
A Nonprofit Kutatócsoport Egyesület „Gyakorlat és kutatás” prog-

ramjának eredményeként készült el négy tájékoztató füzet a nonprofit

vezetôk, a média, a politikusok, a kormányzati szakemberek és az ado-

mányozók számára.

A füzetek elkészítésével  próbáltunk hasznos információkkal szolgálni

az érintett szakterületek képviselôinek a nonprofit szektorról, illetve az

eddig megjelent és általunk feltérképezett kutatások eredményeirôl.

Reméljük, hogy hasznos ismeretekkel gazdagítjuk a nonprofit területtel

kapcsolatban álló, illetve, majdan kapcsolatba kerülô szakemberek tárházát.
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Mit érdemes tudni 
A kormányzati szakembereknek

a nonprofit kutatásokról?

A SZERKESZTÔ ELÔSZAVA

A nonprofit kutatás a kilencvenes években a szektor fejlôdésével párhuzamosan

bontakozott ki. Eredményei – legalábbis részben – beépültek a különbözô szak-

mai, kormányzati és politikai dokumentumokba, elôterjesztésekbe, ajánlásokba,

törvénykoncepciókba, megjelentek a sajtóban és a nonprofit szervezetek hírleve-

leiben, az ernyôszervezetek és érdekképviseletek vitaanyagaiban. Gyakorlati fel-

használásuk azonban korántsem teljes körû, mi több, számos fontos tudományos

megállapítás egyáltalán nem jut el a potenciális felhasználókhoz. A kutatási prog-

ramok nem mindig illeszkednek a civil szervezetek, valamint a nonprofit szektor-

ral kapcsolatban álló adományozók, médiaszakemberek, állami döntéshozók igé-

nyeihez. Ezeket az igényeket a kutatók nem feltétlenül ismerik, és nem mindig

tudják kielégíteni. 
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Ahhoz, hogy a kutatók és a gyakorlati szakemberek megtanulják egymás nyel-

vét, partneri viszonyt alakítsanak ki, és kiépüljenek az együttmûködés mechaniz-

musai, mindkét félnek sok fontos lépést kell megtennie. Ezek egyikének szántuk

a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület „Gyakorlat és kutatás” programját, amelyet

a Charles Stewart Mott Alapítvány támogatásával 2001. májusában indítottunk el.

A program legfontosabb céljai a következôk voltak:

– a nonprofit kutatások alapján megfogalmazható, gyakorlati szempontból is

fontos tanulságok levonása;

– a tudományos elemzések iránti kielégítetlen szükségletek feltárása, a felhasz-

nálók szempontjait elôtérbe helyezô kutatási irányok felvázolása;

– a gyakorlati szakemberek és a kutatók közötti kommunikáció és együttmû-

ködés javítása;

– a kutatási eredmények „felhasználó-barát” közzététele, mindennapos alkal-

mazásuk megkönnyítése.

E célokat egész sor különbözô módszer és eszköz alkalmazásával próbáltuk el-

érni. Interjút készítettünk olyan szakemberekkel, akiknek szerepkörüknél fogva

szükségük lehet a nonprofit kutatásokból származó ismeretekre. A tôlük hallott

véleményeket, elképzeléseket és az általuk megfogalmazott igényeket is szem elôtt

tartva a szektor néhány vezetô kutatója és meghatározó gyakorlati szakembere rö-

vid tanulmányokban foglalta össze a gyakorlati szempontból relevánsnak látszó

kutatási eredményeket. Végül elkészült négy részletekbe menô áttekintés azokról

az információkról, amelyek az adományozók, a nonprofit vezetôk, illetve a civil

szférával kapcsolatban álló kormányzati szakemberek és újságírók munkáját segít-

hetik.

Párhuzamosan összeállítottuk a rendszerváltás óta a nonprofit szektorról ma-

gyar nyelven megjelent könyvek és folyóiratcikkek bibliográfiáját. A hozzáférhetô

anyagokat fizikai valójukban is összegyûjtöttük, ezek a Budapesti Közgazdaságtu-

dományi és Államigazgatási Egyetem Könyvtárában az érdeklôdôk rendelkezésé-

re állnak. Elkészült a program honlapja (www.nonprofitkutatas.hu) is. Ezen a fen-

tiekben felsorolt anyagok mindegyike megtalálható, sôt, teljes egészében letölthe-

tô róla számos olyan korábbi kiadvány (például a nemzetközi összehasonlító ku-
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tatások 1990-es és 1995-ös eredményeit ismertetô két könyv, a nyugati szakiro-

dalom meghatározó tanulmányait tartalmazó kötet, az utóbbi 10 év folyamatait

elemzô statisztikai összefoglaló) is, amely nyomtatott formában egyáltalán nem

érhetô el. Szintén kint van a honlapon a bibliográfia, ebben tárgyszó, címek és

szerzôk szerint egyaránt lehet keresni. A „Fórum” rovat arra is lehetôséget kínál,

hogy az érdeklôdôk felvegyék a kapcsolatot a kutatókkal, véleményt és infor-

mációkat cseréljenek.

Munkánk utolsó, egyben „legkézzelfoghatóbb” eredménye ez a füzet, amely

a kormányzati szakemberek és politikusok számára próbálja röviden (a honlapon

elérhetô tanulmányoknál sokkal rövidebben és vázlatosabban) összefoglalni a

nonprofit kutatással öszszefüggô ismereteket. Arra természetesen nem vállalkoz-

hat, hogy minden fontos tudományos megállapítást felsoroljon. Törekszik viszont

a célközönség szempontjából legnagyobb érdeklôdésre számot tartó és a legin-

kább vitatott, legtöbb tévhit és bizonytalanság övezte kérdések kutatási adatokon

alapuló megválaszolására. Útmutatást ad a továbblépéshez azok számára, akik a

részletesebb információk megszerzése érdekében mélyebben is meg kívánnak is-

merkedni a nonprofit kutatásokkal. A füzet végén található kisszótár nemcsak a

nonprofit szektor szervezeteinek és jelenségeinek leírására használt fogalmak rö-

vid meghatározását, hanem az adott jelenség méreteinek jellemzésére alkalmas

elemi statisztikai adatokat is tartalmazza.

Ôszintén reméljük, hogy a rendelkezésre álló – nemzetközi összehasonlításban

is kivételesen gazdag – kutatási anyagból sikerült olyan információkat összegyûjte-

nünk és a gyakorlat nyelvére lefordítanunk, amelyek nemcsak a napi tapasztalatok tá-

gabb összefüggésekben való elhelyezését és a többi nonprofit szereplô magatartásá-

nak megértését segítik, hanem a hétköznapi munkában is hasznosak lesznek. 

Harsányi László
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Demokratikus rendszerekben a hatalomgyakorlás két részbôl áll: egyrészt az ope-

ratív hatalmi mûködésbôl, másrészt e mûködés társadalmi, civil kontrolljából. A

hatalom döntéseinek legitimitása – kormányzati és önkormányzati szinten egy-

aránt – nagymértékben függ a civil kontroll mûködésétôl. Ugyanakkor a non-

profit szervezetek a társadalmi problémák kezelésében is aktív szerepet vállalnak.

Esetenként támogatóként, máskor szolgáltatásaikkal segítik az állami ellátó rend-

szerek mûködését, kiegészítik azok kínálatát, rugalmasabbá, személyre szabottab-

bá teszik a jóléti szolgáltatásokat. A mindenkori kormánynak és az önkormányza-

toknak tehát érdeke, hogy az állami és a nonprofit szektor között átlátható, vilá-

gosan szabályozott, a civil szervezetek sokszínûségéhez igazodó kapcsolat- és

együttmûködési rendszer alakuljon ki. 

A kormányzati és önkormányzati szakembereknek elsôsorban a szûkebb tevé-

kenységi területükön mûködô nonprofit szervezetekkel kapcsolatos konkrét infor-

mációkra van szükségük, de gyakran kerülnek olyan helyzetbe is, amikor hasznát

láthatják a nonprofit kutatások eredményeinek. A nonprofit szektorral kapcsolatos

kormányzati politika kidolgozása, a szektor jogi és gazdasági szabályozásának ala-

kítása, a civil szervezeteknek szánt támogatások szétosztása, a nonprofit szerveze-

tekkel kötött szerzôdések elôkészítése, a szolgáltatási együttmûködés és a civil

szférával folytatott párbeszéd során egyaránt felmerülhetnek olyan kérdések, ame-

lyek megválaszolásához a nonprofit kutatás adhat támpontokat. Akár a tényleges

helyzet megismerése, a problémák gyökereinek feltárása, akár a lehetséges (másutt

esetleg már bevált) megoldások megkeresése a cél, mindenképpen indokolt a ko-

rábban már felhalmozott tudásból kiindulni. Ilyenkor fontossá válik, hogy a poli-

tikusok és kormányzati szakemberek eligazodjanak a tudományos megállapítások

között, ki tudják választani az adott körülmények között hasznos információkat,

vagy ezek hiányában hozzáértéssel rendeljék meg a számukra szükséges kutatáso-

kat.

Általános tapasztalat, hogy az utóbbi években a nonprofit szervezetek megke-

rülhetetlenné váltak. Ott vannak a nyitott jogalkotásban, igényt tartanak a bele-

szólásra, fellépnek a legkülönbözôbb érdekek képviseletében, fontos partnerek a

közfeladatok ellátásában, számolni kell velük a fejlesztési stratégiák és a kormány-
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zati programok kialakításában. Következésképpen mind gyakrabban van szükség

azokra az információkra, amelyek a nonprofit szektor egészérôl és egyes részterü-

leteirôl szóló tudományos és statisztikai elemzésekben lelhetôk fel. Az európai

uniós csatlakozás után feltehetôleg még inkább szükség lesz ezekre az ismeretek-

re, hiszen az Unióban a szubszidiaritás alapelvnek, a társadalmi párbeszéd bizto-

sítása alapkövetelménynek számít.

Ez a rövid füzet természetesen nem adhat részletekbe menô áttekintést a kü-

lönbözô célokra és különbözô szinteken felhasználható kutatási eredményekrôl.

Mindössze arra vállalkozik, hogy 

– eloszlasson néhány a nonprofit szektor egészével kapcsolatos közkeletû té-

vedést;

– vázlatosan áttekintse a nonprofit szervezetekkel való együttmûködés során

felhasználható ismereteket;

– segítséget nyújtson a kutatási információk fellelésében és felhasználásában,

értelmezésében.

A füzet szerkezete megfelel a fenti céloknak, az egymást követô fejezetek ezek

sorrendjében foglalják össze a kutatásokból leszûrt, gyakorlati felhasználásra is al-

kalmasnak látszó ismereteket, valamint a tudományos eredmények közötti eliga-

zodáshoz szükséges elemi információkat.
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Fogalomhasználat
Azon társadalmi és gazdasági szervezeteket, amelyek nem államiak, nem profitori-

entáltak, és amelyeket bizonyos fokú intézményesültség, önkéntesség és a közjó

szolgálata jellemez, nonprofit szervezeteknek, összességüket nonprofit szektornak
nevezzük. A magyarországi fogalomhasználatban ma ez a legelterjedtebb elneve-

zés. Ugyanakkor a köznyelvben gyakran találkozhatunk egy leszûkített értelme-

zéssel is. A hétköznapi szóhasználatban a nonprofit szervezet megnevezés eseten-

ként arra szolgál, hogy a professzionális, fizetett alkalmazottakkal dolgozó, töb-

bé-kevésbé intézményesült szervezeteket a civil társadalom spontán szervezôdése-

itôl megkülönböztesse.

Civil szervezet alatt néha a civil társadalom képviseletében fellépô, máskor csak

az önkéntes alapon, általában fizetett munkaerô nélkül mûködô szervezeteket ér-

tik, de a civil szféra elnevezés a nonprofit szektor szinonimájaként is használatos.

Gyakran felmerülô kérdés, hogy milyen kapcsolat van a civil társadalom és a non-

profit szektor között, mennyiben tekinthetô civilnek a szektor, illetve egy-egy

nonprofit szervezet. A civil társadalom fogalma egyrészt tágabb, másrészt szû-

kebb, mint a nonprofit szektoré. Tágabb, mert nemcsak a hivatalosan bejegyzett

nonprofit szervezetek tartoznak bele, hanem az állampolgárok nem intézménye-

sült önkéntes szervezôdései is (például informális közösségek, társadalmi mozgal-

mak, szomszédsági együttmûködések stb.). Ugyanakkor szûkebb is, mert nem

foglalja magában azokat a nonprofit szervezeteket (közalapítványokat, köztestü-

leteket, közhasznú társaságokat), amelyek nem civil kezdeményezésre jöttek létre.

Lényegében a nonprofit fogalom szinonimájának tekinthetôk az olyan elneve-

zések, mint a harmadik szektor, az önkéntes szervezetek és a nem kormányzati

szervezetek (NGO = non-governmental organization), mivel ezekben ugyanazon

jelenség értelmezésének árnyalati különbségei tükrözôdnek. A harmadik szektor
megnevezés az állami és a piaci szektortól való megkülönböztetést szolgálja, azt

hangsúlyozza, hogy a nonprofit szervezetek önálló szektort alkotnak. Önkéntes
szervezetekrôl rendszerint akkor beszélünk, ha a tagok és támogatók által végzett

önkéntes munka fontosságára kívánunk rávilágítani. Az NGO elnevezés azoknak

a nemzetközi szervezeteknek (például ENSZ, Világbank) a dokumentumaiból ke-
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rült át a hazai szóhasználatba, amelyek – bár elsôdleges partnereik továbbra is a

nemzeti kormányok maradtak – a társadalom más képviselôi felé is nyitni kíván-

tak, s így számukra az új partnerszervezetek nem kormányzati jellege különös je-

lentôséggel bírt. 

A kutatási anyagok gyakorlott olvasói számára már a fogalomhasználat is el-

árulja, hogy az egyes tanulmányok milyen megközelítésbôl vizsgálják a szektor je-

lenségeit. Például a harmadik szektor, nonprofit szervezetek elnevezést általában

a statisztikai, közgazdaságtani, szociológiai, a nem kormányzati szervezetek, civil

társadalom elnevezést pedig fôképp a politológiai irodalomban használják.

Ritka botrányok, sûrû elôítéletek
A nonprofit szektor, s fôként az alapítványok kapcsán gyakori elôítélet, hogy ezek

a szervezetek a gazdasági visszaélések és a pénzmosás színterei. Akik ezt az elôíté-

letet osztják, valószínûleg igen keveset tudnak a mintegy 47 ezer szervezetet

számláló magyar nonprofit szektor tényleges összetételérôl és jövedelmi viszonya-

iról.

A nonprofit szektor szerkezete, 2000

Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2000

A szektor két domináns szervezeti formája az egyesület és az alapítvány, ezek

teszik ki az összes nonprofit szervezet 87 százalékát. Ugyanakkor az összes bevé-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Szervezetszám

Összes bevétel

Állami támogatás

Alapítvány, egyesület Érdekképviselet
Közalapítvány, köztestület, kht
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telnek és az állami támogatásoknak egyaránt kevesebb mint fele jut el hozzájuk.

Körükben igen magas (több mint 50 százalékos) azoknak a kisméretû, helyi szer-

vezeteknek az aránya, amelyek mûködésüket fôleg a hozzájuk kötôdô tagok és tá-

mogatók befizetéseire és önkéntes munkájára alapozzák.

Az alapítványok és egyesületek több mint felének az éves bevétele 50 ezer Ft

alatt marad. Ugyanakkor a valóban nagy összegekkel gazdálkodó, 500 millió Ft

feletti bevételû szervezeteknek több mint kétharmada az államközeli nonprofit

szervezetek (közalapítványok, köztestületek, közhasznú társaságok) kicsiny cso-

portjába tartozik. Ez a csoport az állami és önkormányzati támogatások legna-

gyobb felhasználója, s a pénzügyi problémák, botrányok, döntéshozatali visszás-

ságok legnagyobb része ebben a körben jelentkezik. 

A politikai és gazdasági surranópálya sztereotípiája
Meglehetôsen elterjedt és nehezen csökkenthetô az az elôítélet, mely szerint a ci-

vil szféra tipikus résztvevôi, szereplôi olyan emberek, akik a politikában és a ko-

molyabb üzleti tevékenységekben nem tudnak sikeresek lenni. Politikai ambíciói-

kat ezért mintegy „vigaszágon”, civil szervezetek létrehozásával igyekeznek érvé-

nyesíteni, a nonprofit szervezetekben szerzett pozíciók révén próbálnak bekerül-

ni a döntéshozatalba, befolyásra szert tenni az elosztás szférájában.

Bár elôfordulnak kivételes példák, amelyek e sztereotípiákat igazolják, aki ala-

posabban megismeri és megérti a nonprofit szektor szerkezetét és mûködését, az

könnyen átláthatja ezeknek az elôítéleteknek a hamisságát. Az utóbbi évtizedben

számos társadalmi-gazdasági probléma éppen a civil kezdeményezések nyomán

vált kezelhetôvé, számos fontos cél kizárólag a nonprofit szervezetek közremûkö-

désével valósulhatott meg. Az itt dolgozó emberek többsége az ügy iránti szim-

pátiája, elkötelezettsége miatt vállalt szerepet a szektorban. 

Máig is nagyon sok kisebb-nagyobb alapítvány erôfeszítései járulnak hozzá a

közintézmények (iskolák, kórházak, múzeumok, könyvtárak stb.) talpon maradá-

sához és fejlôdéséhez. Számtalan innovatív civil kezdeményezés szolgálja az okta-

tás, a szociális ellátás és az egészségügy korszerûsítését és fontos társadalmi prob-

lémák (környezetszennyezés, hajléktalanság, munkanélküliség, alkoholizmus,
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drogfogyasztás stb.) enyhítését. Még az alapvetôen rétegigényeket kielégítô tevé-

kenységekrôl (avantgárd mûvészeti produkciók, hagyományôrzés, sport és rekre-

ációs szolgáltatások stb.) is elmondhatjuk, hogy közvetve fontos közösségi funk-

ciókat (a kultúra fejlesztése, a nemzeti és kisebbségi identitások erôsítése, az

egészség megôrzése stb.) töltenek be. Ugyanez érvényes az elsôsorban saját tag-
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jaikat szolgáló jog- és érdekvédelmi, önsegélyezô és klubjellegû szervezetekre is,

amelyek többsége felbecsülhetetlen társadalmi integrációs és indikátor szerepet

játszik.

Az államfüggô nonprofit szektor tévképzete
Kétségtelen, hogy a kormányzati szervezetek a kilencvenes években egymás után

hozták létre a nagy állami alapítványokat, amelyeknek a kulturális élet, az ifjúság-

védelem, a vállalkozásfejlesztés, a munkahelyteremtés, a szociális ellátás stb. terü-

letére szánt állami támogatások pályázati úton történô elosztásáról kellett gondos-

kodniuk. Országos jelentôségû tudományos, kulturális és szociális intézményeket

alakítottak át elôbb alapítvánnyá, majd közalapítvánnyá, köztestületté, közhasznú

társasággá. A helyi önkormányzatok szintén követték a központi kormány példá-

ját. Mindez sokakban azt a benyomást keltette, hogy a magyar nonprofit szektor

az „állami köldökzsinóron függ”, a kezdeményezések és a szektorba áramló pén-

zek egyaránt igen nagy részben a kormányzati oldalról jönnek. Ezt a hiedelmet az

adatok egyértelmûen cáfolják.

0%

Magyarország
1990

Magyarország
1995

Magyarország
2000

Nyugat-Európa
1995

20%

40%

60%

Az állami támogatások százalékos aránya a  nonprofit szektor összes 

bevételéhez viszonyítva 

Forrás: Salamon és szerzôtársai, 1999; Kuti, 1996; Nonprofit szervezetek Magyarországon,

2000.
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A kormányzat, az önkormányzatok és a költségvetési intézmények a nonpro-

fit szervezetek alig egytizedének alapításában vettek részt, s körülbelül kétötödé-

nek nyújtanak kisebb-nagyobb támogatást. A szektor állami támogatottsága, bár

lassú növekedést mutat, még mindig messze elmarad a nyugat-európaitól.

Ezek az adatok egyértelmûen azt mutatják, hogy az állami pénzek nonprofit

szektorba való átcsoportosítása fontos volt ugyan, de nem játszott meghatározó

szerepet a szektor fejlôdésében.

Alábecsült magántámogatások
A magánszemélyektôl, vállalatoktól, más nonprofit szervezetektôl és külföldrôl ér-

kezô támogatások – a közhiedelemmel ellentétben – jelentôs szerepet játszanak a

nonprofit szektor finanszírozásában. A szektor teljes bevételéhez viszonyított ará-

nyuk összességében 16, ha csak a hazai adományokat vesszük figyelembe, 10 szá-

zalékos. Ez az arány – bármily meglepô is – jóval magasabb, mint Nyugat-Euró-

pában. (A fejlett országok közül az Egyesült Államokban és Izraelben a legna-

gyobb a magánadományok súlya, de ott sem éri el a 13 százalékot.)

A hazai jó példák közül a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK)

Alapítvány 1995 óta minden évben kiemel kettôt, egy adakozásban élen járó vál-

lalati adományozót illetve egy magánszemélyt, és eszmei értékû díjakkal jutalmaz-

za ôket. 

A díjazottak kiválasztásában esetenként más és más szempont a meghatározó:

hol az adomány jelentôsége, hol az elkötelezettség, hol a jótékonyság innovatív

volta, hol a példamutatás. A pozitív példák változatossága mindenesetre a társa-

dalmi felelôsségvállalás, jótékonyság, nemes adományozás jelenlétét és fontossá-

gát igazolja.

Mire jó és mennyit ér az önkéntes munka?
Az önkéntes munkára máig is árnyékot vet a hajdani társadalmi munka emléke,

ami akadályozza, hogy a civil szféra mûködésének ezt a kulcsfontosságú összete-

vôjét valódi értékén vegyük figyelembe. Pedig az önkéntesen vállalt, ellenszolgál-

tatás nélkül végzett munka egyszerre kínálja az aktív társadalmi részvétel lehetô-



ségét, fejleszti a kezdeményezô- és a cselekvôkészséget, s ugyanakkor a szó anya-

gi értelmében is komoly értéket termel. A közösségi munkavégzés során többnyi-

re erôsödik a résztvevôkben a felelôsségvállalás, az állampolgári elkötelezettség, a

bizalom, a mások szempontjainak figyelembevétele, a kölcsönösség és a szolidari-

tás. Az önkéntes munka sok esetben mentális, lelki szükségleteket is kielégít.

Esélyt kínálhat továbbá a társadalom perifériájára szorult különféle embereknek és

csoportoknak a bekapcsolódásra, az integrációra. 

A civil szervezeteket önkéntes munkával segítôk száma 2000-ben meghaladta

a 400 ezer fôt. Az általuk teljesített közel 35 és fél millió munkaóra körülbelül 17
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Év

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Az Év Vállalati 
Adományozója

Inter-Európa Bank Rt.

P + P Pékáru Kft.

Shell Hungary Rt.

MATÁV Rt.

ÁB-Aegon Általános 
Biztosító Rt.

Siemens Rt.

Levi Strauss Magyarország

Alcoa–Köfém Kft.

Az Év Egyéni 
Adományozója

Fischer Lenke, nyugdíjas

Andor György Károly, 
ferences pap

Koczka Ferenc, karmester

Darmstadter Sándor, 
nyugdíjas

Friderikusz Sándor,
mûsorvezetô

Lakatos Mihály, nyugdíjas

Dr. Frimpong Manso
Sámuel, gyógyszerész

Dr. Tamás István,
IBS fôigazgató

Az Év Civil 
Szervezete

Drog Stop Budapest

Egri Alternatív Kulturális 
egyesület

Európa Jövôje Egyesület
Megosztott díj az Utcai 
Szociális Segítôk Egyesülete, 
Tatabánya és az Óbuda-
Békásmegyer Gyermekeinek
Egészségéért Alapítvány 
között

Miskolci Speciális Felderítô 
és Mentôcsoportért 
Közalapítvány

Nôk a Balatonért Egyesület

Magyar Hospice Alapítvány

Peter Cerny Alapítvány

Különdíjak

Gayer Gyuláné, szociológus
(Életmûdíj)

Bartha Viki (A Jövô 
Adományozója Díj)

A NIOK Alapítvány díjazottjai, 1995–2002

Forrás: www.nonprofit.hu



ezer fôállású foglalkoztatott munkaidejének felelt meg. Munkájuk értéke a KSH

becslései szerint megközelítette a 18 milliárd forintot.

Különösen fontos a lakossági segítség a kisebb szervezetek számára. Értéke az

50 ezer Ft alatti bevételi kategóriában meghaladja a pénzbevétel 13-szorosát, s

hajszálnyival még az 51 és 500 ezer Ft közötti összeggel gazdálkodó szervezetek

esetében is nagyobb a tényleges bevételek összegénél.

Félreértések a közhasznúság, a közhasznú státus és a közhasznú társaság körül
A félreértések és a szóhasználatban jelentkezô zûrzavar oka két jogszabály, amely

a köznyelvben már korábban is használatos „közhasznú” melléknévnek új, speci-

ális, méghozzá erôsen leszûkített jelentést adott. Az egyik a Polgári Törvény-

könyv, amely az 1994-tôl bevezetett új nonprofit szervezeti formák egyikeként

definiálta a közhasznú társaságot; a másik a nonprofit törvény, amely 1998-tól le-

hetôvé tette a nonprofit szervezetek számára a közhasznú és a kiemelkedôen (nem

kiemelten, ahogy tévesen említeni szokták) közhasznú státus megszerzését.

100%

Összes
pénzbevétel

Az önkéntes munka becsült értéke
az összes bevételhez képest

50 ezer Ft alatt:
1310%

51-500 ezer Ft:
101%

501-5000 ezer Ft:
24%

5000 ezer Ft felett:
1%
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Az önkéntes munka becsült értékének aránya a különbözô nagyságú 

nonprofit szervezetek összes bevételéhez képest, 2000

Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2000



A közhasznú társaság olyan szolgáltató nonprofit szervezet, amely mûködési

és szabályozási jellemzôit tekintve nagyon hasonlít a gazdasági társaságokra, de

társadalmi közös szükségleteket elégít ki, és profitját nem oszthatja szét a tulajdo-

nosok között. A közhasznú státusért – mint minden más nonprofit szervezet – ak-

kor folyamodhat, ha eleget tesz a nonprofit törvény szabta feltételeknek. (Ezek a

feltételek a tevékenységi körhöz, a szolgáltatások általános hozzáférhetôségéhez

és a mûködés nyilvánosságához kapcsolódnak.) 

Magyarán: nem minden közhasznú társaság számít hivatalosan is közhasznú

szervezetnek, és megfordítva, közhasznú státusra korántsem csak a közhasznú tár-

sasági formában mûködô nonprofit szervezetek tehetnek szert. 2000-es adatok

szerint az egyesületeknek 30, az alapítványoknak 60, a közhasznú társaságoknak

69 százaléka kapta meg a közhasznú vagy kiemelkedôen közhasznú minôsítést.

Mivel a közhasznú státus különbözô adókedvezmények igénybevételére jogo-

sít, megszerzése fôleg az ilyen kedvezményekre számot tartó szervezetek számára

vonzó. Hiánya nem jelenti azt, hogy az adott nonprofit szervezet tevékenysége

egyáltalán nem szolgálja a közjót, a tágabb közösség érdekeit. A tapasztalatok azt

mutatják, hogy a kormányzat civil partnerei és támogatottjai között szép számmal

fordulnak elô közhasznú minôsítés nélküli szervezetek.
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A kapcsolatok formái
A kormányzati és a nonprofit szervezetek közötti együttmûködésnek számos te-

rülete és formája lehet. Ezek skálája igen széles, az egy ügyre, rendezvényre, konk-

rét akcióra szervezôdô kapcsolatoktól egészen a szerzôdéses viszonyig, a feladatok

intézményesített megosztásáig terjedhet.

A kormányzat és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok formái 

és a közvetlen haszonáramlás iránya

Forrás: Sebestény, 2002 – A szerzô engedélyével módosított változat

Mint az ábrán feltüntetett nyilak is mutatják, a kormányzati és a nonprofit

szektor kapcsolatrendszere nemcsak formailag sokrétû, hanem irányultságát te-

kintve is. Ezekben a kapcsolatokban az állami szervezetek egyaránt lehetnek kez-

deményezôk és (esetenként vonakodó) mellékszereplôk, támogatók és támoga-

tottak, információk forrásai és befogadói. Bár az együttmûködés elônyei elvileg

kölcsönösek, a konkrét kapcsolatokban ez nem mindig érzékelhetô. A hosszú tá-

Közös pályázat

Kapcsolattartás,
információcsere

Szerzôdéses
feladatátadás

Nonprofit 
hozzájárulás

Állami támogatás

KormányzatTársadalmi részvétel Nonprofit szervezet
alapítása

Jogi, gazdasági 
szabályozás
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vú közös érdek (a társadalom egészséges, kiegyensúlyozott mûködése) és a rövid

távú szervezeti, intézményi érdekek nem feltétlenül esnek egybe. A civil kezdemé-

nyezések állami támogatásának haszna sokszor csak nagy (akár generációs) késlel-

tetéssel jelentkezik, míg a pénzügyi terhek azonnaliak. A szolgáltatási együttmû-

ködés során komoly súrlódások alakulhatnak ki a mûködtetési gondokkal küszkö-

dô nonprofit szervezetek és a közfeladatok ellátásáért felelôsséget viselô kormány-

zati intézmények között. Különösen nagy a konfliktusok valószínûsége azokban

az esetekben, amikor a civil szervezetek a legkülönbözôbb társadalmi csoportok

védelmében lépnek fel, a döntés-elôkészítésben és a kormányzati döntések végre-

hajtásának ellenôrzésében kívánnak részt venni.

Társadalmi részvétel, társadalmi ellenôrzés
Az állampolgári vélemények és érdekek képviseletére vállalkozó civil szervezetek

eszköztára meglehetôsen gazdag. A tiltakozó akciók éppúgy beletartoznak, mint

a konstruktív kezdeményezések, a konfliktusos érdekérvényesítés éppúgy, mint a

kormányzati, önkormányzati döntéshozókkal való együttgondolkodás, sôt, akár a

döntéshozó testületekbe való beépülés és a részvétel intézményesítése. A lehetsé-

ges eszközök közötti választás részben attól függ, hogy a kormányzati oldalon

mekkora a „fogadókészség”, az állami szereplôk hajlandóak-e partnernek tekinte-

ni a civileket, biztosítják-e számukra a döntések befolyásolásához szükséges jogo-

sítványokat. Ilyen jogosítványok lehetnek a

– tárgyalás,

– véleményezés,

– egyeztetés,

– állásfoglalás,

– ajánlás,

– együtt-döntés,

– megállapodás és 

– a döntés részleges átengedése.

Mindkét fél számára elônyös lenne, ha az egyeztetés tartalmának, az ágazati

stratégiának megfelelôen tisztáznák a partnerek jogosítványait és azok érvényesí-
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tési fórumait. A társadalmi párbeszéd intézményesítése, a jogszabályok és rende-

letek kezdeményezésének, valamint a tervezetek véleményezésének, megvitatásá-

nak szabályozása segíthetne abban, hogy szakmailag megalapozott és nagy társa-

dalmi elfogadottságú döntések szülessenek. 

A kormányzati döntések társadalmi elfogadottságának növelése annál is inkább

fontos, mert gyakorlati megvalósításukhoz nagy szükség van a nonprofit szektor

támogatására és együttmûködésére.

A civil szervezetek támogatói hozzájárulása az állami feladatok ellátásához
Az állami fenntartású ellátó rendszerek igen sokat köszönhetnek a nonprofit szer-

vezeteknek. Különösen fontos volt ez a segítéség a kilencvenes években, amikor

22



az átalakulóban levô gazdaság válsága nemcsak a közszolgáltatások fejlesztését

akadályozta, de gyakran még a mûködôképességet is veszélyeztette.

Az állami iskolák, kórházak, szociális intézmények, könyvtárak, múzeumok,

színházak mellett létrehozott alapítványok máig is olyan támogatókat mozgósíta-

nak, akik más módon nem lennének elérhetôek. Sokszor alapvetô fontosságú (pél-

dául diagnosztikai) eszközök, mûszerek megvásárlása, elemi modernizációs tervek

(például számítógépesítés) megvalósítása, kiváló programok (például kulturális

fesztiválok) megszervezése múlik az alapítványi támogatásokon. Máskor a szolgál-

tatások emberibbé tétele, vagy az azokat kiegészítô lelki gondozás (például „bo-

hócdoktorok” gyerekkórházi látogatása) anyagi alapjai származnak alapítványi

forrásokból. Az adófizetôk által felajánlható 1%-ok jelentôs része szintén a non-

profit szervezetek közvetítésével jut el a költségvetési intézményekhez.

A nonprofit szektor korántsem csak pénzügyi támogatásokkal járul hozzá a

közfeladatok ellátásához.

„Mi igyekszünk humánus és hatékony segítséget nyújtani. De arra nincs idônk,

hogy valamennyi ügyfél helyzetét megismerjük. Ilyenkor jól jön, ha az egyesü-

letben, vagy alapítványoknál dolgozó kollégák beszámolnak saját tapasztalataik-

ról. Ôk rengeteg személyes kapcsolatot építettek ki, jól ismerik a terepet.” (Egy

vidéki önkormányzat szociális osztályán dolgozó szakember.)

„Az otthoni idôsgondozás legnagyobb problémája az, hogy nem tudunk hu-

szonnégy órás szolgálatot biztosítani azoknak az idôseknek a számára, akik ezt

igényelnék. Ez nem is annyira pénz kérdése, mint inkább emberünk nincs rá. Egy

szociális kerekesztalt szervezett a kerületi családgondozó, ahol az evangélikus

szeretetszolgálattól is részt vett egy kolléga, aki meg arra panaszkodott, hogy

nincs pénzük, pedig lenne sok lelkes segítô. Így jött létre velük egy megállapo-

dás néhány idôs ember gondozására, ami azóta is szépen mûködik. Mi finanszí-

rozzuk, ôk adják az embert.” (Egy budapesti kerületi önkormányzat szociális

osztályának vezetôje.)
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Mint a fenti interjúrészletek mutatják, a civil szervezetek jóvoltából rendelke-

zésre álló szakértelem és terepismeret, valamint az önkéntes segítôk által végzett

munka szintén komoly értéket képvisel, jelentôsen megkönnyítheti az állami in-

tézmények munkáját, javíthatja annak hatékonyságát.

Együttmûködés, információcsere, közös pályázatok
A civil szervezetekkel folytatott párbeszédnek kormányzati szempontból több

funkciója van.

– A civil szféra képviselôi fontos jelzéseket adnak a társadalom állapotáról, az

állampolgárok gondjairól, igényeirôl és véleményérôl. Az új helyzetekre,

problémákra az állami intézményeknél lényegesen gyorsabban és érzéke-

nyebben reagálnak, aminek önmagában is figyelemfelhívó hatása lehet.

– Kezdeményezéseik, problémakezelési kísérleteik – találékonyságuknál és kö-

tetlenebb mûködésüknél fogva – gyakran vezetnek új, innovatív megoldások

kialakulásához.

– A velük folytatott egyeztetések során sok olyan szakmai szempont is felme-

rülhet, amelyet az államigazgatásban dolgozók aligha vetnének fel.

– A civil szervezetek arra is alkalmasak, hogy a kormányzati álláspontot közve-

títsék az állampolgárok felé, szükség esetén magyarázattal szolgáljanak, s ez-

által növeljék az állami kezdeményezések társadalmi elfogadottságát.

A konstruktív párbeszéd kialakulásához a kölcsönös jószándékon kívül természe-

tesen bizonyos intézményi háttér is szükséges. Mára a hatalomgyakorlás valameny-

nyi szintjén megjelentek olyan szervezeti egységek, alkalmazottak, amelyeknek il-

letve akiknek hivatalosan is a feladatkörébe tartozik, hogy a nonprofit szervezetek-

kel kapcsolatot tartsanak.  Az Országgyûlés mellett civil iroda mûködik, miniszté-

riumi szinten önálló osztályok, fôosztályok foglalkoznak a civil kapcsolatokkal. Az

önkormányzatok közül egyre többen alkalmaznak civil referenseket. Bár a megfe-

lelô partnereket nem mindig könnyû megtalálniuk, s az információs csatornák

sem horizontálisan, sem vertikálisan nem mûködnek tökéletesen, az állami és a ci-

vil szféra közötti párbeszéd érzékelhetôen fejlôdik.
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A kommunikáció fejlesztésében, a kölcsönös informáltság szélesítésében már a

közeljövôben is fontos szerepet játszhat az internet-használat terjedése.  A kor-

mányzati intézmények honlapjai nemcsak az információk közlésére, a nyilvános-

ság biztosítására alkalmasak, hanem a civil vélemények összegyûjtésére, interaktív

fórumok mûködtetésére is.

A regionalitás épülésével a közvetlen kommunikáció is könnyebbé válhat. Ha

a minisztériumoknak lesznek kihelyezett irodái, ezeknek nyilvánvalóan feladatuk

lesz a kapcsolattartás a régió civil szervezeteivel. Az Európai Uniós csatlakozás e

tekintetben kényszerítô hatású lehet, ha a forrásokhoz való hozzáférés feltétele-

ként egyértelmûen és kiterjesztôen megjelenik az együttmûködés kötelezettsége. 

A csatlakozás után valószínûleg még gyakoribbá válnak majd a nonprofit és a

kormányzati szereplôk (fôleg, de nem kizárólag önkormányzatok) közös pályáza-

tai. Ezek már az eddigiekben is a forrásteremtés fontos eszközei voltak, mert

olyan pénzeszközöket tettek elérhetôvé, amelyeket egyébként sem az állami, sem

a civil oldal nem kapott volna meg. Az ilyen közös pályázatok azonban nemcsak

az általuk megszerezhetô pótlólagos források miatt hasznosak, hanem azért is,

mert az elkészítésük és a róluk folytatott viták során a felek megismerhetik egy-

más szempontjait. Ideális esetben egyetértésre juthatnak a szûkebb vagy tágabb

közösség érdekeit szolgáló célok kitûzésében és közös cselekvési programot dol-

gozhatnak ki.

Szerzôdéses kapcsolatok és a kormányzat alapítói szerepvállalása
A közös cselekvés legintenzívebb formája a kormányzati feladatok szerzôdésben

rögzített átadása, illetve ennek szélsô esete, amikor valamilyen állami feladat ellá-

tására a kormányzat maga hoz létre nonprofit szervezeteket. 

A partnerek (illetve a létrehozandó szervezet formájának) megválasztása az át-

adott feladatok jellegétôl függ. Ilyen feladat lehet

– a közszükségletek kielégítése, közjavak, közszolgáltatások biztosítása (példá-

ul víz-és gázellátás, csatornaüzemeltetés, útkarbantartás, egészségügyi, szo-

ciális és kulturális szolgáltatások);

– állami támogatások pályázati úton történô, politika-semleges szétosztása



(például a mûvészetek, az oktatás, az ifjúság, a rászorulók támogatása);

– hatósági funkciók betöltése (például mûködési engedélyek kiadása, szakmai

sztenderdek érvényesítése).

A szolgáltatói szerepkörre elsôsorban (de nem kizárólag) a közhasznú társasá-

gok, a támogatóira az alapítványok, közalapítványok, a hatósági jogosítványok

gyakorlására pedig a köztestületek alkalmasak. 

A nonprofit szervezetek bevonása az állami feladatok ellátásába korántsem cso-

daszer, elônyei mellett nehézségei is szép számmal vannak.

A feladat-kihelyezés elônyei és nehézségei

Ideális esetben a konkrét kormányzati, önkormányzati döntések az elônyök és

nehézségek mérlegelése után születnek meg. A döntéshozóknak ugyanakkor azzal

is tisztában kell lenniük, hogy a civil szervezetekkel való együttmûködés nem egy-

szerûen gazdasági kérdés, hanem a demokrácia mûködésének is fontos feltétele.

A nonprofit szervezetek állami támogatása
A nonprofit szervezetek két igen különbözô módon részesíthetôk állami támoga-

tásban. A szolgáltatási teljesítményekhez (többnyire az ellátottak számához) kö-

Elônyök

– A nonprofit szervezetek képesek 
pótlólagos források bevonására.

– Gazdálkodásuk rugalmasabb.
– Kevésbé bürokratikusak.
– Szélesebb felhasználói kört érnek el.
– Több teret adnak a kreativitásnak, 

vonzóbbak a kiváló szakemberek számára.
– Innovációs készségük nagyobb.
– Mûködésük „polgárközelibb”.
– Függetlenek a politikától.

Nehézségek

– Nem mindig garantált a nonprofit 
szervezetek által átvállalt feladat 
hosszú távú ellátása.

– Az ellátási felelôsséget továbbra is 
a kormányzat viseli, adott esetben 
válságkezelésre kényszerülhet.

– A feladat-kihelyezés pályáztatást,  
plusz adminisztrációt igényel.

– Sok munkával jár a mûködés 
monitorozása.

– Nehéz az ellenôrzés, elszámoltatás.
– A nonprofit szolgáltatók forrásokat 

vonnak el az állami fenntartású 
intézményektôl.
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tôdô normatív (fejkvótás) támogatásokat kapnak akkor, ha közfeladatokat vállal-

nak át, de folyamodhatnak alkalmi támogatásokért is. 

A mai magyarországi szóhasználatban a normatív támogatás nem kizárólag az

intézményesült nonprofit szolgáltatások (oktatás, szociális ellátás) fejkvótás finan-

szírozását jelenti, hanem azt is, amikor a nonprofit szervezetek bizonyos társada-

lomszervezô funkciók ellátásáért (például gyermekek szabadidôs foglalkoztatásá-

ért, diáksportért) kapják a fejkvótás állami hozzájárulást. Az érintettek létszáma

alapján részesülnek költségvetési támogatásban egyes gazdaságfejlesztési, gazda-

ságszabályozási célú szervezetek (például a hegyközségek) is.

A normatív támogatások rendszere – bármilyen célból és megfontolásból jöj-

jön is létre – mindenképpen bizonyos automatizmusokat és kiszámíthatóságot

visz a finanszírozásba. Az állami szereplôk felelôssége ilyenkor abban merül ki,

hogy pontosan meghatározzák a fejkvótás támogatások folyósításának feltétel-

rendszerét, és szigorúan ellenôrizzék annak érvényesítését. Az érintett nonprofit

szervezeteknek ezután már csak azt kell bizonyítaniuk, hogy az elôre meghatáro-

zott, mindenki által megismerhetô kritériumoknak megfelelnek. Ha ez sikerül, ak-

kor jogosulttá válnak a támogatásra. A finanszírozó ilyenkor lényegében nincs

döntési helyzetben, vagy legalábbis nem pénzügyi, hanem szakmai megfontoláso-

kon alapuló – a jogosultságot elbíráló, a szolgáltatói tevékenység mennyiségének

és minôségének értékelésén alapuló – döntést kell hoznia.

A mechanizmus viszonylagos személytelenségébôl adódik, hogy a kedvezmé-

nyezettek számát és a kifizetendô összegek nagyságát leginkább befolyásoló dön-

téshozók a legritkább esetben kerülnek közvetlen kapcsolatba a támogatott szer-

vezetekkel. Azok a pénzügyi és szakpolitikusok, akik a parlamenti elôterjesztése-

ket elôkészítik, és azok az országgyûlési képviselôk, akik a fejkvótás támogatás ak-

tuális értékét és igénybevételének feltételeit megszavazzák, nem rendelkeznek eg-

zakt információkkal a támogatás majdani igénybe vevôirôl. Döntéseik megalapo-

zásához éppen ezért igen nagy szükségük lenne a kutatás segítségére, elôzetes ha-

tástanulmányokra. 

Egészen más a helyzet a konkrét tervekhez, programokhoz kötôdô, egyedi

döntések vagy pályázatok útján elosztott állami, önkormányzati támogatások ese-
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tében. Ilyenkor szó sincs neutrális szereplôkrôl, személytelen mechanizmusokról.

A döntéshozó közvetlenül szembesül a rendelkezésre álló összegek és a beérkezett

támogatási kérelmek közötti különbség okozta problémákkal. Konkrét (sokszor

nem vagy alig ismert) civil szervezetek pályázatait kell elbírálnia, rá kellene érez-

nie, hogy a kérelmezôk mennyire megbízhatóak, a tervezett programok mennyire

értékesek és megalapozottak. A mindig szûkös támogatási összegek elosztásához
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értékelnie, rangsorolnia kell az egymással nehezen összehasonlítható kérelmeket.

Ilyen körülmények között a döntésben elkerülhetetlenül van némi szubjektív

elem, még akkor is, ha a támogatás (például a nagy múltú, patinás, köztiszteletnek

örvendô szervezetek esetében) valamilyen szokásjogon alapul. Ennek a szubjektív

elemnek a redukálását, a bizonytalanságok csökkentését a szakértôi segítség és az

alkalmazott kutatások kínálta lehetôségek igénybevételével lehet elérni.

A nonprofit szektor jogi és gazdasági szabályozása
Szintén hasznosak lehetnek a nonprofit kutatások eredményei a szektor jogi és

gazdasági szabályozásának alakításában, a tervezett változtatások elôzetes és a vég-

rehajtott módosítások utólagos hatáselemzésében.

Az állami szereplôk a nonprofit szektor jogi környezetének alakításával leg-

alább akkora hatást gyakorolnak a civil szférára, mint a különbözô támogatások

révén. 

– A nonprofit szervezetek bírósági bejegyzésének, törvényességi felügye-

letének szabályozása és konkrét eljárásrendje nagyon komoly mértékben

befolyásolja a civil szervezetekre nehezedô adminisztratív terheket. 

– Állami felelôsség a nonprofit szervezetek nyilvános és közhiteles nyilvántar-

tásának mûködtetése. A jelenleg se nem naprakész, se nem igazán hozzáfér-

hetô regiszternek fontos szerepe lehetne a szektoron belüli kapcsolatterem-

tésben, de az államigazgatás számára is megkönnyíthetné a civil kapcsolatok

ápolását.

– A nonprofit szervezetek által élvezett adó-, vám- és illetékkedvezmények jó-

voltából annak ellenére 10 milliárd Ft-os nagyságrendû közvetett állami tá-

mogatás jut a szektornak, hogy a magyarországi adókedvezmények nemzet-

közi összehasonlításban kifejezetten alacsonynak számítanak. Különösen ne-

uralgikus pontja a gazdasági szabályozásnak az adományozáshoz kötôdô

adómentességek alacsony felsô határa, amely számottevôen akadályozza a

magánadományozás bôvülését.

– Szintén szabályozási akadályai vannak az önkéntes munka fejlôdésének. Az

állampolgárok önkéntes munkavégzéséhez jelenleg semmilyen adókedvez-
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mény nem kapcsolódik. Mi több, az ellenszolgáltatás nélkül vállalt munka

kapcsán felmerülô költségek megtérítésére sincs legális lehetôség.

– A legkülönbözôbb beszámolók (mérleg, adóbevallás, közhasznúsági jelen-

tés, statisztikai adatszolgáltatás, az 1% felhasználásáról szóló kötelezô sajtó-

közlemény) súlyos adminisztratív (és részben anyagi) terheket rónak a non-

profit szervezetekre. Ennek ellenére nem állnak össze olyan rendszerré,

amelybôl minden indokolt információs igényt (beleértve a kormányzati

szakemberek igényeit is) ki lehetne elégíteni. Sürgetô szabályozási feladat

ezeknek a beszámolóknak az összehangolása és egyszerûsítése, mégpedig in-

formációveszteség nélkül, a bürokratikus követelmények csökkentésével.

A nonprofit szektorral kapcsolatos szabályozási gondok megoldása korántsem

csak a szektornak érdeke. Az átlátható, világos rend szerint szervezôdô mûködés

hozzájárulhatna ahhoz, hogy a kormányzati és a civil szféra között kölcsönös bi-

zalmon alapuló partneri viszony alakuljon ki.



A fentiekben – szándékaink szerint – számos olyan adatot és kutatási eredményt is-

mertettünk, amely nemcsak a tisztánlátás, hanem a gyakorlati munka szempontjá-

ból is hasznos lehet. Természetesen nem tudtunk azonban minden fontos tudomá-

nyos megállapítást felsorolni, inkább csak azt illusztrálhattuk, hogy a mindenna-

pokban felmerülô kérdések megválaszolásához, döntések meghozatalához, problé-

mák megoldásához célszerû a mások által felhalmozott ismereteket mozgósítani. 

Információs források
A továbbiakban ahhoz próbálunk támpontokat adni, hogy az olvasó megtalálja a

munkájához szükséges szakmai, kutatási, információs anyagokat, és el is igazod-

jon közöttük.

A szakmai és kutatási információk forrásai
A szakmai és kutatási információk forrásai
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Hol találjuk meg?
1992 óta évente megjelenik a „Nonprofit szervezetek Magyarországon…” címû kiad-
vány, amelyet a nonprofit szektor különbözô részterületeivel (például kultúra, környe-
zetvédelem, településfejlesztés stb.) foglalkozó statisztikai összeállítások egészítenek
ki. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolatairól négy évenként pub-
likálnak adatokat.
A friss kiadványok megvásárolhatók a Központi Statisztikai Hivatal könyvesboltjában:
1024 Budapest, Keleti Károly u. 10. Tel.: 212-4348
A korábbi anyagok a www.ksh.hu/Társadalomstatisztikai fôosztály honlapról letölt-
hetôk.
Csizmár Gábor – Bíró Endre: Nonprofit jogi kézikönyv, a Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó rendszeresen frissített kiadványa.
Használhatók még az általános jogszabálygyûjtemények, a CD-jogtár vagy a követke-
zô honlapok: www.civili.hu; www.emla.hu; www.jogismeret.hu; www.jogtar.hu;
www.mkogy.hu
Teljes bibliográfia található a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület honlapján, ahonnan
számos kutatási anyag le is tölthetô: www.nonprofitkutatas.hu
Nonprofit szakkönyvtárak: 
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Könyvtára: 1093 Bu-
dapest, Közraktár u. 18-20.
NIOK-NSZK könyvtár
Penna-Kulturtrade Könyvesbolt: 1013 Budapest Krisztina krt. 34.
Kisebb nonprofit könyvtárak és esetenként könyvárusító helyek mûködnek a megyei
civilházakban is. Címadataik a www.civilhazak.hu portálon fellelhetôk.

Mire van szükségünk?
A nonprofit szektor 
mennyiségi jellemzôi, 
nonprofit statisztika

Jogi információk, a 
jogszabályok változásainak
értelmezése

Tudományos elemzések, a
szektor egészét vagy egyes 
részterületeit leíró kutatások,
esettanulmányok.
Kézikönyvek, menedzsment
szakismeretek nonprofit 
vezetôk számára
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Hogyan olvassunk ábrákat és táblázatokat?
Kutatások felhasználóiként számtalanszor érezhetjük: egy-egy grafikon vagy táb-

lázat olyan bonyolultnak tûnik, hogy az értelmezése túl sok idôt és energiát igé-

nyelne. Az alábbi példán keresztül a kutatási összefoglalókban található ábrák és

táblázatok olvasását és elemzését szeretnénk megkönnyíteni. 

A nonprofit szektor bevételeinek alakulása folyó és változatlan áron, 1993–2000

Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2000.

Év                    A bevételek alakulása folyó áron             Fogyasztóiár-      A bevételek alakulása változatlan áron
összeg,                az elôzô év           index az elôzô              összeg,              az elôzô év

millió Ft                  %-ában                 év %-ában                millió Ft                %-ában
1993       118 475,4 – – 118 475,4 –
1994 139 265,7 117,5 118,8 117 227,0 98,9
1995 181 916,3 130,6 128,2 119 446,0 101,9
1996 239 037,9 131,4 123,6 127 012,7 106,3
1997 284 362,2 119,0 118,3 127 745,8 100,6
1998 358 689,5 126,1 114,3 140 883,5 110,3
1999 415 582,4 115,9 110,0 148 422,3 105,4
2000 495 508,0 119,2 109,8 161 193,2 108,6

Hol találjuk meg?
Nonprofit Információs és Oktatási Központ: www.niok.hu
Megyei civilházak
www.civilegyuttmukodes.hu; www.civilradio.hu; www.ngo.hu; www.nonprofit.hu;
www.nonprofit.lap.hu; www.nonprofitmedia.hu; www.onkenteskozpont.hu;
www.pafi.hu; www.sansz.hu.
Magyar Országgyûlés Civil Iroda
Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Fôosztálya
A különbözô minisztériumok civil kapcsolatokkal foglalkozó osztályai, fôosztályai, tit-
kárságai, irodái
A nagyobb városok önkormányzatai által alkalmazott civil referensek

Mire van szükségünk?
Aktuális információk, 
konkrét civil szervezetek, 
kezdeményezések adatai

Nonprofit szektort érintô 
kormányzati és önkormány-
zati anyagok, javaslatok, 
elôterjesztések



A táblázatolvasás lépései a következôk:

1. Olvassuk el figyelmesen a címet, ebbôl tudjuk meg, hogy mirôl kapunk in-

formációkat. A fenti táblázat a nonprofit szektor teljes bevételének alakulásáról

közöl évenkénti adatokat az 1993 és 2000 közötti idôszakban, s nemcsak a tény-

legesen mért forintösszegeket adja meg, hanem egy olyan (változatlan árasnak ne-

vezett) mutatót is, amelybôl már kiszûrték az infláció hatását, tehát a bevételek re-

álértékének változását tükrözi.

2. Olvassuk el a táblázat alján található „forrásmegjelölést”, mert ez elárul va-

lamit arról, hogy mennyire megbízhatóak az adatok. Ha a táblában megjelenô

mutatók – mint a példánkban is – egyetlen hivatalos statisztikai forrásból származ-

nak, akkor valószínûsíthetô, hogy tartalmi és módszertani szempontból egysége-

sek, vagyis jól összehasonlíthatók. Más a helyzet, amikor – erre az állami támoga-

tások alakulását leíró korábbi ábránk lehet a példa – szinte minden adat más ku-

tatás eredménye. Ilyenkor számítani kell arra, hogy összegyûjtésük nem feltétle-

nül azonos fogalomrendszer és metódus szerint történt. Ha az alakulásukból le-

vonható következtetések valóban fontosak számunkra, akkor célszerû elolvasni a

módszertani információkat, mert azokból kiderül, hogy biztosított-e az adatok

összehasonlíthatósága. (A kérdéses ábra esetében egyébként igen, mert az ehhez

szükséges tartalmi korrekciók megtörténtek.) 

3. Olvassuk el a táblázat felsô részében (fejrovat), illetve bal oldalán (oldalro-

vat) található információkat. Példánkban a bal oldalon az évszámokat találjuk, a

fejrovatban pedig azokat az megnevezéseket, amelyekbôl kiderül, hogy az adott

oszlopban a (millió Ft-ban megadott) folyó illetve változatlan áras bevételi össze-

gek szerepelnek-e, vagy a bevételek illetve az infláció százalékban megadott válto-

zásai. Ha a fej- és az oldalrovatokban nem szerepel mértékegység, akkor valószí-

nûleg az összes adat azonos (rendszerint a címben vagy a tábla jobb felsô sarka fö-

lött feltüntetett) mértékegységben van kifejezve.

4. Gyakori jelölések a táblázatokban: N.a. = nincs adat; N.v. = nincs válasz,

nem válaszolt; * = valamilyen plusz információ található a táblázat alján. Különö-

sen fontos a tábla alatt megjelenô N = esetszám, mert ebbôl láthatjuk, hogy hány

megfigyelés szolgáltatta az alapot a teljes sokaságot jellemzô értékek becsléséhez.
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Az alacsony esetszámok alapján levont következtetések megbízhatósága erôsen

kérdéses. 

5. A táblázat értelmezése, következtetések levonása: Az elsô oszlop adataiból

jól látszik, hogy a nonprofit szektor bevételei a hét év alatt nominálértékben több

mint megnégyszerezôdtek. Növekedési ütemük az inflációs rátánál tartósan ma-

gasabb volt, az árak csak 1994-ben nôttek gyorsabban, mint a bevételek. Így az-
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tán a szektor – ha nem is látványosan – reálértékben mért jövedelmi pozícióit is

javítani tudta. Bevételei 2000-ben ténylegesen 36 százalékkal értek többet, mint

1993-ban.

Hogyan olvassunk kutatásokat?
A kutatási anyagok jelentôs része nem közvetlen gyakorlati felhasználásra készül.

Az alapkutatások nyomán megszületô tudományos mûvek rendszerint a nonpro-

fit jelenség elméleti megértésére, a legfontosabb tendenciák felismerésére, a tör-

vényszerûségek és a mélyebb összefüggések feltárására törekszenek. Nyelvezetük

gyakran bonyolult, nehéz belôlük kihüvelyezni a számunkra értékes információ-

kat. Az alkalmazott kutatások megközelítése többnyire gyakorlatiasabb, vizsgála-

ti körük viszont szûkebb, így eredményeik kevésbé általánosíthatóak. Érvényessé-

gük gyakran egy-egy részterületre vagy részkérdésre korlátozódik, ami felhaszná-

lásuk lehetôségeit is behatárolja. 

Mindebbôl az következik, hogy a kutatási anyagok olvasása során nem nélkü-

lözhetünk bizonyos kreativitást. Gyakorlati kérdéseinkre (hacsak nem mi magunk

rendeltük meg a kutatást) ritkán kapunk kész, minden szempontból teljes választ.

Sokkal gyakoribb az, hogy a tudományos mûvek olyan általános megállapítások-

kal, támpontokkal szolgálnak, amelyek segítségével – saját tapasztalatainkat is

mozgósítva – mi magunk vonhatjuk le a konkrét helyzetben érvényes következ-

tetéseket.

A tudományos elemzések áttekintését és értelmezését megkönnyítheti, ha is-

merjük a kutatás szokásos lépéseit. Ezek a következôk:

1. A vizsgálni kívánt kérdéssel kapcsolatos korábbi kutatások áttekintése, másod-
elemzése. Ennek a legelsô munkafázisnak az eredményei gyakran a zárótanul-

mányban (többnyire annak elsô fejezetében) is megjelennek. Az adott témakör-

ben felhalmozott ismereteknek ezek a rövid összefoglalói (és a hozzájuk tartozó

szakirodalmi hivatkozások) nagyon hasznosak lehetnek számunkra. Segítenek az

éppen olvasott szerzô álláspontjától esetleg eltérô vélemények megismerésében, a

különbözô megközelítések közötti eligazodásban, a számunkra leginkább haszno-

sítható forrásanyagok fellelésében.
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2. A kutatási probléma körülhatárolása: A kutatási ötlettôl a kutatás hipoté-

ziséig (kiinduló feltevéséig) hosszú út vezet. Az ötlet egy társadalmi probléma

vagy jelenség felismerése, a hipotézis jól körülhatárolható feltételezés arról, hogy

a jelenségek hogyan függenek össze. A hipotézist a szerzôk általában a beveze-

tôben ismertetik, majd a tanulmány egy késôbbi pontján visszatérnek rá, s leír-

ják, hogy a kiinduló feltevést a vizsgálati eredmények alátámasztották vagy meg-

cáfolták-e.

3. A kutatási terv annak érdekében készül, hogy a munka menete pontosan

körülhatárolt, irányított legyen. A hipotézis megfogalmazása után kiválasztják az

alkalmazni kívánt módszereket, meghatározzák a célcsoportot és a mintavétel

módját, elôkészítik az eszközöket (kérdôív, interjúvázlat stb.). Ezeknek a megis-

merése azért fontos, mert a felhasznált módszerek sokszor erôsen befolyásolják az

eredményeket, vagy legalábbis azok megbízhatóságát. A legfontosabb módszerta-

ni információk rövid összefoglalását rendszerint már a kiadványok bevezetôje is

tartalmazza. A részletes módszertani leírást esetenként a tanulmányok függeléké-

ben találhatjuk, máskor a lábjegyzetek adják meg a szükséges eligazítást.

4. A kutatás elvégzése, vagyis az a folyamat, amelynek során a vizsgálat elké-

szül, az olvasó számára általában láthatatlan marad, legfeljebb bizonyos mozza-

natairól (például a válaszadás megtagadásának gyakoriságáról, az adatok javítá-

sáról, teljeskörûsítésérôl) kerül be néhány információ a módszertani mellékle-

tekbe. 

5. Összegzés: az összegyûjtött adatok, információk elemzése, a következtetések levo-
nása. Ennek a munkának az eredményei teszik ki a kutatási anyagok döntô hánya-

dát. Többnyire ezekben a fejezetekben találhatók meg a részletes elemzések, a

hétköznapi munkában leginkább hasznosítható megállapítások. Amennyiben a

kutatóknak az eredmények gyakorlati felhasználásának lehetôségeirôl és a kor-

mányzati politika számára adódó tanulságokról is van mondanivalójuk, ez általá-

ban a tanulmány záró fejezetében jelenik meg.

Ezek a fázisok természetesen nem mindig követhetôk nyomon ennyire ponto-

san, gyakorlott kutatók a különbözô szakaszokat felcserélhetik, a folyamatba más
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elemeket is beiktathatnak, a kiadványokban másképp rendezhetik el az informáci-

ókat.

A fent bemutatott kutatási–elemzési lépések ismerete nemcsak akkor lehet

hasznunkra, amikor felhasználóként a publikált anyagokban szeretnénk eligazod-

ni, hanem akkor is, ha tudományos elemzések megrendelôiként fogalmazzuk meg

az elképzeléseinket, vagy ha magunk akarunk egy kisebb kutatást elvégezni.



38

felhasznált irodalom

Adirondack, Sandy: Mindennapi receptek civil szervezeteknek. NIOK Alapítvány,

Budapest, 1999.

Az Európai Közösség Bizottságának közleménye az önkéntes szervezetek és ala-

pítványok szerepének erôsítésérôl Európában. Európa Ház, Budapest, 1998.

Balogh Bence – Mészáros Geyza – Sebestény István: Módszer és gyakorlat. A non-

profit statisztika 10 éve. 1992-2002. www.nonprofitkutatas.hu 

Bartal Anna Mária: Nonprofit alapismeretek kézikönyve. Ligatura Kiadó, Budapest,

1999.

Bíró Endre: Nonprofit szektor analízis. Civil szervezetek jogi környezete. EMLA

Egyesület, Budapest, 2002.

Bódi György: Hogyan szerezzük meg az állampolgárok adójának 1%-át? KJK-

KERSZÖV, Budapest, 2002.

Csegény Péter: A civil referensi szerepkör megjelenése és problémái a helyi önkor-

mányzatokban. In: Dr. Wellmann György (szerk.): Nonprofit tanácsadó A-tól

Z-ig. Verlag Dashöfer Kiadó, Budapest, 2001.

Csegény Péter – Kákai László (szerk.): Köztes helyzet? I-II. A civil szervezetek és

az önkormányzatok kapcsolatában. Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok

Fôosztálya, Budapest, 2000, 2002.

Csizmár Gábor – Bíró Endre: Nonprofit jogi kézikönyv. Közgazdasági és Jogi

Könyvkiadó, Budapest, 1998.

Csizmár Gábor – Nemoda István: Hogyan szerezzünk pénzt? KJK-KERSZÖV,

Budapest, 2001.

Czakó Ágnes – Harsányi László – Kuti Éva – Vajda Ágnes: Lakossági adományok

és önkéntes munka. Központi Statisztikai Hivatal és Nonprofit Kutatócsoport,

Budapest, 1995.

Czike Klára: Önkéntesség számokban. Esély, 2001/6. 

Farkas István – Török Marianna: A hazai adományozó magánalapítványok helyzete.

Felmérés húsz alapítványról 2002-ben. www.nonprofit.hu

Harsányi László: A nonprofit szektor szerepe a közszolgálatok átalakításában.

Európa Fórum, 1997/1. 

Harsányi László: Az állam és a nonprofit szektor. INFO Társadalomtudomány,

1997. 42. sz.

Jagasics Béla: Civil történet. Landorhegy Alapítvány, Zalaegerszeg, 2001.

Kákai László: Civil szervezetek lehetôségei az önkormányzatok döntéshozatali

folyamatában. In: Dr. Wellmann György (szerk.): Nonprofit tanácsadó A-tól Z-

ig. Verlag Dashöfer Kiadó, Budapest, 2001.



39

Kondorosi Ferenc: Civil társadalom Magyarországon. Politika + Kultúra

Alapítvány, Budapest, 1998.

Kuti Éva: Hívjuk talán nonprofitnak... A jótékonyság, a civil kezdeményezések és az

állami keretekbôl kiszoruló jóléti szolgáltatások szektorrá szervezôdése.

Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, 1998.

Kuti Éva: The nonprofit sector in Hungary. Manchester University Press,

Manchester, 1996.

Lévai Katalin – Straussman, Jeffrey D. (szerk.): Innovatív önkormányzatok. Helyi

Társadalom Kutató Csoport, Budapest, 1996.

Lévai Katalin (szerk.): Civil a pályán. Helyi Társadalom Kutató Csoport, Budapest,

1998.

Logan, David: Companies in communities: Getting the measure. The London

Benchmarking Group, London, 1997.

Logan, David – Roy, Delwin – Regelbrugge, Laurie: Global corporate citizenship.

Rationale and strategies. The Hitachi Foundation, Washington, 1997.

Lomnici Zoltán: Az alapítványok és közalapítványok kézikönyve. HVG ORAC,

Budapest, 1998.

Lomnici Zoltán: Egyesületek. HVG ORAC, Budapest, 2000.

Mészáros Geyza: Településfejlesztési célú nonprofit szervezetek. Központi

Statisztikai Hivatal, Budapest, 2002.

Nonprofit szervezetek Magyarországon 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,

1998, 1999, 2000. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1994, 1995, 1996,

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

Pavluska Valéria: A nonprofit szektor. JPTE FEEFI, Pécs, 1999.

Salamon, Lester M. – Anheier, Helmut K.: Szektor születik. Nonprofit

Kutatócsoport, Budapest, 1995.

Salamon, Lester M. – Anheier, Helmut K.: Szektor születik II. Egy nemzetközi

kutatás eredményei. Civitalis Egyesület, Budapest, 1999.

Salamon, Lester M. et al.:  Global civil society. Dimensions of the nonprofit sector.

The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore, 1999.

Sebestény István: A nonprofit szektor funkcionális megközelítése – a nonprofit

prizma. Statisztikai Szemle, 2001/4-5.

Sebestény István: Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata 1996,

2000. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1998, 2002.

Support of Philanthropy in the Czech Republic. Donor’s Forum, Prague, 1996

Szabó Máté: Az EU és a civil szervezetek. Politikatudományi Szemle, 1998/3. 

Széman Zsuzsa – Harsányi László: Halak és hálók. Kapcsolatok a helyi szociálpoli-

tikában. Nonprofit Kutatócsoport és MTA Szociológiai Kutató Intézete,

Budapest, 1999.



40

Széman Zsuzsa – Harsányi László: Szociális kvartett. Civil szereplôk négy magyar

város szociális életében. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, 2000.

Török Marianna (szerk.): Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára. NIOK

Alapítvány, Budapest, 1998.

Zám Mária: Civilbarát önkormányzatok. Magyar Közigazgatás, 1997/7.

1%. „Forintszavazatok" civil szervezetekre. Tanulmányok. Nonprofit

Kutatócsoport, Budapest, 2000.



41

A társadalom három szektora: az állami (vagy kormányzati), az üzleti–piaci (vagy

vállalati, for-profit) szektor és a „harmadik”, a › nonprofit szektor (ez utóbbit

gyakran nevezik › NGO, › önkéntes vagy › civil szektornak is).

Adományozás: olyan támogatások nyújtása, amelyek fejében a támogató nem vár

pénzben kifejezhetô ellenértéket.

Alaptevékenység: a szervezet alapító dokumentumában meghatározott, alapvetô

céljai elérése érdekében kifejtett mûködése.

Altruizmus: önzetlenség, másokon való segítés.

Bevételtípusok:
Adományok, magántámogatások: származhatnak vállalati támogatásból, lakos-

sági adományokból, külföldi támogatásból és nonprofit szervezetektôl. 2000-es

adatok szerint összegük 80 milliárd Ft, a nonprofit szektor összes bevételéhez (496

milliárd Ft) viszonyított arányuk 16 százalék volt.

Alaptevékenységbôl származó ár- és díjbevételek: magánszemélyek illetve szer-

vezetek által befizetett egyesületi és érdekképviseleti tagdíjak, valamint az alap-

tevékenység körében elôállított termékek és szolgáltatások értékesítésébôl szár-

mazó bevételek. 2000-ben az összegük 183 milliárd Ft, arányuk 37 százalék volt.

Állami támogatások: normatív (fejkvótás) költségvetési finanszírozás, a közpon-

ti költségvetésben nevesített, a minisztériumoktól és fôhatóságoktól, központi

alapoktól, illetve a helyi önkormányzattól és helyi költségvetési intézményektôl

elnyerhetô támogatások. A statisztika ide sorolja az szja 1%-ából, az áfa-vissza-

térítésekbôl és a helyi iparûzési adó átengedésébôl származó bevételeket is. Az

állami támogatások összege 2000-ben 141 milliárd Ft, aránya 28 százalék volt.

Gazdálkodási tevékenységbôl eredô bevételek: kamatok, pénzügyi befekteté-

sek hozama és a vállalkozási tevékenység bevételei. 2000-es összegük 88 milliárd Ft,

arányuk 18 százalék volt.

Caritas: többnyire vallásos indíttatású, a felebaráti szeretetre épülô segítségnyújtás.

NONPROFIT KISSZÓTÁR – ALAPFOGALMAK ÉS ALAPADATOK
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Civil referens: települési önkormányzatoknál, a polgármesteri hivatal szerveze-

tében alkalmazott munkatárs, akinek a település civil szervezeteivel való folyama-

tos kapcsolattartás a feladata. Fôként nagyobb városokban, kerületekben kez-

denek az utóbbi években ilyen munkatársat alkalmazni.

Civil társadalom: a civil kezdeményezések, szervezôdések és mozgalmak együttese,

amelynek mûködési lehetôségeit és formai sokszínûségét az elemi emberi jogok

érvényesülését biztosító jogrendszer garantálja. A civil szervezetek közvetítenek az

állam és polgárai, valamint a gazdasági hatalom és az állampolgárok között, létre-

hozzák azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével a kormány és a piac a

közösség által ellenôrizhetô és befolyásolható.

Civilházak: nonprofit információs és szolgáltató központok, amelyek valamennyi

megyeközpontban mûködnek. Országos hálózatot alkotnak. Feladatuk a

régiójukban tevékenykedô nonprofit szervezetek munkájának segítése tanácsadás-

sal, képzéssel és más szakmai szolgáltatásokkal.

Ernyôszervezetek: szakmai vagy területi elven szervezôdô nonprofit szövetségek,

koalíciók, együttmûködési fórumok, amelyek a nonprofit szektor egészének vagy

különbözô részterületeinek nevében lépnek fel, szakmai, gazdasági és szabályozási

kérdésekben látnak el érdekképviseleti tevékenységet. Gyakori, hogy sok kisebb

tagszervezettel rendelkeznek; helyi egyesületeknek kínálnak szakmai segítséget,

szolgáltatást, esetenként anyagi támogatást is. 

Filantrópia: emberbaráti szeretet, segítség a rászorulóknak, a  szegényeknek, az

elesetteknek.

Jótékonyság: szolidaritáson alapuló önzetlen segítségnyújtás.

Közhasznúság szerinti minôsítés, besorolás:
Közhasznú szervezet: az 1997. évi CLVI. törvényben „közhasznú”-ként meg-

jelölt tevékenységet folytató, szolgáltatásait a tagjain kívül mások számára is el-

érhetôvé tevô nonprofit szervezet, amelynek a közhasznú minôsítést a bíróság saját

kérésére hivatalosan is kiadta.

Kiemelkedôen közhasznú szervezet: törvény vagy más jogszabály által állami fela-

datnak minôsített tevékenységet ellátó nonprofit szervezet, amelynek a kiemelke-

dôen közhasznú minôsítést a bíróság saját kérésére hivatalosan is kiadta.
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Közösségi média: azok a közösségi módon megszületô újságok, rádiók (ritkábban tele-

víziók), amelyek meghatározott célcsoportnak, közösségnek, lakóhelyi egységnek készítik

és közvetítik programjukat. Ezeknek a mûsoroknak többnyire mások a szereplôi (jórészt

önkéntesek), más a tematikájuk, mások az értékeik (többnyire a helyi kultúra és a

tematikából következôen a helyi önszervezôdések), más a mentalitásuk és a

hangnemük is, mint a kereskedelmi és a közszolgálati médiának. A közösségi médi-

umok jelentôs része különös figyelmet fordít a nonprofit szektor szervezeteire,

eseményeire, de a hátrányos helyzetûekre, a sérültekre, a máshonnan kimaradókra is.

NGO (Non-Governmental Organization – nem kormányzati szervezet): a › non-

profit szervezet olyan, fôleg a nemzetközi szervezetek (ENSZ, Világbank stb.)

dokumentumaiban használt elnevezése, amely a kormányzati intézményektôl való

különbözôséget, az államtól való függetlenséget hangsúlyozza.

Nonprofit szektor definíciója: a nonprofit szektornak a mai magyarországi gya-

korlatban alapvetôen kétféle, egy tágabb és egy szûkebb fogalma használatos, a

jogi értelmezés és a tudományos/statisztikai definíció.

Jogi értelmezés: a nonprofit szektorba tartozik minden 

– nem profitcélú szervezet, amely ugyanakkor

– nem költségvetési gazdálkodást folytató intézmény, és amelyet

– a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban önálló jogi 

személyként jegyeztek be.

Tudományos és statisztikai definíció: a nonprofit szektort azok a

szervezetek alkotják, amelyekre egyidejûleg jellemzô, hogy

– nem profitszerzési célok vezérlik ôket, esetleg keletkezô profitjukat nem 

oszthatják fel a tagok, alapítók, tulajdonosok között,

– autonóm módon, a kormányzati szektortól szervezetileg elkülönülve mûködnek,

– bizonyos fokig intézményesültek, önálló jogi személyiséggel bírnak,

– mûködésükben fellelhetô az önkéntesség, öntevékenység, jótékonyság, civil 

kezdeményezések valamilyen eleme,

– közvetlenül vagy áttételesen a tágabb közösség érdekeit, a közjót (is) szolgálják,

– nem követnek pártpolitikai célokat, nem épülnek be a hatalmi struktúrába.

A jogi értelmezés a Polgári Törvénykönyvben definiált valamennyi nonprofit szer-

vezeti formát (egyesület, alapítvány, közalapítvány, szakszervezet, szakmai, mun-

káltatói érdekképviselet, köztestület, közhasznú társaság, önkéntes kölcsönös biz-

tosítópénztár, párt, egyház) magában foglalja. A tudományos/statisztikai definí-

ció nem tekinti a nonprofit szektorhoz tartozónak a politikai pártokat, mivel azok

célja a közhatalom és a kormányzati jogosítványok megszerzése; az egyházakat,
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szerzetesrendeket, mert a világi nonprofit szervezetek mûködési kereteit

meghatározó szabályozás rájuk nem érvényes, valamint az önkéntes kölcsönös

biztosítópénztárakat, mivel esetükben a profitszétosztás tilalma nem érvényesül.

Nonprofit szervezet: minden olyan hivatalosan bejegyzett nem-állami és nem-piaci

szervezet, amely mûködési jellemzôit tekintve megfelel a › nonprofit szektor

definíciójának.

Nonprofit szervezetek formái:
Egyesület: személyegyesülésen alapuló társas nonprofit szervezet (kör, klub, tár-

saság, mozgalom, társadalmi szervezet). Tagsága rendszerint magánszemélyekbôl

áll, de a jogi személyek által létrehozott egyesületek (szövetségek, hálózatok) sem

ritkák. A vezetôséget a tagság választja, a legfôbb döntéshozó szerv a közgyûlés. A

tagság számára nyújtott szolgáltatások mellett az egyesületek java része azt is céljá-

nak tekinti, hogy tevékenységével, szolgáltatásaival a közelebbi vagy távolabbi

közösséget is elérje. 2000-ben Magyarországon 22 420 egyesület mûködött.

Érdekképviselet: A szakmai, a munkavállalói, illetve a munkáltatói, gazdasági

érdekek védelmét szolgáló, tagsági viszonyon alapuló szervezetek. A szakszerveze-

tek tagsága általában magánszemélyekbôl áll, a szakmai és a munkáltatói érdekek

érvényesítésére létrejött szervezetek tagjai között a magán- és a jogi személyek

egyaránt megtalálhatók. Az önálló jogi személyként bejegyzett érdekképviseletek

száma 2000-ben 3605 volt.

Alapítvány: valamilyen vagyon (készpénz, ingatlan, tárgyi eszköz, vagyoni jog)

ellenszolgáltatás nélküli, tartós közérdekû célra történô végleges átengedésével jön

létre. Az alapítónak a célvagyon létrehozását és a kuratórium felállítását követôen

lényegében minden kapcsolata megszûnik a mûködô alapítvánnyal. Az alapítvány-

nak tagjai nincsenek, a döntéseket a kuratórium hozza. Vagyonából, annak hoza-

mából és/vagy a mûködés során megszerzett egyéb bevételekbôl az alapító által

meghatározott célt próbálja elérni, támogatást, segítséget vagy szolgáltatásokat

nyújt. A mûködô alapítványok száma a 2000-es adatok szerint 18 532 volt.

Közalapítvány: olyan speciális alapítvány, amely kizárólag állami és önkormányza-

ti feladatok ellátására hozható létre. Alapítója csak az Országgyûlés, a kormány,

illetve a települési önkormányzati testület lehet. Tevékenységei között egyaránt

megtalálhatók a legkülönbözôbb közszolgáltatások, az adományosztási és az

adománygyûjtési akciók. 2000-ben összesen 1168 közalapítvány mûködött.

Köztestület: törvénnyel létrehozott, tagsági viszonyon alapuló szervezet.

Közfeladatokat lát el. Hatósági és felügyeleti jogosítványokkal is rendelkezhet. A

szó klasszikus értelmében nem tekinthetô civil szervezetnek. Esetenként kényszer-
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egyesülésként mûködik, amellyel az érintett magán- vagy jogi személyeknek a mû-

ködési engedély megszerzéséhez kötelezôen tagsági viszonyt kell létesíteniük. A

hazai köztestületek a Magyar Tudományos Akadémia és a különféle kamarák.

Számuk 2000-ben 472 volt.

Közhasznú társaság (Kht): olyan üzletszerû gazdasági tevékenységet folytató

szervezet, amely társadalmi közös szükségletet elégít ki (csak ilyen célból hozható

létre). Tevékenységének elsôdleges célja nem a nyereség- és vagyonszerzés, érvé-

nyes rá a profitszétosztás tilalma. 2000-ben Magyarországon 888 közhasznú tár-

saság mûködött.

Nonprofit szervezetek nyilvántartása: a szervezetek legfontosabb azonosító

adatait tartalmazó számítógépes regiszter.

Bírósági nyilvántartás: az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala

(OITH) által vezetett közhiteles nyilvántartás. Ebben a közhasznú társaságok

kivételével minden olyan önálló jogi személyként bejegyzett nonprofit

szervezet szerepel, amelyet hivatalosan nem szüntettek meg. Mivel a feloszlott

egyesületek és a vagyonukat vesztett alapítványok jelentékeny része nem tesz

eleget a megszûnés bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, a bírósági nyil-

vántartásban szereplô szervezetszám (körülbelül 60 ezer) messze meghaladja

a ténylegesen mûködô szervezetek számát.

Statisztikai nyilvántartás: a Központi Statisztikai Hivatal számítógépes adat-

bázisa, amelyet évenkénti kérdôíves adatfelvétel segítségével, valamint az újon-

nan bejegyzett szervezetek bírósági nyilvántartásából nyerhetô adatok fel-

használásával rendszeresen frissítenek. Ebben a nyilvántartásban kizárólag

azoknak az önálló jogi személyként bejegyzett nonprofit szervezeteknek az

adatai szerepelnek, amelyek a › statisztikai definíciónak megfelelnek, és ame-

lyekrôl az adatgyûjtések során (vagy akár azoktól függetlenül) semmilyen for-

rásból nem érkezik a megszûnésükre vagy mûködésük szüneteltetésére utaló

információ. Ezért a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa a bírósági re-

giszternél alacsonyabb, de a valóságot valamivel jobban megközelítô

szervezetszámot (körülbelül 47 ezer) jelez. 

Nonprofit szervezetek osztályozásai:
Statisztikai osztályozások: (Zárójelben az adott csoportba tartozó nonprofit

szervezetek nonprofit szektoron belüli aránya – 2000-es adatok.)

Tevékenység szerinti csoportosítás: kultúra (10,5%), vallás (2,7%), sport

(13,7), szabadidô és hobbi (15,4%), oktatás (14,6%), kutatás (2,2%),

egészségügy (4,5%), szociális ellátás (8,8%), polgárvédelem és tûzoltás
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(1,9%), környezetvédelem (2,2%) településfejlesztés (5,1%), gazdaságfej-

lesztés (1,9%), jogvédelem (1,2%), közbiztonság védelme (3,0%), többcélú

adományosztás és nonprofit szövetségek (1,5%), nemzetközi kapcsolatok

(1,4%), szakmai és gazdasági érdekképviselet (8,7%), politika (0,7%). 

Szervezeti formák szerinti csoportosítás: alapítványok – magán- és köz-

alapítványok (41,8%), társas nonprofit szervezetek – egyesületek,

érdekképviseletek, közhasznú társaságok (58,2%).

Bevételnagyság szerinti csoportosítás: 50 ezer Ft vagy kevesebb (17,0%), 51

és 500 ezer Ft között (31,5%), 501 ezer és 5 millió Ft között (35,2%), 5

millió Ft fölött (16,3%).

Településtípus szerinti csoportosítás: fôváros (26,2%), megyeszékhely

(22,4%), többi város (26,1%), község (25,3%).

Régiók és megyék szerinti csoportosítás.
Domináns tevékenység szerinti osztályozás:

adománygyûjtô, 

adományosztó, 

szolgáltatásokat nyújtó, 

érdekvédelmi, 

önsegélyezô jellegû, 

társadalmi érintkezést szolgáló, klubjellegû, 

hatósági feladatokat átvállaló szervezetek.

Funkciók szerinti osztályozás:

szolgáltatások nyújtása, 

érdekképviselet, 

önsegélyezés, 

támogatások és információk közvetítése, koordináció.

Nonprofit törvény: 1997. évi CLVI. törvény, amely a › közhasznú státusz

megszerzésének feltételeirôl, a közhasznú minôsítéssel bíró nonprofit szervezetek

kötelezettségeirôl és az általuk igénybe vehetô kedvezményekrôl rendelkezik.

Önkéntes szervezet: a › nonprofit szektor illetve a › civil társadalom azon

szervezôdései, amelyek mûködésüket elsôsorban tagjaik illetve támogatóik minden

anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett közérdekû tevékenységére, › önkéntes

munkájára alapozzák.
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Önkéntes munka: olyan tevékenység, amely személyes indíttatású, szabad, egyéni

választáson alapszik; anyagi érdekektôl mentes; mások javát szolgálja. Elôsegíti,

hogy az egyének és a közösségek részesei legyenek saját problémáik megoldásá-

nak; tehát egyidejûleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát

végzôknek.

Öntevékenység, önszervezôdés: a › civil társadalom kereteiben kifejtett aktivitás; az

állampolgárok és csoportjaik saját akaratából szervezôdô közösségi célú cselekvés.

QUANGO (Quasi Non-Governmental Organization): félállami/önkormányzati

szervezet, amelynek az a funkciója, hogy az állami támogatások egy részét  az

államháztartás keretein belül, de az érintettekbôl és szakértôkbôl álló döntéshozó

testületek bevonásával ossza el. Legismertebb hazai példája a Nemzeti Kulturális

Alapprogram. Ilyen formában jön létre a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) is.

Szektorok közötti együttmûködés – partnerség: az állami, az üzleti és a nonprofit

szektor összefogása valamely probléma megoldása érdekében. A célok és a priori-

tások meghatározásában egyetértés van a felek között. Az egyenrangú kapcsolat-

ban három fô alapelv érvényesül: a kölcsönös haszon elvárásának és kívánalmának

az elve, az átláthatóság és a méltányosság, azaz egymás tisztelete és megbecsülése.

Szerzôdéses viszony – ellátási szerzôdés – közfeladat-átvállalás: közszolgáltatások

biztosítására, állami/önkormányzati feladatok átvállalására a nonprofit szerveze-

tekkel kötött írásbeli megállapodás. Ez a szerzôdés garantálja, hogy a szervezet

megkapja az államtól/önkormányzattól a feladat ellátásához normatívaként meg-

állapított pénzösszeget.

Szomszédság: az egyének számára még átélhetô, megélhetô társadalmi, lakóhelyi

– másutt építészeti – egység, amelyben kölcsönösségi alapon szervezôdô társadal-

mi kapcsolatok alakulnak.

Szponzorálás: olyan vissza nem térítendô támogatások nyújtása, amelyek ellenében

a támogató valamilyen reklámértékkel bíró ellenszolgáltatást kap.

Szubszidiaritás elve: a döntéseket polgárközelbe kell telepíteni, a társadalmi szük-

ségleteket lehetôleg a keletkezésük helyéhez legközelebbi szinten kell kielégíteni.

Az államnak csak akkor szabad (támogatóként, együttmûködôként vagy a felada-
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tot átvállalva) beavatkoznia, ha a helyi közösség nem képes a probléma meg-

oldására. A szubszidiaritás az Európai Uniónak is az egyik legfontosabb alapelve.

Társas nonprofit szervezetek: az egyesületek, érdekképviseletek és közhasznú tár-

saságok statisztikai adatközlésekben használatos összefoglaló elnevezése.

1%: az adózó állampolgárok az 1996. évi CXXVI. törvény rendelkezése alapján

személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlhatják az általuk választott nonprofit

szervezetnek. A 2004. január 1-tôl létrejövô Nemzeti Civil Alapprogram költség-

vetési támogatása megegyezik az adófizetôk által felajánlott összeggel.



A Nonprofit Kutatócsoport Egyesület „Gyakorlat és kutatás” prog-

ramjának eredményeként készült el négy tájékoztató füzet a nonprofit

vezetôk, a média, a politikusok, a kormányzati szakemberek és az ado-

mányozók számára.

A füzetek elkészítésével  próbáltunk hasznos információkkal szolgálni

az érintett szakterületek képviselôinek a nonprofit szektorról, illetve az

eddig megjelent és általunk feltérképezett kutatások eredményeirôl.

Reméljük, hogy hasznos ismeretekkel gazdagítjuk a nonprofit területtel

kapcsolatban álló, illetve, majdan kapcsolatba kerülô szakemberek tárházát.


