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1. fejezet - Előszó helyett 

A civil szervezetek világáról – ha csak a rendszerváltás utáni időszaktól napjainkig terjedő periódust vesszük 

„górcső” alá – számtalan könyv jelent meg hazánkban. Ezek egy része tankönyvszerűen rendszerezte a civil 

világról szóló elméleteket, működésük és gazdálkodásuk jellegzetességeit (Bartal, 2005; Kuti, 1998; Czika – 

Kuti, 1999; Harsányi – Széman, 1999; Bocz, 2009; Csegény – Kákai, 2001; Kákai, 2004). Megannyi mű készült 

már, ez kétségtelen – de java részük monografikus igényű metateoretikus vállalkozás, melyet épp a tárgyalt, épp 

a tematizált világ lakói nem tudnak igazán használni – mert ugyan Róluk szól, de nem Velük, Értük nyilvánul 

meg, és nem számukra való ismeretekhez segít. Talán épp ezek hatására ma már az ismétlés veszélye nélkül 

nehéz olyan területet találni a civil szervezetek világáról, amely az elemzői figyelmet tekintve „érintetlen”. Ez a 

kötet tehát arra vállalkozik, ami eddig kimaradt vagy amiről kevés szó esett, azaz a „szereplőkről” és a 

„rendszerről”, amely éppen a közszolgálatiság, pontosan a civil kezdeményezések szektorfejlődési esélyei 

szempontjából teremt kontrasztot a humán merengésekkel szemben. A kötet lényegében kiegészítő mű arról, 

amit eddig tudtunk, feltételeztünk vagy látensen érzékeltünk a szektorról, azonban máshogy, másképp és főleg 

más nézőpontból mutatja meg a civil szervezetek szereplőit és tevékenységüket. 

 A késő-kádári időszakban jelentkező gazdasági, politikai és társadalmi válság elmélyülése Magyarországon a 

szervezeti élet újbóli „pezsdülését” eredményezte. A nyolcvanas évek elején új típusú társadalmi 

önszerveződések jelentek meg a békemozgalomtól az ökológiai mozgalmakig, melyekhez később a 

diákmozgalom, a kollégiumi önigazgató mozgalom és az egyetemeken belüli, valamint kívüli klubmozgalom, 

illetve politikai célú egyesületek, fórumok „új hulláma” szerveződött (Szabó, 1989: 74.).  A nyitás 

kiindulópontját az alapítvány jogintézményének 1987-es újbóli megjelenése jelentette, majd az egyesülési 

törvény 1989-es parlamenti elfogadásával folytatódott, s végül az 1990-ben hatályba lépő Polgári Törvénykönyv 

módosításával zárult, mely megszüntette azt a korábbi korlátozást, melynek értelmében alapítványt csak a 

tevékenysége szerinti illetékes állami hatóság engedélyével lehet létrehozni (Kuti, 1998: 65; Bíró, 2002: 23). A 

szervezetek szabad alapításának feltételeit biztosító 1989. évi törvény megszületését követően, élve a történelmi 

lehetőségekkel és a politikai rendszer erodálódásának hatásaival a szervezetek száma folyamatosan növekedett 

és szerkezete is jelentősen átalakult. Míg 1982-ben 6570 szervezetet tartottak nyilván, addig 1989-ben már 

8514-et. (Harsányi – Kirschner, 1992). A szektor belső szerkezete is módosult, 1987–1989 között a művészeti, 

városvédő, kulturális egyesületek száma meghétszereződött, s megtízszereződött az egyéb, jellegzetesen 

öntevékeny egyesületek (természet- és környezetvédő, humán, nyugdíjas, gazdasági [szakmai] érdekképviseleti) 

száma is (Huszár, 1997: 47). 

Ezzel párhuzamosan meg kell jegyezni azt a gátló folyamatot, amelyet a volt állampárti hatalom kettős 

átalakulása jelentett. Az állampárt egykori vagyonának „széthordásával” és a korábbi szatelitszervezetek egy 

részének infrastruktúráján új egyesületek és alapítványok születtek, immár a demokratikus törvények adta 

legális keretek között. Tisztségviselőik „szétszóródtak”, de tovább építhették immár pártkeretek nélkül maradt 

személyes hálózatukat. Egy részük valóban a független civil társadalom kiépítésén munkálkodott, míg más 

részük fenntartotta politikai kapcsolatait. Ennek elhúzódó hatása kimutatható a pártok és a civil szervezetek 

gyakran bizalmatlan kapcsolatában, illetve a civil szervezetek politizálódásában is (különösen az önkormányzati 

választásokon). 

A kilencvenes évek második felére hazánkban is markánsan kirajzolódtak a civil szektor határvonalai, emellett a 

szektorban mélyreható változások mentek végbe a szervezetek megerősödésével, gazdasági szerepük 

növekedésével, az érdekcsoportok társadalmi legitimációjának stabilizációjával. A nonprofit szektor számbeli 

növekedése mögött ugyan még nincs szó a társadalmi cselekvésben elfoglalt stabil hely kialakulásáról, illetve 

stabilitásáról. A szektor megerősödése, amely következik számbeli növekedéséből, a szektor differenciálódását 

is magába rejti. Ezt a nehezen lehatárolható és folyamatosan változó „teret” különböző gazdasági, politikai, 

szakmai- és magánérdekek sokasága alakítja, fejleszti, amelynek elemeiből számtalan kombinációban 

rekonstruálhatjuk a hazai civil szervezetek világát (Kákai, 2004). 

A társadalom-politikai innovációk között kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok 

számának gyarapodásának és terjedésének a településhálózat egyes szintjein. Ezek a közösségi szervezetek 

egyrészt jelzik a lokális társadalom aktivitását, annak főbb érdeklődési és kötődési pontjait, másrészt 

érzékeltetik a lakosság fogékonyságát, támogatási képességét a nem gazdasági szférák iránt. A különböző civil 

szervezetek (pl. gazdasági, szociális, környezetvédelmi, kulturális, oktatási stb.) az európai tapasztalatok alapján 

alapvető szerepet játszhatnak olyan regionális, megyei szintű gazdasági-társadalmi programok kidolgozásában, 

végrehajtásában és ellenőrzésében, amelyek csökkentik az egyes településtípusok, társadalmi csoportok, 

szektorok és vállalkozási formák közötti különbségeket és ellensúlyozzák a társadalmi-gazdasági kirekesztés 
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különböző formáit. A civil szervezetek részvétele a regionális, megyei, városi fejlesztésekben tágabb 

értelmezési keretbe helyezi a gazdasági fejlesztési programokat, bevonva abba különböző szociális, 

környezetvédelmi, diszkrimináció-ellenes és egyéb szempontokat. A regionális, megyei, városi civil szervezetek 

emellett alakítói lehetnek új kapcsolati hálók létrejöttének is. Ezek az új kapcsolati hálók települési- illetve 

térszerkezeteken belül új típusú együttműködési formák kialakulását segíthetik elő a régiók, megyék, városok 

állami, gazdasági és civil szereplői között, s tágabban, az országos és a transznacionális-európai színterek 

szereplői között is (Kákai, 2009a). 

Mint a fenti rövid bevezető is jelzi, folyamatosan változó, faladatait, funkcióit tekintve sokszínű és feladatú 

szerveződésekként határozhatjuk meg a civil szervezeteket. Éppen ezért nagyon nehéz pontos képet alkotni a 

szervezetrendszer egészéről, hiszen ha ezt a „bonyolult” rendszert elemeire bontjuk, akkor inkább lokális 

kapcsolatokat, problémákat és jellegzetességeket látunk, ami az általános következtetések levonását teszik 

lehetetlenné. Ezzel szemben, ha a szektort makroszinten vizsgáljuk, a makro-adatok a szektor „puha” 

összefüggéseit rejtik el, ami szintén rossz értelmezési keretet eredményezhet! Ezért talán a leghelyesebben 

akkor járunk el, ha az egyes elemeket vizsgálva, jellemezve próbáljuk összerakni világunkat, megérteni azokat 

az interakciókat, kapcsolatokat, amelyek összefűzik ezeket a szervezeteket nagyobb összetett rendszereket 

alkotva belőlük. 

A kötetben – rendhagyó módon – néhány olyan területen igyekszem bemutatni a civil szervezetek szerepét, 

funkcióit, kapcsolódási pontjait, amelynek révén talán pontosabb és összetettebb képet kaphatunk a hazai 

nonprofit szervezetek helyéről, önképéről, erősségeiről és gyengeségeiről. 

A könyvben1 található fejezetek számos empirikus kutatásra épülnek, amely különböző pályázatok 

eredményeként végeztünk el az elmúlt években. Az egyes fejezetek az empirikus kutatások eredményeinek 

részletesebb ismertetése mellett, bizonyos tendenciák feltárására és gyakorlati következtetések levonására is 

kísérletet tesznek.   

                                                           
1 Amely a Bólyai János Kutatási ösztöndíj támogatásával készült. 
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2. fejezet - A civil szervezetek 
szerveződései, csoportosításuk 

1. I. 1. Elnevezések 

A modern demokráciákban a pártok a politikai érdekek, értékek, vágyak és törekvések közvetítésének sajátos, 

de nem egyedüli szervezetei. Rajtuk kívül különböző szervezetek sokasága lát el érdekkifejező- és közvetítő 

funkciót, különösen, ha a társadalom szűkebb köreinek különleges, közvetlen érdekeiről és törekvéseiről van 

szó, amelyek csak sajátos körülmények között emelkednek az átfogó, általános politika szintjére. James Douglas 

(Douglas, 1991: 85–96; Szabó, 1998: 96) szerint a civil szervezetek számos kihívást közvetítenek a politikai 

rendszerhez, melyek rendkívüli szerepet töltenek be a demokratizálódásban, illetve az új politikai rendszer 

intézményesedésének folyamatában: 

1. a személyes és anyagi erőforrások önkéntes mobilizálása a közjó érdekében; 

2. az állam korlátozása az ellenőrzés és a kiegészítő, vagy alternatív szolgáltatás révén; 

3. a pluralizmus biztosítása a korábban monopolizált állami szférával szemben; 

4. a társadalmi innováció, a kreativitás és kísérletezés szabadságának megőrzése a bürokratizálódás ellenében.1 

Hasonló szerepet tulajdonít az államtól független szervezeteknek Robert A. Dahl is, amikor kiemeli, hogy a 

nyugati vagy euro-amerikai politikai rendszerekben a független szervezetek állják útját a hatalmi túlsúlynak, 

segítenek megtörni a hierarchiát, és megteremteni a kölcsönös kontroll lehetőségét (Dahl, 1996: 41).   

A civil társadalom szerveződéseinek köre meglehetősen sokrétűnek tekinthető. A civil szektorba az összes olyan 

szervezetet be szokták sorolni, amelyek az állami és a hagyományos magán-, vagy piaci szféra között 

helyezkednek el (Frey, 2001: 47). Mások szerint azok a szervezetek tartoznak ebbe a szektorba, melyek 

tevékenységük folytán képesek a közügyekben szerepet vállalni, de nem tartoznak az államapparátushoz, mivel 

olyan (nem választott) egyének csoportjából állnak, akik a szervezeti szabályokat maguk határozzák meg 

(Kondorosi, 1998: 71; Kaiser, 2000: 106). 

A fenti megközelítések bár rendkívül fontos elemeket tartalmaznak a civil szervezetek világának 

lehatárolhatósága szempontjából, mégis zavarosnak érezzük annak eldöntése tekintetében, hogy melyek 

lehetnek azok a kulcsfontosságú kritériumok, amelyek segítséget adhatnak még egy laikus számára is, hogy a 

civil szervezetek világának „kontúrjait” megrajzolhassák. Ezek az elemek a fenti megközelítésekben részben 

már szerepelnek, itt csupán a „nyomatékosítás” végett célszerű ezeket hangsúlyosan is kiemelni úgymint (Kuti, 

1998; Bartal, 2005; Csefkó, 1999): 

1. magán-, azaz nem állami szervezek, ami azt jelenti, hogy a civil szervezetek közvetlenül nem függenek a 

kormányzattól, nem tagolódnak be az állami szektorba, azaz sem jogilag, sem intézményesen nem tartoznak 

az állami szférába. 

2. Önszerveződés, amely jelenti saját akarat-elhatározáson alapuló, önkéntes szerveződést és ennek működési 

elvei önálló kialakulását és meghatározását. 

3. Profitszétosztás tilalma, ami azt jelenti, hogy a szervezeteket nem profitcélok vezérlik,2 ezért nem tartoznak a 

piaci szektorhoz. 

4. Intézményesültség,3 önálló jogi személyiség, amely azt jelenti, hogy a szervezetek alapításának és 

nyilvántartásba vételének a nemzeti jogrendben meghatározott szabályozása létezik. Tehát a szervezeteknek 

vezetésük, eljárási és működési szabályzatuk van és folyamatos működés jellemzi őket. 

                                                           
1 De megemlíthető a konszernizálódás és monopolizálódás megakadályozásának szándéka is. 
2 Ez nem jelenti azt, hogy nem termelhetnek nyereséget, hanem a nyereség felhasználásának módjára vonatkozik, azaz a nyereségnek a 

szervezetnél kell maradnia és az alaptevékenységre kell fordítódnia. 
3 Az intézményesülés kritériuma nélkül a civil szektor fogalma túlságosan körvonalazatlan, változékony és megfoghatatlan lenne. 
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5. Önszabályozás, önigazgatás, amely alatt a saját szervezetre, működésre, tevékenységre vonatkozó önálló 

normaalkotást, valamint a szervezetben meghatározott közös célok elérése érdekében hozott döntések önálló 

végrehajtását és azok ellenőrzését kell érteni. 

6. Önkéntesség, öntevékenység, jótékonyság, amelynek legalább egy minimális szintje kell megtalálható legyen 

egy szervezetben, ami nemcsak a tevékenységre, a vezetésre, hanem az adományokra is vonatkozik. 

7. Közhasznúság, a közjó szolgálata, ami azt jelenti, hogy a szervezetek tevékenysége – közvetlenül vagy 

áttételesen – a tágabb közösség érdekeit szolgálja, hozzájáruljon a társadalom egészséges működéséhez.     

Vitatottabb két elemnek (Salamon – Anheier, 1995, 36–38) a kritériumok közé illesztése, így a pártpolitikai 

tevékenység kizárása, azon az alapon, hogy a szervezetek elsődlegesen nem politikai célokat követnek, nem 

vesznek részt a választási kampányokban és nem épülnek be a hatalmi struktúrákba. Valamint az egyházi 

szervezetben zajló hitéleti tevékenység kizárása, mivel a szervezetek nem részei az egyházi hierarchiának, 

tevékenységük nem korlátozódik a hitélet szervezésére. 

A kulcsfontosságú kritériumok kiemelése, bár fontos elemeket rögzítenek, még mindig egységesen, azaz 

tagolatlanul próbálják meghatározni a civil szektor fogalmát, ami túl tág értelmezés, ezért szükség van ezen 

„heterogén csoport” pontosabb lehatárolására. A heterogén megfogalmazást nem véletlenül használom, hiszen 

számos „oldalról” közelíthetünk a civil szervezetek világához: ha az állampolgári kezdeményezések fontosságát 

szeretnénk hangsúlyozni, akkor szélesebb értelmű fogalmat használhatunk, úgy mint civil társadalom, 

öntevékeny szervezetek, társadalmi önszerveződések stb. Ha viszont az államhoz és a politika világához való 

viszonyt szeretnénk hangsúlyozni, akkor a nem-kormányzati szervek fogalmát használhatjuk. És végül, ha a 

civil szervezeteket, mint önálló (államtól, piactól stb. független) intézményegyüttest szeretnénk hangsúlyozni, 

akkor harmadik szektor fogalmát használhatjuk. 

A civil szféra leírására használt fogalomrendszer tekintetében az elmúlt időszak számos hazai és nemzetközi 

megközelítést alakított ki, bár, mint látni fogjuk, ezek a fogalmak gyakran fedik egymást. Ezek közül a 

leggyakrabban használt elnevezések a nem-kormányzati szervezetek (Non-Governmental Organization, 

továbbiakban NGO), az önkéntes szervezetek (voluntary sector) és a nonprofit szervezetek (Nonprofit 

Organization, továbbiakban NPO). 

Magyarországi civil szervezetek találkozója Budapesten (2010) 

 

Forrás: Vilagveleje.hu 

A legutóbbi 15 évben leginkább az amerikai nonprofit szektor fogalmakat használták a szektor leírására, ezek 

közül is főleg a profit szétosztásának tilalmára, valamint a szervezetek és a kormányzati apparátus közti 

viszonyra koncentráltak (Salamon, 1993). Az Európai Unióban a szociális gazdaság kifejezés közösen használja 

és tartalmazza az együttműködést, a kölcsönösséget, az egyesületeket és az alapítványokat. A kifejezés különös 

érdeklődést váltott ki főleg a politikusok és a tudományos szféra részéről, ugyanis a civil társadalom alatt (mely 

elősegíti [különösen a civil társadalom szervezetein keresztül] az aktív állampolgárok részvételét) a 

szervezeteknek a közpolitikában és a közszolgáltatások nyújtásában betöltött szerepét hangsúlyozza (Tonkiss, 

2000). 

A nem-kormányzati szervek fogalmának definiálásában nincs konszenzus. A szakirodalomban általában két 

alapvető kritérium található: az NGO magánszemélyek vagy kollektívák által szabadon alkotott csoport, amely 

nem haszonszerzési célokat követ. Az angolszász szakirodalom szerint azok a nem állami szervek tartoznak ide, 

amelyek a társadalom érdekében fejtik ki alapvetően nem nyereségorientált, nonprofit tevékenységüket 

(alapítványok, közhasznú szervezetek, önkormányzati társulások stb.), kiegészítve az önkéntesség kritériumaival 

(Bíró, 2002: 2). 

Az Európai Bizottság 1999. évi vitaanyaga (Official Journal of the European Communities C329/10/17-11-

1999) a nem-kormányzati szervezetek közös jellemzőit az alábbiakban foglalta össze: 

1. az NGO-kat nem a személyes haszonszerzés céljából hozták létre; 

2. az NGO-k önkéntes alapon szerveződnek; 



 A civil szervezetek szerveződései, 

csoportosításuk 
 

 5  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. az NGO-kat szervezett formájuk és bizonyos mértékű intézményesültségük megkülönbözteti az informális és 

ad hoc társaságoktól; 

4. az NGO-k függetlenek a kormánytól és más állami intézményektől, a politikai pártoktól vagy gazdálkodó 

szervezetektől; 

5. az NGO-k célja, hogy a nyilvánosság előtt a társadalmi jólétért egy szűkebb csoport az egész közösség 

érdekében működjenek. 

Az önkéntes szervezetek jellemzői nagyban hasonlítanak az NGO-knál használt kategóriákhoz. Az Európai 

Közösség Bizottsága (COM (97) 241 final) szerint az önkéntes szervezeteket bizonyos célok érdekében vagy 

egyéb okokból összegyűlt emberek csoportjai alkotják. Ez egy meglehetősen széles spektrum, amelynek egyik 

végén azon szervezetek csoportját találjuk, amelyek a társadalmi, közösségi és családi élet mindennapjait 

„hálózzák” be. Másik végén pedig olyan országos, sőt nemzetközi jelentőséggel bíró hatalmas szervezeteket 

találunk (pl. egyetemek, kórházak kulturális központok stb.), amelyeket sok ember egyértelműen az „állami-

közösségi” szervezetek közé sorol.4     

Az önkéntes szervezetek jellemzői – e meghatározás szerint – lényegében megegyeznek az NGO-k jellemzőivel, 

azzal a kiegészítéssel, hogy a dokumentum nagyobb hangsúlyt helyez az önigazgatásra, valamint arra, hogy a 

döntések a szervezeteken belül jöjjenek létre, mindenfajta külső kontrolltól függetlenül. Az önkéntes 

szervezetek főbb típusait a szervezetek által ellátott funkciók szerint határozza meg a Bizottság,5 melyek a 

következők: 

1. szolgáltatást nyújtó vagy gondoskodó; 

2. érdekképviselet; 

3. önsegítő vagy kölcsönös segítséget nyújtó; 

4. forrásfelhasználó, -elosztó, és -koordináló szervezetek. 

Hasonlóan differenciált megközelítést javasol Perri is (Perri, 1991: 9–10).  Szerinte az önkéntes szervezet: 

1. formalizált, mely maga rendelkezik saját kormányzati6 eszközeivel; 

2. meghatározott kötöttségek érvényesek rá nettó jövedelme korlátlan szétosztására vonatkozóan; 

3. több mint egy nonprofit szervezet, mert teljes mértékben korlátozott a vezetők és a tagok nettó jövedelemből 

való mindenféle részesedése; 

4. nem politikai párt, nem egyetem, nem szakszervezet, nem sport klub, nem üzleti vagy szakmai szervezet és 

nem egyház. 

A nonprofit szervezet szintén a kormányzattól és a gazdaságtól független szervezetek megjelölésére szolgáló 

fogalom. A szakirodalom kezdetben a formális ismérvek (jogi, szervezetei forma, hatókör, szervezetnagyság, 

stb.) alapján definiálta a nonprofit szervezeteket. A jogi megközelítésben a nonprofit szervezet elsősorban a 

célvagyont működtető személyegyesülésekből (önkéntes kölcsönös biztosító pénztár), célvagyont működtető 

szervezetekből (alapítvány, közalapítvány) továbbá a közcélú vállalkozó nonprofit szervezetekből (közhasznú 

társaság) áll (Sík, 1995: 27). Szervezeti megközelítésben a nonprofit szektort az alapítványok és egyesületek – 

illetve közhasznú társaságok, köztestületek és közalapítványok összessége alkotja (Bíró, 2002: 4). A kilencvenes 

évek elejétől viszont egyre inkább előtérbe kerültek a funkcionális megközelítések. A funkcionális szempontú 

csoportosítások a nonprofit szervezeteket a betöltött közös funkciók és a vállalt szerepeik szerint értelmezik, 

arra keresik a választ, hogy miért, milyen célra jönnek létre nonprofit szervezetek, és milyen hatással van 

működésük a társadalomra (Pavluska, 1999: 19–40). A nonprofit szervezetek gyakorlatközeli, strukturális-

funkcionalista csoportosítása mellett érvel Christoph Badelt is. Elméletében a formális kritériumok, mint például 

a szervezeti forma, a szervezetnagyság, stb. és a relatívabb társadalmi, politikai beágyazódás szempontjai 

mellett a szervezetszociológiai megközelítéssel (közigazgatáshoz közel álló, bázisközeli és gazdaságközeli 

nonprofit szervezetek) direktebben ragadható meg a nonprofit szektor számos szervezettípusa (Badelt, 2002: 4). 

                                                           
4 Az Európai Közösség Bizottságának közleménye az önkéntes szervezetek és alapítványok szerepének erősítéséről Európában. Európa Ház, 

Budapest. 1998, 22. o. 
5 Uo. 23-24.o. 
6 Itt elsősorban irányítási, részben igazgatási értelemben használjuk a kormányzás fogalmát. 
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A fent említett Európai Közösség Bizottságának már 1997-ben kiadott közleménye is a funkciók szerinti 

csoportosítást alkalmazta.   

A Lester M. Salamon és Helmut K. Anheier által kidolgozott kategóriarendszer is főleg a funkcionális 

ismérvekre helyezte a hangsúlyt (Salamon – Anheier, 1995: 36–38; 1997: 29–34; 1999: 54–59), melynek főbb 

ismérvei a következők: 

1. intézményesültség; 

2. kormánytól való függetlenség; 

3. önkormányzatiság; 

4. Profitszétosztás tilalma; 

5. Önkéntesség, öntevékenység. 

Erre az öt ismérvre épül a Nonprofit Szervezetek Nemzetközi Osztályozása (International Classifications of 

Nonprofit Organizations) is. 

Salamon és Anheier definícióját Kuti Éva a pártpolitikai tevékenység és az egyházi szervezetben zajló hitéleti 

tevékenység kizárásával egészítette ki (Kuti, 1998: 16). 

Civil szervezetek és oktatási intézmények együttműködése 

 

Forrás: Zemplén TV 

A fenti definíció sem old meg minden kérdést, így például a szociális gazdaság részének tekintett szövetkezetek, 

kölcsönös biztosítók és önsegélyező csoportok Salamon – Anheier értelmezésében nem számítanak nonprofit 

szervezeteknek, mivel a „profit fel nem osztás” követelményének nem felelnek meg. Ugyanakkor más 

szervezetek ide tartoznának, de az Európai Unió nem sorolja be őket a harmadik szektorba. Például az Egyesült 

Királyságban a felsőoktatás esete említhető meg, ahol valamennyi egyetem az állami felügyelet alól magán, 

nonprofit státusba került, vagy Németországban az egyházak markáns szerepvállalásának köszönhetően a 

kórházak 40%-a nonprofit szervezet (Frey, 2001: 47). 

Valamennyi definíciós kísérletben közös vonás, hogy alapvetően negatív meghatározás, hiszen azokat a 

jellegzetességeket próbálja megragadni, amelyek a nonprofit szervezeteket más szektorok intézményeitől 

megkülönböztetik. 

Magyarországon a fenti fogalomrendszer közül a „nonprofit” fogalomhasználat vált általánossá7, annak ellenére, 

hogy a szakirodalom és a politika gyakran használ más, rokon értelmű fogalmakat is. Ennek okát Kuti Éva a 

következőképpen jellemezte: „a nonprofit azért nyert polgárjogot, mert a szektor definíciójának a 

legáltalánosabb érvényű elemét ragadja meg, amely lényegében ideológia mentes….az elnevezés nem a szektor 

összetettségét, szervezeteinek sokféleségét tükrözi, hanem arra az egyetlen jellemezőre (profitszétosztás 

tilalma)8 utal, amellyel kapcsolatban az érintettek között nagyjából teljes az egyetértés” (Kuti, 1998: 16). 

Emellett a fogalom hazai elterjedésére az is nagy hatást gyakorolt, hogy pragmatikus, szervezetközpontú és 

nagyfokú gazdasági orientáció jellemezte, ami abból adódott, hogy „amerikai mintára” a nonprofit szervezetek, 

mint nemzetgazdasági elszámolásokban szereplő háztartásokat segítő szervezetek kerültek meghatározásra, 

amelyben a gazdasági teljesítmény számbavétele került központi helyre (Kuti, 2008: 10). Ugyanakkor jelezni 

kell, hogy a ’90-es évek elején a fogalom bevezetése, illetve elterjedésének időszakában nem volt világos, hogy 

a magyarországi civil szervezetek fejlődése milyen irányt, mintát vesz fel, azaz a közszolgáltatói, 

érdekképviseleti-érdekérvényesítési, valamint civil-közöségi funkciók közül melyik válik hangsúlyossá. Bartal 

Anna Mária szerint a rendszerváltás kezdetén ezen funkciók kevésbé voltak letisztultak, és ahogy a 

piacgazdaság egyre inkább megszilárdult, úgy kezdett kirajzolódni a hazai szektor közszolgáltatói és közösségi 

funkcióinak dominanciája az érdekképviseleti-érdekérvényesítési funkciók felett (Bartal, 2009: 14).   

2. I. 2. Csoportosítások 

                                                           
7 Így a könyvben magam is legfőképpen ezt az elnevezést használom. 
8 Kiemelés tőlem. 
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A civil szerveződések csoportosításának talán legegyszerűbb, ugyanakkor legáltalánosabb lehetősége, ha a 

szabadságjogok alapján próbáljuk meg a szervezeteket elhelyezni. E tekintetben legalább három tagolási 

szempontot vehetünk figyelembe. Egyrészt a szervezetek céljai, másrészt tevékenységi körük, harmadrészt 

működési területük alapján csoportosíthatjuk őket (Csefkó, 1999: 24–25). 

1. A célok, tevékenységi körök alapján rendkívül szerteágazó szerveződések jöhetnek létre, amelyek a 

szabadidő eltöltésétől kezdve (elsősorban egyesületek), az érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységen 

keresztül (különösen a munkáltatói érdekszervezetek és a szakszervezetek esetében) egészen a politikai 

akaratképzésben és döntéshozatalban való hathatós közreműködést biztosító alakzatokig (politikai pártok) 

terjedhetnek. 

2. Működési terük alapján a szervezetek elsősorban a szerint osztályozhatók, hogy a gazdaság szférájában 

(szövetkezetek), vagy a szűkebben értelmezett társadalmi területeken (oktatás, vallási, kulturális szociális stb. 

szférájában) működnek. 

Ezen megközelítés fontos eleme, hogy jogi szabályozásuk nem igényel (a szabadságjogokon túl) kiemelt 

alkotmányjogi garanciát. Ezek a szervezetek nem törvényi felhatalmazás alapján működnek, és nem látnak el 

államigazgatási, hatósági feladatokat sem, bár a törvény szabályozhatja működésüket, különösen gazdálkodásuk 

alapelveit és kereteit. 

A civil vagy nonprofit szektornak a fenti viszonylag tág csoportosításon kívül, további három meghatározási 

formája létezik (Bocz – Cseh – Kuti – Mészáros – Sebestény, 2002: 19–20). Közülük a jogi értelmezés tűnik a 

legtágabbnak (hasonlóan a szabadságjogi csoportosításhoz), amely szerint minden olyan nem profitcélú 

szervezet (alapítvány, közalapítvány, köztestület, közhasznú társaság, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, az 

egyesülési törvény hatálya alá tartozó társadalmi szervezet) a nonprofit szektor részének tekintendő, amelyet a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban jogi személyként bejegyeztek. Ez lényegében formális 

csoportosítás, amely leginkább öt ismérv alapján csoportosítja a nonprofit szervezeteket: szervezettípus, 

tevékenységtípus, hatókör, a település és a bevétel nagysága szerint (Bartal, 2005: 31–32). 

1. Szervezettípus9  alatt a formális statisztikai csoportosítás két fő csoportot különböztet meg: az alapítványokat 

és a tagságon alapuló társas nonprofit szervezeteket. 

2. Tevékenységtípus szerint a nonprofit szervezetek a tevékenységcsoportok alapján kerülnek besorolásra. Ez a 

besorolás a nemzetközi gyakorlatban használatos International Classification of Nonprofit Organizations 

(ICNP) hazai adaptálása alapján készült, amelyben a szervezeteket fő tevékenységük szerint 62 csoportba és 

mintegy 200 alcsoportba osztják. 

3. Hatókör azt mutatja meg, hogy egy szervezete céljai, tevékenysége mekkora települési egységet fog át. 

4. Településtípus arról szolgáltat adatokat, mekkora településen van a szervezet székhelye, azaz milyen 

(főváros, megyeszékhely, egyéb város, község) település- kategóriában működik a szervezet. 

5. Bevételnagyság pedig arról ad tájékoztatást, mekkora volt a szervezet előző évi bevételének nagysága. 

Valamivel szigorúbb és egyúttal pragmatikusabb definíciót használ a statisztikai megközelítés10, amely ugyan 

szűkebb a jogi meghatározásnál, de logikájában illeszkedik hozzá, hiszen a Polgári Törvénykönyvben leírt 

szervezeti formát használja kiindulópontként. E szerint nem tartoznak a nonprofit szektorba az önkéntes 

kölcsönös biztosítópénztárak (mert esetükben nem érvényesül a profitszétosztás tilalma), a politikai pártok (mert 

céljuk a közhatalom és a kormányzati jogosítványok megszerzése, valamint az egyházak, szerzetesrendek11 

(mert a világi nonprofit szervezetek működési kereteit meghatározó szabályozás rájuk nem érvényes). 

Más megfontolásból indul ki a nemzetgazdaság-statisztikai definíció. E szerint a statisztikai definíciónak 

megfelelő szervezetek közül azokat kell a háztartásokat segítő nonprofit szektor részének tekinteni, amelyek 

alapvetően a lakosságot szolgálják, bevételszerző tevékenységet csak korlátozott mértékben folytatnak, 

finanszírozási forrásaik között túlsúlyban vannak a magántámogatások. Így viszont ide tartoznak a politikai 

pártok, az egyházak és a szerzetesrendek is.   

                                                           
9 Az egyes szervezetek fogalmi meghatározását lásd a függelékben. 
10 Ezen definíció lényegében a nemzetközi gyakorlatban kialakított kritériumokra (profitszétosztás tilalma, kormányzati szektortól való 

szervezeti függetlenség, intézményesültség, közcélúság, az önkéntesség valamilyen eleme és a pártjellegű működés kizárása) épül. 
11 A KSH és a történelmi egyházak 1993-ban kötött megállapodásában ugyanakkor az egyházi alapítványok és a vallási egyesületek 
beletartoznak a statisztikai definícióba. 
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A hazai szektor növekedésével párhuzamosan egyre erősebben merült fel annak az igénye, hogy a formális 

osztályozási szempontok felhasználásával, de azon túllépve, a szervezetek „gyakorlatközeli”, tényleges 

tevékenységének jellemzői alapján határozzák meg a szektor tipikus csoportjait. Ennek egyik első nemzetközi 

kísérlete Christian Horak nevéhez fűződik, aki olyan lehetséges csoportosítási kategóriákat ad meg (nagyság, 

jogi forma, adózás, alapítók, teljesítmény, alkalmazottak, finanszírozás, címzettek, szervezeti felépítés és 

szervezeti cél), amelyek alapján a szervezeteket jellemzőik szerint lehet csoportosítani (Horak, 1993). Bartal 

Anna Mária Horak modelljét a formális és funkcionális csoportosítás egyfajta átmeneteként írja le, ahol az 

osztályozási szempontok között megtalálhatók formális szervezeti (pl. méret, jogi forma, alapítók), az 

erőforrások szerinti (pl. munkatársak, bevételi források), valamint olyan „puhább” kategóriák, melyekre a 

formális statisztikai felosztások nem térnek ki, így például a „vállalkozási” jelleg (szervezeti felépítés, címzettek 

és teljesítmény) és funkcionális szempontok (célok) (Bartal, 2005: 33). A modell előnye mellett (pl. az egyes 

szervezetek könnyebb elkülönítésének lehetősége), azonban ki kell emelnünk annak magyar szervezetekre való 

nehézkes alkalmazásának tényét is, ugyanis a magyar nonprofit szervezetek többsége a fenti kategóriákba 

nehezen illeszthető be, különösen igaz ez a méret, az alapítók, a szervezeti felépítés és a szervezeti célok 

túlságosan „analitikus” csoportosítási szempontjai vonatkozásában.   

A funkcionális csoportosítás irányanyába tett egyértelmű kísérletnek tekinthetjük Christoph Sachaße elemzését, 

aki négy csoporttípust különböztetett meg (Sachaße, 2001): 

1. A nonprofit szervezet tagságának érdekeit kiszolgáló szervezet, amely a szervezet saját tagságának aktivitása 

formál. Alapvetően a szabadidős- és hobbitevékenységekkel kapcsolatos közösségi aktivitásra és közös 

akciók szervezésére ad lehetőséget. 

2. Egy-egy ügyet vagy közösséget képviselő szervezetek, amelyek támogatják a civil társadalom bizonyos 

csoportjainak érdekeit (amelyek megvalósítása érdekében lobbitevékenységet végeznek), mint például a 

természet- vagy környezetvédelem, szellemi értékek megőrzése, az egészségvédelem, a tudomány vagy a 

nevelés. 

3. Szolgáltatásszervező szervezetek, amelyek szolgáltató intézmények létrehozásával és működésével 

szolgálják a kliensek vagy a tagság igényeit. 

4. Támogatásszervező szervezetek, amelyek elkötelezett személyek közreműködésével előteremtik a humán- és 

anyagi erőforrásokat, vagy speciális technológiákat az egyes célok megvalósításához, illetve biztosítják a 

szolgáltató szervezetek ellátását, az érdekképviseletek vagy más közösségi érdekek megjelenítésének 

feltételeit. (Freise – Pajas, 2004: 132–133).   

Ezzel szemben valódibb, a magyar szervezeti szempontokra jobban reflektáló modellnek nevezhető Kuti Éva 

kísérlete, aki például a magyar nonprofit szervezeteket a domináns tevékenység és az általuk elsődlegesen 

betöltött funkciók alapján sorolta hét típusba (Kuti, 1998: 141–142): 

1. adományosztó12, adománygyűjtő, ezek célja egy-egy konkrét intézmény, ügy támogatása vagy valamely 

meghatározott cél elérése. Ennek érdekében több szállal is kapcsolódhatnak az állami, önkormányzati 

szervezetekhez, intézményekhez; 

2. szolgáltatásokat nyújtó típusba a legszélesebb szervezeti formákban (alapítványi, egyesület és kht.) működő 

szervezeteket találjuk. Tevékenységük három fő területre koncentrálódik: 

1. az államtól, önkormányzattól átvállalt közfeladatok ellátása (pl. alap- és középfokú oktatás, közbiztonság 

védelme, stb.), 

2. társadalmi problémák (munkanélküliség, alkoholizmus, drogfogyasztás stb.) kezelése, 

3. Speciális rétegigények kielégítését célzó szolgáltatások (modern eszközökkel végzett egészségügyi 

beavatkozások, természetgyógyászati kezelés, rekreációs szolgáltatások stb.); 

1. érdekvédelmi;13 

                                                           
12 Ez a típus Magyarországon elég ritka. Jellemzően három alaptípusa van: néhány „gazdag” alapítvány, amelyeket főleg külföldi 

támogatásokból finanszíroznak. Másik altípus képeznek azok az alapítványok, amelyek fő feladata az állami támogatások társadalmasított 

elosztása. Végül harmadik altípusba azok a kisebb-nagyobb (magán)alapítványok tartoznak, amelyek egy-egy közintézmény (iskola, 
bölcsőde, óvoda, idősek otthona) támogatására jöttek létre.   
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2. felhalmozási célú; 

3. önsegélyező jellegű; 

4. társadalmi érintkezést szolgáló, klubjellegű szervezetek; 

5. korábbi állami igazgatási tevékenységet „átvállaló” köztestületek. 

A csoportosítás előnye, hogy fontos információkat nyújt a szervezetek társadalomban és gazdaságban betöltött 

szerepéről, jelentőségéről. Hátránya, hogy nem elég egzaktak a csoportba sorolás kritériumai. 

Ezt a hiányosságot próbálja feloldani Sebestény István, aki a következő dimenziókat ajánlja vizsgálati 

szempontként: Ki? (kik alapították a szervezetet, és milyen formában működik) Mit? (milyen tevékenységet 

folytat) Kinek? (milyen sokaság érdekeit, igényét tartja szem előtt) Hogyan? (milyen eszközökkel kívánja az 

adott célt elérni) Miért? (milyen cél elérésére törekszik (Sebestény, 2001: 346). Ezek alapján a következő 

típusokat különbözteti meg: 

1. Önkiszolgáló (Ezek a szervezetek alkalmanként kerülnek kapcsolatba állami, önkormányzati szervekkel. 

Aktivitásuk célja saját alaptevékenységük végzése.) Ilyen szervezetek közé sorolhatók a sport, hobbi- és 

szabadidő (nyugdíjas- és öregdiákkörök stb.) és több kulturális szervezet. Ebbe a típusba tartozik a hazai 

nonprofit szervezetek több mint egyharmada. 

2. Csoportkiszolgáló szervezetek (tevékenységük főleg érdekképviseletre, közfeladatok ellátására terjed ki). 

Ebbe a csoportba a szakmai, munkaadói, munkavállalói érdekképviseletek, tűzoltó-egyesületek, város- és 

faluvédő szervezetek, tudományos társaságok stb. tartoznak (hazai nonprofit szervezetek 23%-a). 

3. Közkiszolgáló szervezetek (tevékenységük általános, az állam és az önkormányzatok feladatkörébe tartozó 

társadalmi problémákkal foglalkoznak, rendszeres szolgáltatást nyújtanak, gyakran az állam vagy az 

önkormányzat vagy más nonprofit szervezet, egyház hozza létre őket). Ebbe a kategóriába a szociális, az 

egészségügyi, oktatási intézmények, munkanélküliség- és egyéb válságkezelő központok tartoznak (a hazai 

nonprofit szervezetek 5%-a). 

4. Céltámogató szervezetek (általában alapítványok, melyek kifejezetten vagy egy intézmény [iskola, óvoda, 

kórház, egyház, színház, zenekar stb.], vagy egy speciális cél [ösztöndíj, műtét elvégzése stb.] anyagi 

támogatására jöttek létre az érdekeltek vagy intézmény kezdeményezésére). Ebbe a kategóriába főleg az 

adománygyűjtő szervezetek tartoznak, Ez a csoport adja (a maga 37%-os részesedésével) a hazai nonprofit 

szervezetek legnagyobb hányadát. 

5. Többcélú adományozó szervezetek (azok a nagyobb alapítványok tartoznak ide, melyeknek célja: anyagi 

ösztönzéssel a társadalom tagjait, csoportjait, intézményeit bizonyos közcélok előmozdítására, nagyobb 

fejlesztések, beruházások, kutatások elindítására bírni). Alapítói között lehetnek magánszemélyek, állami és 

önkormányzati szervek és intézmények, melyek tőkeerősek, hiszen erőteljes magán vagy állami támogatás 

jellemzi őket. Ebbe a kategóriába tartoznak a kulturális, tudományos, gazdaság-, és településfejlesztési céllal 

létrejött állami, önkormányzati közalapítványok (a hazai nonprofit szervezetek 2%-a). 

6. Közkiszolgáló- adományozó szervezetek (szolgáltató tevékenység mellett rendszeresen gyűjtenek és 

osztanak szét adományokat, gyakran pénzügyi befektetőként is megjelenhetnek). Ebbe a kategóriába tartozik 

pl. a Vöröskereszt, szeretetszolgálatok, egy települést átfogó univerzális alapítványok, egyesületek vagy 

nonprofit szövetségek (a hazai nonprofit szervezetek 1%-a). 

7. Üzleti szervezetek (kifejezetten termelési, piaci szolgáltatási vagy pénzintézeti tevékenység végzésére jönnek 

létre). Nagyméretűek, jelentős intézményi háttérrel rendelkeznek. Alapítóik lehetnek magánszemélyek 

(önkéntes biztosító pénztárak), állami és önkormányzati szervek, intézmények (kommunális, gazdasági, 

népjóléti közfeladatokat ellátó közhasznú társaságok). A nonprofit ismérvek közül egyedül a profitszétosztás 

tilalma érvényes rájuk, ezzel szemben nem gyűjtenek és osztanak adományokat, nem jellemző rájuk az 

önkéntes munka sem, ezek adják a hazai nonprofit szervezetek 1%-át (Sebestény, 2001: 347–349).     

                                                                                                                                                                                     
13 Az érdekvédelmi, az önsegélyező és társadalmi érintkezést szolgáló klubjellegű szervezetek többsége egyesületi formában működik. 

Elsődlegesen saját tagjaik érdekeivel és céljaival összhangban tevékenykednek. A hazai nonprofit szervezetek közel felét ezek a szervezetek 
teszik ki. 
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Sebestény István csoportosításának célja tehát az volt, hogy lehetőséget teremtsen arra, a szektorral kapcsolatos 

kérdéseket speciálisabban, azaz jól körülhatárolt szegmensei mentén tehessük fel, máshogy megfogalmazva a 

sokszínű (motivációjában, tevékenységében, működési mechanizmusában stb.) szektor problémáit jobban 

megérthessük. (Sebestény, 2001: 3.). 

Hasonló – bár jobban kidolgozott – strukturális-funkcionális megközelítésként értékelhető azon új 

rendszerelméleti paradigma, amely a rendszer és környezet különbségeit és kapcsolatát vizsgálja. Alfred Zauner 

ezt a paradigmát intézményi közelséget vizsgáló paradigmának nevezte el (Zauner, 2002). E paradigma úgy 

tekint a nonprofit szervezetekre, mint amelyek a társadalmi alrendszerek kapcsolódási pontjain (politika, 

szociális szféra, egészségügy, jogrendszer stb.) állnak. Sikeres működésükhöz egyfajta nyitottság, pontosabban 

kapcsolódási képesség szükséges. Bartal Anna Mária szerint Zauner a nonprofit szervezeteket, mint intézményi 

szereplők három típusát különbözteti meg: az államhoz/önkormányzathoz közel álló (verwaltungsnähe), 

gazdaságközeli (wirtscaftsnähe) és bázisközeli (basisnähe) szervezetek. 

1. az állam/önkormányzat környezet, ami azt jelenti, hogy a nonprofit szervezeteknek erős a kötöttsége az 

állai/közigazgatási szervezetekhez, ami nemcsak a finanszírozás (támogatások, ellátási szerződések) szintjén, 

hanem szervezetei és személyzeti szinteken (alapítók) is megfigyelhető;14 

2. gazdaságközeli környezet jellemzője, hogy a nonprofit szervezetek költségvetésének túlnyomó részét a 

klienseknek nyújtott szolgáltatásokból és/vagy vállalkozásokból eredő bevételek, esetleg normatív 

kormányzati/önkormányzati támogatások teszik ki; 

3. bázisközeli környezet, ebbe azok a szervezetek tartoznak, akik olyan tevékenységet végeznek, amelyek a 

tagságra irányulnak, illetve olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyeket csak a tagok vehetnek igénybe 

(Bartal, 2005: 39–40). 

A funkciók szerinti csoportosítás azt a gyakorlati célt szolgálja, hogy a nonprofit szektorról, mint homogén 

struktúráról vélekedjünk. Hátránya ugyanakkor az, hogy a csoportba sorolás kritériumai statisztikailag nehezen 

megragadhatók, a típusok közötti határok elmosódóak és erősen támaszkodnak a kutató szektorismeretére és 

tapasztalatira (Bartal, 2005: 40). Talán ennek köszönhetően is a fenti intézményi megközelítést nem sikerül 

alkalmazni a magyar nonprofit szektor csoportosítására, ennek oka lehet a magyar nonprofit szektor határainak 

és tevékenységének elmosódottsága, illetve a sokszínű és heterogén szektor kellő mélységű ismeretének a 

hiánya. 

Teljesen más – statisztikai besorolás nehézségeit nélkülöző – osztályozást használ Stumpf István, aki a 

kormányzat nézőpontjából osztályozza a társadalmi önszerveződéseket. Ezen belül megkülönbözteti: 

1. az országos civil érdekegyeztetési tömörüléseket, fórumokat. Ezeket a szervezeteket gyenge 

konfliktusviselési képességük és vitatott legitimitásuk miatt a kormányzat nem tekinti kemény 

tárgyalópartnernek (ilyen például a TESZ, TÉT, Társadalmi Kerekasztal, Civil Kerekasztal, Civil Parlament, 

stb.); 

2. a réteg- és szociális érdekképviseleteket, melyek érdekérvényesítő képessége nagyban függ az általuk 

képviselt rétegtől (ilyen például a Nagycsaládosok Országos Szövetsége, Nyugdíjasok Országos Képviselete, 

Magyar Nők Szövetsége, Levegő Munkacsoport, stb.); 

3. a korporatív szervezeteket, melyek a leginkább átlátható szervezeti és intézményi struktúrákkal szabályozott 

döntési kompetenciákkal rendelkeznek (például az Érdekegyeztető Tanács, szakszervezetek, kamarák, stb.); 

4. végül a nonprofit szervezeteket, ezen belül az alapítványokat, szolgáltatást nyújtó, valamint az önsegélyező 

szervezeteket (Stumpf, 1999: 108–109). 

Kemény László a civil szervezeteket az állam és intézményei, az önkormányzatok és a polgárok egymás közti 

viszonyai alapján tipizálta (Kemény, 1997). Ennek alapján hatféle szervezet létezik: 

1. azok a szervezetek, amelyek magukra vállalják – többnyire az állam által finanszírozottan – az állam által el 

nem látott feladatokat; 

                                                           
14 Ide értendők azok a szervezetek, amelyek egyrészt az állami/önkormányzati törekvések „nonprofitosított” megjelenítői, másrészt olyan 
közfeladatok ellátására szerződött szervezetek, amelyek az állami/önkormányzati funkciókat kiegészítik, vagy korrigálják. 
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2. adományt gyűjtő és karitatív célokra vagy más lakossági igényeket kielégítő feladatokra szerveződött 

alapítványok; 

3. olyan (főleg külföldről származó) szervezetek, amelyek már rendelkeznek anyagi forrásokkal, s módjukban 

áll adományokat osztani (pl. Máltai Szeretetszolgálat, Soros Alapítvány, stb.);   

4. önművelő, önfejlesztő közösségek, öntevékeny művelődési, szabadidős szervezetek; 

5. lokálpatrióta, városvédő és településeket fejlesztő szervezetek; 

6. Konkrét lakossági érdekek képviseletére, védelmére a lakosok által létrehozott és részvételükkel működő 

szervezetek (pl. Létminimum Alatt Élők Társasága). 

Az érdekképviseleti szervezetek közé lehet sorolni a jogvédő és jogsegélyszervezeteket (pl. Jogvédő Liga), 

valamint azokat az egyesületeket, amelyek ideológiai-politikai bázison szerveződnek, de nem nézeteik hatalmi 

pozícióba juttatásán fáradoznak, hanem elsősorban értékőrzéssel, illetve bizonyos ideológiához is kötötten 

tagjaik társadalmi elismertségének érdekképviseletével foglalkoznak (pl. Magyar Ellenállók és Antifasiszták 

Szövetsége, Alba Kör stb.). 

A fenti definíciókészletek és osztályozási kísérletek alapján Fülöp Sándor megpróbálta egy kétdimenziós 

(állam-civil valamint forprofit/üzleti-nonprofit) koordináta-rendszerben elhelyezni/meghatározni az egyes 

szervezeteket. 

1. ábra 

A civil-nonprofit szektorba tartozó szervezetfajták 

 

Forrás: Fülöp, 2002: 173. 

Az ábrában elsőként azokat a szervezeteket kell megkülönböztetnünk, amelyeknek jelentős üzleti (civil-üzleti) 

vonatkozásai vannak. Ezek között is vannak olyan szervezetek (kamarák, iparszövetségek), melyek szerepe az 

érdekmegjelenítés-, és képviselet mellett (delegált jogköröket birtokolva) kiterjed a kormányzati politika 

megvalósítására is. Ezek a nagy és erős érdek- vagy korporatív szervezetek, melyek hierarchikus felépítésűek, 

sok esetben valamilyen csúcsszerv alá tartoznak. Ezek a szervezetek formalizált módon kapcsolódnak be a 

politikai rendszer működésébe, nemcsak a döntések előkészítésben, befolyásolásában vesznek részt, hanem 

szerepet vállalnak a legfontosabb politikai döntések végrehajtásában is (Stumpf, 1999: 94). A gazdasági 

stratégiák, valamint az árakkal és bérekkel kapcsolatos döntések kialakításában a korporatív struktúráknak egyes 

országokban (pl. Németország, Svájc, Ausztria, Svédország) kitüntetett szerepe van (Pokol, 1992: 250). 

Magyarországon is találunk ilyen szerveződéseket, melyek egy része 1989–90-ben önállósult (pl. Magyar 
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Kereskedelmi/Gazdasági Kamara, Iposz, Okisz, Kisosz stb.), ezek a szervezetek előszeretettel – vagy jobb híján 

– egyesülési formát öltöttek, és fő funkcióként az érdekképviseletet tűzték zászlajukra (Farkas, 2000). Más 

részük újonnan jött létre, mint például az Érdekegyeztető Tanács (ÉT), vagy a KÉF, KIÉT, szakszervezetek stb. 

(Stumpf, 1999; Tóth, 2002).  Ezek olyan gazdasági, vagy szakmai (foglalkozási) köztestületet jelentenek, 

amelyek esetében az adott tevékenységet folytatók számára kényszertagság áll(hat) fenn, azaz a tevékenység 

folytatása kamarai tagság nélkül törvényesen nem lehetséges. 

Fülöp Sándor a civil-üzleti szektorba sorolta a közhasznú társaságokat is, mert véleménye szerint a bennük lévő 

komoly állami befolyás ellenére ezek a szervezetek számos nonprofit jellemzővel bírnak. Véleményem szerint 

ezek a szervezetek inkább az állami-nonprofit szervezetek körébe sorolhatók, mivel elsősorban nem magán-, 

hanem közvagyont működtető szervezetekről van szó. A közhasznú társaságok a vállalkozói és nonprofit szféra 

határterületén helyezkednek el. A közhasznú társaságok a Ptk. 57. § (2) bek. szerint a GT. hatálya alá tartoznak. 

Bár a törvény egyértelműen fogalmaz a gyakorlatban számos probléma merül fel a kht.-kal kapcsolatban. Itt 

csupán arra szeretnék utalni, hogy a közhasznú társaság nonprofit szervezet, amely társasági formában, de 

közjavak és közszolgáltatások előállítására jön létre, s ennek megfelelően érvényes rá a profit szétosztásának 

tilalma, ugyanakkor a civil jelleg egy másik fontos kritériuma (az önkéntesség és öntevékenység) már hiányzik. 

Tehát ha csupán a GT szabályait vennénk alapul, akkor a profitot szabadon oszthatná fel a szervezet, mint akár a 

gazdasági társaságokban vagy a Kft.-kben. Ez esetben azonban az esetlegesen keletkező profitját köteles 

közérdekű céljának megfelelően felhasználni. Tehát érvelésemben arra akarom felhívni a figyelmet, hogy ez a 

kettős szabályozás a gyakorlatban nehezíti az ellenőrzést és a beszámoltatást, ami azért probléma, mert e 

szervezetek jellemzően közfeladatokat látnak el, jelentős közpénzzel is gazdálkodnak. A közhasznú társaságok 

gazdálkodási, működési szabályai kedvezőbbek a költségvetési intézményekénél, ezért azok alternatívájaként 

jellemezhetjük őket. Példaként említhető, hogy vállalkozói tevékenysége nem korlátozott, csak az abból 

származó profit nem osztható szét, több évre szóló szerződés keretében kapja a költségvetési forrásokat, az 

általános forgalmi adó szempontjából vállalkozásnak minősül, így azt visszaigényelheti, alkalmazottaik nem 

közalkalmazottak, így munkájuk magasabb jövedelemmel honorálható. Valószínűleg ezzel magyarázható, hogy 

a minisztériumok és az önkormányzatok szívesebben alapítanak közhasznú társaságot, mint költségvetési 

intézményt15, és a meglévő intézményeiket is egyre gyakrabban alakítják át erre a formára (Pavluska, 1999: 

180.).  Talán ennek köszönhetően 2007. július 1-jén hatályba lépő új Gazdasági Társaságokról (GT) szóló 

jogszabály16 2009. június 30-i határidővel megszüntette a közhasznú társaságokat, s kötelezte az így bejegyzett 

szervezeteket, hogy alakuljanak át nonprofit gazdasági társaságokká, kft-ké. 

Civil-nonprofit szervezeti körbe a bejegyzett és ténylegesen működő szervezetek tartoznak (alapítványok és 

egyesületek). Ez a dimenzió azonban a formális szervezeteknél szélesebb, ugyanis ide tartoznak a helyi 

informális csoportok, a közügyekben résztvevő magánszemélyek is, amire – valamennyi dimenziót fegyelembe 

véve – a leginkább jellemző a civil jelleg. 

A nonprofit-állami szervezetek közé az egyházak, továbbá közalapítványok és köztestületek tartoznak, bár ezer 

szállal kötődnek az üzlet vagy a politika világához (elsősorban kultúrpolitika vagy szakpolitika 

vonatkozásában), azokkal nem teljesen azonosíthatók, mivel számottevő civil-nonprofit eleme van 

tevékenységüknek. A köztestületek ugyanakkor külön figyelmet érdemelnek, ugyan is lényegi vonásuk, hogy 

valamely szakmai, gazdasági, szociális vagy egyéb tevékenység feltételeinek megteremtésével, folyamatos 

biztosításával és az ehhez szükséges igazgatás megvalósításával járó közfeladatot látnak el. Mivel a közhatalmi 

jelleg az állami szervek alapvető megkülönböztető ismérve, és a közigazgatás az állami tevékenység része, a 

köztestületek az általuk végzett közigazgatás körében „államinak” minősülnek.17 A magyar jogi szabályozás 

szerint18 az önkormányzattal rendelkező köztestületek19 létrehozását törvény rendeli el, amely meghatározza 

azokat a közfeladatokat, valamint azok gyakorlásához szükséges jogosítványokat is, amit a köztestületek 

kötelesek ellátni. Ugyanakkor a köztestületek (jellegüknek megfelelően) elláthatnak olyan önként vállalt 

feladatokat is, amelyeket a jogi szabályozás nem tilt, illetve nem rendel más szerv hatáskörébe. 

A pártok, az önkormányzatok és a szakszervezetek viszont már egyértelműen az államszervezet részei (állami-

üzleti), azonban egyes esetekben a „népképviseleti” funkcióik alapján az állam többi összetevőjénél egy kissé 

„civilebbek”. Külön kell kezelni a pártokat, melyek az államhatalom megragadására és megtartására 

szerveződnek, ezért egyértelműen a civil-nonprofit körön kívülre kell elhelyeznünk őket (Fülöp, 2002). 

                                                           
15 Az állam által létrehozott közhasznú társaságokra példaként említhetjük az Állami Közútkezelő vagy Fejlesztő, Műszaki és Információs 

Kht-t (ma Magyar Közút Nonprofit Zrt.), vagy a Millenáris Kht-t, amely különböző parlamenti ciklusokban más-más irányítás alatt állt. 
16 2006. évi IV. tv. 365. §. 
17 Az 1993. évi XCII tv. indoklása szerint „A köztestületi igazgatás nem államigazgatás vagy helyi önkormányzati igazgatás, hanem a 

közigazgatás harmadik válfaja; a köztestület nem része az állami igazgatás szervezeti rendszerének.” 
18 PTK 65. §. 
19 Kamarák, közbirtokosságok, helyközség, tőzsde valamint az Magyar Tudományos Akadémia. 
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Végül azokról a szervezetekről kell beszélnünk, amelyeknek nincs formális, intézményes szerepük az 

erőforrások allokációjában, valamint a kormányzati döntések végrehajtásában. Ezek önszerveződésen alapulnak 

és az önkéntes részvétel elve alapján működnek. Ebbe a kategóriába egyrészt a bejegyzett és ténylegesen 

működő szervezettel rendelkező egyesületek, alapítványok, másrészt az egyéb informális helyi csoportosulások, 

valamint a közügyekben esetenként részt vevő magánszemélyek tartoznak, akik tevékenységét a jog 

részletesebben nem szabályozza. 

Másként foglalja össze Kuti Éva a szervezeti formák funkcióit és szerepköreit, mint Fülöp Sándor. Lényeges 

különbség elsősorban abban ragadható meg, hogy Kuti a funkciók és szerepek hangsúlyosságát pusztán a 

nonprofit szervezeti formák körében igyekezett bemutatni. Az osztályozás alapja a „civilség”, amely alapján 

számba veszi, azokat a szervezeteket (közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság – korábban közhasznú 

társaság), amelyeknek elhanyagolható mértékű a civil társadalmi funkciója. Valamint azokat is, amelyeknek 

igen mérsékelt a szolgáltatási és a redisztribúciós szerepe. Mindezek alapján arra a következtetésre jut, hogy 

pusztán a jogi forma alapján nem dönthető el, melyik nonprofit szervezet tekinthető egyúttal civil szervezetnek 

is (Kuti, 2008: 11). 

1. táblázat 

A különböző típusú nonprofit szervezetek funkciói és szerepkörei 
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elosztása 

xx – Kiemelkedően fontos szereplő 

x – Fontos szereplő 

Forrás: Kuti, 2008: 12. 

Az általam használt fogalom lényegében a fenti modellek egy sajátos „keverékeként” értelmezhető, hiszen 

azokat a szervezeteket értem ez alatt, melyeket nem a megszerezhető profit, nem az állami, önkormányzati 

közfeladat ellátása mozgat, hanem valamely közösségi szükségletet megjelenítő társadalmi öntevékenység. 

Azaz, megközelítésemben a legtágabb fogalmi keretnek gondolt, társadalmi szempontú definícióból indulnék ki. 

Ennek megfelelően a társadalom különböző csoportjainak, politikai pártoktól független, önkéntes szervezeteinek 

összességét értem ez alatt, olyan társadalmi csoportokét, amelyek társadalmi értékeket jelenítenek meg és 

lakossági érdekeket képviselnek, továbbá befolyásolás szándékával lépnek fel (karitatív, kulturális, 

ismeretterjesztő sport, szabadidős, hobbi szervezetek, továbbá érdekvédelmi, egyházi szervezetek, 

szakszervezetek, szövetségek és alapítványok). E cél megvalósításában függetlenek a kormányzattól, nincsenek 

külső kontroll alatt (ez alatt értve, hogy döntéseiket maguk hozzák, mivel működésük felett az Ügyészség 

törvényességi felügyeletet gyakorol), és szervezettek, azaz intézményes formában működnek. 

Tehát nem tartoznak bele: 

1. az üzleti szervezetek, függetlenül attól, hogy ki az alapítójuk vagy tulajdonosuk (pl. önkormányzati 

feladatellátásra szervezett cég, állami pénzintézet, egyesület vagy alapítvány társas vállalkozása); 

2. az állami, önkormányzati szervezetek és intézményeik (pl. közalapítvány, köztestület, állami és 

önkormányzati feladatellátásra szervezett közhasznú társaság/nonprofit gazdasági társaság); 

3. kifejezetten állami, önkormányzati közfeladatok ellátására létrejött szervezetek (pl. köztestület, települési 

önkormányzat); 

4. a politikai pártok, melyek a hatalom megragadásáért és gyakorlásáért, illetve a politikai hatalomban való 

részvételért működnek; 

5. végül az egyházak, főleg a történelmi intézményesültségük, a hívektől fennálló autonómiájuk és nemzetközi 

jellegük alapján. 

A fenti példák egyértelműen mutatják a fogalmi tisztázatlanság jelenlétét, hiszen a civil társadalom szélesebb, 

mint a formalizált szervezetek összessége, hiszen magába foglalja az informális közösségeket és az egyéni 

kezdeményezéseket is. Talán ennek is köszönhető az, hogy a szervezetek fogalmi meghatározása kapcsán 

nehezen tudunk egyértelmű meghatározást adni, helyette csupán – ahogy Kuti Éva fogalmazott – „negatív” 

definíciókat (mit nem csinál, vagy mi nem nonprofit szervezet) tudunk megadni, azaz olyan jellegzetességeket, 

amelyek más szektorok intézményeitől megkülönböztetik a nonprofit szervezeteket. (Kuti, 1998: 13; Bartal, 

1999: 15). Ezzel azonban nem adtuk meg azt az információs tartalmat, amit ezekről a szervezetekről el akarunk 

mondani (Kákai, 2005: 22).   
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3. fejezet - A nonprofit szervezetek 
fejlődése 

1. II. 1. Nemzetközi trendek 

A világ minden fejlett, demokratikus országában a civil szervezetek a demokratikus politikai berendezkedés 

nélkülözhetetlen alkotóelemei, a társadalom és a politikai intézmények közötti kapcsolat fontos közvetítő 

szereplői. Számuk, szerepük és befolyásuk a II. világháború óta egyre jelentősebb. A nonprofit szervezetekre 

irányuló érdeklődés elsősorban az állam több mint két évtizede tartó válságának, valamint a pártokra épülő 

képviseleti demokrácia válságjelenségeinek tulajdonítható. A fejlett északon a válság a hagyományos jóléti 

szociálpolitika megkérdőjelezésében, a fejlődő dél jelentős részén az állam által irányított fejlődésből való 

kiábrándulásban, Közép-Kelet-Európában az államszocializmus összeomlásában nyilvánult meg (Salamon – 

Anheier, 1999: 11). 

Az európai nonprofit szektor utóbbi húsz évében bekövetkezett hihetetlen mértékű növekedését Nigel Tarling a 

következőkkel magyarázta: „Először is, az 1970-es és a kora 1990-es évek pénzügyi válságainak következtében 

több kormányzat a korábban állami ellátásként nyújtott jóléti szolgáltatások megszervezése helyett alternatív 

megoldásokat keresett. A szolgáltatások privatizációjának folyamata egész Európában megfigyelhető, és az 

államtól sok civil szervezet vesz át jelentős, széles körben igénybe vett szolgáltatási szegmenseket.1 Másodszor, 

a jelenlegi demográfiai folyamatok szerint az európai lakos egyre öregszik, aminek következtében a 

kormányoknak újra kell strukturálniuk az egészségügyi és nyugdíj-ellátási rendszereket. Harmadszor, azok az 

emberek, akik úgy érzik, hogy a jelenlegi szolgáltatások nem elégítik ki sajátos, egyéni igényeiket, sok kisebb 

önkéntes segítő szervezetet alapítottak. Sokan elidegenedtek a jelenleg porondon lévő politikai szereplőktől, és 

úgy érzik, ezen csoportok nem képviselik az ő érdekeiket. Válaszként ezek az emberek nonprofit szervezetek 

keretein belül aktivizálják magukat” (Tarling, 1998: 2). 

Az Európai Közösség Bizottságának 1997-ben kiadott közleménye (Communication from the Commission of 

the European Communities on Promoting the Role of Voluntary Organisations and Foundations in Europe. 

Brussels, 6 June, 1997 COM (97) 241 final) a következő tényezők szerepét emelte ki a civil szektor fejődésében: 

1. a II. világháborút követő általános jólét, melynek következtében egyre bővült a rendelkezésre álló szabadidő; 

2. Európa legtöbb gazdaságában a ’80-as években egyértelmű elmozdulás történt a szolgáltatások felé;2 

3. újabb és újabb szükségletek nyernek létjogosultságot, és egyre több, újabb társadalmi méretű igény 

fogalmazódik meg (pl. nemek közti egyenlőség, bioszféra védelme stb.); 

4. a késő ’70-es és ’80-as években jelentkező foglalkoztatási krízis oda vezetett, hogy önkéntes szervezetek 

bevonásával foglalkoztatási programok indultak be; 

5. Európa demográfiai struktúrájának változása (növekszik a nyugdíjasok és munkanélküliek aránya) arra 

készteti a tagországokat, hogy a közkiadások csökkentése érdekében, egyre nagyobb mértékben a magán- és 

az egyesületi szektorra hárítsanak át bizonyos szolgáltatásokat. 

A civil szervezetek szaporodását az is erősítette, hogy egyre több kétség fogalmazódott meg az állam 

problémamegoldó képességeit illetően, egyre kevésbé látszik valószínűnek, hogy az állam képes a maga 

erejéből megoldani azokat a szociális, fejlesztési és környezetvédelmi problémákat, amelyekkel a mai 

nemzeteknek szembe kell nézniük (Salamon – Anheier, 1999: 12). Emellett meg kell említeni az elmúlt évtized 

technológiai, kommunikációs forradalmát is, melynek hatására a népesség egyre nagyobb része rendelkezik 

olyan képességekkel – egyrészt a rendkívüli mértékben kiterjedt tanulási lehetőségek növekedése 

[felsőoktatásban eltöltött idő elhúzódása], másrészt a technológiai és információs forradalom [Internet, 

kereskedelmi TV- csatornák] révén –, amelyek megkérdőjelezik a korábbi hierarchiákat, nemzeti 

intézményeket, valamint a hagyományos pártok és politikai elitek problémamegoldó képességét (Inglehart, 

1977; 1997). 

                                                           
1 Példaként említhető a szociálpolitika Hollandiában, kulturális támogatási rendszer Párizsban vagy Skóciában, kisebbségvédelem 

Görögországban, szocializációs és oktatási funkciók „kihelyezése” Spanyolországban stb. 
2 A közszolgáltatásokban való fokozódó szerepvállalással részletesebben később egy külön fejezetben foglalkozom. 
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Ezt a folyamatot jelzi, hogy míg a hatvanas években az átlagos választási részvétel Nyugat-Európában 85%-os, 

addig a kilencvenes években „már csak” 78%-os volt.3 Jelentős csökkenés volt megfigyelhető, pl. Ausztriában, 

Dániában, Franciaországban, Portugáliában, Svájcban stb. (Lane-Ersson, 1991: 182). A választási részvétel 

csökkenésével párhuzamosan csökkent a pártok tagsága is. Nyugat-Európa 19 államából 14-ben csökkent a 

választójogú népességen belül a párttagok aránya. A legalacsonyabb értéket Angliában, Franciaországban, 

Hollandiában és Németországban mérték, ahol a választókorú népesség mindössze 2%-a tagja valamilyen 

pártnak,4 s arányuk jelentősen csökkent a hatvanas, illetve nyolcvanas évek adataihoz képest (Enyedi – 

Körösényi, 2001: 123). A párttagság alacsony értékei mellett csökkent az erős pártidentifikációval rendelkezők 

aránya is5 – Németországban 1972–1987 között arányuk 55-ről 41%-ra, Angliában 1964–1987 között 44%-ról 

19%-ra csökkent (Enyedi – Körösényi, 2001: 270). A politikai lojalitás hagyományos csökkenése növelte a 

pártrendszerek fragmentációját: míg Nyugat-Európában az ötvenes években a parlamenti pártok száma 

átlagosan 6 volt, addig a nyolcvanas években már 8 (Lane-Ersson, 1991: 183). 

Az állampolgárok tehát kevésbé kapcsolódnak be a hagyományos intézményesített részvételi formákba, mint 

például a szavazás, egy párthoz vagy nagy vertikális szervezethez (szakszervezet) való csatlakozás stb., ezzel 

szemben egyre inkább közvetlenebb részvételi formákat keresnek, nem riadva vissza a protestáló 

cselekvésvállalás lehetőségeitől, probléma-megoldó csoportoknak nyújtott támogatástól sem.   

„Kezedben globul a világ!” – egy budapesti civil börze beharangozója 

 

Forrás: Anthropolis 

A fenti változások összességében eredményezték a civil szektor erősödését, hiszen az állam/önkormányzat és 

pártok mellett egyre gyakrabban jelentek meg sajátos érdekkifejező-, érdekmegjelenítő, szolgáltató csoportok, 

melyek jobbára azokon a területeken mutatkoznak konkurenciaként, melyeket vagy az állam/önkormányzat, 

vagy a pártok szabadon hagytak. 

A nemzetközi összehasonlító kutatást végzők arra jutottak, hogy a nonprofit szektor távolról sem egységes, 

minden országban más formát ölt a helyi kulturális, történelmi, politikai és gazdasági viszonyok függvényében 

(Salamon – Anheier, 1999: 34).  Ennek nehézségeit jól mutatja Bullain Nilda kísérlete, aki kifejezetten az 

európai, alapítványokra és nonprofit szabályozásokra vonatkozó vizsgálatok alapján egy függetlenség-

intézményesültség mátrixban helyezte el a különböző európai nonprofit szervezeteket. 

1. a függetlenség tengelyen való elhelyezés az mutatja meg, hogy mennyire jellemző a függetlenség politikai, 

szakmai és anyagi értelemben, valamint mennyire biztosított a szervezetek autonómiája, illetve mennyire 

diverzifikált a szervezetek bevételi szerkezete; 

2. Az intézményesültség tengelyen való elhelyezés pedig függ az adott szektor méretétől, bevételeinek 

nagyságától, foglalkoztatottjainak számától, arányaitól, a szervezetek professzionalizációjától, illetve attól, 

hogy mennyire képes a szektor állami-jóléti funkciókat ellátni. 

Mindezen szempontok alapján Bullain Nilda négy eltérő jellemzőkkel leírható modellt különített el egymástól 

(Bullain, 2005: 14–20): 

1. Korporatív (kontinentális) modell, amelyet intézményesült és az állammal erősen összefonódott szektor 

jellemez. E csoportba főként Németország, Franciaország, Ausztria és a Benelux-államok nonprofit szektora 

tartozik. 

Főbb jellemzők: 

                                                           
3 A magyarországi választási részvétel ugyan alaposan elmarad a nyugat-európai átlagtól, ám az eltérés nem olyan mértékű, mint a részvétel 
más formái esetén, ami azzal magyarázható, hogy a politikai kultúra demobilizáló öröksége meghatározza választási részvételt. Bár a 

választási részvétel vonatkozásában fordulópontot jelentett a 2002-es parlamenti választás, de ezt a növekedést főleg a politikai pártok 

blokkjainak kiélezett, polarizált, érzelmektől fűtött versengése okozta, ami nem bizonyult tartósnak, még a FIDESZ-MPP által létrehozott 
polgári körök intézményesítése vagy a különféle kormányzati kampányok és programok révén sem. 
4 A magyar pártok taglétszáma hagyományosan alacsony, becslések szerint az összesített taglétszáma (a pártok önbevallása alapján) alig éri 

el a 120 000 főt, ami a népesség kb. 1%-át jelenti (Körösényi – Tóth – Török, 2007: 285) 
5 A magyar lakosság jobban szereti a pártokat, mint más országok polgárai, mivel a pártkötődés mértékét, az MSZMP-tagság vagy a Kádár-

kori szocializációs minták és az egyes pártok politizálási stílusa befolyásolja (Körösényi – Tóth – Török, 2007: 311) 

. 
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1. erősen intézményesült a civil nonprofit szektor (aktív lakosság 8%-a itt dolgozik, ebből 5,4% fizetett 

alkalmazott; 

2. finanszírozási mechanizmusai révén az állammal erősen összefonódott, kevésbé független szektor; 

3. a szektor működési elve a „szubszidiaritás”; 

4. civil szervezetek részt vesznek az állami feladatok ellátásában és az állam normatív alapon támogatja őket; 

5. a szektor pillérei az ágazati, ill. vallási alapon szerveződött, nagy múltú és nagy tagsággal rendelkező 

ernyőszervezetek, federációk alkotják; 

6. a legmagasabb az NGO-k állami finanszírozása (bevételeik 50-60%-a állami forrásokból származik). 

1. Liberális (angolszász) modell, amelyben a szektor intézményesült, de az államtól különvált szektor a 

meghatározó elem. Ebbe a modellbe elsősorban Anglia, Írország, Kanada, Ausztrália és az Egyesült Államok 

nonprofit szektora sorolható. 

Főbb jellemzők: 

1. magasan intézményesült a civil nonprofit szektor (aktív lakosság 8,2%-a itt dolgozik, ebből 5,2% fizetett 

alkalmazott); 

2. jelentős saját tőkével rendelkeznek; 

3. állami és helyi szintű partnerségi megállapodások (compacts); versenyben elnyert szerződések; 

4. az alapítványok (trusts) elsősorban pénzosztók, az egyesületek tagságukat képviselő szervezetek és léteznek 

még úgynevezett programmegvalósító szervezetek is; 

5. a központi elv a „szerződéses kultúra”, melynek alapján az állam közszolgáltatást finanszíroz; 

6. szektorsemlegesség, azaz a nonprofit szektor is bevonódik a humán közszolgáltatásokba (mixed welfare 

economy); 

7. jelentős az államtól független saját forrás (az állami finanszírozás aránya 30–35%); 

8. magas az egyéni adományok volumene. 

1. A szociáldemokrata (skandináv) modellben a nonprofit szektor kevésbé intézményesült, de az államtól való 

függetlenség a meghatározó. Főként Svédországban, Finnországban és Norvégiában találunk ilyen típusú 

modellt. 

Főbb jellemzők: 

1. „civil lét kiteljesítésére” jöttek létre; 

2. kevésbé professzionális, tagsági alapú szervezetek (legmagasabb az önkéntesek száma); 

3. a civil nonprofit szervezetek fő funkciója az ún. „expresszív” tevékenységekben rejlik (pl. kultúra, szabadidő, 

sport, érdekképviselet); 

4. „voucher” rendszer;6 

5. érdekképviselet terén kevésbé „harcosak”; 

6. alacsony állami támogatás (a szektor összbevételének mintegy 20%-a); 

7. kevésbé ösztönzőek az adókedvezmények (Svédországban és Norvégiában pl. semmilyen kedvezményt nem 

lehet érvényesíteni az egyéni adományokban).   

                                                           
6 Ez egy olyan szolgáltatás, melynek keretében az állampolgár kap egy, a szolgáltatás ellenértékének megfelelő értékpapírt, amelyet bármely 
általa preferált szolgáltatónál beválthat. Ebbe a versenybe a nonprofit szervezetek is komoly eséllyel szálnak be. 
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1. A mediterrán (fejlődő) modellt alkotó országokra a kevésbé intézményesült, és kevésbé független nonprofit 

szektor a jellemző. Ide sorolható Spanyolország, Olaszország, Portugália és Görögország nonprofit szektora. 

Főbb jellemzők: 

1. erősen központosított államhatalom öröksége; 

2. dualista szektor (pl. Olaszország), a szervezetek egy része az egyházhoz kötődik, a másik a kifejezetten 

szekuláris munkásmozgalomhoz; 

3. állammal (politikával) illetve az egyházzal erősen összefonódott szervezetek; 

4. jóléti szolgáltatások (tb, munkaügy) az uniós mechanizmusokon keresztül érvényesülnek; 

5. szociális gondoskodás erősen család- és közösség-centrikus, nem magasan intézményesült; 

6. alacsony „filantrópia” a szervezett adományozás és önkéntes munka szűkössége; 

7. nem jellemzőek az adományosztó alapítványok, az adókedvezmények is folyamatosan változnak (1%-os tv. 

Spanyolországból, Olaszországból ered).   

2. ábra 

A harmadik szektor európai modelljei a függetlenség-intézményesültség alapján 

 

Forrás: Bullain, 2005: 18 

A fenti modellek jellemzői alapján Közép-Kelet-Európa országait inkább a fejlődő modellbe sorolhatjuk. 

Ugyanakkor, ha a határvonalat nem földrajzilag húzzuk meg, hanem a volt posztszocialista országokat, mint egy 

összevont kategóriát vizsgáljuk, akkor egy jóval finomabb elhatárolást tehetünk. Ugyanis a posztszocialista 

országok politikai, gazdasági és társadalmi helyzetük, tradícióik miatt jelentős mértékben különböznek 

egymástól. Mindezt jól mutatja be Majláth Roland elemzése, aki Bulain Nilda vizsgálatát hasznos támpontokkal 

egészítette ki. 

3. ábra 

A posztszocialista országok helye a függetlenség-intézményesültség mátrixon 
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Forrás: Majláth 2009: 66 

1. A posztszocialista térség valamennyi államának civil szektora kevésbé intézményesült és kevésbé független 

helyzetből indult a rendszerváltáskor, azonban a három térkategória – Közép-Európa, Dél-Európa és Eurázsia 

– kiindulópontja különbözött. 

2. Közép-Kelet-Európa országainak civil szektora indult a legjobb pozícióból, és ezen országcsoport is futotta 

be a legnagyobb távolságot a szociáldemokrata, a liberális vagy a korporatív modell felé. 

3. Dél-Európa államai ugyan vegyes csoportot alkotnak, egyeznek azonban abban, hogy mozgékonyságuk 

messze kisebb a függetlenség-intézményesültség mátrixon, köztes pozíciót foglalva el Közép-Európa és az 

eurázsiai térség országainak civil szektorai között. 

4. Eurázsia országainak civil szektora a legstatikusabb: ebben az esetben a térség még a mediterrán (fejlődő) 

modellből is valamelyest kilóg, mivel sok esetben még civil szervezetek létjogosultságát is megkérdőjelezi az 

állam. 

5. Az elkülönített térkategóriákon belül bizonyos államok civil szektora kifejezetten jól teljesít (Kelet-Európán 

belül Ukrajna), más esetekben ez ellentétes előjelű (Dél-Európán belül Szerbia) – az előbbi esetében a 

„narancsos forradalom”, az utóbbiban a „buldózer-forradalom” hozott változásokat. 

A kilencvenes évek második felére hazánkban is markánsan kirajzolódtak a civil szektor határvonalai, emellett a 

szektorban mélyreható változások mentek végbe a szervezetek megerősödésével, gazdasági szerepük 

növekedésével, az érdekcsoportok társadalmi legitimációjának stabilizációjával. 

Mindezek ellenére Magyarország nonprofit szervezeteit nehéz „vegytisztán” besorolni a fenti dimenziók 

valamelyikébe, mint ahogy Bulain Nilda is kifejti „a szektor leginkább önmagára hasonlít”. Ennek egyik oka, 

hogy az elmúlt időszak gazdasági és jogi szabályozása számos átgondolatlanságot és következetlenséget 

tartalmazott. Ennek köszönhetően a fenti modellek számos eleme visszaköszön a hazai szektor működésében. 

Ezek elemek a következők: 

1. a liberális modell szabályozásához hasonló a magyar társas vállalkozások által juttatott adományok 

adókedvezményei; 

2. mediterrán, illetve szociáldemokrata elemet jelenítenek meg a magánszemélyek adományainak 

adókedvezményei, illetve a mediterrán szabályozásból átkerült „1 százalékos törvény”; 

3. a korporatív (kontinentális) modellből származik a közalapítványoknak, a normatív támogatási rendszernek 

és a társadalmi egyeztetési mechanizmusoknak, valamint a közhasznúságnak a formai kezelése (Bartal, 2005: 

207). 
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 A következetlenségek ellenére ugyanakkor mindenképpen le kell szögeznünk, hogy a társadalmi életben 

kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok számának gyarapodásának és terjedésének 

a településhálózat egyes szintjein. Ezek a közösségi szervezetek egyrészt jelzik a lokális társadalom aktivitását, 

annak főbb érdeklődési és kötődési pontjait, másrészt érzékeltetik a lakosság fogékonyságát, támogatási 

képességét a nem gazdasági szférák iránt. A különböző civil szervezetek (pl. gazdasági, szociális, 

környezetvédelmi, kulturális, oktatási stb.) az európai tapasztalatok alapján alapvető szerepet játszhatnak olyan 

regionális, megyei szintű gazdasági-társadalmi programok kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében, 

amelyek csökkentik az egyes településtípusok, társadalmi csoportok, szektorok és vállalkozási formák közötti 

különbségeket, így ellensúlyozzák a társadalmi-gazdasági kirekesztés különböző formáit. A civil szervezetek 

részvétele a regionális, megyei, városi fejlesztésekben tágabb értelmezési keretbe helyezi a gazdasági fejlesztési 

programokat, bevonva abba különböző szociális, környezetvédelmi, diszkrimináció-ellenes és egyéb 

szempontokat. A regionális, megyei, városi civil szervezetek emellett alakítói lehetnek új kapcsolati hálók 

létrejöttének is. Ezek az új kapcsolati hálók települési-, illetve térszerkezeteken belül új típusú együttműködési 

formák kialakulását segíthetik elő a régiók, megyék, városok állami, gazdasági és civil szereplői között, s 

tágabban, az országos és a transznacionális-európai színterek szereplői között is (Kákai, 2009). 

A fejezet további részében arra teszek kísérletet, hogy bemutassam, a nonprofit szektoron belül az elmúlt évben 

tapasztalható változásokat és azok főbb irányait. Ezt lényegében két „sajátosnak” nevezhető szempont alapján 

próbálom szemléltetni. Az első részben a nonprofit szektornak az elmúlt időszakban megmutatkozó néhány 

fontos aspektusát és jellemzőit mutatom be.7 A második részben a nonprofit szervezetek terjedésének 

dinamikáját követem nyomon területi szinten, illetve keresem a megyék gazdasági potenciálja és a nonprofit 

szervezetetek kapcsolatát, valamint azok támogatottsága közötti lehetséges összefüggéseket. Vajon a területi 

jövedelmi potenciál (gazdasági szervezetek és természetes személyek esetében), valamint a területi egységek 

gazdasági aktivitása kapcsolatba hozható-e a nonprofit szervezetekkel, közöttük milyen mértékű összefüggés 

vagy egymásrautaltság alakul ki, s mindez az országon belül milyen területi sajátosságokat mutat? 

2. II. 2. A szektor méretének változása 

A hazai nonprofit szektor viszonylag rövid idő alatt nagyon gyors mennyiségi fejlődésen ment keresztül. Az 

adatok szerint a szektor mérete 1990-hez képest négy és félszeresére növekedett. Ugyanakkor jól látható az is, 

hogy a szektor bevételének reálértéke és a foglalkoztatotti létszám sokkal lassabban nőtt, mint a szervezetszám. 

A „trendvonal” megtörése különösen a 2006-2007. évi bevételek esetében tűnik jelentősnek.   

4. ábra 

A nonprofit szektor növekedése: szervezetszám, bevételek, foglalkoztatottak, 1990–2007 

 

                                                           
7 Sajnos a szektor változásáról a legutóbbi adatsor csak 2007-ről áll rendelkezésre, ezért csupán arra vállalkozhatok, hogy bizonyos 
tendenciákat mutassak be és azok alapján fogalmazzak meg lehetséges következtetéseket. 
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Forrás: Kuti, 2008: 13 alapján számolt 

2. táblázat 

A nonprofit szervezetek méretének alakulása 1990–2007 
 

Megnevezés 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Szervezetek 

száma, db 
13 087 42 783 47 144 56 694 58 242 62 407 

Bevételek 

folyó áron, 

millió Ft 

31 370 181 916 495 508 854 755 896 244 964 309 

Bevételek 

1990-es 

változatlan 

áron, millió Ft 

31 370 58 721 79 243 102 710 103 648 103 259 

1 szervezetre 

jutó bevétel 

folyó áron, 

ezer Ft 

2 397 4 252 10 511 15 077 15 388 15 452 

1 szervezetre 

jutó bevétel 

változatlan 

áron, ezer Ft 

2 397 1 373 1 681 1 812 1 780 1 655 

Foglalkoztatot

tak száma 

(FTE)a, fő 

32 738 45 475 62 522 82 600 85 852 93 009 

100 

szervezetre 

jutó 

foglalkoztatott

i létszám, fő 

250 106 133 146 147 149 

a FTE= Full Time Equivalent: A főállásban teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma + a főállásban nem teljes munkaidőben és a nem 
főállásban foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma. 

Forrás: Kuti, 2008: 14 alapján számolt 

Ha a táblázat adatait nézzük, akkor a szervezetek fejlődése tekintetében elmondható az, hogy a számszerű 

növekedési ütemhez képest a bevételek reálértéke és a foglalkoztatotti létszám sokkal lassabban nőtt, mint a 

szervezetszám.   

A szervezetek számának növekedése 2007-ben lelassult, ennek lehetséges okaként említhetjük meg az elmúlt 

években született két olyan intézkedést, amelynek hatását még adatokkal nem igazolhatjuk, de feltételezhetően 

komoly változást indukálhatnak. 

Ezen intézkedések egyike a közalapítványok támogatásának radikális csökkentése, a másik a közhasznú társaság 

jogi formájának megszüntetése, és a kht.-k átalakulásra kötelezése volt. A közalapítványok, több mint 90%-át 

önkormányzatok hozták létre, ebből következően az utóbbi években jelentkező gazdasági nehézségek és a 2008 

végén Magyarországot is elérő világgazdasági válság miatt a közalapítványok növekedésének újraindulására 

nemigen számíthatunk. Ugyanakkor ezek a szervezetek számos kisebb településen igen fontos szerepet töltenek 
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be iskolák, óvodák, szociális intézmények fenntartásában, amelyek új források bevonásának hiányában a 

megszűnés lehetőségét valószínűsíthetik. 

A kht.-k vonatkozásában szintén bizonytalan megállapításokat tehetünk. A kötelező átalakulás révén a kht.-k 

előtt lényegében három út kínálkozik. Egy részük megszűnik, egy másik részük piaci vállalkozássá alakul, s 

mint ilyen kikerül a nonprofit szektorból; nem egy elhanyagolható részük pedig „visszamenekül” a költségvetési 

szférába. Egyenlőre teljesen nyitott az a kérdés, hogy mekkora lesz a nonprofit gazdasági társasággá alakuló 

kht.-k aránya, illetve hogy ez az új (a közhasznú státus és a vele járó adókedvezmények megszerzésére is 

feljogosító) társasági forma mennyire lesz vonzó a vállalkozók számára (Kuti, 2008: 15). 

A szervezetszám növekedése és bevételének alakulása mellett szektor foglalkoztatásában játszott szerepe egy 

merőben más típusú sajátosságra hívja fel a figyelmet. Miközben azt látjuk, hogy az állam folyamatosan vonul 

ki oktatási, egészségügyi, szociálpolitikai területekről, sokan azt várták, hogy a bővülő szektor egyre jelentősebb 

szerepet tölt majd be a foglalkoztatásban. A magyar nonprofit szektorban évek óta nő a foglalkoztatottak száma. 

1993-ban a nonprofit szektorban az ún. számított főállású foglalkoztatotti létszám8 30 234 fő, 2000-ben 56 004 

fő, 2003-ban 70 805, 2007-ben pedig 93 010 volt, ami közel háromszoros növekedés az elmúlt években9 (Nagy 

– Sebestény – Szabó, 2009). A 2007. évi adatok alapján tehát 66%-kal magasabbak a számított főállású 

alkalmazottak aránya, mint 2000-ben. Mielőtt „sikerként” könyvelnénk el a szektor foglalkoztatásban játszott 

szerepét, rá kell mutatnunk egy más típusú összefüggésre is. A foglalkoztatottal rendelkező szervezetek aránya 

ugyanis nem túlságosan magas, 2007-ben a szervezetek 15%-nak volt fizetett foglalkoztatottja és az elmúlt 

közel húsz évben sem haladta meg a 18%-ot (1998).  Érdemes egy kicsit az abszolút számok „mögé” néznünk, 

hogy differenciálni tudjuk az egyes szervezeti formák foglalkoztatásban játszott szerepét. Mint azt az alábbi ábra 

is jól mutatja az 1990-es évek közepétől a szektorban foglalkoztatottak egyre nagyobb mértékben 

koncentrálódtak a közhasznú társaságoknál. Míg a rendszerváltás utáni időszakban a legtöbb munkavállalót a 

civil jellegű (egyesületek, alapítványok, érdekképviseletek) szervezetek alkalmazták, addig 2007-re már az 

összes fizetett foglalkoztatott 60%-a (vagyis minden második nonprofit szervezetnél munkát vállaló) a 

közhasznú társaságoknál dolgozott. Ez a folyamat alaposan átrendezte a szektor foglalkoztatási szerkezetét, amit 

az is jól mutat, hogy míg a szektorban egészében a fizetett alkalmazottak száma 1996 és 2007 között 43 556 

fővel, addig egyedül a kht-nál 43 705 fővel emelkedett.10 A tendencia további érdekessége az is, hogy ebben a 

periódusban csupán az alapítványok, a közalapítványok, az egyesülések és a szakmai, munkáltatói 

érdekképviseletekben dolgozó főállású foglalkoztatottak száma mutat „pozitív” egyenleget. A legnagyobb 

visszaesés az egyesületeknél (-5468 fő), a szakszervezeteknél és munkavállalói érdekképviseleteknél (-1313 fő), 

következett be. 

5. ábra 

A számított főállású foglalkoztatottak aránya a nonprofit szervezetek jogi formája szerint 1996–2007 

                                                           
8 Ez a mutató a főállású teljes munkaidős, a főállású részmunkaidős, valamint a nem főállású foglalkoztatottak számát tartalmazza. 
9 Ez az összes munkavállalóhoz viszonyítva 1,3%-os arányt jelent, ami nemzetközi viszonylatban rendkívül alacsonynak tekinthető. 
10 Mindez azt jelenti, hogy 1996–2007 között a foglalkoztatottak száma a szektor egészében közel a kétszeresére, míg a közhasznú 
társaságoknál több mint négyszeresére emelkedett. 
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Forrás: KSH 1995–2009 

Az adatok tehát azt jelzik, hogy hiába növekedett a szektor mérete, a foglalkoztattak számának növekedéséről 

csak a közhasznú társaságok esetében beszélhetünk, amit állami, illetve önkormányzat-közeli szervezetek is 

nevezhetnénk, hiszen többségüket az állam és az önkormányzatok alapítottak. Az elkövetkező időszak egyik 

nagy kérdése lesz, hogy a foglalkoztatotti létszám növekedése a közhasznú társaságok kötelező megszűnésével, 

illetve nonprofit gazdasági társaságokká történő alakulásával folytatódik-e. 

2.1. II. 2. 1. A szektor pénzügyi helyzetének alakulása 

A nonprofit szektor méretének, szerkezetének alakulására rendkívül nagy befolyást gyakorol az a gazdasági 

környezet, amelyben az egyes szervezetek tevékenységüket kifejtik. Nem érthetjük meg a hazai nonprofit 

szektor súlyát, szerepét, problémáit, ha nem vizsgáljuk meg azt a gazdasági környezetet, mely a szektort 

„körülveszi”. Ezért a fenti fejezetben leírt szervezeti szám alakulása után a következőkben a szervezetek 

gazdasági, illetve gazdasággal összefüggésbe hozható dimenzióknak a civil szervezetekre gyakorolt hatásait 

vizsgáljuk meg. 

A nonprofit szektor 1993–2007 között bevételeinek összege nominálértéken nyolcszorosára, az árszínvonal több 

mint négyszeresére nőtt. Ténylegesen 77%-kal értek többet a bevételek, mint 1993-ban (Nagy – Sebestény – 

Szabó, 2009: 38). Ugyanakkor, mint azt a fenti ábra és táblázat jól mutatja, az egy szervezetre jutó bevételek 

összegének reálértéke 1993 óta folyamatosan alacsonyabb szinten marad az évtized elején elért szintnél. Az 

ezredforduló ebből a szempontból mérföldkőnek számított, 2000-ben az átlagos bevétel reálértéke hajszálnyival 

ugyan, de meghaladta az 1993. évi 3 millió 418 ezer forintot, 2003 óta újra folyamatos, lassú csökkenés 

figyelhető meg, 2007-ben 7%-kal csökkent ez a mutató, így újra az 1993-as szint alá süllyedt. Mindez azt 

jelenti, hogy 2007-ben – a gazdaság teljesítményének csökkenésével párhuzamosan – a nonprofit szektor teljes 

bevételének növekedése nem érte el az inflációs ráta növekedését, azaz, ha a nonprofit szektor 2000 utáni 

bevételeinek alakulását nézzük, akkor először fordult elő, hogy a szektor bevételének reálértéke csökkent. Ez 

azért érdekes fejlemény, mert Magyarország Európai Uniós tagságából következően az uniós források jóvoltából 

inkább növekedésnek kellett volna bekövetkezni.11 

Miközben a szektor bevétele az elmúlt években folyamatosan nőtt, szerkezete is komoly változásokon ment át. 

1993-ban még gazdálkodási (vállalkozási, kamat és hozam, 32%) bevételekből, illetve magántámogatásokból 

(23%) származott az összes bevétel 55%-a. Ez az arány az utóbbi években megfordult, az összjövedelem több 

mint 70%-át már az alaptevékenység bevételei és az állami támogatások adták. Az állami támogatás jelentős 

növekedése12 azonban felvet egy fontos kérdést, míg a hazai elemzők korábban éppen azt sérelmezték a 

                                                           
11 Ennek oka a közalapítványok támogatásának radikális csökkenése (illetve egyes közalapítványok felszámolása) és a kht jogi formájának 

megszűntetése, illetve átalakulásra kötelezése volt. 
12 A rendszerváltás óta eltelt időszak egészét tekintve a kormányzati támogatás tekinthető az egyetlen olyan forrásnak, mely reálértéken is 
folyamatos növekedést mutatott. 
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leginkább, hogy Magyarországon nagyon alacsony az állami hozzájárulás mértéke a szektor fejlődéséhez, addig 

az utóbbi időben ez a tendencia jelentősen megváltozott. Ugyanakkor a szakirodalmi adatok (Salamon, 1987) 

arra figyelmeztetnek, hogy a nonprofit szervezetek túlzott állami finanszírozási függősége – romló gazdasági 

környezetben – erősen alááshatja a szervezetek és azon keresztül az egész szektor helyzetét. 

6. ábra 

A nonprofit szektor bevételeinek részaránya források szerint, 1997–2007 

 

Forrás: KSH 1995–2009 

Az állami támogatásokból származó források nominálértékben évről évre nőttek, összegük a 2007-es bevételi 

szerkezetben már a legnagyobb hányadot (40,8%) képviselte. Ugyanakkor a központi támogatás eloszlása nem 

egyenletes a különféle szerveződések között, úgy is mondhatnánk, hogy az állami támogatások 

kedvezményezettei valójában nem a civil-nonprofit szervezetek. Mindezt jól mutatja az is, hogy míg az állami 

támogatások 47%-át a kht.-k, 14%-át a közalapítványok kapják,13 addig az egyesületek 15, az alapítványok 

pedig 19%-ban részesülnek ebből a bevételi forrásból. 

Az alaptevékenységből származó bevételek aránya 26,5%-o-t tett ki. Mint az ábrán is jól látszik, hogy míg 

2000-ig a szektor bevételeinek legnagyobb része ebből a forrásból származott, addig 2007-re a szervezetek 

alaptevékenységéből származó bevétele jelentősen csökkent. A bevételek csökkenésében a szolgáltatási ár- és 

díjbevételek alakulása játszotta a meghatározó szerepet. Ez a szektor szolgáltató funkcióinak visszaszorulására 

utal, ami gazdasági válság alatt komoly következményekkel járhat, hiszen számos iskolát, óvodát, szociális 

intézményt működtetnek nonprofit szervezetek. Ha tovább folytatódik a szervezetek ezen bevételének 

csökkenése, az a szaktor szolgáltatói funkcióinak további csökkenését eredményezheti, ami az 

állami/önkormányzati feladatok további leépítésének szándékával kiegészülve komoly társadalmi feszültségeket 

okozhat. 

Az állami támogatások mellett ugyanakkor a gazdálkodási bevételek (19,1%) és a magántámogatások (12,8%) 

aránya is jelentősen, 30% körülire csökkent az elmúlt 10 esztendőben (Nagy – Nizák, 2009). 

A bevétel-növekedés szervezettípusok szerint is meglehetősen polarizáltan zajlott le. A közalapítványok és 

egyesületek pozíciója folyamatosan romlott. A közalapítványok esetében az állami támogatás radikális 

csökkenése, egyes közalapítványok felszámolása az oka a finanszírozási helyzet romlásának. Az 

érdekképviseleteknél igaz, hogy nem mindkét évben tapasztalható a csökkenés, de 2006-ra olyan nagymértékű 

visszaesés tapasztalható, amely alapján a „vesztes” kategóriába sorolhatók. 

                                                           
13 Amelyeket – mint azt már említettem – döntő részben az állam, vagy önkormányzat alapított. 
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A vizsgált időszak alatt egyértelmű, folyamatos növekedést az alapítványoknak sikerült produkálniuk (5,6%), ez 

a szervezetcsoport bizonyult a legéletképesebbnek (Nagy – Nizák, 2009: 44). 

Ugyanakkor a szektort továbbra is a bevételek rendkívül erős koncentrációja jellemzi. Jelenleg a szervezetek 

4%-a rendelkezik a teljes bevétel négyötödével, miközben a szervezetek több mint négyötöde az összbevételnek 

még 5%-ához sem jut hozzá. Ezzel párhuzamosan nagyon szűk (mint egy 14%-os) az a „derékhad”,14 amely a 

szervezetszám és bevétel tekintetében nagyjából azonos súlyúnak tekinthető (Kuti, 2008: 17). Mind ez a Bartal 

Anna Mária által „szervezeti és erőforrásbeli dualitásnak” nevezett jelenséget mutatja, ami azt jelenti, hogy 

miközben a szervezetszámot illetően a civil szervezetek alkotják a szektor meghatározó hányadát, a szektor 

anyagi erőforrásai egyre nagyobb mértékben a nem civil jellegű szervezeteknél összpontosulnak (Bartal, 2008: 

17–20). 

A 2007-es adatok szerint a szervezetek 6%-a semmiféle bevétellel nem rendelkezett, míg az összes bevétel 

96%-a az ötmillió forintnál nagyobb bevételű nonprofitoknál, az összes szervezet 14%-ánál jelent meg. Nem 

jellemző a szervezetekre a több lábon állás, a szervezetek fele, egy, két vagy legfeljebb három forrásból tudott 

jövedelemhez jutni, és alig több mint 2%-uknak volt tíz vagy annál több bevételi forrása. 

A bevételi koncentráció mellett továbbra is erős a szektor települési koncentrációja is, sőt a szektor fejlődésével 

párhuzamosan a megosztottság új dimenziói kerültek felszínre. Míg 1993-ban a 28%-nyi budapesti szervezet az 

anyagi források 71%-a fölött rendelkezett, addig a települési hierarchia alján elhelyezkedő 27%-nyi községi 

szervezetnek csak a bevételek 6%-a jut. Ez a szektor területi „vidéki-fővárosi”, valamint az erőforrásbeli 

„gazdag-szegény” polarizációját vetítette elő. 

A bevételváltozás területi különbségeit vizsgálva az egyenlőtlenségek valamelyest mérséklődtek 2007-re. A 

budapesti szervezetek bevételeinek növekedése messze elmarad az átlagostól, a leggyengébb jövedelmi 

pozíciójú községek esetében is átlag alatti a növekedés, a városoknak sikerült leginkább javítani pozíciójukon, 

közel 15%-os növekedést produkálva. 

Valószínűsíthető, hogy a forrásokhoz azok a szervezetek juthattak hozzá nagyobb eséllyel, amelyeknek jobb 

kapcsolatuk volt, információkhoz jobban hozzáfértek, és közelebb voltak az elosztási centrumokhoz. 

7. ábra 

Nonprofit szektor szervezeteinek és bevételeinek megoszlása településtípus szerint, 1993-2007 

 

Forrás: KSH 1993–2009 

                                                           
14 Ebbe a körbe az 5 és 50 millió Ft közötti bevétellel gazdálkodó szervezetek tartoznak. Számuk 2006-ban 8000 körül volt. 
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Mindez a nagyobb településeken működő, jobb infrastrukturális, informatikai15 és foglalkoztatotti16 háttérrel 

rendelkező nonprofit szervezeteknek kedvezett, a vidéki és különösen a községi szervezetek a forrásokért 

történő versenyben hátrányosabb helyzetből indulnak. 

A bevételek szektoron belüli megoszlása nem csak településtípusonként, hanem regionálisan is a 

differenciálódás jeleit mutatja. A 2000 és 2007 közötti időszakban a szektor bevételei 81%-os szektorátlag 

növekedést mutattak. Ez a hét régió esetében annyit jelent, hogy öt régiónak a bevétele a szektorátlag felett 

emelkedett, kettőnek (Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl) meg az alatt.  A növekedés azonban az egyes 

régiók között is jelentős eltéréseket mutat. A szektorátlagához képest maximum 10%-os emelkedést a dél-alföldi 

és az észak-magyarországi régió nonprofit szervezetei produkáltak. 10 és 20% közötti növekedés pedig a dél-

dunántúli, az észak-alföldi és a közép-dunántúli régió szervezeteinek körében mutatható ki. 

Jelentős változásként kell értékelni azt is, hogy miközben az állami támogatás aránya növekedett, addig szinte 

minden egyéb forrásból származó bevétel – 1995-höz képest – csökkent. Természetesen ez a megállapítás csak 

általánosságban igaz, ugyanis, ha az adatokat részletesen vizsgálnánk, akkor találhatunk eltéréseket, amelyek 

települési vagy regionális különbségként is értékelhetők. Erre jó példa lehet a nonprofit szervezetek pályázati 

bevételei, melynek kétötöde budapesti (így a közép-magyarországi régióba) szervezetekhez került 2006-ban, 

azaz a pályázati forrásokhoz a budapesti szervezetek számarányukat lényegesen meghaladó, a kisebb városok és 

községek szervezetei annál jóval kisebb mértékben jutottak hozzá. 

8. ábra 

Különböző típusú településeken működő nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, 1995–

2007 

 

Forrás: KSH 1995–2009 

Az adatokból jól látszik, hogy az állami támogatások aránya szinte valamennyi településkategóriában jelentősen 

növekedett az elmúlt évtizedben, azonban míg 2000 és 2007 között a községek állami támogatásának aránya 

lényegében nem változott, addig a többi város vonatkozásában jelentős mértékben nőtt. 

A bevételek tekintetében két forrásra hívnám fel külön a figyelmet. Ezek közül az egyik a személyi 

jövedelemadó 1%-a. 

                                                           
15 Bár a kommunikációs ellátottság tekintetében nem mutatható ki lényeges különbség a megyék és régiók között, azonban a 

településtípussal erős összefüggést tapasztalunk, ami azt jelenti, hogy valamennyi információs eszköz (telefax, számítógép, internet, saját 

honlap) meglétének valószínűsége a település méretével párhuzamosan növekedett. 
16 A számított főállású foglalkoztatottak 64%-át, a számított szerződéses foglalkoztatottak 81%-át, de az önkéntes segítők 47%-át is a 

fővárosi és megyeszékhelyen működő nonprofit szervezetek alkalmazzák. Ha a számított főállású alkalmazottak regionális megoszlását is 

figyelembe vesszük, akkor átlag feletti a közép-magyarországi, a két alföldi és a dél-dunántúli régiókban, míg átlag alatti a közép és nyugat-
dunántúli régiókban. 
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A civil szervezetek számára személyi jövedelmük 1%-át felajánló adófizetők száma 2007-ig jóval lassabban 

nőtt, mint a felajánlott összeg, illetve a kedvezményezett szervezetek száma. A felajánlók száma már az első 

évben is majdnem 1,1 millió volt, és ez 2006-ra is csak 1,38 millióra növekedett. A 2007-es és 2008-as adatokat 

vizsgálva mindenesetre úgy tűnik, hogy a 2000-es évekre jellemző 1,3 millió fő körül stabilizálódó felajánlók 

száma 2007-ben jelentősen nőtt, és ez a tendencia folytatódott 2008-ban is. A felajánlott összeg is jelentősen 

nőtt ebben az időszakban, talán csak a kedvezményezettek számának lassú, de biztos növekedése maradt 

hasonló arányú, mint az azt megelőző években. 

3. táblázat 

A civil szervezetek számára felajánlott 1%-ok jellemzői, 2000–2008 
 

Megnevezés, 

időszak 
2000 2005 2006 2007 2008 

Kedvezményeze

tt szervezetek 

száma, db 

18 398 24 957 25 878 27 576 28 715 

Rendelkezők 

száma, millió fő 
1, 34 1,37 1,38 1,57 1,69 

Felajánlott 

összeg, milliárd 

Ft 

3,7 7,0 7,7 8,4 9,3 

Forrás: APEH, idézi Nagy – Nizák, 2009 

A másik forrás a Nemzeti Civil Alapprogram. Ez utóbbit azért emelem ki külön, mert sokan az elmúlt időszak 

nonprofit szektorára talán legjelentősebb változásként értékelték. Az NCA mindenképpen újszerű abban a 

tekintetben, hogy a támogatási összegek felosztásáról civil szervezetek képviselői közül választott kollégiumok 

döntenek, az NCA-t irányító testület, a Tanács pedig szintén civil képviselők (többségéből) áll. 

Az NCA fő célja a civil szervezetek működésének segítése, de projekttámogatásokat is biztosít a hozzá pályázó 

erre jogosult magánalapítványok és társadalmi szervezetek számára. További cél, hogy az NCA-támogatások 

járuljanak hozzá a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a központi támogatások koncentrációjának 

mérsékléséhez. Ennek érdekében a működési támogatásokat – közhasznúságtól függetlenül – minden olyan civil 

szervezet számára elérhetővé tették, amely megfelel a törvényben megszabott kritériumoknak.17 A közhasznú 

vagy kiemelkedően közhasznú minősítést csak azoknál a szervezeteknél írták elő követelményként, amelyek a 

szakmai kollégiumokhoz pályáztak projekttámogatásokért. 

A törvény szerint ugyan az NCA bevételi forrását az az összeg jelenti, mely megegyezik az előző költségvetési 

évben az SZJA 1%-nak az állampolgárok által felajánlott és kiutalt összegével, de az Országgyűlés az elmúlt két 

évben, 2007-ben és 2008-ben eltért a törvényben meghatározottaktól, mivel a felajánlott összegtől függetlenül, 

attól lényegesen kisebb összegben 6,8 milliárd forintban maximálta az NCA rendelkezésére álló összeget. 

2008 második felében több, az NCA további működése szempontjából fontos esemény is zajlott: ősszel zárult az 

NCA választásokhoz kapcsolódó civil jelöltállítási rendszerbe való bejelentkezés.18 Októberben zajlott az NCA 

törvény módosításának általános vitája az Országgyûlésben, és ezzel szinte egyidőben több, mint ötszáz civil 

szervezet kérte a pénzügyminisztert, hogy az NCA 2009-ben kapja meg a törvényben meghatározott összeget. 

Bár ez végül nem teljesült, a 2009-es évre megállapított összeg magasabb – 7,8 milliád forint – lett, mint a két 

korábbi évben. 

Az NCA törvény végrehajtási rendeletének 2008. február 10-től életbe lépő módosítása próbálta kezelni a 

technikai problémák többségét, és a pályázatokat menedzselő szervezet is változott: a Magyar Államkincstár 

                                                           
17 NCA támogatást csak az ún. klasszikus civilnek (KSH értelmezés szerint) számító egyesületek és az egyesületi jog hatálya alá tartozó 

társadalmi szervezetek, magánalapítványok és szakmai érdekképviseletek kaphatnak. 
18 Ennek keretében 2771 szervezet tudott érvényesen elektort állítani. 
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helyett 2007-től az ESZA Kht. vette át a feladatot. Ezzel párhuzamosan új, elektronikus rendszert (EPER) 

vezettek be, mely csökkentette a pályázók adminisztratív terheit, és módosultak a hiánypótlások feltételei is. 

Az NCA az elmúlt 4 évben összesen 7 pályázati fordulót írt ki. Az NCA 2004 és 2007 között több mint 50 000 

pályázat megvalósításához biztosított mintegy 33 milliárd Ft támogatást.19 Ugyanakkor elmondható, hogy a 

pályázó szervezetek által kért összeg egynegyedét ítélték meg a kollégiumok a pályázóknak. Minden regionális 

kollégium esetében 70% fölötti az olyan pályázatok aránya, melyek a kért összeg felét vagy annál kevesebbet 

kaptak. A teljes összeggel támogatott kérelmek aránya mindössze 4% volt (Nagy, 2008: 88). 

Az NCA pozitív „forrásbővítő” hatása mellett ugyanakkor mára a belső ellentmondások is egyre inkább 

láthatóvá váltak20. Ezek közül talán a legjelentősebb a döntéshozók érintettségébe tartozó szervezetek támogatási 

mértékének növekedése. Míg a beérkezett pályázatok átlagosan hattizede nyert, addig az érintett pályázatok 

esetében több mint nyolctized. Kirívó az országos, a közép-dunántúli, a nyugat-dunántúli, az észak-

magyarországi, illetve a dél-alföldi kollégium, ahol nem volt olyan érintett pályázat, amely ne nyert volna 2007-

ben. Ha ezt az összefüggést a megítélt és az igényelt összeg vonatkozásában is megvizsgáljuk, akkor 

megállapítható, hogy az észak-alföldi, észak-magyarországi és közép-dunántúli régiókban (23-23%), a dél-

alföldi (28%), az országos (36%) és a közép-magyarországi (59%) mutatkozik nagy különbség a nyertes és az 

érintett pályázatok között (Nagy, 2008: 90-91).21 Ciboly Ádám az NCA honlapjáról22 letölthető táblázatok 

alapján készített összefoglaló számítása szerint a 2007–2008-as időszak vonatkozásában az NCA rendelkezésére 

álló összes felosztható keret kb. 13%-a23 jutott annak a 121 embernek az érdekkörébe, akik funkciót vállaltak az 

Alapprogram Kollégiumában vagy a Tanácsban (Ciboly, 2009: 172). 

2.2. II. 2. 2. A nonprofit szektor pénzügyi életképességét 
befolyásoló események 

A 2007–2008-as időszakban számos fontos esemény, kezdeményezés történt, mely nagymértékben 

meghatározta a szektor pénzügyi környezetét, illetve annak jövőjét. Komoly források szűntek, illetve jelentek 

meg, fontos törvénymódosítások, politikai viták zajlottak ebben az időszakban. 

A változások jelentőségét jól mutatja Nagy Renáta és Nizák Péter tanulmánya, amely 2007–2008 év eseményeit 

feldolgozva a következő főbb változásokat emeli ki (Nagy – Nizák, 2009). 

A tárgyalt periódusban értek véget az EU előcsatlakozási alapokból finanszírozott programok, így a Phare 

program is. A PHARE ACCESS program 2007-ben fejeződött be, komoly űrt hagyva maga után. A támogatási 

programok célja ugyanis a magyarországi civil szektor megerősítése és felkészítése volt az Európai Uniós 

csatlakozásra. A program kifejezetten problémás (pl. fogyasztóvédelem, egészségügy), illetve alulfinanszírozott 

hiányterületeket (társadalmi-gazdasági fejlesztés, emberi jogok védelme, környezetvédelem stb.) támogatott. Az 

ACCESS 1999/2000, 2001, 2002 és 2003 programjai során 229 projekt összesen 1.979.226.438 forint 

támogatásban részesült. 

2007 végén befejezte tevékenységét a Magyar Soros Alapítvány is, mely az elmúlt több mint két évtizedben a 

legnagyobb – nem magyar állami pénzből  gazdálkodó – független támogató szervezetként összesen körülbelül 

30 milliárd forinttal támogatta a magyar társadalmi-gazdasági élet intézményeit, szereplőit.   

A fenti komoly források megszűnésével párhuzamosan új, a civil szervezetek számára is hozzáférhető alapok, 

finanszírozási lehetőségek jelentek meg. Az EU csatlakozás után hozzáférhetővé váltak a Strukturális Alapok 

támogatásai, melyek első támogatási köre a 2007–2008-as időszakban zárult. A csatlakozás utáni időszakban 

(2004–2006) a nonprofit szervezetek a strukturális alapokból kb. 66,5 milliárd forintot nyertek el, mely a 

kiosztható források mintegy 10%-át jelentette. A programok bizonyos tekintetben csalódást okoztak, hiszen 

tartalmukban, volumenükben nem váltották ki, nem hasonlítottak a megszűnő korábbi külföldi támogatásokra, 

de még az EU előcsatlakozási alapjaira sem. A második Nemzeti fejlesztési Terv (Új Magyarország Fejlesztési 

                                                           
19 2008-ban további 14 610 szervezet nyújtott be pályázatot – ebből 10 257 nyert is –, melynek keretében 6,1 milliárd Ft került szétosztásra. 
20 Példaként említhetjük, hogy csökkent az egy pályázatra jutó támogatási összeg, magas maradt a hiánypótlásra szoruló pályázatok aránya, 

nőtt a döntéshozók érintettségébe tartozó szervezetek támogatási mértéke, szakmai monitoring hiánya, működési költségek értelmezési 
problémái, támogatások csúszása stb. 
21 Ugyanakkor vannak erőfeszítések a pályázati visszaélések megfékezésére, azaz az NFÜ-höz hasonlóan az NCA pályázati rendszere 

kapcsán is komolyan kellene venni az elfogult döntésekre utaló jelenségeket. Példaként említhetjük a 2007. évi CLXXXI tv. a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról (Knyt.), valamint 67/2008. (III.29) korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI tv végrehajtásáról (Knyt. vh.) szóló rendelkezéséket.   
22 www.nca.hu 
23 Közel 1,8 milliárd forint. 

http://www.nca.hu/
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Terv – ÚMFT) további forrásbővülést hozhat a civil szervezetek számára: ha a nonprofit szervezetek pályázói 

aktivitása és sikeressége hasonló lesz az NFT I. során tapasztalthoz, akkor 16,5%-os sikerességet számítva 81,9 

milliárd forint felhasználására számíthatunk az ÚMFT időszakában, 2007 és 2012 között. Ez a nonprofit 

szervezetek számára mintegy 25%-os forrásbővülést jelent. 

Az EU csatlakozást követő időszakban nyílt meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég 

Finanszírozási Mechanizmusok (Norvég Alap) 2004–2009 közötti időszakra szóló forrása, amelynek keretében 

Magyarország összesen 125–130 millió euró támogatásban részesülhet. 

A pályázatok eredményei csalódást okoztak a civil szervezetek számára, hiszen az első két körben nem volt a 

nyertesek között nonprofit szervezet. Megnyílt ugyanakkor a mintegy hatmillió eurós forrást jelentő Norvég 

Civil Támogatási Alap, mely a magyarországi civilek környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, fejlesztési, 

és egészségvédelmi programjait támogatta, támogatja. Az első körben 96 szervezet összesen 3 893 728 euró 

támogatásban részesült. Folytatta tevékenységét a hat amerikai magánalapítvány által létrehozott alap, a CEE 

Trust is, mely elsősorban a közintézmények átláthatóságát, helyi közösségek mobilizálását és a társadalmi 

szolidaritás erősítését célzó programokat támogatott Magyarországon. A 2007-es kiírás keretében 14 szervezet 

kapott közel egymillió USA dollár támogatást. A visegrádi országok civil társadalmának fejlesztését és 

együttműködését támogató Nemzetközi Visegrádi Alap 2007-től ötmillió euróra emelte költségvetését. 

Fontos törvénymódosítások is történtek a tárgyalt időszakban. 2007 végén módosult „A személyi jövedelemadó 

meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról” szóló CXXVI. Törvény; a 

módosítás a felajánlások megkönnyítését, és ezáltal számuk növekedését célozta: a legjelentősebb változás a 

törvényben az, hogy megszűnt az úgynevezett borítékos rendszer, és a rendelkező nyilatkozat az adóbevallási 

nyomtatvány része lett. Az elfogadott módosítás egységesítette a rendelkező nyilatkozatok benyújtási határidejét 

is (május 20.). 2008-ban jelent meg az a kormányrendelet, mely szerint az alapítványoknak a korábbi 7 millió 

forint helyett 100 millió forint támogatást adhatnak a miniszterek a saját fejezetük költségvetéséből. Az 

államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet módosítása kiegészítette az alaprendeletet azzal is, 

hogy a társadalmi szervezetek, alapítványok – saját költségvetéséből történő támogatása – a miniszter saját 

hatáskörébe tartozik24. 

A 2008. év zárásaként pedig az NCA törvény módosításáról szóló 2008. évi LXXXVI. törvényt parlamenti 

elfogadását25 kell megemlíteni. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény módosítása az előterjesztő 

szándéka szerint a rendszer átláthatóságát, hatékonyságát célozta, és erősíteni kívánta a függetlenségét is azzal, 

hogy a támogatható civil szervezetek köréből kizárta például a pártok által alapítottakat. Az alapprogram 

szerkezetét nem érintette a javaslat, ám szigorította az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat a közpénzek 

átláthatóságára vonatkozó törvény szellemének megfelelően, továbbá növelte a nyilvánosság szerepét például 

azzal, hogy a nyertes pályázatok és az elnyert támogatások adatait hozzáférhetővé teszi. További változás, hogy 

bevezetésre került a kifogás lehetősége a törvénysértőnek vélt kollégiumi határok ellen. 

A törvény- vagy rendeletmódosítások mellett számos, a civil szervezetek pénzügyi életképességét meghatározó 

kérdésben folyt – sokszor politikai – vita, fogalmazódtak meg javaslatok. Az MDF 2007-ben egy jövőbeni „civil 

bank” létrehozását vetette fel, mely a kisebb civil szervezetek számlavezetési problémáját, illetve a likviditási 

gondokkal küzdő állami vagy EU-s forrásokból finanszírozott pályázatokat lebonyolító civil szervezetek 

pénzügyi gondjait lenne hivatott orvosolni. Az SZDSZ 2007 októberében vetette fel, hogy ki kellene vonni a 

politikát az egyházak és a civil szektor finanszírozásából, ezért a személyijövedelemadó-felajánlásról 

rendelkező jogszabály megváltoztatását javasolták oly módon, hogy a jelenlegi 1+1 %-os felajánlást felváltaná 

egy egyszer 3%-os rendszer, amelyben az állampolgár személyi jövedelemadójának 3%-áról rendelkezhetne. 

Összességében elmondható, hogy az ország gazdasági helyzetének 2006 óta tartó kedvezőtlen alakulása 

érzékenyen érintette a nonprofit szervezeteket. Ennek egyik talán legpregnánsabb példája az adótörvények 

szigorítása26, amely különösen a közcélú adományozás után járó adókedvezmények szigorításában öltött testet. 

A törvényalkotók a szigorítással egyértelmű üzenetet fogalmaztak meg a társadalom számára, amely úgy 

összegezhető, hogy az állam nem méltányolja, és nem segíti elő az egyének támogatási hajlandóságát a 

nonprofit szektor működésében (Kákai – Várszegi, 2009b). 

                                                           
24 Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa 2008. augusztus 21-i állásfoglalásában kijelentette, hogy a társadalmi szervezetek a 

pályázati kiírásban meghatározott közhasznú tevékenységre kapják a megítélt támogatást, ezért ezek az adatok nyilvánosak, így 
megismerhetők, mivel közpénzekről van szó. 
25 Az Országgyűlés december elején 215 igen, 159 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el a törvény módosítását. 
26 Példaként említhetjük a még 2005-ben bevezetett közcélú adományok kedvezményének 6 millió forintos jövedelemplafonját, amit 2007-es 
személyi jövedelemadó-törvény módosítása következtében 3,4 millió forintra csökkentettek. 
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2.3. II. 2. 3. A szektor néhány települési és területi jellemzője 

Rendkívül nehéz az országokat, állami berendezkedéseket annak alapján csoportosítani, hogy milyen mértékben 

decentralizáltak, illetve a hatalom térbeli megosztásában milyen modellt követnek. A közigazgatási 

területbeosztás jelentős mértékben függ az államok területi nagyságától, a népességszámtól, de legfőképp a 

társadalomszervezés és irányítás politikai-ideológiai céljától és feltételrendszerétől, valamint a 

hatalomgyakorlás módjától (Norton, 1991; Benett, 1993; Smith, 1989; Hajdú, 1994). A feltételrendszerek között 

kiemelkedő helyet foglalnak el az adott ország nemzeti sajátosságai, amelyek szerepet játszanak abban, hogy 

milyen elvek (pl. alkotmányos vagy szokásjog alapján) mentén szabályozzák az egyes közigazgatási kategóriák 

és szintek egymás közötti viszonyát. Ezért, mielőtt a civil szervezetek térbeli szerveződését vizsgálnánk, néhány 

megjegyzést kell tennünk a magyar közigazgatás területi, illetve helyileg kialakult modellje és a civil társadalom 

viszonya összefüggéseiről. 

Magyarországon az önkormányzati decentralizációnak nem voltak erős hagyományai. Nem csak az 1950–1990 

közötti államszocialista időszakot jellemezte az erős centralizáció, hanem a korábbi államfejlődési periódusok 

többségét is. 

Magyarországon a legfontosabb döntéseket a nemzeti szintű szervek – parlament és a kormány – hozzák, de a 

rendszerváltás óta nem került sor olyan más európai unitárius országokban27 végbemenő ún. devolúciós 

folyamatokra, amelyek az unitárius szerkezeten belül adtak volna jelentősebb, alkotmányban is nevesített 

jogokat a nemzet alatti szinteknek. Ugyanakkor kiépült és fokozatosan erősödött a területi önigazgatás 

középszintű intézményrendszere (megyei közgyűlések, területfejlesztési tanácsok), de a „regionalizmus” szintjét 

nem éri el (Körösényi – Tóth – Török, 2005). 

Ennek oka, hogy Magyarországon az önkormányzati decentralizációnak, úgy a regionalizmusnak sem voltak 

hagyományai. Mivel napjainkra a régiónak sem szervezeti, sem érdemi feladatköre nincs, így a térségi 

problémák „kereteként” évszázados hagyomány szerint továbbra is a megye határozható meg. A megye olyan 

térségi egység a hazai regionális politikában, amely hosszú évtizedekre, évszázadokra visszanyúló tradíciókkal, 

területi identitással, közjogi tartalommal bírt. A megyerendszerről 1989-től folytatott szakmai-politikai viták – 

elsősorban a középszint közigazgatási szerepéről, valamint a feladatok és források a megye és a települési 

önkormányzatok közötti megosztásáról – azt eredményezték, hogy a megye helye elbizonytalanodott, s mellette 

újabb térkategóriák jelentek meg döntési, mozgási keretként.28 

A megye már nem a legfontosabb döntéshozó és irányító színtere a térségi politikának, hanem mellérendelt 

partnere a települési önkormányzatoknak. Mindezek a változások együttesen eredményezték a megyei 

önkormányzatoknál tapasztalható nagyfokú identitásválságot (Kákai, 2000: 183). 

Összességében tehát Magyarország területileg mind horizontálisan, mind vertikálisan rendkívül tagolt. A 

vertikális tagoltságot a nagyszámú települési önkormányzat, a horizontális tagoltságot a négy területi szint – 

település, kistérség, megye, régió – elválása okozza (Körösényi – Tóth – Török, 2007). 

A centralizáció a közösségek kialakulására és megerősödésére is jelentős hatással volt. A negyven évig tartó 

államszocializmus kényszerrel elfojtott, megszüntetett civil, polgári társadalom és ennek a társadalmi tőke 

erózióját eredményező időszaka után nem voltak adottak a társadalmi önszerveződés és érdekérvényesítés azon 

mintái és hagyományai, amelyek lehetőséget teremtettek volna a kisebb-nagyobb társadalmi csoportoknak arra, 

hogy a különböző civil, polgári igényeket akár lokálisan, akár területileg kielégíthessék. A problémát nehezítette 

az is, hogy a gomba módra szaporodó civil szervezetek sokszor nem a legmegfelelőbb jogi formában működtek, 

bizonyos feladatok megoldására nem rendelkeztek megfelelő szakmai és technikai háttérrel. Így egy olyan 

szövevényes, „sűrű erdő” képét mutatták, amely az eddig világos és „egyszerű” államigazgatási formával 

szemben bizalmatlanságot keltett az állami-, önkormányzati apparátusban és annak vezetőiben (Kákai, 2004). 

A hazai nonprofit szektor viszonylag rövid idő alatt nagyon gyors mennyiségi növekedésen ment keresztül. A 

kezdeti időszak rendkívül extenzív és dinamikus képet mutatott, noha a szervezetek alakulása (az egyes 

településtípusokat és területi szempontokat is figyelembe véve) nem tekinthető egyenletesnek. Magyarországon 

közel háromezer kettőszáz település található, az egy településre jutó átlagos lakosságszám pedig 3100 fő, ami 

                                                           
27 Ami annyit jelent, hogy az állam területe egységes központi irányítás alatt áll, a központi kormányzat törvényhozó hatalma nem oszlik 

meg tagállami kormányzatokkal. Az unitárius államon belül további csoportosítások tehetők úgy, mint klasszikus unitárus állam, devolúciós 
és regionalizált unitárius államok (Bullman, 1997). Példaként említhetők Görögország, Portugália és Belgium utóbbi évtizedben való 

alkotmányfejlődése. 
28 Példaként említhetjük az egyre erőteljesebben terjeszkedő regionális közigazgatást, valamint a kistérségi és területfejlesztési 
intézményrendszer „lopakodó” terjeszkedését.   
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azt jelenti, hogy a magyar településszerkezet rendkívül széttagoltnak tekinthető. Ez a széttagoltság a szervezetek 

település szerinti megoszlásában is jelentkezik. Ugyanis a települések 23%-ában – ezek valamennyien 

aprófalvak – semmilyen vagy csak egyetlen civil szervezet működik. A települések több mint felében (55%) 

egynél több, de tíznél kevesebb, és mindössze 22%-ukban található 10 vagy annál több szervezet. A szervezetek 

településhez való kötödése megmutatkozik a hatókörükben is. Hiszen a teljes szervezeti kör több mint felének29 

tevékenysége egy településhez, vagy kisebb településrészhez kapcsolódik. Egynegyedük tevékenykedik 

regionális hatókörrel30 és kevesebb, mint egyhatoduk lépi át az országhatárokat. Az adatokból arra 

következtethetünk, hogy a hazai civil szervezetek döntően lokálisan épültek ki, bár ez önmagában még nem 

zárja ki a kapcsolatok széles körű kialakulásának lehetőségét, de mint azt a kapcsolati hálózatok fejezetben 

részletesen is bemutatom, csak elvétve tudnak bekapcsolódni megyei, regionális politikai, érdekképviseleti 

folyamatokba (Pálné, 1999: 252).   

Míg 1993-ban a legtöbb szervezet Budapesten működött – Budapest szerepe talán magas lakosságszámával, a 

potenciális források közelségével is magyarázható –, addig 2007-re a szervezetek számát tekintve a harmadik 

helyre csúszott vissza. Az adatokat figyelve a budapesti szervezetek a szektoron belül számuk szerint csak 2000-

ig voltak számbeli fölényben. 

9. ábra 

A nonprofit szervezetek településtípus szerinti megoszlása, 1993–2007 

 

Forrás: KSH 1995–2009 

2000-től a városi nonprofit szervezetek léptek elő a szektor települési megoszlását meghatározó szervezetekké. 

A községi szervezetek aránya 1993–2000 között csökkent,31 azóta, akár csak a megyeszékhelyű szervezetek 

aránya lényegében nem változott. Mindezek alapján az a következtetés vonható le, – mint arra Bartal Anna 

Mária is rámutatott –, hogy az elmúlt 14 év alatt Magyarországon a nonprofit vidéki városi jelenséggé vált 

(Bartal, 2005: 248). A vidéki szervezetek dominánssá válása mögött az elmúlt évtizedben felerősödő 

szuburbanizációs hatások is szerepet játszhattak, ami legalábbis a szervezetszámok szintjén csökkentette a 

főváros-vidék közti 1990-es években megmutatkozó „törésvonalat”. 

Az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek arányai a szervezeti sűrűség – áttételesen a civil aktivitás – területi 

megoszlásáról tudósítanak (Bartal, 2005: 251). Ezer főre 1996-ban átlagosan 4,5, 2006-ban 5,8, 2007-ben pedig 

6,2 szervezet jutott, ami azt mutatja, hogy a szervezetsűrűség minden megyében emelkedett az elmúlt tíz 

évben.32 Növekedés ugyan minden megyében megfigyelhető, azonban tíz éves periódus alatt átlag feletti 

                                                           
29 A legkisebb arányban a fővárosban és a megyeszékhelyeken, a legnagyobban pedig a községekben  fordulnak elő. 
30 A térségi és regionális hatókörű szervezetek 70%-a városi, illetve megyeszékhelyen tevékenykedik. 
31 2006-2007 közötti időszakban újabb jelentős csökkenés következett be ebben a településkategóriában. 
32 Az adatot azonban óvatosan kell kezelni, hiszen a növekedés úgy következett be, hogy közben a lakosságszám 2,5%-kal csökkent. 
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emelkedés volt Tolna, Békés, Vas, Csongrád, Zala megyékben. Míg a legkisebb növekedést Jász-Nagykun-

Szolnok, Komárom-Esztergom, Baranya, Somogy és Bács-Kiskun megyékben figyelhetünk meg. 

Az 1000 főre jutó civil szervezetek számát regionálisan vizsgálva megállapítható, hogy a központi térség után a 

Dél-Dunántúl áll az első helyen, az Észak-Alföld pedig az utolsón. 

10. ábra 

Az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek száma régiónként 1995–2007 

 

Forrás: KSH 1995–2009 

A területi egyenlőtlenségek az elmúlt tíz évben, még ha csak árnyalatnyival is (és időben hullámzóan), de 

nőttek. A 10 ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek legmagasabb (közép-magyarországi) és legalacsonyabb 

(észak-alföldi) regionális mutatója között a különbség 1996-ban még 21 volt, ami 2000-ben 19-re csökken, de 

2006-ban újból 22-re nőtt. 

Összességében a civil szervezetek számának alakulásában mutatkoznak ugyan területi, települési különbségek, 

de azok nem a központilag „kijelölt” régióhatárokhoz igazodnak. Így Budapest és Pest megye mellett Veszprém, 

Zala, Vas, Somogy, Heves megyékben a legmagasabb (átlagosan 5), míg az ország keleti területein rendre 

alacsonyabb (átlagosan 4) az 1000 lakosra jutó nonprofit szervezetek száma. A budapesti civil szervezetek nagy 

száma talán annak is köszönhető, hogy „elszívja” a környezetében található megyékből (Fejér, Pest) a nonprofit 

szervezeteket. 1997–1999 év összevetéséből az is kitűnik, hogy míg 1997-ben volt egy viszonylag sok 

szervezetet magába foglaló Nógrád, Heves, Szolnok, Csongrád sáv, ez azonban 1999-re megbomlott. Az 

ezredforduló óta eltelt időszak ugyan a megyék és a régiók összevetésében egy jóval „kevertebb” képet 

eredményezett,33 azonban összességében a szervezetek számának növekedése nem a területi kiegyenlítődés 

irányába hatott, hanem konzerválta a már megfigyelt előnyöket és hátrányokat. 

A nonprofit szervezetek területi elhelyezkedésére és a lakosságszámra vonatkozó adatok összefoglalóan azt 

jelzik, hogy a nonprofit szervezetek jóval nagyobb mértékben koncentrálódnak a fővárosban és a dunántúli 

megyékben, mint az Alföldön és az északi országrészben. Ez feltehetően az adott régió korábbi történeti, 

kulturális hagyományaival, jelenkori gazdasági fejlettségével, a lakossági igények kielégítetlenségével és az 

önkormányzati, illetve más intézmények nonprofit szervezetekkel kapcsolatos együttműködésével egyaránt 

magyarázható (Nagy – Sebestény – Szabó, 2007: 39). 

II. 3. Területi gazdasági potenciál és nonprofit szektor34 

                                                           
33 Némi strukturális átrendeződéssel. 
34 A fejezetben található számításokat Vető Balázs készítette. 
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A nonprofit szervezetek helyzete természetesen nemcsak a szektoron belüli viszonyoktól függ, hatással van 

rájuk a társadalomi élet minden dimenziója. A közgazdászok régóta keresik a választ arra, hogy egy-egy ország 

miért sikeres, illetve mások milyen eséllyel, mekkora szintig zárkózhatnak fel. Edmund S. Phelps Nobel-díjas 

közgazdász arra kereste a választ, hogy a termelékenységnövekedés, gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság 

alakulását mennyiben befolyásolják a kulturális változók (Phelps, 2006). Phelps egy 2006-ban publikált World 

Values Survey vizsgálatra hivatkozik, amely vizsgálat a kulturális tényezőket két nagy csoportra bontotta: 

egyéni és közösségi kulturális értékekre. Az egyéni értékek alatt a polgári és politikai szabadságot, a közösségi 

döntésekben (választásokon) való részvétel támogatását és gyakoriságát, a non-konform magatartással szembeni 

türelmet, az önrendelkezés szabadságát, és a más emberekkel szembeni bizalom-kifejeződést értette. A 

közösségi szempontok között pedig a vallást, a nemzeti érzések hangsúlyosságát, a tekintély és engedelmesség 

erősségét, valamint a családi tradíciókat vizsgálták a kutatók. A vizsgálat eredményei révén jól elkülöníthetőek 

homogén ország-csoportok, így jól elkülönült a protestáns Európa (ahol mind az egyéni, mind a közösségi 

kulturális paraméterek a nagy választási lehetőségek irányába mutatnak), a konfuciánus Távol-Kelet, az 

angolszász és a latin világ. A vizsgálat egyik meglepő eredménye, hogy a kulturális csoportokban akad néhány 

földrajzi értelemben vett „kakukktojás”. Így például Magyarország nem a nyugati ex-kommunista csoportra 

jellemző tulajdonságokhoz áll közelebb (ahol például a visegrádi országok és a baltiak is találhatók), hanem a 

keleti(balkáni)35 ex-kommunista nemzetekhez. Talán ez inspirált arra, hogy a gazdasági paraméterek és a 

nonprofit szervezetek közötti kölcsönhatás tekintetében megvizsgáljam, hogy a gazdasági környezet milyen 

hatással van a civil szervezetek számára, helyzetére.36 Ezt az összefüggést először Rechnitzer János vizsgálta 

1998-ban. A vizsgálatba a következő változókat vonta be37: 

4. táblázat 

Az elemzésbe bevont változók 
 

Változó megnevezése Változó tartalma 

Gazdasági jövedelempotenciál 1 lakosra jutó területi jövedelem (ezer Ft/fő) 

Külföldi tőkevonzás 1 lakosra jutó külföldi befektetés (ezer Ft/fő) 

Foglalkoztatási szint 100 lakosra jutó aktív kereső (%) 

Vállalkozási aktivitás 100 lakosra jutó jogi és nem jogi személyiséggel 

rendelkező vállalkozások száma (szervezet/100 lakos) 

Lakossági jövedelempotenciál 1 lakosra jutó szja mértéke (Ft/fő) 

Felsőfokú végzettség 100 lakosra jutó befejezett felsőfokú (főiskola, 

egyetem) végzettek aránya (%) 

Nonprofit aktivitás 1000 lakosra jutó nonprofit szervezetek száma 

(szervezet/1000) 

Adományozási hajlandóság Az szja-befizetések 1%-át felajánló adófizetők az 

összes adófizető arányában (%) 

Adományozási potenciál A felajánlott szja összege egy adófizetőre vetítve 

(Ft/adófizető) 

Az adatok elemzésénél az egyes dimenziók közötti kapcsolat szorosságát vizsgálták különös tekintettel a 

nonprofit szektort leginkább jellemző három változó (nonprofit aktivitás, adományozási hajlandóság, 

adományozási potenciál) alakulására. 

                                                           
35 Pl. Románia, Bulgária, Montenegró, Albánia, Moldova, Szerbia, Lettország, Ukrajna stb. 
36 A társadalmi változókkal a kapcsolati hálók fejezetben foglalkozok részletesebben. 
37 Az elemzéshez használt változóknál a szerző igyekezett egyező időpontot választani, így az adatok 1996-ról szóltak. 
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Rechnitzer János a változók alapján az ország területi egységeiből különféle csoportokat alakított ki, amelyek fő 

jellemzője, hogy a gazdasági potenciál és a nonprofit szervezetek, s azok támogatottsága alapján az ország 

területileg rétegesen tagolt és erősen lépcsőzetes szerkezetű. ezek alapján az ország a következő 

térségcsoportokra oszthatók (Rechnitzer, 1998: 548–549). 

1. Az első, egytagú csoportot Budapest alkotta. A főváros minden sűrített változó esetében kimagasló értéket 

kapott, így nem is hasonlítható a többi csoporthoz. 

11. ábra 

A nonprofit jellemzők és a gazdasági potenciál kapcsolatának területi szerkezete, 1996 

 

Forrás: Rechnitzer, 1998: 553 

1. A második csoportba tartozott a két nyugat-dunántúli megye, Győr-Moson-Sopron és Vas. Ezekben a 

megyékben az adományozási hajlandóság a többi csoporthoz képest jóval magasabb, viszont a nonprofit 

aktivitás és az adományozási potenciál nem éri el ezt az értéket, de még mindig magasabb a többi csoportnál. 

2. A harmadik csoport a Közép-Dunántúl38, ahol magas a nonprofit aktivitás, magasabb, mint az előző 

csoportban, azonban a gazdasági potenciál mérsékeltebb, s mindez az adományozási potenciál és hajlandóság 

alacsonyabb értékeivel jár együtt. 

1. A negyedik csoportot39 elsősorban nem a nonprofit aktivitás és az adományozási mutatók különítik el az 

ötödik csoporttól, amiben a tiszántúli és az észak-magyarországi megyék találhatók. Inkább azt lehet 

mondani, hogy az ország középső részében a nonprofit szervezetek jelenléte, azaz a lakosság adományozási 

aktivitása gyenge, de a gazdasági potenciál erősebb a tiszántúli térségeknél. 

1. Az ötödik csoport esetében a gazdasági potenciál kedvezőtlen volta is oka a nonprofit szektor és az 

adományozások alacsony színvonalának, egyben a térségi csoportszerveződésnek. 

Ezek után arra voltunk kíváncsiak, hogy 10 év alatt változott-e és ha igen, milyen mértékben a fenn leírt tagolt, 

lépcsőzetes szerkezet.40 

Az egyes társadalmi, gazdasági mutatók és a civil szervezetek számának összefüggését először korreláció-

elemzéssel, majd – az esetleges közvetett hatások kiszűrése érdekében – regresszió analízisen alapuló útmodell-

elemzéssel vizsgáltuk.41 

                                                           
38 A szerző ”átmeneti” térségnek nevezi. 
39 Amely az ország közepén, a Duna mentén található megyéket foglalja magában és Csongrád megyét. 
40 Az elemzéshez használt változóknál az összehasonlíthatóság végett mi is egyező időpontot választottunk, így az adatok 2006-ról szólnak. 
Az elemzést azzal egészítettük ki, hogy a változást nem csak 1996-hoz viszonyítottuk, hanem 2000-hez is. 
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Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt 10 év alatt a rétegesen tagolt szerkezet némileg változott. Egyrészt a 

korábbi egyes, kettes és hármas csoport közeledett egymáshoz. A négyes csoport helyzete lényegében nem 

változott azzal a fontos különbséggel, hogy Csongrád megye lényegében „csatlakozott” az ország fejlettebb 

régióihoz. Ennek több oka van, egyrészt a civil szektoron belüli bevételek növekedése az elmúlt 10 évben Dél-

Alföldön és azon belül Csongrád megyében meghaladta a 10%-ot, másrészt ezen felül az 1000 főre jutó 

nonprofit szervezetek száma is az utóbbi évtizedben az országos átlag felett növekedett. A belföldi migrációt 

tekintve is pozitív egyenleggel rendelkezett Csongrád megye, ami az ezer lakosra jutó belföldi vándorlási 

különbözet tekintetében pozitív (0–2,9) adatokat mutat (KSH, 2008).42 

Végül az ötödik csoport helyzete bár az adatok nominálisan változtak, javultak, azonban a többi csoporthoz való 

felzárkózása, vagy az egyes térségek között kiegyenlítődés nem következett be. 

12. ábra 

A nonprofit jellemzők és a gazdasági potenciál kapcsolatának területi szerkezete, 2006 

 

Forrás: saját számítás 

Magyarország 2000-es gazdasági mutatóival összevetve a civil penetráció állapotát, kimutatható, hogy erős 

befolyásoló tényezőnek számítanak az egyéni adófizetőkhöz kötődő mutatók (adófizetők száma, adóalap 

összege, adó összege). Közepes erejű hatás mutatható ki az egy főre jutó GDP összege és a külföldi működő 

tőke mennyisége esetében. A vállalkozások általános helyzetét bemutató változók (jogi személyiség nélküli és 

jogi személyiségű vállalkozások száma) csupán gyenge magyarázó erővel bírnak. 

Mindezek alapján elmondható, hogy 2000-ben a civil szektor még – az állami támogatáson és a vállalkozási 

bevételeken túl – leginkább a lakossági „viszonyoktól” függött, más szóval az befolyásolta a szervezetek 

helyzetét, hogy az állampolgárok milyen intenzitással kapcsolódnak be a nonprofit szervezetek tevékenységébe 

illetve finanszírozásába. Emellett fontos megjegyezni azt, hogy már látszani kezd a gazdasági szféra hatása is, 

azonban ez nem a hazai vállalkozások irányából indul meg, hanem a külföldi, a multinacionális vállalatok 

irányából. Ennek hátterében két tényező állhat. Egyrészt ebben az időszakban külföldön már elterjedt volt a 

hazánkban csak az elmúlt években elinduló CSR-tevékenység (Corporate Social Responsibility/Vállalatok 

társadalmi felelősségvállalása).43 A CSR lényegében azon a Kelet-Európában újszerű fenntartható fejlődés 

koncepción alapul, amelynek alapja, hogy a vállalat által realizált profit egy részét társadalmilag hasznos 

programokba forgatják vissza. A jelenleg folyó gazdálkodási tevékenységet, életvitelt olyan módon tervezi 

megszervezni, hogy a jövő generációinak is esélyük legyen a mostanihoz hasonló környezeti és gazdasági 

körülményekre, feltételekre, élményekre (CEC, 2004). Ez az „élni és élni hagyni” elvet jelenti. Azt a művészetet 

                                                                                                                                                                                     
41 A számítások elvégzésében és értelmezésében Vető Balázs volt segítségemre. 
42 Társadalmi jellemzők és ellátórendszerek, 2007. Budapest, KSH, 2008. 
43 Egy vállalat olyan működését értjük alatta, ami – a rendelkezések és gyakorlati megoldások által – eléri vagy meghaladja az etikai, legális, 
kereskedelmi- és közelvárásokat, amelyeket a társadalom támaszt az üzlet felé. 
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egy vállalat esetében például, miszerint az érintettek elvárásait és véleményét figyelembe veszi és integrálja 

gazdasági döntései során. Ezzel a „nyer-nyer”, vagyis „win-win” helyzetek keresését és választását ösztönözik. 

Ez tartalmazza a fejlődés környezeti, szociális és gazdasági szempontjait is (együttesen: a társadalmi 

szempontokat). A mennyiségi növekedés helyett a minőségi fejlődést állítja a középpontba. 

A CSR tehát nem csak egy divathullám, amely kapcsán megjelent néhány kiadvány, sztenderd, érdekes kutatás. 

Többről szól, olyan alapelveket, módszereket foglal magába, amelyek alkalmazására ösztönzik a vállalatokat és 

más érintetteket. A külföldi cégek mára már szerte a világon figyelmet fordítanak a társadalmi 

felelősségvállalásra, vagyis arra, hogy a megtermelt profit egy részét társadalmilag hasznos célokra fordítsák. 

Ennek egyik leggyakoribb formája szinte mindenütt a civil szféra támogatása. A multinacionális vállalatok ezt a 

gyakorlatot természetesen magyarországi leányvállalataiknál is bevezették, ez eredményezhette azt, hogy 2000-

ben a civil szervezetek helyzetére nagyobb hatással voltak a külföldi cégek, mint magyar társaik. Másrészt 

természetesen nem szabad arról a tényezőről sem megfeledkezni, hogy ezek a nagyvállalatok jelentősen 

kedvezőbb gazdasági helyzettel rendelkeztek, mint a magyar cégek, így könnyebben tudtak anyagi forrásokat 

támogatási célokra felhasználni. 

A civil szervezetek területi eloszlása is alátámasztja ezeket a megállapításokat. A 1000 főre jutó szervezetek 

száma az átlagosnál magasabb azokban a régiókban (főleg az ország nyugati része), amelyekben a lakosság 

jövedelmi viszonyai átlag felettiek, illetve ahova nagy számban települtek be külföldi vállalatok. 

A 2000-es évek elején jelentős változások zajlottak le a magyar társadalomban, ezek a civil szervezetek 

viszonyait sem hagyták érintetlenül. A 2006-os gazdasági viszonyok és a civil szervezetek helyzetének 

kapcsolatában számottevő átalakulás figyelhető meg. A lakossági változók továbbra is erősen befolyásolják a 

szervezetek helyzetét, azonban mind a nemzetközi, mind a hazai vállalati hatások felzárkóztak ehhez, 2006-ban 

már az őket érintő mutatók is erős hatással voltak a civil viszonyokra. 2006-ra tehát a nonprofit szervezetek 

mögé lényegében már minden nem állami szereplő felsorakozott, a szektor számottevő forrásokra számíthatott 

mind az állampolgárok, mind a hazai, mind a nemzetközi vállalatok részéről. A területi sajátosságok nem 

változtak meg 2000 és 2006 között: az 1000 főre jutó szervezetek száma továbbra is az átlagosnál magasabb 

azokban a régiókban (főleg az ország nyugati része és a közép-magyarországi régió), amelyekben a lakosság 

jövedelmi viszonyai átlag felettiek, illetve ahova nagy számban települtek be külföldi vállalatok. 

Mindezek után érdemes megvizsgálni azt, hogy a civil szervezetek bevételszerkezetében milyen helyet 

foglalnak el az előzőekben elemzett források mind országosan, mind regionális viszonylatban. Ha országos 

szinten összehasonlítjuk a lakossági és a különböző vállalati támogatások összbevételen belüli arányát, akkor 

láthatjuk, hogy miközben a lakossági forrásból érkező bevételek aránya változatlan, aközben a vállalati források 

részesedése jelentősen emelkedett. Ugyanakkor az ábrából jól látszik, hogy míg a lakossági bevételek 2006-

2007 között kismértékben emelkedtek, addig a vállalati bevétek jelentős (több mint 2 %-os) mértékben 

csökkentek. 

13. ábra 

A lakossági és a különböző vállalatai bevételek aránya a szervezetek összes bevételén belül* (2000, 2006, 2007) 
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A csökkenés magyarázatként szolgálhat, hogy a gazdasági válság kezdeti tünetei már a 2007-es adatokban 

megmutatkoznak. A közgazdászok egyetértenek abban, hogy az első hatások már 2007-ben jelentkeztek. 

Valószínűleg arról van szó, hogy ezeket a kezdeti hatásokat érzékelte a magyar vállalati szektor is – bár ezt az 

időszakot még nem tartották válságnak – és elkezdték racionalizálni a kiadásaikat. A „spórolás” pedig 

valószínűleg olyan kiadásoknál kezdődött, amelyek nem közvetlenül tartoznak a cég működéséhez, vagyis 

például a civil szervezetek támogatásával. Azért is valószínű ez a forgatókönyv, mert látszik, hogy nem 

homogén a változás mintázata, vagyis nem az van, hogy általában a vállalatok kevesebbet fordítottak civil 

támogatásokra, hanem az, hogy egyes térségek vállalatai, illetve valószínűleg egyes szektorok vállalatai 

költöttek kevesebbet erre a területre. 

Regionális szinten vizsgálva sem tapasztalhatunk más tendenciákat. Lényegében majd’ minden régióban azonos 

szinten maradt 2000 és 2006 között a lakossági forrásból származó bevételek aránya. Az egyetlen kivételt az 

észak-magyarországi régió jelenti, ahol 3,1%-ról 2,4%-ra csökkent ennek a forrásnak a részesedése. 

A különböző forrásból származó vállalkozási bevételek részaránya viszont szinte minden régióban jelentősen 

emelkedett, kivételt csupán a közép-dunántúli és az észak-alföldi régió jelent. Ezeken a területeken lényegében 

változatlan maradt a vállalati forrásból származó bevételek részesedése. 

14. ábra 

A lakossági és a különböző vállalatai bevételek aránya a szervezetek összes bevételén belül régiónként (2000, 

2006, 2007) 
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Az országos átlagnál 2000-ben a közép-magyarországi, illetve a közép-dunántúli régióban volt számottevően 

magasabb a különböző cégektől származó bevételek részesedése, 2006-ra ez részben megváltozott, a közép-

dunántúli térség csupán átlagos eredményeket mutatott, a Dél-Alföldön azonban jelentősen átlag feletti 

viszonyok voltak jellemzők. 

2007-ben különösen a nyugat-dunántúli és a dél-alföldi régióban csökkent a cégektől származó bevételek 

részesedése, ami nyilván már a gazdasági válság előjeleként értékelhető. Ezt részben igazolják a gazdasági 

válság kirobbanása óta készített elemzések is, melyek szerint a legnagyobb gazdasági visszaesést éppen 

konjunktúra tekintetében nyertesnek számító térségek szenvedték el. Az elmúlt 10–15 évben a Dunántúl 

északnyugati részén létesült exportorientált feldolgozóipari nagyvállalatok, illetve azok beszállítói 2009-ben 

kénytelenek termelésüket visszafogni, alkalmazottaik egy részét elbocsátani, esetleg tevékenységüket végleg 

megszüntetni. Ugyanakkor úgy tűnik, kimaradtak az elmaradott külső perifériák északkeleti és déli határaink 

mentén, az Alföld és a Dél-Dunántúl nagyobb várossal nem rendelkező, szintén hagyományosan hátrányos 

helyzetű térségei.44 Az adatok lényegében alátámasztják a gazdaságföldrajzi vizsgálatok eredményeit, amelyek a 

hazai régiók fejlődésének időben váltakozó, ütemében pedig tág szélsőértékek között mozgó fejlődését 

mutatják. A folyamat lényege, hogy az átlag feletti gazdasági fejlettséggel rendelkező régiók (Közép-

Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) az átlagnál gyorsabban fejlődtek, míg az átlag alatti 

gazdasági fejlettséggel rendelkező régiók (Dél-Dunántúl és Dél-Alföld) önmagukhoz képest ugyan fejlődtek, de 

ennek üteme jelentősen elmaradt az átlagostól. Észak-Magyarország és az észak-alföldi régiók fejlődése többé-

kevésbé az országos trendeknek felel meg (Pitti, 2008: 55). Ezt változtatta meg a korábban fejlett régiók 

„kárára” a gazdasági válság. Mindebből az következik, hogy a válság összességében a fejlettség regionális 

egyenlőtlenségeinek – önmagában kívánatos – csökkenése irányában hat, azonban ez sajnos a fejlettebb térségek 

lefelé nivellálódásának és nem az elmaradottabb területek, régiók felzárkózásának köszönhető. Egyedül a 

főváros–vidék viszonylatban várható az eddig is folyamatosan növekedő különbségek további kiéleződése 

(Lőcsei, 2009). 

Az eredmények tehát igazolják a gazdaság és civil szerveződések sűrűsödése vagy ritkulása között kapcsolatot, 

azonban a kapcsolat kevésbé közvetlen inkább úgy jellemezhetnénk, hogy bizonytalan „puha”45 mutatók 

alakítják, amelyek empirikus adatokkal nehezen megragadhatók. Az elemzés ugyanakkor visszaigazolja 

Rechnitzer János 2000-ben végzett elemzését, amely szerint az országban kimutathatók aktivizálódó térségek, 

ez döntően a Közép- és Dél-Dunántúlra jellemző, ahol a nonprofit szervezetek növekedési üteme a kilencvenes 

évek elejétől az évtized közepéig az országos átlagnál jelentősebben emelkedett. Ezekben a térségekben a 

gazdasági bázis gyenge, alacsony a gazdaság jövedelmi potenciálja, a szerkezeti válságok csak lassan 

rendeződnek, a megosztott és elaprózódott településhálózatban (Zala, Veszprém, Somogy) súlyos feszültségek 

halmozódtak fel, viszont erősek a közösségi hagyományok (Rechnitzer, 1998: 545). Ugyanakkor vannak passzív 

térségek is, ahol a nonprofit szervezetek növekedési üteme jóval elmarad az országos átlagtól. Területileg ebbe a 

                                                           
44 Mivel itt eddig sem volt nagyobb ipari termelői kapacitás. 
45 Ez alatt értve a kulturális tényezőket, a hagyományokat, és a különféle gazdasági mutatók kombinációit, amelyek között nem egyértelmű, 
hogy ezen mutatók között, milyen összefüggések állnak fenn. 
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csoportba többségében tiszántúli és észak-magyarországi területek tartoznak, ahol az alacsony nonprofit 

aktivitás, kedvezőtlen gazdasági potenciállal, adományozói színvonallal és közösségi hagyományokkal áll 

kapcsolatban (Rechnitzer, 1998: 549). 

Ha településtípusonként vizsgáljuk, a civil társadalom szférájának szerveződése erőteljesebb a jelentős szellemi-

kulturális-felsőoktatási központokban, mint a gazdasági potenciált a kilencvenes évek elején még csak 

felvillantó nagyközpontokban – pl. Győr, Székesfehérvár stb. (Rechnitzer, 1998: 540). 

Összességében az eredmények arra engednek következtetni, hogy a szervezetek számának alakulására hatással 

van ugyan a térség gazdasági fejlettsége, azonban ez nem jelenti azt, hogy a fejlettebb területeken működő 

szervezetek nagyobb arányban jutnának a területükön működő vállalatoktól anyagi forrásokhoz. Ennek 

hátterében az állhat, hogy hiába jön létre és működik sok szervezet egy adott régióban, ha közülük csak kevés 

olyan van, amely alkalmas arra, hogy sikerrel próbáljon meg támogatásokat szerezni nagyobb vállalatoktól. Az 

ilyen jellegű források megszerzéséhez ugyanis olyan kompetenciák kellenek, amelyek felkeltik a vállalatok 

érdeklődését és érdemessé teszik az adott nonprofit szervezetet a támogatásra. Ha egy szervezet rendelkezik 

ezekkel a képességekkel, akkor még egy gazdaságilag kevésbé fejlett, kevesebb jelentős vállalattal rendelkező 

térségben is képes lehet hatékony, átlagon felüli forrásallokációra. Az ilyen szervezetek működése illetve 

humánerőforrása valószínűleg egyedi jegyeket mutat, olyanokat, amik más hasonló szervezetekre nem 

jellemzőek. Ezeknek a tulajdonságoknak, készségeknek a feltárása a teljes civil szféra számára jelentene a 

jövőben jól hasznosítható mintákat, ismereteket. 
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4. fejezet - A szervezetek lokális 
identitása, kapcsolata és probléma-
érzékenysége 

A 2004 óta eltelt négy évben számos olyan vizsgálatnak voltam vezetője, illetve résztvevője,1 amelynek célja 

megyék, nagyvárosok szervezeteinek átfogó szociológiai-politológiai elemzése volt. A kutatások elsődleges 

célja annak feltárása volt, milyen szerepet játszanak a civil szervezetek egy megye vagy egy nagyváros 

gazdasági, társadalmi és politikai fejlődésében, illetve milyen egyenlőtlenségek mutathatók ki az egyes 

szervezetek között. A kutatás2 az egyes megyékben, városban működő civil szervezetek projektjeire és 

kapcsolati rendszerére koncentrálva fel kívánta tárni azt, hogy milyen típusú szervezetek alkotják egy 

megye/város civil szektorát, milyen szerepet játszanak ezek a szervezetek a kapcsolati formák és 

magatartásminták kialakításában, és mennyire alakítja ezeknek a szervezeteknek a megyében/városban játszott 

szerepét az állammal, önkormányzattal, a piaci szereplőkkel és a transznacionális szervezetekkel való 

kapcsolata. A kutatás külön hangsúlyt fektetett a civil szervezetek, az állami-önkormányzati szervek, a 

gazdasági szervezetek illetve intézmények közötti kapcsolati háló elemzésére. 

A civil szervezetek vezetőinek, illetve tagságának politikai kultúrájáról jóval nehezebben tudunk információt 

gyűjteni, mint a lakosságtól. Bár a szervezetek vezetősége és annak tagsága egyben tagja a társadalomnak is, így 

véleményére, magatartására mindazok a folyamatok hatnak, mint amelyek az állampolgárokra – de vajon ez a 

hatás másképp jelentkezik náluk, mint az állampolgároknál? Hiszen egy szervezetet egyfajta közösségi 

tenniakarás, érdekképviselet, vagy valamilyen közösségi szolgáltatás nyújtása hív életre, amelyet tagjai önként, 

mindenfajta külső kényszer nélkül, szabad akaratukból hoznak létre, működésük pedig a tagok önkéntes, 

gyakran anyagi ellenszolgáltatás nélküli munkáján alapul. A kérdés, hogy a szektor szereplőinek véleménye, 

szerepükről alkotott felfogása alapján milyen képet festhetünk fel a civil szervezetek világáról. 

1. A kutatások során használt módszertani keretek 

Az egyes kutatásoknál használt módszertani keretek eltérőek voltak. A kötődés, identitás- vizsgálat során három 

megyében – Baranya, Somogy, Tolna –, összesen 200 kérdőíves interjút készítettünk. A minta megyére és 

tevékenységi szakterületre reprezentatívan jelenítette meg a három megye különböző szektorában tevékenykedő 

vezetőit. A kutatás során nyolc szakterületet különböztettünk meg: külön kezeltük a civil szervezetek vezetőit, a 

felsőoktatási vezetőket, a jelentős gazdasági szervezetek vezetőt, a média vezetőit, az országos szinten 

tevékenykedő politikusokat, a területfejlesztés területén dolgozókat, az államigazgatási szervek vezetőit és az 

önkormányzati politikusokat. A kérdezés során nem a hagyományos kérdőíves módszert alkalmaztuk, hiszen a 

megkeresett személyek magasan képzettek, az adott területet jól ismerő szakértők. Éppen ezért esetükben 

lehetőség nyílt specializáltabb, mélyebb kérdések feltételére. Erre a célra sokkal jobban használható a strukturált 

interjúk módszere, amely ötvözi a kérdőíves- és az interjútechnika előnyeit – ezáltal jelentős mennyiségű 

információt lehet mélységében, részletesen megismerni. 

A sikeresség és kapcsolatot feltérképező országos kutatás elsődleges célcsoportját az érdekképviselettel 

foglalkozó szervezetetek alkották, amit tovább szűkítettünk az éves bevétel bizonyos összeghatárhoz (évi öt 

millió forint) kötésével. További kritériumként szerepeltettük a közszolgálati feladatokban való részvételt. Az 

így nyert szűkítés alapján az elsődleges vizsgálati alapsokaság 1834 szervezet volt, amelyet standard kérdőíves 

telefonos vizsgálat segítségével kérdeztük meg. A minta településtípusra és szervezeti formára (alapítvány, 

egyesület, stb.) és főbb tevékenységtípusra (szociális, egészségügyi, kulturális) reprezentatív volt. A telefonos 

adatbázis mögé a Központi Statisztikai Hivatal adott szervezeti körre vonatkozó adatait tettük, így lehetővé vált 

a lekérdezett vélemények „száraz” statisztikai adatokkal való összevetése, ami az elemzés mélységét tette 

lehetővé. Az adat feltöltés után a végső (az elemzés folyamán használt) adatbázis 779 szervezetre redukálódott. 

                                                           
1 „Civil kapcsolati hálók Debrecenben.” Debrecen MJV Önkormányzata által támogatott kutatás, Századvég Civil Akadémia 2004 

(Empirikus kutatás, Bartal Anna Máriával és Szabó Istvánnal közösen); A nonprofit szektor érdekképviselete, kapcsolatrendszere.” NCA-tól 
elnyert kutatás, Századvég Civil Akadémia 2005 (Empirikus kutatás, Bartal Anna Máriával és Szabó Istvánnal közösen); „Civil szervezetek 

társadalmi beágyazottsága Baranya megyében” (Empirikus kutatás, NCA támogatásával 01226/22/05); „Kutatás a Dél-dunántúli civil 

szervezetek együttműködési stratégiáiról” (Empirikus kutatás, NCA támogatásával 00405/21/06). 
2 Lásd a módszertani keretek alfejezetet. 
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A telefonos vizsgálati módszert egyben kísérletnek is szántuk, amelyben arra voltuk kíváncsiak, hogy a szaktor 

vizsgálatánál korábban használt módszerek helyett mennyiben lehet egyszerűsíteni az alkalmazott vizsgálati 

módszereket.   

A megyei, illetve városi vizsgálatoknál azon szervezetek kerültek be mintába, akik a KSH becslése és adatai 

alapján – főként a bevétel tekintetében – a legnagyobbnak tekinthetők. 

Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy az egyes megyékben vagy Debrecenben található szervezetek 

működésének, projektjeinek, gazdálkodásának, tevékenységének jellege és módja lehetőséget ad, hogy a 

szektort – főként bevételi szerkezetében, tevékenységének jellegében és folyamatos, több éve tartó 

működésében – reprezentáló „elit” konkrét gyakorlati tapasztalatokat szerzett a nonprofit működés és az ezzel 

kapcsolatos szabályozás majd’ minden területéről. 

Az alapsokaságot, mind a vizsgált megyékben (Baranya, Somogy), mind Debrecenben a Központi Statisztikai 

Hivatal a nonprofit szektorra vonatkozó statisztikai adatgyűjtése alapján, többszörösen rétegzett mintavétellel 

állítottuk elő. A mintavétel elsődleges szempontja az éves bevétel nagysága volt, nevezetesen (a szervezet éves 

bevétele haladja meg az évi 500 ezer forintot). Fontos mintavételi szempontnak tartottuk, hogy a szervezet 

tevékenyégében a közszolgáltatások jelenjenek meg. A vizsgálat során kijelölt kört személyes (face-to-face) 

kérdezési technikával, standard kb. 30 perces kérdőív segítségével kérdeztük meg. A mintanagyságot Debrecen 

esetében 130, Baranya és Somogy megye esetében pedig 160–1603 szervezet képezte. 

A kötet következő fejezetében a szervezet sikerességét az országos vizsgálat eredményei alapján mutatom be, 

még a szervezetek identitására és problémáira vonatkozó véleményeket a megyei és debreceni vizsgálat 

tapasztalatai alapján ismertetem. 

2. III. 1. Területi kötődés és mozgástér4
 

A globalizálódó világunkban talán fontosabb, mint valaha, hogy az emberek meg tudják határozni önmagukat. 

Ennek fényében a világban azt látjuk, hogy az emberek visszatérnek a helyi és csoport-szintű vagy kisebbségi 

hovatartozásukban gyökerező identitásukhoz. A megyei, regionális identitás (különösen ez utóbbi) a közelmúlt 

időben, főképp az Európai Unió regionális politikájának és az integráció elmélyülésének következtében tágabb, 

illetve jelentősen más összefüggések között nyer jelentőséget. 

Magyarországon a regionalizmusnak nem voltak hagyományai. Tehát ennek kiépítése történeti, kulturális 

tradíciók és intézményi keretek híján meglehetősen nehéz feladatnak tűnik, amihez etnikai, vallási, kulturális 

különbségek tradíciókra épülő regionalizálódása is számos probléma forrása lehet (A. Gergely, 1996, 1998). A 

lokális kötődés megnyilvánulási formáit számos nézőpontból elemezhetjük, mint például a települések, illetve a 

megyék, valamint a kistérségek, tájegységek, etnikai csoportkultúrák, társadalmi mozgások stb. szintjén.5 

Az identitás kérdésének vizsgálata kapcsán 1994–1998 közötti időszakban végzett kutatásunkban arra az 

eredményre jutottunk, hogy eszközrendszer és kompetencia hiányában a megyei önkormányzatok nem képesek 

a megyei azonosságtudatot erősíteni, alig tudnak megkapaszkodni a közvéleményben, a nyilvánosságban 

(Kákai, 2000). Ennek magyarázatául több tényező jelölhető meg: 

1. Magyarországon a rendszerváltás előtt (és sajnos után is) a társadalom jelentős része elemi információkkal 

sem rendelkezik arról, hogy mit csinálnak a területi önkormányzatok; 

2. a pártok a választási kampányaik során képtelenek igazán megyei, regionális programokkal előállni; 

3. a civil szervezetek pedig döntően lokálisan épültek ki, így csak elvétve tudnak bekapcsolódni megyei, 

regionális politikai, érdekképviseleti folyamatokba (Pálné, 1999, 252).   

Nagyon kevés olyan kutatás készült Magyarországon, amelyben a civil szervezetek vezetőinek lokális, vagy 

annál nagyobb térkategóriához való kötődését vizsgálták volna. Látszólag evidensnek tűnik e kérdés abból a 

szempontból is, ha figyelembe vesszük azt a „száraz” statisztikai adatot, hogy a szervezetek valamivel több, 

mint fele település szinten fejti ki tevékenységét, s csupán 25%-uk kötődik térségi, regionális kategóriákhoz 

(Nagy – Sebestény – Szabó, 2009), mindebből tehát az következik, hogy a szervezetek döntően a lokalitáshoz 

                                                           
3 A Baranya és Somogy megyei tanulmányok teljes egészében hozzáférhetők a www.polusok.hu honlapon. 
4 A kutatás a „Politika új dimenziója, a régió” című OTKA kutatás (nyilvántartási szám: T49453) keretében készült, melynek témavezetője 

Pálné Kovács Ilona volt. 
5 Jelen fejezetben a települési és megyei szintet vizsgálom. 

http://www.polusok.hu/
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kötöttek. A lokális, nemzeti és nemzetközi terek mára folyton változó és átalakuló folyamatainak következtében 

a kötődés alatt ma már nem kizárólag tradíciókra, érzelmi elemekre épülő viszonyrendszert értenek, hanem a 

közvetlen térbeli kötődés eltűnését kezelő, pótló tudatos választ, modernizációs folyamatot (Ipsen, 1993). Ma a 

nagyobb térkategóriák iránt megnyilvánuló identitást azért tartják fontosnak, hogy ezzel megakadályozzák az 

elvándorlást, hogy ösztönözzék a helyi befektetési lehetőségeket, valamint a kulturális és társadalmi aktivitást, 

de manapság regionális identitásra épül a befektetésekért, illetve az uniós forrásokért folyó verseny is. Ez az 

„utilitarista” megközelítés nem zárja ki természetesen a regionális identitás társadalompszichológiai és politika 

oldalát, amely egyaránt lehet a helyi társadalom és a politikai elit negatív és pozitív viszonyulása a térhez. Tehát 

ez a viszony aktív és dinamikus, ahogyan építhető, úgy rombolható is (Szabó – Kovács, 2006: 407). 

Az identitás, mint ahogy Manuel Castells megfogalmazta: lényegében kulturális jelenség, melynek számos 

forrása lehet úgy, mint legitimizáló identitás, amit az elit teremt meg saját nézeteinek igazolására, vagy szilárd 

alapelvekben gyökereznek (pl. marginalizált népek, mint például a palesztinok), de lehet projekciós identitás is, 

amely erőt és lendületet feltételez, nyitott a változásra, és kész kivetíteni magát más csoportokra is (Castells, 

2006: 74)     

A kérdés, hogy van-e és ha igen, miféle identitás létezik, illetve hogyan jellemezethetjük a szervezetek vezetőit 

kötödésük, mobilitásuk alapján? 

A vizsgálat6 eredményei megerősítik a fenti tényezők identitásgeneráló hatásait, illetve a települések nagyobb 

földrajzi tér-identifikációjának viszonylagos gyengeségét. 

15. ábra 

A területi kötődés 

 

A civil szerveződések vezetőinek döntő többsége szeret abban a megyében élni, ahol lakik. Negatív érzésekkel 

csupán 8%-uk rendelkezik lakóhelye iránt. 

Ennek hátterében legnagyobb arányban a lakóhelyhez való kötődés áll. Lényeges tényező ezen felül még a 

kellemes természeti táj is. Azok, akik nem kedvelik lakóhelyüket, leginkább gazdasági érveket sorakoztatnak fel 

(fejlődés hiánya, romló életszínvonal), ezek mellett azonban a nyitottság hiánya és a megye kiüresedése is 

megjelenik. 

Az adatok részben arra engednek következtetni – bár ez a hatás áttételes és empirikusan kevésbé bizonyított –, 

hogy a rendszerváltást követően a helyi identitás erősödött, viszont a megye veszített korábbi vonzásából. A 

területi-megyei kötődésben viszonylag gyorsan (néhány év alatt) következett be jelentős változás a települések 

                                                           
6 A vizsgálat három dél-dunántúli megye civil szervezeti vezetőinek megkérdezésére épült, lásd módszertani keretek alfejezetet. 



 A szervezetek lokális identitása, 

kapcsolata és probléma-

érzékenysége 

 

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

javára, ami Bőhm Antal szerint egyértelműen az önkormányzati rendszeren belüli új hatalommegosztás 

következményeként értelmezhető (Bőhm, 2000). 

16. ábra 

A területi kötődés 

 

A megkérdezett civil képviselők településükön leginkább a kultúrára, a történelmi hagyományokra, a természeti 

kincsekre, a település állapotára, a turizmusra és a fejlődésre büszkék. A megye kapcsán a természeti adottságok 

jelennek meg a legerősebben értékként, az előbbiekben említett többi szempont jóval kisebb említettséggel bír. 

A régió esetében nem lehet azonosítani egyetlen kiugró tényezőt, majd’ minden szempont hozzávetőleg azonos 

említettséggel bír, ami egyértelműen mutatja a „régió” mint identitást generáló faktor tudati rögződésének 

hiányát. Ezzel kapcsolatban kérdésként lehet megfogalmazni, hogy a régió, mint területi identitást teremtő 

faktor létrehozása alulról (társadalom oldaláról) vagy inkább felülről (politika vagy intézmény oldaláról) 

teremthető meg sikeresebben? Lényegében ez egy ok-okozati probléma, hiszen korántsem biztos, hogy a területi 

identitás kialakulása és erősödése a civil társadalom felől halad a politikai szint (állam, önkormányzat és azok 

intézményei) felé, hanem elképzelhető fordítva is, azaz, hogy egy bizonyos állami/önkormányzati intézménynek 

köszönhetően lesz alacsonyabb vagy magasabb az egyének vagy szervezetek bizalmi szintje, azon keresztül 

pedig az azonosulási érzetük. 

17. ábra 

A területi kötődés 
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Bár, mint arra korábban utaltam, a régió kevésbé jelenik meg a szervezetek vezetőinek gondolkodásában, ez 

azonban nem gátolja meg Őket abban, hogy meg tudnának nevezni olyan problémákat, amelyeket csak nagyobb 

térkategóriában lehetne hatékonyan kezelni. Lényegében minden civil szervezeti vezető úgy látja, hogy a 

régiónak van olyan problémája, amit a három megye csak együttműködve tudna megoldani. Leginkább a 

gazdasági elmaradottságot tartják ilyen nehézségnek, jelentős említettségű problémának nevezhető még a 

közlekedés, a munkahelyteremtés és az infrastruktúra. 

18. ábra 

A területi kötődés 

 

A régió legfontosabb fejlesztési céljainak az idegenforgalom, a gazdaság, a közlekedés, az úthálózat, a 

humánerőforrás és az infrastruktúra fejlesztését tartották.  A régióban közösen hasznosítható kincsként nagy 

arányban csupán az idegenforgalmat, a termálvizet és más természeti kincseket említették a megkérdezettek. 

Meglepőnek tűnhet talán, hogy szervezetek több mint egytizede nem tudott megnevezni olyan forrást, amit a 

három megye csak közösen tudna hasznosítani.   

19. ábra 
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A területi kötődés 

 

A kötödés kialakításban a természeti kincsek és értékek mellett nagy szerepe lehet az egyes megyék 

szellemi/humán erőforrásainak7 is. Egy korábbi kutatás eredményeit összegző munkából kiderül, hogy a Dél-

dunántúli régió legnagyobb potenciális tudás- és értékteremtője az egyetemi széféra, amely azonban sok esetben 

gyenge kapcsolattal rendelkezik a gazdasági szférával. Talán ennek köszönhető, hogy a régiónak kutatás-

fejlesztési ráfordítások terén nagyfokú lemaradása és folyamatosan erősödő versenyhátránya van (Gál, 2006). 

Ebben az esetben nézzünk inkább egy „puhább” és kultúrában gyökerező dimenziót, az ismertségi indexet. Mint 

azt a következő ábra is jól mutatja, a régió legismertebb személyiségeként nagy arányban leginkább a térség 

még aktív politikusait említették a civil szerveződések vezetői. A kiemelt személyek vagy „sikeres” települési 

polgármesterek, vagy az országos politikában nevet szerzett személyek közül kerültek ki úgy, mint a Házelnök 

vagy miniszter. 

20. ábra 

Véleménye szerint ki az öt legismertebb személyiség a Dél-Dunántúlon?(összes megkérdezett, %) 

 

                                                           
7 Erőforrás alatt, elsősorban ismert neveket értek, akik akár a jelenben, vagy akár a múltban munkásságukkal országos vagy megyén átívelő 
elismertséget vívtak ki maguknak. 
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A politikusokon kívül magánszemélyként számottevő említettséget rajtuk kívül csupán Papp Lajos szívsebész 

ért el. Ugyanakkor meglepőnek nevezhető az, hogy ismert történeti személyeket, akik a régióhoz köthetők, a 

megkérdezettek alig említettek. A teljes minta egészében8 olyan nevek, mint Zsolnay Vilmos, Rippl Rónai 

József, Vaszary János, Szász Endre, Tüskés Tibor, Babits Mihály, Janus Pannonius „mindössze” 15%-ban 

kerültek megemlítésre. Ez mindenképpen elgondolkodtató, hiszen a kulturális kötelékek fontos összekötő elemi 

lehetnek a térségi identitás kialakulásának, fennmaradásának vagy erősítésének. 

A megkérdezettek majd’ kétharmada születése óta az adott megyében él, a fennmaradó egyharmadnyian pedig 

az elmúlt 10 évben költöztek oda. Szinte kivétel nélkül ragaszkodnak is jelenlegi lakóhelyükhöz, csupán 8%-

nyian terveznek lakóhely-változtatást. 

21. ábra 

A mobilitás: Mióta él Ön ebben a megyében?(civil szervezetek képviselői, %) 

 

22. ábra 

Tervezi azt, hogy belátható időn belül (1-2 év) elköltözik a jelenlegi lakóhelyéről? 

(civil szervezetek képviselői, %) 

                                                           
8 Nyolc szakterületet (civil szervezetek vezetői, a felsőoktatási vezetők, a jelentős gazdasági szervezetek vezetői, a média vezetői, az 

országos szinten tevékenykedő politikusok, a területfejlesztés területén dolgozók, az államigazgatási szervek vezetői és az önkormányzati 
politikusok) vezető értelmiségijei. 
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Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy a régió szervezeteinek vezetői hivatalos útjaikat tekintve mennyiben tűnnek 

mobilnak.9 A vizsgált szervezeti vezetők közül a leginkább a politikusok, a területfejlesztési vezetők és az 

államigazgatási szervek vezetői tűnnek a leginkább mobilnak, hiszen ők az átlag értékekhez képest jelentősen 

magasabb utazási gyakoriságról számoltak be.  A civil szervezeti vezetők ugyanakkor minden vizsgált 

dimenzióban az átlag alatti utazási gyakoriságot mutattak. A leginkább az azonos megye és a munkahellyel 

azonos régió jelent meg, mint leggyakoribb úticél. Az utazási gyakoriságok alapján létrehozható egy olyan 

összevont mobilitási index, amely alapján besorolhatók az egyes válaszadók mobilitási intenzitás-csoportokba. 

A civil válaszadók közel felére alacsony, a fennmaradó részére pedig közepes mobilitási szint a jellemző. Magas 

mobilitással a civil szervezeti vezetők közül egy sem rendelkezik, ami azért érdekes, mert a minta kifejezetten 

az elitet reprezentálja! A mobilitás intenzitását semmilyen területi, vagy társadalmi kategória nem befolyásolja 

jelentősen. 

23. ábra 

Mobilitási csoportok(civil szervezetek képviselői, %) 

 

                                                           
9 A mobilitást több szinten vizsgáltuk, úgy mint  a munkahelyével azonos megye, a munkahelyével azonos régió, a munkahelyén kívül más 
régió, a főváros és külföld. 
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Mindez visszaigazolja a civil szervezetek lokális, megyei „helyhez” kötöttségét, hiszen ügyeik is döntően ehhez 

a térségkategóriához kötik őket. Ugyanakkor ezen térkategórián belül mint munkakapcsolatok alanyai már 

lényegesen ismertebbek, hiszen a személyes munkakapcsolat a civil szervezetek vezetői a polgármesterek és 

egyetemi vezetők után a harmadik leginkább említett pozíció.   

A kutatás visszaigazolta azt, hogy bár a megyei identitás rendkívül gyenge közjogi és szociológiai bázissal 

rendelkezik, még mindig az identitás talán egyetlen, valamelyest kimutatható dimenzióját/keretét jelenti. A 

megye, mint földrajzi lépték fennmaradása nem a jelenlegi megye-politikának köszönhető, hanem annak, hogy 

az állam, társadalom, sőt a gazdaság, különösen a szolgáltató intézmények jelentős része még mindig megyei 

léptékben, megyei határok között szerveződik. Ennek köszönhető az is, hogy a régió elitjének mindennapi 

mozgástere is jóval szűkebb a régiónál, inkább a megyei léptékhez kötődik. Mindez azt is jelenti, hogy 

amennyiben egy területi léptékhez nem kötődnek intézmények, politikai képviseleti mechanizmusok, akkor az 

egyéneknek és közösségeiknek is nehéz valamifajta viszonyt, elképzelést kialakítani. Visszautalva Castells 

identitás-fogalmaira, azt kell mondanunk, hogy ebben a régióban sem a szilárd alapelvekben gyökerező, sem a 

projekciós identitás nem mutatható ki, sokkal inkább a legitimációs identitás elemeit érzékeljük. 

A megye-tudat még érzékelhető töredéke a legkevésbé kapcsolódik a közvéleményben ahhoz a szűk, egymás 

között is megosztott megyei politikai-adminisztratív elithez, amelyik éppen a valóságos hálózatok hiányában 

már kevésbé képes a „megyei érdeket” megjeleníteni (Szabó – Kovács, 2006: 409), de tradíciók, intézmények 

hiányában a regionális identitás megteremtésének az esélye talán még kisebb, hiszen a megyei identitás romjain 

nagyon nehéz lesz regionális identitást építeni (Pálné, 2000).   

3. III. 2. Civil szervezetek sikeressége és kapcsolatai 

Mielőtt rátérnék a szervezetek problémáira, érdemes megvizsgálni azt, hogy mitől válik egy szervezet 

„sikeressé”, milyen tényezők emelhetők ki egy szervezet működéséből, életéből, amely révén a sikeresség és 

egyben a hosszú távú fennmaradás biztosítható? Egy civil szervezet sikerességét nagyon sok tényező 

befolyásolhatja (a szervezet vezetőjének kreativitásától kezdve a kommunikációs és kapcsolatépítő képességéig 

bezárólag). Kutatásunkban mi kevésbé az egyéni képességeket vizsgáltuk, hanem inkább a kapcsolatépítés külső 

okait próbáltuk meghatározni.10 

A kutatás során megkeresett szervezetek képviselői szerint a legnagyobb hatással a pénzügyi, gazdálkodási 

körülmények vannak. Ehhez hasonló súllyal bír továbbá az aktív pályázati tevékenység és a gazdasági 

szereplőkkel kialakított kapcsolat is. A közepesnél erősebb befolyásoló képességet tulajdonítottak a 

minisztériumokkal, az önkormányzatokkal, illetve más civil szervezetekkel való kapcsolattartásnak. 

24. ábra 

Ön szerint mekkora szerepe van egy civil szervezet sikerességében... 

                                                           
10 A nonprofit szervezetek érdekképviselete és kapcsolatrendszere [hálózati dokumentum] / Bartal Anna Mária –  Kákai László – Szabó 
István. – 124 p. In.: Századvég Civil Akadémia. Tanulmányok. Budapest, 2005. 
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A mindenkori kormánypártok és a helyi politikai szereplők viszont már csak közepes fontossággal bírnak. Ennél 

is kisebb hatóerőt tulajdonítanak a szervezetek képviselői a mindenkori ellenzéki pártoknak és az önkormányzati 

választáson való részvételnek. 

A sikerességet befolyásoló tényezőket a válaszok alapján két dimenzióba rendeztük.11 Az elsőbe azok kerültek, 

amelyek valamilyen politikai szereplőhöz köthetők. Míg a másodikba azok kerültek, amelyek a gazdasági élet, 

illetve az államigazgatás szereplőihez kapcsolódnak. 

5. táblázat 
 

Politikai kapcsolatok és a sikeresség Faktorsúly 

a mindenkori ellenzéki pártokkal való kapcsolat 

fontossága 
0,907 

a mindenkori kormánypártokkal való kapcsolat 

fontossága 
0,908 

a helyi (települési) politika szereplőivel való kapcsolat 

fontossága 
0,792 

Gazdasági, igazgatási kapcsolatok és a sikeresség 
 

a gazdasági élet szereplőivel való kapcsolat fontossága 0,694 

az önkormányzatokkal való kapcsolat fontossága 0,755 

a minisztériumokkal való kapcsolat fontossága 0,732 

E két dimenzió együtt járásának vizsgálata alapján két csoportra voltak oszthatóak a civil szerveződések.12 A 

legnépesebb (60%) csoportot azok jelentik, akik szerint egy civil szervezetnek a sikerességhez széles körű 

                                                           
11 A két dimenziót főkomponens-elemzéssel állítottuk elő, amely a mért változók lineáris kombinációját hozza létre, egyetlen dimenzióba 

sűrítve azokat. A faktorsúly-oszlopban szereplő érték azt mutatja meg, hogy az egyes változók milyen súllyal vesznek részt a főkomponens 
kialakításában. A faktorsúlyok értéke -1 és +1 között mozoghat. 
12 A két főkomponens együttes vizsgálatát klaszterelemzéssel végeztük. Az ábrákon szereplő oszlopok az egyes klaszterek középpontjainak 

koordinátái. Ennek segítségével állapítható meg, hogy az adott klaszterhez tartozó válaszadó a főkomponensek mely pólusához áll közelebb. 
A főkomponens pozitív oldalának jelentése az, hogy fontosnak tartja az ehhez a dimenzióhoz tartozó kapcsolattípus fenntartását a szervezet 
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kapcsolatrendszerrel kell rendelkezni, egyaránt fontosnak tartják a politikai, a gazdasági, az igazgatási és a non-

profit aktorokkal fenntartott kapcsolatot. Jelentősen kevesebben (26%) vannak azok a szervezetek, amelyek 

mintegy „magukba zárkózó” módon képzelik el az érvényesülést, vagyis semmilyen irányban nem támogatják a 

kapcsolatrendszer kinyitását. A megkérdezett szervezetek 15%-a válaszaik hiányossága miatt egyik kategóriába 

sem sorolható be. 

25. ábra 

Az egyes kapcsolati típusok fontossága alapján kialakítható csoportok 

 

A széles kapcsolatrendszer preferálása leginkább a szakszervezetekre, szakmai érdekképviseleti szervezetekre 

jellemző. Ezzel párhuzamosan ezek a szervezetek a legkevésbé „magukba zárkózóak”. Mindezek ellenére 

azonban általánosságban elmondható, hogy a civil szerveződések döntő többsége amellett foglalt állást, hogy 

egy szervezet sikerességéhez szerteágazó kapcsolatrendszerre van szükség a politika, az államigazgatás, a 

gazdaság és a nonprofit szektor világában. 

26. ábra 

Az egyes kapcsolati típusok fontossága alapján kialakítható csoportok jogi forma szerint 

                                                                                                                                                                                     
sikeressége szempontjából. A negatív pólus ennek fordítottját jelenti, vagyis azt, hogy az ehhez a dimenzióhoz tartozó kapcsolattípus 
fenntartását a szervezet sikeressége szempontjából nem tartja fontosnak. 



 A szervezetek lokális identitása, 

kapcsolata és probléma-

érzékenysége 

 

 51  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A politikai élet és a civil szervezetek kapcsolatának mélyebb vizsgálata során arra derült fény, hogy a 

szerveződések képviselői leginkább azzal a véleménnyel tudtak azonosulni, hogy fontos a civil szervezetek 

politikai függetlensége. Körükben jelentős mértékben elfogadott nézetet alkotnak azok is, amelyek arról 

szólnak, hogy a civil szervezeteknek jó kapcsolatokat kell ápolnia a gazdasági, az önkormányzati és a 

minisztériumi szereplőkkel. Mind a kormányzati, mind az önkormányzati pályázatok sikerességéhez azonban 

csak közepes mértékben érzik fontosnak a politikai kapcsolatokat. Hasonló mértékű elfogadottság jellemzi azt a 

kijelentést is, amely a politika túlzott befolyásáról szól. 

27. ábra 

A politikai kapcsolatokhoz kötődő vélemények elfogadottsága 

 

A politikai kapcsolatok megítéléséről szóló véleménydimenzióhoz13 három állítás sorolható be a válaszadók 

véleményei alapján. Ide sorolható az a két vélemény, hogy a minisztériumi és az önkormányzati pályázatokon 

                                                           
13 A véleménydimenziót főkomponens elemzéssel állítottuk elő, amely a mért változók lineáris kombinációját hozza létre, egyetlen 

dimenzióba sűrítve azokat. A faktorsúly oszlopban szereplő érték azt mutatja meg, hogy az egyes változók milyen súllyal vesznek részt a 
főkomponens kialakításában. A faktorsúlyok értéke -1 és +1 között mozoghat. 
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fontosak a politikai kapcsolatok, illetve az, amely a politikai szereplők túlzott befolyását valószínűsíti. Az 

előzőekben látható volt, hogy ez a három kijelentés közepes elfogadottsággal bírt a válaszadók körében. 

6. táblázat 
 

Politikai kapcsolatok megítélése Faktorsúly 

Minisztériumi pályázatokon fontosak a politikai 

kapcsolatok. 
0,814 

A politika szereplőinek túlságosan nagy befolyása van 

a non-profit szervezetekre. 
0,823 

Az önkormányzati pályázatokon fontosak a politikai 

kapcsolatok 
0,844 

Különböző, a szervezetekre jellemző tulajdonság mentén vizsgálva ennek a véleménycsoportnak az 

elfogadottságát, látható, hogy csupán a kapcsolatrendszer kiterjedtsége alapján kialakítható csoportok 

tekintetében található jelentős eltérés. 

A széles kapcsolatrendszert támogató szervezetek fontosabbnak tartják a politikai kapcsolatokat, mint azok, 

amelyek inkább „magukba zárkózva” végzik tevékenységüket. 

28. ábra 

A politikai kapcsolatok megítélése az egyes kapcsolati típusok fontossága alapján kialakítható csoportok szerint 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy bár a szervezetek „függetlenség”-pártiak és megpróbálnak megfelelő 

„távolságot” kialakítani a politikától, azonban annak jelenléte indirekt formában jelen van, sőt, ha egy szervezet 

kapcsolati hálózata minél kiterjedtebb, ez a dimenzió egyre hangsúlyosabbá válik. Ugyanakkor nem jelenthetjük 

ki azt, hogy a szervezetek politikai kapcsolatai valamifajta „megbocsájtandó bűnt” képviselnének, hiszen 

jelentős szerepük lehet a hatalom ellenőrzése, a döntések társadalmasítása tekintetében. Ennek némileg 

ellentmond a lokális politika napi gyakorlata, amely azt jelzi, hogy a helyi hatalom szereplői gyakran saját, szűk 

politikai érdekeik mentén költik el az önkormányzatok pénzét, vagy válnak meg az önkormányzat vagyonától. A 

helyi politikából mindinkább kiszoruló helyi intelligencia pedig nem tudja útját állni a helyi nyers politikai vagy 

gazdasági érdekeknek.14 

                                                           
14 Ezt jól mutatja be Bódi Ferenc OTKA kutatása (T 048301). 
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4. III. 3. Vélemények a nonprofit szektor problémáiról 

Egy civil szervezet tevékenységét rendkívül sokféle körülmény befolyásolhatja. A körülmények széles 

palettájából nagyon nehéz olyan „listát” készíteni, amiből kirajzolható az a kép, mely egy szervezet napi 

működésére nagy vagy kevés hatást gyakorol. Az ezredfordulótól napjainkig számos kutatást készítettünk arra 

vonatkozóan, hogy a szervezeti működésre gyakorolt hatásokról valamifajta „problémaképet” készítsünk. A 

kérdéskörök az idő előrehaladtával folyamatosan bővültek, amelynek eredményeként egy 20 kijelentésből álló 

kérdéscsoportot hozhattunk létre. A 20 kijelentést három szempont alapján csoportosítottuk (Csegény – Kákai, 

2001: 183–190). Ezen szempontok közül az elsőt a finanszírozással, gazdálkodással kapcsolatos problémák 

alkották (9 kérdés), majd ezt követően a szervezetek működésével kapcsolatos problémákra kérdeztünk rá (6 

kérdés), végül az egyéb, a szervezet tevékenységét „vélhetően” befolyásoló problémák következtek (5 kérdés).15 

A válaszokat nemcsak megyénként különítettük el, hanem az alapján is, hogy az adott szervezet milyen 

„sűrűségű” kapcsolati hálóval rendelkezik. Abból indultunk ki, hogy egy civil szervezet érdekérvényesítési 

erejét, pályázati sikerességét, akár a helyi, a megyei vagy akár az országos közéletben jelentősen befolyásolja 

az, hogy milyen kapcsolati hálóval rendelkezik, céljainak elérése érdekében milyen erőforrásokat képes 

mozgósítani (Bartal – Kákai – Szabó, 2005). 

Az együttműködés mértékét és a szervezetek kapcsolatrendszerét összetettségük, sokrétegűségük miatt is 

módszertanilag differenciáltan célszerű megközelíteni. Egyrészt azért, mert a vizsgálatnál használt számos 

változó együttes kezelése inkább a zavart és a tisztázatlanságot erősítheti, másrészt, ha az általánosságokat 

emeljük ki, akkor a minősítésekkel a finom összefüggések tűnhetnek el. Ezért a „ritka” kapcsolati hálóval 

rendelkező civil szervezetnek azokat a szervezeteket tekintettük, amelyek négy vagy annál kevesebb partnerrel 

tartottak fenn kapcsolatot. A „közepesen sűrű” kapcsolati hálóval jellemezhető csoportba azok a szerveződések 

kerültek, amelyek tevékenységük során legalább öt, de legfeljebb kilenc szervezettel kerültek kapcsolatba. A 

„sűrű” kapcsolati háló ismérve a tíznél több szervezettel fenntartott kapcsolat. 

A különböző időpontban készített adatfelvételek lehetőséget teremtettek a vélemények összevetésére, az 

azonosságok és különbségek bemutatására. 

A finanszírozási körülmények esetében a leginkább befolyásoló tényező a magánadományok nagysága. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy még ennek hatása is éppen, hogy meghaladja a skálaátlagot. Ennél valamelyest 

szerényebb hatást tulajdonítanak a szervezetek képviselői az önkormányzati támogatás mértékének, az 

alaptevékenység díjbevételének, valamint az állami támogatások mértékének. A legkisebb hatást a vállalkozási 

bevételek alakulásáról, és a magas járulékokról tételezik fel. 

29. ábra 

A tevékenységet befolyásoló finanszírozási tényezők jelentősége 

                                                           
15 A civil szervezetek vizsgálata során 20 kijelentést kellett a válaszadóknak osztályozni 1-től 4-ig terjedő skálán, aszerint, hogy az adott 

kijelentés problematikusságát mennyire tartották fontosnak (az 1-es jelentése, hogy egyáltalán nem függ tőle, a 4-es pedig azt, hogy nagyon 
függ tőle). 
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Ha a finanszírozási tényezők jelentőségét a szervezetek kapcsolati hálója alapján összevont csoportok szerint is 

vizsgáljuk, további lényeges megállapításokat tehetünk. 

7. táblázat 

A finanszírozással kapcsolatos válaszok megoszlása a kapcsolati háló sűrűsége alapján (%) 
 

Állítások Debrecen Baranya 

megye 
Somogy 

megye 
     

 

A függ, 

nagyon függ 
        

 

Ritka Közepes Sűrű Ritka Közepes Sűrű Ritka Közepes Sűrű 
 

magánadomán

y nagysága 
61 28 23 65 51 41 43 45 32 

állami 

támogatás 

mértéke 

4 21 42 16 26 66 13 23 47 

önkormányzat

i támogatás 

mértéke 

2 28 39 33 57 63 27 45 49 

megyei 

önkormányzat

i támogatás 

mértéke 

- 15 16 18 30 52 7 22 43 

alaptevékenys

ég díjbevétele 
17 38 42 11 24 18 17 31 40 

vállalkozási 

bevétel 

11 15 13 3 4 23 3 12 25 
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nagysága 

Adópolitika 

változása 
33 13 10 7 13 22 40 29 30 

pénzügyi 

szabályozás 

változásától 

4 11 19 7 10 19 20 23 34 

magas 

járulékok, 

illetékek 

2 9 19 5 6 13 3 6 21 

A ritka kapcsolati hálóval rendelkező szervezetek – az adatok tanúsága szerint – szinte az összes 

finanszírozással kapcsolatos állításra érzéketlennek mutatkoznak, csupán a magánadományok, az önkormányzati 

támogatás mértéke, valamint az adópolitika és a pénzügyi szabályozás változása hozhatják függő helyzetbe a 

szervezetük működését. A közepes sűrűségű kapcsolathálóval rendelkező szervezetek esetében is hasonló 

„érzéketlenséget” tapasztalunk azzal a különbséggel, hogy a felsorolt értékek közül több területnek 

(magánadományok, önkormányzati támogatás, megyei önkormányzati támogatás, állami támogatás és 

alaptevékenység díjbevétele) tulajdonítanak meghatározó szerepet szervezetük működésében, mint a ritka 

kapcsolati hálóval bíró szervezetek. Ezzel szemben a sűrű kapcsolati hálóval rendelkező szervezetek esetében 

nagyobb függés mutatkozik az állami és az önkormányzati támogatásoktól, valamint az alaptevékenység 

díjbevételétől. Úgyis értelmezhetjük az adatokat, hogy minél sűrűbb kapcsolati hálóval bír egy adott szervezet, 

annál nagyobb mértékben függ az állami/önkormányzati szektor támogatásától.  Érdekes ugyanakkor az a 

jelenség, hogy minél szélesebb kapcsolati hálóval rendelkezik egy szervezet, annál kevésbé függ a 

magánadományok mértékétől. A felsorolt problématerületek tekintetében érdekesnek tűnhet, hogy a pénzügyi 

szabályok, az adópolitika változása, valamint a magas járulékok, illetékek nem jelentenek túlzott problémát a 

szervezeteknek, bár az utóbbira talán magyarázat lehet, hogy a szervezetek többségének vagy nagyon kevés, 

vagy egyáltalán nincs alkalmazottja, így a járulékok, illetékek is kevésbé érintik őket. Ezt támasztja alá a KSH 

adatai is, amely a szektor foglalkoztatásban játszott alacsony szerepét mutatja (1993-ban 30 234 fő, 2000-ben 

56 004 fő, 2005-ben 82 600 fő, 2007-ben 93 010 volt főállásban nonprofit szervezetnél).16 Az adatok ugyan 

háromszoros növekedést mutatatnak 1993 és 2007 között, ugyanakkor az is tény, hogy a szervezetek többsége 

(85%-a) továbbra is fizetett munkavállalók nélkül próbálta megoldani feladatait. 

A szervezet működtetését leginkább befolyásoló kérdésnek az önkéntes segítők számát tartják az egyes megyék 

vagy város nonprofit szervezetei. Ebben az esetben is fontos kiemelni azt, hogy ez sem haladja meg a skálaátlag 

(2,5) szintjét. A kormányzattól és az önkormányzattól való függés, az alacsony illetve magas munkabérek, 

valamint a képzett munkatársak hiánya csupán csekély mértékű befolyásoló erővel bír. 

30. ábra 

A tevékenységet befolyásoló működtetési problémák jelentősége 

                                                           
16 Ez azt jelenti, hogy az összes szervezet mindössze 15%--a alkalmazott fizetett munkavállalót, főállású teljes munkaidős foglalkoztatottal 
pedig 12%-uk rendelkezett 2007-ben. 
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Ez esetben is érdemes a kapcsolati hálók sűrűsége alapján megvizsgálni a kapott válaszokat. 

8. táblázat 

A működtetéssel kapcsolatos válaszok megoszlása a kapcsolati háló sűrűsége alapján (%) 
 

Állítások Debrecen Baranya 

megye 
Somogy 

megye 
     

 

A függ, 

nagyon függ 
        

 

Ritka Közepes Sűrű Ritka Közepes Sűrű Ritka Közepes Sűrű 
 

képzett 

munkatársak 

hiánya 

4 7 10 2 7 25 7 4 19 

alacsony 

munkabérek 
2 13 19 - 4 9 - 6 15 

magas 

munkabérek 
- 4 16 - 6 6 - 1 11 

önkormányzatt

ól való függés 
- 23 35 7 34 47 13 26 39 

kormányzattól 

való függés 
6 7 29 5 15 37 - 14 24 

önkéntes 

segítők 

számától 

37 57 48 37 47 69 23 48 72 

A válaszokban közös, hogy szinte mindegyik csoportba tartozó szervezet – eltérő súllyal – jelezte, hogy 

működése függ az önkéntes segítők számától. Ez nem csak a szervetek napi működésében jelent jelentős 

erőforrást, hanem mint költségmegtakarítás is számottevő. A KSH adatai szerint 2007-ben 472 000 önkéntes 
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segít a nonprofit szervezeteknek17, ami 16%-kal több, mint 2000-ben volt. Az önkéntes segítők háromnegyede 

egyesületeket, közel egyötöde alapítványokat támogatott.  A segítők összesen 51 millió óra önkéntes munkát 

végeztek 2007-ben, ami fejenként 108 órát jelent, amivel 44 milliárd forintot takarítottak meg a szervezeteknek 

(Nagy – Sebestény – Szabó, 2009: 60). 

Ebben a körben feltett alternatívák alapján is az látszik, hogy a sűrű kapcsolati hálóval rendelkező szervezetek 

működésére van a legnagyobb hatással a kormányzati, önkormányzati viszonyrendszer, bár jelentősen elmarad 

az állami és önkormányzati támogatástól való függés mértékétől. 

Az előző két problémakörbe be nem sorolható tényezők közül szinte minden tényezőnek elenyésző (átlag alatti) 

befolyást tulajdonítottak a megkérdezett civil szervezetek. Ezen belül a legnagyobb nehézségnek a szervezeti 

ismertség mértékét tartják. A jogi szabályozás változását, a politikai instabilitást, a profitorientált szervezetekkel 

vívott versenyt egyáltalán nem tekintették működésükre komolyan hatást gyakorló tényezőnek. Ez utóbbi 

különösen annak fényében tűnik érdekesnek, hogy gyakran hallhatunk olyan megállapításokat, amelyek a 

nonprofit, illetve profitorientált vállalkozások közötti verseny fokozódásáról beszélnek. 

31. ábra 

A tevékenységet befolyásoló egyéb problémák jelentősége 

 

A nonprofit szektor és az önkormányzatok közötti kapcsolatot jelezheti, hogy egyre több önkormányzat köt 

ellátási szerződést18 egyházi, alapítványi szervezetekkel, és ezeken a szervezeteken keresztül átmeneti 

szállásokat, ingyenkonyhákat működtetnek, jogi-életvezetési tanácsokat nyújtanak krízishelyzetbe kerülőknek. 

Az állami, önkormányzati források szűkülésével mind erőteljesebb a törekvés arra, hogy a szolgáltató/segítő és 

hatósági/igazgatási feladatok újra egy kézbe kerüljenek, ugyanis így lehet szabályozni bizonyos ellátásokhoz 

való hozzájutást. Az ellátáshoz való hozzájutás feltételeként elő lehet írni speciális szolgáltatások 

igénybevételét; a korábban önként igénybe vehető tréning, tanácsadás, támogatott foglalkoztatásban való 

részvétel mindinkább a munkanélküli ellátás, a regisztrációban való maradás feltételévé válik. 

A nem állami szervezetek közfeladatok ellátásába való bekapcsolódását a ’90-es évek során született 

jogszabályok (állami szervek működésére vonatkozó valamint a különböző ágazati törvények), ha ágazati 

eltérésekkel is, de többé-kevésbé megteremtették. Ennek jelentőségét az adatok is jól mutatják, hiszen az elmúlt 

15 év során fokozatosan erősödött a nonprofit szervezetek szolgáltatási funkciója, és növekedett azon közösségi 

feladatainak köre, amelyek ellátása hagyományosan az állam/önkormányzat kötelezettsége. Ehhez kapcsolódóan 

a finanszírozásukban is jelentősebb szerepet kaptak a közvetlen és közvetett állami/önkormányzati források. 

                                                           
17 Czike Klára és Kuti Éva kutatásai szerint ez a szám a duplája (900 000), mint a KSH adat, aminek az oka, hogy a KSH szervezeti 

lekérdezése sem a pártokat, sem az egyházi, sem az állami szociális, művelődési, oktatási intézményekben végzett segítségnyújtást nem 

rögzíti, pedig ez majdnem akkora nagyságrendű, mint a civil szervezetek számára nyújtott önkéntesség (Czike – Kuti, 2006: 35-36). 
18 Erről részletesen egy külön fejezetben lesz szó. 
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Mindebből az a következtetést vonható le, hogy a magyar nonprofit szektor főleg szolgáltatói funkciója 

tekintetében egyre inkább a nyugat-európai modell felé közeledik (Nagy – Sebestény – Szabó, 2009: 67)   

A kapcsolati hálók sűrűsége alapján vizsgálva ezt a kérdéscsoportot talán leginkább az tűnik érdekesnek, hogy 

nincs verseny – az adatok szerint – a civil szervezetek és a profitorientált szervezetek között. Ez azért lehet 

érdekes, mert gyakran említik, hogy a szolgáltatások nyújtásának piacán gyakran kerülnek szembe a nonprofit 

szervezetek egymással vagy akár a különböző profitorientált szervezetekkel. Ennek fontosságát mutatta a dél-

dunántúli régióban 2003-ban végzett vizsgálatunk is, ahol a szervezetek egyik legfontosabb problémájaként 

jelent meg ez a dimenzió19(Bartal – Kákai, 2003).   

9. táblázat 

Az egyéb problémákkal kapcsolatos válaszok megoszlása a kapcsolati háló sűrűsége alapján (%) 
 

Állítások Debrecen Baranya 

megye 
Somogy 

megye 
    

  

függ, 

nagyon függ 

tőle 

       

  

Ritka Közepes Sűrű Ritka Közepes Sűrű Ritka Közepes Sűrű 
 

Profitorientá

lt 

szervezetek 

által 

teremtett 

versenytől 

6 7 - 2 9 10 4 2 8 

A szervezet 

ismertségétő

l 

22 30 42 24 45 71 11 39 64 

Más civil 

szervezet 

által 

teremtett 

versenytől 

- - - 4 11 23 - 1 17 

Politikai 

instabilitástó

l 

4 9 19 4 4 19 7 14 28 

Jogi 

szabályozás 

változásától 

9 9 23 12 23 35 18 27 40 

A felsorolt problémák közül csupán a szervezet ismertségét jelölték meg – eltérő hangsúllyal – a szervezetek. 

Közülük is kiemelkednek sűrű kapcsolati hálóval bíró szervezetek, akik szerint a szervezet ismertségének 

jelentős hatása van szervezetük működésére. E mellett a jogi szabályozás változása is – bár jóval kisebb 

mértékben – hat szervezetük tevékenységére. 

Összességében a felsorolt problémahalmazok alapján megállapíthatjuk, hogy az egyes megyékben illetve 

városban működő szervezetek esetében nem beszélhetünk lényeges, a szervezetek napi működését befolyásoló 

problémákról. Ugyanis a felsorolt változók egyike esetében sem kaptunk a skálaátlagot jelentősen meghaladó 

                                                           
19 Az ötfokú skálán a megkérdezett szervezetek 4,24-es átlagot adtak, ami egyértelműen a verseny létére és erősségére utal. 
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válaszokat. A táblázatokból jól látszik, hogy a szektor legfontosabb gondjai a pénzügyi támogatások köré 

csoportosíthatók. A források megszerzésében sokkal kisebb szerepet tulajdonítanak a versenynek, ami utalhat a 

„piac” felosztottságára vagy kialakulatlanságára is. Ezzel szemben, ha ugyan ezeket a problémahalmazokat a 

szervezetek kapcsolati hálójának sűrűsége alapján vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a sűrű kapcsolattal 

rendelkező szervezetek napi működésére lényegesen nagyobb befolyást gyakorol a pénzügyi, gazdasági, 

politikai környezet, mint a ritka vagy közepes szervezetek esetében. Ebből arra következtethetünk, hogy a 

szervezetek kapcsolat hálójának növekedése nem csak a stabilitást – a több lábon állás miatt is – hanem a 

többirányú érzékenységet is növelheti.     

1. Kapcsolati viszonyok jellegzetes mintái a dél-dunántúli régióban 

A tőke globalizálódása, a hatalmi intézmények multilaterálissá válása és annak regionális és helyi kormányzatok 

szintjére történő decentralizálása Manuel Castells szerint új hatalmi geometriát, új államformát teremt: a 

hálózati államot. A társadalmi szereplők s talán a polgárok különböző intézmények közötti kapcsolati hálókban, 

különböző kompetenciaszinteken más-más stratégiákat követve maximalizálják esélyeiket érdekeik és értékeik 

képviseletére (Castells, 2007: 430). 

Ebben a fejezetben a hálózatra illetve a hálózatosodásra koncentrálok, amely szó az utóbbi években nagyon 

népszerű fogalommá vált. A hálózat, mint kifejezés csomópontok és kapcsolatok rendszerét jelenti. Hálózatokat 

általánosságban azért alakítanak, mert a benne résztvevők közösen oldanak meg problémákat, felhasználják 

egymás erőforrásait, kicserélik tapasztalataikat, jobban koordinálják tevékenységüket. Bár nehéz mindenre 

kiterjedő definíciót adni mégis kiemelhető néhány fontos momentum, úgy, mint: 

1. a hálózatban résztvevők egy jól definiált közös célt tűznek ki maguk elé, amelynek elérését közös 

vállalkozásnak tekintik; 

2. a hálózatban való részvétel autonóm egységek (szervezetek) önálló döntésén alapul, s a hálózatban mint 

egyenrangú tagok vesznek részt; 

3. közös cél elérése a hálózati tagok aktív részvételén keresztül valósul meg; 

4. a közös munka során közös értékek, munkamódszerek tevékenységek és egyfajta közös tudás alakul ki, 

amelyeket összefoglalóan nevezhetünk közös identitásnak (Scsaurszki, 2009: 13). 

A hálózatok egyik alapvető tulajdonsága az egymásba ágyazottság (Csermely, 2005), amely mögött bizalom, 

kölcsönösség és együttműködés húzódik meg, tehát az emberi kapcsolatoknak egy olyan áttételeken és 

kölcsönös függőségeken alapuló láncolata, amely jelentős társadalmi erőforrásként értékelhető illetve 

mobilizálható. Lényegében ezt szokták összefoglaló néven társadalmi tőkének nevezni. A társadalmi tőke 

meghatározásának többféle értelmezése terjedt el. Elsőként talán az antropológiai megközelítést kell 

megemlíteni, amelynek alapja azon elgondoláson alapul, hogy az együttműködés, közösségiség, bizalom az 

ember alapvető szükséglete (Erikson, 2002). 

Második a szociológiai megközelítés, amely a társadalmi normák és az emberi motiváció jelenségköréből indul 

ki. Ebből a szempontból a társadalmi tőke azokat az erőfeszítéseket foglalja magába, amelyeket az egyének a 

társadalmi kapcsolathálók kialakítása céljából kifejtenek (Bourdieu, 1997). James Coleman a társadalmi tőkét 

mint erőforrásként hasznosítható kapcsolatrendszert értelmezi, amelynek három alapvető típusát különíti el: a 

kötelezettségek és elvárások, az információs csatornák valamint a normák és szankciók elemeit (Coleman, 

1990). Michael Woolcock pedig a társadalmi tőkefajták körében három irányzatot különített el. Az első a mikro-

közösségek (pl. nonprofit szervezetek) és a makro-intézmények kapcsolatára, a második a tőke forrásaira (pl. 

társadalmi kapcsolathálók) koncentrál. A harmadik lényegében elutasítja a definíciós kényszert, és nagyon 

leegyszerűsítve azt tekinti társadalmi tőkének, ami azokra a normákra és kapcsolathálózatokra vonatkozik, 

amelyek elősegítik a kollektív cselekvést (Woolcock, 2000).   

A harmadik a közgazdasági megközelítés, amely azt hangsúlyozza, hogy az együttműködés, bizalom igen 

jelentős gazdasági tényező, a gazdasági hatékonyság szempontjából (Botos, 2000). Ennek jelentőségét akkor 

érthetjük meg igazán, ha ezen megközelítést gazdasági vagy politikai átalakulásokra vonatkoztatjuk (lásd 

posztszocialista országokat), hiszen a bizalmi hálózatok lényegében bizonytalan környezetben alakulhatnak ki. 

A bizonytalanság okait a szerződéseknek és a kereskedés feltételeinek betartását segítő intézményi háttér 

hiánya, valamint a felderítetlen vagy büntetlenül hagyott korrupció és csalás jelenthetik (Cook-Rice- Gerbasi, 

2005: 213). 
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Végül a politológiai megközelítést emelném ki, amely szerint a társadalmi tőke erősítése alapvető a demokrácia 

megerősödése, a társadalmi szolidaritás és a fenntartható fejlődés megalapozásában. A társadalmi tőke annyiban 

különbözik jelentősen a pénztőkétől vagy az emberi tőkétől, hogy elsősorban nem az egyén tulajdona, hanem 

egy társadalmi csoport, közösség jellemzője (Skrabski, 2008: 122). Robert Putnam jól ismert könyve a Making 

Democracy Work igazolta, hogy a társadalmi bizalom forrása a hatékony és széles körben beágyazódott civil 

társadalom, azaz a civil társadalom súlya és sűrűsége (Putnam, 1993). A társadalmi bizalom a közösségi 

aktivitás kontextusában bontakozott ki igazán. Tehát Putnam értelmezésében a társadalmi tőke közjószág, 

kollektív ismérv. Éppúgy beletartoznak az egyének közötti kapcsolatok, a szoros társadalmi kapcsolathálók, 

mint az erős civil szervezetek, valamint a kölcsönösség, a szolidaritás és a bizalom ezen alapuló normái. (Bocz, 

2009: 91). Más szóval a társadalmi tőke olyan befektetés, amelynek célja a csoport identitás kialakítása. A 

barátság, bizalom, a közös normák és célok olyan befektetésnek tekinthetők, amelyek a társadalmi 

együttműködést, és ezen keresztül a jobb gazdasági hatékonyságot is szolgálják. 

Ugyanakkor rá kell mutatni Putnam elméletének néhány gyenge pontjára, nevezetesen, hogy az egyének szintjén 

nehezen bizonyítható az önkéntes társulásokban való részvétel s a társadalmi bizalom magasabb foka közötti 

szoros korreláció. A kapcsolat inkább önszelekciós folyamatnak köszönhető, vagyis azokat az embereket, akik 

nagy valószínűséggel lépnek be valamilyen egyesületbe vagy hálózatba és ott aktív tagok lesznek, eleve magas 

szintű társadalmi bizalom jellemezi, ami gyakran gyermekkorukra vezethető vissza. Ugyanakkor maga az 

egyesülésre való készség nem növeli az emberek hajlandóságát, hogy jobban bízzanak egymásban (Rothstein, 

2005). Eric Uslaner ellenben azt állítja, hogy a bizalom a családi szocializációs folyamat során épül be a 

gyerekekbe és a serdülőkbe, vagyis az emberek hajlandósága a mások iránti bizalomra az őket körülvevő 

társadalomról alkotott kép függvénye, amit a szülők kommunikálnak a gyermekeiknek. (Uslaner, 2002) 

A legtöbb meghatározás a társadalmi tőke szempontjából a bizalmat tekinti alapvetőnek. A bizalom, mint ahogy 

Utasi Ágnes értelmezi, nem más, mint valamilyen körülmény kedvező alakulásába vetett hit, remény. Olyan 

virtuális kötőelem, amely az egyének és társadalmi csoportok közötti kapcsolatokban termelődik, formálódik. 

Ezáltal a közösségi kohézió és társadalmi integráció fontos eleme (Utasi, 2006). A bizalom tehát olyan 

társadalmi tőke, amely hozzájárul az egyén társadalmi sikeréhez, a gyanakvás pedig meggátolja az ilyen tőke 

akkumulációját. A társadalomban meglévő bizalom mértéke Csepeli György és munkatársai szerint három 

szinten mérhető. Egyrészt mérhető a rendszert működtető elvek iránti bizalom, másrészt az intézmények bizalmi 

tőkéje, harmadrészt pedig a társadalom szereplői vagy azok bizonyos csoportjai iránt megmutatkozó bizalom 

(Csepeli – Örkény – Székely – Barna, 2005: 228.) 

A kapcsolati hálók szempontjából az egyének, vagy csoportok tagjai egyezségeket kötnek, információkat, 

javakat szolgáltatnak egymásnak, amelyben a látens kötelék: a bizalom.   Hiszen a bizalom, az együttműködés, 

amit Émile Durkheim az „organikus-szolidaritás” kapcsán fogalmazott meg nélkülözhetetlen azokban a 

társadalmakban, ahol a specializálódás nagyfokú, mert ez biztosítja a társadalom fennmaradását, e nélkül 

lehetetlen társadalmi kapcsolatokat fenntartani (Durkheim, 2001). 

Széles körű társadalmi bizalmon tehát sűrű kapcsolathálót tud kialakulni, ami kedvez a társadalmi tőke 

fejlődésének. Normális feltételek mellet, a társadalom szereplői ismeretlenül is bíznak egymásban, ugyanis a 

sűrű kapcsolati hálókon keresztül terjedő információk olyan kiválasztódási mechanizmusokat éltetnek, amelyek 

rászorítják a szereplőket a korrekt, tisztességes viselkedésre, a szabályok betartására. Ezzel szemben az általános 

bizalmatlanság ritka kapcsolati hálót hoz létre. Ebben a közegben az együttműködésnek és egyben az 

információáramlások is nehézkessé válnak, vagy könnyen megrekednek. A sűrűn összekapcsolt és az atomizált 

társadalom között természetesen számos átmenet létezik. Jellemző válfaja a társadalomnak, amikor az emberek 

csak a szűk családi körben, vagy tágabb rokonságban bíztak meg, ezek a kapcsolatok irányították a társadalmi 

hálózat kiformálódását (Fukuyama, 1995). Mindebből jól érzékelhető, hogy azok a társadalmak, amelyekben a 

bizalmatlanság uralkodik és szétszabdalt a kapcsolatháló, jelentős költségekkel néznek szembe, azokhoz a 

társadalmakhoz képest, ahol mindez megvan. A kölcsönös bizalom az a kötőelem, ami lehetővé teszi, hogy az 

erőforrások megosztásával az egyének vagy szervezetek kölcsönös hasznot érjenek el, illetve költséget 

takarítsanak meg. A hálózatokban résztvevők száma nem korlátozott, határait nehéz, sokszor nem is lehet 

kijelölni, végső soron a hálózatok egy-egy nemzetközi szervezeten keresztül globális rendszeré is 

összekapcsolódhatnak (Osváth, 2009: 19). Természetesen egy személy egy időben többféle kapcsolati hálónak 

(családi, rokoni, szomszédsági, baráti, munkahelyi stb.) is tagja lehet, és minden ilyen hálózatban való részvétel 

növeli az egyén társadalmi tőkéjét (Susánszky, 2008: 160).   

Eric Uslaner és Gabriel Badescu kitűnő áttekintése a bizalom, korrupció és rendszerváltás a posztkommunista 

országokban című tanulmányukban megállapítják, hogy a kommunizmus idején csak az egymásban megbízó 

emberek között léteztek társadalmi kapcsolatok. Kisebb hálózatokat alakítottak ki, hogy segítsenek egymásnak 

boldogulni a mindennapi életben – sorban álltak a hiánycikkekért, kisegítették közeli barátaikat, rokonaikat és 
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szomszédaikat (Uslaner-Badescu, 2005). Bár Putnam értelmezése szerint ezek az „egymásban megbízó” erős 

kötelékek az első lépcsőfokot jelenik a tőlük idegennek tekinthetők iránti bizalom kialakulása felé (Putnam, 

2000), azonban ez nem következett be. A kommunizmus idején kulcsszerepet játszó segítő hálózatok 

helyettesítették azokat a szélesebb szociális hálókat, amelyekre egyszerűen nem volt lehetőség az elnyomó 

kormányok uralma alatt. A kommunizmus mély nyomot hagyott a közép- és kelet-európai országok politikai 

kultúrájában. Az erőskezű államot nem egy bizalommal teli, nyílt piacokkal rendelkező civil társadalom váltotta 

fel, hanem egy kifejezetten apatikus társadalom, melynek tagjai sem az új kormányban, sem egymásban nem 

bíztak. Ennek a gyors bizalomvesztésnek talán legfőbb oka, hogy a modern piacgazdaság gyors kialakulása, azt 

a hamis képzetet keltette, hogy a piaci elveken alapuló gazdasági rendszer következtében az életkörülmények és 

a munkakörülmények is gyorsan javulni fognak. Ezzel szemben a politikai, gazdasági és társadalmi átalakulás 

az egész nagyrégiót átható nagymértékű gazdasági recesszióval járt együtt. Milliók vesztették el munkahelyüket, 

a reálbérek estek, a nyugdíjak, segélyek, járadékok vásárlóereje drasztikusan csökkent. Ennek köszönhetően a 

rendszerváltozást követő kezdeti lelkesedés után hamar csökkeni kezdett a bizalom az állami és politikai 

intézmények iránt is. A korábbi teljes foglalkoztatáshoz és létbiztonsághoz szokott emberek gyorsan 

szembesültek a növekvő egyenlőtlenségi viszonyokkal. A rövidtávú gazdasági racionalitás növelte az egyének 

munkapiaci esélyegyenlőtlenségét is. Azaz világossá vált, hogy a gazdasági átmenet egy olyan nullaösszegű 

játszma, amelyben valakinek a nyeresége csak mások vesztsége árán lehetséges, azaz egyesek meggazdagodása 

és sikere mások kárán és kudarcán keresztül valósulhatott meg (Csepeli – Örkény – Székely – Barna, 2005; 

Szalai, 2006). 

Azt kell mondanunk, hogy a gyors gazdasági és alkotmányos változásokat nem követte, nem követhette a 

polgári társadalom civil kultúrájának kialakulása. A posztkommunista országok politikai elitjének és aktív 

állampolgárainak döntő többsége még a régi, a kommunista rendszerben szocializálódott. Elvárásaik a 

paternalizmus, a stabilitás, a jóléti gondoskodó állam felé töretlenek, annak fenntartását várják el a piacgazdaság 

feltételei mellett is. Ez azt is jelenti, hogy a posztkommunista rendszerekben az újonnan formálódó pártok – más 

nem lévén – a civil társadalomból származtatva hozták létre önmagukat, de egyben hordozták magukban az 

1989 előtt és a rendszerváltás folyamán kialakult kötődéseiket a különböző szintén csak éppen akkor formálódó 

civil hálózatokhoz, melyeket adott esetben mobilizálni (pro vagy kontra) is képesek. 

A piacgazdasággal járó racionális verseny, egyéni teljesítményt kikényszerítő, nagyos gyors strukturális 

átalakulás kényszere redukálta a közösségi kötelékeket, fokozta az atomizálódást, építette le a hagyományos 

közösségi szolidaritást, s mindezek együtt szűkítették a bizalom hálóját (Utasi, 2006). 

Ennek a szinte folyamatos bizalom leépülésnek máig megmutatkozó jegyei a következők: 

1. Skrabski Árpád társadalmi tőke változásait nyomon követő vizsgálatai megállították,20 hogy Magyarországon 

a társadalmi bizalmatlanság mértéke igen magas, sőt az elmúlt évtizedben jelentős változásokat mutatott. Míg 

1995-2002 között a társadalmi bizalmatlanság csökkent, addig 2002 és 2006 között igen jelentős mértékben 

emelkedett. 1995-ben az emberek 63%-át jellemezte a társadalmi bizalmatlanság, 2006-ban már a 

megkérdezettek 69-a tartozott ebbe a körbe (Skrabski, 2008: 125). 

2. Annak ellenére, hogy korábban a civil társadalom fokozatos erősödése volt jellemző. 2002 és 2006 között az 

egyesületi tagok aránya 13%-ról 10%-ra csökkent a felnőtt népesség körében (Skrabski, 2008: 126). Ha csak 

az utóbbi hét év (2000–2007) statisztikai adatait vizsgáljuk, jól látható, hogy miközben a tagsággal 

rendelkező nonprofit szervezetek száma 2000 és 2007 között 10 ezerrel nőtt, addig a magánszemély tagok 

száma 1 millió fővel csökkent. Ez különösen az egyesületeknél és az érdekképviseleteknél tűnik jelentősnek, 

Míg 2000 és 2007 között az egyesületek száma több mint 10 ezerrel gyarapodott, addig a magánszemély 

tagok aránya 10%-kal csökkent, így az átlagos taglétszám a 2000. évi 151-ről 99-re zsugorodott. Hasonló 

visszaesést tapasztalni az érdekképviseleteknél is, ahol a 2000. évi adatokhoz képest 36%-os taglétszám 

csökkenés következett be.21 

3. A bizalomvesztés nem csak a felnőtt lakosságban jelentkezett, hanem elérte az ifjúságot is. Az Ifjúság2008 

kutatás gyorsjelentésben a kutatók azzal az adattal szembesültek, hogy 2000-ben a fiatalok kevesebb mint 

egyhatoda, 2004-ben 15%-a volt valamilyen módon tagja civil, társadalmi, politikai, vallási, jótékonysági, 

sport- vagy kulturális szervezetnek, közösségnek, klubnak, körnek. A legpreferáltabb szervezet a 

sportegyesület, sportklub és az egyházi szervezet volt. 2008-ban a fiatalok formális tagsága egyértelműen 

visszaszorult, a 15-29 évesek mindössze 6%-a számolt be arról, hogy a kutatók által fölsorolt 20 féle 

                                                           
20 Hungarostudy 2002 és 2006 követéses vizsgálat eredményei alapján, amelynek keretében 12 640 személy vett részt (a minta a 18 év feletti 

magyar lakosságot nem, életkor, megye és 150 kistérség reprezentálta). 
21 Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a szervezetek magánszemélyeire vonatkozó adatokat óvatosan kell kezelni, hiszen azok önbevalláson 
alapulnak. 
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szervezettípus valamelyikének tagja lenne. 9%-uk vesz részt valamilyen szervezet munkájában, és 7% jár el a 

szervezetek rendezvényeire (Szabó – Bauer, 2009: 116). 

4. A társas kapcsolatokra fordított időtöltés is visszaszorult az utóbbi időszakban. Míg a társas tevékenységre 

(pl. a beszélgetésre) fordított idő aránya 1986-ban 24% volt, addig 1999-ben 18%. Mindez úgy történt, hogy 

a TV, videóra fordított időmennyiség aránya a korábbi 46%-ról 61%-ra növekedett (Csite – Kovách – 

Kristóf, 2006: 265). 

5. A társadalmi tőke alacsony foka kapcsolatban áll egy másik tényezővel is, amit értékveszett vagy anómiás 

lelkiállapotnak is nevezhetünk. Az anómia nem egyszerűen a normák meggyengülése22 az adott 

társadalomban, hanem a közmegegyezéssel elfogadott célok (anyagi siker, meggazdagodás, karrier) és a 

megengedett eszközök (tanulás, munka, takarékosság) közötti ellenmondás (Merton, 2002: 214–218). 

Skrabski Árpád adatai szerint az anómia és értékvesztés, jövőkép nélküliség értékei 2002 és 2006 között 

jelentősen emelkedtek Magyarországon. A „szabálysértő magtartás támogatása”, a „nem tud tervezni”, „nincs 

miben higgyen” és „nem igazodik el” válaszkategóriákban jelentős romlás következett be 2002-höz 

viszonyítva, ami egyértelmű jele a társadalmi tőke folyamatos erodációjának. 

6. A közbizalom szintjén is lényeges változások következtek be. Péterfi Ferenc kutatási jelentésében23 jelzi, 

hogy 2005-höz viszonyítva az egyes szereplők bizalmi helyzet folyamatosan romlik és ezen tendencia alól a 

civil társadalom, a nonprofit szervezetek sem  kivételek. A civilek 2006-ban és 2008-ban a bizalmi helyzet 

egyértelmű nyertesei ugyan, de 2008-ra az ő elfogadottságuk is romlott méghozzá a többi vizsgált 

szereplőhöz képest relatíve erőteljesebben.24 A kutatást végzők ezt azzal magyarázták, hogy a mind szélesebb 

körűvé váló és egyre erőteljesebb mértékű társadalmi bizalmatlanság, az állami intézmények bizalomvesztése 

olyan társadalmi légkört alakított ki, amely magával „rántotta” a kérdésben szereplő független szektor 

intézményeit is (Péterfi, 2009). 

7. A társadalmi tőke erősítésének a civil szervezeti tagságon kívül, másik nagyon fontos tényezője az önkéntes 

munka. A KSH-nak szolgáltatott adattanúsága szerint az elmúlt 10 évben 300 és 500 000 fő közé tehető az 

önkéntesek száma, ami önmagában jelentős szám ugyanakkor, ha a 14 évnél idősebb korosztályhoz 

viszonyítjuk, mindössze 5%. 

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a magyar nonprofit szervezeteknek olyan deformált társadalmi 

környezetben kell működniük, amit a polgári és a civil hagyományok hiánya, gyengesége, gyengülése jellemez, 

amely megkönnyíti az etatizmus pozícióit még húsz évvel a rendszerváltást követően is. A kommunizmus 

öröksége ezeken az áttételeken keresztül ivódott be mélyen az individuumok lelkébe, amely talán úgy foglalható 

össze a legplasztikusabban, hogy a „kommunizmus nem hozta létre stabilan a „homo sovieticus” társadalmát, de 

sikeresen számolta fel a prekommunista civil társadalom pozícióit” (Szabó, 2009). 

5. IV. 1. Egy hálózatkutatási kísérlet a dél-dunántúli 
régióban 

Egy civil szervezet érdekérvényesítési erejét, pályázati sikerességét, akár a helyi, a megyei vagy akár az 

országos közéletben jelentősen befolyásolja az, hogy milyen kapcsolati hálóval25 rendelkezik, céljainak elérése 

érdekében milyen erőforrásokat képes mozgósítani. 

Az együttműködés mértékét és a szervezetek kapcsolatrendszerét összetettségük, sokrétegűségük miatt is 

módszertanilag differenciáltan célszerű megközelíteni. Egyrészt azért, mert a vizsgálatnál használt számos 

változó együttes kezelése inkább a zavart és a tisztázatlanságot erősítheti, másrészt, ha pedig csak az 

általánosságokat emeljük ki, akkor a finom összefüggések tűnhetnek el. 

                                                           
22 Mint ahogy Émile Durkheim gondolta. 
23 4120 különböző helyszíneken (falu, város, iskolákban, nyilvános helyeken stb.) kitöltetett kérdőív alapján. 
24 2008-ban a civil társadalomban bízók aránya 44,6% volt szemben a nem bízók 46,8%-ával. 
25 A kapcsolati hálózat-elemzés során kapcsolathálózaton a társadalmi hálóban résztvevő cselekvők véges számú ’készletéből’ valamint a 
köztük fennálló kapcsolatokból áll össze. A cselekvők lehetnek egyének, szervezetek, vállalatok, nemzetek, azaz kollektív társadalmi 

egységek is, a kapcsolatot pedig a cselekvők közt fennálló meghatározott típusú kötések halmazaként határozhatjuk meg (Csizmadia, 2008: 

268). Jelen fejezetben a „kötés” alatt a cselekvők/szereplők közötti erőforrások (pl. információ, tanács, segítségnyújtás) közvetítését egyik 
aktortól a másikig értem (Kürtösi, 2002). 
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Ezért mielőtt tovább haladnánk, tisztázni kell azt, hogy a civil szervezetek miért hoznak létre hálózatokat? A 

leggyakoribb okok, amelyek a szervezeteket hálózatok kiépítésére vagy abban való részvételre ösztönözhetik a 

következők lehetnek: 

1. a szervezetek szeretnék megérteni a körülöttük lévő világot, amihez a hálózati működés ideális lehet; 

2. a szervezetek szeretnék befolyásolni az őket érintő ügyeket. Az ügyek egyre összetettebbek, több szinten 

jelentkeznek és egyre nehezebb a dolgokon változtatni, hiszen egy ügy rengeteg más üggyel függ össze; 

3. a szervezetek felismerték, hogy függenek egymástól, azaz több jó partnerrel könnyebb megérteni és 

befolyásolni a világot; 

4. a szervezetek felismerték, hogy a tapasztalatok átadása kitűnő módja munkájuk tökéletesítésének; 

5. a hálózatba szerveződés érzelmi támogatást nyújthat tagjainak (Scsaurszki, 2009: 13). 

Ezek alapján könnyű belátni azt, hogy a helyi társadalomba ágyazódó szervezetek jobban tudják segíteni a sűrű 

kapcsolatháló formálódását, a társadalmi kohézió erősödését és a társadalomba rejlő információs potenciál 

bekapcsolódását a döntéshozatalba. Mindez – mint ahogy Osváth László megfogalmazta – a személyközi 

kapcsolatokban segít a tranzakciós költségek csökkentésében, a társadalmi játékelméleti problémák 

kiküszöbölésében, a fejlődés irányába ható társadalmi szelekciós mechanizmusok működésében, a helyi 

társadalom identitásának és önvédelmi mechanizmusainak kialakításában, valamint hozzájárul a társadalom 

egészségi állapotának javulásához (Osváth, 2009: 19). 

A dél-dunántúli hálózati kutatásokhoz nagy lökést adott egy nemzetközi összehasonlító kutatási programhoz 

való csatlakozás, amely lehetőséget adott a regionális szintű hálózatok tanulmányozásához (ADOPT 2001–

2003; Pálné, 2008). A vizsgálat célja az volt, hogy az uniós regionális politika és környezetvédelem területén 

vizsgálja a területi szintű hálózatok, kapcsolatrendszerek szerepét. Az ADOPT kutatás a regionális szinten 

működő intézményeket reprezentáló elit körében készült. A kutatás terepe a dél-dunántúli régió, miután a 

regionális szintű együttműködésre törekvés már hosszú ideje jellemző volt ebben a régióban, jóval megelőzve az 

ország többi résztét. A vizsgálat eredmény azt mutatatta, hogy a különféle politikai csoportoknak a regionális 

szintű döntéshozásban betöltött szerepét firtató kérdésre adott válaszok visszaigazolták a régió felülről-lefelé 

történő szerveződését. A centralizált és túlnyomóan pártokhoz kötődő struktúráknak megfelelően a válaszadók 

szerint az országos és helyi pártvezetők, valamint miniszterek rendelkeznek a legnagyobb befolyással regionális 

szinten. A magán és civil szektor gyengeségét a kamarák, a civil szervezetek és a szakszervezetek alacsony 

elismertségi szintje jelzi. (Pálné, 2008: 278). 

A probléma tovább és mélyebb megismerése végett került sor egy OTKA kutatásra.26 A hálózati kérdéssor 

összeállításában nagy segítségemre voltak Bartal Anna Máriával 2003-ban készített civil kutatásunk 

tapasztalatai is (Bartal – Kákai, 2003). A 200 fős mintában 23 intézményi, illetve pozíció típust különítettünk el, 

majd a kapcsolatrendszerek értékelésénél az intézményi szereplőket 8 szektorba csoportosítottuk elsősorban a 

regionális döntési folyamatban betöltött funkciójuk, pozíciójuk alapján.27 

A kutatás eredményei azt mutatták, hogy az intézményi szereplők átlagos fontossága tekintetében a civil 

szervezetek a fontos és a kevésbé fontos partnerek körébe tartoznak, (és ez a fontosság a helyi civil szervezetek 

felől haladva a megyei és az országos civil szervezetek irányában egyre inkább csökken28). 

32. ábra 

A területi kötődés 

                                                           
26 Az „A politika új dimenziója a régió (Regionális kohézió a Dél-Dunántúlon).” OTKA (T49483) 2004–2006. Témavezető: Pálné Kovács 
Ilona. A kutatás teljes anyaga olvasható a Pálné Kovács Ilona (szerk.): A politika új dimenziója a régió. Budapest, Századvég Kiadó 2009. 
27  Módszertani leírást lásd a III. fejezetben. 
28 Egy négyfokú skálán (4- nagyon fontos, 3- fontos, 2-kevésbé, 1-nem fontos) a helyi szervezetek, 2,94, a megyei 2,79, az országos 
szervezetek 2,48-as értéket kaptak. 
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Ezek alapján megállapítható volt, hogy a civil szerveződések vezetőinek kapcsolati hálója a megyei szinten a 

legerősebb. Az országos és régiós kapcsolati háló lényegében azonos sűrűségű. A külföldi kapcsolatokat lehet 

leginkább gyengének nevezni. A megkeresett szerveződéseknek a kutatás adatainak tanúsága szerint 

hozzávetőleg egyik fele gyenge, másik fele közepesen sűrű kapcsolati hálóval rendelkezik. 

10. táblázat 

Szektoronként összevont intézményi kapcsolatok átlagos erőssége oszloponként a csoportok körében 
 

F+GY Civil szerv. Felsőokt. 

vezető 
Gazd. 

Szerv. 
Média 

vez. 
Politikus Területfejl. Államig. 

Szerv 
Önkorm. 

Pol. 
Összes 

Civil 

szervezet 
2,63 2,31 2,32 2,59 2,92 2,80 2,16 3,02 2,56 

Felsőoktatá

si vezető 
2,96 3,95 2,91 2,88 3,04 3,07 2,91 3,25 3,13 

Gazdasági 

szervezet 
2,75 2,88 2,95 3,08 3,29 3,16 2,84 3,28 2,97 

Média 

vezető 
3,04 3,03 2,96 3,31 3,46 3,32 3,05 3,44 3,16 

Politikai 

pártok 
1,51 1,68 2,53 2,71 3,38 2,64 1,48 3,03 2,15 

Területfejle

sztés 
2,74 2,46 3,03 3,06 3,34 3,50 2,37 3,24 2,87 

Államigazg

atási szerv 
2,36 2,84 2,31 2,08 3,32 2,95 2,64 3,05 2,68 

Önkormán

yzati 

politikus 

3,42 3,07 3,20 3,42 3,88 3,82 3,37 3,85 3,47 
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Összes 2,67 2,78 2,77 2,89 3,33 3,16 2,60 3,27 2,87 

Az adatok arra utalnak, hogy összességében a helyi, megyei szervek felé irányuló átlagos közvetlen 

kapcsolatrendszer erősebb, különösen a helyi önkormányzatok minősülnek a kapcsolatrendszerek célpontjának, 

nyitott szervezetnek. 

33. ábra 

Szektorok közötti kapcsolatok MDS29 
 

A szektorok közötti gyakorinak jelzett kapcsolatok 

gráfja 
A szektorok közötti fontosnak jelzett kapcsolatok 

gráfja 

  

Forrás: Pálné, 2009 

Ha a szektorokat, szervezeti típusokat vesszük szemügyre, akkor pedig a nonprofit, civil és gazdasági szféra 

tűnik a legkevésbé behálózottnak. A fenti táblázat és ábra egyértelműen mutatja, hogy az önkormányzatok, 

politikusok, média és a területfejlesztési intézmények kapcsolatrendszere a legerősebb, s a leggyengébb 

értékekkel a civil szektor rendelkezik. A kapott konfigurációban figyelemre méltó a „politikus” szektor központi 

és a többi szektornak körülötte kirajzolódó gyűrűszerű elhelyezkedése. A civil szektor és a felsőoktatási 

intézmények viszonylag elszigetelt helyzetben jelennek meg. 

34. ábra 

Régión belüli és kívüli kapcsolatok30 
 

A kis részben (30% alatt) régión kívülieknek, azaz 

elsősorban régión belülieknek tekintett, gyakori és 

fontos szektorközi kapcsolatok gráfja 

A jelentős mértékben (30% felett) régión kívülieknek 

tekintett, gyakori és fontos szektorközi kapcsolatok 

gráfja 

                                                           
29 Mult-Dimensional Scaling (több dimenziós skálázás), a számításokat Dombi Péter (MTA RKK) végezte. Az MDS egy olyan 

módszercsaládra utal, melynek segítségével egy adathalmazt térben elhelyezkedő ponthalmazként lehet ábrázolni. Az ilyen reprezentációban 
a pontok közötti geometriai kapcsolatok (például a távolság) az adatok közötti empirikus kapcsolatokat tükrözik. 
30 A két ábrán szereplő a csoportokat eltérő módon kell értelmezni. A jobboldali ábrán jól látható a nagy „nyelők” (média, gazdaság, 

felsőoktatás) nagy valószínűséggel a mintában lévő országos szereplőknek (országgyűlési képviselő, országos lap helyi tudósítója, 
főhatóság), míg a bal oldali ábrán az ugyanilyen címekkel megjelenő szektorok a helyi szereplőknek feleltethetők meg. 
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Forrás: Pálné, 2009 

Az adatok arról is tájékoztatást adtak, hogy a civil szektor még a tényleges kapcsolatait sem tartja igazán 

fontosnak, ami talán abból a csalódottság érzetből táplálkozik, hogy leginkább csak formálisan történik a 

bevonásuk a regionális szintű döntéshozatalba. 

Ezek után különösen kíváncsiak voltunk, hogy egy nagyobb civil mintán a kapcsolati hálózatok milyen további 

információkat árulnak el a régió civil szervezeteiről? 

6. IV. 2. A kutatás háttere és módszertani kerete 

A kapcsolódási képességet nagyban befolyásolják olyan változók, mint például miért, milyen célból jöttek létre 

a különféle szervezetek, továbbá milyen szerepe(ke)t akarnak, tudnak betölteni az adott társadalmi mikro-, vagy 

makro-környezetben, valamint milyen erőforrásokkal rendelkeznek. Mindez azt jelenti, hogy: 

1. A különböző tevékenységi területű nonprofit szervezetek az állami/önkormányzati, a piaci vagy az 

informális/civil szektor szereplőivel eltérő erősségű és intenzitású együttműködési kapcsolatokat31 alakítanak 

ki. 

2. A tevékenységterület mellett a nonprofit szervezetek együttműködési készségeit alapvetően determinálhatja 

az, hogy az adott szervezet milyen anyagi és társadalmi tőkével (főként kapcsolatokkal), erőforrásokkal 

rendelkezik. 

3. Harmadrészt az együttműködési kapcsolatok kialakítását nagyban befolyásolja az, hogy a nonprofit 

szervezetek milyen társadalmilag fontos feladatokat – közszolgáltatás, adományozás, vállalkozási 

tevékenység, érdekvédelem – vállalnak fel működésük során. 

4. Végezetül a nonprofit szervezetek különböző társadalmi partnerekkel történő együttműködési készségét 

meghatározza az is, hogy a szervezet tevékenysége milyen megcélzott társadalmi csoportokra, rétegekre 

terjed ki. Alapvetően le kell szögezni, hogy a nonprofit szervezetekre működési elveikből és céljaik 

jellegéből mindig jellemző egyfajta közhasznúság. Ugyanakkor a szervezetek igen nagy eltérést mutatnak a 

tekintetben, hogy közhasznúságuk a tagság vagy egy kisebb csoport vagy éppen az egész társadalom érdekeit 

szolgálják. 

Mindezekből következően a vizsgálatba bevont civil szervezetek együttműködési kapcsolatait a következő 

szempont szerint elemeztük32: 

                                                           
31 Együttműködési kapcsolat alatt bármilyen az adott társadalmi partnerrel létrejött kapcsolatot értünk, függetlenül annak formális vagy 
informális jellegétől. 
32 A kapcsolati háló módszerének és szempontjainak kidolgozása Bartal Anna Mária nevéhez fűződik, amelyet több kutatásban is 

teszteltünk, így Bartal Anna Mária – Kákai László: Civil szervezetek és civil projektek szerepe a dél-dunántúli régió fejlesztésében Baranya, 
Somogy, Tolna Megye Önkormányzatainak megbízásából Pécs 2003.; Bartal Anna Mária – Kákai László – Szabó István: Civil kapcsolati 
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1. Összevont tevékenységi csoportok képzése alapján bemutatjuk a kulturális-oktatási és tudományos, az 

egészségügyi-szociális, ifjúsági és gyermekvédelmi, a környezetvédelmi, gazdaság-, és településfejlesztési, 

valamint az egyéb (vallási, polgárvédelemi, jogvédelemi, bűnmegelőzési, adományosztó, érdekképviseleti)33 

szervezetek együttműködési kapcsolatait, illetve ezek erősségét és intenzitását a különböző társadalmi 

szereplőkkel. 

6.1. IV. 2. 1. Kutatási eredmények összefoglalása 

Az eredmények alapján azt vártuk, hogy elsősorban tevékenységi terület alapján34 

  

1. differenciálni tudjuk – a mintába bekerült szervezetek – erős és gyenge együttműködési készséggel 

rendelkező csoportjait, és ezek formális és funkcionális jellemzőit. Ennek jelentőségét abban látjuk, hogy 

rávilágíthatunk a helyi civil társadalom rétegzettségére, illetve az ezt befolyásoló tényezőkre. 

1. Megmutatjuk ezen együttműködési kapcsolatoknak jellegzetes dimenziót, kitüntetett szerepet tulajdonítva a 

helyi önkormányzattal kialakított kapcsolatoknak. Ezek az adatok információval szolgálhatnak a különböző 

tevékenységi területű civil szervezetek helyi, önkormányzati kötődéseiről. 

A kapcsolati hálóba35 bekerülő partnerekkel nem azonos intenzitású egy-egy szervezet kapcsolata. Ennek a 

kapcsolatnak az erősségét a kérdőívben egy négyfokú skálán mértük. Az elemzés során a könnyebb 

szemléltethetőség kedvéért a négyfokú skálát százfokúra transzformáltuk, amelynek egyik végpontja (100) a 

folyamatos együttműködést, a másik (0) pedig az együttműködés teljes hiányát jelenti. 

Az ábra jól szemlélteti azt, hogy a két megye szervezeteinek kapcsolati intenzitása jelentősen eltér egymástól. 

Míg Baranya megye esetében a szervezetek közel 40%-a ritka kapcsolati hálóval jellemezhető, addig Somogy 

megyében a mintába került szervezetek „csak” 20%-a jellemezhető így. Ezzel szemben Somogy megyében 

közel 10%-kal magasabb a közepesen sűrű és sűrű kapcsolati hálóval rendelkező szervezetek aránya, mint 

Baranya megyében.   

35. ábra 

A szervezetek kapcsolati hálói alapján kialakítható csoportok 

                                                                                                                                                                                     
hálók Debrecenben. Bp. Századvég-Civil Akadémia 2004, Bartal Anna Mária – Kákai László – Szabó István: Nonprofit szervezetek 

érdekképviselete és kapcsolatrendszere. Bp. Századvég – Civil Akadémia 2005.   
33 Ezeket az igen különböző tevékenységi csoportokat megjelenítő szervezeteket az alacsony elemszám miatt vontuk össze. 
34 Kákai László és Vető Balázs kutatásai alapján (NCA 01226/22/05) valamint (NCA 00405/21/06).   
35 Ritka kapcsolati hálóval rendelkező civil szervezetnek az tekinthető, amely négy vagy annál kevesebb partnerrel tart fenn kapcsolatot. A 

közepesen sűrű kapcsolati hálóval jellemezhető csoportba azok a szerveződések kerültek, akik tevékenységük során legalább öt, de 
legfeljebb kilenc szervezettel kerültek kapcsolatba. A sűrű kapcsolati háló ismérve a tíznél több szervezettel fenntartott kapcsolat. 
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A megyei nonprofit szervezetek rétegzettsége. A kutatási mintába bekerült, különböző 

tevékenységcsoportokhoz tartozó, nonprofit szervezetek vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy a két megye 

civil/nonprofit szektora – együttműködési kapcsolataiban – igen rétegzett képet mutat. A részletesebb elemzések 

szerint a helyi civil/nonprofit szektor három, jellegzetes csoportja vált leírhatóvá – a különböző társadalmi 

partnerekkel kialakított – együttműködési kapcsolatai nyitottsága, sokrétűsége alapján. 

1. Az első csoportba a környezetvédelmi, település- és vállalkozásfejlesztési szervezetek kerültek, amelyekbe 

tartozó szervezetek nyílt és sokrétű36, valamint közepesen sűrű37 együttműködési kapcsolatokat alakított ki a 

különböző társadalmi partnerekkel. 

E tekintetben lényeges különbség mutatható ki a két megye szervezeteinek vonatkozásában. Míg a Somogy 

megyei környezetvédelmi szervezetek fele közepesen sűrű, 44%-a pedig sűrű, addig a Baranya megyei 

szervezetek egyharmada ritka, 53%-a pedig közepesen sűrű kapcsolati hálóval rendelkezett. 

36. ábra 

A környezetvédelmi, gazdaság-, település és vállalkozásfejlesztési szervezetek együttműködési kapcsolatai 

különböző társadalmi partnerekkel 

                                                           
36 Ez azt jelenti, hogy a felsorolt 14 lehetséges partner közül Somogy megyében átlagosan 8,6, Baranya megyében pedig 6,7 van kapcsolata. 
37 Az együttműködő partnerek száma a két megye átlagában 8. 
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Ebbe a csoportba sorolhatók az egészségügyi-szociális ellátással, ifjúsággal és gyermekekkel foglalkozó 

szervezetek is. Ezen tevékenységcsoportba tartozó szervezetek esetében is hasonló tendenciák figyelhetők meg, 

mint amit a környezetvédelmi szervezetek esetében tapasztaltunk. Somogy megye esetében 48%-uk közepesen 

sűrű, 30%-uk pedig sűrű, Baranya megye esetében pedig 42–42%-uk ritka és közepesen sűrű 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik. 

Ezen tevékenységcsoporton belül is jól látható tehát a két megye szervezeteinek eltérő kapcsolati intenzitása, 

ami azt jelenti, hogy a felsorolt 14 potenciális partner közül Baranya esetében közel 6, Somogy esetében pedig 

közel nyolccal az átlagot meghaladó mértékű kapcsolatot ápolnak a megye szervezetei. 

37. ábra 

Az egészségügyi, szociális ellátással, ifjúsággal és gyermekekkel foglalkozó szervezetek együttműködési 

kapcsolatai különböző társadalmi partnerekkel 
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A két megye adatainak összehasonlítása egyértelműen mutatja, hogy a Somogy megyei szervezetek 

együttműködési mintázata és annak erőssége jelentősen meghaladja a baranyai szervezetekét. Mindezek alapján 

azt mondhatjuk, hogy a két megye civil/nonprofit szektorának meghatározó szereplői főként ezen 

tevékenységcsoportba tartozó szervezetek közül kerülnek ki. 

1. A második csoportba tartozó szervezetek átmenetet jelentettek a fenti csoporthoz képest ugyanis az egyéb 

szervezetek, amelyek fő jellemzője volt, hogy kétharmaduk együttműködési kapcsolataikban a közepesen 

nyitottak voltak, és kapcsolataik a különböző szektorokat megjelenítő szereplők közül átlagot meghaladó 

mértékben hét szereplőre korlátozódott. 

Ezen tevékenységcsoporton belül a Baranya megyei szervezetek kapcsolati intenzitása kiegyenlítettebb képet 

mutat. Egyharmad-egyharmad részük ritka és sűrű, 40%-uk pedig közepesen sűrű kapcsolati hálózattal 

rendelkezik. A Somogy megyei szervezetek ebben a dimenzióban is intenzívebbek, mint Baranya megyei 

társaik. Körükben közel kétharmad a közepesen sűrű, egyharmad pedig sűrű kapcsolati hálóval rendelkezők 

aránya. 

38. ábra 

Az egyéb tevékenységi körbe sorolható szervezetek együttműködési kapcsolatai különböző társadalmi 

partnerekkel 
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1. A harmadik csoportba a kulturális, oktatási és tudományos szervezetek tartoztak, amelyek fő jellemzője volt, 

hogy kétharmaduk együttműködési kapcsolatban ugyan közepesen nyitottak voltak, de kapcsolataik a 

különböző szektorokat megjelenítő partnerek közül hat szereplőre korlátozódott. 

Míg Baranya megyében ezen tevékenységcsoportba tartozó szervezetek 38, addig Somogy megyében 24% 

rendelkezik ritka kapcsolati hálóval. E szervezetekre tehát az alacsony kapcsolati intenzitás jellemző, amit az is 

jól mutat, ha a kapcsolati hálózatok sűrűsége alapján vizsgáljuk a két megye kulturális, oktatási szervezeteit. 

Mindkét megyében a ritka kapcsolati hálóval bíró szervezetek 45%-a a kulturális, oktatási tevékenységcsoportba 

tartozik. Ennek oka talán az lehet, hogy ebbe a csoportba döntően olyan szervezetek tartoznak, amelyeket 

iskolák hoztak létre azon célból, hogy az iskolába járó diákok szüleinek szja 1%-át megszerezzék. Viszont ezzel 

ki is merül a szervezet tevékenysége, azaz nem érdekeltek széles kapcsolati hálózat kiépítésében. 

39. ábra 

A kulturális, az oktatási és a tudományos szervezetek együttműködési kapcsolatai különböző társadalmi 

partnerekkel 
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Erős és gyenge együttműködési készséggel rendelkező tevékenységi csoportjai. A kapcsolati hálók alapján jól 

látszik, hogy a kapcsolati háló sűrűsége illetve ritkasága jelentősen befolyásolja a szervezetek együttműködési 

kapcsolatait, és irányait. 

A Civilek a Mecsekért Mozgalom És az Istenkúti Közösségért Egyesület képviselőinek előadása a prágai 

Európa Militarizálása Elleni Nemzetközi Konferencián, 2007. 05. 05. 

 

Forrás: Youtube.com 

A kapcsolati hálózatok átlagos sűrűsége (amit 14 lehetséges partnerrel való kapcsolat intenzitása alapján 

teszteltünk) alapján azt látjuk, hogy a Baranya megyei szervezetek átlaga 6,2, a Somogy megyei szervezeteké 

pedig 7,6. 

Ha a kapcsolatok intenzitását külön-külön vizsgáljuk, akkor az látható, hogy a ritka kapcsolati hálóval 

rendelkező szervezetek kapcsolati intenzitása alacsony. Baranya megyében 2,4, Somogy megyében pedig 3,1. 

Ez az érték a felét sem éri el az adott megye kapcsolati átlagának.   

40. ábra 

A ritka kapcsolati hálóval rendelkező civil szervezetek kapcsolati hálója 
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A közepesen sűrű kapcsolati hálóval rendelkező szervezetek hálózati kapcsolatai a megyei átlag körüli értéket 

mutatnak. Somogyban kismértékben átlag alatti, Baranyában kismértékben a feletti. Ez azt jelenti, hogy Baranya 

esetében közel 7, Somogy megye esetében pedig 7,1. 

Végül a sűrű kapcsolati hálóval rendelkező szervezetek a 14 felsorolt partner közül átlagosan 11–12 partnerrel 

ápolnak kapcsolatot (Baranya esetében 11,7, Somogy megye vonatkozásában pedig 11,3). 

41. ábra 

A közepesen sűrű kapcsolati hálóval rendelkező civil szervezetek kapcsolati hálója 
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42. ábra 

A sűrű kapcsolati hálóval rendelkező civil szervezetek kapcsolati hálója 
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A kutatás fontos eredményének tartom annak a feltevésnek az igazolódását, hogy az egyes tevékenységi 

területekhez tartozó szervezetek együttműködési kapcsolatait nagyban befolyásolják az anyagi erőforrások, 

valamint azok a társadalmi feladatok, amelyeket ellátnak működésük során. 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált megyékben a civil/nonprofit szektort alkotó szervezetek 

közül általában a magasabb bevételű szervezetek több, és sokrétűbb együttműködési kapcsolatokat alakítottak 

ki, mint az alacsonyabb bevételű szervezetek. 

43. ábra 

A Baranya megyei szervezetek bevételi és kapcsolati hálói alapján kialakítható csoportok 
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Ez azt jelenti, hogy az alacsony bevételű szervezeteknek a felsorolt társadalmi partnerek közül átlagosan 1–3, a 

közepes bevételű szervezeteknek 4–7 és a magas bevételű szervezeteknek 10 feletti partnerrel van az átlagot 

meghaladó mértékű kapcsolata. Ez azonban nem jelentetett minden tevékenységcsoport esetében egyenes 

arányú összefüggést, de az biztosan megállapítható, hogy az alacsony bevételű szervezeteknek – 

tevékenységtípustól függetlenül – rendkívül alacsonyak az együttműködési kapcsolataik. 

44. ábra 

A Somogy megyei szervezetek bevételi és kapcsolati hálói alapján kialakítható csoportok 
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A vizsgált szervezetek együttműködési kapcsolatainak jellegzetes dimenziói. A kutatás egyik figyelemre méltó 

eredményének tarjuk, hogy a mintába bekerült megyei civil/nonprofit szervezetek döntő többségének rendkívül 

erősek voltak a civil/informális szektorral (önkéntesek, tagok) kialakított együttműködési kapcsolatai. Ennek 

alapján egyrészt arra következtethetünk, hogy a vizsgált szervezetek erős társadalmi beágyazottsággal 

rendelkeznek. Másrészt a szervezetek jórészének tevékenysége a tagság felé irányul, azaz többségük bizonyos 

csoport érdekeket, illetve csoport szükségleteket elégít ki. Végezetül, a szervezetek önkéntesekkel, aktivistákkal 

való igen nagyarányú együttműködési kapcsolata a helyi civil társadalom magas aktivitására is utalhat. 

1. Az állami/önkormányzati szektoron belül a kormányzat és intézményeivel legnagyobb arányban a 

környezetvédelmi, település- és vállalkozásfejlesztési szervezetek, az egészségügyi-szociális és ifjúsági 

szervezetek álltak együttműködési kapcsolatban. Az állami/önkormányzati dimenzióban a helyi 

önkormányzat minden tevékenységcsoporthoz tartozó szervezet esetében, bár eltérő arányban, kitüntetett 

szerepet kap. A megyénként azonban a Somogy megyei szervezetek kapcsolata intenzívebb a Baranya 

megyeieknél. A legnagyobb arányban a környezetvédelmi, település- és vállalkozásfejlesztési szervezetek 

számoltak be a helyi önkormányzattal való együttműködési kapcsolatokról, ettől néhány százalékos eltéréssel 

követi a kulturális, oktatási és tudományos, majd az egészségügyi-, szociális ellátással, ifjúsággal és 

gyermekekkel foglalkozó szervezetek. 

Úgy vélem a kapcsolatok kialakítása mind a két – az önkormányzati és a civil – szereplőn is múlik, de az 

adatokból az olvasható, ki, hogy ezen a területen még számos tennivaló vár a különböző résztvevőkre. 

Természetesen a kapcsolatok jellegét nagyban befolyásolja a szervezetek társadalmi feladatvállalása. A 

közszolgáltatást végző szervezetek38 állami/önkormányzati kapcsolatai mindig direktebbek, mint esetleg az 

                                                           
38 Erről részletesebben lásd a következő fejezetet. 
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érdekvédelmi/érdekérvényesítést ellátó, vagy az adományozói szervezeteké, ez különösen igaz az egészségügyi 

és a kulturális csoportba tartozó szervezetekre. 

Az adatok arra is utalnak, hogy a magas és közepes bevételű szervezetek sokkal inkább ápolnak kapcsolatokat a 

helyi és megyei önkormányzattal, mint az alacsony bevételűek. Ez a jellegzetesség minden tevékenységi 

csoportban megjelenik, még az alacsony együttműködésű csoportokban is. 

Ez a jelenség a szektornak azt az általános kérdését veti fel, hogy az önkormányzati-civil kapcsolatok leginkább 

a szektor jó érdekérvényesítő képességű szervezeteire korlátozódnak, és „kicsik” és a „szegények” kevésbé 

jelennek meg az önkormányzatok látókörében. 

1. A piaci szektorral kialakított kapcsolatok minden tevékenységcsoport esetében az együttműködés kevésbé 

súlyponti elemét jelentette. Átlag feletti kapcsolattal az aktívabb tevékenységi csoporthoz tartozó – 

környezetvédelmi, település- és vállalkozásfejlesztési, kulturális, oktatási, tudományos és az egészségügyi- 

szociális ellátással, ifjúsággal és gyermekekkel foglalkozó – szervezetek rendelkeztek. Ugyanakkor a 

kapcsolatok fontosságának megítélése azt is mutatja, hogy a szervezetek jelentős része nyitott ezen 

kapcsolatok bővítésére. 

Az együttműködési kapcsolatok harmadik dimenzióját a szektoron belüli kapcsolatok jelentik. A somogyi 

civil/nonprofit szektor meghatározó szereplőinek közel kétharmada, igyekszik szektoron belüli kapcsolatokat is 

kialakítani. Ennek egyik irányát a más, megyei szervezetek, másik irányát a hazai nonprofit szervezetek jelentik. 

A részletesebb elemzések azonban azt mutatják, hogy ezek a szektoron belüli kapcsolatok főleg a 

környezetvédelmi, település- és vállalkozásfejlesztés, az egyéb, valamint az egészségügyi- szociális ellátással, 

ifjúsággal és gyermekek területén tevékenykedő szervezetekre korlátozódik. Ezzel szemben legkevésbé a 

kulturális, oktatási és tudományos szervezetek élnek ezzel a lehetőséggel. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy minél nagyobb településről van szó, annál nagyobb esélye van bármely 

civil szereplőnek a hálózathoz való kapcsolódásra. Magyarországon – mint arra korábban már utaltam – a 

települések többségében fejletlen a civil társadalom, a gazdasági szervezetek ereje pedig differenciált és 

területileg rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg, ezért feltételezhető, hogy a hálózatokban sem képesek erős, 

tartós pozíciót szerezni. Ez – mint ahogy Pálné Kovács Ilona rámutatott – nem jelenti a hálózatok hiányát, sem 

azt, hogy a hálózatokban nem vesznek részt helyi civil és gazdasági, üzleti szereplők csupán azt, hogy ezeknek a 

pontoknak az együttműködése, kapcsolatrendszere nem a kölcsönös, illetve nem a közös érdekek 

érvényesítésére törekszik (Pálné, 2008: 269). 
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5. fejezet - Civil szervezetek a helyi 
közszolgáltatásokban 

Ebben a fejezetben a közszolgáltatások néhány jellegzetességét szeretném bemutatni, különös tekintettel a civil 

szervezetek helyi közszolgáltatásokban való szerepére és részvételérnek módozataira. A közszolgáltatások, mint 

ahogy Valentiny Pál is értelmezi, rendszerint lokálisan alakulnak ki, és ha szükséges volt, innen szerveződtek 

meg országos rendszerekké (Valentiny, 1992). A közfeladat-ellátás széles értelemben magába foglalja a 

jogszabályokba foglalt állami és önkormányzati feladatok közvetlen gyakorlásán túl az olyan általánosabb 

állami feladatokat is, mint a közhatalmi döntéshozatal optimális előkészítése, a nyitott jogalkotás elveinek 

megfelelő jogszabály-előkészítés, a közfeladatok gyakorlásának és végrehajtásának ellenőrzése, a valóságos 

társadalmi folyamatokról jelzőrendszer és információs rendszer működtetése, a közfeladat-ellátás folyamatainak 

fejlesztéséhez szükséges innováció biztosítása. A technikai fejlődés és az államfejlődés különböző korszakaiban 

aztán eltérő körökben értelmezték a helyi szerepkör terjedelmét, miként gyakran a közösségi szerepek egészét 

is. De tehetjük fel a kérdést mi az összefüggés a helyi feladatok és a civil szervezetek között? 

Mielőtt a közszolgáltatások ellátásának szereplőit alaposabb vizsgálat alá vennénk, szükséges a „keretek” – ha 

elnagyoltan is – megrajzolására annak érdekében, hogy a különböző szereplők mozgásterét pontosabban 

érzékelhessük. 

Ha a közszektor taralmát és változásait történelmileg vizsgáljuk, akkor lényegében három nagyobb szakaszt 

különböztethetünk meg. 

Az államháztartásra, a mindenkori költségvetésre, ezeken belül különösen a közszolgáltatások ellátására 

alapvető hatást gyakoroltak az elmúlt évtizedekben egymást követő, felváltó vagy ötvöző közgazdaságtani 

elméletek, amelyek egyik alapvető kérdése az állam gazdaságban betöltött szerepére vonatkozott (Finta, 2004.) 

Az első szakasz a szabad versenyes kapitalizmus időszaka, amelyben a piaci önszabályozásnak tág tere volt. Bár 

az államnak kiterjedt feladatai voltak az infrastrukturális szükségletek kielégítése terén, azonban ekkor a 

szociális szempontok helyett sokkal inkább a termelés és a termelés növelésének szempontjai álltak előtérbe. Az 

eredeti tőkefelhalmozás korának társadalmi feszültségei először helyi szinten jelentek meg – a városi nyomor 

képében. Elegendő emlékeztetni a városokba áramló szegények problémájára, a kiszolgáltatott bérmunkáslét 

feszültségeire vagy a gyermekmunkára. A piaci viszonyok által felhalmozott társadalmi feszültségek először 

helyi közjavak iránti igényként jelentkeztek. A szűkös intézmények szegényházak, dologházak, árvaellátás a 

helyhatóságok keretében szerveződtek. 

A második szakaszt a jóléti állam időszaka jelentette. Ez az időszak valójában az 1930-as évektől vette kezdetét 

Keynes teóriájának érvényre juttatásával váltak uralkodóvá az állami beavatkozás gyakorlatai a nyugati 

országokban. Az első jóléti programok Nagy-Britanniában, majd az Egyesült Államokban Franklin D. Roosevelt 

elnöksége idején mentek át a gyakorlatba. A korszak megnövelte a kormányzat súlyát a közszolgáltatások 

biztosításában, ugyanakkor a kommunitás szerepe is nőtt abszolút értelemben. Az állami szerepvállalás 

erősödése általában kedvezett az önkormányzati felelősségi körök elismerésének is. Afféle „municipiális 

szocializmus”, az angolszász országokban az ún. „új-fabianizmus” kora köszöntött be. Erre az időszakra tehát a 

viszonylag magas adók, az állami redisztribúció és az igen széleskörű – nem túl olcsó állami és önkormányzati – 

közszolgáltatási rendszer kialakítása és működtetése vált jellemzővé. 

Végül a harmadik szakaszt az 1970-es évek közepétől jelentkező, a jóléti állam koncepcióját kritizáló irányzatok 

alkotják. A gazdaságosság előtérbe állítása a jóléti kiadások tetemes növekedésével, az államháztartás 

deficitjének jelentőssé válásával, az olajválság kiterjedésével magyarázható közvetlenül. Ennek az új 

„konzervatívizmusnak” nevezhető irányzatnak szembe kellett néznie a meglévő jóléti szolgáltatások (magas) 

költségkihatásaival, a magas adókkal és közterhekkel. A következmény pedig a neoliberális gazdaságpolitika, 

amelynek révén korlátozták az állami beavatkozás terjedelmét és lehetőségeit. Mindez kihatással volt a helyi 

közszféra tevékenységi körére és befolyásának terjedelmére is. A kormányzat helyi-területi politizálásának 

tartalma átalakult. Végeredményben a közjavak termelésében kétirányú változás állt be. Egyrészt csökkent a 

kormányzat közjavak biztosításáért való felelőssége. Jellemző módon sok, addig közjószágként értelmezett 

dolog vált (ismét) magánjószággá. Másrészt a megmaradó kormányzati felelősségi kör is határozottan átalakult. 

A korábbi közvetlen feladatellátás helyébe lépő új menedzsment előszeretettel épített a piaci mechanizmusok 

szerepére, mégpedig a közszükségletek kielégítésének biztosítása körében. 
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A közszolgáltatások területén a változások a következőképpen foglalhatók össze: 

1. Költségek, ráfordítások mértéktelen növekedésének megakadályozása; 

2. Értékviszonyok helyreállítása; 

3. Állami döntések piaci keretek közé szorítása; 

4. Jóléti területekről kivonul az állam; 

1.   Szociális lakásfenntartás leépítése 

2.   Szolgáltatások értékarányos díjfizetéshez kötése 

3.   Társadalmi szolidaritás állami megoldásainak leépítése 

4.   Közszolgáltatások privatizációja 

Az állami kötelezettségek háttérbe szorulását jól mutatja az a folyamat is, amelynek révén egyre több feladat és 

kötelezettség került át az önkormányzatokhoz. Az 1980-as évektől egyre nehezedő gazdasági légkör a központi 

kiadások mérsékléséhez vezetetett, amely jelentősen – bár országonként eltérő mértékben – érintette az 

önkormányzatok „költekezését”, gazdálkodását (Stoker, 1991: 2). Azok a kihívások, melyekkel az 

önkormányzatoknak szembe kellett nézni, sokkal szélesebb körűek voltak, mint amit a „pénzügyi krízis” 

jelentett. A szociális és gazdasági változások jelentős hatást gyakoroltak arra a környezetre, amelyben maga az 

önkormányzat is működik. Ezen megváltozott körülmények hatására a közszektor számára szóba jöhető 

lehetséges megoldások a következőkben foglalhatók össze: 

1. A közszolgáltatások átadása nonprofit szervezeteknek. 

2. Egyes közfeladatok privatizációja (kiszerződés, vállalatba adás) az üzleti szektornak. 

3. Egyes háttértevékenységek kiszervezése az üzleti szektornak. 

4. Az üzleti szférában már sikerrel használt marketing módszerek átvétele. 

Ezt a folyamatot próbálja – kissé sematikus módon – bemutatni a következő ábra, melynek alsó részén található 

egy kérdőjel, ami a világgazdasági válság által előállt bizonytalan helyzetet mutatja. Ugyanis még nem dőlt el, 

hogy a világ és azon belül az önkormányzatok milyen úton indulnak tovább. Sokan az úgynevezett 

„menedzserelv” illetve a hálózatos kormányzás (network governance)1 alkalmazásának előretörését várják, 

mivel úgy gondolják, hogy a teljesítményelv érvényesítése elől nem lehet kitérni, így a közbeszerzési szabályok, 

a minőségbiztosítási rendszerek, a teljesítménymérés, a hatáselemzések erőteljesebb érvényesülése várható 

(Horváth, 2007: 86).     

45. ábra 

A helyi felelősségi körök kiterjedtsége 

                                                           
1 Ebben a formában az önkormányzati formális-jogi intézmények komplementer társadalmi rendszerekkel vegyülnek. A polgár akkor nem 

csak piaci fogyasztója a közös javaknak és szolgáltatásoknak, hanem egyben cselekvő részes is a felhasználásában – miközben ezen 
szerepeit nem választóként, nem „állampolgárként” gyakorolja csupán. 
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Mielőtt azonban ezen lehetőségek közül megvizsgálnánk a nonprofit szervezetek számára történő feladatátadást 

egy nagyon fontos kérdésre kell megadni a választ, még pedig arra, hogy a közfeladatok ellátásában milyen 

szerepet töltsön be az állam? 

Európában ez elmúlt évtizedek során végrehajtott közigazgatási és önkormányzati reformok lényegében az 

állam szerepének újrafogalmazása, és a közszolgáltatások gazdaságosságának gyakran egymásnak is 

ellentmondó kérdése köré csoportosítható. A közigazgatási reformok eredményeként Európában lényegében két 

életképes modell különböztethető meg: 

1. az észak-európai modell, amelyben a települési önkormányzatok nagyon széleskörű, magas színvonalú és 

gazdaságosan előállított közszolgáltatásokat nyújtanak. Ennek a modellnek az „ára”, azonban a települési 

önkormányzatok önállóságának tömeges megszüntetése, a települések összevonása (a közigazgatásilag és 

szolgáltatás-szervezési szempontoknak leginkább megfelelő „optimális” üzemmértet kialakítása), azaz a 

helyi önkormányzatok számának drasztikus csökkentése. 

2. a dél-európai modell, amelyben a települési önkormányzatok ugyan megőrzik önállóságukat, de 

közszolgáltatási feladataik jelentős részét a középszintű területi önkormányzatoknak adják át, amelyek 

hatékony és széles közszolgáltatásokat nyújtanak. 

46. ábra 

A közszolgáltatások hatékonyságát biztosító regionális politikai modellek Európában 
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Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az önkormányzatok megerősödése lényegében egybeesik az állam 

által közvetlenül ellátott közszolgáltatások folyamatos visszaszorulásával, valamint a piaci viszonyok 

térhódításával. Valamennyi fejlett országban egyre nagyobb az állami újraelosztás szerepe, egyre több 

nemzetállami funkció összpontosul nemzetközi szervezeteknél, és a nemzeti kormányok hatásköreinek 

„megnyirbálása” a helyi állam, tehát az önkormányzatok megerősödésével jár(t) együtt. Ez rámutat az 

önkormányzatiság egy másik fontos elemére, mely – mint, ahogy Pálné Kovács Ilona kifejtette – a helyi 

önkormányzat alatt nem az autonómiát, hanem elsősorban az állami és helyi közösség közötti munkamegosztást 

kell érteni (Pálné, 1990: 48). Az önkormányzatok nemzetközi térnyerése lényegében megegyezett azzal a 

politikai szándékkal, amely az állam totális jellegének lebontására és a lokális döntések és feladatellátások 

arányának növelésére irányultak. 

A demokratikus rendszerváltásozás után Magyarországnak is egyszerre kellett megbirkóznia az 1990 előtti 

rendszertől örökölt gazdasági válsággal, a piacgazdasági átalakulással és a demokratikus intézményrendszer 

bevezetésével, ami óriási terhet rótt az országra. Ebben a folyamatban kellett végrehajtani a közszektor 

modernizációját, ami azért volt nehezebben végrehajtható, mert nem a közszektor és a piacgazdaság 

szabályozórendszerének módosítását kellett végrehajtani, hanem előbb ennek – a demokratikus alapelveknek 

megfelelő – megalkotása volt a feladat. Ebből a szempontból a közszektor reformja Magyarországon, mint 

ahogy Zupkó Gábor és Horváth M. Tamás jelzi két lépcsőben zajlik (zajlott). Első lépésben a demokratikus 

közigazgatás megteremtéséhez szükséges intézményeket és törvényeket kellett megalkotni (1989–1990-es évek 

eleje). A közigazgatás és a jogalkotás átalakítása az elmúlt években felgyülemlett demokratikus deficit 

felszámolására törekedett, és a célszerűséget, a közszolgáltatások hatékony ellátását szolgáló szervezési-vezetési 

elemek legtöbbször kimaradtak belőle. A második lépésben kezdődhetett meg a közszektor hatékonyságának és 

a közszolgáltatások minőségének javítását célzó reformok megvalósítása, ami már összehasonlítható a nyugati 

országok közszektorára nehezedő hetvenes, nyolcvanas évekbeli kihívásokkal. Egyértelművé vált, hogy a 
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társadalom igényei alapján a közszolgáltatásokkal szemben hasonló elvárások jelennek meg, mint a fejlett 

országokban (Zupkó, 2002: 104; Horváth, 2002: 89). 

Magyarország a rendszerváltás mindent változtatni és demokratizálni akaró lendületében lényegében egy vegyes 

rendszert „szült”, amely az észak-európai és a dél-európai modell keverékét eredményezte. 

Egyrészt a hazai települési önkormányzatok szinte ugyanolyan széleskörű feladatokkal rendelkeznek, mint az 

észak-európai önkormányzatok, azaz elvileg ugyanolyan széles körű feladatokkal rendelkeznek a százezres 

nagyvárosok, mint a néhány száz fős aprófalvak. 

Másrészt a hazai települési önkormányzatok túlnyomóan kis lélekszámú önkormányzatok2, csakúgy mint Dél-

Európában, ám ellentétben a dél-európai települési önkormányzatokkal, a hazai önkormányzatok széles körű 

közszolgáltatási feladatokat látnak el, a középszintű települési önkormányzatoknak – kistérségeknek és 

megyéknek – pedig csak a „maradék” feladatok jutnak. Tehát összességében a hazai gyakorlat úgy kompenzálta 

az életképes európai modelleket, hogy azoknak nem az előnyeit, inkább csak a hátrányait ötvözte. Ma 

gyakorlatilag egy dél-európai jellegű struktúrára – mindenekelőtt a kis lélekszámú települések magas arányával 

jellemezhető településszerkezetre – épül rá egy észak-európai jellegű, széles körű közszolgáltatási 

feladatvállalás. (Cséfalvai, 2006: 307). 

Magyarországon a közszektor korszerűsítését – amely a fentiekből következően jelentős fáziskésésében van a 

nyugati országokhoz képest, hiszen csak a rendszerváltás után kezdődhetett meg – eddig a privatizáció 

különböző formái és a decentralizáció (devolúció) jellemezték. A magánosítás azonban nem olyan mértékű, 

mint az Egyesült Királyságban (pl. nem kötelező az önkormányzatok számára). A decentralizáció esetében 

pedig vita folyik arról, hogy a széles körben leadott hatáskörök hatékony ellátását nem gátolja-e az 

önkormányzati rendszer széttagoltsága, illetve a kontrollmechanizmusok kialakulatlansága. 

11. táblázat 

A központi költségvetés, illetve az önkormányzatok kiadásai a GDP százalékában 
 

 
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 

Éves GDP összértéke 

(Mrd Ft) 
2498 3548 5614 8542 11 

750 
15 

825 
16.500 18.574 

Központi költségvetés 

részesedése (%) 
33,2 35,0 35,4 25,9 31,3 28,3 35 31 

Ebből a helyi 

önkormányzatoknak 

átadott összes összeg 

részaránya Központi 

költségvetés=100 

24,6 25,4 21 19,4 19,5 19 17 13 

Önkormányzatok 

GFS szemléletű 

részesedése a GDP 

százalékában 

15,2 17,2 14,6 13,3 13,0 12,3 12,8 11,9 

Forrás: Vígvári, 2006 

Az adatokból jól látszik, hogy az önkormányzatok kiadásainak részesedése a GDP-hez folyamatos csökkenést 

mutat3, úgy, hogy közben különösebb feladatcsökkenés4 nem következett be. Sőt, az Önkormányzati törvény 

(Ötv.) hatályba lépése után alkotott különböző szakmai (ágazati) törvények újabb kötelezőfeladatokat 

                                                           
2 Magyarországon a helyhatóságok 54%-ában (1688) a lakosság nem éri el az 1000, 37%-ában pedig az 5000 (1152) főt. Mindez azt jelenti, 
hogy a települések 90%-ában a lakosság nem éri el az 5000 főt. 
3 Ami a rendszerváltás követően még 18% körül volt mára viszont 13% körüli értékre csökkent. 
4 Az Állami Számvevőszék 2000. évi 0012 számú jelentése szerint 1995-1999 között az önkormányzatokra és szerveire 3646 feladat- és 
hatáskört telepített a kormányzat, amit összesen 351 jogszabály (ezen belül 133 törvény) szabályoz (www.asz.hu/ASZ/jeltar.usf). 
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állapítottak meg, részben pedig olyan szakmai standardokat tartalmaznak, amelyek finanszírozását a normatív 

állami hozzájárulások nem tartalmazzák. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok száma tehát nem 

csökken, hanem egyenesen nőtt, ugyanakkor a bővülő feladatokhoz arányosan az önkormányzatok központi 

forrásokat nem kaptak. Vígvári András számításai szerint az elmúlt 13 esztendőben5 az önkormányzatok 

kiadásainak reálértéke mintegy 10%-kal csökkent (Vígvári, 2006: 26). Az adatokból egyértelműnek tűnik, hogy 

a magyar települések autonómiája csak részleges, hiszen annak legfontosabb feltétele, a pénzügyi függetlenség 

hiányzik. Már ezekből az adatokból is sejthető, hogy a helyi szolgáltatások színvonalának megőrzését csak úgy 

lehetne elérni, ha új erőforrásokat vonnak be az önkormányzatok. Ez részben a privatizáció bevételeiből vált 

lehetségessé, másfelől a társadalmi részesedés növeléséből. Kiterjedtek a díjfizetéses szolgáltatások, ahol a 

befizetéseknek a kiadások fedezetéül kell szolgálniuk. Növekedett a civil szerep- és tehervállalás a különböző 

humán szolgáltatások terén. Az ún. nonprofit szervezetek outputjai ugyancsak hozzáadott forrásként 

jelentkeztek. 

Összességében a költségvetési megszigorításokat sikerült végigvinni az önkormányzati alrendszeren. 

Ugyanakkor az ehhez kapcsolni kívánt strukturális reformok rendre megbuktak a politikai ellenálláson. Jól 

mutatja ezt a folyamatot az is, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszer a jóléti rendszerek technikáit 

igyekszik alkalmazni. Ezenközben az egész gazdaságpolitika, különösen az 1994–1997, 1998–2000 valamint 

2003–2004 és 2006 utáni kormányzati ciklusban restrikciós természetű volt. A költségvetési visszafogás 

megfojtani látszik a működő önkormányzati finanszírozási rendszer legfontosabb elemeit. Az önkormányzati 

rendszer „állva maradt”6 és egy olyan puffer lett, ahova bezsúfoltak minden olyan tennivalót, amit más 

szereplők nem kívántak ellátni. 

Mindez hatással van a közszolgáltatások előállítására és nyújtására is, mert azokon az önkormányzati illetve 

közigazgatási szinteken, amelyek gazdaságossá tehetnék a közszolgáltatásokat – régió, a megye vagy a kistérség 

szintjén – csak gyenge jogosítványokkal rendelkező önkormányzatokat, vagy csak a kormány által kinevezett 

testületeket találunk (Cséfalvay, 2006: 308). A pénzügyi krízis, illetve a közszolgáltatások gazdaságosságának 

növelése valamint a közintézmények átalakításának mikéntjére kidolgozott modellek nem hagyták érintetlenül a 

nonprofit szektort sem. 

Az európai nonprofit szektor utóbbi húsz évében bekövetkezett hihetetlen mértékű növekedését (különösen a 

közszolgáltatások nézőpontjából) több tényezővel magyarázhatjuk: 

1. 1970-es és a kora 1990-es évek pénzügyi válságainak következtében több kormányzat a korábban állami 

ellátásként nyújtott jóléti szolgáltatások megszervezése helyett alternatív megoldásokat keresett. A 

szolgáltatások privatizációjának folyamata egész Európában megfigyelhető, és az államtól sok civil szervezet 

vesz át jelentős, széles körben igénybe vett szolgáltatási szegmenseket; 

1. A közösségi intézmények által előállított szolgáltatások nyújtásával egyre növekvő mértékben bíztak meg 

önkéntes szervezeteket; 

2. A közösségi preferenciák megváltoztak, és a közösségi intézmények által tipikusan uniformizált és 

viszonylag személytelen módon nyújtott szolgáltatások helyett az emberek egyre inkább az önkéntes 

szervezetek tevékenysége során előnyben részesített, egyénre szabott, ügyfél-orientált szolgáltatást 

igényeltek; 

3. Újabb és újabb szükségletek nyernek létjogosultságot, és egyre több, újabb társadalmi méretű igény 

fogalmazódik meg (pl. nemek közti egyenlőség, bioszféra védelme stb.); 

4. A késő ’70-es és ’80-as években jelentkező foglalkoztatási krízis oda vezetett, hogy önkéntes szervezetek 

bevonásával foglalkoztatási programok indultak be (Tarling, N. 1998, 2; (Communication from the 

Commission of the European Communities on Promoting the Role of Voluntary Organisations and 

Foundations in Europe. Brussels, 6 June, 1997 COM (97) 241 final). 

Lényegében ezen okok vezetettek ahhoz a folyamathoz, melynek eredményeképpen részben az állam által 

„szabadon hagyott” területeken, másrészt az önkormányzatok mellett egyre nagyobb mértékben jelentek meg a 

különféle szolgáltatásokat nyújtó civil/nonprofit szervezetek. 

A hetvenes évek közepétől a nonprofit szervezetek szerepének növekedésére számos elmélet született. A 

szektorról való gondolkodást, hogy Kinyik Margit is utal rá tanulmányában, azok az elméleti megközelítések 

                                                           
5 2003-ig bezárólag. 
6 Az elnevezés Ágh Attilától származik, idézi Vígvári, 2006: 21. 
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dominálják, amelyek a nonprofit szervezetek gazdaságban betöltött növekvő szerepére reflektáltak (Kinyik, 

2009). Ezek közül a témánk szempontjából Burton Weisbrod, Estelle James, Hanry Hansmann és Lester 

Salamon elmélete tűnik lényegesnek. 

Burton Weisbrod arra kereste a választ, hogy miért vállalnak részt a nonprofit szervezetek bizonyos kollektív 

javak létrehozásában. Ennek okát a piac7 és az állam kudarcában látja, mivel a közjavak iránti fogyasztói 

igényeket az állam nem kívánt hatékonysággal elégíti ki, saját piaci megoldásaik pedig a társadalom 

szempontjából nem hatékonyak (Weisbrod, 1991: 21). 

Henry Hansmann „bizalomelmélete” szerint a nonprofit szervezetek tipikusan abban a helyzetben jelennek meg 

szolgáltatókként, amikor a fogyasztók (akár a szolgáltatás természetéből következően, akár a vásárlásával 

kapcsolatos körülmények folytán) bizonytalanok abban, hogy az adott szolgáltatást a megfelelő minőségben 

kapják-e meg. Mivel a szerződéses kapcsolatok már nem nyújtanak a fogyasztónak elegendő védelmet, elő áll az 

a helyzet, amit a szakirodalom a szerződéses kapcsolatok kudarcának nevez8. Ebben az esetben a nonprofit 

szolgáltatók – a forprofitokkal szemben – megbízhatóbbnak tűnnek, mert velük kapcsolatban kevésbé merül fel 

a gyanú (a profitorientált tulajdonosok hiánya miatt), hogy személyes hasznot húznának a minőségrontásból 

(Bartal, 2005: 69). 

Estelle James kínálati elméletében arra kereste a választ, hogy az állam mi okból mond le a „kvázi közjavak” 

előállításáról. Ennek okát három tényezőben véli megtalálni. Az első politikai természetű: a kormányzat így 

kívánja elnyerni bizonyos társadalmi csoportok és szervezetek támogatását. A másodikat gazdasági 

magyarázatok alkotják, ugyanis az államot terhelő költségek gyakran kisebbek akkor, ha a szolgáltatást nem az 

állami intézmények végzik. Végül a harmadik, ami lényegében a nonprofit szervezetek választása mellett szól, 

hogy munkaerőköltségeik általában alacsonyabbak – részben az önkéntes munkából kifolyólag9 –, mint az 

állami intézmények bérköltségei (Bartal, 2005: 73). 

Henry Hansmann szerint nem csak az egyéni fogyasztók fordulnak fokozottabban a piaci szolgáltatók helyett a 

nagyobb bizalmi tőkével rendelkező nonprofit szervezetek felé, hanem maga az állam, mint a szolgáltatások 

megrendelője is preferálja a velük való együttműködést. 

A fenti elméleti megközelítésekből is jól látszik, hogy a nyolcvanas évek közepétől a nonprofit szektor 

helyzetének értelmezése sorosan összekapcsolódott a jóléti állam válságából kivezető út keresésével. Ezen 

időszak fő jellemzője az állami feladatok, közszolgáltatások privatizálása és piacosítása,10 különösen az 

egészségügyi, oktatási, és a szociális szolgáltató szektorokban, amelyek mindaddig a nonprofit szervezetek által 

dominált területnek számítottak az indirekt (pl. adókedvezmények) vagy direkt támogatások (szubvenciók), 

illetve az úgynevezett kihelyezett szolgáltatások révén. Lester Salamon szerint a jóléti államban a kormány – a 

jóléti szolgáltatások biztosításában – felléphet irányítói és finanszírozói szerepkörben, valamint a szolgáltatások 

előállítójaként. Amerikában – mint jóléti államban – a kormányzat leginkább az irányítói funkció betöltésére 

vállalkozik, melynek keretében a kormányzati feladatok ellátását külső szolgáltatókra építve oldja meg 

(Salamon, 1991: 62). 

Az így létrejövő kapcsolatrendszert Salamon „third party government” elnevezéssel illette, amely azt jelenti, 

hogy a közösségi pénzek elköltése és a közösségi szolgáltatások biztosítása egyaránt külső szolgáltatók 

bevonásával történik. Ezek a külső szolgáltatók pedig a leggyakrabban a magán és nonprofit szervezetek 

(Bartal, 2005: 85).   

Az állami szolgáltatások leépülése egy folyamatosan kiépülő és fejlődésben lévő civil szektor mellett megy 

vagy ment végbe, de kérdéses, hogy Magyarország képes-e a nyugati-európai mintát követni. Ebben a 

fejezetben megpróbálom bemutatni, hogy a hazai nonprofit szervezetek képesek-e a közszolgáltatások 

nyújtásába bekapcsolódni, ha igen, ezeknek mik a jellegzetességei, tipikus területei és problémái? 

                                                           
7 Teljes körű ismeretek hiánya a kínált árukról és szolgáltatásokról, a szabadpiaci versenyt korlátozó monopóliumok kialakulásának 
lehetősége, a piaci viselkedés külső hatásai és költségei stb. 
8 Ez nem más, mint a piac kudarcának egy speciális esete, amely akkor áll elő, ha a vásárlók nem rendelkeznek teljes körű információkkal 

fogyasztói döntések meghozatalához. 
9 A KSH 2004. évi adatai szerint a nonprofit szervezetek közel kétharmada rendelkezett önkéntes segítővel, számuk megközelítette a 

félmillió főt. 
10 Ennek lehetőségeit Horváth M. Tamás többféleképpen értelmezi. Tágabb összefüggésben, mint a közfeladat felszámolása 
(magánkézbeadás illetve a kormányzat kivonulása révén); a szolgáltatás iránti felelősség és a tényleges szolgáltatásnyújtás elválása 

(kiszerződés révén); a közszolgáltatás díjfizetéshez kötése értelmezhető. Szűkebb értelmezés szerint pedig a versenyre ösztönző hatás 

(adócsökkentés, megtakarítás), az ösztönző rendszerek működésén alapuló hatékonyság és ideológiai érvek sorakoztathatók fel (Horváth, 
2005: 44–45). 
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1. V. 1. Felhasznált módszerek, adatbázisok 

A témában nagyon kevés vizsgálat készült, az adatbázisok nagyon „töredezettek” és szórtak, ebből kifolyólag 

nehéz országosan összesített adatokhoz jutni, így a probléma feldolgozásához több adatbázis, esettanulmányok 

felhasználása vált szükségessé. A tanulmány elkészítéséhez lényegében a KSH adatbázisát (1996–2004 közötti 

időszakra vonatkozóan) és az általam (2000 évtől) készített kutatásokat használtam föl. 

A kötetben használt adatbázisok és fejezetek a következő szerzők kutatásain alapulnak: 

1. „A nonprofit szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatrendszere” A Miniszterelnöki Hivatal Civil 

Kapcsolatok Főosztálya által megrendelt kutatás11 keretében 183 város, fővárosi kerület, 2917 községi 

önkormányzat kérdőíves felmérésének, valamint 2521 civil szervezet hasonló módszerrel készített adatai 

(Csegény – Kákai, 2000; Csegény – Kákai, 2001). 

2. Baranya, Somogy megyében és Debrecenben készített (fentebb már részletesen ismertetett) empirikus 

vizsgálatok, amelyeknek mintavételi szempontjai a következők voltak: 

1. a mintavétel elsődleges szempontja az éves bevétel nagysága volt, nevezetesen: a szervezet éves bevétele érje 

el az évi 500 000 forintot; 

2. tevékenységét legalább három éve végezze; 

1. végezetül a harmadik legfontosabb mintavételi szempontnak tartottuk, hogy a szervezet tevékenyégében a 

közszolgáltatások domináns jellegűek legyenek. 

Mivel az adatfelvétel során várható válaszmegtagadás, téves cím, megszűnés vagy bármi más ok miatti 

meghiúsulás, 200 civil szervezet képezte az alapsokaságot. Ezen mennyiségből végül Debrecen esetében 130 

sikeres interjú készült el. A vizsgálat során kijelölt kört személyes (face-to-face) kérdezési technikával, standard 

kb. 30 perces kérdőív segítségével kérdeztünk meg (Bartal – Kákai – Szabó, 2005). 

1. Baranya és Somogy megyében készített empirikus vizsgálat, melynek mintavételi szempontjai a következők 

voltak: 

1.  a mintavétel elsődleges szempontja az éves bevétel nagysága volt, nevezetesen: a szervezet éves bevétele 

érje el az évi 500 000 forintot; 

1.  végezetül a fontos mintavételi szempontnak tartottuk, hogy a szervezet tevékenyégében a közszolgáltatások 

domináns jellegűek legyenek; 

2.  a mintavételből végül kizártuk a sport és szabadidős szervezeteket, mivel abból indultunk ki, hogy ezek a 

szervezetek torzíthatják a szervezetek különböző intenzitású kapcsolatait.   

E feltételek érvényesítése után a megyében található 2037 szervezet, így 634 szervezetre redukálódott. Mivel az 

adatfelvétel során várható válaszmegtagadás, téves cím, megszűnés vagy bármi más ok miatti meghiúsulás, 

végül mindkét megyében 160–160 szervezetet sikerült megkérdeznünk. A vizsgálat során kijelölt kört 

személyes (face-to-face) kérdezési technikával, standard kb. 30 perces kérdőív segítségével kérdeztük meg 

(Kákai – Vető, 2006; 2007). 

2. V. 2. Civil szervezetek szerepe a helyi 
szolgáltatásokban 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásainak értelmében rendkívül széleskörű 

közszolgáltatási feladatellátási kötelezettséggel rendelkező önkormányzatok néhány garanciális szabály 

betartása mellett helyben dönthetik el, hogy a közszolgáltatásokat milyen szervezeti formában biztosítják a 

településen élők számára. A feladatok és hatáskörök két részből tevődnek össze: kötelezően ellátandó és 

szabadon vállalt feladat- és hatáskörökből. Kötelezően ellátandó feladatokat és hatásköröket csak törvény írhat 

elő, amelyekhez az országgyűlésnek egyidejűleg biztosítania kell a feladat-ellátáshoz szükséges anyagi 

feltételeket, valamint döntenie kell a költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról. Ugyanakkor ebből nem 

                                                           
11 A kutatás koordinátorai és az egyes vizsgálatok kérdőíveinek összeállítói: Kákai László és Csegény Péter. 
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következik az, hogy a kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása kizárólag költségvetési 

előirányzatból kell megvalósulnia. Ebből inkább arra következtethetünk, hogy a feladatellátáshoz szükséges 

anyagi feltételeket a központi költségvetés csak részben biztosítja, ami azzal a „kényszerítő” erővel bír az 

önkormányzatok számára, hogy saját bevételeiket kötelezően meghatározott célokra fordítsák. Noha az alapvető 

önkormányzati jogok azonosak, lehetőség van arra, hogy az Országgyűlés nagyobb lakosságszámú, és 

teljesítőképességű önkormányzatok részére – más önkormányzatokhoz képest – több kötelező feladatot és 

hatáskört állapítson meg. A helyi önkormányzatok feladatának és hatáskörének másik hányadát az önként, 

szabadon vállalt feladat- és hatáskörök teszik ki. A vállaláskor a helyi közügyek fogalmából kell kiindulni: e 

téren a törvényalkotó széles körű lehetőséget deklarál (Ivancsics, 1999: 168). Az önkormányzatokra ruházott 

széleskörű feladatok- és hatáskörök kapcsán az Állami Számvevőszék 1995–1999 között készített vizsgálata azt 

állapította meg, hogy az önkormányzatok többsége nem tekintette át, nem mérte fel a rendelkezésre álló 

erőforrásait arra vonatkozóan, hogy a kötelező és önként vállalt feladatai közül mit vállalhat fel. Általános 

jelenség, hogy az önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzataiban csak visszautalnak minden olyan 

jogszabályra, ami részükre feladatot ír elő, illetve önként vállalt feladatnak tekintik mindazt, amely az éves 

költségvetésben szerepel.12 Ugyan ez a helyzet tapasztalható a körzeti vagy térségi feladatok ellátása kapcsán is, 

azzal a különbséggel, hogy ezen feladatok vállalása vagy átadása tekintetében a települési önkormányzatok 

számára biztosítottak választási, mérlegelési lehetőséget. A megyei önkormányzatok forráshiányos helyzetbe 

kerülése részben a települési önkormányzatok által fenntartott intézmények átadásával is magyarázható.13 

Az önkormányzati feladatellátás, illetve a különböző típusú közszolgáltató-tevékenységek színtere döntően az 

önkormányzati intézmény, azonban az utóbbi időben ennek gyakorlása eltérő típusú szervezetekben történik. 

Az ilyen szervezeti keretek három típusa létezik. Az egyik szervezetei megoldás a közösségi forrásokból 

(költségvetésből) finanszírozott intézmény(ek), intézet(ek). A magyar államháztartási rendszerben ezek a 

költségvetési szervek, amelyek meghatározott közfeladat kötelező ellátása érdekében jönnek létre. A második 

szervezeti forma a klasszikus közszolgáltató vállalat. A vállalati szerződés az önálló jogi személyiség mellett azt 

jelenti, hogy bevételeiből fedezi kiadásait, gazdálkodási rendszere és szervezeti felépítése a magánszektor 

vállalataihoz teszi hasonlatossá. Ezen szervezeti forma jelentős eltérése az intézménytől, hogy lényegében 

önfinanszírozó. A harmadik formaként a különböző civil szervezeteket és nonprofit intézményeket említhetjük 

(Vígvári, 2002: 180). 

Az EU-programja civilek és civil szervezetek véleményének megismerésére (2009) 

 

Forrás: EUTube 

Az állami támogatások fokozatos csökkenése, az intézmények fenntartási kiadásainak növekedése, az új 

feladatok, igények megjelenése következtében az önkormányzatok a közszolgáltatások megfelelő színvonalú 

biztosítása érdekében törekedtek az önkormányzaton kívüli források bevonására és a feladatellátás 

„kiszervezésére”. Erre a célra alternatív lehetőségként a közszolgáltatások szerződésbe adása, a privatizáció, a 

koncesszió és a nonprofit szervezetek kínálkoznak. Ezek közül most kizárólag a nonprofit szervezetek 

feladatellátásban való részvételének módozataival foglalkozom.   

Mielőtt részletesen megvizsgálnánk a nonprofit szervezetek részvételének lehetőségeit a közszolgáltatások 

nyújtásában, szükséges tisztázni azt a kérdés, hogy milyen előnyöket jelent a nonprofit szervezetek részvétele a 

szolgáltatások területén. Carlo Borzaga14 ezen előnyöket a következőképpen fogalmazta meg (Borzaga, 1999): 

1. a civil szervezetek jobban be tudják azonosítani, ki tudják fejezni és kivitelezni a szükségleteket, ami 

viszonylag kis méretükkel és a helyi közösséghez fűződő szoros kapcsolatukkal függ össze; 

2. differenciált, egyénre szabott szolgáltatásokat képesek nyújtani. Az autonómia meghatározó abban a 

tekintetben, hogyan juttatják el szolgáltatásaikat a különböző igényekkel fellépő fogyasztókhoz. A nonprofit 

szervezetek alkalmasabbak arra, hogy széles skálájú palettát nyújtsanak, mint a profitorientált vállalkozások, 

mert az utóbbiak költségtakarékossági megfontolásból a nagy szériákra és a szűk választékra törekszenek; 

                                                           
12 www.asz.hu/ASZ/jeltar.usf 
13 Hiszen gondoljuk csak bele az elaprózott településszerkezetben 3200-nál alig kevesebb helyhatóság a MÁK 2008. július 1-re vonatkozó 

adata szerint 12 800 költségvetési szervet tart/ott fenn (Vígvári, 2009: 25). 
14 A szerző ezen jellemzőket a házkörüli szociális ellátás példája alapján fogalmazta meg. 
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3. a profitorientált szervezetekhez képest a nonprofit szervezetek ösztönzik a fizetőképes kereslet növekedését, 

mégpedig információs asszimetriájuknál fogva, ami annyit jelent, hogy közelebb vannak a fogyasztókhoz, s 

így könnyebben tudnak bizalmi viszonyt kialakítani velük; 

4. a köz- és magánszférával összehasonlítva a nonprofit szektor alacsonyabb költségen állítja elő javait és 

szolgáltatásait, mert szervezetei kis költségigényű, vagy zéró-költségigényű forrásokra (önkéntes munka, 

donorok) támaszkodhatnak, rugalmasabban használhatják munkaerő-állományukat, alacsonyabb élőmunka-

ráfordítással dolgozhatnak.   

Mindezen jellemzők figyelembevételével Frey Mária szerint a nonprofit szervezetek – még azok is, amelyek 

közfinanszírozásban nem részesülnek – képesek arra, hogy: 

2.1. V. 2. 1. Civil szervezetek a helyi közfeladatok ellátásában 
(közhasznú szervezetek) 

A nonprofit szervezetek helyi közfeladatok ellátásába való bekapcsolódása szempontjából a közösségi 

erőforrások összeadásának van nagy jelentősége.  Ez – mint ahogy Horváth M. Tamás megfogalmazta – két 

irányban is megjelenik, egyfelől a civil és magánszféra részéről valósul meg egyfajta akkumuláció, másfelől a 

helyi önkormányzatoktól vesznek át forrásokat (Horváth, 2002: 162). A civil szféra erőforrásainak közfeladatok 

ellátásába való becsatornázásának törvényi szabályozásának hiányosságait és következetlenségeit részben 

orvosolta a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (ún. „közhasznúsági törvény”) 

megalkotása. Ugyanakkor a törvény nem egyszerűsítette, hanem tovább bonyolította a feladatellátás szervezeti 

formáinak amúgy is létező sokféleségét.15 Az új törvény a közhasznú szervezetek két típusát határozta meg: a 

közhasznú és a kiemelten közhasznú szervezeteket. Ezt a jogállást a szervezetek bírósági nyilvántartásba vétellel 

szerezhették meg. Hallgatólagosan a törvény a szervezetek egy harmadik típusát is definiálta, nevezetesen: a 

nem közhasznú szervezeteket (2000-ben arányuk még megközelítette az összes szervezet 60%-át, 2007-ben már 

kevesebb, mint 50%). Ez utóbbiba nemcsak az olyan szervezetek kerültek be, amelyek alapítóik vagy tagjaik 

érdekeit szolgálják, hanem egyrészt azok a szervezetek is, amelyeknek tevékenysége valamilyen okból 

kifolyólag kívül maradt a törvényben meghatározott körön (Bíró, 2002: 25–28). 

A közhasznúság kérdése. A törvény kétlépcsős rendszert fogadott el. E szerint a közhasznú tevékenységek 

taxatív meghatározása, e tevékenységeknek a törvényben való felsorolása adja a közhasznúság kereteit. Ily 

módon az a nonprofit szervezet kérheti a bíróságtól a közhasznúsági besorolást, amely alaptevékenységként a 

törvényben meghatározott – jelenleg 22 féle16 – tevékenység valamelyikét gyakorolja. 

A közhasznú státus megszerzéséhez ezenkívül a szervezeteknek még vállalniuk kell, hogy: 

1. biztosítják a profit szétosztásának tilalmát; 

2. korlátozzák a szervezet vállalkozási tevékenységét; 

3. biztosítják a politikától való függetlenséget. 

A közhasznúság második lépcsőjét a „kiemelt közhasznúság” megszerzésének lehetősége biztosítja. Ilyen státust 

olyan közhasznú tevékenységet ellátó szervezet kaphat, ahol a tevékenységről törvényi felhatalmazás, döntés 

alapján az államnak, vagy valamilyen területi önkormányzatnak kell (kellene) gondoskodnia. 

A nonprofit törvényhez kapcsolódó adótörvényeket vizsgálva Kuti Éva a következő mérleget vonta meg (Kuti, 

1998: 78–83). A társasági adóról szóló 1997. évi CVI. törvény változásai az előző évhez képest a következő 

változást eredményezték: 

                                                           
15 A költségvetési szervek mellet saját tulajdonú és privát gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek is fontos részei az önkormányzati 
feladatellátásnak. 
16 Ezek lehetnek egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, 

családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális 
tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és 

ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és 

állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, a 

közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, fogyasztóvédelem, rehabilitációs foglalkoztatás, a 

munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti 
integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.   
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1. a közhasznúnak minősülő magánalapítványok adókedvezményei esetében lényeges változást nem okoztak; 

2. a kiemelkedően közhasznú státust megszerző magánalapítványok adókedvezményei valamelyest javultak; 

3. mind a közhasznú, mind a kiemelkedően közhasznú státust elnyert egyesületek adókedvezményei 

számottevően javultak; 

4. a közhasznú státusra nem jogosult magánalapítványoknak, de még a közhasznúságot elnyert 

közalapítványoknak is romlott – az adókedvezményeket illetően – a helyzete. 

Az adományok után járó adókedvezmények esetében – a személyi jövedelemadóról szóló 1997. évi CV. törvény 

alapján – az előző évekhez képest: 

1. a közhasznú jogállást megszerzett egyesületek helyzete jelentősen javult, mivel jogosulttá váltak az 

adományozóhoz kötődő adókedvezményre; 

2. a kiemelkedően közhasznú státusú magánalapítványok kedvezményei elhanyagolható mértékben nőttek; 

3. a közhasznú státust megszerző magánalapítványok kedvezményei nem változtak; 

4. a közhasznú státust el nem nyert alapítványok, egyesületek kedvezményei elvesztek. 

A statisztikai adatok szerint a közhasznú szervezetek száma 2003-ig folyamatosan nő arányuk 1998-hoz képest 

több mint kétszeresére növekedett, ami azt is jelenti, hogy a nem közhasznú szervezetek az összes szervezeten 

belüli aránya szinte folyamatosan csökken. A helyi közszolgáltatások szervezése szempontjából kiemelt 

jelentőségű kiemelten közhasznú szervezetek aránya is közel megkétszereződött 1998–2007 között (2411-ről 

3503-re),17 azonban arányuk az összes szervezeten belül nem éri el az egytizedet. 

47. ábra 

A kiemelkedően közhasznú, a közhasznú és nem közhasznú szervezetek megoszlása, 1998-2007 

                                                           
17 Bár arányuk 2003-hoz kis mértékben csökkent. 
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Régiónként nézve az átlaghoz képest a legtöbb közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szervezet a közép-

magyarországi, a közép-dunántúli, az észak- és dél-alföldi régióban található. Településtípusonként a közhasznú 

státusszal bíró szervezetek a községeket leszámítva valamennyi településtípusban az átlagot meghaladó 

mértékben fordulnak elő, ezzel szemben a kiemelkedően közhasznú szervezetek az átlagot meghaladó 

mértékben a fővárosban és a megyeszékhelyeken találhatók. Ha a szervezetek hatóköre alapján is megvizsgáljuk 

a szervezeteket, akkor az látszik, hogy a közhasznú státusz az átlagot meghaladó mértékben egy intézmény, 

illetve konkrét célt kitűző szervezetek körében fordul elő, míg a kiemelkedően közhasznú minősítés azon 

szervezetek körében meghatározó, amelyek megyei, regionális vagy országos hatókörrel végzik 

tevékenységüket. 

Az Állami Számvevőszék 1995–1999 között végzett felmérése szerint a közhasznú szervezetek elsősorban a 

település-üzemeltetésben és a közoktatás-közművelődés területén voltak a legelterjedtebbek, míg számuk 

viszonylag alacsonyabb volt az egészségügyi-szociális ellátások területén. A település-üzemeltetésben inkább a 

közhasznú társasági forma, az egyéb önkormányzati feladatok ellátása terén pedig a közalapítványi forma volt a 

gyakoribb (ÁSZ, 2000: 37). A 2007-ban készített KSH adatgyűjtés viszont a közhasznú szervezeteknek nagyobb 

és tevékenységi terület tekintetében jóval szélesebb képét mutatja. Az összes szervezet közel 48%-a minősül 

közhasznúnak, ezen belül jelentős az arányuk a kultúrában, a vallásban, az oktatásban, az egészségügyben, a 

szociális ellátásban. A kiemelkedően közhasznú szervezetek pedig az átlagot maghaladó mértékben az oktatás, a 

tudomány, az egészségügy, a szociálpolitika, a környezetvédelem, a település- és gazdaságfejlesztés, a 

közbiztonság védelme és a többcélú adományozásnál fordul elő (Nagy – Sebestény – Szabó, 2009).     

Ugyanakkor, ha a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezeteket az egyes szervezeti formák körében 

vizsgáljuk, akkor egy nagyon érdekes összefüggésre juthatunk. 
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12. táblázat 

A kiemelkedően közhasznú, a közhasznú és nem közhasznú szervezetek megoszlása egyes szervezeti formák 

körében, 1998–2007 
 

 
1998 2007     

Kiemelkedően 

közhasznú 

Közhasznú Nem közhasznú Kiemelkedően 

közhasznú 

közhasznú Nem közhasznú 
 

Alapítvány 4 31 65 6 69 25 

Közalapítvány 19 34 47 26 61 13 

Egyesület 3 11 86 4 36 60 

Kht. 31 49 20 19 73 8 

Forrás: KSH Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2000; 2009 

2007-ben az alapítványok körében kétszeresére, míg az egyesületek esetében háromszorosára nőtt a közhasznú 

szervezetek száma. Ugyanakkor az alapítók tekintetében állam-/önkormányzat-közelinek tartott közalapítványok 

és közhasznú társaságok (kht.) már a közhasznúsági törvény elfogadása után (1998-ban) is nagyobb arányban 

képviseltették magukat a közhasznú, sőt a kiemelkedően közhasznú szervezetek körében, mint az alapítványok 

vagy az egyesületek. Ez a folyamatot jól mutatja, hogy míg 1994-ben a közalapítványok száma 84, a közhasznú 

társaságoké 73 volt (és e két szervezeti forma a szektor összbevételéből való részesedése 2,8, illetve 2,3% volt), 

addig 2000-re a közalapítványok száma 1168-ra, a közhasznú társaságoké 888-ra nőtt. Számuk 2007-ban tovább 

nőtt, a közalapítványok száma 1657-re, a kht-k száma pedig 1690 nőtt. Mindkét szervezettípus létrehozásában 

aktív szerepet játszottak az önkormányzatok, hiszen 2004-ig 2677 alapítványt, közalapítványt, illetve 962 

közhasznú társaságot – ennek közel kétharmadát a községek hozták létre – alapítottak önállóan vagy 

társalapítóként az önkormányzatok (Sebestény, 2002: 44). A közhasznúság a szerződéses kapcsolatoknál is 

megmutatkozik. Az önkormányzatokkal szerződéses kapcsolattal rendelkező szervezetek 47%-a rendelkezett 

közhasznú és 32%-a kiemelkedően közhasznú minősítéssel 2003-ban (Bocz – Nagy – Sebestény, 2005). Annak 

ellenére, hogy a közhasznú illetve kiemelten közhasznú szervezetek aránya az összes szervezet körében, 

meghaladja az 50%-ot, részesedésük az önkormányzati feladatok ellátásában nem tűnik jelentősnek, inkább csak 

segítik és támogatják azokat. Az adatok azt is jelzik, hogy a helyi közszolgáltatók között igen magas a nem 

közhasznú szervezetek aránya. Ennek oka valószínűleg ma is a helyi és központi szinten prioritásként kezelt 

köz(össégi) feladatok különbözőségében rejlik. Míg az önkormányzatok alapvetően a helyi közösségek 

önszerveződési hagyományait támogatják (kevésbé intézményesült, gyakran egyesületi formában működő, nem 

közhasznú sport, hobbiszervezetek), addig a központi normatív támogatás főként jóléti szolgáltatásokhoz 

kapcsolódik (intézményesült, nagy bevételű, kiemelten közhasznú, gyakran állam közeli nonprofit szervezetek. 

Előbbiek a normatív támogatások legnépesebb, míg utóbbiak a legnagyobb bevételű közszolgáltató 

szervezeteket alkotják (Kuti, 2003).18 Ugyanakkor a kht-k egyre inkább elterjedőben vannak a közszolgáltatások 

területén. A vállalkozásokra érvényes szabályozás előnyeit, kihasználható lehetőségeit egyre több helyen 

ismerik fel és eredményesen alkalmazzák. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a „közhasznúsági törvény” megalkotásakor meghatározott cél, 

nevezetesen hogy a közhasznúsághoz kapcsolódó (adó)kedvezményrendszerrel világos, kiszámítható kereteket 

biztosítanak a magán- vagy vállalkozói adományozók számára, valamint erősítik a bizalmat a közhasznúságból 

adódó rendezett adminisztrációval, a nyilvánosságot megteremtő szervezetei renddel nem vált valóra. A magán- 

vagy üzleti szféra bizalmát a közhasznúság intézménye nem erősítette a várt módon. A szektort támogató magán 

és vállalati adományok változatlan aránya nem igazolja a közhasznúság állami szférán kívüli forrásteremtő 

funkcióinak hatékony működését. A közhasznúság funkciói inkább az állami-nonprofit szervezetekkel 

kapcsolatban – különösen a pályázatok esetében – váltak mindinkább meghatározó jelentőségűvé (Bartal, 2005: 

225). 

                                                           
18 Idézi Kinyik Margit (2009: 102). 
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A közhasznúsági törvény kapcsán éles kritikát fogalmazott meg a NOSZA is. Véleményük szerint a kétfokozatú 

közhasznúsági nyilvántartásba vétel a nonprofit szektor fejlődése szempontjából hátrányos volt. A bírósági 

gyakorlat évről évre szigorúbbá és formálisabbá vált. Így alakult ki az a helyzet, hogy mára szinte kizárólag az 

állami szerv, vagy önkormányzat által alapított vagy támogatott közalapítványokat, közhasznú társaságokat 

jegyzik be kiemelkedően közhasznú szervezetként (Bíró, 2002: 116). 

A közhasznúsági törvény nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket a forrásteremtés terén sem, azaz nem lett 

nagyságrendekkel több adományozója a közhasznú szervezeteknek. Továbbá a szakma képviselői között széles 

egyetértés mutatkozik abban, hogy a közhasznúság tartalma kiürült, a jelenlegi törvény ugyanis csak formális 

követelményeket állít fel, amelyeknek a státusz megszerzésekor kell megfelelni, ám e követelmények további 

megvalósulását már nem garantálta a törvény. Ezért átgondolandó a közhasznúsági szabályozás célja és 

tartalma. A szabályozás szempontjából előre lépést jelentene a jelenlegi túlszabályozás csökkentése, másrészt a 

közhasznúság feltételeinek való folyamatos ellenőrzése. Ezzel párhuzamosan megfontolást érdemel a kiemelten 

közhasznú minősítés megszüntetése, ami a közhasznúság egyfokozatúvá válását eredményezné, így maga az 

eljárás is egyszerűsíthetővé válna. 

3. V. 3. A szerződéses kapcsolatok és azok jellemzői 

Az állami, önkormányzati források szűkülésével mind erőteljesebb a törekvés arra, hogy a szolgáltató/segítő és 

hatósági/igazgatási feladatok újra egy kézbe kerüljenek, ugyanis így lehet szabályozni bizonyos ellátásokhoz 

való hozzájutást. Az ellátáshoz való hozzájutás feltételeként elő lehet írni speciális szolgáltatások 

igénybevételét; a korábban önként igénybe vehető tréning, tanácsadás, támogatott foglalkoztatásban való 

részvétel mindinkább a munkanélküli ellátás, a regisztrációban való maradás feltételévé válik. 

A nem állami szervezetek közfeladatok ellátásába való bekapcsolódását a ’90-es évek során született 

jogszabályok (állami szervek működésére vonatkozó valamint a különböző ágazati törvények), ha ágazati 

eltérésekkel is de többé-kevésbé megteremtették. Ezek formái a következők lehetnek: 

1. oktatási feladatok ellátására közoktatási megállapodás; 

2. személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekkel finanszírozási szerződés, 

3. Háziorvosi ellátásra vállalkozási szerződés, amely alapját adja a szolgáltató társadalombiztosítással történő 

finanszírozási megállapodásához; 

4. közművelődési feladatok teljesítésére közművelődési megállapodás; 

5. Személyes gondoskodást biztosító gyermekvédelmi szolgáltatások nyújtására ellátási szerződés; 

6. Feladatellátási megállapodás és kapacitáslekötési megállapodás egészségügyi szakellátást biztosító 

szolgáltatóval (ami a szolgáltatásbiztosítási pénztárral kötött finanszírozási szerződésének feltétele) (Horváth, 

2002: 166). 

A támogatások tartalmazzák a szolgáltatási feladatot és az ehhez nyújtott támogatás mértékét. A helyi 

önkormányzat ugyanakkor a közszolgáltatási feladat gazdája marad akkor is, ha megállapodást kötött egy nem 

állami intézménnyel meghatározott tevékenységi kör ellátásának átadásáról. Ha az ágazati szabályozás közül 

azokat vizsgáljuk meg, amelyek részletesen foglalkoznak a nem állami szervezetek számára kiadható 

feladatokkal és a kiszerződés feltételeivel, akkor lényegesen szűkebb listát kapunk. Az egyik talán 

legrészletesebb a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény. A törvény külön 

fejezetben rendelkezik a szerződéses szociális ellátásokról, amelyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokat érinthetik. Az önkormányzat vagy állami szerv ezek alapján szociális szolgáltatást végző nonprofit 

szervezettel, azok intézményeivel, egyéni vagy társas vállalkozóval köthet írásbeli szerződést. A törvény nem 

csak a szerződéses kapcsolatokat szabályozza, hanem másfajta együttműködést is kötelezővé tesz a nem állami 

szervezetekkel (például koncepcionális egyeztetések). A másik ilyen terület a közművelődési, kulturális 

feladatokat szabályozó 1997. évi CXL törvény. A jogszabály szintén nagy lehetőséget teremt a civil szervezetek 

állami feladatokba történő bekapcsolódására, azonban a feladatátvállalás feltételeit és intézményeit 

közművelődési megállapodás formájában teszi lehetővé. A harmadik terület az oktatás szférájában figyelhető 

meg, melynek alapját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény teremtette meg, amellyel megnyílt a 

lehetőség az alapítványok, egyházak, gazdasági társaságok, természetes személyek iskolaalapításának.  Míg 

ezen területeken a jogi keretek kitágítása együtt járt az adott ágazat többszektorossá válásával, addig más 

területeken ez a hatás elmaradt. Az egyéb ágazati törvények (például a környezetvédelemről, az egészségügyről, 
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a sportról, a foglalkoztatásról stb.) többé-kevésbé lehetőséget adtak a nem állami szervezetekkel történő 

együttműködésre, az önálló intézményalapításra,19 azonban a szerződéses feladat-ellátás kereteit kevésbé 

részletesen szabályozzák (Kinyik – Vitál, 2005: 96). Sőt azt is mondhatnánk, hogy erősen alulszabályozott, 

ebből következően a gyakorlatban nagyobb szerep jut a szubjektivitásnak, a kapcsolati rendszereknek és a 

lobbiképességnek is (Kinyik, 2008: 138). 

A költségvetésből finanszírozott feladatok két alapvető ellátási formája a közvetlen és a közvetett forma. A 

közvetlen ellátási forma körébe tartozik az állami, önkormányzati tulajdonban lévő, az államháztartás 

alrendszereibe tartozó intézmények által ellátott feladatok halmaza. A közvetett feladat-ellátás az utóbbi időben 

elterjedő megoldási mód, amelyre a kereteket a mi jogrendszerünk is biztosítja. Utóbbi működésének gyakorlati 

feltétele, hogy az önkormányzati apparátusok olyan szerződéseket, megállapodásokat legyenek képesek kötni az 

érintett szervezetekkel, amelyek kellő garanciát nyújtanak a feladatok ellátására. 

Az önkormányzati szolgáltatásokkal kapcsolatban, a legtöbb esetben nem lehet általános érvénnyel eldönteni, 

mely szolgáltatástípusok milyen ellátási formában végezhetőek optimálisan. Mindig a konkrét körülmények – az 

önkormányzati intézményrendszerre, illetve az adott település adottságaira jellemző körülmények – határozzák 

meg, melyik ellátási mód nyújthat hosszabb távon is kedvezőbb feltételeket. 

A feladathoz igazodó ellátási mód megválasztásánál fontos tisztában lenni azokkal az előnyökkel és 

hátrányokkal, amelyek az ellátási formák alapvető sajátosságaiként jelentkeznek. A különböző ellátási formákra 

jellemző előnyök és a hátrányok ismerete egyrészt segíti a megfelelő ellátási mód kiválasztását, másrészt viszont 

tudatosításukkal a hátrányokra fel lehet készülni, s a különböző eljárási rendekbe, megállapodásokba a 

hátrányok kiküszöbölését jelentő garanciális elemeket lehet beépíteni. Ezen előnyök és hátrányok lehetséges 

formáit jól szemlélteti Kassó Zsuzsanna rendkívül érdekes tanulmánya (Kassó, 1999: 137–139). 

Közvetlen feladat-ellátás 

Közvetlen a feladat-ellátás, ha a szolgáltatást maga a polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzat által 

alapított költségvetési intézmény végzi, s a polgármesteri hivatal közvetlen munkajogi viszonyban áll azokkal az 

alkalmazottakkal, akik a szolgáltatás nyújtásáért felelősek. 

Előny: 

1. a feladat-ellátás biztonsága; 

2. folyamatosan rendelkezésre áll (nem tévesztendő össze a folyamatos készenléttel); 

3. munkaköri leírásokkal, belső szabályzatokkal biztosítható a feladat-ellátás minősége; 

4. az önkormányzat közvetlen utasítási joga a feladat-ellátás érdekében; 

5. közvetlen és folyamatos lehetőség a teljesítmények mennyiségi és minőségi alakítására; 

6. a vezetők feletti munkáltatói jog gyakorlásából származó előnyök: (kinevezés, bérmegállapítás, felmentés, 

jutalmazás, fegyelmi felelősség, stb.) közvetlen erős befolyásolási lehetőség; 

7. a foglalkoztatottak relatív biztos egzisztenciája; 

8. a korábbi tapasztalatok rendelkezésre állnak, nem nulláról kell indítani a feladat-ellátást, általában jól 

bejáratott tevékenység. Maguk az intézmények, szolgáltatást nyújtó struktúrák is rendelkezésre állnak; 

9. a költségvetés megállapításának folyamatával elvileg minden évben felülvizsgálható a feladat-ellátás, 

10. könnyebb ellenőrizni a szervezetet. 

Hátrány: 

1. nagy a belső tehetetlenség, rugalmatlan a gondolkodásmód, nehéz megújítani a tevékenységet; 

2. sok a törvényi kötöttség, sok mindenhez testületi döntés kell; 

                                                           
19 Ezt egyébként az önkormányzati törvény is lehetővé teszi. 
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3. ha nincs, vagy nem elég pontos a belső szabályozás, a gyakorlatban nem kérhető számon a feladatteljesítés; 

4. a feladat-ellátás szervezeti részérdek kialakulásához vezethet, túlságosan hivatalszerű a működés; 

5. a foglalkoztatottak rendszerint nincsenek jól megfizetve; 

6. piaci érzékenység (a szolgáltatást igénybevevők igényfelmérésének) hiánya, a lakossági kapcsolattartás 

kevésbé fejlett, nem fogyasztócentrikus; 

7. nem tud gyorsan reagálni a változásokra; 

8. a költséghatékony gazdálkodást nehezebb megvalósítani. A szolgáltatás biztonsága miatt nagyobb 

költségekkel látható el a feladat, esetleg túlzott a kapacitás; 

9. finanszírozhatatlanság esetén nem a feladatot törlik, csökkentik, hanem az előirányzatok egységes, %-os 

csökkentésével kerülnek egyensúlyba a bevételek és kiadások. Ezzel a módszerrel egy idő után a feladat-ellátás 

ellehetetlenül; 

10. Csak az önkormányzati költségvetés a feladat-ellátás fedezete, nehezebb külső forrásokat találni. 

Közvetett feladat-ellátás 

Előny: 

1. a feladat-ellátásból fakadó közvetlen gondok nem az önkormányzatot terhelik; 

2. rugalmas reagálás a változásokra; 

3. könnyebb az igényekhez igazítani a feladat-ellátást; 

4. szakszerűbb lehet a szolgáltatás megszervezése; 

5. adott pénzügyi kereten belül a szolgáltatás színvonala és minősége magasabb lehet; 

6. a foglalkoztatottak esetleg jobban megfizethetők; 

7. adott szerződés keretein belül jobban szabályozható, ellenőrizhető; 

8. a szolgáltatás eredménye és a teljesítés finanszírozása jobban összekapcsolható; 

9. könnyebben juthat a szervezet és az önkormányzat is külső forrásokhoz, adókedvezmények is 

forráslehetőséget biztosítanak; 

10. fogyasztói érdekek jobban érvényesíthetők; 

11. változatosabb feladat-ellátást biztosít; 

12. speciális szaktudást igénylő szükségletek könnyebben kielégíthetők; 

Hátrány: 

1. a szolgáltatás léte bizonytalanabb; 

2. nehezen kontrollálható a feladat-ellátás szakmai és gazdasági minősége, előfordulhat a szakszerűség hiánya; 

3. a vállalkozások jelenlegi helyzete miatt gyakori lehet a csőd. Megszűnés esetén azonnali hatállyal megszűnik 

a feladat-ellátás, az önkormányzatnak kell újraindítania; 

4. a feladat-ellátás teljesítése szerződésen alapul, ezért nagyon jó szerződés kell, ami pontosan meghatározza: 

1. minőségi követelményeket; 

2. a teljesítés időbeli feltételeit; 
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3. az ellenőrzési feltételeket; 

4. mi történik szerződésszegés esetén; 

5. egyéb garanciákat; 

5. az ellenőrizhetőség csak a rögzített szerződési feltételekig terjed; 

6. nehéz a garanciákat érvényesíteni; 

Egy 141 településre kiterjedő vizsgálat alapján a szerződéses kapcsolatok megítélése az önkormányzatok 

részéről pozitívnak tekinthető. Az önkormányzatok különösen a szolgáltatások színvonalának javulását és a 

szakmai innováció növekedését említették a legnagyobb gyakorisággal. A vizsgálatba bevont önkormányzati 

vezetők szerint a civil szervezetek a közfeladatok ellátása során, megtudják őrizni rugalmasságukat, 

szükségletek iránti érzékenységüket, ugyanakkor azonban ezzel a civil szervezetek forrásteremtő képessége 

kevésbé javul. Ez utóbbit támasztja alá az is, hogy a szerződéses kapcsolattal rendelkező civil szervezetek 

egyhatoda nyilatkozta azt, hogy a közfeladat biztosításához az önkormányzati támogatás elégséges, közel felük 

pedig azt, hogy a támogatás nem fedezi a feladattal járó költségeket (Kinyik – Vitál, 2005: 100-101). 

A közfeladatok átadása kapcsán hasonló bizonytalanságot mutattak egy korábban készített vizsgálatunk 

eredményei is. A Miniszterelnöki Hivatal (MeH) által 3100 (a főváros 22 kerületével együtt) önkormányzat 

körében készítetett vizsgálat szerint (Csegény – Kákai, 2001) a városi önkormányzatok döntően három okból 

alapítanak szervezetet. Először az alapítványok, közalapítványok hatékonyabban tudják ellátni a feladatokat, 

mert megszabadulnak minden olyan kötöttségtől, melyet az önkormányzati, hivatali bürokrácia rákényszerítene. 

Másrészt olcsóbbá válik a feladat elvégzése – ez az előbb említett okkal szorosan együtt jár –, a személyi jellegű 

kiadásoktól megszabadul az önkormányzat. Harmadszor a ténylegesen fellépő igényeknek a nonprofit szervezeti 

forma jobban megfelel és ezzel együtt a társadalmi aktivitás is növekszik. Hátrányként említették az 

önkormányzatok – az erre a kérdésre válaszadók fele –, hogy a továbbiakban ellenőrizhetetlenné válik számukra 

az átadott feladat. 

48. ábra 

Önkormányzati közfeladatok ellátásának előnyei és hátrányai 
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Forrás: Csegény – Kákai, 2001: 121 

Az előnyök és hátrányok mellett az önkormányzatok és a civil szervezetek között kialakuló szerződéses 

kapcsolatokra erős befolyást gyakorol az a tény is, hogy az adott helyhatóság milyen településtípus 

önkormányzata. A nagyobb településeken (Budapest, megyeszékhely) jellemzőbb, hogy valamely civil 

szervezetnek sikerül ilyen megállapodást kötnie a települése/kerülete önkormányzatával, míg a városokban és a 

falvakban ez kevésbé jellemző. 

49. ábra 

Szerződéses viszonyban áll-e az önkormányzat valamilyen civil szervezettel közfeladat ellátására? (2001-2002) 
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Forrás: Csegény – Kákai, 2001: 122 

A helyi közfeladatok ellátásába különböző szervezeti formában működő nonprofit szervezetek nem egyenlő 

eséllyel tudnak részt venni. Ez a megállapítás különösen a kht.-kra vonatkoztatva tűnik megalapozottnak, hiszen 

az utóbbi időszak KSH adatfelvételei épp ezen szervezetek előretörését mutatják. Helyi feladat ellátására 1996-

ban 338 önkormányzat kötött szerződést 900 nonprofit szervezettel, ebből 53% volt egyesület, 28% alapítvány, 

10% közhasznú társaság és 9% vallási szervezet. 2000-ben már 632 önkormányzat kötött szerződést 1666 

nonprofit szervezettel, melyből 49% volt egyesület, 29% alapítvány és 22% közhasznú társaság, azaz a kht.-k 

aránya megduplázódott, míg az egyesületek aránya csökkent (Sebestény, 1998: 30; 2002: 50). A 2004-ben 

végzett önkormányzati adatgyűjtés azt mutatta, hogy tovább növekedett azon önkormányzatok száma, amelyek 

szerződést kötöttek nonprofit szervezettel. Számuk 702 volt, akik 2358 civil szervezettel álltak szerződéses 

kapcsolatban közfeladat ellátására, közülük 53% volt egyesület, 27% alapítvány és 20% közhasznú társaság. 

Érdemes ezt az adatot összevetni a KSH 2003-as adatgyűjtésével is, bár ebben az adatgyűjtésben a civil 

szervezetek oldaláról vizsgálja ezt a kérdést, mégis érdemes az adatokat alaposabban szemügyre venni. Az 

adatok szerint a szervezetek 4,1%-ának (2183) volt szerződése önkormányzattal,20 melyből 50% egyesület, 26% 

alapítvány, 6% közalapítvány és 18% kht. Mindebből azt olvashatnánk ki, hogy bár nem nagy lépésekkel, de 

növekszik azon szervezetek köre, amelyek alkalmasak különböző közszolgáltatások ellátására. Azonban, ha a 

szerződések arányát a szervezeteken belül vizsgáljuk, akkor egy más megoszlást kapunk. Ebben a 

                                                           
20 Ha a két adatot összevetjük, akkor azt látjuk, hogy az önkormányzatok körében végzett adatgyűjtés szerint a nonprofit szervezetek 5,1%-

ával álltak szerződéses kapcsolatban 2004-ben, ami 1%-kal magasabb, mint amit a nonprofit szervezetek körében végzett adatgyűjtés 

mutatott 2003-ban. Kinyik Margit számításai hasonló következtetésre jutottak, adatai azt mutatják, hogy 2008-ban közszolgáltató nonprofit 
szervezetek száma 2529 volt, amely a teljes nonprofit szektor 4%-a (Kinyik, 2009: 101). 
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vonatkozásban az alapítványok 3%-ának, a közalapítványok 9%-ának,21 az egyesületek 4%-ának és a kht.-k 

31%-ának van szerződése az önkormányzatokkal. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a jogszabályok 

hiába biztosítnak lehetőséget az állami- és önkormányzati feladatok nonprofit szervezetek általi ellátására, azok 

aránya nem túl jelentős. Ezt jól mutatja a központi költségvetés (állami) vagy önkormányzati normatív 

támogatásban részesülő szervezetek aránya is.22 1996–2007 között a szektor egészéhez viszonyítva a központi 

költségvetési normatívából részesülő nonprofitok aránya 1–4%, míg az önkormányzati normatívát kapott 

szervezeteké 0,5–2% között változott (Bocz, 2009b). Ez egyértelműen azt jelzi, hogy az állami és 

önkormányzati szervek elsősorban nem normatív támogatásokat adnak a nonprofit szervezeteknek, és csak 

meglehetősen kevés szervezet jut csak hozzá a kiszámítható és stabil működési feltételeket jelentő normatív 

forrásokhoz. Önkormányzati normatívát kapott szervezetek száma 1996 és 2007 között mindig is lényegesen 

kevesebb volt, mint az állami normatívából részesülőké. 23 Mindez Bocz János szerint azt jelzi, hogy a helyi 

önkormányzatok szintjén nincs szoros együttműködés a különböző szektorok között (Bocz, 2009b). 

Tevékenységi főcsoportok szerint az önkormányzatok elsősorban a kultúra, oktatás, egészségügy, szociális 

ellátás, településfejlesztés, közbiztonság és környezetvédelem területén kötnek szerződést civil szervezetettel. 

Eltérő képet kapunk akkor, ha a szerződéskötést aszerint vizsgáljuk, hogy bizonyos tevékenységterületen belül, 

milyen jogformájú szervezettel köt szerződést az önkormányzat. A kultúra területén az alapítványok és a kht.-k 

a meghatározóak. Az oktatás területén az alapítványok és a közalapítványok jelennek meg. Az egészségügy 

területén az alapítványok és a kht.-k, a szociális területen pedig az alapítványok a jellemző szervezeti formák. A 

környezetvédelem területén a kht.-k. A településfejlesztés terén pedig a közalapítványok és a kht.-k, a 

gazdaságfejlesztés területén pedig szintén a kht.-k a meghatározóak24. Az egyesületek jellemzően a természeti 

csapások, a környezetvédelem, az állampolgári jogok és közbiztonság területén tudnak szerződéses viszonyt 

kialakítani az önkormányzatokkal. Ha regionálisan vizsgáljuk a szerződéskötés gyakoriságát, akkor az átlagot 

meghaladó a közép-dunántúli, a nyugat-dunántúli és az észak-alföldi régiókban. Hatókör szerint pedig 

elsősorban azokkal a szervezetekkel kötnek szerződést az önkormányzatok, amelyek a település egészében, 

vagy több településre esetleg megyére vagy régióra kiterjesztve végzik a tevékenységüket25 (Bocz – Mészáros – 

Nagy – Sebestény, 2005). 

További érdekes összefüggésekre mutattunk rá a MeH vizsgálatának keretében, akkor, ha a szerződő 

szervezeteket aszerint vizsgáltuk meg, hogy mekkora az egy szervezetre jutó összeg, illetve milyen az 

önkormányzat gazdálkodása. Az önkormányzatok által átadott – valamennyi önkormányzatot figyelembe véve – 

egy szervezetre jutó összeg az alapítványok és az egyesületek esetében közel azonos volt, meghaladta a 

kétmillió forintot, a legmagasabb érték értelemszerűen a kht.-nál volt (az előbbinek csaknem háromszorosa), 

míg közfeladat átvállalására az egyháziakkal kötötték a legkisebb összegű szerződéseket (az egyesületinek és az 

alapítványinak a háromnegyedével). Ugyanezt vizsgálva a fővárosi kerületek szerződési összegei 

vonatkozásában is óriási eltérések mutatkoztak: a mindössze 150 000 forintostól a 80 millió forintot 

meghaladóig. 

Minél alacsonyabb a kerületek egy lakosra jutó bevétele, annál inkább preferálják a nonprofit szervezetekkel 

kötendő szerződéseket. Csak az olyan kerületi önkormányzat nem kötött szerződést közfeladat ellátására, ahol 

az önkormányzat költségvetésének 0,5%-a alatti a civil szervezetek önkormányzati támogatása, míg ahol ennél 

magasabb, ott minden esetben létezik az említett megállapodás. Azoknak az önkormányzatoknak, amelyeknek a 

gazdálkodása deficites, csak a fele kötött szerződést. Ezzel szemben a kiegyensúlyozott gazdálkodású fővárosi 

kerületekben a szerződéskötés előfordulási gyakorisága lényegesen magasabb (75%-os). A legnagyobb egy 

lakosra jutó bevétellel rendelkező önkormányzatok nem igazán kötöttek alapítványokkal szerződést. A deficites 

gazdálkodású helyhatóságok alapítvánnyal, egyesülettel és egyházi szervezettel sem, csak közhasznú társasággal 

szerződtek. Az egy szervezetre jutó összegek erős eltérést mutatnak a tekintetben, hogy milyen szervezeti 

                                                           
21 A közalapítványokat szintén az állami és önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása, a költségvetéstől független anyagi források 

bevonása érdekében hozták létre azt feltételezve, hogy az újonnan létrehozott szervezetek részben átveszik, illetve kiegészítik majd az 
állami- és önkormányzati intézmények által végzett feladatokat. 
22 A központi költségvetési normatívából részesülő nonprofitok száma 1996-ban 1027, 2007-ben 1712 volt, míg az önkormányzati 

normatívát kapott szervezeteké 1996-ban 857, 2007-ben pedig 363. 
23 2007-ben mindössze 363 szervezet kapott önkormányzati és 1712 pedig központi normatívát. Összegszerűen a normatív önkormányzati 

támogatások összege 2007-ben 4,9, 2006-ban pedig 6,1 milliárd forint volt. Ezzel szemben a nem normatív önkormányzati támogatások 

összege 2007-ben 53,9, 2006-ban pedig 55,4 milliárd forint volt. 
24 A KSH 2004-ben az önkormányzatok körében végzett adatgyűjtés szerint a település- és gazdaság fejlesztés és környezetvédelem területén 

szerződéses viszonyban lévő nonprofit szervezetek közel 58%-a közhasznú társaság. 
25 A szerződéssel rendelkező szervezetek 41%-a egy településre, 15%-a több településre, 11%-a egy megyére és 5%-a egy régióra 
kiterjesztve végzi a tevékenységét. 
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formában működnek a támogatottak.26 Valamennyi szervezeti formában a szerződéses viszonyban álló civil 

szervezetek pénzbeni támogatása a település nagysága szerint szignifikáns eltérést mutat úgy, hogy a lélekszám 

emelkedésével növekszik a támogatás összege. A városok viszonylatában az is látható, hogy inkább azok a 

városok szerződnek ilyen módon, amelyek a civil szervezetekre a legkisebb bevételi (kiadási) arányú támogatást 

költik. 

Az egyesületi formán kívül a többi szerveződési területen, a 25 ezernél népesebb városokban, a szerződéses 

feladatátadás jóval jellemzőbb, mint a kisebb városokban. A különbség annyi, hogy a közhasznú, vagy 

kiemelten közhasznú szervezetek, valamint az egyházi alapítású szervezetek esetében a 25 ezer lakosú 

településeknél figyelhető meg különbség, míg az alapítványoknál a jellemző eltérés a legkisebb és a legnagyobb 

városok között van (Csegény – Kákai, 2001: 1222–123). 

Az adatok tehát azt mutatják, hogy az önkormányzati finanszírozású közfeladatokat – többnyire szerződésben 

rögzített feltételekkel – átvállaló nonprofit szervezetek elenyésző kisebbségben vannak az egészen más típusú és 

funkciójú,27 az önkormányzatok által csak egészen csekély összegekkel támogatott civil szereplőkkel szemben 

(Kákai, 2007: 180). Ugyan az önkormányzati segítségben részesülők közel kétharmada a kisebb civil 

szervezetek közül kerültek ki, de a támogatás több mint kétharmadát a szolgáltató nonprofit szervezetek kapták 

(Kuti, 2003: 66). Ezzel kapcsolatban Bocz János találóan jegyzi meg, hogy az állami és az önkormányzati 

intézmények és a civil szektor közötti kapcsolat szorosabbá válását főként saját nonprofit szervezetek 

létrehozásával „oldották meg”, s a szolgáltatói feladatokat nem átadták független nonprofit szervezeteknek, 

hanem általuk alapított szervezetekben – elsősorban közhasznú társaságokba – szervezték ki (Bocz, 2009b). 

Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzatok a „kiszerződéseknél” gyakran azokra a szervezetekre 

támaszkodnak, melyek alapításában részt vettek. 

3.1. V. 3. 1. Kapcsolattartás formái a civil szervezetek oldaláról 

A MeH vizsgálat keretében 2521 civil szervezetet kérdeztünk meg önkormányzati kapcsolatairól, a szervezetek 

„lekérdezése” három lépcsőben történt, 2000-2001. évben. Az első lépcsőben a városi szervezetek körében 

végeztünk vizsgálatot, itt a mintanagyság 1020 szervezet volt, majd ez után a fővárosi civil szervezetek 

következtek, ebben a körben 600 civil szervezetet választottunk ki, majd legvégül 901 szervezetet alkotó mintát 

állítottunk össze a községek köréből.28 Civil szervezetek oldaláról vizsgálva az önkormányzatokkal való 

kapcsolattartást kiderül, hogy a városi nonprofit szervezetek meghatározó többségének van valamilyen szintű 

kapcsolata az adott város önkormányzatával. Ezeknek a szervezeteknek a mintán belüli aránya meghaladja a 

78%-ot. Ez feltűnően magas szám, még akkor is, ha tudjuk, hogy a minta kialakítása során kihagytunk olyan 

csoportokat (például a hobby szervezeteket), amelyeknek feltételezéseink és eddigi tapasztalataink szerint nincs 

kapcsolata a települési önkormányzatokkal, vagy ez a kapcsolat elhanyagolható mértékű. A 78%-os pozitív 

válasz értékeléséhez azonban az is hozzátartozik, hogy a kapcsolatok döntő része alkalmi jellegű. 29 

50. ábra 

A nonprofit szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatának jellege a kapcsolattal rendelkező szervezetek 

között (2000–2001) 

                                                           
26 Átlagosan – egy támogatott szervezetet alapul véve – öt és fél millió forintot meghaladó mértékben, azonban míg a közhasznú 

társaságoknak átadott pénz meghaladja a kilenc, az egyesületeknek pedig a 7 millió forintot, addig az alapítványoké és az egyházi alapítású 

szervezeteké nem éri el a másfél millió forintot. 
27 Ilyenek például a polgárőrség, a tűzoltó-egyesületek, a településszépítő, hagyományőrző körök stb. 
28 A szervezetek lekérdezését a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület végezte el. 
29 Erről bővebben lásd: Széman Zsuzsa – Harsányi László: Halak és hálók, Nonprofit Kutatások 8. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, 1999. 
A szociális tevékenységet végző nonprofit szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatait vizsgálta a következő eredmények születtek meg: 

a/ A szociális nonprofit szervezetek együttműködése a szociális ellátásban érdekelt különféle szereplőkkel eltérő, de legerősebb intenzitású a 
települési önkormányzatokkal. 

b/ A ’90-es évek első felével összehasonlítva, e tevékenységi területen az alkalmi kapcsolatokat sok esetben felváltotta a rendszeres 
együttműködés, szerződés, vagy az együttműködési megállapodás. 
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Forrás: Nonprofit Kutatócsoport Egyesület 2001, idézi Csegény – Kákai, 2001: 125 

A vizsgálatok eredménye szerint nem egyforma mértékű a kapcsolattal rendelkezők aránya az alapítványok, 

illetve a társas nonprofit szervezetek esetében. Az alapítványok 80%-a létesített valamilyen minőségű 

kapcsolatot önkormányzattal. A kistelepüléseken működő alapítványoknál ezen belül lényegesen nagyobb ez az 

arány. Figyelemre méltó, hogy jelentősen túlreprezentáltak (különösen az alapítványok körében 14%) azok az 

esetek, amelyekben a város vezetése tevőleges részese a szervezet vezetésének is. Minél kisebb településről van 

szó, annál nagyobb hangsúly esik a személyes kapcsolatokra. Így például a 10 ezer lélekszám alatti 

településeken a „közös” vezetőségek aránya 19%, míg ugyanez az arány a kisebb, de 3 ezer feletti 

lakosságszámmal rendelkező települések esetében 6%. 

Ha az együttműködés és kapcsolat minőségét a szervezetek fő tevékenysége alapján vizsgáljuk, akkor az adatok 

azt mutatják, hogy az önkormányzatok elsősorban a sport, oktatás, egészségügy, szociális és településfejlesztési 

szervezetekkel köt valamilyen szorosabb együttműködést. Érdekes, hogy míg a fővárosi önkormányzatok 

elsősorban az egészségügyi és szociális szervezetekkel kötnek együttműködési megállapodást, szerződést, vagy 

nyújtanak be közös pályázatot, addig az egyéb városok döntően a sport, oktatási és településfejlesztési 

szervezetekkel. Ebben a körben az egészségügyi szervezetek csak mint az önkormányzatok közös pályázati 

partnere jelenik meg. A községi önkormányzatok szerződéses kapcsolatot, illetve együttműködési 

megállapodást főleg sport és a szociális ellátás területén tevékenykedő szervezetekkel kötnek. A 

településfejlesztési szervezetek pedig az önkormányzatok pályázati partnereként jelennek meg, megjegyzendő 

hogy ezen típusú szervezetek vezetésének az önkormányzat valamely vezetője is tagja. 
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Talán ennek is köszönhető, hogy a településfejlesztési szervezetek érdekes szerepet töltenek be a nonprofit 

szervezetek körében, ugyanis 1993–2000 között az ilyen célú szervezetek száma megkétszereződött30 (2000-ben 

2401 volt). Együttműködési szerződést a szervezetek közel egyötöde (443) kötött. A legtöbbükkel a fővárosban, 

a legkevesebbel a községekben kötöttek együttműködési megállapodást. A közhasznú társaságok 38%-a 

számíthatott szerződésben biztosított forrásra, míg a közalapítványok mindössze 12%-a részesülhetett belőle. 

Nem gyakran szerződtek a térség- és területfejlesztést és a helyi társadalmi élet fejlesztését végző szervezetek. A 

forrást biztosító partner az esetek többségében mintegy felében a helyi vagy megyei önkormányzatok, 

negyedében minisztériumok, főhatóságok voltak. (Mészáros, 2002: 58–59). 

Nem kevésbé fontos az a szempont, hogy az alapítók között jelen volt-e az önkormányzat. Ha jelen volt, akkor 

ezeknél a szervezeteknél a különböző típusú, erős kapcsolatok gyakorisága rendre nagyobb az egész sokaságra 

mért arányoknál, míg a „kapcsolat hiánya” és főként az „alkalmi jellegű kapcsolat” arányai kisebbek. 

13. táblázat 

Az összes vizsgált nonprofit szervezet városi önkormányzatokkal való kapcsolati formáinak részaránya (2000–

2001) 
 

 
Budapest Megyeszékhely Egyéb város 

Nincs kapcsolat 61,5 16 15,7 

Alkalmi jellegű 21,3 66,3 59,4 

Együttműködési 

megállapodás 
4,5 6,9 7,6 

Szerződéses kapcsolat 1,7 3,6 2,8 

Közös fellépés 4,3 2,6 4,6 

A város vezetése jelen van 

a szervezetben 
6,7 4,6 9,9 

Forrás: Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, 2001, idézi Csegény – Kákai, 2001: 126 

14. táblázat 

A nonprofit szervezetek városi önkormányzatokkal való kapcsolati formáinak részaránya (ahol az önkormányzat 

alapító), 2000–2001 
 

 
Budapest Megyeszékhely Egyéb város 

Nincs kapcsolat 18,8 10 11 

Alkalmi jellegű 6,3 40 26 

Együttműködési 

megállapodás 
18,8 5 17,8 

Szerződéses kapcsolat 6,3 15 8,2 

Közös fellépés 0 10 6,8 

                                                           
30 Ennek 44%-a alapítvány, 48%-a egyesület, 8%-a kht. 
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A város vezetése jelen van 

a szervezetben 
50 20 30,1 

 Forrás: Nonprofit Kutatócsoport Egyesület 2001, idézi Csegény – Kákai, 2001: 126   

Regionális bontásban az tapasztalható, hogy a leggyengébb önkormányzati kapcsolati arány Közép-

Magyarország és Budapest nonprofit szervezeteire jellemző, míg a legintenzívebb Kelet-Magyarországon és 

Észak-Dunántúlon találhatók. 

Az önkormányzat által alapított nonprofit szervezeteknél a szerződéses kapcsolati formák és a közös a közös 

fellépés megoszlásából arra lehet következtetni, hogy a megyeszékhelyeken a nonprofit szervezetek és az 

önkormányzatok szervesebb, perspektivikusabb együttműködést alakítottak ki, mint a többi városban, illetve a 

fővárosban. 

A kapcsolat szorosságában a legerőteljesebb formát a szerződésesek jelentik, de adott esetben nem maradnak el 

ettől azok a típusok sem, amelyekben valamilyen, általában külső cél érdekében közösen lépnek fel a nonprofit 

és az önkormányzati szervezetek. Az ilyen kapcsolatok, az alapítványok esetében a város nagysága szerinti 

elemzésben semmilyen különösebb jellegzetességet nem mutatnak (ha csak azt nem, hogy a nagyvárosokban 

szignifikánsan kisebb az ilyen kapcsolatok előfordulása.). Ugyanilyen a helyzet az egyesületek esetében is. 

15. táblázat 

Az együttműködési megállapodással rendelkező nonprofit szervezetek száma, 2000–2001 
 

 
Budapest Megyeszékhely Többi város    

Alapítvány 6 1,6% 3 1,9% 19 4,5% 

Társas 

nonprofit 

szervezetek 

21 9,3% 18 11,1% 35 12,1% 

Forrás: Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, 2001, idézi Csegény – Kákai, 2001: 127 

Ennek a kapcsolati formának az aránya az átlagosnál valamivel magasabb Kelet-Magyarországon és Dél-

Dunántúlon, illetve elmarad az átlagtól a középső régióban, valamint Budapesten. 

Ez az együttműködési forma is – a többihez hasonlóan – az 1990-es évtized közepétől kapja meg a mára is 

jellemző dinamikáját. Ez összefügg a nonprofit szervezetek fejlődésével, a különböző jogszabályváltozások 

hatásával és azzal, hogy az évtized első fele sok esetben megteremtette azt az ismertséget és bizalmi tőkét, 

amely feltétele volt a két szektor kapcsolatba kerülésének. 

Az időbeni változást jól mutatja, hogy az együttműködési megállapodásokból 32, tehát az összes megállapodás 

kereken negyedrésze jött létre 1995 előtt, a többi pedig az utóbbi négy évben. Ezen belül is 44, tehát az összes 

együttműködési megállapodás kétötöde 1999-ben, illetve 2000-ben. A nem túl hosszú idősávból is következik 

az a tény, hogy az együttműködési megállapodások közel háromnegyed része egy évre szól. Nyilván ez azt is 

jelenti, hogy nem hosszú távú, vagy nagy volumenű projektekről van szó, hanem döntő mértékben alkalmi, 

esetleg a továbbiakban nem ismétlődő kapcsolatfelvételről. Az újszerűség a magyarázata nyilván annak a 

ténynek is, hogy sok szervezetnek a vizsgálat idejében volt az első megállapodása. Találunk ugyanakkor olyan 

nonprofit szervezeteket a mintában, akiknek a legutóbb kötött együttműködési megállapodás már a hetedik, 

nyolcadik, kilencedik volt a sorban.31 

2005-ben és 2006-ban lehetőségünk volt arra, hogy Debrecen városában, Baranya és Somogy megyében 

vizsgálatot végezzünk nonprofit szervezetek körében. A vizsgálat32 arra volt hivatott, hogy feltérképezze a 

városban és a megyében tevékenykedő nonprofit szervezetek kapcsolati hálóját. A 2000–2001 között végzett 

vizsgálatokhoz képest mindenképpen új információnak tekinthető, hogy a minta kiválasztásnál külön figyelmet 

                                                           
31 A jelen felvételből nincs adatunk arra, hogy ezekben az esetekben miért nem megfelelőbb hosszabb távú szerződést kötni a két félnek. 
32 A mintavétel szempontjait lásd a módszertani fejezetben. 
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fordítottunk a közfeladatok ellátásában való közreműködésre, így eredményként részletesebb információkhoz 

jutottunk a közfeladatok ellátásában részvevő civil szervezetek kapcsolatrendszeréről. Vizsgálatunkban arra 

voltunk kíváncsiak, hogy a közszolgáltatásokat végző szervezetek milyen kapcsolati hálóval rendelkeznek, 

céljainak elérése érdekében milyen erőforrásokat képes mozgósítani. 

Ennek ellenére e módszertani elv követése sem mentes bizonyos áthallásoktól, párhuzamosságoktól, azonban 

úgy gondoljuk, hogy ezzel a tematikai bontással az adatokban rejlő információk „kiaknázása” és bemutatása 

jobb és mélyebb összefüggések megértését teszi lehetővé (Bartal – Kákai – Szabó, 2005). 

Az adatok azt mutatják, hogy a legmagasabb a közszolgáltató tevékenységet végző szervezetek aránya a 

Baranya megyében, míg a legalacsonyabb Somogy megyében. 

51. ábra 

Végez-e az Önök szervezete közszolgáltató tevékenységet? 

 

A kapcsolati háló alapján kialakított csoportok alapján vizsgáltuk a szervezetek között kialakult kapcsolatok 

intenzitását, általános jellemzőit. Ezt követően pedig tevékenység területenként részletesen elemeztük az egyes 

tevékenységcsoportokba tartozó szervezetek kapcsolatrendszerének főbb sajátosságait. 

52. ábra 

A közszolgáltató tevékenységet végző szervezetek kapcsolati hálójának sűrűsége 
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Az adatok kissé ellentmondásosak, míg Debrecenben és Somogy megyében úgy tűnik, hogy a kapcsolati háló 

sűrűsége „együtt mozog” a közszolgáltatási tevékenységgel, azaz minél sűrűbb egy adott szervezet kapcsolati 

hálózata, annál valószínűbb, hogy végez közszolgáltató tevékenységet. Ezzel szemben ez az összefüggés 

Baranya megyében nem igazolható. Pontos okot az adatokból nem tudtunk „kinyerni”, inkább arra 

következtethetünk, hogy a szerződéses viszonyok szabályozása és gyakorlata a vizsgált település és megyék 

esetében eltérő lehet? 

A kapcsolati háló szereplői közötti viszony másik lényeges jellemzője a kapcsolat fontossága a felek számára. A 

kérdőívben ezt a dimenziót is egy négyfokú skálán vizsgáltuk, amelynek egyik végpontja a nagyon fontos, a 

másik pedig a nem fontos kategória volt. Az előző adatsorhoz hasonlóan az elemzés során ezt a skálát is 

százfokúra transzformáltuk. 

53. ábra 

A közszolgáltató tevékenységet végző civil szervezetek együttműködési kapcsolatai különböző társadalmi 

partnerekkel 
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Az együttműködési kapcsolatok terén úgy tűnik, hogy a Somogy megyei szervezetek intenzívebb kapcsolatot 

alakítottak ki a különböző partnerekkel, mint a másik két szervezeti kör. Az együttműködésben azonban közös, 

hogy szinte mindegyiknél a kiemelt partner azonos (helyi önkormányzat, tagok, önkéntesek, aktivisták). A 

debreceni szervezetek abban különböznek a somogyi és baranyai szervezetektől, hogy magasabb a médiával és a 

tudományos intézményekkel együttműködő szervezeteik aránya. A somogyiak viszont kitűnnek a gazdasági élet 

szereplőivel, a megyei intézményekkel és a többi megyei nonprofit szervezettel való kapcsolatok tekintetében. 

A kapcsolat erősége viszont kevésbé kiterjedt. Ez esetben a mintázatok nagyon hasonlítanak egymásra. A 

kapcsolat erőssége vonatkozásában is a helyi önkormányzat és a szervezetek tagsága emelkedik ki, majd a 

gazdaság és a médiával kialakított kapcsolat következik.   

54. ábra 

A közszolgáltató tevékenységet végző civil szervezetek együttműködési kapcsolatai különböző társadalmi 

partnerekkel 
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Ha a vizsgálat eredményeit egymásra vetítjük, akkor jól látszik, hogy a társadalmi feladatvállalásaik 

tekintetében a közszolgáltatást végző szervezetek – minden vizsgált tevékenységcsoport esetében – több 

együttműködési kapcsolatot tartottak fenn. 

Az állami/önkormányzati dimenzióban – a helyi önkormányzat minden közszolgáltatásban részt vevő szervezet 

esetében, bár eltérő arányban, kitüntetett szerepet kap. 

Úgy véljük a kapcsolatok kialakítása mind a két – az önkormányzati és a civil – szereplőn is múlnak, de az 

adatokból az olvasható, ki, hogy ezen a területen még számos tennivaló vár a különböző szereplőkre. 

Természetesen a kapcsolatok jellegét nagyban befolyásolja a szervezetek társadalmi feladatvállalása. A 

közszolgáltatást végző szervezetek állami/önkormányzati kapcsolatai mindig direktebbek, mint esetleg az 

érdekvédelmi/érdekérvényesítést ellátó, vagy az adományozói szervezeteké. Bár az adatok arra is utalnak, hogy 

a magas és közepes bevételű közszolgáltató szervezetek sokkal inkább ápolnak kapcsolatokat a helyi 

önkormányzattal, mint az alacsony bevételűek. Ez a jellegzetesség minden tevékenységi csoportban megjelenik, 

még az alacsony együttműködésű csoportokban is. 

Ez azonban könnyen függő helyzetet is jelenthet. Ugyanis a civil szervezetek eredményessége nagyban függ a 

támogatásoktól. A nonprofit szektornak, még az erősnek számító szervezeteknek sem, nincs annyi 

tartalékforrása, hogy átvészeljék a forráshiányból adódó krízishelyzetet. És itt lép be igazán az önkormányzat, 

mert ha a lakosság és a pályázatok nem tartják el a szolgáltató szervezetet, akkor az önkormányzat vállán ismét 

csak egy pluszfeladat keletkezik. Osváth László egy Zala megyében végzett érdekes vizsgálatban mutatta be ezt 

a folyamatot, amelyből kiderült, hogy a szolgáltató szervezetek anyagi létalapja nagymértékben az 

önkormányzatoktól és a pályázatoktól függ. Sok esetben kifejezetten az önkormányzati forrásteremtésének 

eszközei azáltal, hogy egy olyan jogi formát kínálnak, amellyel más fajta pályázatokon is indulni lehet (pl. 
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teleházak). Ebből következően a polgármesternek nagy befolyása van a szervezetek működésére. Az adatokból 

jól kitűnt az, hogy hosszabb távon még a sikeres pályázatok is e függő viszonyt erősítik, mert a pályázat 

kifutásával a felépített rendszerek fenntartása rendszerint csak önkormányzati segédlettel volt lehetséges 

(Osváth, 2004: 11). 

4. V. 4. Néhány összegző gondolat 

A nonprofit szektornak arra kell számítania, hogy a jövőben felerősödik a verseny mindazokon a területeken, 

ahol a különböző szolgáltatások ellátásában jelentős az érdekeltsége a civil szervezeteken kívül a különböző 

állami, illetve piaci szereplőknek is. A folyamatra egyfajta „lefölözéses” megoldás a jellemző. Ez azt jelenti, 

hogy azok a szolgáltatások, amelyek esetleg jó üzletté válhatnak, nagyrészt piaci szereplőkhöz kerülnek,33 azok a 

szolgáltatások viszont, amelyeknek közvetlen a politikai haszna/kockázata van vagy lehet, maradnak az 

államnál/önkormányzatnál, a többivel pedig kínlódjanak a nonprofit szervezetek. Erre a versenyre a civilek 

nincsenek felkészülve. Nem világos, hogy ezekből milyen folyamatok lesznek a meghatározóak, így a 

versenyhelyzettel együtt járó konfliktusok éleződésére kell-e számítani, vagy inkább annak a felismerésére, 

hogy lehetőség, sőt szükség van a különböző szereplők közötti együttműködésre. Ugyanakkor az adatok azt is 

mutatják, hogy a közfeladatok ellátása egyre inkább az állam/önkormányzat-közeli szervezetek (pl. kht. vagy 

nonprofit gazdasági társaság) privilégiumává válik, ami alapján arra következtethetünk, hogy a 

közszolgáltatások ellátásában a valódi verseny nem a szektoron kívül – a piaci szervezetekkel – folyik, hanem a 

szektoron belül, az úgynevezett civil-nonprofit szektor (alapítványok, egyesületek) és az állami/önkormányzat-

közeli (a közalapítványok és közhasznú társaságok) szereplők között. 

  

Összefoglalva a kérdések a következő módon merülnek fel: 

1. Lehetséges-e olcsóbban, magasabb hatékonysággal és humanizáltabban ellátni az önkormányzatok és az 

állam által ellátandó szolgáltatásokat? 

2. Lehetséges-e és szükséges-e olyan szolgáltatásokat nyújtani a társadalom különböző csoportjainak, amely 

szolgáltatásokból a nonprofit szervezetek közvetítése nélkül ezek a csoportok nem is részesülnének? 

Az állami  „kötelezettségek”, szolgáltatások tényleges, fizikai értelemben is vett teljesítésének és az ennek 

átalakulásával együtt járó versenyhelyzetnek (a piac újrafelosztásának) legfontosabb terepét mindezeken belül a 

területi önkormányzatok jelentik. A rendszerváltás decentralizációs törekvései, amelyek az állam totális 

jellegének megváltoztatását tűzték ki politikai célul, egyik megoldásként a lokális döntések és lokális 

feladatellátások arányának jelentős növelését tartották célravezetőnek. E célkitűzéseket azonban a gazdaság és 

ezen belül a központi költségvetés elhúzódó válsága és a 90-es évek egymást követő kormányainak újra-

etatizáló törekvései miatt nem követte a közpénzek feletti önálló döntési jogok hasonló nagyságú 

decentralizálása. Ennek következtében a közösségi szolgáltatások kínálata és kereslete közötti egyre növekvő 

feszültség (mennyiségi és minőségi értelemben egyaránt) elsősorban a helyi hatalom problémájává vált. 

Ugyanakkor a helyi hatalom tulajdonában lévő ellátó intézmények környezetében jelentek meg legnagyobb 

számban azok az alternatív és döntő mértékben a nonprofit szektorba sorolt szerveződések, amelyek az 

előbbiekben feltett kérdésekre válaszokat próbálnak adni. 

A problémákat végül a következőképpen lehet összefoglalni: 

1. Az önkormányzatok egyelőre nem gondolják végig, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket önkormányzati 

hatáskörben kívánnak „tartani” (a törvényi szabályozás figyelembevételével), melyeket kívánnak 

„kiszervezni” a civil (nonprofit) és a profitorientált szféra irányába. Pedig a folyamat végiggondolása és 

önkormányzati politikába illesztése csökkenthetné az esetlegességeket, a kiszámíthatatlanságot és a 

bizalmatlanságot. Ezzel szemben tervezhetővé, nyílttá, átláthatóvá tenné a települési önkormányzat és a civil 

szervezetek kapcsolatrendszerét. Ez megteremthetné annak lehetőségét, hogy az önkormányzat „világosan” 

megfogalmazott igényeihez lehessen igazítani a pályáztatási rendszert, valamint az önkormányzati és civil 

szervezeti (emberi és anyagi) forrásokat. 

                                                           
33 Vígvári András kutatásai jól mutatják ezt a folyamatot, hiszen az általa megkérdezett önkormányzatok 92%-a kötött egy vagy több 

közfeladat ellátására szóló szerződést gazdasági társasággal (legtöbben kommunális hulladékgyűjtésre, illetve kommunális hulladék 

elhelyezésre). Gazdasági társaságokkal a megyei jogú városok önkormányzatai szerződtek a leggyakrabban, sőt a vizsgált önkormányzatok 
több mint kétharmadában gazdasági társaság részt vesz közfeladatot ellátó intézmény fenntartásában (Vígvári, 2007: 85). 
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2. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés – bár alacsony szinten – stabilizálódni 

látszik. Ezt bizonyítja az is, hogy az utóbbi néhány évben már a szerződéses együttműködések arányában 

kismértékű, de egyenletes növekedést mutat, abban nem tapasztalhatók hullámzások. Ezzel kapcsolatban 

továbbra is gond, hogy a szerződések rövid időtartamúak (több mint kétharmaduk egyéves időtartamra szól), 

valamint főleg azon szerveződések körére terjed ki, amelyekben az önkormányzat, vagy mint alapító, vagy 

valamely tisztségviselője révén vesz részt. Ez utóbbi megállapítás nem csak a szerződéskötésekre igaz, 

hanem a szervezeteknek juttatott összegekre is. 

3. Problémaként értelmezhető, hogy a helyi közösségi szolgáltatások kereslete és kínálata területén nem alakult 

ki versenyhelyzet a civil szféra szereplői között,34 ami a szolgáltatások piacának felosztottságára utal.35 Arról 

azonban csak sejtéseink vannak, hogy milyen rendezőelvek mentén (tevékenységterület, hatékonyság, széles 

körű ismertség stb.) történik az önkormányzati szolgáltatások ellátása vagy „kiszervezése”. 

                                                           
34 Bár feszültségek ezen a területen jól érzékelhetőek. 
35 Ez a piac az állami, önkormányzati, valamint piaci és nonprofit szereplők között oszlik meg. Az adatokból ugyanakkor kitűnik, hogy ezek 
a szereplők jól megférnek egymás mellett. 
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6. fejezet - Záró gondolat 

Amennyiben figyelmesen megvizsgáljuk a szervezetek fejlődését elősegítő jogszabályokat és intézkedéseket a 

’90-es évek elejétől kezdve (pl.: 1%-os tv., közhasznú tv., NCA, önkéntes tv., stb.) azt látjuk, hogy az eddig 

megszületett intézkedésekkel a szektor működésének keretei megteremtődtek, ezért a további cél csak a 

jelenlegi struktúra aprólékos átalakítása lehet. Ugyanis még mindig keverednek a nonprofit formák és funkciók, 

nem határolható pontosan körül a „civil”, illetve a „félállami” nonprofit szektor; emellett a szektor politikai-

gazdasági jelentősége sem tisztázódott. Az egyesületi és alapítványi szabályozás strukturális visszáságai, 

szabályozatlanságai vagy túlszabályozottságai megnehezítik, „életszerűtlenné” teszik e szervezetek 

rendeltetésszerű működését. Az álammal, önkormányzatokkal összefonódott nonprofit szervezetek 

szabálytalanságokra, visszásságokra adnak alkalmat, míg a „klasszikus” civil szervezetek lépéshátrányba 

kerülhetnek velük szemben. Nem átlátható és nem konzisztens az állami finanszírozási rendszer; a civil 

szervezetekkel szemben hierarchikus felállást tükröző patriarchális támogatási mentalitás, nem pedig a partneri 

szemléletet tükröző szerződéses mentalitás a jellemző. Az „NCA-kísérletét” ebből a szempontból sikertelennek 

nevezhetjük, hiszen csak csökkenteni nem megváltoztatni tudta ezt a mentalítást (Kákai, 2005: 514). Megindult, 

majd elakadt a jogalkotás reformja, amely a korábbiaknál nagyobb figyelmet fordít az érintettek döntéshozatalba 

történő befolyására, ám ez még nem oldja meg az intézményesített érdekegyeztetési fórumok és a lobbizás 

szabályozatlanságának visszásságait. Ugyanakkor a jövőre vonatkozó elképzelések végiggondolása folyamán 

azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a jelenlegi rendszer, így az állam szerepének újra gondolása, időszerűvé 

vált. Amennyiben elfogadjuk annak szükségességét, hogy újra kell definiálni az állam szerepét, ebben az 

esetben elengedhetetlen a fentebb leírtak figyelembe vételével a civil szervezetek állami feladat átvállalásának 

újra értelmezése, finanszírozási hátterének átgondolása, átláthatóvá tétele, valamint a feladatok újraosztásával az 

eddigi normatív támogatási rendszer kiszélesítése. 

Mindezek ellenére sajnos egyelőre lekerülni látszik a napirendről a hazai civil szektor jogi és gazdasági 

szabályozásának átfogó felülvizsgálata és konzisztenssé tétele. A jogi szabályozás jelenlegi bizonytalanságai, 

belső ellentmondásai és következetlenségei a civil szereplőknek igen sok kellemetlenséget, a szervezeteknek és 

a társadalomnak pedig igen sok kárt okoznak. a szervezetek működésére és gazdálkodására vonatkozó 

jogszabályok és a hozzájuk kötődő jogértelmezések, illetve joggyakorlati útmutatások oly mértékben 

terjedelmesek és kaotikusak, hogy az már a jogbiztonságot veszélyezteti. A köztük való eligazodás – nem csak a 

kis civil szervezetek, de a jogalkalmazók számára is – nehézséget okoz. Az egymásnak ellentmondó, a 

jogszabályokból le nem vezethető, kiszámíthatatlan jogalkalmazói döntések, csak úgy, mint az eleve 

betarthatatlan jogszabályok – tovább rontják a jogkövető magatartás esélyeit, és tovább csökkentik a 

demokratikus intézményekbe vetett bizalmat. 

Ha szükséges módosításokkal sikerülne a teljes civil intézményegyüttes problémáira reagáló, átfogó, jól 

strukturált, szervezetméretek szerint differenciált szabály-, követelmény- és támogatási rendszert, áthidaló 

működési feltételeket teremteni, az a civil szektorban igen sok – eddig a szabályok útvesztőiben elpazarolt – 

energiát szabadíthatna fel.   

A civil társadalom véleményem szerint akkor válik igazán civil mentalitássá Magyarországon és a volt 

posztkommunista országokban, hogyha levetkőzi a posztkommunista etatizmus hatásait. Ehhez 

magánkezdeményezésre, a pluralizmus felvállalására, mint igazi civil alapra van szükség. A civil az 

állampolgár, a civil szervezetek a polgárok szabad egyesülései, akik önkéntes munkájuk során közösségi 

feladatokat oldanak meg. A kommunizmus után tehát a „gyámkodó demokratikus despotizmus” trendjétől a 

civil társadalomnak távolságot kell tartania, és azzal szembeállítani az autonómia, a szolidaritás, a kreativitás 

szellemét. Tehát azt mondhatjuk, hogy miközben a társadalmi problémák egyre szembetűnőbbek, az állami 

szerepvállalás pedig egyre kisebb területekre szorul vissza, így egyre inkább felértékelődnek(hetnek) a civil és 

az üzleti világ ezen problémák megoldásában való érdekeltsége, egymásrautaltsága és együttműködése. 
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8. fejezet - Függelék 

1. VIII. 1. Fogalmak1
 

1.1. VIII. 1. 1. Alapítvány 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A §-a (melyet az 1987. évi XI. tvr.-e módosítottak) 

értelmében magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a 

továbbiakban együtt: alapító) – tartós közérdekű célra – alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány 

elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány javára a célja 

megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány jogi személy. Az alapítvány a bírósági 

nyilvántartásba vételével jön létre. Az alapítvány működése felett az ügyészség a reá vonatkozó szabályok 

szerint törvényességi felügyeletet gyakorol 

1.2. VIII. 1. 2. Egyesület 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 61. §-a értelmében az egyesület olyan önkéntesen 

létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, 

nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Tevékenysége a 

szolgáltatásokon kívül gyakran érdekképviseleti, érdekérvényesítési akciókra is kiterjedhet. Az egyesület jogi 

személy. Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Az egyesület a vagyonával önállóan 

gazdálkodik. Egyesület elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatására nem alapítható. 

1.3. VIII. 1. 3. Egyesülés 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/H. §-a értelmében az egyesülés a tagok által 

gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági tevékenységük összehangolására, valamint 

szakmai érdekeik képviseletére alapított jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság. Az egyesülés 

saját nyereségre nem törekszik, vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen 

felelnek. Az egyesülés az összehangolási feladatok teljesítését segítő egyéb szolgáltatási és közös gazdálkodási 

tevékenységet is végezhet. Az egyesülés a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. Az 

„egyesülés” elnevezést a kooperációs társaság cégnevében fel kell tüntetni. Az egyesülésre vonatkozó részletes 

szabályokat külön törvény állapítja meg. Alapításukat és működésüket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 

IV. törvény 317-331. §-ai szabályozzák. 

1.4. VIII. 1. 4. Érdekképviselet 

A munkáltatók, a munkavállalók (pl. szakszervezet), és a szakmai- és foglalkozási csoportok (pl. kamarák), 

valamint az egyesülési jog alapján létrehozott szervezetek érdekeinek képviseletére, védelmére létrehozott 

szervezet.. 

A Fővárosi bíróság értelmezésében az érdekképviseleti célra alapított szervezet legtágabb értelemben bármely 

szakmai, társadalmi csoport érdekképviseletét jelenthet. Ilyen szervezet lehet köztestület, egyesülés, 

szakszervezet, egyesület stb. Ennél szűkebb értelemben érdekképviseleti célra alapított szervezeten a társadalmi 

szervezet gyűjtőkategóriába tartozó szervezeteket is érthetjük, ide tartoznak a pártok is. A disszertációban az 

érdekképviseletek kifejezést szűkebb értelemben, csak a munkavállalói (pl. szakszervezet) és a szakmai- 

munkáltatói érdekképviseleteket értve alatta használom. 

1.5. VIII. 1. 5. Közalapítvány 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74. §-a szerint a közalapítvány olyan alapítvány volt, 

amelyet az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi és/vagy kisebbségi önkormányzat közfeladat ellátásának 

folyamatos biztosítása céljából hozhat létre. Közfeladatnak minősül az az állami vagy helyi önkormányzati 

feladat, amelynek ellátásáról – jogszabály alapján – az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

                                                           
1 Az egyes szervezetek leírásához Bocz János (Bocz, 2009: 271-276), valamint Bartal Anna Mária (Bartal, 2005: 24-27) által készített 
meghatározásokat használtam. 



 Függelék  

 118  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A közalapítvány létrehozása nem érintette az államnak, illetve az önkormányzatnak a feladat ellátására 

vonatkozó kötelezettségét. Törvény közalapítvány létrehozását kötelezővé tehette. Közalapítvány alapítására 

jogosult szerv alapítványt csak közalapítványként hozhatott létre. 

2006-ban az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló 2006. évi LXV. törvény alapján új közalapítványokat már nem lehet létrehozni, a meglévőkre szigorúbb 

szabályozást léptettek érvénybe, számos közalapítványt pedig megszűntettek, vagy feladataikat más 

szervezetekhez integráltak. A közalapítványi vagyont az eredeti alapítványi célhoz hasonló célra kellett 

felhasználni. 

1.6. VIII. 1. 6. Köztestület 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 65. §-a értelmében a köztestület önkormányzattal és 

nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a 

tagságához, illetőleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A törvény 

meghatározhat olyan közfeladatot, amelyet a köztestület köteles ellátni. A köztestület a közfeladat ellátásához 

szükséges – törvényben meghatározott – jogosítványokkal rendelkezik, és ezeket önigazgatása útján érvényesíti. 

A köztestület jogi személy. Köztestület különösen a Magyar Tudományos Akadémia, a gazdasági, illetve a 

szakmai kamara. Célja érdekében akkor végezhet vállalkozási tevékenységet, ha a létesítéséről szóló törvény ezt 

megengedi. Működésének elveit nem a tagság, hanem a törvényhozó határozza meg. A köztestületekre – ha 

törvény eltérően nem rendelkezik – az egyesületekre – vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

1.7. VIII. 1. 7. Közhasznú társaság 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 65. §-a értelmében a közhasznú társaság közhasznú – a 

társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet 

rendszeresen végző jogi személy. A közhasznú társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú 

tevékenység elősegítése érdekében folytathat; a társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a 

tagok között. 

A közhasznú társaságra – a Ptk-ban meghatározott eltérésekkel – a gazdasági társaságokról szóló törvénynek a 

gazdasági társaságokra irányadó közös szabályait, valamint a korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. A társasági szerződésben meg kell határozni a közhasznú társaság által 

végzett közhasznú tevékenységet és – szükség szerint – az általa folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységet. 

Közhasznú társaság alapítható úgy is, hogy az egyes jogi személyek vállalata – ideértve azt a vállalatot is, 

amelynek cégnevében az intézet megjelölés szerepel –, illetve a gazdasági társaság közhasznú társasággá alakul 

át. Ebben az esetben a közhasznú társaság válik az egyes jogi személyek vállalata (intézete), illetve a gazdasági 

társaság jogutódjává. 

A közhasznú társaságnak az alapítására megfelelően alkalmazni kell a gazdasági társaságok átalakulására 

vonatkozó szabályokat, kivéve, ha a jogelőd korlátolt felelősségű társaság, amelyből a társasági szerződés 

megfelelő módosításával hozható létre közhasznú társaság. A közhasznú társaság a cégjegyzékbe való 

bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. A közhasznú társaság elnevezést – vagy annak „kht.” rövidítését – a 

társaság cégnevében fel kell tüntetni. A közhasznú társaságnál felügyelő bizottság létrehozása és könyvvizsgáló 

választása kötelező. Közhasznú társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal 

egyesülhet, illetve csak közhasznú társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve szétválásra a gazdasági 

társaságokra vonatkozó törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. §-a értelmében 2007. július 1. után közhasznú 

társaság nem alapítható. A 2007. július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló 

közhasznú társaság 2009. június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint működhet tovább. A 

közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése módosításával nonprofit 

korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át, vagy 

jogutód nélküli megszűnését határozhatja el. A közhasznú társaság 2009. június 30-ig köteles a cégbíróságnál 

nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét kérni, vagy jogutód nélküli megszűnését a 

cégbíróságnak bejelenteni. E határidő eredménytelen eltelte után a cégbíróság a társasággal szemben a 

megszűntnek nyilvánítás törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazza. Ahol törvény közhasznú társaságot 

említ, azon – a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglaltak kivételével – 2009. június 30-ig közhasznú 

társaságot, illetve nonprofit gazdasági társaságot, 2009. július 1-jétől pedig kizárólag nonprofit gazdasági 

társaságot kell érteni. 
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1.8. VIII. 1. 8. Nonprofit gazdasági társaság 

Alapításukat és működésüket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szabályozza. A törvény 4. §-

a szerint a gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is 

alapítható (nonprofit gazdasági társaság). Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában – tehát lehet 

közkereseti társaság (kkt.), betéti társaság (bt.), korlátolt felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.) – 

alapítható és működtethető. Mivel a nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és 

működtethető nem önálló gazdasági társasági típus, nem önálló cégforma. A gazdasági társaságok mind a négy 

formája működhet nonprofit jelleggel. A gazdasági társaság nonprofit jellegét a gazdasági társaság cégnevében a 

társasági forma megjelölésénél fel kell tüntetni. A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége – más gazdasági 

szervezetekkel ellentétben – nem irányulhat jövedelemszerzésre, a társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet 

csak kiegészítő jelleggel folytathat, és a társaság esetleges nyeresége a tagok (részvényesek) között nem 

osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

A nonprofit társaság közhasznú tevékenységet is folytathat, ha ennek mibenlétét meghatározza a társasági 

szerződésben (alapszabály, alapító okirat) és megfelel a közhasznú szervezetekről szóló törvény kritériumainak. 

Külön törvény határozza meg, hogy a nonprofit gazdasági társaság milyen előfeltételek fennállása esetén 

minősül közhasznú szervezetnek, és ehhez milyen követelményeket kell teljesítenie. Vagyis, a közhasznú 

szervezeti minőséget – a társaság alapításakor vagy később – kérelemre a cégjegyzéket vezető megyei (fővárosi) 

bíróság (a továbbiakban: cégbíróság) állapítja meg. A közhasznú szervezeti jelleget cégnevében a nonprofit 

gazdasági társaság feltüntetheti. A társaság így közhasznú jogállásúvá válhat, de azt az egyes kedvezmények 

csak akkor illetik meg, ha kérelme alapján a bíróság a közhasznú jogállását megállapítja. 

Ha a nonprofit gazdasági társaság egyben közhasznú szervezet is, úgy jogutód nélküli megszűnése esetén a 

vagyon nem osztható fel. A tartozások kiegyenlítését követően tagjainak (részvényeseinek) csak a 

megszűnéskori saját tőke adható ki, legfeljebb a tagok (részvényesek) vagyoni hányadának teljesítéskori értéke 

erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat, a társasági szerződés (alapszabály, alapító 

okirat) rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ha ilyen rendelkezést a létesítő okirat nem tartalmaz, akkor a 

cégbíróság – az alapítványi szabályokhoz hasonló módon – a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit 

gazdasági társaság által betöltött közfeladatokkal azonos vagy azokhoz hasonló közérdekű célra fordítja. 

Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a már működő gazdasági társaság legfőbb szerve 

elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködést. Nonprofit gazdasági társaság más 

társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal 

egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 

Az adózási jogszabályok a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozóan – a társasági adó törvény kivételével – 

nem tartalmaznak különleges szabályokat, még abban az esetben sem, ha a nonprofit gazdasági társaság 

közhasznú besorolással rendelkezik. A jelenleg érvényes jogszabályok alapján a nonprofit gazdasági társaságok 

általános adóalanyok, s nem illeti meg őket sem adómentesség, sem adókedvezmény. 

A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény értelmében azonban a közhasznú és a kiemelkedően 

közhasznú nonprofit gazdasági társaságok adómentességet élveznek azon bevételeikkel kapcsolatban, ami 

szerződés alapján átvállalt közfeladat ellátásából származik. Ennek alapján a közhasznú bevételük azon része 

adómentes, amely helyi önkormányzattal, vagy költségvetési szervvel (társadalmi közös szükséglet 

kielégítéséért felelős szervvel) folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött, a szolgáltatásért felszámítható díj 

mértékét és a díj változásának feltételeit is tartalmazó szerződés alapján folytatott tevékenységből származik. A 

közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit gazdasági társaságok esetében viszont az általános szabályok 

szerint állapítják meg az adóalapot és az adófizetési kötelezettséget. 

1.9. VIII. 1. 9. Társadalmi szervezet 

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. §-a szerint a magánszemélyek, a jogi személyek, valamint 

ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei – tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint – 

társadalmi szervezetet hozhatnak létre. A társadalmi szervezet olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal 

rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, 

és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 

Társadalmi szervezet minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az 

Alkotmánnyal, és amelyet törvény nem tilt. Társadalmi szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási 
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tevékenység végzése céljából nem alapítható, de célja érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az 

egyesülési jog alapján fegyveres szervezet nem hozható létre. Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az 

Alkotmány 2. §-ának (3) bekezdését, nem valósíthat meg bűncselekményt és bűncselekmény elkövetésére való 

felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. 

A társadalmi szervezet, a társadalmi szervezetek szövetsége, továbbá – ha az alapszabály így rendelkezik – a 

társadalmi szervezetek szervezeti egysége jogi személy. A társadalmi szervezetnek az a szervezeti egysége 

nyilvánítható jogi személlyé, amelynek önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint a működéséhez 

szükséges vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkezik. A társadalmi szervezet megalakulását követően kérni 

kell annak bírósági nyilvántartásba vételét. A társadalmi szervezet a nyilvántartásba vétellel jön létre. Nem 

minősül társadalmi szervezetnek a magánszemélyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége, 

amelynek működése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott tagsága vagy az egyesülési törvényben 

meghatározott szervezete. 


