Sánta Sebő

Társadalmi vállalkozások
alapításának kezdeti lépései

Előnyök:
• különleges ösztönzők vagy ösztönzők beszerzése a szociális vállalkozási tevékenységek
elvégzéséhez;
• bizonyos típusú munkavállalók foglalkoztatása;
• a tulajdonosok felelősségének korlátozása a társaság alapszabályának szabad megválasztásával;
• társadalmi kohézió és a szociális problémák előmozdítása.
Hátrányok:
• a nyereség felosztás tilalma
• a működési célok viszonylag korlátozott köre.

Elsőnek természetesen a legmegfelelőbb szervezeti formát kell meghatároznunk a
társadalmi vállalkozásunk számára. Az alábbi lehetőségeket ajánljuk:
•
szociális szövetkezet
•
non-profit Kft.
•
alapítvány, egyesület.
Nagyon fontos alaposan azt végiggondolnunk, hogy az a tevékenység, amit folytatni
szeretnénk biztosan társadalmi vállalkozás formájában valósítható-e meg leginkább,
vagy pedig egyéb for-profit formában szeretnénk-e működtetni.
Összefoglalásul vessük össze a társadalmi vállalkozási formák előnyeit és hátrányait:

Végiggondolandó területek köre I.:

Amennyiben úgy látjuk, hogy a szervezet fő tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodás
eredményes (nyereséges) lehet, akkor a szociális szövetkezet vagy non-profit gazdasági
társaság létrehozása javasolt, amennyiben inkább valamilyen társadalmilag hasznos cél
elérése érdekében fog működni a szervezet melyhez kapcsolódóan jelentősebb bevételre
nem számítunk az alapítványi vagy egyesületi forma indokoltabb.
Akkor érdemes nonprofit gazdasági társaság létrehozásán gondolkodni, amikor bizonyos
társadalmi közös szükségletet alapvetően nem nyereségérdekelt módon szeretnénk
kielégíteni. A nonprofit gazdasági társaság létrehozásának nem feltétele, hogy feltétlenül
a társadalmi közös szükséglet kielégítésére törekedjen. A nonprofit gazdasági társaság
sajátos működéssel létrehozott olyan társaság, amely nem a tagjai jövedelemszerzésére
irányul.
Szintén kérdéses, hogy tudunk-e az alapításkor valamilyen formában a működéséhez
szükséges alapítói vagyont biztosítani a szervezet számára, amennyiben igen abban az
esetben az Alapítványi vagy non-profit gazdasági társaság létrehozása lehet a megfelelő.
Fontos még végig gondolnunk, hogy a döntéshozatal szempontjából mennyire tudunk
hatékonyak lenni, egy egyesület esetében például több időt vesz igénybe a fontosabb
döntések meghozatalához szükséges közgyűlés összehívása, míg pl. egy non-profit kft.
esetében az ügyvezető a ráruházott döntési jogkörben saját maga járhat el.

Végiggondolandó területek köre II:

Amennyiben megtaláltuk a megfelelő szervezeti formát általánosságban az alábbiakat kell
meghatároznunk:
• a szervezet célja: természetesen első lépésként azt kell tudnunk, hogy milyen tevékenységet
szeretnénk folytatni elsődlegesen. Az útmutató további fejezeteiben találhatók példák arra
vonatkozóan, hogy melyek a leggyakoribb működési területek, illetőleg milyen vállalkozások
értek el sikereket különböző célokkal. Természetesen ha időközben változtatni kívánunk a
tevékenységünkön azt a későbbiekben megtehetjük ugyanazon a szervezeti formán belül.
• a vállalkozás neve: próbáljunk olyan nevet választani, amely utal a tevékenységünkre, így
könnyebben megjegyezhetők leszünk az emberek számára. Fontos, hogy leellenőrizzük, hogy
létezik-e már egy másik szervezet ugyanilyen elnevezéssel.
• vállalkozás székhelye: szintén végig kell gondolnunk, hogy mi lesz a vállalkozásunk
bejegyzett székhelye, annak tudatában, hogy erre a címre fogjuk kapni a hivatalos leveleket,
itt fognak keresni az ügyfeleink, illetőleg rendelkezésre áll-e a megfelelő infrastruktúra (pl.
Internet, telefon…).
• bizonyos szervezeti formák esetén a vállalkozásnak induló vagyonnal kell rendelkeznie ez
akár többmillió Forintot is jelenthet (pl. non-profit kft. esetében). Az alapítói vagyon felett már
az alapított szervezet fog rendelkezni, tehát amennyiben később meggondolnánk magunkat
ezt a befektetett összeget már csak jogi úton kaphatjuk vissza.

Végiggondolandó területek köre III:

• alapítás költségeinek megbecsülése és biztosítása: fel kell mérnünk, hogy milyen
költségekkel fog járni a szervezet megalapítása (pl. igénybe veszünk-e ügyvédet, szükségünk
van-e közjegyzőre, lesz-e könyvelőnk) és ezt az összeg milyen módon fog majd
rendelkezésünkre állni.
• szükséges okiratok és dokumentumok előkészítése: az alapító tagoknak természetesen
igazolniuk kell személyi azonosságukat, illetőleg további információk megadására lehetnek
kötelezettek. A vezető tisztségviselőknek szükségük lesz a további ügyintézés érdekében
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintára vagy közjegyző által elkészített aláírási
címpéldányra. Szintén szükséges igazolnunk, hogy a szervezet székhelyként való
bejegyzéséhez hozzájárul az ingatlan tulajdonosa
• létesítő okirat elkészítése: ez a dokumentum rögzíti az adott szervezet esetében
legfontosabb információkat. Fontos kiemelni, hogy tartalma és elnevezése szervezetenként
változó (alapítvány esetében alapítói okirat, non-profit társas vállalkozások esetében
társasági szerződés etc.)

Amennyiben végiggondoltuk a fenti kérdésköröket és kiválasztottuk a számunkra leginkább
optimális szervezeti formát akkor általánosságban az alábbi teendőink vannak (természetesen
ezek a lépések az adott szervezetre vonatkozóan):

Gyakorlati lépések I:

• szervezet nyilvántartásba vétele: szintén szervezeti formától függ, hogy a székhely
szerinti Törvényszékre vagy az illetékes Cégbíróságra kell-e benyújtanunk a bejegyzésre
vonatkozó kérelmünket. A kérelmet a létesítő okirat elkészülte után mielőbb érdemes
benyújtanunk a megfelelő szervhez.
• bankszámla nyitása: meglévő bankszámla nélkül manapság már nem lehet eredményes
gazdálkodást folytatni, arról nem is szólva, hogy az adóhatóság is kérni fogja ennek
meglétét.
• adóhatósághoz történő bejelentés: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz való bejelentkezés
már elektronikus úton történik, ennek benyújtásához érdemes könyvelő segítségét kérni.
• kamarai nyilvántartásba vétel: cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetek a
cégjegyzékbe való bejegyzését követő öt munkanapon belül kötelesek a székhelyük
szerinti illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való
bejegyzését kérni.

Gyakorlati lépések II:
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