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A magyarországi nonprofit szektor 1989 óta bekövetke
zett gyors növekedése bonyolult jelenség, benne a gazdaság 
több különböző szereplőjének törekvései összegeződnek. Ezek 
a törekvések nem mindig mutatnak egy irányba, s ennek 
megfelelően a nonprofit szervezetek is nagyon sokfélék, és 
sok különböző funkció betöltésére vállalkoznak. Egymás mel
lett működnek a c iv i l társadalom szervezetei és a nagy állami 
alapítványok, az adománygyűjtők és az adományosztók, az ér
dekvédők és a szolgáltatók, a néhány ezer forintból gazdálko
dó kicsi és a százmilliók fölött rendelkező óriás szervezetek. A 
tanulmány arra tesz kísérletet, hogy a szektort a maga komp
lexitásában, mint a helyzetből fakadó kihívásokra adott intéz
ményes társadalmi választ tekintse át, szembesítse a statiszti
kai tényeket a szakmai közvéleményben élő hitekkel és tévhi
tekkel, s ezzel hozzájáruljon egy „valóságbarát" nonprofit sza
bályozás és támogatás-politika megalapozásához. 

Bevezetés, avagy megsértődjünk-e a valóságra? 

Van a magyar gazdaságnak egy szektora, amely az általá
nos stagnálás és hanyatlás közepette viharos gyorsasággal fej
lődött. A rendszerváltást követő négy év alatt szervezeteinek 
számát és bevételeit egyaránt megötszörözte, kilépett a perifé
rikus jelenségeket övező homályból, s széles körben ismert, 
bár erősen vitatott jelentőségű gazdasági szereplővé vált. N e 
vet is kapott, ha nagyon idegen hangzásút és kissé félreveze
tőt is: nonprofit szektornak hívják. 

A z alapítványok, egyesületek, klubok, körök, önsegé
lyező csoportok, tömegszervezetek, szakmai és gazdasági ér
dekképviseletek, köztestületek, közhasznú társaságok, vallási 
és polit ikai szervezetek alkotta nonprofit intézményegyüttes 
rendkívül sokszínű. Viszonylag jól megkülönböztethetően el
válik ugyan a profitcélokat követő piaci, illetve a közvetlen ál
lami irányítás alatt működő kormányzati szektortól, ez a belső 
heterogenitás mégis megnehezíti, hogy sajátosságait és műkö
dési mechanizmusait min t egy önálló szektor jellemzőit egy
ségben kezeljük és próbáljuk megérteni. így alakulhatott k i az 
a helyzet, amelyben majd minden elemzőnek „megvan a saját 
nonprofit szektora". 

A gomba módra szaporodó nonprofit szervezetek 
olyan sokféle formát öltöttek, olyan változatos funkciók be
töltésére vállalkoztak, és annyira különböző módokon mű
ködtek, hogy mindenki könnyedén rájuk vetíthette a saját ér
dekeiből és értékrendjéből fakadó praktikus vagy ideologikus 
reményeit, várakozásait, esetleg ellenérzéseit. M e g is tettük 
szinte mindannyian. A sok kisebb-nagyobb egyesület megjele
nésében sokan és szívesen láttuk a c ivi l társadalom erősödé
sének jeleit. Reméltük, hogy az adományosztó alapítványok 
nemcsak a finanszírozást teszik többcsatornássá, az elosztási 
döntéseket demokratikusabbá, hanem a társadalmi egyenlőt
lenségek enyhítéséhez is hozzájárulnak. Voltak, akik a leépülő 
állami szociálpolitika szerepkörének részleges átvételét várták 
a nonprofit szervezetektől. A paternalista állam hívei ugya
nezt a lehetőséget veszélyként élték meg, s ezért elutasították 
a nonprofit megoldásokat. A civi l kezdeményezéseket sokan 
mint az emberi jótékonyság és segítőkészség megnyilvánulását 
üdvözölték, mások - éppen ellenkezőleg - az önérdeket és az 
adócsalási motívumokat keresték a jótékonysági akciók mö
gött. Volt, aki a hatékonyság növekedését várta a nonprofit 
szolgáltatások bővülésétől, mások attól tartottak, hogy a nem 
hivatásos szolgáltatók megjelenése a szakszerűség csökkenésé
hez vezet. Egyesek a fejlődés motorját látták a magánkezde
ményezések innovatív jellegében, mások a nonprofit vállalko
zások gyenge anyagi és szakmai megalapozottságát mint a 
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szolgáltatások stabilitását és megbízhatóságát veszélyeztető 
tényezőt érezték fontosabbnak. 

A sort még lehetne folytatni, de a probléma ennyi
ből is érzékelhető. A még nagyon kialakulatlan, gyorsan vál
tozó, rendkívül heterogén nonprofit intézményegyüttes az 
egymással ellentétes várakozások és előítéletek kereszttüzébe 
került. Fejlődését, teljesítményeit, a vele kapcsolatos tényeket 
többnyire nem önmagukban, belső összefüggéseiket szem 
előtt tartva értékeltük és értelmeztük, hanem saját feltevése
ink igazolását kerestük bennük. Mindannyian meg is találtuk 
- részben. A nonprofit szervezetek annyira sokfélék, hogy kö
zöttük mindenre elegendő példát és ellenpéldát lehet találni. 
A z már temperamentum és intellektuális igényesség kérdése, 
hogy a szemlélő az előfeltevéseit igazoló tények regisztrálására 
szorítkozik-e, vagy az azokat cáfolni látszó jelenségekről is . 
hajlandó tudomást venni. A z ellendrukkerek dolga persze 
könnyebb: a negyvenezer nonprofit szervezet működésében 
bőven találnak annyi „mutatós" gazdasági és politikai vissza
élést, kudarcot, szakszerűtlenséget, amellyel előítéleteik alátá
maszthatók. A jó rendszerint csendben történik, így azt v i 
szonylag egyszerű figyelmen kívül hagyni. Nehezebb dolguk 
van azoknak, akik pozitív várakozásokkal fordulnak a non-
profit szektor felé. Nagyon elfogultnak kell lenni ahhoz, hogy 
észre se vegyük a sok-sok visszás, vagy önmagában nem is ne
gatív, de a szektorral kapcsolatos ideálképünkbe nem illő je
lenséget. S ha egyszer észrevettük, akkor nehéz megállni, 
hogy csalódottnak ne érezzük magunkat, „meg ne sértődjünk 
a valóságra". 

Pedig a kiábrándultság rossz tanácsadó. A szemlélő
ket és elemzőket a nonprofit szektortól való elfordulásra in 
díthatja; az aktivistákat arra, hogy saját, nemesnek tudott tö
rekvéseiket megkülönböztetve elzárkózzanak a szektor más tí
pusú szervezeteitől; a döntéshozókat pedig arra, hogy a szabá
lyozás és a támogatáspolitika eszközeivel megpróbálják a saját 
ideálképükhöz igazítani a valóságot. 

Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy a magyar 
nonprofit szektort a maga komplexitásában, mint a helyzetből 
fakadó kihívásokra adott intézményes társadalmi választ kísé
relje meg áttekinteni. A szerző természetesen nem tudja át
lépni a saját árnyékát, nem ígérhet tehát teljesen értékmentes 
megközelítést, de annyit igen, hogy az elemzés során a té
nyekből indul k i , nem pedig a maga értékrendjének érvénye
sülését kéri számon a valóságon. 

Mennyire „civil" és mennyire „állatni" a magyar 
nonprofit szektor? 

A harmadik szektor rendszerváltást követő gyors fejlődé
se azért következhetett be, mert a nonprofit szervezeti formák 
a gazdaság és a társadalom valamennyi szereplőjének kínáltak 
bizonyos előnyöket, s ezek a szereplők többségükben (ha nem 
is mind azonos mértékben) készek és képesek voltak e lehető
ségek kiaknázására. 

A leglátványosabb, legnagyobb publicitást kapó akci
ókat - paradox módon - maga az állam és a kormányzati in
tézmények hajtották végre. Egymás után hozták létre a nagy 
állami alapítványokat azzal a feladattal, hogy gondoskodjanak 
a kulturális élet, az ifjúságvédelem, a vállalkozásfejlesztés, a 
munkahelyteremtés, a szociális ellátás stb. területére szánt ál
lami támogatások pályázati úton történő elosztásáról. Orszá
gos jelentőségű tudományos, kulturális és szociális intézmé
nyeket alakítottak át előbb alapítvánnyá, majd közalapít
vánnyá, köztestületté, közhasznú társasággá. A helyi önkor
mányzatok szintén követték a központi kormány példáját. 
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Ugyanakkor az egyre súlyosabb finanszírozási problémákkal 
küszködő költségvetési intézmények (iskolák, kórházak, 
könyvtárak stb.) részben saját kezdeményezésből, részben fel
ügyeleti szervezeteik bátorítása nyomán sorra szervezték meg 
a magántámogatások összegyűjtésére szánt alapítványaikat. 

Mindez sokakban azt a benyomást keltette, hogy a 
magyar nonprofit szektor fejlődésében az állam játssza a meg
határozó szerepet, a kezdeményezések és a szektorba áramló 
pénzek egyaránt igen nagy részben a kormányzati oldalról 
jönnek. M i n t az 1. és a 2. táblázatból kiderül, a tömegkom
munikáció híradásaiból leszűrhető összkép és az adatok éles 
ellentmondásban vannak egymással. 

1. táblázat 

A nonprofit szervezetek megoszlása 
alapítók szerint, 1993 

A megoszlás 
A z alapítók megnevezése %-a 

Csak magánszemély 58,3 
Csak kormányzati szervezet 
vagy költségvetési intézmény 10,3 
Csak nem-állami szervezet 15,6 
Magánszemély és szervezet 15,8 
Összesen 100.0 

Forrás: Bocz és munkatársai [1995] 

A kormányzat és a költségvetési intézmények által 
alapított nonprofit szervezetek aránya 1993-ban (későbbi ada
taink sajnos nincsenek) alig haladta meg a 10 százalékot. A 
szektor állami támogatottsága tartósan messze elmarad a nyu
gat-európaitól, m i több, még az amerikai szintet sem éri el . 

2. táblázat 
A nonprofit szektor bevételeinek szerkezete nemzetközi 

összehasonlításban 
_ . . _ _ _ _ 

Ország Állami Magántámogatás 
támogatás 

Tevékenység 
bevétele 

Anglia, 1990 40 12 48 
Franciaország, 1990 60 7 33 
Japán, 1990 38 1 61 
Magyarország, 1990 23 20 57 
Magyarország, 1994 21 21 58 
Németország, 1990 68 4 28 
Olaszország, 1990 43 4 53 
USA, 1990 29 19 52 
A 7 ország átlaga, 1990 43 10 . 47 

Forrás: Salamon-Anheier [1995]; Bocz és munkatársai [1996] 

Adataink határozottan arra utalnak, hogy az állami pén-
zek nonprofit szektorba való átcsoportosítása - bár fontos , 
volt — nem játszott meghatározó szerepet a szektor fejlődésé
ben. M i n t a 2. táblázat Magyarországra vonatkozó soraiban 
látható, a bevételek szerkezete 1990 és 1994 között lényegé
ben változatlan maradt. Ennek a változatlanságnak csak az le
het a magyarázata, hogy a nonprofit szervezetek a költségve
tésen kívüli forrásokat is képesek voltak mozgósítani, s m i n 
den 2 forintnyi közvetlen állami támogatáshoz 8 Ft egyéb 
eredetű jövedelmet tettek hozzá. Meglepő gyorsasággal sajátí
tották el a pályázati technikákat és az adományszerzés egyéb 
módszereit. Megtalálták azokat a rétegeket, amelyek nemcsak 
igényt tartottak szolgáltatásaikra, hanem fizetni is tudtak ér
tük. Ugyanakkor arra is jutott energiájuk, hogy vállalkozási 
tevékenységgel próbálkozzanak, valamelyest ezzel is javítva 
alaptevékenységük anyagi feltételeit. Ezeknek a nem-állami 
forrásoknak a bevonását kezdetben viszonylag nagyvonalú, 

utóbb már egyre szűkülő adókedvezmények segítették. Ennek, 
a közvetett állami támogatásnak kétségkívül volt bizonyos po
zitív hatása a nonprofit szektor adományszerzési esélyeire, i l 
letve gazdálkodási lehetőségeire. A magántámogatásokból és 
a saját tevékenységből származó összegek egy része (durva 
becslés szerint körülbelül 20-25 százaléka) tehát tulajdonkép
pen átengedett költségvetési bevétel volt. A z arányokból 
azonban nyilvánvaló, hogy a bevételeken belül még ennek f i 
gyelembevételével is a magánforrások domináltak. 

Összefoglalva: a magyar nonprofit szektorra gyako
rolt állami befolyás a valóságban sokkal kisebb, a szektor jó
val „civilebb", mint ahogy azt a felszíni jelenségek alapján ál
talában gondolni szokás. Ez a „civil" jelleg azonban a hétköz
napokban egészen mást jelent, mint amit a civi l társadalom
nak a rendszerváltás körüli vitákban divatba jött, s azóta is 
bizonyos áhítattal használt fogalma sugall. 

Jelenti mindenekelőtt azt, hogy a nonprofit szerveze
tek döntő többsége az állampolgárok, illetve a magánszférába 
tartozó szervezetek kezdeményezésére, azok érdekeit követve 
jött létre. A szóban forgó érdekek nem feltétlenül esnek egy
be a csupa nagybetűs társadalom, a köz érdekeivel, de általá
ban olyan szükségletekhez vagy olyan társadalmi kihívások
hoz kapcsolódnak, amelyekre valamilyen formában közösségi 
válaszokat célszerű adni. A szervezetek létrehozásának motí
vumai igen sokfélék lehetnek: 

* A leggyakoribb valószínűleg az, amikor az emberek 
egyszerűen a szabadidejük eltöltése érdekében, a hozzájuk ha
sonló érdeklődésű, társadalmi helyzetű, kulturális hátterű 
partnerek társaságát keresve szerveződnek egyesületekbe. 

* Hasonló a tevékenysége, de más a lélektani funkci
ója azoknak a csoportoknak, amelyek a különböző problé
mákicai (például magány, idős kor, egészségkárosodás) küzdők 
szabadidős együttlétének biztosítására jönnek létre. 

* A közös problémák mentén szerveződő egyesületek 
egészen más típusát alkotják azok a szervezetek, amelyeknek 
nem egyszerűen a társas együttlét a célja, hanem a kölcsönös 
segítségnyújtás, a válságos élethelyzetbe került vagy tartósan 
nehéz körülmények között élő emberek (például munkanél
küliek, alkoholisták, nagycsaládosok, volt állami gondozottak) 
közös erőfeszítése a kiútkeresésre. 

* Lényegében ugyanezeknek, s a még náluk is sokkal 
elesettebb, már önsegítő csoportok létrehozására sem képes 
rászorulóknak (például hajléktalanok, szegények) az ellátásá
ra, támogatására természetesen mások is létrehozhatnak a szó 
klasszikus értelmében vett jótékony szervezeteket. Ezek speci
ális alfaját alkotják a vállalati szociális alapítványok, amelyek 
azonban rendszerint csak az alapító közvetlen érdekeltségi kö
rébe tartozóknak nyújtanak támogatásokat. 

* A kiszolgáltatottak, segítségre szorulók, vagy ép
pen társadalmi diszkriminációtól szenvedők iránti elkötele
zettség motívuma nem okvetlenül a jótékonyság irányába 
visz. Egy másik logika mentén olyan jogvédő szervezetek lét
rehozása is következhet belőle, amelyek az említett csoportok 
számára több figyelmet és kedvezőbb körülményeket követel
nek. 

* Ugyanezt a jogvédő tevékenységet, amennyiben 
nem nagyon elesettek, természetesen maguk az érintettek is 
megszervezhetik. 

* Nagy számban jönnek létre olyan szervezetek is, 
amelyeknek nem egyes embercsoportok, hanem veszélyben 
levő értékek (például a kulturális örökség, műemlékek, népi 
hagyományok, természeti értékek) megvédése a célja. 

* Gyakor i cél a közrend és a közbiztonság védelme, 
valamint a tűz elleni védekezés és a balesetek, természeti csa
pások áldozatainak megmentése. 

* A z állampolgárok jelentős része hajlandó közösségi 
cselekvésre a szűkebb környezetének szépítése, a település 
vagy lakókörzet kommunális fejlesztése érdekében. 

* Sok és sokféle érdek fűződik a gazdaság- és vállal
kozásfejlesztéshez is, az ezzel foglalkozó szervezetekben a ma
gánszemélyek és a gazdálkodó egységek egyaránt szerepet vál
lalnak. 
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* Nonprof i t szervezetek létrehozására indíthatnak 
adott esetben a szakmai (például speciális kutatási területek 
művelésére, avantgárdé művészeti produkciók létrehozására, 
oktatási módszerek, gyógyítási eljárások alkalmazására irányú-
ló) ambíciók is. 

* Nagyon gyakori, hogy elkötelezett szakemberek 
egyszerűen az őket alkalmazó intézmény (például gyermekott
hon, múzeum, könyvkiadó) megmentése vagy finanszírozási 
gondjainak enyhítése érdekében hoznak létre az intézményt 
segítő szervezeteket. 

* Ugyanez a kezdeményezés kiindulhat a szolgáltatá
sokat igénybe vevő fogyasztóktól is, ha esélyt látnak arra, 
hogy a támogató szervezetek közreműködésével számottevően 
javuljon a szolgáltatások minősége vagy választéka. 

* Hasonlóan tipikus célja a nonprofit szervezetek 
alapításának valamilyen nagyobb beruházás (például temp
lomépítés, műszerbeszerzés, emlékmű felállítása), vagy nagy
szabású rendezvény (például fesztivál, sportesemény) tető alá 
hozása. 

* A szakmai, gazdálkodói vagy munkavállalói érde
kek érvényesítésének legkézenfekvőbb intézményes megoldá
sa a különböző szakmai kamarák, szövetségek, gazdakörök, 
ipartestületek, szakszervezetek létrehozása. 

* Alakulhatnak nonprofit szervezetek polit ikai és 
ideológiai célzattal is, akár önállóan, akár valamely párt vagy 
egyház holdudvarán belül, annak törekvéseit támogatva, de 
akár egy-egy személy hatalmi-politikai ambícióinak kielégíté
sére is. 

* A nyugdíjas kor biztonságának megteremtésére, i l 
letve a betegség okozta anyagi kockázat csökkentésére törek
vők is választhatnak nonprofit szervezeti formát, mégpedig az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakét. 

* Végül - kár lenne tagadni - a nonprofit szerveze
tek létrehozásának mozgatórugója néha az adókedvezmények
kel való visszaélés szándéka, a rejtett profitmotívum. 

A fenti felsorolás nem ad ugyan minden részletre k i 
terjedő képet a nonprofit szervezetek által megtestesített 
szándékokról és törekvésekről, de arra talán mégis alkalmas, 
hogy érzékeltesse, milyen jelentős társadalmi erők és milyen 
változatos szükségletek állnak a szektor rendkívül gyors növe
kedésének hátterében. H a nincs is nagyon sok olyan egyesü
letünk és alapítványunk, amely kifejezetten az állampolgári 
jogok érvényesítésére vagy a társadalmi haladás általános tá
mogatására szerveződött volna, maguk az emberek polgárként 
és nem alattvalóként viselkednek, amikor a legkülönbözőbb 
célok érdekében civil szervezeteket hoznak létre. Kétségtelen, 
hogy ezek a szervezetek többségükben a mindennapi élet ap
ró szükségleteihez igazodnak, s közvetlenül nem a társadalom 
egészét, hanem csak annak szűkebb csoportjait szolgálják. 
N e m szabad azonban elfelejteni, hogy a társadalom egészsége 
végső soron legalább annyira függ a bétköznapi problémák 
megoldásában segítséget kínáló, az aktív cselekvés és a k i 
sebb, helyi közösségekbe való beilleszkedés lehetőségeit bizto
sító szervezeti hálótól, mint a makrotársadalmi intézmények
től. 

Valljuk be, amikor „a szabadság kis köreit" emleget
jük, nem a csermelybarakonyi munkanélküli asszonyok nép
művészeti egyesületére szoktunk gondolni, s végképp nem a 
mellette működő alapítványra, amely sejthetően az egyesületi 
tagok által készített szőttesek és hímzett terítők értékesítését 
végzi. Pedig az i lyen „ földhözragadt" próbálkozások jelzik iga
zán, hogy az állampolgárok széles körének vannak saját vá-
laszkísérletei az égető társadalmi problémákra, s ezek a vá
laszkísérletek gyakran öltenek nonprofit intézményi formákat. 
A magyar nonprofit szektor ebben az értelemben mindenkép
pen „civil". Nagyon fontos lenne, hogy a nonprofit jelenség 
megítélése és a szektor szabályozása a továbbiakban egyre i n 
kább a valóságnak erre a misztifikációtól mentes elemzésére 
épüljön. Hasonló jelentőségű a jótékonysági elem tényleges 
súlyának a felmérése, s az erre vonatkozó illúziókkal való le
számolás is. 

Mennyi a jótékonyság és mennyi az önérdek szerepe a 
nonprofit szektor bővülésében, mekkora a szektorban folyó 
tevékenység redisztribúciós hatása? 

Meglepően sokan gondolják azt, hogy az öntevékeny 
szervezetek klasszikus funkciója a jótékonyság, s a mai non-
profit szervezetek legfőbb feladata is a rászorulók megsegíté
se, vagy legalábbis az kellene hogy legyen. Ennek a meggyőző
désnek az elterjedtsége annál is furcsább, mert immár évszá
zadokkal hagytuk magunk mögött azt a fejlődési szakaszt, 
amikor még valóban túlsúlyban voltak a jótékony célú alapít
ványok és egyesületek. Már a reformkori beszámolókban is 
érzékelhető, hogy a gazdaságfejlesztési, oktatási, kulturális és 
szabadidős tevékenységet folytató egyesületek sokkal gyorsab
ban szaporodtak, mint a jótékony szervezetek. 1862-ben, első 
teljes körű statisztikai felmérésük időpontjában a szociális és 
egészségügyi célú egyesületek aránya már együttesen is csak 
30 százalék volt, s ez az arány azóta is tovább csökkent. M i 
több, magukon a szociális szervezeteken belül is szép számmal 
vannak (már a középkorban is voltak - lásd például bány
atársládák, temetkezési egyletek) olyanok, amelyeknek nem a 
kifelé irányuló jótékonyság, hanem a tagok közötti kölcsönös 
segítségnyújtás a funkciója. 

Á szervezetszámból levonható következtetéseket tá
masztják alá a nonprofit szektor bevételi szerkezetéről rendel
kezésre álló adatok is. M i n t a 2. táblázatból már láttuk, a jó
tékonysággal leginkább összefüggésbe hozható magántámoga
tások aránya a fejlett országokban még alacsonyabb is a ma
gyarországinál. A hazai bevételek összetevőit részletesebben 
bemutató 3. táblázatból az derül k i , hogy a nonprofit szerve
zeteknek juttatott magántámogatások nagyobbik fele külföld
ről, illetve alapítványoktól, egyházaktól, szakszervezetektől és 
más nonprofit szervezetektől származik. A belföldi magánsze
mélyek és vállalatok 1994-ben (körülbelül egynegyed-három
negyed arányban) összesen közel 15 milliárd Ft-nyi ado
mánnyal támogatták a nonprofit szektort, s ennek körülbelül 
egyötöde jutott a szociális területen működő szervezeteknek. 

Természetesen nem tudhatjuk, hogy az említett 
összegekből mennyit emésztett fel maguknak a támogatott 
szervezeteknek a működtetése, s mekkora hányaduk szolgálta 
végül a kívülállók, illetve az adományozókhoz szorosan kötő
dők támogatását, de maga a nagyságrend egyszerre két dolgot 
is mutat. A z egyik az, hogy a jótékonyság nem hiányzik a ma
gyarországi gyakorlatból, a másik pedig az, hogy ugyanakkor a 
nonprofit szektor egészén belül a jótékonysági elem semmi
képp sem meghatározó jelentőségű. Témánk szempontjából 
mindkét következtetés egyformán fontos. 

A z első azért, mert új megvilágításba helyezi azt a 
szélsőségesen pesszimista képet, amelyet egyes elemzők - töb
bek között éppen az alapítványi botrányok kapcsán - rajzol
nak a magyar társadalomról. Á magyar polgárok a rendelke
zésre álló statisztikai információk szerint egyáltalán nem ön
zőek és nem közömbösek. Ezt nemcsak a pénzbeni adomá
nyok viszonylag magas összege, valamint az a tény bizonyítja, 
hogy az adományok lakossági jövedelmekhez viszonyított ará
nya Magyarországon semmivel sem alacsonyabb, mint például 
Franciaországban, hanem egy 1993-as lakossági adatgyűjtés 
(Czakó és munkatársai [1995]) is. Ennek során valamennyi, 
az adományozással és az önkéntes munkával kapcsolatos pozi
tív állítás általános egyetértésre talált, különösen az, amely 
szerint a gyerekeken, öregeken, súlyos betegeken segíteni er
kölcsi kötelesség. Szintén erősnek bizonyult a szegények és a 
menekültek iránti szolidaritás. A megkérdezettek nem láttak 
ellentmondást a magánjótékonyság szükségessége és az állam 
azon kötelezettsége között, hogy törekedjen a szociális problé
mák megoldására. Az állampolgárok nyilvánvalóan a jóléti 
társadalom vegyes modelljében gondolkodnak: elfogadják sa
ját felelősségüket ós önként hajlandók bizonyos terheket vál
lalni, de nem akarják magánkezdeményezésekkel helyettesíte
ni az állam ellátási felelősségét. 
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3. táblázat 
A nonprofit szektor bevételei bevételi források szerint, 

1994 

Bevételi forrás 

Normatív 
költségvetési támogatás 
N e m normatív 
költségvetési támogatás 
Normatív 
önkormányzati támogatás 
N e m normatív 
önkormányzati támogatás 
összes állami 
támogatás 

Vállalati támogatás 
Lakossági támogatás 
Külföldi támogatás 
Támogatás nonprofit 
szervezetektől 
Összes 
magántámogatás 

Tagdíjbevétel 
magánszemélyektől 
Tagdíjbevétel 
jogi személyektől 
Alaptevékenység 
árbevétele 
Alaptevékenység 
összes bevétele 

Kamat- és 
hozambevétel 
Vállalkozási bevétel 
Gazdálkodási 
tevékenység összes 
bevétele 

Egyéb bevétel 

Összes bevétel 

A bevétel 
összege 
millió Ft 

3 617,6 

19 971,0 

433,2 

5 738,2 

29 V60.0 

11484,1 
3 428,4 
8 997,1 

6 677,6 

30 587,2 

6 696,8 

7 243,2 

19 943,8 

33 883,8 

13 353,8 
29 797,2 

43 151,0 

6 749,9 

144131,9 

megoszlása 
% 

2.5 

13,8 

0,3 

4,0 

20,6 

8,0 
2,4 
6,2 

4.6 

4.7 

5,0 

13,8 

23,5 

9,3 
20,7 

30,0 

4,7 

100,0 

Forrás: Bocz és munkatársai [1996] 

Hogy ez a segítőkészség nemcsak szavakban van 
meg, azt a pénzbeni támogatásokra vonatkozó információknál 
is megbízhatóbban mutatják a természetbeni adományok és 
az önkéntes munka adatai. 

4. táblázat 
Az egészségügyi és szociális célú nonprofit szervezetek

nek nyújtott természetbeni adományok és a számukra 
végzett önkéntes munka, 1993 

Tevékenységi terület 

A természetbeni 
adományokat nyújtók 

száma 

Az egy év alatt 
végzett önkéntes 
munka időtartama 

munkanap 

Egészségügy 87 930 801431 
Szociális ellátás 381 566 1 289 405 
Határon túli 
magyarok támogatása 169 433 271 668 

Forrás: Czakó és munkatársai [1995] 

A z alapítványoknak nyújtott pénzadományok egy ré
sze adómentességet élvez. (Az Í993-as felvétel tanúsága sze

r int az ilyen adókedvezményre jogosító támogatásoknak nem 
egészen 60 százalékát vonták le az adóalapból.) A z adóked
vezmény természetesen mindig jelent bizonyos csábítást arra, 
hogy olyan összegeket is támogatásként tüntessenek fel, ame
lyeket az alapítványi szolgáltatások igénybe vevői valójában a 
szolgáltatás ellenértékeként fizetnek. A természetbeni adomá
nyokhoz és az önkéntes munkához nem kapcsolódnak hason
ló kedvezmények, így ezekben az esetekben semmi okunk 
nincs kétségbe vonni , hogy a 4. táblázat adataiban valóban a 
segítőkészség, a sorstársak és a rászorulók iránti szolidaritás 
tükröződik. 

A jótékonyság tehát élő, létező, forintban és munka
napokban is kifejezhető fontosságú jelenség, mégis hangsú
lyozni kell , hogy a magyar nonprofit szektor fejlődésének nem 
ez a meghatározó eleme, tehát a se a szektor megítélését, se a 
szabályozását nem célszerű a szervezeteknek erre a vonására 
alapozni. 

Hasonló problémákat vet fel a szektor redisztribúciós 
szerepének vizsgálata is. A z kétségtelen, hogy a nonprofit 
szervezetek, s ezen belül is főleg az alapítványok közvetítésé
vel lezajlik valamiféle jövedelemátcsoportosítás, de ennek a 
méretéről és az irányairól egyaránt keveset tudunk. A jelen
leg rendelkezésre álló adatok alapján a kérdés - a jótékony
sággal összefüggésben elmondottakon túl - két dimenzióban 
elemezhető. 

A nonprofit szektor bevételeinek településtípusok 
szerinti megoszlása igen nagyfokú koncentrációt mutat. A z 
1994-es adatok szerint a lakosság kevesebb mint egyötödét tö
mörítő főváros nonprofit szervezetei az összes bevételnek kö
zel 70 százalékával gazdálkodnak. A megyeszékhelyekre nagy
jából népességarányosan áramlik a bevétel, a lakosság közel 
kétharmadának otthont adó kisebb városoknak és községek
nek viszont csak az összes bevétel 14 százaléka jut. 

.1 táblázat 
A lakosságszám és a nonprofit szektor bevételeinek 

megoszlása településtípus szerint, 1994 
%, 

Településtípus 

Főváros 
Megyeszékhely 
Egyéb város 
Község 
Összesen 

A bevételek A lakosságszám 
megoszlása 

69,4 
16,6 
8,4 
5,6 

100,0 

18,8 
17,7 
26,5 
37,0 

100,0 

Forrás: Bocz és munkatársai [1996] 

Ezek az egyenlőtlenségek túlságosan nagyok ahhoz, 
hogy egyszerűen a különböző településeken működő szerveze
tek szerepkörének eltéréseivel magyarázhatnánk őket. Bár
mennyire igaz is, hogy a többnyire budapesti székhelyű nagy 
állami közalapítványok, országos hatókörű jótékonysági szer
vezetek, nonprofit szövetségek adományosztó tevékenysége és 
szolgáltatásai nem korlátozódnak a fővárosra, a jövedelmek 
ilyen mértékű koncentrációja mégis a vidék, s azon belül is a 
kistelepülések hátrányos helyzetét jelzi. Különösen világosan 
látszik ez az 1. ábrán, amely egy lakosra vetítve mutatja be a 
nonprofit szervezetek településtípusonkénti jövedelmi helyze
tét. 

Figyelemre méltó, hogy a messze a leghátrányosabb 
helyzetben levő községek nonprofit szervezetei a pályázati 
úton szerzett bevételek szempontjából még jobban elmarad
nak a főváros mögött, mint az összbevétel tekintetében. (Az 
előbbinél 29-szeres, az utóbbinál „csak" 24-szeres a különb
ség.) H a feltételezzük is, hogy a nagyvárosi szervezetek a hoz
zájuk befolyt pénz egy részét támogatások formájában eljut
tatják a kistelepülések polgáraihoz és intézményeihez, akkor 
is azt kell mondanunk, hogy a nonprofit szervezetek bevételi 
szintje a kisebb városokban és a községekben túlságosan ala
csony a céloknak megfelelő működéshez. Ez nemcsak az alap
tevékenység ellátatását lehetetleníti el, hanem a pótlólagos 
források, pályázati pénzek megszerzésének esélyeit is rontja, 
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így lényegében konzerválja az egyenlőtlenségeket. A nonprof
it szektor segítségével tehát nem játszódik le számottevő jöve
delemátcsoportosítás a hátrányos helyzetű települések javára. 

1. ábra 
A nonprofit szervezetek összes, illetve pályázati 

forrásból származó bevételeinek egy lakosra jutó összege 
településtípus szerint, 1994 

ÜEeylskosrajutóluizcsbevfte!. Ft 
HEgy lakosra jittdpályizatl bevétel, Ftl 

Forrás: Bocz és munkatársai [1996] 

6. táblázat 
A nonprofit szektor szervezeteinek és bevételeinek 

megoszlása bevételnagyság szerint, 1994 

Bevételnagyság A szervezetek Bevételek 
száma megoszlása összege megoszlása 

ezer Ft db % millió Ft % 

- 50 12 223 30,5 159,3 0,1 
51 - 500 14 821 36,9 3 153,3 2,2 

501 - 5000 9 405 23,4 16599,4 11,5 
5001- 3 710 9,2 124 219,9 86,2 
Osszesen: 40159 100,0 144131,9 100,0 

Adataink azt mutatják, hogy a magyar nonprofit szektor 
szervezeteinek egyharmada kifejezetten kisméretű, bevételei 
1994-ben nem haladták meg az 50 ezer Ft-ot. További egy
harmad a maga 51 és 500 ezer Ft közötti jövedelmével szin
tén viszonylag kicsinek mondható. Ez a több mint 27 ezer 
szervezet együttesen is csak 2,3 százalékban részesedik a szek
tor összes bevételéből. Ugyanakkor az 5 millió Ft-nál nagyobb 
összeggel gazdálkodó szervezetek szektoron belüli aránya alig 
magasabb 9 százaléknál, s mégis nekik jut az összbevétel 86 
százaléka. H a ehhez még azt is hozzátesszük, hogy 1994-ben 
kevesebb mint 400 alapítvány és egyesület, tehát a teljes 
nonprofit szektor szervezeteinek nem egészen 1 százaléka 
döntött a nonprofit szervezetek által kiosztott támogatás 
(közel 24 milliárd Ft) 89 százalékáról, akkor még élesebben 
rajzolódik elénk egy rendkívül polarizált nonprofit szektor 
képe. 

Eléggé nyilvánvaló, hogy egy ilyen szerkezetű non-
profit szektornak a működése nem az egyenlőtlenségek 
csökkenése irányába hat. A kicsik minden szempontból 
kiszolgáltatottak, támogatókat keresve elsősorban tagjaikra és 
a hozzájuk szorosan kötődő magánszemélyekre számíthatnak, 
se a szakértelmük, se a kapcsolataik, se az anyagi eszközeik 
nincsenek meg a professzionális adományszerzéshez. 
Figyelemre méltó, hogy ebben a kategóriában a legmagasabb 
(46 százalékos) a lakossági forrásokból érkező bevételek 
aránya. A központi költségvetésből, a vállalatoktól és a 
külföldről érkező támogatások elsősorban a nagy szervezetek 
számára hoz 

záférhetők, amelyeknél ugyanakkor - jobb infrastukturális 
feltétc-lciknck köszönhetően - az alap- és vállalkozási tevé
kenységből származó bevételek növelésének is nagyobbak az 
esélyei. 

A nonprofit szektor polarizáltsága olyan tény, amely 
re mind a szabályozásnak, mind a támogatáspolitikának 
reagálnia kellene, mert a különböző szereplők közötti esély
egyenlőtlenségek fennmaradása már rövid távon is igen sok, 
jobb sorsra érdemes kezdeményezés elsorvadásához vezethet. 

( A tanulmány folytatását következő számunkban 
közöljük.) 

Forrás: Bocz és munkatársai (1996) 


