- Hát, nagyon sokan kezdenek úgy elveszni, nincs, aki felkarolja őket. Nem tudnak,
magukkal mit kezdeni, nincs lehetőségük!
- Mi hiányzik?
- A cégek, vagy ilyen összefogások, hogy azokat is bevonni! A vállalkozások túl vannak
gépesítve!
- Ismétlődő kérdés, ha ismeretlen helyen vagyunk megkérdezzük, hogy mit csinálnak itt az
emberek, meg mihez értenek? Mit csinálnak, és mihez értenek itt Szeghalmon az emberek? Hogy mihez értenek? Én szerintem, amire megtanítjuk őket! Én meglátásom szerint! Mert
mindenre meg lehet tanítani, ha a másik oldal is fogékony rá!
- Minden munkanélküli úgy gondolod, hogy megtanítható? Változatlanul ez érdekel, hogy
látjátok azért!
- Szerintem minden ember megtanítható valamire, csak meg kell találni vele a közös utat!
Hogy, rá tudjuk vezetni erre!
- Igen, ez azért is érdekes munka, viszonylag gyakran kell terméket váltani, és minden termék
betanulása, feladat. Úgy gondolom, hogy ez azért számít!
- Igen! És mondom, hogy itt nagyon sok egészséges ember, és mit adnak, 3 hónap
munkanélkülit? És nagyon sokat látom azt, hogy kallódik!
- Mit érzékeltek, a város tesz azért, hogy itt munkahelyek legyenek?
- Vállalkozást segíteni, itt az önkormányzat nagyon jól áll ezekkel a dolgokkal! Nagyon jó
polgármesterünk van! Attól függetlenül teljesen minden milyen politikai nézete van, de
nagyon sokat tesz az emberek, és megmaradt embernek!
- Fiatalok itt maradnak?
- Sokan elmennek! Nagyon sokan, hiszen nem tudnak mit kezdeni, mert már azt mondom,
hogy hová mennek? Nincs már az se, hogy hová mennek!

202

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

Középiskolai lehetőségek vannak itt a környéken, és aki elmegy, leghamarabb Békéscsaba,
Gyula, egészségügy, villamossági, vagy akármi. Innen úgymond el kell mennünk! Mindegy,
hogy Debrecen, Szolnok ipari város vonzáskörzetében.
- Mi van közelebb? Békéscsaba van közelebb!
- Békéscsaba van legközelebb, igen!
- Legközelebb nagyváros, és utána Debrecen. És ez a kettő szívhatja föl?
- Merem azt mondani, hogy igen! De sok mindenki Budapestre
- Hogyan látod van lehetőség bővíteni a céget?
- Így van! Férnek még emberek!
- Férnek még emberek, és mit teszel meg érte?
- Adom a munkát, meg most beszéltem az igazgatóval, hogy milyen lehetőségek vannak, és
az embereknek adjak-e fizetést? És, hát olyat, hogy középszintű vezető, és még Gyoma
vonzáskörzetében vállaljunk!
- Mondtad, hogy nem látsz különbséget, a nonprofit szervezeti forma, és a szociális
nagyvállalat között? Mert amikor azt mondtad, hogy varrodám volt, akkor az magáncéget
jelentett?
- Igen!
- Tehát, akkor van összehasonlításod!
- Van összehasonlítás, de én mindig ugyanazt csináltam! Tehát igazándiból
- Vállalkozóként kellett kockázatot vállalni!
- Igen! A könnyűipar az azt mondom, hogy vagy így közösségben, máskülönben a
könnyűiparból nem tud kijönni az ember!
Annyira lenyomták ennek a bérnek a díjait! És ugye nagyon sok van olyan, hogy mi
gyártottuk a bérmunkát, és megszűnt a cég!
- Volt ilyen?
- Volt!
- Vagy teveled ez történt!
- Igen!
- Tehát nem tudtál felhalmozni a veszteségekre.
- Így van! Meg hát ugyanúgy, a dolgozóknak elsősorban a bér a lényeg!
- Persze!
- És ugye nekem elég volt! És egyre több van ilyen!
- Ennek a nonprofit Kft-nek azért lényeges a gazdálkodásában, hogy támogatás van!
- Itt ha jól tudom, bár nem vagyok 100 százalék, itt az állammal van szerződésben, és azt
hiszem, 75 százaléka a bérnek támogatás, ha jól tudom.
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- Belefér-e ebbe a munkaszervezésbe a teljesítmény? Vagy valamije minőségi pótlék?
- Teljesítmény, nem. Nincs teljesítmény. De több csökkent munkaképességű van, nyilván
hogy van olyan, aki csak bejár.
- És nálatok hogyan van a teljesítmény? Hogy te döntöd el, hogy ennyi idő alatt ennyit tudsz
megcsinálni, vagy ennyit tudsz megcsináltatni?
- Nincs munkateljesítmény!
- Hogyan döntöd el, hogy mennyit varrtok?
- Kapunk egy mennyiséget, és akkor határidőre, ennyi a határidő, segíteni kell, hogy
határidőre kész legyen. Akkor tudjuk, hogy ez ebbe jobb, ebbe a műveletbe, és a másik
műveletbe az fogja varrni.
- Van-e kapcsolat, a telephelyek között?
- Van, úgy, hogy kölcsönösen segítjük egymást! Információval, módszerrel,vagy munkát
viszünk oda.
- Van-e gépben fejlesztési igényetek?
- Van, lenne, igen!
- Megkérdezem, hogy mi a különbség a „rehabos” foglalkoztatás, és a nem „rehabos”,
foglalkoztatás között?
- Hát nyilván, hogy másabb a követelmény. nyilván van olyan, hogy orvoshoz kell menni, ez
természetes velejárója, akkor van olyan, aki vízhajtót szed, akkor sűrűbben kell kimenni. Oda
kell mindenre figyelni.
- Jó! Van-e még valami, amit el szeretnétek mondani?
- Nincs. Köszönöm szépen!
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9. interjú
TiszapArt Mozi Kulturális Egyesület, Szolnok
Interjú készült: Dr. Szarvák Tibor
- Dr. Szarvák Tibor az interjú alanyom. Először kérek egy nagyon rövid bemutatkozást, és
kérlek arra, hogy abból a szempontból mutatkozz be, hogy milyen tapasztalataid,
kompetenciáid vannak a vidékfejlesztésben!
- A vidékfejlesztéssel, 2013-ban, ismerkedtem meg. Kutatói aspektusból mondom ezt a
történetet első körben, mert ehhez képest még ezelőtt jó 10 évet a regionális kutatások
központjában dolgoztam. És azok a témák, amelyek a kutatócsoport kutatási témái voltak,
azok nem feltétlenül a területfejlesztés infrastrukturális téralakító ügyeivel foglalkoztak,
hanem főképp az Alföld rurális térségeinek különböző mutatóinak vizsgálatával. Ezen
mutatók között az idők során, különböző témakörök kerültek előtérbe, vidék és az ifjúság,
szabadidő eltöltés, teleházak, információs társadalom, leszakadó társadalmi csoportok, és
szociális földprogram. Én azt gondolom, hogy ezek voltak csúcsterületek, és tulajdonképpen
minden kutatási szegmensből egyfajta modernizációs aspektus keveredett ki. Hogyan,
miképpen lehet eljutni egy fejlesztő, segítő folyamattal adott területről A-ból B-be, vagy Cbe! Én azt gondolom, hogy a vidékfejlesztés vonalán ezek voltak az első tapasztalatok,
amelyek elsőként a tudomány eszközrendszerével dolgozódtak fel. Időközben jött egy civil
vonal is ebben a történetben, a „Találjuk ki” mozgalmat tudnám itt megemlíteni. Ez még egy
olyan 2004 és 2006 „magasságában volt”, alapvetően Szolnokra korlátozódott. De nyilván
Szolnok fejlesztési ügyeit, projektjeit sem lehet önmagában nézni, csak Szolnok
vonatkozásában nézni. Minden olyan dolog, ami mondjuk a környezettel, a Tiszával, városi
térfejlesztéssel foglalkozik, ez valamiféleképpen a Tisza mentéhez kapcsolódik! Így
gondolom, hogy ez egy vidékfejlesztési aspektus, akkor is ha ez egy globális aspektus ahol mi
élünk, ugye Szolnok, erről szól az interjú! Későbbiekben a felsőoktatás területére kerültem.
Ahol a szociális munka szak gondozása, és vezetése volt a feladatköröm Jászberényben. Itt
viszont egyre inkább az derült ki számomra, hogy a hagyományos, kliens személyközi
fejlesztés, ez egy fontos eleme a szakmának. Viszont ha a vidéki térségekben gondolkodunk,
már pedig Jászberény azért kellett, hogy gondolkodjunk vidéki térségekben! Mert a hallgatói
vidéki térségekből érkeztek hozzá, - ott a közösségfejlesztés, közösségépítés, közösségi
szociális munka módszerei kellettek, hogy jobban felszínre kerüljenek! És ha úgy nézzük,
- már pedig úgy nézzük -, annak azt kell, hogy mondjam, hogy a vidékfejlesztési szociális
munka, ez a 2010-12 között zajló TÁMOP pályázat, mint egy terméke lett ezeknek az
előzményeknek. Ugye a vidékfejlesztési szociális munka tulajdonképpen egy közösségi alapú,
közösségfejlesztési irányú szociális munka, aminek sok szellemi előzménye volt. Egy részről
a felnőttképzés, az andragógia vonalában, Tóth János, Vercseg Ilona, másrészről a szociális
munka, a közösségi csoportmunkás megközelítései, harmad részt meg az a dolog, hogy nem
lehetett ezt így egy az egyben hívni, hanem speciális fejlesztő hívó szót kellett kitalálni, és ez
lett a vidékfejlesztő szociális munka! Igen, így nagyjából ez a három!
- Mit értesz vidékfejlesztésen?
- A vidékfejlesztés definíciói között, nyilván ez egy összetett kérdés, ilyen halmazos
történettel lehetne jellemezni. Nyilván az alapvetően rurális térségeket kell, hogy szemügyre
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vegyük! Ezen belül, én azt gondolom, hogy ez alapvetően nem feltétlen fizikai fejlesztés.
Nem biztos, hogy főképpen a mezőgazdasági gépbeszerzés, tehát azok az ügyek, azok a
témakörök, amelyek a klasszikus mezőgazdasági fejlesztéshez kapcsolódnak. Én inkább
életminőségi váltást tudnék itt megfogalmazni, így viszont van kapcsolat a mezőgazdasággal.
Vagy egyéb környezeti fenntarthatósági vonatkozás, egészséges élelmiszer, zöld energia,
rezsicsökkentés. A házaknak például napenergiás ellátása. Hát ez eszköz, és tudás együtt! A
másik oldala a történetnek, a közösségépítés. Tehát csomó dolgot fel tudnánk sorolni azzal
kapcsolatosan, hogy a vidéki térségek miért érződnek ugye hátrányosabb helyzetűnek! Én úgy
gondolom, hogy ezt a hátrányos helyzetet, egy közös alapokat meghatározó fejlesztési
tevékenységgel orvosolni lehet! Nem mondom, hogy a folyamat teljesen megfordítható, de
hatása, csökkenése az elérhető! És hogyha a csökkenés elérhető, akkor a középtávú
fejlesztésekben azért már gondolhatunk egy ellentétes irányú folyamatra is. Nos, én azt
gondolom, hogy ez az életminőség változtatás, az a kulcsszó, amit én a vidékfejlesztési
folyamatban erősebbnek tartok, mindazonáltal ez egy rendkívül tudományos megközelítés!
Én azt hiszem már beszéltünk erről a fizikai környezeti kapcsolódásról.
- Arról beszélünk, hogy hátrányos helyzet, és életminőség jelentés, akkor ismert eszköz ehhez
a szociális gazdaság! Azok a szerepek, amiben most te dolgozol kutató, oktató, a felsőoktatás
szereplője, szakmafejlesztő, stb.? Hogyan látod ma Magyarországon mit értünk szociális
gazdaság alatt? Egyáltalán mit gondolsz? Hogyan állunk mi ezzel?
- Szerintem a szociális gazdaság, egyfajta közösségi gazdaság vonala kellene, hogy legyen!
Talán egy kicsikét jobban is értelmezhető volna ez a történet, hiszen benne van a település
megtartó ereje, a települési szolidaritás, települési gondoskodás. A szociális gazdasághoz
kapcsolódó szakma szociális munka. Ez szerintem Magyarországon nem biztos, hogy
rendkívül jól adaptálódott! Megjelentek különböző videók a Youtube oldalakon, hogy mit
csinál a szociálismunkás? Seper, szemetet szed, ELTE-sek csinálták Pesten! És akkor azt
beszéltük a hallgatósággal, hogy vajon, hogyha kapnánk egy kamerát, itt egy vidéki
körzetben, Jászberényben, vagy Szolnokon, vajon mit tapasztalnánk? Nem biztos, hogy mást!
Hogyha Budapest fővárosban, megkérdezett alanyok ilyeneket mondtak a szociális munkáról,
mint elnevezésről, meg mint szakmáról! Én azt gondolom, hogy a közösségi gazdaság lehet,
hogy jobb definíció volna. Kicsit tovább lehetne gondolni a település, a közösség megtartó
erejét, szerepét, és lehetőségeit ezzel kapcsolatban! Egyszer még a Bali Istvánnak volt egy
francia csoportja, és látogatási céllal érkeztek Nagyné Marikához Jászfényszarura. A szociális
gazdaságról beszélgettünk –földprogramokról, hogy itt Jászságban hogyan működik? És
akkor azt mondták a franciák, hogy de hát nagyjából ez a 10-15 százalékos arány náluk 30-35,
tehát hogy jócskán le vagyunk ebben a történetben maradva. És ez nem most volt! Két éve, de
hát nem hiszem, hogy ezek az arányok, azóta drasztikusan növekedésnek indultak
Magyarországon! Tehát ők úgy látták, hogy nekünk ebben jócskán van növekedési
potenciálunk! És azt beszéltük, hogy nyilván lehetne ez a növekedési potenciál akkor, hogyha
mondjuk egyrészt elnevezési oldalról egy picit változtatnánk ezen a dolgon.
- Elnevezési oldalról?
- Igen, azt gondolom, hogy a szociális gazdaság, mint olyan nem annyira jövő orientált
kifejezés! Szóba jött az, Nagyné Kiss Mária vetette fel, ha jól emlékszem, hogy különböző
munkaerő piaci fogalmakkal. Elsődleges, másodlagos, támogatott munkaerő piaci „történet”.
Abban is ugye vannak prioritások már. És a teljes foglalkoztatásban felnövő, vagy legalábbis
szocializálódó magyar társadalom, nyilván az elsődleges történetet tekinti igazi
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foglalkoztatásnak, a másodlagost nem! Közben ez így nem igaz! Mert ugyanúgy a
másodlagos történet is egy hasznos, aktív tevékenység. A munka definíciójának a különböző
dolgait ide ugyanúgy behozhatjuk. A harmadik történet, pedig szerintem az, hogy a
másodlagos munkaerő piac, tehát a közösségi gazdaság fogalma. Mondjuk ezt én
párhuzamosan is kezelhetném, legalábbis az én felfogásomban, nem biztos, hogy jól
gondolom! Ez egy projekt társadalom dolgát műveli. Annak idején a Kovách Imre, indított
egy tanulmányt, skandináv országok tapasztalatai alapján, hogy projekt társadalom. A
különböző intervallumú, nagyobb intervallumú EU-s támogatású fejlesztő programokról
programokra él az a sok fejlesztés 2007-2008-ban. Ezt nyilván azóta erősödött ez a folyamat.
A télen, Túróczi Györgyivel levelezgettünk. Ott ő egy Autonómia Alapítvány profilú
szervezetnél dolgozik, és ő is mondta, hogy körülbelül a 24 hónapos projekt intervallumok
annyit tesznek, hogy a projekt indítása utáni, negyedik ötödik hónapban áll be úgy a dolog,
hogy fajta klasszikus polgári foglalkoztatást,” áll be” mire tudja a feladatát. Tehát a
munkafolyamat, feladathatáskörök kiosztva, eltelik a dolog, mondjuk 15-dik hónapnál
vagyunk, és mindenki tudja, hogy továbbiakon kell gondolkodnia ahhoz, hogy a 24-ik
hónaphoz a foglalkoztatásuk folytatódjon! Tehát ez a klasszikus Kovách Imre
projekttársadalom dolga, vajon akkor ez a projekt alapú foglalkoztatás, közösségi gazdaság,
másodlagos munkaerő piac története, ha így nézzük, akkor ez viszont egy eléggé elterjedt
Magyarországi fejlemény véleményem szerint. Nem nagyon kezelte még le ezt senki,
tudniillik itt a stabil foglalkoztatás valóban 24 hónap! Mert arra van fedezet, arra van papír,
arra van aláírás! Hogyha mondjuk a jövőorientációt nézzük, erre itt nem biztos hogy
mindenhol akad! Viszont, ez a foglalkoztatási lehetőség, valószínűleg ezek nyílnak továbbra
is, és nem a klasszikus normatívából jól kiszámítható. Függetlenített, - vagy határidő nélkülifoglalkoztatás, szerintem ez már egyre ritkább a történetben!
Tehát úgy látod, hogy a mi szociális gazdaságfejlesztésünk, egy projektalapú
foglalkoztatásról szól?
- Úgy gondolom igen!
- Vannak vélemények amelyek szerint valójában, a szociális gazdaság nem attól szociális
gazdaság, hogy folyamatosan támogatásban részesül! Hanem, hogy valamilyen módon
önfenntartóvá válnak azok a szervezetek, akik a szociális gazdaságban szerepet vállalnak.
- Ugye ez az önfenntartóvá válás, ez is kulcsszó az elmúlt 23 év Magyarországán, maradjunk
ennyiben! Azt nem tudom, hogy vajon a vidéki térségek nem túl centrumos világában, vajon
ez az önfenntartóvá válás, ez milyen hatékonysággal tud megvalósulni? Támogatásmentes
élet, mondjuk inkább így akkor ezt a dolgot! Én ebben szkeptikus vagyok! Úgyhogy én úgy
gondolom, hogy biztos, hogy van ilyen, és lehet ilyen dolgot elérni, csak hogy ekkor a történet
egy hátrányos helyzetű régióban, nem centrum helyzetben élő közösség, és településen
bekerül a piac mozgásterébe! És lehet, hogyha flow van, vagy átlag, satöbbi, akkor megy ez
egy ideig! Támogatás nélkül is, mert mondjuk találtak egy olyan rést, amelybe ügyesen
észrevették, benyomultak 2 évig három negyed évig, 1 évig, az jó! Mert ha ezt ügyesen
tervezik, és ügyesen játsszák az ilyen tervezési - stratégiai ügyet ez egy ideig működik, de
nem hiszem azt, hogy ezzel, pont a hátrányok miatt a támogatásmentesség tartóssá tehető! De
lehet, hogy már az is eredmény, - erről már beszéltünk földprogram kapcsán is, - hogyha a
gázszámlát ki tudja fizetni, már az is jó a történetre! Tehát az is jó lehet, hogy két év
támogatás után másfél év támogatás mentesség, és akkor újra egy támogatási szakasz.
Nyilván ezeket jól meg kellene vizsgálni ahhoz, környezeti aspektusokat is figyelembe véve,
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hogy ezek az innovációk, hogy éldegélnek? Mert mondjuk, én egy ilyen magyar ösztöndíjat
próbálok összerakni ezzel kapcsolatosan, hogy nézzünk néhány kistérséget, - nem túl sokat-,
mert ugye az utóbbi években azt is megtanultam, hogy nem kell túlvállalni magunkat ahhoz,
hogy nyerjünk valami projektet! Tehát mondjuk hatot az Alföldön, az nem túl nagy, 12
hónapba a történet belefér! És ezekben a kistérségekben, nyilván a 2011-es népszámlálás
alapján kiválogatunk olyan potenciális sikeresnek tűnő kistérségeket, ahol a 2001-hez képest
változások következtek be! És meg kell nézni, hogy milyen változások? Mi indukálta ezt a
változást? Fejlesztések, ipari, tehát önálló elsődleges munkaerő piaci változások? Kik voltak a
kulcsszereplők? Mennyire vihetők ezek tovább? Ezek az ötletek! Hova sugárzik ki ez az ötlet?
Belül, kívül? És ezeket az ügyeket kérdőívvel nagyon nehéz vizsgálni! Már, hogy ezek
fókusz, interjú, startolj elemzéses technikák. Sajtó, jegyzőkönyvek, bizottsági szövegek
satöbbi. Tehát egy más irányú történet, majd meglátjuk, hogy lehet, mint lehet! Azt a címet
adtam neki, hogy a „Képesség megtartó népesség lehetőségei”.
- Gratulálok! Jó ötlet!
- Az alföldi társadalmakban. Úgy hogy én azt gondolom, hogy valahol ez lehet az, ami
fontos.
- Elmondtad azt a kulcs gondolatot, ami szerintem a vidékfejlesztés nagy dilemmája is, és a
nagy eszköze is, hogy két stratégia lehet! Az egyik, hogy a nagyobb térben való mozgás külső
piacra, tehát a településen, vidéken kívüli piacra akár a globális kapcsolat. A másik ez a
bizonyos önfenntartó, önellátó, helyi pénz, szívesség bank, helyi termék. Hogyan látod ezt?
- Olvasunk sikeres projektekről, önfenntartó falu, helyi innovatív projektek vonatkozásában.
Azt látjuk, - legalábbis a cikkekből-, hogy igen, ez működik! És akkor ez mennyire jó!
Különböző modellekről tudunk, szocpol modellek, helyi települési társadalompolitika
átalakítása, satöbbi. Fejlesztésekben is ez teljesen működőképes! Szerintem ez mindenképpen
innováció, tudniillik egy közösségi figyelmet fokoz ugye a másikra, hogy neki mi kell adott
esetben. Nem tudom, hogy ez városi szinten, vagy legalábbis nagyobb közösségi létszámban,
vagy lakosságot számlálni, működik-e? Kicsit szkeptikus vagyok a létszám kapcsán. Szolnoki
példa! Bozsó Zoli az M4-es mellett, - akkor még nem tudta, hogy ott megy-, vett egy
nagybirtokot, az Abonyi úti megállóhely mellett. És ott mindenféle dolgokat, termel, és ő úgy
gondolta, hogy például ő ad mézet, a másik ad lekvárt, és akkor cserekereskedelem. Nem
mondom, hogy alapélelmiszer, de egyébként beszállhat a rendszerbe kenyér, tej vonaláról az
alapélelmiszereket biztosító vállalkozó kedvű külterületen élő is. És akkor úgy gondolta, hogy
ezt elindítja az Abonyi úti megállóhely kisebb közösségében, a különböző tanyákon élőkkel
és egy vásárlói közösségeket hoz létre! És a mézek városba való behozásával ezt ugye a
városi irányba is kiterjesztik. Nem rossz az ötlet! Tehát én pénzért veszem tőle a mézet, mit
tudok cserébe adni? Jelenleg, a jelen szituációban semmit! Illetve még nem kért, vagy nem
vetett föl semmi ilyesmit! De lehet, hogy más oldalról meg lehetne ezt oldani! Kicsit a
mezőváros viszonylatra emlékeztet engem? Hogy van egy agrártér a várostól 10 percre,
gépkocsi vonatkozásában, az agrártér termékei bekerülnek a városi rendszerbe, mert
bekerülnek, hozzák, viszik az emberek. És a városi tér emberei ezt a terméket, - nem helyi
pénzért-, hanem a globális pénzért megveszik, vagy pedig valami helyi pénzt, ami ugye lehet
szolgáltatás is adnak érte. Nem rossz az ötlet szerintem.
- Milyen fogadókészséget látsz? Ki lesz az, aki ezt megvásárolja, vagy elcseréli, mert ez a két
alternatívát említetted.
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- Nézzük az eper kérdését! A spanyol eper olcsóbb, mint a magyar eper! Tehát ez a történet
nehezen működik, mert, hogy a pénz beszél, a magyar termék meg ebből a szemszögből
csöppet drágább még mindig! Mondjuk az eper vonatkozásában, de valószínűleg a
paradicsom vonatkozásában is hasonló történet lenne! Én azt gondolom, hogy ehhez a
történethez egyfajta tudatos vásárlói magatartás kell! A tudatos vásárlói magatartás pedig
középosztály alatt nem fog kialakulni, mert, ahogy a Sikos András-féle bevásárló központos
kutatócsoporttól tudom, a bevásárló központok saját termékei növekedtek meg az utóbbi
időben, és ezek a specializált dolgok meg nem! Amelyeket azért ott is kaphatunk, igényes
magyar termékeket is akár. Tehát ebből azt gondolom, hogy legalább két dolog kell, hogy
változzon! (Még emlékszem arra, amit a lányod mondott az Interspar megnyitása után, hogy
te is mondtad, minek ennyi joghurt?)Ez, ugyan ez a történetben. Minek ennyi francia joghurt,
szlovák joghurt, akármilyen joghurt? Miközben ezt lehet, hogy az Abonyi úti megállóhelyen
egy vállalkozó, gazdálkodó meg tudná csinálni magyar termékből, de lehet, hogy 150
grammot nem 89 forintért, mert annyiért már nem érné meg! Hanem lehet, hogy 138-ért!
Annyiért meg nem veszik meg, mert van 89-ért is! És vajon tudatos vásárlói kört tud-e
generálni egy települési középosztály? Ehhez viszont létszám kell! Lakosságszám,
polgárszám kell, akik azért Szolnokon lehet, hogy meg lehetne már oldani! De lehet, hogy
ennél kisebb települési létszámban nem! Tehát arra a kérdésre, hogy szkeptikus vagyok-e,
általános receptben nem lesz jó, mert mit tudom én Szabolcsban, Közép Tisza vidéken biztos
nem fog menni egy ilyen történet! Biztos hallunk bérállattartásról, budapesti kolléga 20 tyúk,
50 tyúk, sertés, tart! Elszigetelten, szép példa, jó! Aki ezt tartja neki, biztos, hogy jó, hiszen
valami plusz is lesz majd neki, ebből adódóan! De hogy ez mindenkire nem lesz jó, az biztos!
Mert a felvevő piac kevés! A polgárosodási folyamat megrekedt, igen!
Minden arra mutat, hogy a vidéki társadalom, gazdaság fejlesztése, az elmúlt 23 évben
zsákutcás történet volt Magyarországon!
- Nagyon sok kezdeményezés van.
- Ezek ugye elindultak, mert, hogy mind-mind ezek a kezdeményezések erre a résre
épülnének rá, hogy komoly vidéki önfenntartó fogyasztói, tudatos fogyasztói közösségek
lennének, akkor nem erről beszélnénk ebben a beszélgetésben. Szóval ez egy valós igény úgy
gondolom! Más oldalról pedig azt gondolom, hogy minden ilyen innováció fontos!
Végtelenül fontos! Az a történet lényege, hogy tud ez beépülni egy ilyen nagyobb térségű
stratégiába? Ha nem tud beépülni, mert nem veszik figyelembe, a magasabb területi szint
ilyen irányú dolgait, akkor végül is értelmiségi akcióknak tekinthetők, jól érzi magát néhány
ember ebben a dologban, és nem több! Ilyenek a fenntartható falu, Gödöllő környékén is van,
valahol Monor között is, Kazincbarcika fölött is. Nagyon jó programok, környezeti
fenntartható programok!
- És ezek között a zöld törekvések.
- Igen! Néhány embernek kellemes életlehetőséget nyújt, kihasználják a helyi turizmus adta
korlátozott lehetőségeket, forrásokat, az innovációt, az újdonságokat, és lehet, hogy valami
minta is keletkezik majd ebből! Tehát én szerintem ezeket az ügyeket, komoly menedzselési
háttérrel kellene ellátni. Ez gyakorlatilag ugyanolyan dolog, mint az inkubátor! 90-es években
ugyanez volt, csak a nagy zöld mezős ügyekben. Én szerintem ezt ugyan így végig kell
játszani ezeknél is! Én ezt tartanám a legfontosabbnak! És ugye az inkubációban, az
inkubátort kezelő, vagy abban dolgozó ember ugye tudja, hogy mondjuk egy déli történet az,
209

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

hogy állt! Ugye, hogy északon ebben a témában mit csinálnak. És nekik hogyan kell eljutni
A-ból B-be!
- Operatív síkon ez mit jelent? Hogyan lehetne ezt ideálisan szervezni szerinted? Mi kell
ehhez? Mik kellenének ehhez?
- Mindenféleképpen kellene egy regionális, vagy térségi, megyei szervezet, aki ezeket átlátja,
átfogja, menedzseli. Inkubátorház volt ilyen a 90-es években, vállalkozásfejlesztési alapítvány
talán most is van. De nyilván, ugye a vállalkozásfejlesztési alapítvány feladatköre az nem
biztos, hogy ez! Ha mamutszervezetet csinálunk, akkor lehetne a vállalkozásfejlesztési
alapítvány, és alá kettő, minimum kettő irányt lehetne fölépíteni, elsődleges a vállalkozói
szektor, mert hogy nyilván, ezek megférhetnek így egymás mellett! Közösségi
gazdálkodásnak, legyen egy olyan hálózata, intézmény hálózata, aki ezt figyeli, gondozza,
segíti. Ez a klasszikus inkubáció feladatköre. Ugye nyilván ezzel adódóan egyfajta
tanácsadási folyamat is el kell, hogy induljon!
- A vidéken ma ki az, akit megkeres ez a hálózat? Kik azok a szereplők?Ki ismeri a hálózatot?
- Először nyilván azokat a köröket kéne betenni a rendszerbe, akik különböző pályázati
alapokból, állami finanszírozásból egy ilyen típusú gazdaságfejlesztést indítottak el!
- Egy 800 lelkes, 1200 lelkes, - mondjuk a mi régiónkban-, látod hogy kik ezek?Milyen típusú,
milyen kvalifikáltság, milyen kompetenciájú emberek, kiket lehetne megkeresni?
- Ki lehet a célcsoport? Hát, nyilván, klasszikusan a különböző értelmiségi foglalkozási
körökben dolgozó, tevékenykedő emberek. Nyilván tudjuk, 800 főnél ez már nem is olyan sok
már!
- Igen, így van!
- De azért marad egy-kettő ember, aki ilyen tevékenységet ellát. Én úgy gondolom, hogy a
helyi faluban, vagy ha eljár városba, de mégis a lakóhelye.
- Az állatorvos, a körzeti, vagy család orvos, a családsegítő, főállásban gyermekjóléti
szolgálat, az óvónő, a körzeti iskolából az iskola, ki van még értelmiség?
- Plébános!
- Plébános. Igen!
- Mondjuk! Aki ugye új szereplője ennek a történetnek. És ha jól nézzük, akkor ez egy
hírpélda volt 2000-ből, a nyugati régióban a fejletlenebb története akkor! Most lehet, hogy
egyforma már a dolog! És akkor ott egy regionális repülőteret a helyi plébános kezdte el
mozgatni, hogy azt indítsák el, fejlesszék! Nem tudom, itt is lehet találni valószínűleg olyan
plébánosokat, akik fogékonyak ezekre a fejlesztésű feladatokra is! Amelyek ugyanúgy része a
lelki fejlesztés, úgy gondolom, hiszen tudjuk, hogyha a vallásgyakorlást nézzük, akkor
nyilván, az idősgondozás élvonalában azért tagadhatatlan létszámilag is.
- Tudatosan hagytad ki az önkormányzatot?
- Ezen morfondírozott az ember, hogy milyen feladata is lehet egy települési szintnek, egy
önkormányzatnak ebben a rendszerben? olvasom a különböző fórum hozzászólásokban,
szeretném, ha 2014-ben Szolnokon civil vezetés lenne! Hát lehet ugye álmodni, de mit csinál
egy civil vezetés? Feladat csupaszított önkormányzati térrel nem tudom, hogy sokat tud-e
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csinálni! Viszont, hogyha egy létszámi oldalról nézzük ezt a dolgot, akkor lehet, hogy egy
önkormányzati feladatkör akár lehetne is! Hiszen, ha jól tudom, akkor a kultúra, a
közművelődés az ott maradt! Ebből kis lépés volna, hogyha azt mondanánk, hogy akkor egy
támogatott foglalkoztatási feladatkör menedzselése, kezelése is ott legyen,vagy odapasszoljon
a rendszerbe.
- Gyakran elhangzó szakmai evidencia, hogy a vidékfejlesztés a közösségfejlesztéssel
kezdődik.
- Tehát az én ideál tipikus szervezési, - vagy amit én gondolok erről-, azaz, hogy először a
közösségfejlesztés, vagy közösségépítés, és ez a civil szektorépítés, itt a plébániával együtt!
Tehát nyilván, az ő kapcsolatait, hát nyilván valahol ezt jelenti! És talán azért is olyan nagy a
fogadókészség, és a lelkesedés a kistelepüléseken a Start munkaprogram iránt, mert, hogy
olyan eszközt ad az önkormányzat kezébe, ami elveszett feladatoknak a pótlásául szolgál. De
hogy gyakorlatilag én azt látom, hogy önkormányzat nélkül itt most nem megy! Most ott
tartunk, hogy nem megy semmi ilyen dolog, úgy hogy lehet, hogy mégis itt kellene kezdeni!
- Ok! Tehát ez az inkubáció, meg a tanácsadás, meg a folyamatban való gondolkodás, ez
teljesen elfogadott! Na, akkor egy kicsit másfelé lépünk, itt az utolsó harmadnál! Kiket
tekinthetünk ma szociális gazdaság szervezeteinek? Te hogy látod ezt? Kis azok ma? Vagy
milyen típusú szervezetek kapcsolhatók ide? Nyilván erről doktori disszertációk születtek, van
EU fehér könyv, tudjuk már régóta, de hogy itt a környezetünkben, hogyha ezt hallod, hogy
szociális gazdaság, akkor mely szervezetek jutnak eszedbe? Kire gondolsz? És miért?
- Hát például a szociális gazdaság szervezetei közé sorolhatnám ezt a Hangya szövetkezet
újra felszállást is! Forgalmazástól a termesztésig ezzel foglalkozik. Egyszer egy TOK elnöki
történetben hallottam, termelőiskola, mint történetről - Dán termelőiskola Magyarországon,
ezt is ide sorolnám. Talán Zalaegerszegi dolgozatot olvastam, mikor hallottam ezt, szerintem
mintaként lehetne terjeszteni más területen is! Ezek ugye újak, vagy legalábbis kvázi újak
Magyarországon. A régiek közül nem tudom. A szövetkezeteket ide sorolnám talán, hiszen
van benne egyfajta önkéntes szövetkezési szándék, cselekvés, ez az egyik dolog. A másik
pedig ilyen termelés integráció produktum is megszületik a történetben. Aztán, szerintem
ilyen klasszikus dolgok, ugye ott vannak a teleházak. Mit csinálnak a teleházak?
Magyarország pont, ahol már ugye a számítógép, és az Internet elterjedés 10 évhez képest
már a telítődés időszakában van. Milyen funkcióval láthatjuk el őket? A tér marad, a feladat
is, tulajdonképpen marad, hiszen az embereket kell bevonzani! Mit lehet csinálni velük?
Ezekkel az emberekkel? A számítógép már, mint eszköz marad a történetben, meg az Internet,
mint általános kritériuma a nagy térnek. Szerintem ők is hozzá kell, hogy sorolódjanak ehhez
a dologhoz.
- Tehát a szövetkezetek, ide alapvetően a szociális szövetkezetek, Minden olyan nonprofit
szervezet, amely valamilyen módon foglalkoztat. Amit te mondtál, a projekt alap, és
továbbfoglalkoztatás, és utána vége, illetve visszahozzuk. Tehát, hogy ezek is ide sorolódnak,
nem csak a termelő, illetve a piaccal közvetlen kapcsolatban lévő szervezeteket soroljuk ide
- Igen!
- Innovációs potenciál! Ezt hogy látod? Mert ezt te használtad, és fontos kérdés ebben, hiszen
új irányokat, vagy olyan irányokat, amelyek rendszerszerűek a mai viszonyok között,
olyanokról beszélgetünk.
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- Azt láttuk a már napvilágra került KSH adatokból, hogy a térség megtartó képessége
rendkívül alacsony. Békés megyéből talán minden tízedik ember ugye eltávozott. De lehet,
hogy most rosszul fogalmazok! Talán ő volt a legnagyobb népesség vesztő a tíz év alatt 2001
és 2011 között. Ugye Békés megye klasszikus rurális térség, de nyilván Jász- NagykunSzolnok megye, meg az Alföld sem voltak nagyon lemaradva a Békés megyei százaléktól,
csak esetleg alacsonyabb, kicsit alacsonyabb rátával voltak benne! Na, most, ugye ha ez a
dolog, a következő tíz évben csökken, az valószínűleg több dolognak köszönhető! Az egyik,
valószínűleg a középosztály mobilitása az nem biztos, hogy megfordítható folyamat!
Legalábbis a mai állás szerint! A vidéki térségek életképességének javítása szerintem, az
ezekre a dolgokra, amiről itt beszélgettünk, tehát a mezőgazdaság, közösség, élelmiszer,
önellátás, kicsi, elsődleges munkaerő piac, inkább támogatott területek. Tehát ezek azok a kis
bolyhok, amelyek nagyon jól összekapcsolódva szerintem csökkenthetik az elvándorlás
arányát! És hogyha már azt elérjük, - mert kedves barátunk Hajdú-Bihar megyéből most
doktorált, Mező Barna, és ő a Hajdúböszörményi szegregátumokról írta ezt a dolgozatot,
amelyben azt a megállapítást is tette-, hogy a beköltöző szegregátumokba beköltözők nem
részei a nemzetközi migrációnak. Jó hogy nem részei, hiszen azok a körülmények, amelyek
miatt ugye ezt a térséget, vagy azt a területet, konkrétan azt a 20 négyzetméter fabódét
választják, azok nyilván nem azért, mert ilyen mazochisták. Nyilván nem tudnak a
centrumokba költözni, legyen az Böszörmény, legyen az Debrecen, vagy mit tudom én
Mátészalka. Ezért ha a vidéki térségek életképességének javítására gondolunk, akkor én
alapvetően azt gondolom, hogy „nem hagyunk senkit az út szélén” című szlogent próbáljuk
élettel megtölteni! Az élettel megtöltés, ez valahol a képessé tevés története is! És a képessé
tevés dolga, az - hogy mondjam -? Nem lehet egy mindenki számára ráhúzott sablon! Tehát
ugye az, egy speciális történet! Csoportszintű, amiből néha az egyént ki kell emelni fejlesztési
folyamatban. De elsődleges, ahogy beszéltük, a közösség, és a csoport. Na, most, hogyha ezek
a folyamatok elindulnak, akkor abban azért bízhatok szkepticizmus nélkül, hogy azért a
vidékről, a pejorativitást nem fogja senki leszedni! Még szerintem, amíg mi nyugdíjba nem
megyünk! Ehhez a dologhoz, nyilván kell egy tudatosság, kell egy küldetéstudat, ez mind
benne van a magyar társadalomban, Petőfi óta tudjuk! Szóval ebből azt akarnám kihozni,
hogyha mondjuk a középosztálytól lentebb való csoportoknak megfelelő feltételeket
biztosítunk, települési, járási szinten, akkor már elérhetünk valamit ezekben a fejlesztési
folyamatokban! Elérhetővé tehetjük, ugye a népszámlálási mutatókkal mondjuk 10 évente!
Nyilván lehet mást is kitalálni, hát ez gondolkodás kérdése! A középosztály, hogy ha,
közöttük ugye arról beszéltünk hipotézisszerűen, hogy a tudatos fogyasztó, a
környezettudatosságra inkább érzékeny személyek vannak. Ők, pedig ha azt látják, a
környezet is egy kicsit változik, befogadóbbá válik, élhetőbbé válik, akkor lehet, hogy úgy
gondolják, hogy hát, tényleg ki lehet találni azt, hogy lejárunk ide, oda, amoda, mert
tulajdonképpen nincs messze! Nekünk megfelel! Jó levegő, természet, egészséges élelmiszer,
satöbbi. Csak hogy, megint nem lehet kiemelni ezeket a folyamatokat, hanem azért valamiféle
dominó kapcsolat van köztük. Szóval én ezt gondolom!
- Hát, abszolút egyetértek! A kérdés az, hogy a megfelelő feltételek milyen eszközökkel érhető
el?
- Igen! Ez sok szempontból kérdés! Pontosan!
Az elmúlt 23 év történését, ha áttekintjük, nyilván így van, hiszen, ha hallunk az
elszegényedésről, a szegregáció kutatásról, és olvastuk, hogy közel 4 millió szegény van
Magyarországon, ami hát nagyjából, hogyha a tendenciákat nézzük, akkor mindenképpen egy
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növekvő irányt mutat. És azt is tudjuk, én mindig szoktam mondani, a tiszabői példát, amikor
földprogramos kutatáson jegyző mondta ezt: Először nagyon nehéz volt összehozni a gárdát,
de megpróbáltuk az első körzetet! Következő, sokat ki kellett zárni, mert nem csinálták,
megették, lebontották, satöbbi. Következő körben már kevesebbet kellett ilyen irányú
drasztikus cselekedetre bírni. Azt követő körben, már megint kevesebbet. És a negyedik
alkalommal meg valamiért nem nyertünk. tehát miért nincs pénz? Miért nincs ez a munka? Ez
ugye tíz éve volt nagyjából! Azóta nyilván ezek a folyamatok fokozódtak, és nyilván egyre
több településen jelentkeznek. Tehát ahogy én ezt többször mondtam különböző
tanulmányokban, hogy ha valamit elkezdünk, akkor azt vigyük, ciklusokon túl! Mert akkor az
emberek ellen teszünk!
- Tehát hosszú távú felelősség. Van-e még valami, amit úgy gondolsz, hogy e tárgykörben,
fontos lehet?
- Még egy dolog, amit szerintem meg kell említeni! Mezőtúr Gaál Ferenc Főiskola. Azt
javasoltam a Jászberényieknek, hogy mi, nem tudunk négy alapszakot vinni. Kevesen
vagyunk, sok az olyan óra, ami nem biztos, hogy a mi kompetenciánkba tartozik, nem azért,
mert nem tudná megtanulni, hanem azért, mert nincs rá idő, meg a terepfeladatok mások! Más
dologgal bírnak. És én azt javasoltam, hogy emberek, egyet kéne jól csinálni! Az pedig a
tanító! Még pedig egy olyan típusú tanítót kéne nekünk kiadni a rendszernek, aki vidéki
térségekben dolgozik, falvakban, községekben. A vidéki térségekben dolgozó tanító legyen
egyszerre könyvtáros, kezelje egyszerre a szociális történeteket, és legyen egy kis felnőtt
képző is! Hiszen, vannak ott náluk a más generációban, akinek erre szüksége van! Na, most
én úgy gondoltam volt, hogyha egy ilyen tanítót létrehozunk, akkor a mi iskolánk, a 95 éves
évfordulón túl még egy húszat biztos megérne! Mert, hogy ez egy speciális vidékfejlesztéssel
foglalkozó, és a vidék igényeit, kistelepülési igényeket kielégítő képzés. Ez Jászberényben
nem ment, szerintem még a száz évet sem fogja megérni, még ötöt! De Mezőtúron a Gaál
István Ferenc tudna ilyen akkreditációt hozni. (Mert van neki, ha jól tudom!) Szerintem ezzel,
az Alföld ilyen irányú pedagógusképző dolgait, tanító képző dolgait nagyon jól meg tudná
alapozni! És ez vidékfejlesztési kérdés! És szemléletváltás is, mert a hagyományos
felsőoktatási oldalról nem nagyon értették azt sem, mikor azt mondtam, hogy a vidékfejlesztő
profilja nekünk a legjobb! De nem lett! Tehát szerintem ezt Mezőtúron meg lehetne csinálni!
- Nyilván ezt ki kellene találni, hogy illeszkedik a rendszerbe, hogy a néptanító szak, vagy
specializáció! Multifunkcionális falusi értelmiség! Én értem, abszolút!
- Ilyen volt már! Ha azt nézzük, hogy vajon az ilyen kispénzű Klébelsberg Intézetnek van-e
pénze fölvenni? Nincs pénze speciális emberekre! Nyilván, ez sokáig nem vihető a
rendszerben fölfelé. Viszont, ha az a politikai törekvés, hogy egytől négyig helyben tartsák az
gyerekeket, legalább egytől négyig, akkor ezek a történetek, szerintem abszolút ide
illeszkedők!
- Mit kérdeznél a szociális gazdaság szervezeteitől? Hogy kiderítsük azt, azzal a céllal, hogy
milyen lehetőségeik vannak. Mi az, amit feltétlenül fontos megkérdezni, azon túl, hogy leírjuk,
hogy mi volt a szervezeti életútjuk, azon túl, hogy mi az ő potenciájuk, kompetenciájuk,
kapacitásuk.
- Azt mindenképpen megkérdezném, hogy miért ebbe a projektbe fogtak bele? Annyi más
biztos lett volna a történetben! Mi volt, azaz erősség? Mi volt az, ami ezzel kapcsolatoson a
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plusz volt? Mitől lett ló a történetben? Ezt mindenképpen megkérdezném! Aztán az
ötletadókat is megkérdezném.
- Tehát, ki volt az innováció?
- Igen! Az ötletadókat is ki kéne faggatni! Vagy legalábbis róluk is kéne kérdezni! Hogy
sikerült az együttmunkálkodás, a közösségfejlesztés? Hogy sikerült összegyúrni? Voltak-e
domináns területek a történetben? A megvalósítás során ez maradt, vagy változott? Tehát,
hogy hogyan tértek el a történettől, vagy projekttől, a céloktól? Továbblépési lehetőség,
mondjuk lát-e olyan teret a megyében, vagy valahol a régióban ahol ez a dolog ugyanígy
megvalósítható volna? Vagy nem ugyanúgy, csak kis módosítással!
- Ok! Jó! Nagyon szépen köszönöm!
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10. interjú
Béthel Alapítvány, Békéscsaba
Interjú készült: Szőke Katalin, szakmai vezető
A Béthel Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet, jogutódja a Béthel Református
Diakonissza Alapítványnak, amely 1994-ben kezdte meg működését Békés városában.
Alapítványi célok, küldetés:
 Részvétel a lakosság szociális körülményeit, pszichoszomatikus, mentális közérzetét
javító programokban
 Innovatív közreműködés az újszerű humán ellátási formák fejlesztésében,
bevezetésében, elterjesztésében
 Szerepvállalás a szociális szolgáltatói hálózat fejlesztésében
 Önkéntes segítői tevékenység megismertetése, terjesztése, szervezése
 Módszertani kutatások, tanulmányok készítése
 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 Karitatív segítségnyújtás
Megvalósítás alatt álló programok rövid leírása
NCA - Nemzeti Civil Alapprogram:
Pszichiátriai betegek nappali ellátása:
Célja, a pszichés problémával élő emberek társas kapcsolatainak, társadalmi környezetének
pozitív hatásaira épülő terápiás beavatkozás, a megmaradt képességek fejlesztése, a társas
kapcsolatok erősítése révén a társadalomba való visszailleszkedés elősegítése. 10 hónapos
ciklusban működő edukatív, önismereti, önsegítő csoportjaink: skizofrén és pánik betegek,
depresszióval küzdők önsegítő csoportjai valamint a középiskolások számára prevenciós
céllal működő ifjúsági önismereti csoportok.
Dél-alföldi SZAK-TÁR létrehozása és működtetése(TÁMOP 5.4.4-09/2-B-2009-0008):
A régióban dolgozó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek, illetve az e
területeken tevékenykedő önkéntesek és laikusok ismereteinek, készségeinek és
kompetenciáinak fejlesztése.
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 5.5.2): legfontosabb célja, hogy
megfelelő infrastruktúra jöjjön létre országosan az önkéntesség elterjesztésére és
támogatására.
TÁMOP 1.4.1-es projekt: ahol alacsony iskolai végzettségűek, nyolc általános, vagy még
azzal sem rendelkező közül 30 főt képzése, majd ebből 17 fő elhelyezése a munkaerőpiacon a
cél.
A 4M program: A program a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékossággal élő
inaktív személyek nyílt munkaerő-piaci integrációját célozza, megmaradt képességeik
figyelembevételével.
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- Régóta ismerem a Béthel Alapítványt. Több lábon álló, több ágazatban szereplő,
multifunkcionális szervezet. Ez a kutatás a szociális gazdaság szervezeteinek a szerepével
foglalkozik a vidékfejlesztésben. A Béthel Alapítvány és a vidékfejlesztés kapcsolatát hogyan
látod?
- Azt gondolom, ahhoz, hogy egy vidék fejlődjön, több szempontot kell figyelembe venni.
Két területet kell fejleszteni. A munkaképes lakosságot, illetve a foglalkoztatókat.
Ezzel meg is határoztad, hogy humánerőforrás fejlesztést, fontosnak tartod a
vidékfejlesztésben.
- Azt gondolom, hogy ez tartós legyen, mindkét oldalt fejleszteni kell.
Gyakran csak az egyik oldal van fejlesztve, mint például most, fejlesztjük a
munkavállalóknak a képességeit. Viszont arra nem figyelünk, hogy inkább a lehetőségeket
teremtsük meg, ahol ők el tudnak helyezkedni. Nagy szívfájdalmam, amikor humánerő
fejlesztését szét akarják választani, és úgy várják el egy munkaerő piaci komplex projektnek a
sikerességét, hogy ahhoz ne kapcsolódjon a munkáltatóknak a fejlesztése. Ha nem tud, hol
elhelyezkedni, hiába képezzük.
- Mit tettetek ti a humánerőforrás fejlesztéséért?
- Magának az alapítványnak a programjai is egymásra épülnek, az idők során fejlődött ki
mostani állapotára, és még most is van bőven lehetőségünk, hogy fejlődjünk. Első körben egy
önkéntes programunk volt. Az elsődleges amit észrevettünk, hogy azok a fiatalok akik a
későbbiekben a vidékfejlesztéséhez hozzá fognak járulni, - amikor abba az életkorba érnek,
hogy ők döntsenek merre is induljanak, akkor elképzelésük sincsen, hogy mit csináljanak,
merre menjenek, ki lehet neki a segítségükre. Azt gondolom, itt kezdjük el első körben a
munkanélkülieket gyártani. Egy fiatalnak 18 évesen elképzelése nincsen arról, hogy mit
szeretne, nem is tudja mihez ért igazán. Amikor ő bejelöli, hogy hova is szeretne tovább
tanulni - ha egyáltalán van jövőképe -, az biztos, hogy nem a saját álmai a célja, vagy amit ő
valójában szeretne, hanem amit a szülő mond, amit a pedagógus javasol. Igazából csak a vele
szemben lévő lojalitás, ami miatt választ. Nem azért mert ő tudja, hogy neki mi lesz ott a
dolga. Mind a mai napig, amikor kérdezzük, a fiatalokat miért a választott helyre szeretne
menni, senki nem tudja megmondani igazán miért. Vagy mikor megkérdezzük, szerinte mit
csinál egy orvos egy napon, akkor persze nagyvonalakban elmondja, embereket gyógyít. De
azt, hogy melyik mókuskerék az, amelyiket neki lenne kedve hajtani, azt már nem tudja. Az
önkéntes program ami először adott védett körülmények között lehetőséget a fiataloknak arra,
hogy kipróbálhassák magukat különböző területeken, és a pályaválasztásnál ez kézzel fogható
tapasztalat, nagyon sokat segített nekik, hogy merre menjenek. Szociális területre, humán
területre, egészségügyi ellátás, vagy akár a mérnöki irányba. Ez az egyik amiben nagyon
sokat tudott segíteni az önkéntesség. A másik pedig a munkatapasztalat. A mai napig jönnek
olyan fiatalok, akik friss diplomások, és munkatapasztalat hiányában nem kapnak munkát. De
hogy lesz munkatapasztalatuk, ha nem kapnak lehetőséget? Nagyon jól tud működni ez a
kettő együtt. Az önkéntes programunkban - nem direktben- a végén rájöttünk, hogy ennek lett
az egyik legjobb eszköze, hogy munkatapasztalathoz juttatjuk a fiatalokat, illetve hogy
segítsük a pályaválasztásnál. Ha megvan már, hogy valaki hol mit szeretne jól csinálni. Mert
abban vagyunk igazán jók, amit szeretünk. Nagyon sokszor azt vettük észre hogy mentálisan
nem terhelhetőek a munkavállalók. Nem a tudásukkal van a baj, hanem a mentális
erőnlétükkel. Ebből a felismerésből jött létre a pszichiátriai betegek nappali intézménye. Ami
korábban prevenciós célú intézmény volt. Az önkénteseink nap, mint nap a lelki problémáikat
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mesélik. Amikor lelki sérült embereknek a napi dolgok kihívást jelentenek, önértékelési
problémáik vannak. Ők nem fognak tudni jó munkaerők lenni. Erre a célra létrejött a nappali
intézményünk, ahol azt vettük észre, hogy ha mentálisan „munkakész állapotra” készítjük fel
őket, akkor már csak a megfelelő képzés és tudás kell ahhoz, hogy bármilyen munkahelyen el
tudjon helyezkedni. Sok olyan munkavállalónk van, aki a mai napig visszatér mentális
gondozásra. Mert kell neki egy hely, ahol el tudja mondani gondját, baját, és újra megkapja
azt a megerősítést, amivel újra feltöltődik.
Ami még nagyon fontos szempont, a munkáltatók fejlesztése. Fontosabb dolog lenne, és ezzel
nem tud nap mint nap foglalkozni a munkáltató. A fejlesztés, tervezés.
A napi problémákkal, kihívásokkal küzd az idejének a 90%-ban, a maradék 10%ban jut idő a
tervezésre. Ezt pont fordítva kellene, hogy legyen, egy dinamikusan működő vállalatnál,
szervezetnél.
Teljesen más képességek kellenek ahhoz, komplexen kell látni, ha valaki vállalkozó. Erre is
helyeztük most a hangsúlyt. Jelen projektünk is 1. 4.1-es TÁMOP-os projektünk, ami most
indul augusztus 1-étől. Ahol lehetőség van a munkáltatókat fejleszteni is. Megtanítjuk a
munkáltatókat pályázatot írni, hogy önmaga képes legyen rá, hogyan lehet egy jó tervet
készíteni, ami az ő napi munkáját segíti.
- Tehát a humánerőforrás fejlesztéssel kapcsolatos szemléletet hallottam most tőled.
Ha egy másik megközelítésből nézzük a ti szervezeteteket, akkor találhatunk különböző
funkciókat: munkaerőpiaci orientációt, munkahelyteremtést, gazdasági tevékenységet,
szervezetfejlesztést.
Ha ezekben a kategóriákban nézzük, milyen típusba tudnánk a ti alapítványotokat besorolni?
- Szervezetfejlesztésről biztos beszélhetünk. Nonprofit szervezetek szervezetfejlesztése.
Másik projektünk TÁMOP 5.4.4, amelyben a szociális szektor a szakembereit segítettük. Ez a
projekt szinte számszerűsíthetően alátámasztható lenne - ha valaki erre időt és energiát
fordítana-, hogy azok a kollégák, akik ezeken a szolgáltatásokon részt vettek, azoknak
mennyivel kevesebb volt a táppénzben eltöltött napja. Mennyivel eredményesebbek voltak a
munkával töltött időszakban. Mennyivel többet tudott hozni az ő munkáltatójának, azáltal,
hogy az ő lelke karban volt tartva. Újszerű megoldásokkal, mennyivel többet lehet tenni, ezt
szeretnénk elérni.
- Itt a szakmai kompetenciafejlesztés volt a lényeg.
- Szupervíziók, a kiégésnek a megelőzése. Azt gondolom ez elengedhetetlen ahhoz, hogy
tényleg jól tudjon működni egy rendszer.
- A munkaerőpiaci orientáció mely projektekben mutatkozik?
- A TÁMOP 1.4.1-es projektben, ahol alacsony iskolai végzettségűeket, nyolc általános, vagy
még azzal sem rendelkező közül 30 főt „viszünk végig” egyéni fejlesztéssel, és helyezünk el
közülük 17 főt a nyílt munkaerőpiacon. Ebben a projektben úgy indultunk, hogy felmértük
mik a valós szükségletek, ebben mondjuk fontos volt az, hogy nekünk nincsen felnőttképzési
akkreditációnk, és nincsenek OKJ-s programjaink. Azt látom nagyon sokszor, hogy nem a
valós szükségleteket szolgálják ki ezek a projektek. Hanem arra amire a pályázó szervezetnek
van tanúsítványa, vagy van jogosultsága. Így teljesen lényegtelen képesítéseket szereznek,
nem fog tudni vele elhelyezkedni.
Mi egy nagyon „erős” szakmai megvalósíthatósági tanulmányt nyújtottunk be. Erősségét a
projektünknek az adta, hogy már akkor megvolt, hogy ki fogja őket foglalkoztatni, és be is
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csatoltuk az együttműködési megállapodást. Ami mind a mai napig működik, pedig ez két éve
volt.
Az álláskeresők munkaerőpiaci fejlesztése mellett a mentális fejlesztések is megtörténik, és az
oktatásuk is.
Emellett van Nyitott Tanulás Központunk, ami szintén egy előszobája a nyílt munkaerő piaci
elhelyezkedésnek. Illetve van a 4M programunk, itt pedig kifejezetten megváltozott
munkaképességű személyeknek nyújtunk szolgáltatásokat, munkaközvetítést is végzünk.
Nagyon jó arányban visszük sikerre ezt a projektet. Itt is úgy kezdtük, hogy a munkáltatókat
megkerestük és ismertettük velük, hogy nekik ez miért jó.
- Nagyon jól dokumentált a tevékenységetek interneten, és egyéb formákban hozzájutunk az
általános és alap információkhoz. Véleményed szerint milyen kritériumok azok, melyekkel
elérhetővé vált az, hogy több mint 18 éve folyamatosan működik és fejlődik a szervezet?
- Abszolút a bejövő szükségletekre reagálunk. A kreativitáson nagyon sok múlik. Mindig a
cél van szem előtt, és nem saját magunk.
- Kapacitások biztosításában milyen stratégiát követtek?
- Mi soha senkit nem küldünk el, ha vége a projektnek, és nincs financiális fedezete.
Mindenki csinál mindent, pontosan azért, hogy mindenki beletanulhasson a másik munkájába
is.
Például megkérdeznéd bármelyik kollégát, neked mi a beosztásod. Válasz nem lenne konkrét,
most ebben a projektben ez, másikban máshogy veszek részt. Van egy nagy csapat és ez tudja
biztosítani, azt, hogy folyamatos a létszámunk, vagy bővül, de csökkenni nem szokott. Egy
összetartó csapatról beszélünk.
- Projektekhez kapcsolódó külső megbízások vannak?
- Igen, a külső szakértőknél van egy nagyon jól kialakult kapcsolati háló, ami országhatáron
is átnyúló. Abszolút nyitottak vagyunk új szakemberek fogadására, de előtte át kell vegye a
Bétheles életérzést.
- Mi jellemzi a Bétheles életérzést?
- Nincsen korlátunk, csak az, amit mi szabunk magunknak. Egyetlen egy dolog állandó, az a
változás. A partnerség, ami még mérvadó. Mindenkiben keressük meg azt, ami számunkra is
követendő, és arra figyeljünk 100%-ban. Emiatt nagyon jól le tudjuk osztani a feladatokat.
Akár külső szakértőről beszélünk, akár saját munkatársról, hogy ki miben nagyon jó.
Mindenkinek azt a feladatot adjuk, amihez leginkább ért. Viszont abszolút bedobjuk a
mélyvízbe, hogy ússzon. Nálunk mindig az a szokás, hogy párosával dolgozunk. Soha nem
kérünk senkit, hogy egyedül dolgozzon egy programban. Biztos, hogy mind a kettő tud a
másiknak új szempontokat, új észrevételeket is mondani. Illetve így biztos, hogy egy
kompromisszumokat is felhasználó anyag készül el, amiben mind a kettőjüknek megjelent a
gondolata, illetve, csak az maradt meg, amiben mind a kettőjük egyetértett. Ezt előszűrőként
is szoktuk használni, hogy biztos nem lőttünk mellé, ha több kézen is átfutott.
- Hány éve dolgozol az alapítványnál?
- 11éve
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- Ennél idősebb a szervezet. Kérlek, mesélj az előzményekről, amit ismersz. Lehet-e azt
mondani, hogy ennek a szervezetnek vannak életkori szakaszai. Hogy látod voltak e szakaszok,
életutak?
- Mondjuk, összehasonlítanám egy embernek az életciklusával, akkor most az mondanám,
hogy egy nagyon szép „csinos 30-as”. Már túl van a lázadáson, a mélyponton. A mélypont
2008-ra tehető, amikor nem tudtuk, hogy a források hogyan fognak alakulni.
Úgymond „független nő” lett a szervezet. Nincs szüksége senkire ahhoz, hogy ő boldogulni
tudjon, és fejlődni. Viszont meg kell találni azokat az emberi kapcsolatokat, partnerségeket,
amikre tud számítani, ha úgy alakul. De nem az az eltartott szemlélet áll fenn, mint korábban
volt. Abszolút nem zárkózunk el a vállalkozói feladatoktól. Vannak deficites programjaink,
ami igazából csak a munka, pénzt nem kapunk érte. De azt tudjuk, hogy hosszú távon meg fog
térülni. Most már nincs alárendelt pozíciónk, abszolút az egyenlő partnerség. Viszont az
alázat nagyon fontos. Az, hogy egy szervezet milyen élethelyzeteket tud átvészelni, az csak
attól függ, hogy mennyire hiteles amit közvetít, és ez nem változik évente. Néha nehéz, de
hosszú távon ez kifizetődő.
- Hogyan jellemeznéd a hatókörötöket?
- Nemzetközi. Például Románia, de ez nekem annyira nem tűnik fel, hogy „átnyúlunk” más
országokba is, csak ha így rákérdeznek. Mindig szakma szempontjából határozom meg a
hatókört.
- Stratégiai gondolkodás. Vannak fontosabb stratégiai partnereitek, ha a sikeresség,
eredményesség szempontjából nézzük?
- Anélkül mi biztos nem léteznénk, de szerintem senki. Számunkra mindig is az olyan
stratégiai partnerségek voltak felvállalhatóak, amiben mi is tudunk fejlődni.
- Melyek a fontos partnerségek, amiben, ti tudtatok fejlődni, szerintem az is, hogy ti is
tudtatok fejleszteni.
- Mi is tudtunk átadni másnak, illetve tényleg az, hogy a szakmaiság volt a középpontja a
partnerségnek. Nem a politikai nézetek, egyenlő partnerség volt a lényeg. Természetesen
minden partnerség így indul, aztán a végén mindig kiderül a valóság. Legfontosabb
partnerségünk a Regionális Forrásközpontok Országos Egyesületéhez kapcsolódik. Mi 19 éve
vagyunk ennek a tagjai. Azt gondolom ez pont attól egyedi, hogy mindenki másban nagyon
jó. Viszont mindenki tudja saját magát pozícionálni, mindenki tisztában van saját
képességeivel, illetve a másikéval is. Emiatt senki nem félti az információt, nem félti a
másiktól a tudását, hanem mindenki van annyira bölcs és tapasztalt, hogy tudja azt, hogy a
másik fejlesztésével én fejlődöm. Vannak olyan partnerségek, amik nagyon nehezen
működnek. Ilyenkor sose lépünk, ki, hanem hagyjuk , hogy az a folyamat, aminek be kell
következnie a maga ütemében bekövetkezzen.
Ami most nekünk fontos stratégiai szempontból, a Munkaesély Szövetség, akivel
partnerségben vagyunk. Partnerségünk nagyon sokrétű, vannak szorosak, és vannak, mondjuk ilyen egy két találkozóból, egy két telefonból álló partnerségek is. Nem mondanám,
hogy kevésbé fontos, mint a többi. A napi kapcsolatok a napi gondokat, problémákat segítik
átvészelni. A kevésbé aktív pedig mindig nagyon nagyot húz a másik szervezeten. Mind a
kettő nagyon fontos. A Progress Consult Kft-vel is nagyon jó kapcsolatunk van. Szövetség az
Életen Át Tartó Tanulásért Szervezettel is, az ő szárnyai alatt kapcsolódtunk mi NYITOK
programba. Azt gondolom, mi ebben elég erősek vagyunk.
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- Szerintem azzal, hogy egyenrangú partnerségekben gondolkodtok a környezetetekben,
nagyon fontos társadalmi kultúra fejlesztést is végrehajtotok. Hogyan látod, milyen nyomot
hagytatok? Hogyan kötődik ez a vidékfejlesztéshez? Mivel lett több a humán szektor Békés
megyében?
- Szemléletmódot változtattunk. Talán az egyenlő bánásmódot a partnerséget tudták tőlünk
megtapasztalni. Mi erősségünk valójában ott van, hogy soha nem engedtük meg magunknak
azt a luxust, hogy alárendelt szerepbe legyünk. Ha valaki nem támogat minket, akkor nem
tudjuk megvalósítani a terveinket. Fontos „lenyomatokat” hagytunk a szervezeteknél,
hihetetlen sok pozitív változást értünk el. Mint emberek életében, mert nem ott vannak
jelenleg, ahol előtte. Ha valaki nehezen tudott azonosulni az egyenlő bánásmóddal, egyenlő
partnerséggel, az nem pozitív, de azt gondolom, hogy ő majd ezt átgondolja. Alapvetően, az
állami szervezetek nyitottabban álltak a civil szervezetekhez megismerték a profizmusát,
hiszen az egyáltalán nem volt meg. Illetve rájöttek arra, ők mit tudnak nyerni azzal, hogyha
egy civil szervezettel együttműködnek.
- Szemléletet, és technikát, szerintem ismereteket is, projektfejlesztéseket. Mik jelentették a
legnagyobb nehézséget?
- A mindennapi működésünk során, amivel találkoztunk, azokból ha valaki megmondja,
miket kell csinálnod, pedig sosem csinálta. Például a pszichiátriai betegek nappali ellátásánál
meghatározzák, hogy mi a normatíva. Lehet olyanok mondják, aki ezt soha nem csinálták.
Szerintem ez piciben is bárhova levetíthető. Illetve, hogy az a béklyó ami a civil szervezetekre
rá van nyomva, ez a legnehezebb. Mi tudjuk, nagyobb tudással rendelkezünk, nagyobb a
kapcsolati hálónk. Ez az általánosítás, amit nehéz lemosni magunkról. Mondjuk, most már
tudják Béthel Alapítvány, akkor másabb a helyzet.
- Hogyan összegeznéd egy menedzsernek a teljes munkaideje, hány százaléka az ami a
kapcsolatokra, ami a tényleges megvalósításokra, hány százaléka ami az adminisztrációra
fordít? Hogyan látod ezeket? Milyen arányok vannak egy menedzsmentnél?
- Abszolút időszakos, hogy éppen, hogyan változik. Hogyha egy évet levetítenénk, akkor, a
szervezeti vezetőnek a kapcsolatépítésre ideális esetben kéne fordítani 70%-ot, a jövőépítéssel
együtt. 20% kellene, hogy szóljon a napi megvalósításról, és 10% az adminisztrációról.
Ehelyett nálunk se így működik. De arányaiban , én azt gondolom, hogy aki ügyesen
kihasznál minden órát, itt például arra gondolok, úgy építek kapcsolatot, amíg ülök a vonaton
addig csinálom a napi munkámat, és amint végzünk visszaülök, és újra dolgozom. Arányaiban
a napi munka 25%, irodai, papírmunka 15%. A jövőépítés, kapcsolatépítés 60%.
Többiek legjobb esetben csak a 70%-át csinálják meg annak, amit mi. Az a baj a legtöbb
ember elaprózza magát vezetőként, és jövőépítéssel nem hatékonyan foglalkozik. Ezt én
akkor tapasztaltam mikor 2012-ben zárult, a 2010-ben beadott pályázatunk. Hogy 2 év olyan
nagy idő, és azt vettem észre mindjárt zárunk, és egy fillérünk nincs, miből fogom a jövőt
építeni. Ez volt az én személyes vezetői fejlődésemben fordulópont, hogy akkor újratervezés,
azonnali beavatkozás. Ha lehet bármilyen ponton is forrásokat bevonni. Nagyon jól sikerült.
- Köszönöm szépen a beszélgetést!
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11. interjú
Figyelő Háló Szociális Szövetkezet, Békéscsaba
Interjú készült: Szőke Katalin
- Kérlek, Kati mutasd be alapinformációkkal ezt a szövetkezetet.
- A neve Figyelő Háló Szociális Szövetkezet.
2011-ben jött létre a szövetkezet, elsősorban kisgyermekes édesanyák részére.
A Szövetkezetnek elsődleges célja az volt, hogy olyan alternatív nappali gyermekfelügyeleti
szolgáltatást hozzon létre, amelyben nem feltétlenül családi napköziként, hanem akár annak a
szülőnek, aki nem tud táppénzen lenni a gyermekével, nyújtson segítséget. Házi
gyermekfelügyelettel ezt kiegészítve valósul meg az alternatív nappali gyermekfelügyelet.
Ez volt az elsődleges célja a szövetkezetnek. Emellett természetesen olyan programok
kidolgozása is folyamatban van mellyel a szövetkezet tagjai, - akik munkanélküliek-, egy fix
állást kaphassanak a szövetkezetnél. Ennek a pontos lépései még nincsenek meghatározva,
hiszen, alapos helyzetfelmérés kell, hogy ez ne csak egy projektfolyamatra szóló időszak
legyen, hanem több éves munkaviszony.
- Beszélnél, azokról a személyekről akik létrehozták? Baráti társaság vagy családi
kapcsolatok vagy szakmai kapcsolatok talaján jött létre, mert hogy sok típusa van a
szövetkezet alakulásának.
- Amikor a szövetkezetet létrehozták, eleve úgy tervezték a megalakulásnál, hogy legyen egy
olyan szakember aki a gyerekekhez ért, legyen egy ember aki a pénzügyi területen jártas.
Olyan szakember is legyen jelen aki pályázatok megírásában van otthon. Mezőgazdasági
területen is legyen valaki. Ha bármilyen irányba is indulnak, akkor legalább egy fő hozzáérző
legyen. Vannak családi kapcsolatok, és szakmai ismeretségek, baráti szálak is. Abszolút mind
a három jelen van.
- Mit lehet arról tudni aki az egész folyamatot generálta?
- Személy szerint ismerem, akinek nagy álma volt ez a szövetkezet. Egy személyes,
élethelyzet, tapasztalat generálja az ilyen formáknak a létrejöttét. Jelen helyzetben is szívbeteg
a kislánya az egyik anyukának, és nagyon örült volna annak, ha ő is tud dolgozni, és tudja,
hogy nem harminc gyerek között van egy felügyelő.
Ő volt az aki mindenképp szerette volna, de semmilyen információja nem volt arról, ezt
milyen formában lehet, hogyan lehet megoldani. Engem kért meg, hogy segítsek - ha
alapítványnál dolgozom-, hogy mi lenne igazán jó, hogyan lehetne elindulni. Személyes
beszélgetések során derül, ki, hogy még mi lenne jó. Neki nagyon fontos az, hogy a gyermeke
mit eszik. Milyen jó lenne, ha a későbbiekben saját megtermelt gyümölcsök zöldségek
lehetnének majd, amiből akár közétkeztetésen keresztül elkészítik az ételeket. Ekkor
mondtam, hogy sokkal egyszerűbb, ha szövetkezeti formában indulunk el. Hiszen pont erre a
célra jött létre, hogy termeléssel is foglalkozzon ha kell, és nagyon gyorsan tud bármilyen
igényre reagálni, hiszen gazdasági forma. Nem egy alapítvány, melyet bejegyzek várok 30
napot, felveszik az új tevékenységi kört, illetve az alapszabályba bekerül.
Jelenleg inkább az önkéntes munka része valósult meg. Megnyerték a pályázatot, melynek
keretében egy kis parasztház kerül felújításra, és teljes körűen akadálymentesen kialakítva.
Egy olyan nagy területet választottak, amelyhez 1000 m2-es telek van, ahol a termelést lehetne
a későbbiekben elkezdeni.
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- Akik csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez,- a tagok-, ők értelmiségiek?
- Egyikőjük nem , aki mezőgazdasági szakember, neki nyolc általános végzettsége van.
De a többiek mind felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.
- Milyen típusú pályázat az amelyet jelenleg megvalósítanak?
- Ez a TÁMOP 2.4.5-ösön belül a 12/1-es konstrukcióban nyert. Április 1-ével indult, viszont
annak ellenére, hogy még a pénz nem érkezett, meg, a vállalkozó akivel dolgozunk teljesen
saját erőforrásból dolgozik, és már lassan el is készül. Úgy érzi neki is szól ez a projekt, neki
is vannak kisgyermekei. Ha ő ezzel, tud hozzájárulni, hogy ez minél előbb megvalósuljon a
projekt, akkor ezt vállalja.
Több személy jelezte szívesen kapcsolódna a szövetkezethez. Ennek a folyamata még nem
indult el.
- A pályázathoz készült piackutatás?
- Igen. Annyi az érdekessége, hogy ez a projekt Orosházán valósul meg, és ott egyetlen egy
bölcsőde van, aminek most már 42 fős a férőhelye. Nagyon sok negatív visszajelzés van. A
szülők nagyon sokáig nem is vitték oda a gyerekeket. Most már két éve új vezetője van ennek
a bölcsődének, aki már nagyon odafigyel, hogy minden rendben legyen, és újra „felélessze”.
De ettől függetlenül, ez általában egy kialakult helyzet, amit nagyon nehéz visszafordítani.
Hiába van elvileg papíron öt, de valójában csak két működő családi napközi a településen.
Hiába van egy 42 férőhelyes bölcsőde. Ettől függetlenül van igény és jelentkeznek is erre.
Érdekes, hogy nem is a nagyon jómódú szülők jelezték, hogy szeretnék gyermeküket ebbe a
szövetkezet által működtetett családi központba hozni, hanem leginkább a munkanélküli
anyukák, illetve ha nem is azért van gyesen otthon a gyermekével, mert ő ezt így szeretné,
hanem mert nincs is más lehetősége.
Vagy pedig azok, akik egyedül nevelik gyermeküket, három műszakban dolgoznak.
Amiben talán másabb, mint egy családi napközi, hogy lesz benne egy –egy fejlesztőszoba.
Emellett egy nagy játszószoba, és minden egyéb ami ahhoz szükséges hogy a gyermekeknek
az egyéni fejlesztése megtörténjen. Lesz a szülők számára fenntartott családi szoba, illetve
számítógéppel ellátott álláskeresési hely,oktatóterem, ahol amikor behozza hozzánk
gyermekét, tud állást keresni. Ha ügyintézésben kér tőlünk segítséget azt is meg tudja kapni.
Nagy célja a szervezetnek, hogy későbbiekben nem feltétlenül a térítési díj magas összegéből
szeretné fenntartani magát, hanem olyan szolgáltatásokat kívánna nyújtani, mint
vállalkozóként projektekben, ahol kifejezette gyesen lévő, gyesről visszatérő anyukáknak
nyújtanak képzéseket. Biztonságban tudja a gyermekét a másik szobában, miközben neki
végig felkészítése van, oktatáson vesz részt.
- Hogyan kalkuláltátok a bevételeket? Annak egy része a térítési díj?
- A méltányossági szempontokat figyelembe véve. Jó anyagi helyzetben lévő családnak
magasabb lesz a térítési díja, mint egy hátrányos helyzetű családnak.
- A stratégia másik része pedig, hogy olyan pályázatokat nyerni, amelyből ezek a
szolgáltatások biztosítottak?
- Vagy pedig vállalkozóként bedolgozni nyertes pályázatoknál. Már most megkerestünk
olyan civil szervezeteket, illetve a munkaügyi kirendeltséget, Vöröskeresztet, ahol tudjuk,
hogy szoktak pályázni képzésekre oktatásokra, és már jeleztük, hogy mi nagyon szívesen akár
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kihelyezett gyermekfelügyeletet vállalunk a képzések idejére. vagy pedig a szövetkezet
helyiségében a képzést meg tudják tartani. Megfelelő infrastrukturális feltételekkel ellátott
oktató teremben. Közben pedig a gyermekekkel a felügyelet foglalkozik.
- Milyen eredménnyel járt a szervezetek nyeresége?
- Kerestünk meg nagy foglalkoztatókat, az Orosházi Üveggyárat, és nagyon sok ilyen
szervezetet ahol ez releváns lehet, civil szervezeteket, mindenki nyitott volt rá. Számukra
könnyebb ezt szerződéses szolgáltatásként ezt megoldani, minthogy keresni
gyermekfelügyeletet, akinek esetleg nem is olyanok a referenciái, nem biztos, hogy
számlaképes. Tényleg hitele van az adott városban. Teljesen nyitottak voltak, és abszolút jól
fogadták.
- Még egy folyamat elején vagytok?
- Most újítjuk fel az ingatlant.
- Központi helyen van?
- Igen központi, de csendes. Egy nagyon széles családi házas utcában van. Igazi szép
parasztház. Nagyon fontos volt számunkra, hogy abszolút bizalomkeltő, otthoni közeget
sugárzó helyen legyen. Legtöbbször az a tapasztalat, hogy azok a szülők aki nem hajlandóak
továbbtanulni azért, hogy munkájuk legyen, az pontosan azért van, mert hogy annyira rossz
emlékeik vannak az oktatásról, iskolai rendszerben történő képzésről. Nagyon fontos
számukra, hogy egy olyan közeg legyen, mintha hazamennének. Nyugodt legyen, és ne is
jöjjön elő ez a drukk érzés, hogy neki most meg kell felelni.
- Ez a pályázat nem kifejezetten szociális szövetkezetekre íródott?
- ”Alternatív nappali gyermekellátási formák” néven futott, nyolc konstrukciója volt. Nagy
túljelentkezés volt. Nekem, ami nagy segítség volt, hogy teljesen komplexen kezelték. Sok
ilyen hasonló pályázatot láttam már, de - mondjuk a szülőknek a felkészítése, a háztartási
technikák, praktikák oktatásán át, hogyan legyen jó anya, hogyan játsszon a gyermekével,
párkapcsolati tanácsadás-, olyan komplex szolgáltatás nem volt egy projektben sem, mint
ebben. Előtte valahol mindig kihúzták hivatkozásban, hogy ez nem a projekt célja, nincs
összhangban vele, csak közvetve segíti annak megvalósulását. Viszont itt abszolút nyitottak,
azt is bevállalták a szövetkezetben, hogy amennyiben valaki munkában tud elhelyezkedni,
akkor mediálást tudnak igénybe venni, hogy a munkáltató is elfogadja, hogy a család és a
munka összeegyeztetetése megvalósuljon. Ha bármilyen ilyen jellegű konfliktus lenne, azt
tudják orvosolni.
- A szakemberek külsők, vagy a szövetkezetet tagjai?
- Vegyes. A gyógypedagógus, ő külső. Nagyon nagy büszkesége a projektnek, hogy tényleg
nagyon elismert külső szakemberek álltak hozzá. A szövetkezet tagjainak alapvető szándéka
volt, hogy nagyon jó felkészültségű, és tényleg minden igényt kielégíteni képes szakemberek
legyenek a projektben. Vannak külső szakemberek, a mediátor, a gyógypedagógus, a
logopédus. A család és a munka összeegyeztetésében, a párkapcsolatok során segíteni tudó
szakember pedig belső szakember. Ami még számunkra fontos volt,hogy legyenek
workshopok, illetve foglakozás sorozatok, ahol gyakorlati tanácsokat adnak az
érdeklődőknek. Azoknak akiknek például, hogyan kell jól gyereket nevelni, hogyan tudom,
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megszervezni a teendőket ha nincs nagyszülő. Sajnos vannak olyan szövetkezeti tagok, akik
egyedül nevelik a gyermeküket, illetve nincsenek nagyszülők, akikre tudnának támaszkodni.
Azt gondolom ahhoz, hogy valaki ezt ne tehernek érezze, hanem ügyesen meg tudja oldani,
valójában segítségre van szüksége. Ezeket a tanácsadásokat a szövetkezet tagjai nyújtják.
- Mondhatjuk azt is, hogy ez abban is különleges, hogy a tagok egyrészt vállalják a projekt
megvalósítását, - mint a jogi személyiséggel rendelkező szervezet- és dolgoznak a projektben,
tehát a cél megvalósításáért tesznek, de közben célcsoportjai is, a projektnek.
- Igen, mert a saját gyermekei is itt vannak.( 0-3éves korig)
- Ez a sokféle szerep jelenthet konfliktusforrást. Volt-e már ilyen típusú gond?
- Nem volt, tisztázottak a szerepek a hatások és a legelejétől annyira tiszta kommunikáció
folyik, hogy mindenki tudja mi a feladata, mi a kompetencia határa, meddig tart az ő
felelőssége. Teljesen arányosan lett beállítva a munka és a díjazás is. Nincsenek túlzó, vagy
aránytalanul nagy kifizetések.
- Ahogy elmondod, ez tényleg egy egyedi program, mintaértékű is lehet. Milyen szakmai
előzménye volt?Elmondtad a szükségletet: édesanya aki szeretne a saját gyerekének biztos
helyet. Pályázati lehetőség, ami sokféle. Volt e előttük valami minta a környéken?
- Azt tudták, milyenek nem akarnak lenni. Negatív minta volt. Jelen esetben sokkal jobb is
volt, mintha jó is lett volna minta. Ők sok mindent a saját életükben is megoldanak, hogy
annyira sok dolog egyértelmű, nyilvánvaló volt számukra, hogy ők ezt így akarják, nem
másképpen. Azt mondom, hogy néha még a projekt túl is vállalja a saját funkcióit.
Mindenkinek teljesen természetes volt, hogy vagy így, vagy sehogy. Mert akkor csak olyanok
lesznek, mint a többiek.
- Volt-e előtte nonprofit szervezeti tapasztalatotok?
- Igen legtöbbnek volt, de csak mint tagság, tehát projektszervezeti nem.
- Tehát a professzió, a veled való találkozás alapján, mint pályázati menedzsment, mint
tervezés. Ez egy tanuló szervezet, úgy érzékeled?
- Igen, de például már önszorgalomból elvégezték a családi napközit vezetői képzést, holott a
projektben erre lett volna lehetőség. Mindenképpen a lelkesedésük mellett nagyon nagy tudás
is szükséges. De ezért mindent meg is tesznek.
- Azt tervezik, hogy több lábon állnak és a hosszú távú fenntarthatóság biztosítható?
- Igen. Szerették volna a faapríték gyártását is megcsinálni, de így hogy ez most változott, ez
kérdéses. A későbbiekben mindenképp szeretnék. Ha mondjuk három lábra szeretnénk
helyezni ezt a szövetkezetet, akkor az első a gyermekeknek az ellátása, nappali
gyermekfelügyelet, szülők fejlesztése, segítése. Gyermekek fejlesztése, segítése. Sok önkéntes
is kapcsolódott a projekthez, akik a projekt keretében kapnak egy felkészítést, ennek
eredményeként ők maguk is tudnak gyermekfelügyeletet ellátni. Például iskolába, vagy
iskolából hazakísérni a gyerekeket. A projekt „kizárja ezt” hiszen csak 0-3éves kor közötti
gyermekeket „enged be”. De a projekten kívül, mint szövetkezet folyamatosan a projekt
mellett a 3 éves életkornál idősebb gyerekeket is ugyanúgy fogadják. Emellett a szülőknek,
különböző tréningeket kívánunk nyújtani, tanácsadásokat. Munkavállalási projekteket is
szeretnének a későbbiekben.
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- Munkaerőpiaci szolgáltatást is?
- Mindenképpen, amiben szerintem egyedi lesz, hogy mindennek a középpontjában a család
lesz. Mindent úgy szeretnénk, hogy a család ne sérüljön egy pillanatig sem.
- Amit eddig elmondtál, egy nagyon sikeres kezdet. Te, aki kívül is vagy, meg belül is, – mert
ugye nem vagy tagja a szövetkezetnek –, hogyan látod, sikerre van ítélve? Ha igen, akkor
miért? Mik azok a feltételek, ami miatt sikeres lehet?
- Mindenképpen sikerre van ítélve, ezt azért is gondolom így, mert már most támogatókat
gyűjtöttek, kerestek. Az ügy mellé állították már a polgármester urat, több helyi képviselőt is.
Ennek a projektnek előfeltétele volt, hogy legyen olyan szervezet, amely vállalja, amennyiben bármilyen nehézség van - a fenntartás időszakban a költségeinek a bizonyos
százalékát. Ilyen támogatót is sikerült találniuk. Azt gondolom, tényleg nem egy rózsaszín
felhőn ülnek, hanem abszolút mindenféle verzióra számítanak. Nekem leginkább akkor vált
nyilvánvalóvá, mennyire reálisan terveznek, mikor volt az új szövetkezeti pályázat, és nem
indultak. Kiszámolták, és nem érezték reálisnak, nagyon nagy kockázatnak tartották, hogy a
tovább foglalkoztatást ki bírják e termelni. Nagyon nyitott szemmel járnak. Abszolút
semminek nincsenek az ellenére, ami a szövetkezet alapcéljaival nem ütközik. Teljesen
meglepő dolgokat mondtak, hogy miben, hogyan tudnának együttműködni.
- Köszönöm az interjút.
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1. FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ
Fókuszcsoportos interjút vezette: Dr. Nagyné Varga Ilona
Résztvevők:
 Szabó Rudolfné elnök Impulzus Egyesület
 Veresné Péter Judit-szakmai vezető Csillagpor Alapítvány
 Pollákné Cser Edit- elnök Contact Mentálhigiénés és Konzultációs
Szolgálat
 Hársvölgyi Tamás-cégvezető „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú
Kft.
Fókuszcsoportos interjú helye, ideje: Szolnok, 2013. május 15.
- Valamennyiőtöket kérem, hogy azokról a szakmai szerepekről, illetve a szervezeti
identitásról, mutassátok be a szervezeteteket amellyel kapcsolódtok a mi témánkhoz! Kérlek,
kezd el, hogy te milyen szervezetet képviselsz, mivel foglalkoztatok eddig.
Szabó Rudolfné: Szabó Rudolfné vagyok, az Impulzus egyesületnek az elnöke. 1996-ban jött
létre ez az egyesület, azzal a céllal, hogy a pályakezdő fiatalok munkaerő piaci felkészítését
szorgalmazza. Tevékenykedjünk ebben a körben. Éppen ezért, a szolnoki középiskolák is,
azoknak a vezetői is tagok lettek az egyesületben. Több éven keresztül folytattuk a
középiskolákban a fiatalok felkészítését, azoknak a pályakezdőknek, akik megkerestek
bennünket. Néhány év után kiderült, hogy ezt nem támogatják, nem fontos! Hogy nem fontos,
azt idézőjelben mondtam! És utána megjelentek, a HEFOP-os EU-s pályázatok, amelyekre
kezdtünk pályázni, és ezért a hátrányos helyzetű lakosság csoportok kerültek az
érdeklődésünk középpontjába. Kicsit eltolódott a pályakezdő fiatalokról, de azok is továbbra
is benne vannak, mert köztudott, hogy azok is hátrányos helyzetűek a munkaerő piacon.
Mindenki előtt ismert, hogy milyen csoportok ezek. Tehát alacsony iskolai végzettségűek,
elavult szakmával rendelkezőek, ugye nyilván munkanélküliekről van szó, tehát nem a
munkahely változtatást segítik elő, hanem a munkanélküliek munkaerőpiacra való juttatását.
Ebben benne vannak, a gyesről, gyedről visszatérők, benne vannak az 50 év felettiek, benne
vannak, a roma csoportok, a hátrányos helyzetűek, a megváltozott munkaképességűek. Tehát
ezekre a csoportokra koncentrálunk. Hazai és EU-s pályázatokat vállalunk be, vagy próbálunk
pályázni. Elég sok nyertes pályázatunk volt, ezek az úgynevezett komplex programok. Ezt
nagyon kihangsúlyoznám, mert hisz ellentétben más hivatalos szervezettől, ahol gyakran nem
igazán a szükségletre, vagy előfordul, hogy nem a szükségletre képeznek. Tehát itt
kifejezetten egy adott rétegnek, vagy egy adott megye adott területén, OKJ-s képzéseket
szervezünk. Ezt kiegészítjük tréningekkel, - különféle tréningekkel, most nem sorolnám föl-,
az önismeretitől az álláskeresésig. És a mai napig ezeket a pályázatokat bonyolítjuk. Jelenleg
is van egy TÁMOP-os pályázatunk, amelyik az „Első lépés” című első pályázat, ez
Törökszentmiklósi kistérség településein folyik, és hamarosan befejeződik júliusban. A
munkaügyi központ pályázatát szoktuk még az utóbbi években megpályázni, ahol szintén
tréningeket szoktak tartani a szakembereink, a megye különböző területein. Ezen túlmenően,
2004-óta van támogató szolgálatunk, szolgáltatást nyújtunk a fogyatékos fiataloknak, és
időseknek, meg akár középkorúak részére is, ahol az önálló életvitel megvalósulását segítjük
elő! Személyi segítőkkel, és szállítással.
- Köszönöm szépen! Ami kimaradt, az a civil szervezetek fejlesztésében vállalt szerepetek…
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Szabó Rudolfné: 2000-től 2007-ig A civil szolgáltató központot tehát mi hoztuk létre, és
2007-ig működtettük az egész megye területén, de kiemelt szerepe volt nyilván Szolnok
településnek, itt különböző civil fórumokat, civil tanácsot, civil kerekasztalokat hoztunk létre.
Pezsgő élet folyt ezen a téren. Erre az időszakra esik az önkéntes központ létrehozása, amit
viszonylag rövid ideig működtettük. Ezt követően is együttműködtünk más civil
szervezetekkel is, közösen valósítottunk meg pályázatokat, a megye civil szervezeteit
segítettük, például a szervezetfejlesztéses pályázatokban, ahol a szakembereink
közreműködnek, és segítették a civil szervezeteket. Több más által megpályázott programban
is részt vettünk. Az önkénteseket felkészítő tréningeket is tartanak a szakembereink, és ez is
egy nagyon lényeges része a mi feladatunknak, hiszen ebben óriási lehetőség van, csak ez
még nincs országosan sem kiaknázva.
- Veresné Péter Judit te következel!
Veresné Péter Judit: Jelenleg civil „munkásságom”, a Csillagpor Alapítványban van,
amelynek szakmai vezetője vagyok. Önkéntesként leginkább, ha van rá támogatási lehetőség,
akkor még fizetést is kapok érte. De hát nyilván, ezt „szerelemből” csinálom alapvetően! Ezt
az alapítványt 2005-ben hozta létre a Vega Gyermek és Ifjúsági Szövetségnek a két vezetője
azzal a céllal, hogy itt Szolnokon is legyen a Vegás.
- A Vega mozaik szó?
Veresné Péter Judit: Nem! A Vega, az a Vega, Gyermek és Ifjúsági Szövetség, ez a Véga
csillag, a Lant csillagképnek a nyári égbolt legfényesebb csillaga!
2005-ben létrejött ez az alapítvány, alapvetően ifjúsági céllal. Tehát, hogy fiatalok közéleti
szerepvállalását, közéleti szereplését végezzük itt Szolnok város környékén. Én akkor a
munkába - személy szerint- nem nagyon tudtam bekapcsolódni, mert akkor kezdtem dolgozni
a munkaügyi központban. De valósultak meg táborok, nemzetközi ifjúsági cserék, tehát Vega
Csillagpor egyesülésben. 2008-ban kiírták, a TÁMOP 5. 2. 5-ös pályázatot, hátrányos
helyzetű fiatalokat céloztak meg ezzel. És akkor történt az, hogy arra a pályázatra már úgy
nyújtottuk be a szakmai dokumentációt, hogy 2 célcsoportot céloztunk meg, ugye a klasszikus
fiatal korosztály mellett, fiatalon szülővé válókkal, tehát ott a pályázat meghatározta, hogy 30
év alatti fiatalokkal kellett foglalkozni, 12 és 30 év közöttiekkel. És mivel mi magunk az
alapítványt alkotók, vagy a kuratóriumot alkotók, az baráti kör. Néhány év leforgása alatt
mindenhol megszülettek a gyerekek, és ez ilyen változást hozott mindannyiunk életében. És
hát úgy gondoltuk, hogy az, ha amúgy is erről szól a projekt, akkor miért ne? Mindig
hivatkozom, az Impulzus Egyesületnél tanultakra, Mert amikor Skóciában voltunk
tanulmányúton, akkor ott az volt számomra a legerősebb impulzus, hogy ott nem valaki
másoknak csinálnak projekteket a szervezetek, hanem saját maguknak! Tehát a szervezetet
alkotó emberek hétköznapi, magánéletében jelenlévő problémákra generálnak projekteket, és
azokat fejlesztik olyan módon, hogy ez annak a helyi közösségnek a javára váljon. Szóval
nincs ez az éles elválasztó vonal, mert szakmai szervezetek, ahol dolgoznak emberek, akkor
ők nem valakiknek, valahol, máshol célcsoportnak csinálnak projekteket, hanem a közösség
saját magának, a saját szükségleteire. Ebben a TÁMOP 5. 2. 5-ösben végül is erről lesz szó,
hogy mi a saját élethelyzetünkre, és a hozzánk hasonló helyzetben lévő élethelyzetben
élőknek csinálunk egy olyan programot, aminek azóta is látszanak az eredményei.
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- Nem érzi sem a helyi lakosság, sem az elszámoltató hatóság, hogy ez kontraindikált lenne,
hogy családi, baráti, rokoni szálak is fűzik egymáshoz, mondjuk a projekt résztvevőit, és
megvalósítóit?
Veresné Péter Judit: Nem! Mert ekkora összefüggés nincsen! Tehát itt magának, ennek a
projektnek indikátora, azaz ifjúsági közösség, tehát legalább kettő ifjúsági közösség alakuljon
ki, és a fenntartási időszakban működjön! Ez nyilván nem megy magánéleti szálak nélkül!
Tehát, itt barátokká váltak azok, ismerősökként jöttek a programba. Tehát csatlakozott egy
csomó ember hozzánk, akit akkor ismertünk meg! Tehát, hogy mi a közösségi oldalát, az
emberi oldalát tudjuk jól kezelni! Szervezeti, működtetési oldalról még vannak mindig
nehézségeink, mert hogy ezeket az emberi helyzeteket nem tudom, én személy szerint jól
átlátni, és működtetni. De ez ad bizonyos hitelességet annak, amit csinálunk! Tehát a mai
napig, - éppen tegnapelőtt jött egy telefon, hogy még mindig-, az a honlap, amit alig
frissítünk, mert nincs semmi kapacitásunk rá, még most is jönnek, hogy ő látta az Interneten,
és ő jönne hozzánk önkéntes munkát végezni! Így lettek is önkénteseink, nem egy, nem kettő.
És hogy ebben a programban, végül is a megvalósítói kör, a célcsoporti kör, és a hozzá
kapcsolódó önkéntesek azok tulajdonképpen összeszövődtek. És így csapatként, működünk
jelenleg is, a mag az így 15 fős! Akinek időbeli kapacitásai vannak, de hogy így én bármikor
tudok számítani ennyi emberre!
- Valódi közösség.
Veresné Péter Judit: Ami egy kicsit a szívfájdalmam, hogy azért a fiatal korosztályt tartósan
csoportszinten nem igazán sikerült megtartani. Tehát akkor a projektben ők részt vettek, de
most is tartjuk a kapcsolatot, de ugye ők kirotálódtak az iskolából! Elmentek, továbbtanultak,
elkerültek Szolnokról, és a kapcsolattartás nehezebb! De nagyon jó emlékekkel vagyunk
kölcsönösen egymásról! Meg így tartjuk is a kapcsolatot. Úgyhogy ez volt az
alapítványunknak a legnagyobb szabású programja, aminek így az utóélete is van! Tehát mi
olyan típusú programokat céloztunk tudatosan, amit aztán, így fenntartási időszakban
valamelyest bevételtermelő jelleggel is lehet csinálni, utána a lányok megcsinálták, a
Csillagpor Kreatív Zsúrszolgálatot, és városi rendezvényeken külön felkérésekre megyünk.
Vannak évekre visszatekintő felkéréseink. Nyilván körülbelül anyagköltség szintű dolgokat
tudnak fizetni és, meg valami kis pénzt magáért a szolgáltatásért.
- Mit tud ez a Kreatív Zsúrszolgálat?
Veresné Péter Judit: Mindenféle kézműves foglalkozást tartani. Gyerekzsúrokra, meg városi
rendezvényekre tudunk kimenni. Ha van rá fedezet, akkor van egy olyan kör, aki
mozgósítható táncháztartásra, népi játékokra. Tehát, hogy ez egy jóval szélesebb dolog. Tehát
van ami ilyen önkéntes alapon is megy, az a kézművesség, van egy nagyon kreatív vezetője
ennek a kézműves körnek, aki ilyen nulla forintos költségvetésből képes nagyon jó dolgokat
csinálni, mert erre rá vagyunk utalva, hogy ezt így csináljuk! Például a Városmajor úti
bölcsödében, ahova a sérült gyerekek is járnak. Lett egy ilyen fókusza az alapítványnak.
Sérült emberekkel, sérült gyerekekkel szeretnénk foglalkozni, illetve van családi érintettség is.
De, hogy ott például a Hódos Szilvi, meg a Tóth Pál Zolival tudunk együtt dolgozni. Olyan
szakemberekkel, meg olyan művészekkel, olyan zenészekkel dolgozunk együtt, hogy
egyszerűen a szakma krémje itt Szolnokon! Most jelenleg, ami rendszeres, hogy a Liget
otthonban értelmi sérült felnőtteknek tartanak a lányok havonta egyszer foglalkozásokat.
Mindig hívnak bennünket a városi rendezvényekre, a Városi Diák Tanácsnak (VDT) a
rendezvényeire. A Tiszavárkonyban van egy egyesület, ami mindig hív bennünket a
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programjaira. Az Esélyek Háza, az Esélyek napjára, a Gulyásfesztivál másnapján mi adjuk a
kézműves programokat most már évek óta, ami családi nap, a vasárnap.
- Jó!
Veresné Péter Judit: Még annyit, hogy ezek a „kifelé történő” tevékenységeink, és egyébként
pedig tevékenységeink nagyrészt foglalkoztatási jellegűek. Tehát amikor pályázatokból, most
a közcélú foglalkoztatásban központos támogatással pályakezdőket, és gyesről, vagy gyedről
visszatérőket foglalkoztatunk, rendkívül rugalmas munkaidőben, hogy tudják tervezni az
életüket. Tehát itt még olyan emberekről van szó, akik esetleg még tanulnak másoddiplomát,
szereznek. Ezt egy hagyományos munkahelyen ezt nem tudnák megoldani! És hát az én
személyes kapacitásaimat leginkább ez köti le, hogy például az embernek heti
bérszámfejtését, készítem el és a többi dolgot.
- Gratulálok! Jó! Köszönöm szépen! Most pedig Edit beszélnél kérlek a magadról és a
szervezetről?
Pollákné Cser Edit: Pollákné Cser Edit vagyok. A Contact Mentálhigiénés Konzultációs
Szolgálat elnöke 2005 óta. Az egyesület, 1989-ben jött létre, hátrányos helyzetű emberek a
segítésére, és ezen belül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása része volt a
feladatnak. Miután ez egy civil szervezet, ezért pályázati forrásokból élhet. Nyilvánvalóan
folyamatosan keressük a lehetőséget, illetve a forrásokat. Nálunk is a legfontosabb projektek a
HEFOP-os időkből származnak. Akkoriban két nagyon nagy projektünk volt. Egyik az három
kistérségben, Szolnok, Törökszentmiklós és Tiszafüreden zajló ott hátrányos helyzetben élők,
munkában képzéssel, és munkába helyezésben segítése volt a feladat. Illetve volt egy másik
nagyon nagy projektünk, ami már kifejezetten foglalkoztatási program volt, és a megváltozott
munkaképességűekhez kapcsolódó. Volt egy 36 fős OKJ-s varró munkás képzés, és utána
lehetőséget is kaptak, arra hogy megkeressék, hol tudnak egy fél évig elhelyezkedni, 6
hónapos foglalkoztatást tudtunk biztosítani a számukra. Aztán jött az Európai Unióhoz való
csatlakozás, és akkor nyilvánvalóan kerestük a további lehetőségeket, és azért egy sok-sok
éves tapasztalat volt mögöttünk, amikor Erzsikéék 2007-ben úgy döntöttek, hogy a Civil
Házat nem működtetjük tovább, akkor végül is hosszas gondolkodás után mi úgy gondoltuk,
hogy megpróbálkozunk ezzel, megpályázzuk a minisztériumnál ezt a lehetőséget. És ezt
sikerült is elnyernünk! Így 2007 óta működtetjük itt a Civil Házat, ami akkoriban Civil
Szolgáltató Központ néven futott, de a feladatunk nagyjából ugyan az a Civil Információs
Centrum a jelenlegi megnevezés.
Ez úgy néz ki, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei civil szervezeteknek mi nyújtunk
szakmai, és infrastrukturális segítséget. A szakmai segítségnyújtásban különféle tanácsadások,
képzések, információszolgáltatás, hírlevél, tájékoztató rendezvények tartása. Az infrastruktúra
pedig az, hogy ott adott a Civil Ház, ott van kisebb, és nagyobb terem, ott megtarthatják a
rendezvényeket a civil szervezetek, 6 számítógép van, amit ingyenesen használhatnak, és ezek
Internet eléréssel rendelkező gépek, és ott meg tudják nézni a levelezésüket, kisebb dolgokat
végre tudnak hajtani, ami kell. Lehet fénymásolni, faxolni, szkennelni hogyha kell! Tényleg,
amire egy szervezetnek szüksége van, azokat a szolgáltatásokat megpróbáljuk nyújtani. Ez
változik, hogy már nem a minisztérium támogat, hanem államreform operatív program. Az új
civil törvény nevesített civil információs centrumot, az ezzel kapcsolatos feladatokat.
Próbálkozunk. Az egyik dolog az, amit egy pályázat előír, és előírnak központilag
meghatározva, hogy civileknek mire van szükségük, az egy dolog. Más az, amit mi
tapasztalunk, hogy mire van szükség. Próbáljuk a kettőt szinkronba hozni, ez nem mindig
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olyan egyszerű! Ide is megfeleljen, meg oda is. Illetőleg volt közben egy nagyon nagy
projektünk, az Uniós ciklusnak az elején, a TÁMOP 5.5.3-as projekt volt szervezetfejlesztés,
majdnem mindenki, aki itt ül velem az résztvevője volt ennek a projektnek. Jász-NagykunSzolnok megye hét kistérségéből jelentkező civil szervezetek közül, akik kiválasztásra
kerültek volt egy komplex szervezetfejlesztésük. Én úgy gondolom, sikeres volt. A mai napig
a szervezetek egy része visszajár a Civil Házhoz becsatlakozott a hálózatokba, és mi tudjuk
követni az ő életüket. Tehát szerencsés dolog volt, más kérdés, hogy a projekt egyrészt arról is
szólt volna, hogy ezek a szervezetek jobban tudjanak pályázni, akár egyedül, akár
partnerségben. Közben sok minden változott. Illetőleg 2010-ben volt még, fontos projektünk a
TÁMOP 5.5.2-es, az önkéntesség népszerűsítése Magyarországon, ahol egy önkéntes
centrumot lehetett létrehozni. Gyakorlatilag a projekt lezárása után is ugyanilyen
tevékenységet támogatás nélkül folytatjuk, hogy az önkéntesek, és az úgynevezett fogadó
szervezetek között a közvetítést, az információáramlást ellátjuk. Illetve ellátunk egy olyan
feladatot, ami elég érdekes szituációkat okozott. A szociális törvény változása miatt azok az
emberek, akik nem tudnak sem 30 nap foglalkoztatást, sem 6 hónapos munkaügyi központos
képzést „letudni”, azok elvesztik a csekélyke 22800 forintos támogatást, amit eddig kaptak az
államtól, hogyha nem tudnak leigazolni valamit. Utolsó mentsvárként van egy olyan
lehetőségük, hogy 30 nap önkéntességgel is megszerezhetik a jogosultságot erre. Ezt vállaltuk
föl. És ott tartunk, hogy átléptük a 600 főt Szolnokon, ennyi embert közvetítettünk csak ebben
a témában ki, ugyanis annyira rossz a foglalkoztatási helyzet Szolnokon, hogy a Munkaügyi
Központ nem tud se képzést, se munkahelyet biztosítani az embereknek. Marad az utolsó
mentsvár, az önkénteskedés, és hozzánk közvetítik őket, mi pedig megpróbáljuk őket itt az
intézményi hálózatban – gyakorlatilag - elhelyezni. Sikeres a történet, több mint 50 ezer órát
dolgoztak le csak ők az elmúlt másfél évben.
- Köszönöm szépen! Kérlek, folytasd Tamás!
Hárshegyi Tamás: Hárshegyi Tamás vagyok, a Teljes Életért Nonprofit Kft-nek a cégvezetője.
Mi 1997 óta foglalkoztatunk megváltozott munkaképességűeket, a cégünk a jogelődjével
együtt. (A Rehab Kft. volt a jogelőd.) Az célszervezetként működött. Az, hogy miért lett
szükség a ”Teljes Életért „Nonprofit kft, illetve előtte még a kht-re? Azért, mert ebben a
nonprofit formában lehetett foglalkoztatni tovább az embereket. 2005-ben történt azért egy
munkaügyi jogutódlás a szervezeti formában, és hogy miért vagyunk kft-k? Az meg
jogszabálynál fogva elért átalakulási formában lettünk nonprofit kft, de gyakorlatilag
ugyanazt csináljuk 1997 óta különböző neveken, és formában. 2005-ben akkreditáltattuk
magunkat, illetve pályáztunk védett szervezeti szerződést nyertük el, megállapodást kötöttünk
akkor a minisztériummal, és akkor így történt a foglalkoztatás. Majd három évvel ezelőtt, - és
nem most, most nyilván megint változott ez a történet, és most akkreditálnunk kellett, és mint
védett szervezet foglalkoztatunk munkavállalókat ezen túl, védett műhelyként működünk.
Ami ugye azt segítené elő, hogy védett piacokat rakjunk, hát ez eddig ugye nem nagy sikerrel
járt, de ígéretek vannak a folyamatos egyeztetés folyamán, hogy majd egyszer csak lesznek
védett piacok. Hogyha eljutunk odáig, akkor a különböző közbeszerzéseknél kötelezővé
teszik, hogy a megváltozott munkaképességüket foglalkoztató cégeknek kötelező kiajánlani
ezeket a munkákat, nyilván erre kell majd ajánlatot tenni.
A profilunk a foglalkoztatás, a foglalkoztatási rehabilitáció. És ugye eddig tulajdonképpen a
tartós foglalkoztatás megvalósítása volt a cél. A mi célunk, azaz volt, hogy mondjuk, Szolnok
megyében biztosítsuk a megváltozott munkaképességűeknek, - fogyatékkal élők számára- a
foglalkoztatást, és nemigen kívánjuk terjeszteni a megye területén túl. A kezdeti néhány fős
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létszámtól eljutottunk 1100 főig, mint egy 95-96 százaléka megváltozott munkaképességű
munkavállaló mindenféle szegmensből. Tehát a megváltozott munkaképességűek minden
szegmenséből sor kerül foglalkoztatásra, tehát halmozottan fogyatékos, értelmi fogyatékos,
gyengén látó, süket, különböző belszervi károsodással élő mozgáskorlátozott. Nekünk a
bevételeink két részből tevődnek össze, itt vannak az állami támogatások, másrészt pedig
vannak saját bevételeink, termelő és a szolgáltató tevékenységet végzünk, különböző
bérmunkákban, csomagolási tevékenységet, finommechanikai összeszerelést, varrodai
munkákat. A varrodai munkákban különböző női fehérneműeket, és inkább fürdőruhát, aztán
a felsőruházatot, vagy csináltunk már autó üléshuzatot. Sajátanyagos munkaként készítünk
férfi felsőruházatot, csináltunk saját boltot itt a Kossuth téren Rower márkanév alatt.
NVI. Itt a Kossuth téren?
Hárshegyi Tamás: Igen, ott van, az Árkáddal szemben, férfi felsőruházati bolt, saját
termékeinket értékesítjük. Ezen túl további feladatunk lesz, - mert most kétirányú lesz a
foglalkoztatás-. Az egyik a tartós foglalkoztatás, a másik pedig a tranzitfoglalkoztatás. Tartós
foglalkoztatásba azok kerülnek, akiknek az egészségkárosodása olyan mértékű, hogy a
rehabilitációja úgy valósítható meg, hogyha folyamatos foglalkoztatásban tartjuk. Akit meg az
NRSZH orvosi szakértői bizottsága úgy minősít, hogy nem rehabilitálható, azoknak a
személyeknek pedig egy átmeneti foglalkoztatást, egy úgynevezett transzfoglalkoztatást kell
biztosítani, amely során kikerül valamilyen nyílt munkaerő piaci foglalkoztatóhoz. Ehhez
rehabilitációs tervet készítünk, együtt kell működni az NRSZH-val, az RSZSZ-szel, ők is
csinálnak rehabilitációs tervet, az ő rehabilitációs tervük alapján mi is csinálunk rehabilitációs
tervet, és megpróbáljuk majd fölkutatni azokat a nyílt munkaerő piaci munkáltatókat, ahol
munkapróba során munkát végezhetnek az emberek.
- Hány éven belül kell ennek megvalósulni?
Hárshegyi Tamás: Három év van erre, azoknak rehabilitációs ellátást kapnak. Kétfajta ellátás
van most Átalakult a rokkantsági ellátás, illetve a rehabilitációs ellátás. Két nagy kör van
most. A rokkantnyugdíjak átalakultak erre. Akik a rokkantsági ellátást kapják, azokat itt tartós
foglalkoztatásba vonjuk, a rehabilitációs ellátásban részesülőket, pedig a tranzit
foglalkoztatásba helyezzük. Nem feltétlenül, mert megnézzük az összes szociális körülményt,
családi körülményt, satöbbi. És akkor ez alapján megállapítják, hogy rehabilitálható, vagy
nem rehabilitálható. Ez szerepel a szakvéleményben. És akkor ennek megfelelően kerül sor
nálunk a foglalkoztatásra. Nálunk rehabilitációs mentorokat, illetve tanácsadót
foglalkoztatunk, akiknek az a feladata, hogy a rehabilitációs terveket személyre szólóan
elkészítsék, fölmérjék azokat a kompetenciákat, amivel rendelkeznek a munkavállalók, és
akkor hogy nekik igazából milyen terveik vannak a jövő vonatkozásában a munkával,
tanulással, satöbbivel kapcsolatban. Mert általában saját szakmájukban lettek esetlegesen
alkalmatlanok a munkavégzésre. Tehát valamilyen átképzés keretében, vagy magával a
munkarehabilitációval, mert nagyon sokan vannak, akik évek óta nem dolgoztak, tehát az,
hogy eleve visszaszocializálódjanak a munka világába az sem kis feladat! Egyáltalán, hogy
fölkeljen, bejöjjön dolgozni és hazamenjen, tehát különböző rehabilitációs terveket készítünk
el személyre szólóan. Illetve munkaerőpiaci, és humán szolgáltatásokat biztosítunk, ilyenek, a
pályatanácsadás, munkatanácsadás, jogi tanácsadás. Jogi tanácsadást, azt a saját jogászunkkal
végezzük. A humán munkaerőpiaci tanácsadást is rehabilitációs munkatársak végeznek ilyen
feladatokat látnak el a szociálpedagógusok. Humán menedzser, meg különböző humán
képesítésű munkavállalók. Az Esélyt a hátrányos helyzetűeknek alapítvánnyal van
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megállapodásunk, meg a munkaügyi központtal, hogy ezeket a szolgáltatásokat tudják
biztosítani. Ebbe beletartozik egyébként a pszichológiai tanácsadás is. A legnagyobb igény,
érdekes módon a jogi tanácsadásra van igény, de azért a többi is előfordul! Megpróbálunk
föltárni olyan képzéseket, amelyek ingyenesen, vagy kedvezményesen hozzáférhetők a
megváltozott munkaképességűeknek, illetve az évek során mi is próbáltunk különböző
képzésekbe bevonni őket. Gyógymasszőröknek képeztük ki őket, aztán társadalombiztosítási
ügyintéző, mérlegképes könyvelő, satöbbi. Ilyen képzésekbe vontuk be őket. Ez az irány
egyébként jó lenne, hogy integráljuk a nyílt munkaerő piacra, aztán majd meglátjuk, hogy mi
lesz belőle! Mert mondjuk, nem látok olyan nagy nyílt munkaerő piacot Szolnokon, ami úgy
szippantaná föl az embereket, sem az egészségeseket sem a megváltozott
munkaképességűeket! De majd meglátjuk, hogyha sikerül, nyilván megpróbáljuk ezeket a
feladatokat megoldani, és aztán majd várjuk, hogy mi lesz az eredmény! Tagja vagyunk a
Védett Szervezetek Országos Szövetségének is, ahol folyamatos egyeztetések vannak az
NRSZH-val, illetve a Minisztériummal a foglalkoztatással kapcsolatos rendeletekről. Leírjuk
az észrevételünket, megpróbáljuk úgy formálni a szabályokat, hogy az a lehető legkedvezőbb
legyen a munkavállalóknak, illetve ennek a foglalkoztatásnak. És hát gyakorlatilag ezt
csináljuk folyamatosan! Tehát ami nekünk eléggé homogén, illetve egyéb pályázatokon ugye
mi is részt vettünk, a TÁMOP 1.1.1-ben. Azért, hogy be tudjuk indítani Törökszentmiklóson
egy üzemet, ezek a keretmegállapodások nálunk egy évre szólnak, hogy a következő évben az
általános megállapodásunk részét tudják képezni ezek a munkák áthidaló megoldásként.
Illetve különböző beruházásokra, támogatásokat pályáztunk, amiből varrógépet, meg egyéb
olyan eszközöket szereztünk be, amivel tudnak dolgozni.
- Anélkül, hogy üzleti titkot kérdeznék néhány adatot, ugye megtudtuk?
Veresné Péter Judit: 1100 foglalkoztatott.
Pontos számot nem tudok, de hát varrodánk van három, egy Tiszafüreden, Tiszaörsön és
Szolnokon, csináljuk a sajátanyagos történetet, úgy másfél milliárd körül van!
- Az lenne a kérdésem, hogy mit kerestek ti egy vidékfejlesztéssel foglalkozó kutatásban. Mit
jelent a vidékfejlesztés nektek, személyesen? Mint szervezet vezetőnek! És Judit kezdi, mert ő
már akart erről beszélni!
Veresné Péter Judit: Hát igen, vissza a gyökerekhez! Tehát nekem az első munkahelyem, a
legeslegelső, az a Hajdúhadházi családsegítő volt, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.
Úgy hogy, ott megtapasztaltam mit jelent az, hogy a vidék vidéke! Az ugye a periféria.
Akkoriban ott voltak ezek a vonatot dobáló gyerekek, és hát azok a szociális házak, amiket
fölépítettek, aztán eladták és fóliából készült, meg földbe vájt. Azt mondta, a családsegítő
szolgálat vezetője, hogy ezek a nejlonból készült viskók ezek egy nagy előrelépés, a földbe
vájt üregekhez képest! Amikben néhány évvel ezelőtt lakhattak! Tehát ez, egy egyetemről
frissen kikerült ember számára, aki mondjuk egy középosztálybeli családban nevelkedett,
szóval úgy megtapasztalni ezt, és kimenni ezekre a helyekre, és szembesülni azzal, hogy ott
megkínálnak hellyel, kávéval, abból a pohárból. Szóval más erről olvasni, és más megélni,
szagolni ebbe a levegőbe, meg kezet fogni ezekkel az emberekkel, és úgy érezni, hogy most
tulajdonképpen, az a gyerek, akiről most tulajdonképpen szó van, miért nem tud az iskolában
odafigyelni, miért nincs kész a házi feladata. Szóval, hogy miért kell a pedagógusnak segíteni
abban, hogy vegye észre, ha elhagyta a szemüvegét, és azért nem tud, és azért az első padba
kellene ültetni. Na, szóval, hogy ez a szociális munkának a sűrűje! És akkor innen elkerültem
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a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatási Központjára, Tudományos Intézetének
Szolnoki Társadalomkutató osztályához, és ott szociológuskén például vidékfejlesztési
munkákkal is foglalkoztam. Van, amikor csak a humán területeken, de Dévaványa
kistérségben komplexen én csináltam végig az egészet a vállalkozókkal. És a Délalföldi régió
civil szervezeteinek háttérvizsgálatát csináltuk. Rengeteg ifjúság kutatást, tehát ott azért így
szociológus szemmel, Jászsági vidékfejlesztési kutatást, azok a háttéranyagok, amiből mai
napig dolgozunk, azok már akkoriban volt erre forrás, hogy ilyenek készüljenek. Úgy hogy ott
dolgoztam, és utána kerültem az Impulzus egyesülethez, ugye ott a Civil Ház programot
koordináltam. És úgy kerültem oda, hogy az Ifjúsági kerekasztalnak az ifjúsági részét
csináljam. Az is egy nagyon tanulságos történet volt, tehát hogy így megismerni a civil
szervezeteknek az együttműködési hajlandóságait, problémáit, kerekasztalokban részt
vettünk. Minden munkahelyen hálózatos munkahelyek voltak, tehát az azért nagyon érdekes,
hogy ugye az egy nagyon intenzív mozzanat volt! Majd a Civil Házból a Munkaügyi
Központba kerültem. Ugye én voltam a Munkaügyi Központ első Uniós programjának a
projektmenedzsere. Ez egy másfél milliárdos projekt volt, 1200 munkanélkülivel, 13 fős
menedzsmentet irányítottam. És hát így nekünk kellett kitalálni, hogy ilyen közigazgatási
szervezetben egy közigazgatási költségvetési mechanizmusokban működő szervezetben,
hogyan lehet a projektszemléletet bevinni. Ez a mai napig nehezen megy abban a
szervezetben. Nyilván rengeteg átalakulást éltek meg ők is. A mai napig nem tudatosodott,
szerintem, - vagy nem teljesen a vezetőkben- az, hogy végül is az állami források leépítése, és
az Uniós források arányának növekedése várható. Én már 2004 óta minden vezetői
értekezleten elhangzott, bár nem történt meg a szervezeti struktúra átalakítása, ennek
megfelelően. Mai napig leképződik, hogy egy 800 milliós - most már kifutásban lévő-,
forrással foglalkoztak körül belül tízen. Osztályvezető besorolásom volt. És én onnan mentem
szülni, és utána az alapítványnak dolgoztam. Onnan kerültem most a Széchenyi
Programirodába, tanácsadó vagyok, és jelentős projekteket segítek megvalósítani!
- Na, hát ez egy nagyon szép ívű pálya, fiatalkorod ellenére, szokták mondani. Akkor neked
vidékfejlesztési karrier pályád, onnan indult, hogy a vidéki mélyszegénységgel kapcsolatos
élmény, de gondolom, nem azt akarod mondani, hogy a vidék egyenlő a szegénységgel!
Veresné Péter Judit: Most ősszel, a Tudatos Vásárlók Egyesületéből személyes
kapcsolataimon keresztül ismerek néhány olyan embert, aki már bevásárló közösséget
szervezetek és akkor vezetőként végiggondoltam, hogy ez jó, de hogy ez véges dolog. Mert,
hogy egy találkozás, aztán nincs kitalálva a folytatása. És tudtam, hogy most ebbe energiát
ölünk, akkor ott muszáj, hogy folytatása legyen! És akkor leültek gazdákkal kerekasztal
beszélgetésre, hogy akkor hogyan is lehetne megoldani. A Nagykörűi, a Szövetség a Tiszáért
Egyesület. A Barát József alpolgármesterrel kapcsolatot építünk. Ez egy szolnoki csoport, a
bevásárló közösség Mert, hogy, ami fontos, hogy ilyen típusú emberekkel, ugye Vega, ugye
említsük meg ezt a Vega dolgot, mert hogy nekem azok a gyökereim! Ez egy 1978-ban indult
szervezet, ami mára egy országos érett korosztályú szervezet.
- Ok, tehát te is sok-sok éve indult el!
Veresné Péter Judit: Tehát az egész a civilség iránti elkötelezettségem, az végül is abból
fakad, hogy már a középiskolában, nagyon hasonló szemléletű emberek vannak ebben a
leginkább hálózathoz hasonlítható valamiben. És hogy most éppen a Nyíregyháza van, mert
Nyíregyházán van egy szociális szövetkezet, és most éppen ők is tőlünk függetlenültek, most
már én dolgozom az ügyön, egy bevásárló közösség, mert közösségi mezőgazdaság, mert ott
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agrármérnökök vannak! És hogy, erről a közösségi mezőgazdaságról is most elég sokat
olvastam.
Elmondom a tapasztalataimat! Az a tapasztalatom, hogy itt két probléma van, a fogyasztói, és
a termelői oldalon, és egyik a bizalom kérdéskör, a másik a közösség kérdésköre. Tehát a
gazdák sincsenek összeszövetkezve egymással, a közös piacra jutás az ilyen szempontból
borzasztó nehezített, és nyilván a fogyasztói oldal sincs egy közösségbe szerveződve. Tehát,
hogy mind a kettőt fejleszteni kell. A másik, a bizalom kérdése, hát most nagyon röviden.
Arról van szó, hogy mi megbízunk, hogy egészséges helyen termelt, satöbbi termékeket adnak
el nekünk, és mi ezzel ellátjuk a családjainkat. Ők meg bíznak bennünk, hogy mi nem az
APEH-től vagyunk. Mert, ez a hátulütője az egésznek, ott még az őstermelői igazolványok
vannak jelen, mert van aki 77 évesen akar foglalkozni, de nem tud foglalkozni, viszont ott van
a nagy kert, amiben ömlesztve van gyümölcsökkel! És be sem enged idegent! Csak ha
mondjuk, az ember oda jár nyaralni, meg ismeri, akkor tudja, hogy beengedem. Tehát, szóval
hogy ez egy nagyon érzékeny bizalmi viszony, lényegében szürkegazdaság én azt gondolom.
És van egy székesfehérvári vállalkozó barátom, aki mikor meghallotta, hogy mit tervezünk,
akkor annyira megörült, mert neki most született a második gyereke, és ő meg
szoftverfejlesztéssel foglalkozik, és mondta, hogy szoftveresen megoldható lenne ez az egész
számlázási rendszer! A rendeléseket, a külső rendeléseket egy informatikai rendszerrel, de ez
annyira az utolsó lépése lenne, hogy ezt nem is mondtam a többieknek! Mert, hogy nekem az
a mániám, hogy a civil tevékenységünk, a családnak az egészséges működtetése, és nyilván az
egzisztenciánknak a biztosítása. Ez a három nem mehet egymás rovására.
- Ok! Tehát úgy összegzem, amit hallottam tőled, hogy van egészen konkrét vidékfejlesztési
projekt gondolatotok is, a vidéki gazdák, és városi vásárlók közötti kapcsolatépítés. És ez a
helyi gazdaság, meg helyi piac, meg helyi termék minden ilyen most divatos vidékfejlesztő.
Veresné Péter Judit: És még egy, ami pedig folyamatosan a levegőben van, és nagyon passzol
ide, ez a szívesség bank. Tehát, hogy egymás számára hasznot teremteni! Tehát, hogy ha én
most tudom, hogy nektek ott van a boltotok, hogy nem idegenektől szerzem be az árukat. Ez
azt gondolom, hogy ez az emberi kapcsolatokon múlik, tehát én, hogyha ajándékot akarok
venni, akkor tudom, hogy a saját anyukáink által készített, párnát, ékszert szívesebben
megveszem. De hogy ez a kör bővíthető! Hogy én ezt látom, hogy a közösség fejlesztés a
kulcsa, hogy az emberek szóba álljanak egymással, tudják, egymásról a vidékfejlesztés ott
kezdődik, ahol a közösségfejlesztés.
- Erzsike, te hogy érzed magad a vidékfejlesztő szerepkörben, van-e ilyen kalapod, van-e
ilyen identitásod?
- Így ilyen konkrétan nem vagyok benne, nyilvánvaló! Ellenben sorolhatnám a különböző
helyekről szerzett tapasztalataimat, mondjuk közel 10 évig a Munkaügyi Központ élén, amit
tapasztaltam az egész megyei szinten. Aztán a Családsegítőben egy másik oldalát ismertem
meg, 4-5 éven keresztül, hogy a családok milyen helyzetben vannak. Azután jött ez a civil
szervezeti vonal. Most ami eszembe jutott közben, mikor Juditot hallgattam, hogy végül is, ez
az „Első lépés” TÁMOP-os pályázat ez nagyon jó volt ilyen szempontból, mert hogy az
előzőben is, ugye a Humán Szolgáltatóéban is benne voltunk, mint ahogy említettem, a
szolnoki kistérségben. Akkor személyesen én kerestem föl a kistérség az összes
polgármesterét, és személyesen én beszélgettem. Fantasztikus nagy tapasztalat volt! Hogy ki
mit mondott, hogy állt hozzá, erről feljegyzéseim vannak. Óriási a különbség az egyes
területek között. Beszéltünk arról, hogy nem jók a körülmények, tényleg nem, de hogy ezen
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belül mennyi függ attól, hogy ki a polgármester, annak milyen a felfogása,
gondolkodásmódja, a településen lévő emberekre hogyan hat, vagy hogyan nem hat. Ez
nagyon tanulságos volt! Most ez a másik, ez a törökszentmiklósi kistérség, ahol szintén
minden település benne van, mindenhonnan esetmenedzserek vannak helyből, mi
személyesen körbejártuk ezeket a településeket. Egyáltalán a jelentkezők széles körével is
személy szerint találkoztunk, tehát van fogalmunk nagyon is nagy, sajnos! Arról, hogy
mennyire nincs munkahely. A másik pedig, hogy mennyire tanulatlanok az emberek!
Mennyire esetleges, hogy bejut-e valaki egy, elérje egy TÁMOP-os, vagy akármilyen hazai
program véletlenül azt az embert, vagy nem éri el! Mert az egész élete megváltozhat, na de
mekkora ez az arány? Borzasztó kicsi az arány! Tudatos felkészítés pedig elképzelés terv,
mint ahogy a felzárkóztató képzés, ez a 4-5 osztályt végzetteknek a további sorsa országosan
nincsen rendben! Mert nincs rá senki jelentkező! Tehát ezt rendszerbe foglalva, nem
gondoskodik senki arról, hogy ezek a nagyon alacsony iskolai végzettségű emberek, hogy
lesznek majd munkaképes emberek a piacon? Már a minimális feltétel, a nyolc osztály! Ezt
nem szervezi senki sem! Holott azt is nagyon jól tudjuk, hogy hosszú időszak óta az alacsony
iskolai végzettségűek foglalkoztatottságával van a legnagyobb baj! Mert beszélünk itt az
egyetemet végzettekről, az egy külön kategória, de hogy a nagy tömeget, nagyon tanulatlan,
zömében vidéken élőt. Mert ott, szokták mondani, hogy a városban csak imitt-amott akad
valamiféle munkahely, az egyes településeken meg jóformán semmi, egy- kettőn kívül! Tehát
ezt ott személyesen láttuk, meg tudtuk másfél éve, most már két éve lesz lassan, az
esetmenedzserek beszámolnak, akikkel rendszeresen találkozok. Ezt így rendszerbe foglalva,
mint ahogy Judit mondta konkrét megoldásokat nyilván nem tudom, mert nem vagyunk
benne! Mert nagyon fontosnak tartom ezt az egészet, amiről beszéltek, mert néztük ezeket az
önellátó falukat, ugye az Interneten lehet jó néhányat látni, olvasni. Végigolvastuk,
végigtanulmányoztuk, mert mellesleg a Szegénységellenes Országos Hálózatnak alapító tagjai
vagyunk. Na, most, ez megint egy nagy csokor, tehát végül is ezek az információk is benne
vannak ebben a dologban, hogy ezeket ismerjük! Azon kívül szívem közepe Nagykörű ez
ilyen szubjektív valami, - már az egész családomnak-, sehol nem találtunk ilyen fajta
közösséget. Biztos, hogy van, csak mi nem kerültünk olyan helyzetbe ahol ilyen közösséget.
Besenyszög is jó. Ott csak pályázni akartunk együtt, csak aztán az sem nyert, sajnos! De hát
nagyon jó kezdeményezések voltak ott. Na, most ez egy más világ, ez egy reménysugár!
Ennek az ellenkezőjét mondom! Mikor annak idején, a Szajoli polgármesterrel beszélgettem,
az nekem nagyon tanulságos volt! És azt kérdeztem, hogy miért nincsenek itt gyümölcs meg
zöldség boltok? Az ember, ha kijön ide, akkor jó lenne friss dolgokat venni. Hát régen az úgy
volt, azért, hogy a falunál! És akkor azt mondta, hogy itt egyetlenegy bolt van, oda se jár
senki! A szajoli emberek összeszedik a prospektusokat, amit a nagy áruházak küldenek,
azokat gyűjtik közösen, aláhúzgálják, hogy hol mi mennyibe kerül, összeszervezik az autót, és
bejönnek a Tescóba, meg az Intersparba, megvásárolják ami kell! Volt kezdeményezés zöld
energia, akármi, de az abbamaradt. Mert lehetne azért néhány dolgot! Volt másik
polgármester, akitől azt kérdeztem, hogy annyira jó itt a terület, hát itt remek gyümölcsösök
voltak, meg szőlők, meg nem tudom mik! Á, nem szeretnek ezek dolgozni! Milyen tervetek
van a foglalkoztatásra? Semmilyen! Nem is akarnak ezek, semmit! Nem is kell ebbe
belefektetni! Na, most ezek nem légből kapottak, konkrétan hallottam!
- Judit emlegette, mikor együtt voltunk Skóciában.
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- Több országban voltam szerencsére, de nekem a lelkemben, a szívemben ez a Skócia
maradt meg! Mert annyi jó tapasztalat, amit ott láttunk, és amibe belekerültünk az sehol nem
jött így össze! Hogy pontosan erről szól ez és itt kanyarodok vissza, a közösség fejlesztésbe!
Ahogy ott részletesen elmondták, hogy ahol semmi nincs, egy kicsi kis faluban, ahol se
munkahely, se közösségi munka, se semmi, hogy akkor mit csinálnak ott! Hogy, szakemberek
kellenek! Egy-kettő három szakember! Hogy kimentek, leültek, összehívták az embereket,
emlékszel rá, hogy ilyeneket mondtak? Aki akart eljött, és elkezdtek velük beszélgetni, akkor
fölfedezték, hogy ki az a 4-5 ember, akik ilyen szóvivő, meg érdekli, akkor azokat elkezdték
bevonni. No de ilyen szakmai módszerrel kezdtek el dolgozni! Amit nyilvánvaló, én nem
tudok pontosan végigmondani, mert sajna nem ez a szakmám, hogy eljutottak oda, tehát a
közösség döntött arról, hogy együttesen mit kezdjünk el a faluban, vagy településen csinálni!
A játszóterektől kezdve a bicikli útig, a nem tudom micsoda, és közösen csinálták meg. És
akkor befejezésképpen, ami, mert ebben rengeteg példát hallottunk, hogy kell megcsinálni,
olyan szervezeteket akik ezt vállalják?
Veresné Péter Judit: Közreműködő szervezetek.
- Igen! Mi az ottani megfelelője, emlékszel? Mert voltunk a központjukban is! Ahol
fantasztikus módon fölkészültek voltak technikai módon is, meg szakmailag is. Ha kialakult a
faluban ez a bizonyos csoport, akkor ők jöttek a szakemberekkel, meg a technikai
felszereléssel, módszertannal, és a polgármester, meg az önkormányzat véletlenül sem akart
kimaradni belőle! Hanem ők voltak az elsők, akik hozzáláttak, mellé álltak, és együtt
csinálták! Soha nem kellett erőltetni, hogy ugyan bírjuk már elfogadtatni vele, hogy kell
valamit csinálni, hanem azonnal mellé álltak, és fantasztikus nagy szakmai, meg technikai
támogatással megcsinálták a projekteket, és beadták az EU-hoz a fantasztikus sok pénzt
nyertek erre. És pici kis elhagyatott települések, emlékszel, ott a felvonulás, meg a nem tudom
én micsoda, hogy mik jöttek létre ott, ahol semmi nem volt az ég adta világon, egy ilyen
módszerrel!
- Ok! Tamás, te hogy érzed magad ebben a vidékfejlesztési gondolkodásban?
Hársvölgyi Tamás: Nem értek hozzá, nem foglalkoztam eddig vele. De azt gondolom, hogy
valaminek a fejlődéséhez tulajdonképpen források szükségesek, illetve, hogy legyenek ott
emberek, ahol fejleszteni akarunk valamit! Mert hogyha elmennek onnan, akkor nincs mit
fejleszteni! Tehát akkor ennek az alapja, hogy legyen munkahely. Mi munkahelyeket
próbálunk teremteni, és ott tartani azokat az embereket, azok az emberek ott dolgoznak akkor
úgy szocializálódnak, hogy van munkahelyük. Aztán azt a pénzt azon a településen költik el
nagyrészt, ott fizeti be az adóját, ott fizet a cég helyi adót, ott alakul ki infrastruktúra. És
hogyha az embereknek van megfelelő anyagi háttere, meg emellett különböző oktatásokban
tudnak részt venni, akkor megnyílik az igény arra, hogy vásároljanak, akkor tudják milyen
üzletben, akkor ott el tudják költeni a pénzüket, akkor különböző kulturális szolgáltatásokat is
igénybe tudnak venni mozi, színház satöbbi. És akkor szerintem így tud fejlődni a vidék,
illetve a turisztikai szempontokat is figyelembe véve az pedig a városnak a befolyó alapból
egyre jobban ki kellene használni azokat a dolgokat, amivel lehetne növelni a turisztika
fejlődését vagy volumenét. Mondjuk itt Szolnokon, hogy ha már ezt nézzük, szerintem óriási
lehetőségek vannak kihagyva, mikor ott a Zagyvánk, van a Tiszánk, van a Holt-Tiszánk, és
hogyha ezekhez különböző forrásokat nyernének, meg hogy lehet itt különböző üdülési
lehetőségeket kialakítani, ugye az idegenforgalom kapcsán szintén források teremtődnének, és
folyamatosan lehetne fejleszteni a vidéket, vagy települést, hogyha úgy tetszik! Ugyanez igaz
az összes többi kis településre is. Mert egyébként ma Magyarországon inkább, azaz irány
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hogy a kisebb városokból orientálódnak a nagyobb városok felé az emberek, azért, mert
azokon a településeken nem találják meg a megélhetéshez szükséges forrásokat.
Továbbmegyek! Akik pedig kvalifikáltabbak, és nyelveket beszélnek, azok pedig Ausztria,
Anglia és egyéb más országok felé kezdik el megtalálni a számításukat! Nekem az ismeretségi
körömben a nálam fiatalabbak nagyon sokan már végleges letelepedési szándékkal Angliában
vannak! Illetve más országokban. És olyan embereket veszítünk el, akiknek a fejében van
valami, és akiknek a fejében van valami, és úgy gondolkodnának, azok tudnának forrásokat
teremteni, és azok tudnák esetlegesen a kevésbé képzett embereket is olyan irányba
befolyásolni, hogy tanuljanak, és hogy a közösségi szellemet formálják! Hogy ne dobálják el
a szemetet, legyen szelektív hulladékgyűjtés, és akkor így fejlődne konkrétan a
vidékfejlesztés. Tehát nem elméleti alapon. Mert az is egy jó dolog, hogy közmunka
programba belekényszerítjük a munkavállalókat gyakorlatilag ilyen életszínvonal alatti életbe,
tehát kap 50 ezer forintot, és akkor éljen meg belőle. Egyáltalán jó, hogy valamilyen
munkához jut, de azt azért nem gondoljuk, én legalábbis nem gondolom, hogy ez a
fejlődésnek a csúcsa közmunkaprogramban!
- Első lépésnek tekinthető?
Hársvölgyi Tamás: Hát valamilyen szinten jobb, mint hogyha otthon ülne, de nem gondolom,
hogy ez lenne a végső megoldás! Azt gondolom, az lenne a megoldás, hogyha olyan
munkahelyeket tudnának teremteni, amelyek fel tudnák szívni a szakértelemmel rendelkező
embereket! Tehát itt a kereskedelmi főiskola, elvégzik a diákok, és hány százalékuk marad
Szolnokon? Például! Tehát, ha mondjuk, én azt mondom, hogy én annak idején végeztem
építő mérnökként, vízépítő mérnökként, pont ilyen árvizes időszakban. Az első tanács, amit
kaptam a munkaügyi központban, hogy képezzem át magamat, de még a diplomámon nem
száradt meg a bélyegző! Én átképeztem persze magamat!
- És akkor mire képezted át magad?
Hársvölgyi Tamás: Adótanácsadónak!
- Az jó! Most itt vagy!
Hársvölgyi Tamás: Közben több mindent csináltam, TB ügyintézőt, szakelőadóit, aztán
voltam munkaügyi szakértő, meg satöbbi. De most ez indifferens! A lényeg az, hogy az
embernek valamilyen szinten persze alkalmazkodnia kell a környezetéhez. Én egyébként azt
sem gondolom, hogy az adótanácsadókra nagyobb szükség lenne, mint az építőmérnökökre!
Tehát, hogy most magam ellen beszéljek, szerintem az építőmérnökre nagyobb szükség van,
mint az adótanácsadókra, és biztos, hogy nem akarok megbántani senkit! Biztos, hogy nagyon
sok jogászra is szükség van, de szerintem ugyanannyi gépészmérnökre is szükség lenne. Hát
egyébként nem fejlődhet egy társadalom! Én értem, hogy vannak adótanácsadók, meg
jogászok, meg vannak közgazdászok, aztán elemzik mindenféle szinten, attól függ milyen
politikai irányultságú ugye az elemző, a dolgokat, ahogy ő szeretné! De azok az emberek,
akik kőművesek, mérnökök, akik effektíve valamilyen termelésben részt tudnának venni, azok
hiányoznak. De hát ez történelmi kérdés, hogy itt miért, hogy kimegyünk Ausztriába, miért
néz ki egy osztrák falu másképp, mint egy magyar falu! Nyilván azért, mert ott megfelelő
források vannak ahhoz, más a kultúra, hogyha kimegyek az emberek meg úgy szokták meg,
hogy nem dobálják el a szemetet, hogyha bemegyek egy WC-be, akkor az le van húzva,
tiszták! Itt nyilvános WC, hogyha bemegyek egy kis faluba, WC-be, és akkor illatos úti virág
otthagyva, nem ellopják a mosdót! Hanem bemennek, és kezet mosnak! És arra használják,
237

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

amire szükség van! Itt az embereknek még át kell menni egy folyamaton. Tehát mik kellenek?
Magyar vállalkozók! Gazdálkodjon, csak 60 éve mondjuk egy osztrák, vagy német, vagy mit
tudom én milyen család. Hogyha ő valamilyen tőkével rendelkezik most itt a rendszerváltás
óta, 90 óta, ki az, aki mit föl tudott halmozni egy akkora tőkét, amivel egy normális méretű
céget lehet alapítani? Mi azaz alaptőke? Mert egy könyvelő irodához is kell, 50 ezer forint,
hogy elindítsa az ember!
- Hogy ne legyen kiszolgáltatva mindennek!
Hársvölgyi Tamás: Most hiába van az embernek a fejében valami, hogyha mellé nem tud
forrást teremteni! És a másik az, hogy piac is kell! Mert hogyha több munkahely lenne, akkor
nagyobb igény lenne a szolgáltatásokra!
- Meg nem kell az építőmérnök!
Hársvölgyi Tamás: Így van, mert, hogy nincs mit építeni! Így van! Tehát ezek egymást
generáló problémák, és hogy ezek akkor fognak csak megoldódni, hogyha ezekbe forrásokat
tesznek.
- És hol van ez a forrás? Hol marad a forrás? Miért nincs?
Hársvölgyi Tamás: Ez gerjesztő folyamat! Én azt gondolom, hogy itt nagyon nem lesz forrás,
és egyre kevésbé lesz forrás! Hogyha egyszer nem tettem bele egy primer invesztíciót, hogyha
nem tudtuk elindítani, akkor, az nem indul el, és hogyha azt nem újratermelési folyamatba
nem vonom be, akkor nem termelődik megint forrás, amiből tovább tudnék fejleszteni, akkor
folyamatosan lemaradok!
- Vagyis hogy akadozik a gazdaság!
Hársvölgyi Tamás: Így van! Hát nem működik a gazdaság! Ezért tudnak bejönni a multi
cégek, ezért van Tesco, ezért van Cora, ezért van Auchan! Miért is? Mert a Tesco az meg
tudja építeni azt az épületet, tudja foglalkoztatni azokat az embereket. És hogyha
belegondolunk, akkor ide jött a Nightsigler, akkor ott fizetőképes kereslet volt az elején!
Mindenki boldog volt, hogy oda mehetett dolgozni! Most már azért nem így működik
teljesen! Mert ahogy bejött egyre több multi cég, megnézték, hogy mi az a bérszínvonal,
amivel még tudják foglalkoztatni az embereket, és most már nem ahhoz hasonlítják, hogy mi
van Franciaországban, Németországban, Ausztriában, hanem azt, tudják, hogy itt ez a
bérszínvonalon is fognak jönni az emberek, és nem fognak többet adni! Sőt, ha tovább
megyek, bemegyünk már a Tescoba, akkor hogyha nem tudják megoldani diákkal, hogy diák
legyen a pénztárban, akkor majd lesz a pénztár automata, és akkor majd én lehúzogatom
vonalkód alapján! Nyilvánvalóan azért én azt nem gondolom, hogy ezeket az óriási
világgazdasági dolgokat meg lehet rengetni! Tehát nyilvánvalóan az összefogás, az oktatás, az
hogy csinálunk saját pénzt, persze! De hát ez jó dolog, de valamilyen szinten persze
elbohóckodhatunk ezzel, hogy nekünk van saját, rúpiánk, és akkor azon megvesszük a
szomszéd néninek a meggyét! Ez rendben van, ez egy dolog! Csak oda kellene eljutni, hogy
városi szinten, települési szinten is, és országos szinten is abból, az országnak a pénzével,
devizájával tudjunk gazdálkodni, és abból tudjanak megélni az emberek! Persze, hát ezek a
kísérletek valamilyen szinten jók, csak én azt mondom, hogy lehet, hogy az meg tovább
szegregálja a dolgokat! Mert azt mondom, hogy mi, 11-en eldöntjük, hogy mi egymástól
vásárolunk, én megveszem a te általad szőtt szőnyeget, te meg az általam készített cipőt,
viszont egyikünk sem csinál tejszínhabot! Tehát, ha gesztenyepürét csinál valamelyikünk,
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hiába csinál valamelyikünk, tejszínhabunk nem lesz, azt mégiscsak meg kell, hogy vegyük a
Tescótól, de már nem lesz miből! Mert egy zárt közösséget alkotunk! Hát szerintem pont az
lenne a fejlődés iránya, hogy nyitunk, nem az, hogy zárunk!
- A gazdaság, vagy közösségi gazdaság, hát tulajdonképpen ezeket feszegetted. Vissza fogunk
még térni, de akkor most te következnél, hogy mit keresel te itt vidékfejlesztési témában!
Pollákné Cser Edit: Úgy gondolom, hogy biztos a civil szervezetek miatt keresek itt valamit!
Mi járjuk a megyét, találkozunk sok-sok civil szerevettel, meg gyűjtjük a tapasztalatokat. Egy
picit itt, ahogy Jucót hallgattam beindult bennem is az, hogy amikor pályakezdő voltam,
mostani nevén a Magyar Államkincstárnál dolgoztam, és akkor is jártuk a megyét, én akkor
ismerkedtem. De nyilván egy közigazgatási szemüvegen át néztem a vidéket, meg egyáltalán
az ottani történéseket. És ez nyilván egy teljesen más szemlélet, bárhogy is nézzük! És amikor
átkerültem a nonprofit és civil szférába, akkor én rácsodálkoztam, megmondom őszintén a
világra, hogy így is lehet nézni! Tehát, hogy az ember volt iskolás, egyetemista, végzett,
bekerült a közigazgatásba, megkapta ezt a szemüveget, és én 16 évig úgy néztem a világot,
azon a szemüvegen át, és így hirtelen kitágult, megváltozott egy csomó minden! És
nyilvánvalóan átalakított az emberben nagyon sok mindent is ez! És visszatérve tehát nyilván,
amióta a civil szervezetek kapcsán járjuk a megyét, és tapasztalatokat gyűjtünk, és hogy
mondtam is, hogy volt szervezetfejlesztési projektünk, járunk tanácsadásokra is. Próbáljuk
ösztönözni a szervezeteket arra, hogy a megmaradásukért igenis, hogy küzdjenek! Hogy
próbáljanak meg forrásokat tartani, és ha szükség van a civil közösségekre, mert nincs az a
település, amely meg tudna lenni civil közösség nélkül! A civilek, olyan szolgáltatásokat,
olyan kiegészítő dolgokat tudnak hozzá tenni, amelyek akár a közigazgatáshoz, akár a
vállalkozási szektorhoz, amit más nem tud nyújtani! És ha ezt ők nem teszik, akkor
szegényebb lesz ez a közösség, ez a társadalom ahol ők élnek! És ez nagyon fontos, és
nyilván nem akarok itt ismételni, meg rabolni az időt! Hogy a közösségfejlesztés azért nagyon
fontos, és mi is próbálunk mindig olyan pályázatokat találni, ahol próbálhatunk itt segíteni a
kisebb talapüléseknek, és azoknak a civil szervezeteknek, akik nem képesek saját maguk
pályázni, de mondjuk velünk együtt, rajtunk keresztül és mondjuk, tudnak valami
támogatáshoz, fejlődési lehetőséghez jutni. Tehát én úgy gondolom, hogy én azért vagyok itt,
hogy a civil szervezetek ebben a dologban nagyon fontos szerepet játszanak. Egy kitörési pont
lehet az életükben, hogyha ők ebben komolyan részt tudnak venni!
- És akkor azt kérdezem tőled, - egy picit még Editet hadd faggassam-, látsz különbséget, a
vidéki civil szervezettség, vagy a vidék civil szervezeteinek szervezettségében, állapotában,
rendszerében struktúrájában? Látsz különbséget? Mert bizonyos szempontból Szolnok is vidék
ez nézőpont kérdése! A kisebb települések, és Szolnok vonatkozásában látod, hogy van valami
sajátossága? Van megkülönböztető jegye?
Pollákné Cser Edit: Mindenféleképpen vannak különbözőségek, és én itt azt mondanám, hogy
ez még a megyék belül is vidékfüggő! Nagyon! Tehát, ahogy járjuk a megyét, és mondjuk,
akarunk egy tájékoztató rendezvényt, vagy képzést, vagy bármit tartani ott, tehát vinnénk
valami szolgáltatást, és nyújtanánk a civileknek, ingyenes! Annyit kell nekik csinálni, hogy
eljönni, és részt venni mondjuk rajta, az idejüket kellene, mondjuk áldozni. Vannak
települések, akik kapnak rajta, és boldogok, hogy megyünk, és szervezzük, és talán saját
magukat megszervezik, akár. És azt mondják, hogy igen, nekünk erre szükségünk van, és
gyertek, és egymásnak szólnak, és akkor ott vannak. Más településeken pedig mindent
bevetünk, tényleg minden fajta lehetőséget, az önkormányzatot igénybe vesszük, hogy
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segítsen, minden, és eljönnek ketten hárman öten, és akkor boldogok vagyunk, hogy mégis
valaki eljött! Tehát azt mondom, hogy megyén belül is iszonyatosan nagy a szórás
településenként, hogy hol, mekkora az igény! És amit én mostanában tapasztalok, az nyilván
egyfajta passzivitás.
- Mit jelent a most?
Pollákné Cser Edit: Mondhatjuk azt is, hogy amióta az új civil törvény hatályba lépett, 2012.
január 1.-je óta, azóta ez intenzívebb! De ez már megfigyelhető volt előtte is azért! Onnantól
kezdve nagyon mélyrepülést látok! Nyilván ebben szerepet játszik az, hogy a NEA pályázatok
kapcsán, ezek a várólisták nagyon „kiverték a biztosítékot” a civil szervezetek többségénél,
azt kell, hogy mondjam! Tehát, olyan indulatok gerjedtek, és szabadultak fel, hogy én is
gyakran így hallgatom a telefont. Én mégis mindenkit arra próbálok bíztatni, hogy azért ne
adja fel, keressünk más lehetőséget, más forrást. Ne adja föl azt, mert most sokan abszolút
abban gondolkodnak, és ezt látjuk a tanácsadásokon, meg sok mindenben, hogy ugye 2014
évig azért van egy türelmi idő a civil szervezeteknek, felkészülés arra, hogy bizonyos
feltételeknek megfeleljenek. És nagyon sokan most azt mondják, hogy jó, akkor ők 2014-ben
lehúzzák a rolót! Van, aki most azt mondja, hogy már az idén lehúzza a rolót, és akkor ő nem
csinálja ezt tovább! Mert neki ez az egész már ennyit nem ér, hogy ő így, ilyen hivatalos
formában csinálja! És azt mondja, hogy ő ebben nem vesz részt!
- Engem most tényleg az érdekel, hogy akik itt ültök a szociális gazdaságba tartozónak
érzitek-e magatokat? Most tényleg, nem foglak meggyőzni, hogy igen, vagy nem, hanem hogy
egyáltalán foglalkoztok-e ezzel? Meg benne van-e ez a saját szervezeti identitásban?
Pollákné Cser Edit: Úgy érzem, hogy a szociális gazdaságban nem vagyunk így igazán
érintettek. Tehát közvetlenül, inkább így mondanám, hanem közvetve. Tehát mi biztos, mint
szervezet most ilyen szinten nem foglalkozunk, de közvetve meg mégis, mert megkeresett
szerintem a Juditék csoportjából egy olyan, aki mondta, hogy Civil Ház segítene abban, hogy
helyet biztosítson.
- Hogy gondolkodtok erről? Vagytok-e részesei? Vannak kategóriák, mely szerint, minden
olyan civil, aki valamilyen foglalkoztatást biztosít, már pedig te a cégeddel a foglalkoztatást
biztosítod, nonprofit keretben, ez már a szociális gazdaság része.
Pollákné Cser Edit: Hát, ha így nézzük, akkor igen! Nálam ez így nem tartozott szorosan bele!
- Amikor nem saját bevételemből, tehát amikor nem megtermelem a bevételemet, és nem
abból foglalkoztatok, hanem valamiféle támogatási konstrukciókkal.
Pollákné Cser Edit: Ez egy elmélet, de ez így nem ok! Mert, hogy a szociális gazdaság,
mondjuk klasszikusan ugye a szociális szövetkezet az tipikusan az. Ami arról szól, hogy a
célok szociálisak, a vállalkozás, az üzlet pedig üzlet. És csak akkor tud fennmaradni, hogy ha
olyan tevékenységet választ magának, amivel ő fenntartható.
Veresné Péter Judit: Nálam egy picit ez azért, - tehát azért is mondtam, hogy szerintem-,
függetlenül attól, hogy foglalkoztatás van, hogy ugye mi nem folytattunk olyan
tevékenységet, még ha szolgáltatásokat is nyújtunk, amiért pénzt kérünk. Tehát, hogy a mi
szolgáltatásaink azok ingyenesek! Támogatásból élünk, támogatást kapunk ahhoz, hogy az
ingyenes szolgáltatásokat tudjuk biztosítani. Nálunk egyéb árbevétel nem termelődik, csak a
pályázati pénz jön be, amit kapunk támogatásképpen, a szolgáltatás viszont ingyenes. Tehát
nálam ugye a szociális gazdaságra gondolok.
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- Akkor a gazdálkodási része nem működik.
Veresné Péter Judit: A szociális az abszolút megvan!
Szerintem a szociális gazdaság az, ahol valamily hátrányos társadalmi rétegnek biztosítunk
munkát, úgy hogy értéket is teremt, támogatás mellett.
- Igen, ez egy rövid definíció volt! Ennél kicsit bővebb az Európai Unióé, de gyakorlatilag
erről szól!
Veresné Péter Judit: Valamilyen szándékok voltak, hogy önfenntartóvá tudjunk válni!
Hársvölgyi Tamás: Hogy tudna önfenntartó lenni? Most nyilvánvalóan, az hogy egyáltalán
esélyképes legyen a piacon, ahhoz most vegyük azt, hogy nálunk van egy csomagoló. Ugye
manuális munkát végez, vagy vehetek egy másik céget, ahol csinálnak különböző seprűket,
akármiket kézzel. Az hogyan lehet versenyképes azzal, hogyha mondjuk egy munkavállaló,
megcsinál 1 nap kézzel 20 seprűt, azzal, hogy egy gép megcsinál, egy emberrel mondjuk 200
seprűt. Ez nem lesz soha versenyképes! Akkor lesz versenyképes, hogyha ezeket a
munkahelyeket megfelelő műszaki tartalommal, gépekkel ellátják! Az lehetetlen, mondjuk,
hogy önfinanszírozók legyenek, azt is megmondom, hogy miért! Szóval 8/1983 rendelettel
indult a történet. Ott az volt, hogy nem haladhatta meg a korrigált árbevétel arányos nyereség
a hat százalékot, magyarul nem lehetett beruházni. Hogyha nem tudok beruházni, akkor
marad az a fajta munka, mint amit Mozambikban csinálnak, hogy kézzel csináljuk a dolgokat,
de azzal a Mercédesszel nem leszek versenyképes, ahol mondjuk, arra kapom a támogatást,
hogy mondjuk hárommilliárdért gépparkot, létesítsenek, vagy 30 milliárdért. Milyen
nagyságrendben van, azt nem követem. De a lényeg az, hogy egyik a gépesítés. A másik, amit
említettem magát a rendszert, akkor ugye több terméket tudok előállítani, de akkor többfajta
munka kell. És mi a feladata mondjuk egy ilyen foglalkoztatónak? Önmaga a foglalkoztatás,
az értékteremtés, piacra jutás, vagy pedig micsoda? Mert hogyha én gépesítem, mondjuk az
összes rendszeremet, akkor jó, nem szükséges mondjuk a munkavállalók 70 százaléka, mert
gépekkel látom el! Mi a lényege a humán erőkapacitásnak a felvétele, mert ugye
többlettermelés van! Vagy biztosíthatom, vagy lehet többlettermelés is, akkor oktatni kell,
hogy nyilvánvalóan egy-egy piaci szegmenset meg kell célozni, arra meg kell próbálni
kiképezni az embereket, hogy esetlegesen hat általánosból valamilyen betanított munkára,
amit gép mellett lehet végezni. És akkor azokra a piaci szegmensekre, akár külföldre, akár
belföldre lehet végezni termelő tevékenységet. De hát ehhez megint mi kell? Mindig forrás
kell ahhoz, hogy valamit elindítsak! Tehát invesztíció nélkül soha nem lesz versenyképes
termelés! Erre megint csak ezt tudom mondani! Aki ezt képzeli el, hogy ez versenyképes lesz!
El kell határozni állami szinten, társadalmi szinten, hogy mit szeretnék csinálni! Nem csak a
megváltozott munkaképességűekről van szó, mondhatjuk azt, hogy a pályakezdő
munkanélküli! És a pályakezdő munkanélküliből, mondjuk, hogyha ő, tételezzük fel, hogy
agrármérnök! De most agrármérnökre nincs szükség, akkor őt át kell képezzem valamivé! És
hogyha szakács nincs tűzhelye, akkor tűzhely nélkül nem fog főzni! Nem lesz versenyképes.
Az oktatást is meg kellene finanszírozni! Hát abból, hogy pont annyi támogatás van, meg
árbevétel, amiből évről évre, nulla adóssággal mondjuk kijön egy szervezet, az nem lehet
alapja egy fejlődésnek! És ahogy haladunk előre az időben, hogy ott technika,
számítástechnika, satöbbi, gépesítés egyre jobban előrehalad, annál nagyobb hátrányban lesz
minden! Hát, hogyha most bele gondolunk, száz évvel ezelőtt még csak ollóval vágták a hajat,
az beletartott, fél órába, most meg a géppel 2 perc alatt lenyírják az ember haját! Tehát
nyilvánvaló, hogy én azt gondolom, hogy föl kell venni a ritmust a 21.-ik század technikai
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vívmányaival, és annak megfelelően képezni ezeket az embereket! Meg olyan infrastruktúrát
teremteni, amivel versenyképes!
- Igen, csak tudod azért adatok is mutatják, hogy nem fog mindenki hozzáférni! A trend, és
valóban ez a hatékonyság, de hogy ebből rengetegen kiszorulnak!
Hársvölgyi Tamás: Persze! Aki kiszorul, az lesz Etióp színvonalú, aki meg mondjuk, nem
szorul ki, az lesz, mondjuk Japán színvonalú! Ez a különbség! Tehát meg is lehet nézni,
mondjuk a technikai színvonalat!
- Így rendben lesz?
Hársvölgyi Tamás: Jó, hát ez most olyan dolog, hogy ezek mind ilyen, hogy például a
történelemben is visszamegyünk, akkor is, mindig voltak társadalmi különbségek, régen
voltak királyok, meg nagybirtokosok, meg voltak jobbágyok, meg rabszolgaság, meg
zsellérek. És ez valamilyen szinten nyilván változik, ahogy az idő előre halad, mert a
társadalmi különbségek, tehát a társadalmi egyenlőség az nem létezik. Ugye az volna a
kommunizmus.
És arról lehet valamit tudni, mi az elképzelés a szociális gazdasággal! Hogy mi az elképzelés
most? Tehát, akarnak-e kihozni valamit? Mit akarnak?
Szociális gazdaság nem lesz attól, hogy szövetkezeteket hozunk létre.
Gazdaság nélkül nincs szociális gazdaság! Ez olyan, mint például, és azt tudom mondani
példának, hát összehasonlítják a Németországi megváltozott munkaképességűt a magyarral!
Teljesen fölösleges! Összehasonlítom a Motor utcai lakót a Kán Károly útival!
Összehasonlíthatom, de nyilvánvalóan nem ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik a
kettő! Az egyiknek az a problémája, hogy megvegye az új autót a másiknak meg az, hogy
megvegye a kenyeret, vagy épp a bort, ami szükséges! Tehát egészen máshogy vannak
szocializálva, más a felfogásuk, más a lehetőségeik! A lehetőséghez mérten kell lépésről
lépésre! Tehát, hogy itt versenyképes szociális gazdaság legyen, ahhoz kellene először
versenyképes gazdaság! Tudjuk, hogy hol tartunk, de én azt gondolom, hogy itt nem a
versenyképességről beszélünk jenen pillanatban! Nem mintha attól el lehetne tekinteni, de
gyakorlatilag most nem ez a szakasz, amikor ha azt mondjuk, hogy szociális gazdaság, meg
szociális szövetkezetek, akkor itt micsoda őrületes versenyképességet, meg őrületes! De
gyakorlatilag, hát objektíven sem lehet olyan, mint amiről te beszélsz! Na de itt vannak ezek
az elmaradt farmok! Valamit kellene kezdeni velük! Ide te is nagyon jól tudod, nem jön a
versenyképes tőke, nem jön a beruházó, nem hogy izére nem jön Szajolba, meg Tiszabőre,
hanem nem jön a nagyobb helyekre se! Csak alig-alig! Na, most ezekre a következő években
sem fog jönni, vagy legalábbis nagyon kicsi esély van rá!
- Ennek például oka, hogy nincsen megfelelő infrastruktúra!
Hársvölgyi Tamás: Egy csomó, vagy rengeteg oka van, de a helyzet az most, hogy nem jön!
Ellenben ott vannak az emberek, valamit kellene velük kezdeni, mert ha nem is lesznek
versenyképesek, meg nem is lesz olyan bérszínvonaluk, mint az akármelyik országban, vagy
még a város, vagy keletet, meg a Nyugat Dunántúlt összehasonlítva se lehet. Kellene valamit
kezdeni a falvakban élő emberekkel!
- Mit lehet szerinted?
Hársvölgyi Tamás: Azt gondolom, hogy oda kellene vinni a falvakra azokat a lehetőségeket!
Hát, hogyha az a falu önellátó lesz, az a falu előbb utóbb kihal! Hát onnan a fiatalok olyan
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szinten fognak elszivárogni, és olyan sebességgel, hogy 50 év múlva senki nem fog a faluban
lakni! Tehát, itt lehet arról beszélni, hogy ezek versenyképesek lesznek-e, lehet arról beszélni,
hogy önfenntartó lesz-e a falu! Hanem tevékenység, amiről egyáltalán szó van, vagy lehet,
hogy nem lesz önfenntartó se. Tudomásul kell venni, hogy ezt mindig támogatni kell! De még
mindig százszor jobb lenne támogatni rendszerszerűen, nem ilyen esetlegesen! Hanem
rendszerbe építve, ami itt nálunk évtizedek óta nincsen! Tehát rendszerbe építve támogatni,
hogy ezzel lehessen számolni, nem csak a másfél évre, amíg érvényes a projektírás, hanem
évtizedekre lehessen rá számítani! Azt mondom, hogy ennek fejében ezek az itt lévő emberek
majd ezt, meg ezt csinálják, termelik, megművelik, mit tudom, én mit csinálnak! És mindig
fogok tudni hozzá adni annyi támogatást. A közfoglalkoztatásba, ami olyan, mintha kidobnám
az ablakon az egészet, a rengeteg pénzt! Mert, hogy nem teljesíti azt a célt, amit egyáltalán
kitűztek! Na, tehát én azért mondtam, hogy így légy szíves már valamit mondani, mert nem
tudom, hogy hol tartunk most, hogy mit akarnak vele? Akarják-e támogatni
- Jelenleg van a szociális gazdaságra pályázati kiírás.
Hársvölgyi Tamás: Mi a célja? Csak imitt-amott lesznek pályázatok? Mit akarnak támogatni
rajta?
- Mert elsődlegesen a foglalkoztatást!
Hársvölgyi Tamás: Ok! Mennyi ideig akarják támogatni?
- Most például nyolc hónap!
Hársvölgyi Tamás: Tehát én erre pont azt tudom mondani, hogy az nálunk TÁMOP 1.1.1 lett!
Tehát mi bevontunk, mondjuk 100 főt Törökszentmiklóson a foglalkoztatásba, na és?
Megvalósítottuk a TÁMOP 111-et, de mi az állandó támogatásunkba nem tudjuk belevonni,
nem tudtuk volna belevonni ezt a személyi kört, akkor addig lettek volna foglalkoztatva!
Onnantól vége van a hat hónap, a nyolc hónap után! Én azt gondolom, ezeknek a dolgoknak
önmagában semmi értelme! Ez olyan, hogy van egy gyerekem, megszületik, és támogatom
másfél éves koráig. Tehát, és akkor onnantól oldja meg a problémáit! Ez lehetetlen feltétel,
nyilvánvalóan a gyerekemet legalább 18, de jobb esetben 23 éves koráig, míg elvégez egy
egyetemet, addig támogatom! Mikor már egyetemet végzett, és beszél nyelveket, akkor
kiengedem a világba, és akkor próbálgathatja a szárnyait, és mindig egy kicsit támogatom.
Alacsonyabb szinten támogatom, de támogatom! Általános mondás ez is, hogy nem halat kell
adni neki, hanem halászni megtanítani!
- Értem! Most olvastam, Teréz anya mondja, hogy ez a szokványos mondat, hogy ne halat,
hanem halászni! De az én szegényeim, mondja olyan gyengék, hogy a botot sem tudják
megfogni! Ez azért elgondolkodtatott!
Veresné Péter Judit: Rengeteg gondolatom van, nem tudom, hol kezdjem! Lent-e, vagy fent!
Szóval, hogy én nem tudom, az állami akarat felől végiggondolni az egészet, nem is az a
dolgom! Mert én nem tudom, mit akarhat az állam a szociális gazdaságtól, legyen az ő dolga!
Énnekem arról vannak gondolataim, én azt gondolom, tehát szerintem nincsenek társadalmi
szintű megoldások! Tehát szerintem, egy ennyire atomizált, és szegregálódott társadalomban
nincsenek társadalmi szintű megoldások, és ezt igazából, ilyen evidenciaként kellene kezelni,
mert akkor folyamatosan kudarcra van ítélve mindaz, amit csinálunk! Én ezt a gyakorlatban
úgy szoktam átültetni, hogy igazából elsősorban azokért vagyok felelős, akiket felvállalok.
Tehát kezdeném nyilván a saját családommal, azokkal az emberekkel, akiknek a munkáltatója
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vagyok. Számomra iszonyúan tiszteletre méltó mindaz, amit ti csináltok így a munka
világában, akik ugye tömegeket végül is foglalkoztattok. És én azt gondolom, hogy nem
tudom, lehet-e ilyen perszonálfizikai oldalról beszélni, tehát hogy szerintem, a
világgazdaságból így nem lehet kiemelni Magyarországot, és elkülönítve kezelni. Tehát, hogy
tudomásul kell venni. Mi ennek a kapitalista globális világrendnek a perifériáján vagyunk!
Vannak még nálunk is perifériálisabbak, akiknek már csak botjuk van, ugye, mint tudjuk. De
hogy azért az anyagi javak, mint tudjuk, a perifériától a centrum felé áramlanak. És igazából a
magyar társadalom, meg van szerintem verve, nem csak a magyar, hanem az egész régió,
ezzel az utolérős illúziókergető életvitellel. Tehát, hogy azért a média által, a reklámok által,
egész életfelfogásunk által van egy ígéret, egy valóra nem váltható ígéret, hogyha ügyesen,
szorgalmasan beállsz a sorba, akkor neked is olyan házad, olyan kerted, olyan autód, olyan
életszínvonalad lesz, mint mondjuk a németországi kertvárosi valakinek, vagy mondjuk, ha
valaki Ausztriáig megy el kirándulni, akkor ott is láthatja, hogy mi a különbség. És hogy
igazából ez egy illúzió! Tehát, hogy ebbe a zsákutcába szerintem családok tömegei sétálnak
be, és szerintem a magyar civil társadalomnak a kegyelemdöfést, azt a devizahitelek
eszkalációja adta meg. Mert, hogy az a típusú pszichés teher, ami mondjuk a családfenntartó
egy vagy két ember vállát nyomja, hogy a negyven ezres törlesztő részletből 170 ezres lett, és
magával ezzel a tudattal, hogy ö részt vegyen ilyen civil kerekasztal beszélgetéseken,
miközben neki ott van hátul az, hogy ne árverezzék el a feje fölül a házát akár, szóval ez egy
nonszensz! Tehát, hogy ez nem egy élhető dolog! Tehát, hogy eddig se volt igazán a
kultúrájában szerintem ez a típusú társadalmi elkötelezettség. Tehát az, ami civil szövetnek
nevezhetünk, tehát ez a szabadság kis köre, ugye amit a Bibó leír! Mindig is ilyen önmagára
irányuló dolgok voltak, tehát ilyen baráti körök! Most is vannak, ilyen munkahelyi, baráti,
családi alapon szerveződő körök, aki a maguk dolgait, minden, közösen vágnak disznót, meg
nem tudom én! Szóval vannak összejövetelek, ahol az emberek ezt a társas kapcsolataikat
ápolják! De hogy ez a legritkább esetben vesz olyan irányt, hogy egy kicsit kilássanak ebből,
és egymásokért is felelősséget vállaljanak, és felvállalják egymás problémáit, mert nyilván
nekik is megvan a saját baja, és hogy ez erre való! Idő, energia, és pénz, mert ugye ez a három
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy civil társadalom fejlődjön, hát igazából nincs!
- Illetve nem jönnek olyan számban össze!
Veresné Péter Judit: Biztos azt csinálnám, hogyha ez az én dolgom lenne, ami az államé, hogy
megkeresném azokat a közösségeket, amik vannak, megkeresném azokat a hálózatokat, amik
vannak!
- Ez a hatalomról szól
Veresné Péter Judit: Persze! Én azt gondolom, hogy tudomásul kell venni, hogy nincs
társadalmi szintű megoldás ezekre! Helyi közösségi megoldások lehetnek! De nem kell
megcsinálni ezeket a helyi közösségeket, mert azért vannak, tehát, támogassuk már meg
azokat, ahol van valami esély! És csináljunk már modell programokat, és adjunk már oda
forrásokat, hogy ahol van mozgás! Szóval tudjátok, hogy egy álló autót nem lehet
kormányozni! Ahhoz menni kell annak az autónak! Hogy kormányozni lehessen!
- Jó! Judit, te látod, a Széchenyi programirodában ezek a közösségek mennek be hozzád?
Veresné Péter Judit: Abból indulok ki, ami van! Tehát, hogy a Teljes Életért Nonprofit Kftnek a helyzetéből, meg az Esély, meg az Impulzus! Meg kell keresni, nekünk ez egyébként
alapítványi szinten nagyon bejön! Hogy már én nem keresek, tehát én megmutatom, ki
244

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

vagyok, megmutatom, mit akarok, és megtalálnak azok, akiknek meg kell, hogy találjanak! És
nekem is ez a szemüvegem van fönt, és például akartam is neked mondani, hogy van valaki
ebben a városban, aki szerintem olyan dolgot tud, amit kevesen! Az ilyen típusú dolgokhoz
hozzárakni, a lelki részét! Ez a Birizló Szabó Imre! Igen, tehát, hogy nekem ő az, aki mind
ezekről a dolgokról egész más metszetben tud gondolkodni, és rendkívül hitelesen! A
kulturális és kommunikációs különbséget! Tehát, hogy bejön az ügyfél, ugye most van ez a
fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. És hogy nem egy nyelvet beszélnek! Én tudok
annak az ügyfélnek a nyelvén beszélni, aki még azt sem tudja mi az, hogy pályázat! Most
hallotta a hírekben! És megjegyezte a címet.
- Melyik területen vagy?
Veresné Péter Judit: Szolnok, és Tiszazug, és térsége. TÁMOP, tehát humán! És ugye ez! És
ez, egyébként a Vegában sokan Leadereznek, egyszerűen van egy gát, ez a kommunikációs
kulturális gát, és nem tudnak ezek a programok átlépni! Mondjuk egy szakmunkás
végzettségű emberről, aki szeretne egy vállalkozást indítani. Megvan hozzá az elképzelése,
van esze, egyszerűen nem beszéli ezt a nyelvet, ami ismeretlen, az távol tart!
- Hát mondjuk, azokat a pályázatokat nem fogja, azt nem csodálom! Mert elolvassa az ember,
és azt sem érti, hogy mire lehet pályázni!
Veresné Péter Judit: Igen! De hát elvileg diszharmónia van, de hogy közben pedig az van,
hogy elvileg ezeknek az embereknek írják?
- Azon a nyelven kellene leírni!
Szabó Rudolfné: És hogy mindennel ez van! A helyi, mert, hogy hívják, a Skóciával
kapcsolatban elmondtad, hogy micsoda őrületes dolog, amit csinálnak! Emlékszel rá! Az arról
volt szó, hogy mindenben benne volt az önkormányzat, és nem kellett könyörögni neki! Na,
most itt menjél ki, nézd meg! Könyöröghetsz, előadod! Most utoljára, tudod mikor a befejezés
volt, és az egyik faluba hogy ott voltunk, én beszéltem a polgármesterrel, süket fülekre talál
az egész! Egy csomó ember szakmát szerzett a romák közül kiváló eredménnyel! És kérlek
szépen fölvették őket nagy nehezen, a közfoglalkoztatottak közé, mert külön kértük! Ötösre
vizsgáztak a szakmájukból. A szakmájukba rakta be, és nem ad neki a szakmájának megfelelő
bért! Mit akarunk akkor ezekkel az emberekkel? Mikor másfél évig egy csapat segítette,
támogatta! És utána becsapjuk! Tehát nincs összekötő kapocs! Hogyha az ember netalán
valami olyan helyzetbe kerül, hogy kapna segítséget, és elindulhat, akkor nem tud hová,
merre, mert helyben azonnal kidobják az első ajtón!
Veresné Péter Judit: Én még két dolgot akarok hozzáfűzni, most már jegyzetelek, mert el
fogom felejteni! Az egyik, amit Erzsike is mond, hogy én azt gondolom, hogy szükség lenne,
egy olyan nevezzük tanácsadó hálózatnak, amik magyarról magyarra fordítanak! Tehát, mert
kellenek ezek a hídemberek, akik így át tudják egyszerűen hidalni ezt, mert különben ez a
társadalmi kettéválás ez, és ugye hol csapódik le? A magánéletben! Tehát a gyerekkel egy
iskolapadban fog ülni.
- Nem lehet, hogy a támogatás közvetítő tanulja meg? Érted? Magyarul arra gondolok,
megvan az EU-s terminológia szerinti, szaknyelv szerinti pályázati kiírás, és van egy
szervezet, aki meg lefordítja. Így gondoltad a lefordítást?
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Veresné Péter Judit: Mondjuk! Ez nem csak az EU-s pályázatokra minden programban
kellene! Mi lenne, ha nem is kellene ilyen pályázatokat írni, mondjuk? Hanem lenne
közösségi tervezés, és kiderülne, és lenne egyeztetés, hogy nektek most erre, nektek most arra
van szükség.
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2. FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ
Fókuszcsoportos interjút vezette: Dr. Barancsi Ágnes
Résztvevők:
Flash Péterné- Impulzus Egyesület
Pollákné Cser Edit- Családi Civil Információs Centrum
Gál Lászlóné- Nagycsaládosok Egyesülete
Zanáné Komáromi Edit- Rák Ellen Együtt Egymásért Jász-Nagykun-Szolnok megye
Somogyiné Lajkó Piroska- Olajág Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete
Burai István- Tesz-vesz Ifjúsági és gyermek Alapítvány
Egedi Ilona Bizalom Mentálhigiénés Egyesület
Nagyné Lenthár Katalin- Bizalom Mentál-Higiénes egyesület.
Kozák Csaba- Szer-Telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület (Szefisz)
Fókuszcsoportos interjú helye, ideje: Szolnok, 2013. június 18.
- Egy bemutatkozást kérek.
Zanáné Komáromi Edit: Zanáné Komáromi Edit, a Rák Ellen Együtt Egymásért JászNagykun-Szolnok megyei egyesületnek a titkára vagyok. Szerintem nagyon fontos a
vezetőnek a személye, motiváló egy egyesület, vagy közösség életében, mert elhivatottsággal
jelenik meg a szervezetek körül. Fontos, hogy mennyire elhivatott az adott célnak. És hogyha
jól elhivatott, vagy jól tudja működtetni a szervezetét, akkor sok embert meg tud nyerni, de
hogyha csak formálisan van ott vezetőként, akkor már az a szervezet, szerintem elúszik, nem
marad meg! Mert nincs meg az, mint a vállalkozó szférában is, énnekem érdekem az, hogy az
a szervezet jól működjön, hogy meg tudjak nyerni több embert az ügyemmel!
Nagyné Lenthár Katalin: Nagyné Lenthár Katalin vagyok. Korábban a Rákbetegek Országos
Szövetségénél dolgoztam 18 éven keresztül. És ez volt a tapasztalat! Hogy ha vezető, hát
meghalt mondjuk, az egyesület, vagy klub nem működött tovább! Mert ha viszont valaki
tudott, tehát volt utánpótlás, akkor újra összefogta a csapatot, és akkor ment tovább! Tehát
nagyon fontos a vezetőnek a léte, meg a személyisége, meg az, hogy gondoljon a jövőre is,
hogy utánpótlást neveljen ki! Na, most, visszatérve a Bizalom Mentálhigiénés egyesületre, mi
sok-sok év óta dolgozunk együtt az Egedi Ilonával. És keresnénk utánpótlást, mert ugye telik
az idő! És nehéz, nagyon-nagyon nehéz találni azt, aki elkötelezett, aki lelkesen csinálja, aki
beleteszi a szakértelmét, idejét, mindent. Ha fiatalt akarunk munka mellett, ez ugye szinte
lehetetlen, mert ugye ez is egy 24 órás működést biztosít, ez az egyesület, a lelki segély
szolgálatnak. És egyszer az, hogy valaki annyi időt beletegyen, és egy az, hogy ezek a
pályázatok, meg minden egyre bonyolultabb, egyre több időt igényel, és ezt valaki munka
mellett, család mellett, csinálja, embert próbáló. Nem egyszerű, tehát nagyon személyfüggő!
Egedi Ilona: Egedi Ilona vagyok, a Lelki Elsősegély telefonszolgálatnak a vezetője. A Lelki
Elsősegély telefonszolgálat, egy hálózat az országban, és nem olyan régen még 36 ilyen
telefonszolgálat volt, ma már csak 20-an vagyunk. Ebből a 20-ból 7 olyan, aki 24 órában
működik, a többi csak bizonyos kevesebb óraszámban! Mint a Magyar Lelki Elsősegély
Telefonszolgálatok Szövetségének egyik alelnöke belátásom van arra, hogy hogyan is szűntek
meg azok a szolgálatok, akik egyébként már hosszú ideje működtek, mert általában nem egy
két évet dolgoznak, van, aki már 40 éve csinálja ezt a szolgálatot, hál istennek, ők még talpon
vannak! De amikor elfogyott az egyesületnek, vagy alapítvány elnökének az ereje, és már
247

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

nem tudta olyan lelkesedéssel csinálni ezt a feladatot, akkor egyszerűen az lett a vége, hogy
ha ő kilépett, akkor megszűnt! És egy csomó egyesület, illetve lelki segélyszolgálat ezért
szűnt meg, mert a vezetője változott, vagy nem tudta már olyan intenzitással csinálni.
Gál Lászlóné: Gál Lászlóné vagyok, a Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok elnöke, és
véleményem szerint is, azaz igazság, hogy ha nincs utánpótlás, - mennyire fontos a vezető
személye -, feloszolhat egy egyesület! Az én esetemben, amikor elvállaltam az egyesület
vezetését, akkor az elkövetkezendő időkben mindent megtettem tehát tanultam pénzügyet,
képzésekre jártam. Tehát minden olyan dolog, ami kellett egy egyesület vezetéséhez, azt
végigcsináltam! Egy idő után rájön az ember, elért valami eredményt az egyesület hosszú
távon, most hosszú ideje stagnál, és keresem én is az utódom. Mondják, hogy azt látják, hogy
amilyen szintet elérünk, vagy amilyen vezető volt a vezető, vagy voltam én, jelen esetben, ők
azt nem tudnák csinálni! És akkor most, hát nem jobb, hogy megszűnik az egyesület, de most
megint a nulláról kell kezdeni, de hát mondtam, hogy valahol minden így indul!
Polákné Cser Edit: Civil Információs Centrum. Én is csak csatlakozni tudok a többiekhez! A
civil törvény változása miatt most a civileknek nagyon sok változással kell szembenézniük,
nagyon sok felelősség van, ami kell ahhoz, hogy a működésük az gyakorlatilag biztosított
legyen következő években is. Itt elég, ha csak a közhasznúság kérdéséről beszélünk, amit
2014-ig el kell érniük. És mi azt tapasztaljuk, - járva a megyét, és itt nyilván a városban is
nagyon sok rendezvényen is részt véve, és folyamatosan beszélve a civil szervezetekkel -,
hogy nagyon nagy probléma az, hogy a civil szervezetek vezetői belefáradnak a
szélmalomharcokba, és hogyha valahol feladja szervezet vezetője, akkor ott azt lehet látni,
hogy a szervezet össze is omlik! Tehát most a jogászunkkal karöltve képzést is tartunk, és
tényleg azt látjuk, amit mondtatok, hogy nincs utánpótlás! Nem nevelődik ki egy olyan kör,
aki helyébe tud lépni annak a vezetőnek, aki már mondjuk egy kicsit belefáradt ezekbe a
harcokba, amiket az előző években kellett neki vívni, akkor ott kész! Meghalt a szervezet. És
ez azért nagyon nagy kár, mert nagyon sok értékes szervezet van! Nagyon sok olyan szervezet
van, akinek nagyon hasznos a tevékenysége, csak éppen a törvényi előírások, ez a sok-sok
jogszabály, az elektronikus pályázás, a pályázatoknak az elszámolási nehézsége, beszélhetünk a NEÁ-ról -, hogy ott milyen nehézségek támadtak! Hát ezek mind-mind
nehezítik a civil szervezetek működését! És ehhez tényleg nagyon elszánt emberek kellenek,
és a fiataloknál ezt nagyon nehéz elérni, hogy ennyire elszántak, és agilisak legyenek, hogy
ezt csinálják!
- Köszönöm szépen! Nézzük a következő megállapítást! Több elmélet létezik arról, hogy
melyek a szükséges készségek, és képességek a sikeres vállalkozó számára! Most még egyszer
mondom, a társadalmi vállalkozók. Én most nem sorolom fel az elméleteket. Kérdésem az,
hogy milyen készségei legyenek a társadalmi vállalkozónak?
Kozák Csaba: Kozák Csaba, Szertelen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület.
Legfőképpen nagyon fontosnak tartom, hogy készségről beszélnék itt elsősorban!
Együttműködésre, nem is mondanék most többet hirtelen!
- Tehát egy együttműködés, ami nyilván egy olyan összetett készség, ami nagyon sok elemre
bontható! Van-e más gondolatotok?
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Pollákné Cser Edit: Tehát, ahol az imént abbahagytam a mondatot, hogy kell, hogy legyen
benne agilisság! Legyen nagyon elszánt, hogy csinálja! Felkészült kell, hogy legyen! Tehát,
hogy ismerje a jogszabályokat! Azért, szerintem, aki civil szervezeti vezető, az tudja azt, hogy
igenis a civileket, és nagyon sok jogszabály köti! Nagyon sok mindenre figyelni kell, és éppen
amiatt, hogy nincsen egy olyan munkavállalói kör körülötte, hogy a különböző funkciókra,
különböző embereket fel tud venni, és beleássa magát abba az egy témakörbe, sajnos nálunk a
szervezet vezetőjének nagyon felkészültnek kell lennie, mindenre figyelnie kell! Mert elég
csak egy kicsi hiba, és akkor már a NAV, vagy bármelyik hatóság az belénk tud kötni, és
annak bizony súlyos pénzügyi következményei lehetnek. Tehát iszonyat felkészültnek kell
lennünk, nagyon elszántnak kell lennünk! Tehát nagyon fontos az, hogy az a civil szervezeti
vezető, vagy az a sikeres szervezeti vezető, hogy a szervezete sikeres tudjon lenni, ahhoz
tényleg felkészült, és naprakész legyen! Illetőleg, hogyha valamelyik témában ő nem jártas,
akkor kik legyenek, azok a kompetens személyek ahonnan azokat az információkat be tudja
szerezni! És ez végül is a Csabához kapcsolódik ahhoz, hogy kell, hogy nyitott legyen mások
felé, és be tudja gyűjteni azokat az információkat! Tudja azt, hogy minek, hol lehet
utánanézni, hol lehet utánajárni! Nagyon sokoldalúnak kell lennie szerintem, ahhoz, hogy
sikeres legyen!
- Köszönöm!
Nagyné Lenthár Katalin: Azt gondolom, hogy a kommunikáció az meghatározó, hogy tud
kommunikálni! Egyrészt a külvilággal, másrészt pedig magával a szervezettel, az egyesülettel,
a csoporttal. Az emberekkel való bánásmód is nagyon fontos! Ugyanúgy, a kapcsolattartás
egyéb szervekkel, lobbizni, elmondani azt, hogy miért jó az, hogy én vagyok! Mármint az
egyesület, az a tevékenység, miért kell? Sok területen!
Zanáné Komáromi Edit: Én is csak ugyanezt tudom elmondani, mint az előzőek, hogy nagyon
jól tudja menedzselni a szervezetét! A külső, belső kommunikációja jól működjön!
- Akkor a következő véleményt nézzük! Hát ez egy kritika! Ugye itt arról van szó, hogy
gyakoriak a lift jellegű támogató programok! Amikor kiemeljük a környezetből,
foglalkoztatásban, segítő szolgáltatásokban részesítjük a tartós, vagy nem tartós
munkanélkülit, álláskeresőt. És aztán vége a programnak, és visszaesés! Van-e ilyen
tapasztalatotok, illetve az a kérdés, hogy van-e stratégia erre? Vagy van-e javaslatotok erre,
hogy ezt hogy lehet megoldani? Mert a támogatók, támogató programoknak tudjuk, hogy ez a
sajátossága, hogy egyszer vége van! Tehát a projektnek ez a lényege, hogy van eleje, és vége!
Flash Péterné: Flash Péterné vagyok, az Impulzus egyesülettől! Nekem volt alkalmam az
előző munkahelyemen ilyen lift jellegű programban részt venni! Ahol hajléktalan embereknek
a foglalkoztatását, és a képzését próbáltuk megvalósítani! És, hát ez egy bizonyos
időintervallum alatt lezajlott. Képeztük, foglalkoztunk velük, és utána ugye nem maradt
semmi! Ez valóban így van, hogy vége a programnak, vége mindennek! De, hogy elveszítjük
a nehezen megszerzett bizalmat, én ezt azért nagyon minimális esetben tapasztaltam! Az
ügyfeleinknek akkor az volt a véleménye, hogy mindent kaptak ebből a programból, és hogy a
későbbiekben is profitálni tudnak belőle! Rengetegen voltak úgy, hogy nem volt szakmájuk!
És legalább szakmát szereztek, legalább dolgoztak egy bizonyos ideig, legalább megismerték
azt, és bármikor mégis újra el tudnak helyezkedni, illetve, hogy saját maguknak be tudták azt
bizonyítani, hogy olyan emberek, akik már 15, meg 20 éve nem csináltak az égvilágon
semmit! Azok ismét tudnak beülni az iskolapadba, tudnak készülni, tudnak tanulni, képesek
levizsgázni, jól tudnak teljesíteni, és utána képesek elhelyezkedni! Tehát ez a vége jó, hát
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persze volt egy minimális, elenyésző százalék, aki ezt így gondolta. De nekem inkább pozitív
a tapasztalásom!
Pollákné Cser Edit: Nekem még az jutott eszembe ahhoz, amit Zita mondott, hogy mi is évek
óta valósítunk meg foglalkoztatási projekteket, mint szociális szférában lévő szervezet. És
vannak emberek, akik gyakorlatilag mindig visszatérnek a projektjeinkbe! Tehát, hogy
ismétlődnek! Tehát, csináltunk egy projektet 2005-ben, benne volt, kiképeztük valamire,
aztán volt 2007-ben egy projektünk, akkor ugyanez az ember jött, most más valamire
képeztük ki. És így folyamatosan valahogy begyűrűzik hozzánk. Azt lehet mondani, hogy
hűséges a szervezethez. Keresi valahol mindig azt, milyen futó projektünk van, hogy tud ő
abban részt venni, és ha másként nem, akkor az Önkéntes Centrumba bejön, mert most éppen
az van. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nemcsak azoknál az embereknél, akik nálunk
voltak, hanem tényleg az önkéntes centrumba bejönnek, és próbáljuk feltérképezni, hogy
milyen végzettségei vannak? Hova lehetne őt közvetíteni? Vagy, hogy lehetne neki egyáltalán
segíteni, hogy álláshoz jusson? Azt tapasztaljuk, hogy másoknál is ugyanez van! Tehát, hogy
nagyon sok tanfolyamot, képzést, pár hónaposat, fél éveset, nem OKJ-sat, OKJ-sat
elvégeznek, nagyon sok ilyen szerzett tudásuk van, és valahogy mégsem tud vele
elhelyezkedni. Tehát én ezt tapasztalom, folyamatosan azoknál az FHT-soknál, akik bejönnek
hozzánk. Nincs 8 osztályos általános iskolai végzettsége, egyébként meg végzett ilyen olyan
tanfolyamot, és nyilván valóan nincs mögötte az, hogy ezzel ő bármit is tud kezdeni.
Lendítettünk rajta, meg egyre ügyesebb, egyre okosabb. Mert ha bejön hozzánk, és projektről
van szó, akkor már tudja, hogy mit, és hogyan kell. De ettől függetlenül meg, nem tud
elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
EI: A Lelki Segély Szolgálatba jelentkezők általában érettségivel rendelkeznek, illetve
valamilyen felsőbb fokú végzettséggel, de hát a minimum, azaz érettségi. Azt tapasztaljuk,
hogy a képzés után, személyiség - és készségfejlesztő tréning van benne, meg kommunikáció
is a gyakorlati képzésen kívül! Annyira megváltozik a személyisége, a dolgokhoz való
hozzáállása, a kommunikációja. A száz órás képzés után kinyílnak, megváltoznak, kivirulnak,
és elmennek más állásba! Képessé vállnak arra, hogy találjanak munkát maguknak!
- És itt van a kulcsa szerintem, amit te beszéltél!
Vállal azért egy-két ügyeletet egy hónapban, de hogy a személyiséggel foglalkozni nagyon
fontos dolog! Mert az ember annyi változáson megy át egy ilyen tréning során, hogy képes
lesz munkát találni!
- Köszönöm szépen! A következő megállapítás! A szociális vállalkozások képesek gazdasági a
társadalompolitikai célokkal hatékonyan, és gazdaságosan megvalósítani. A tévhitekkel
ellentétben számos példa van, a kooperáció, vagyis az együttműködés sikerére, elméletben is
mindenki elismeri fontosságát, továbbá a gyakorlatban is magas az összefogás, a partnerség,
az együttműködés. Csabának adom, hogy azért, mert ő hozta szóba az együttműködést. Hogy
te szerinted ez működik? Tehát tényleg tévhit az, hogy nem tudunk együttműködni?
Kozák Csaba: Leragadtam az előzőnél! Óriási fontos, - csak gyorsan hozzáfűzöm -, a
személyiséggel való foglalkozás! Óriási fontos! Nekem egyébként olyan csodálatos ajándék a
változás, hogy én valamikor szenvedély beteg voltam! Szenvedélybetegségem árán kaptam
egy hatalmas ajándékot, hogy azokkal a felnőttekkel tudok foglalkozni, - most már 13 éve
elmúlt -, akik nem kezdjük el most elmondani, hogy mi miatt, mert azt hiszem, hogy nem ez a
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feladatunk!
Belekeveredtek,
lesüllyedtek
tulajdonképpen
a
mélypontra,
szenvedélybetegségükbe. És azokkal az emberekkel, hogyan lehet őket valamilyen formában
visszaintegrálni az életbe? A nagybetűs életbe? Amiből kikerültek. És ugyanúgy a fiatalokkal.
És ez a kettősség az, ami, illetve kétféle feladat az, ami egymást, gyakorlatilag ki tudja
egészíteni. Hiszen a fiatalok, akik most - teljesen mindegy, hogy milyen fiatalok -, iskolában
tanulnak-e, vagy az utcán sétálnak, vagy éppen a plázában, azok a fiatalok is felnőttek
lesznek. Felnőttek lesznek, és úgy lesznek felnőttek, hogy gyakorlatilag nincsen munkájuk,
amiről itt beszélünk, satöbbi. Hanem, hogy működik ennek a gyakorlati, ebből a gyakorlati
kilábalás? Tehát egymást így segíteni! Nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem tudom, hogy
ki mennyire nem hajlamos arra, hogy együttműködjön! Én azt tudom, hogy az előző
életemben, én azt hittem, hogy én meg tudok mindent magam oldani!
- Mondjuk nem spirituális értelemben, az előző életedben?
Kozák Csaba: Mindenféle értelemben használom most az előző életemet! Mert az előző
életemben egy olyan vállalkozó voltam, - ráadásul a kommunizmus terméke, meg olyan
formában is a kommunizmus terméke, hogy megszülettem és egy eléggé komoly, olyan
családi háttérrel, amiből én jöttem, mégis felemelkedtem a kommunizmus termékeként -,
mérnökké váltam, és utána dolgoztam a szakmámban néhány évet, és elmentem
vállalkozónak! Hát itt le is zárult az én előző életem! Azt hittem, hogy mindent meg tudok
oldani! És nagyon nagy igazság, hogy egyedül nem megy! Mai fiatal, vagy nincsenek mai
fiatalok! Én is voltam mai fiatal, akkor az idősek azt mondták, hogy ezek a mai fiatalok! Én
nem mondom azt, hogy ezek a mai fiatalok, mert közöttük élek, mégpedig nagyon sokkal
vagyunk kapcsolatban, és ezek a fiatalok, semmivel sem rosszabbak, semmivel sem
másabbak, amikor én fiatal voltam, ők is próbálják önmagukat megvalósítani, hiszen ezt
kapják, a most már 70 vagy 80 évnél tartunk? Népbutítás által! A médiákból satöbbi. Nem
működik! Úgy működik a dolog, hogy ha valaki eljut odáig az életében, hogy elfogadja azt,
hogy a másik is tud valamit, a másikkal, ha összefog, akkor együtt sokkal többre vagyunk
képesek! Akkor fog ez az ország is egyébként, itt Európa közepén, itt ebben a pici országból,
a maga szellemi talentumaival együtt sokkal magasabbra emelkedni, és megmaradni,
fennmaradni. Mert itt ez a legfontosabb, mert ez az ország, a történelem viharaiban fenn
maradt eddig, hát ezután is fenn fog maradni. Nem tudom, hogy ki hogy gondolja, nem
veszett el Magyarország! Azért nem veszett el Magyarország, mert bennünk él tovább! Tehát,
ha bennünk úgy tud továbbélni, hogy mi azt mondjuk, hogy hajlandóak vagyunk egymással
összefogni, én most ezért dolgozom most gyakorlatilag másfél év óta. Most mondhatom azt,
hogy szinte hetente kötök egy együttműködést, megállapodást! És azért kell, hogy ezáltal
megtudjuk azt, hogy a másik miben tud minket segíteni, de ne zárkózzunk el attól, hogy mi
miben tudjuk őt segíteni! És utána az szépen le fog bomlani. Megépítjük a piramisunkat, a mi
hálózatunkat! Az által el fogunk jutni, az alsó pontjáig, akik tulajdonképpen azok, akikkel
foglalkoznunk kell! És akkor azok az emberkék, ha személyesen elkezdünk velük,
személyesen, szigorúan, izzadtsággal, ha kell foglalkozni, személyre lebontottan, akkor, azaz
emberke megkapja a motiváltságot, meg tőlem fogja megkapni a motiváltságot, nagyon fontos
dolog, vagyis vissza is kerülünk oda, hogy, és itt nem magasztalom itt saját magamat a
feleségemet, mert azért ketten vagyunk az ember! Hogy mennyire elhivatott az a vezető,
főleg, aki olyan emberkékkel foglalkozik, akik lesüllyedtek valamilyen módon, vagy még el
sem jutottak az emberségig. Mert ha példát nem lát, csak azt látja, hogy ő dirigál, ő
megpróbálja a frankót megmondani! Ma már nem lehet a frankót megmondani! Egyszerűen
nem lehet a frankót megmondani, fiataloknak meg végképp nem lehet a frankót megmondani,
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hát mert ő jár a nagy Verseghy Gimnáziumba. Én is a nagy Verseghybe jártam, mégis
alkoholista lett belőlem! Már bocsánat, ez nincs meghatározva, hogy ki mennyit tanul, mert
nem azon múlik! Attól még lesüllyedhet! És nagyon sok olyan van, aki értékes ember,
egyébként értékes ember. Na, most hogyha le tudok jutni addig, na, most én Pál apostolt
tudom idézni, hogy zsidóvá lettem, és nem hirdetem az igét tovább! Mindeneknek mindenné
lettem, mindenképpen meg van, csak némelyeknek, nekünk ez a vezérigénk az
egyesületünknél! Nagyon fontos dolog az, hogy az ő nyelvén is meg kell próbálnunk őt
valahogy motiválnunk! Bocsánat, hogy egy kicsit belemerültem!
- Köszönjük szépen, őszinteségedet is. Katalin kérlek, folytasd, tehát az együttműködés,
partnerség.
Nagyné Lenthár Katalin: 23 éve dolgozom a Bizalom Mentálhigiénés egyesületben, és ennek
a fejlődését végigkísértem tulajdonképpen, ahogy indultunk, a lelki segély szolgálatban
muszáj együttműködni, mert ott egyedül ül valaki a telefonnál, de mégis a csoport dolgozik!
Tehát ott nem lehet úgy, hogy én, hanem mi! És, hát tényleg, ennek a fejlődése nagyon szépen
látszik, és nemcsak a csoport, a helyi, hanem az országos! Ahogy Ilona is mondta, hogy végen
35, most 20 lelki segély szolgálat működik! És ezért konkrétan együtt kell működnünk, és
hogy egységes legyen a szemléletünk, mert egy a hívószámunk! Hát muszáj, hogy egységes
legyen a szemléletünk, hanem konkrét dolgokban is, hogy akkor hogy legyen! Megbeszélni,
hogy csináljuk, mi legyen? Tehát, hogy gyönyörű az együttműködés összehangolódása!
Kialakulása, a lelki segély telefonszolgálatoknál! Hát, ha mindenütt csak a fel lenne ennek,
roppant elégedett lennék, azt gondolom!
- Na de hát a név kötelez! Egy együttműködés a bizalmon alapul! Ez a legfőbb tőke!
Nagyné Lenthár Katalin: van egy nagyon jó szlogenünk, amit érdemes volna mindenkinek
ismernie. Beszéljünk egymásról.
Gál Lászlóné: Megerősíteném az összefogást és én nem is hasonló szervezetek között, hanem
városi civil szervezetek között, érzem azt, amikor én hozzájuk fordulok, ők is civil
szervezetek, de valamivel tájékozottabbak jobbak nálunk.
Rendezvények terén a
sportcentrum, tehát vannak többen, akik nagyon együttműködőek. De ugyanezt a partnerséget
találtam meg a Család műhely rendezvényére eljöttem.
Itt is sokan megerősítettetek abban, hogy szívesen segítetek.
Pollákné Cser Edit: Megint az FHT-ket tudom felhozni, egy nagyon jó városi példának. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatásoknak, ahhoz, hogy meglegyen a jogosultságuk, azért 30
nap önkéntes tevékenységet kell végezni. Nyilvánvaló, mi mint Önkéntes Centrum a
közvetítést elvégezzük ki mikor, hova kell menjen, de mi ezt egyedül partnerség nélkül nem
tudnánk megcsinálni. Egy városi összefogás kellett ahhoz, és nem csak civil szervezetek,
hanem intézmények is, ahhoz, hogy legyen ezeket az embereket hova közvetíteni. Hogyha itt
a városban nem tudtunk volna partnerséget kiépíteni ebben a témában, akkor nem volna
gyakorlatilag országosan példaértékű az, ami Szolnokon megvalósult, ebben a témában, hogy
tényleg több mint 50 órát le tudtak dolgozni,az emberek, több mint 600 főnek tudtunk ilyet
nyújtani, úgy, hogy egy árva fillért nem kapunk érte,hanem mi csak bevállaltuk ezt a
tevékenységet. De kellet hozzá az a nagy partnerség, kellett hozzá az a 103 szervezet, akikkel
mi ebben együtt működünk, és akik fogadó készek arra, hogy igen segítsünk az embereknek.
Attól függően attól, hogy melyik ember mire képes, mert sajnos van olyan, hogy alá kell írni,
a gyerekével jön, a gyerek tölti ki a regisztrációs lapot. Van diplomás ember is, ilyen a skála.
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Ahhoz, hogy megtaláljuk, hogy kit hová, milyen feladatra, ehhez kellett az összefogás, és ez
példaértékű volt, ami Szolnokon megvalósult.
- Nagyon köszönöm, hogy elmondtad, Nézzük a következőt. Az egyik kérdés, hogy a szociális
vállalkozásoknak megkülönböztetett támogatási szükségleteik vannak. Ez ugye azt jelenti,
hogy nem lehet besorolni, nem lehet általánosan azonos támogatást nyújtani, vagy
ugyanolyan mértékűt. Nagyobb figyelmet és megértést igényelne, az állam a bank a közösség
részéről. Egyre több tanácsadóval kellene segíteni az információnyújtást. Segítő kezeket kell
nyújtani a pályázatok során, marketing, üzleti terv, menedzsment készség kialakításában.
Tőkéhez jutás, erről beszélt Márti. Gyakorlatilag semmink nincs, ahhoz hogy kiszámíthatóan
működjünk, szükség lenne valamire, vagy egy stabil ingatlan, vagy tőke, hogy nagyobb
pályázati biztonságunk legyen, nyilván sok gondolatot elindíthat ez.
Nagyné Lenthár Katalin: Elolvastam az egészet, amit kiemelnék, szükséges a szociális
vállalkozásoknak a létét a köztudatba való elterjesztése, ha ehhez lehetne valamilyen
segítséget kapni. Például, ha az ember hall olyat valaki öngyilkos lett, gondolja a francba, ha
tudott volna arról, van lelki segély szolgálat lehet hogy élne még. De hát mindenki nem tud
róla, és azt gondolom, egy csomó mindenről nem tudunk, meg nem tudnak azok az emberek,
akiknek szükségük lenne erre. Biztos nagy segítség lenne, ha valahogy ezt jobban lehetne
tudni, hogy milyen szolgáltatások vannak.
Somogyiné Lajkó Piroska: Somogyiné Lajkó Piroska a Mozgássérültek Egyesületének az
elnöke Jászberényből. Jó lenne a megkülönböztetett támogatás, például csatlakozom a
nagycsaládosokhoz, nekik sincsen ingatlanuk. Hetente két-három óra hosszát vagyunk
beengedve egy irodába, ami kétszer 2.5 méteres. Kerekesszékkel nem lehet bejönni. Ezt
tovább nem is szeretném részletezni. Igaz, hogy akadálymentes épületben van, de hozzánk
nem lehet eljutni. Hiába vannak segédeszközeink, hogyha nem tudjuk, hol tárolni. Bejön az
illető, megbeszéljük, mire lenne szüksége, és majd akkor én mikorra tudom neki bevinni,
vagy elvinni a lakására, vagy a kórházba, mert ott van rá szüksége. Sőt még az iratainknak is
csak egy részét tudjuk ott tárolni. Mert nincs hely. Örülünk, hogy oda beengednek, de jó
lenne, hogyha lenne egy állandó helyünk ahol nem csak hetente 2-3 óra hosszát lehetünk.
Nagyban segítené a működésünket, mert akkor nem havonta egyszer tudnánk összejönni,
hanem sokkal gyakrabban, sokkal jobban tudnánk tartani a tagsággal a kapcsolatot.
- Szerinted kinek a dolga lenne biztosítani ezt nektek?
Somogyiné Lajkó Piroska: Az önkormányzat ennyire volt nyitott. A vállalkozók, nagyon
készségesek, nagyon segítőkészek, szóban.
- Nem sikerült mozgósítani.
Somogyiné Lajkó Piroska: Nem sikerült az, hogy bázist kialakítsunk.
Gál Lászlóné: Nekünk nagyon sok éve visszamenőleg, sok problémánk van azzal, hogy
nagycsaládosak vagyunk. Ez a társadalomkülönböző rétegeinek számára nem egyértelmű, és
nem elfogadott. Pedig jó pár éve már, nagyon sok civil szervezet programjába bekerültünk,
sőt nagyon sok helyen foglakoznak a családdal. Mi így hátrányban érezzük magunkat. Civil
szervezet más nincs nagycsaládos, de van egy másik a Széchenyi Lakótelepért Egyesület. Mi
őket érezzük „vetélytársnak”, velük nem tudjuk felvenni a lépést, semmilyen tekintetben.
Pályázat terén is a forrásmegszerzéssel elég sok nehézségünk van. Nem a pályázat
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megírásával. Be kell bizonyítanunk az értékeinket, de ezt se tudjuk. Sajnos az elfogadással
van egy kis gond. Jó lenne, ha a jövőben ez más meglátásba kerülne.
Pollákné Cser Edit: A társadalom mennyire másképp áll hozzá, azt tapasztalom Szolnokon is,
meg más településeken is. Hogy különböző szervezetek még a másik munkáját se feltétlen
ismerik. Nagyon sok olyan rendezvényünk van, ahol beszélgetünk, és rácsodálkoznak az
emberek egymásra, hogy nahát, ti ilyet csináltok, nem is tudtam. Egyébként meg egy
városban élünk, tesszük a dolgunkat. Amit Ilona mondott, hogy beszélgetni kellene
egymással.
Lehet, hogy azt tudjuk, ez a szervezet ezzel foglalkozik, de az csak egy része neki, lehet, hogy
annál több mindent tesz. Nincsenek információink egymásról.
- Nagyon fontos dolgokat mondtál.
Nagyné Lenthár Katalin: Azt gondolom, hogy a civil szervezetek nagy része állami feladatot
vállal magára. Nagyon sok ilyen szervezet van, ami abban segít az embereknek, hogy
egészséges legyen. Hol jelenik ez meg, hogy átvállalja a civil szervezet az állami feladatot.
- Köszönöm szépen. Gondolatban nagyon gazdag, felkészült a társaság.
Utolsó képünkre kérem a reakciótokat. Mit gondoltok erről, hogy valójában hosszú távon jól
előkészített programokat érdemes indítani, és hogy szükség van arra, hogy vállalkozói kultúra
eljusson a civil szervezetekhez is. Ahhoz, hogy fenntartható legyen, ahhoz szükség van erre.
Hogyan látjátok ezt?
Zanáné Komáromi Edit: Zanáné Komáromi Edit vagyok, fontosnak tartom azt, hogy hosszú
távú tervekkel is rendelkezzen egy civil szervezet, vagy az egész rendszer. Kiszámíthatóbbnak
kellene lenni. Az, hogy vállalkozó kultúra jelenjen meg, szerintem az minden szervezet
működéséhez nagyon fontos.
- A vállalkozói kultúrának a leglényegesebb eleme, az hogy kockázatot vállalok.
Nagyné Lenthár Katalin: A kockázatvállalásról mindig beszélhetünk. Az nem kockázat
vállalás, hogy dolgozunk, pénz nincs, nem tudjuk miből lesz, és hogy lesz. Mi így működünk
húsz éve. Ez mi, ha nem kockázatvállalás? Hiszünk az emberi erőforrásban, mert arra tudunk
alapozni azt, gondolom. A hosszú távú terv nagyon jó, ha van, de ha nincs rá lehetőség,
kapacitás, emberi, vagy anyagi. Amit Te mondtál az elején Ilona, a „liftezés”, de ott tudom,
megerősödik a lelkem, az önértékelésem, és máshogy lép tovább. Azt gondolom, hogy
hasznos akkor is ha rövidtávú, akkor is, ha hosszú távú. Akkor is ha három képzésre elmegy,
de sehova nem jut. Majd a negyedik után hátha mégis. Nem biztos, hogy csak az egy hosszú
távú az, ami eredményes, lehet négy rövid is. Biztos, hogy az eredményesebb, de mivel nincs
mindig erre kapacitás, szerintem nem haszontalan a rövidtávú is.
Burai István: Két évre szóló programok futnak az unióval, szerintem már az elég sok.
Nem gondolom, hogy hét évre szóló programokat kellene csinálni. Már a kettő év is bőven
sok, a beláthatóság tekintetében. Ez nem azt jelenti, hogy hosszú távra nem lehetne
gondolkodni. Ahhoz valóban csatlakoznék, volt egy dia, ami arról szólt, hogy a programokba
bevontak hogyan élik meg a föl-föl dobott pénzt. Nyilván ez a szervezet életére is vonatkozik,
ha egy szervezet tud valamilyen kapacitást bővíteni, de aztán hiányzik, ez agyonnyomja a
szervezetet is. Példaként mondanám a Csillagpor Egyesület. Van egy olyan csapat, aki várta a
következő projektet, mire megszületett a döntés, el kellett menniük dolgozni, mert egy évet ki
254

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a vidékfejlesztésben

tud arra várni. Azért ezt nem gondolnám, hogy hosszútávra kellene ilyen módon tervezni. A
vállalkozói kultúrához azt gondolom, inkább afelé kéne, nyitni, hogy ne váljon annyira szét a
humán és a pénzügyi szektor. A vállalkozói kompetenciával alapvetően nincsen baj. Múltkor
találkoztunk egy kaposvári szervezettel, igen azt érdemesnek találnám. Ez a Compass
Egyesület. A hölgy az 10-15 évvel ezelőtt pénzügyi tanácsadó volt, egyébként biztosítást, és
egyebeket is csinált. Most pedig egy ifjúsági szervezetet vezet, és mellette van egy pénzügyi
tanácsadó irodájuk is. Teljesen másképp gondolkodik, mint ahogy mi megszoktuk a
civilektől, tehát ez egy érdekes dolog. Picit visszacsatolnék az együttműködéshez, én olyan
jónak nem látom a megyén belüli együttműködést, azt, hogy tudnak egymásról, ez kevés.
Volt szerencsém picit látni Hajdú-Bihar-megyében, meg Szabolcs Szatmár Bereg megyében
dolgokat, azért jobb.
Ahogy most a pályázati támogatások zajlanak, pici rossz érzés kezdett bennem kialakulni,
hogy nyilván többen írtak pályázatot. Azt is lehet látni, hogy tízen pontok olvadnak el, mire
megszületik a döntés. Pályázatokat nem szakmai érdek mentén dobnak ki.
Azt még hozzá lehet tenni ifjúsági vonalon maradt 3-4 olyan forrás, amit el lehet érni.
Négyszeres pályázati igények jöttek be az előző évekhez képest. Azt azért nem lehet elvárni,
hogy szervezetek csak ebből tartsák fönn magukat. Volt még egy dia, ami arról szólt, hogy
vidékfejlesztésben lehet e szerepe a szociális vállalkozásoknak. Igen, és az nagyon jó lenne,
ha nem a központi hatalom, mondaná meg, kik azok akik ebben szerepet vállalhat, mert hogy
éppen ennek az lenne a lényege, hogy helyben szülessenek döntések, ne a megye vagy a város
mondja meg azt, hogy ki a civil, és ki nem, vagy ki tud működni. Úgy gondolom ezt fontos
kimondani.
Pollákné Cser Edit: Nekem még az jutott eszembe, itt a vállalkozói kultúrához, hogy talán
ezért is lenne fontos, az, hogy a fiatalok a szervezetben megjelenjenek, mert a fiatalok azok
akik az új dolgokat jobban tudják alkalmazni. Gondoljuk csak a számítógép a z internet adta
lehetőségeket, ki tudják használni. Ha más nem nézünk, facbook-on mondjuk lehet hirdetni
egy eseményt, lehet több embert elér, mint mondjuk csak plakátokat használnánk. Facbookon
esetleg több százan összejönnek. A szervezetek életébe a fiatalok bevonása fontos, fel tudják
rázni a szervezeteket, és bevinni ezeket a dolgokat. Amitől gyakorlatilag innovatívvá tud válni
ez az egész rendszer.
Kozák Csaba: Nagyon fontos az mennyit enged a kompetencia határ.
Pollákné Cser Edit: Tapasztalatok átadása a másik dolog.
Kozák Csaba: Nagyon oda kell figyelni, mert a kompetencia határait hamar elfelejtik. Ezt
csak azért mondom.
Somogyiné Lajkó Piroska: Szerintem gondolatébresztő volt. Ha most megkapjuk ezt a
diasorozatot, otthon tovább tudjuk gondolni azokat a dolgokat annak tudatában, amit
hallottunk a többiektől.
BA: Én úgy gondolom mindig nagyon jó, amikor egy ilyen beszélgetés zajlik, mert
gondolatokat ébreszt. Tehát egyikünk a másik gondolatához tud kapcsolódni. Nyilván
hasonlóan gondolkodunk, hasonlóan látjuk a világot. De mindig vannak azért olyan dolgok,
amit nem biztos, hogy olyan hangsúlyosan gondolnék, de a másik fél azért elmond dolgokat.
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Nálam is ez új dolgokat vet fel, hangsúlyosabbá válik az a terület. Nagyon jó az, amikor
együtt gondolkodunk, mert mindenki a saját szervezetében be van szűkülve, azt látja, abba
teszi a dolgát, és ilyenkor kicsit szélesedik ez a perspektíva.
Gál Lászlóné: Mikor indult a beszélgetés, és bemutatkoztunk, én arra gondoltam, hogy az
egyesületem kilóg a sorból, és mostanra bebizonyosodott, hogy nagyon sok új arcot ismertem
meg, rengeteg új információt tudtam meg. Képes a nagycsaládosok egyesülete is bármelyik
szervezettel valamilyen formában együtt működni.
Kozák Csaba: Nagyon hálás vagyok azért, hogy kapcsolatban lehetek ezzel a csapattal.
Nagyon várom a következő lehetőséget. Bízom benne, hogy tudunk egymás segítségére lenni,
mert nagyon nagy szükség van erre.
- Köszönöm szépen. Mindenkinek elismerésem, hogy itt volt, és jelen volt.
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