
A „nem civil” nonprofitok 

A rendszerváltás hajnalán, amikor a korábbi tiltást követően a nonprofit szervezetek 

felébredtek Csipkerózsika-álmukból, a szektor egésze a társadalom érdeklődésének 

középpontjába került. Az alapítványi és egyesületi világ gomba módra indult növekedésnek 

és az eltelt 25 év alatt hamar elérte a mai mintegy 65 000 ezres számot. (Most, a Rubik kocka 

40. születésnapja közelében, érdekességként említhető, hogy a Rubik Alapítvány egyike volt 

annak a néhány ilyen típusú szervezetnek, amely már a rendszerváltás előtt létre jöhetett.) 

Az eltelt negyedszázadnyi idő talán elfelejttette velünk azt a társadalmi közmegegyezést, 

amely lehetővé tette a magyarországi nonprofit szervezetek nemzetközi kompatibilitását. 

Ezért talán nem felesleges felidézni a nonprofitoknak a világban széleskörűen (szinte 

egyöntetűen) elfogadott ismérveit. Ezek szerint a nonprofit kategóriába tartoznak azok a 

szervezetek, amelyek: (1) intézményesültek; (2) önszabályozóak; (3) közhasznú 

tevékenységet folytatnak; (4) függetlenek az államtól és a kormánytól; (5) függetlenek a 

pártoktól és az egyházaktól; (6) önkéntes tagságon alapulnak és (7) nem osztják ki a 

nyereséget, nem fizetnek osztalékot. Ezen ismérvek érvényesülése nélkül a nonprofit 

szervezet fogalma és annak használata parttalanná válik, ellehetetlenül a nemzetközi 

kommunikáció, nincs talaja az összehasonlító vizsgálatoknak. A hazai szektor munkavállalói 

(mintegy 131 000 foglalkoztatott) és önkéntesei (közel félmillió ember) párbeszéde 

egymással és a társadalommal folyamatos torzulásnak és meg nem értésnek van kitéve. 

Az utóbbi évek megfigyelhető fejleményei, különösen a civil szóhasználat általánossá válása, 

valamint az új keletű közgazdasági fogalom, a nonprofit közműszolgáltató hivatalossá válása 

magában hordozza az előbb leírt veszélyeket. Érvényesek-e nonprofit szabályosságok akár a 

közelmúltban ilyen-olyan hírnevet szerzett „civil szervezetekre”, akár a tervbe vett (egy vagy 

több) nemzeti közműszolgáltató vállalatra? Könnyű felfedezni, hogy nem. A felsorolt hét 

ismérv közül mindkét típusban több is hiányzik. Sőt, a másodiknak említett szervezeti 

kategória esetében jószerivel csak az első és a hetedik valósul meg, ezért talán ezek 

esetében helyesebb (de mindenképpen egyértelműbb) lenne „az osztalékot nem fizető 

vállalat”, vagy még inkább az „osztalékfizetés tilalma alá eső vállalat” elnevezést 

meghonosítani a nonprofit szóhasználat helyett. 

A kérdés az, hogy a szektor szereplői hogyan viszonyulnak a nonprofit fogalom fent leírt 

relativizálódásához? Az elmúlt két évben lehetőségünk volt egy országos finanszírozású és 

kiterjedésű kutatás több fázisának keretében kommunikációs közelségbe kerülni majdnem 

1000 hazai alapítvány és társas nonprofit szervezet vezetőjével vagy vezető 

tisztségviselőjével, írásban, illetve szóban. A válaszadóink által képviselt szervezetek több 

ismérv (területi megoszlás, jogi forma, főtevékenység fajtája) szerint is megfeleltek a 

reprezentativitás szabályainak, így a tőlük megszerzett ismereteink a hazai szektor egésze 

szempontjából is mérvadónak tekinthetőek. A kutatás fő kérdése arra irányult, hogy eddigi 

tudásunk a szektorról megerősítést nyer-e abban a vonatkozásban, hogy a szektor 

hagyományos szervezetei és azok vezetői jelentős előrehaladást mutatnak a 



professzionalizációban. Másrészről pedig, a nagy számú hazai és külföldi (elsősorban EU-s) 

szervezetfejlesztési program eredményei hogyan és milyen mértékben segítik  a szervezeti és 

egyéni szintű professzionalizációt? A kérdés fordítottja is feltehető: ezek a szervezetek 

megmaradnak-e a „civilkedés” szintjén, vagy a képesek-e a társadalmi szükségletek 

kielégítésének magasabb szintjén tevékenykedni? Előljáróban kijelenthető, hogy az általános 

kép javuló tendenciát mutat. Bár a differenciáltság továbbra is jelen van, a szektorban létezik 

egy olyan szegmens (klaszter), akik a saját szakmaiságuk állapotát magasra értékelik és ez a 

fejlettség a szervezetük sikerességében megjelenik.  

Ez többek között azt jelenti, hogy: 

- nő a helyi és regionális együttműködésben való részvétel képessége, 

- új ismereteket szereznek a forrásteremtés és a pénzügyi menedzsment módszerek 

helyes alkalmazásáról, 

- minőségi (nemzetközi kooperáción alapuló) projektekbe való bekapcsolódás esélye 

nő meg, 

- javul a képesség az emberi erőforrások működtetésének területén. 

A szervezetfejlesztési befektetések hasznosulása is egyértelmű a kutatási tapasztalatok 

szerint. Statisztikailag is igazolható erős összefüggés mutatható ki a fejlesztési programokban 

való korábbi részvétel és a professzionalizáció között. A válaszadók (megkérdezettek) azon 

negyede, akik már résztvevői voltak szervezetfejlesztési programoknak, a 7-es skálán 

átlagosan egy egész értékkel feljebb helyezték magukat mind az egyéni, mind a szervezeti 

professzionalizációban. Ez jó hír azoknak, akik fontosnak tartják  a fejlesztési célú pénz 

források juttatását a szektorba – és rossz hír azoknak, akik ezeknek a forrásoknak a jó helyét 

kizárólagosan a termelő-szolgáltató (vállalkozási) szférában látják. Az csak látszólagosan a 

nonprofitok „magán ügye”, hogy a szervezeti és egyéni tudás milyen mértékben halmozódik 

fel a szektor szereplőinek körében. A működési hatékonyság javulása a szolgáltatási 

színvonal emelkedését eredményezi. Ennek a folyamatnak a támogatása társadalmi 

(nemzeti) ügy! A tudás pedig ebben a szektorban sem képződik csak úgy magától. A tudás 

intenzív szervezetekben a siker parancsszóra sem képződik, a valaminek megfelelni akarás is 

csak akkor lehet értékes jellemző, ha az a valami nem más, mint a közösségi szolgáltatást 

igénybe vevők elégedettsége.  

Tapasztalataink szerint a vizsgált nonprofitok körében mindez evidenciának tekinthető. 

Kutatói megfigyelések a vizsgálatba vont szervezetek és személyek körében a differenciáltság 

jegyeit is feltárták. A nagy mintás kérdőívezés (841  válaszadó) jól felrajzolta a hagyományos 

nonprofit szervezetek és szervezeti vezetők látleleti térképét. A mintában öt sűrűsödési pont 

vagy mező figyelhető meg az indulás fázisában lévőktől a „vérprofikig”. De azzal, hogy 

lehetőségük volt érdek nélkül megnyilvánulni saját, valamint a szervezetük 

professzionalizációjának állapotáról, árnyalhatóvá vált a szektorról eddig ismert kép. A 

kutatás során elkészített száznál is több interjú a szakmaiság általános növekedésének 



tendenciáját mutatja. Továbbá azt, hogy az egyének e tekintetben önmagukat jobbnak 

tartják, mint a szervezetüket, a professzionalizációs tartalék jelenlétére utal. Az az átlagosan 

14,92 év, amit a válaszadói kör a szektorban már eltöltött, a tudás jobb szervezeti 

beépülésének záloga lehet. Nemzetközi tapasztalatok is ezt mutatják: kezdetben az egyénbe, 

majd a szervezetekbe célszerű fejlesztési befektetéseket invesztálni. És csak később, a 

fejlesztéseknek magasabb szintjén jön el az az állapot, amikor az egyéni kompetencia 

többszöröződő szervezeti képességgé válik. Véleményünk szerint az is a jó hírek 

tartományába tartozik, hogy a hazai nonprofit világ képviselőivel ilyen és ehhez hasonló 

szakmai kérdésekről lehet érdemi beszélgetéseket folytatni.  

 

A nonprofit szervezeti világról készített legújabb felvétel új igényeket és új feladatokat is 

felvet. Belülről úgy látszik, hogy a szervezetek fejlesztésének súlypontja áthelyeződik. Az igazi 

profik  a szervezet fejlesztését már nem önmagában álló tevékenységnek vagy folyamatnak 

érzik, hanem  közösség- fejlesztésről beszélnek. A jól működő nonprofitok települési 

közösségszövetek kidolgozásán munkálkodnak. Ehhez keresnek pályázati forrásokat, 

nemzetközi (például Európai Uniós vagy norvég) partnereket és hasznosítható tudást 

határokon belülről és kívülről. A szolgáltatási infrastruktúra kiépítése, majd annak megőrzése 

e szektorban is az egyszerűbb feladatok közé tartozik. A létrehozott kapacitások megtöltése 

soft elemekkel, mindig a bonyolultabb és (főleg időigényesebb) penzumok közé tartozik. Az 

alapítványi és társas nonprofit szervezetek világából érkező üzenetek egyrészt időről, 

türelemről, nyugalomról, másrészt pedig bizalomról szólnak. A szektor szereplői eléggé 

professzionálisak ahhoz, hogy intézményesülten, önszabályozóan és önkéntesen, államtól és 

pártoktól függetlenítődve végezzék közhasznú tevékenységüket.       
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