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I. Bevezetés 

 

1. A témaválasztás indoklása 

 

A betegek ellátására, segítésére évtizedeken át kizárólagos jogot formált az állam, néhány 

kivételtől eltekintve csak állami intézményekben volt lehetőség egészségügyi ellátásra. 

Napjainkban azonban más társadalmi szereplők, így a civil szervezetek is bekapcsolódnak, 

bekapcsolódhatnak a szolgáltatási rendszerbe. A fejlett jóléti demokráciák többségében a 

közjavak előállításában, a közszolgáltatások biztosításában a nonprofit szektor, mint 

harmadik szektor már kivívta a helyét az állam és a piac között, illetve mellett. Hazánkban 

is megfigyelhető a szolgáltatások decentralizációja, kialakulóban van a közszolgáltatások 

többszektorúsága. Napjaink kormányzati és egészségpolitikai törekvései az egészségügyi 

ellátások, szolgáltatások terén is erőteljesen a decentralizáció (az állami feladatok és 

felelősségi körök átadása) irányába mutatnak. Ennek a törekvésnek – a hatékonyság növelő 

szándék mellett – súlyos következményei lehetnek a különböző társadalmi csoportok 

egészségügyi ellátására, és egészségi állapotuk alakulására. Az állami részvétel 

visszahúzódása, a piaci szektor térnyerése következményeként az egészségügyi ellátásban 

és közvetve/közvetlenül az egészségi állapotban is a jelenleginél mélyebb és kiterjedtebb 

egyenlőtlenségek jelenhetnek meg. Társadalmi csoportok maradhatnak ellátatlanul, az 

eddig is marginális csoportok (tartós betegségekben szenvedők, idősek, szociális 

hátrányokkal küzdők, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek, előítéletekkel sújtott csoportok 

stb.) ellátása kerülhet veszélybe. Az egyenlőtlenségek mérséklésében, a lakossági igények 

kielégítésében, a hiányzó ellátások pótlásában, illetve a meglévők minőségének javításában 

kiemelt szerepet kapnak – egyelőre definiálatlanul – a civil szervezetek. Mindez egy olyan 

környezetben, ahol hosszú időre visszamenőleg nem voltak adottak a társadalmi 

önszerveződés és érdekérvényesítés hagyományai, mintái. 

 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítésének szándéka mellett a 90-es évektől 

kezdve az önszerveződés szabadságának újbóli felfedezése, az orvosláshoz, a 

gyógyításhoz, a társadalom egy részének a saját egészségéhez való megváltozott viszonya 

is a nonprofit szerveződések létrejötte felé mutatott. Megváltoztak az emberek igényei és 

szükségletei, az állami intézmények által nyújtott szolgáltatásokba, azok színvonalába, 

minőségébe vetett bizalom jelentősen csökkent. Az uniformizált, személytelen módon 

nyújtott szolgáltatások helyett egyre inkább egyénre szabott szolgáltatásokat igényelnek az 

érintettek. Erre utalnak azok az adatok is, amelyek a hivatalos egészségügyi ellátás helyett 

az alternatív medicina igénybevételének növekedését jelzik. A nonprofit szervezetek, 

mivel tevékenységük viszonylag rugalmasan igazodik a szükségletek, igények 
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kialakulásához, ezekre való reagálásukkal olyan feladatokat is vállalnak, amelyek 

korábban nem jelentek meg a közszolgáltatási kínálatban. 

 

Ma már elegendő tapasztalat áll rendelkezésre a nyolcvanas évek végétől, a szektor 

fejlődésének kezdetétől történt fejlemények mélyebb elemzésére. Lehetőség nyílik a 

nonprofit szektor működési, strukturális jellemzőin túl a szervezetek társadalmi-területi 

folyamatokban betöltött szerepének, részvételének, a szektor differenciáltságának, 

kapcsolatrendszerének, társadalmi beágyazottságának, ismertségének stb. elemző 

vizsgálatára. Összehasonlításra alkalmasak az elmúlt évek nonprofit szektorban és az 

egészségügyben történt változásokról szóló megismételt longitudinális vizsgálatok, melyek 

kellő alapot nyújtanak hipotézisek megfogalmazásához és következtetések levonásához. 

 

A kutatási eredmények fontos adalékot szolgáltathatnak maguknak a szervezeteknek, 

működésük javításához, a mindennapi gyakorlatok megkönnyítéséhez, eredményességük 

növeléséhez, a hosszú távú fejlődés elősegítéséhez. Emellett az egészségügy különböző 

szereplőinek, a társterületek (legfőképp szociális szféra) képviselőinek, a döntéshozóknak 

nyújthatnak segítséget a nonprofit szervezetek sajátos természetének megértéséhez. A 

kutatási eredmények révén megismerhetjük, az egészségügyi civil szervezetek jelenleg 

milyen feladatok ellátására képesek, milyen módon tudják javítani közvetlenül vagy a 

betegek és az intézmények közti kapcsolatok támogatásával közvetett módon az érintettek 

életminőségét. Emellett arra is választ vártam, milyen területeken lenne szükség a 

jelenleginél határozottabb állami, önkormányzati, szakmai támogatásra. ahhoz, hogy a 

civilek még hatékonyabban járuljanak hozzá a betegek által igénybe vehető 

közszolgáltatások minőségének, és az érintett családok társadalmi támogatottságának 

javításához.  

 

A nonprofit szereplők véleményének, az egyes kérdésekhez való hozzáállásának felderítése 

az egészségügy átalakítása idején különösen fontos, hiszen ezek a szervezetek képesek 

leginkább az általuk képviselt társadalmi csoportok érdekeinek artikulálására, azon túl, 

hogy kiemelkedően fontos szerepet játszanak a szakmai célok körüli partnerség 

kialakításában.  

 

2. A dolgozat célkit űzései, kutatási kérdések 

 

Kutatásaim során azt a kérdést vizsgáltam, hogy az egészségügyi civil szféra miként képes 

a többszektoros egészségügyi ellátórendszer szereplőjévé válni, a szervezetek mennyiben 

tudnak hozzájárulni a lakosság egészségi állapotának javításához, az egészségi állapotban 
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és az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférésben lévő területi-társadalmi 

egyenlőtlenségek mérsékléséhez, és mennyiben lehet rájuk számítani az egészségügy jelen 

gondjainak megoldásában. A nonprofit és egészségpolitikai (közpolitikai) vizsgálat 

kombinációját különösen a téma által megkívánt interdiszciplináris szemlélet1 tette 

izgalmassá számomra, és fokozta tudományos kihívássá, illetve az, hogy a hazai kutatások 

sorában a helyi egészségpolitika vizsgálata még meglehetősen járatlan területnek számít, 

az egészségpolitikai szereplők érdekviszonyának felderítése hiányzik a magyar 

szakirodalomból. Ugyanilyen kihívás volt a – szintén meglehetősen járatlan területnek 

számító – nonprofit elszámoltathatósági- és eredményesség-vizsgálatok tapasztalatai 

alapján kidolgozott kvalitatív mérési kísérlet. 

 

Az egészségpolitikai szereplők közötti érdekviszonyok felderítése ugyan még teljes körűen 

nem történt meg, az egyes részterületeken zajló (a lokális szintre, illetve egyes politikák 

elemzésére korlátozódó) vizsgálatokból (Orosz 2001, Füzesi-Busa-Tistyán 2007, Losonczi 

1998), valamint az egészségügyi szegmensre vonatkozó nonprofit kutatásokból (Bocz-

Kmetty 2008, Papházi 1997, Szalai 1997) vannak már ismereteink az egészségügyi civil 

szervezetek aktivitásáról. A civil társadalom szerveződése az egészségügy területén főleg 

az azonos betegségben szenvedők érdekvédelmi csoportjainak a tevékenységét jelenti. Az 

egészségügyi rendszer működésébe való beleszólásra az állampolgárok felől eddig kevés 

törekvés mutatkozott, jóllehet a civil szervezeteknek – elméletileg és az egészségügyi 

stratégiákban deklaráltan – az egészségpolitikai folyamat fontos alakítóivá kellene válniuk. 

Aktivitásuk valójában az elmúlt időszakban csak néhány ellentmondásos, inkább az 

orvosok, nem pedig a betegek érdekeit szolgáló akcióban mutatkozott meg a nyilvánosság 

előtt. 

 

Kutatási témám megvalósításával és a dolgozat megírásával egyrészt az volt a célom, hogy 

átfogó képet nyújtsak az egészségügyi civilek helyzetéről, jellegzetességeiről. Mindezt egy 

lehatárolt térben tettem, az általam jól ismert Dél-Dunántúli Régióban. Empirikus 

kutatásaimmal a régió egészségügyi nonprofit szegmensének struktúrájának bemutatására, 

a szektor helyzetfeltárására vállalkoztam. A dolgozat legfőbb célja, hogy bemutassa az 

egészségügy területén működő civil szervezetek tevékenységét, az általuk folytatott munka 

                                                 
1 A különböző diszciplínák sajátos látásmódjuk és kérdésfeltevéseik szerint foglalkoznak a témával. Elméleti 
és módszertani síkon is arra törekedtem, hogy a kutatás kiindulópontjaként a szociológiai, a 
politikatudományi és a hatékonyság-vizsgálathoz szükséges gazdasági, vezetés-szervezési, menedzsment 
együttes megközelítését alkalmazzam. A közpolitika elemzés hátteréül kitűnő alapként szolgáltak az 
egyesületek szociológiája körében született tanulmányok és tézisek a civil társadalom kialakulásáról, 
fejlődéséről. A dolgozatban többször idézett Papházi Tibor utal Max Weber klasszikus, 1911-ből származó 
felszólalására az Első Német Szociológiai Kongresszusról. Eszerint „…Alapvető feladata minden 
Szociológiai Társaságnak, hogy azokkal a képződményekkel foglalkozzon, amelyek a politikailag szervezett 
és legális hatalmak: az állam, a községi önkormányzat (Gemeinde) és a hivatalosan elismert egyház 
(offizielle Kirche), valamint a család mint természetes közösség között középen helyezkednek el.” (idézi: 
Papházi 1997:6) 
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jelentőségét, az egészségpolitikai szereplőkhöz való viszonyrendszerét, a szolgáltatási 

hálózatba és az egészségpolitikai folyamatokba való bekapcsolódásuk lehetőségét. 

 

Első számú hipotézisként feltételeztem, hogy a civilek szolgáltató, érdekvédelmi 

tevékenysége komoly erőforrás, mely az egészségi állapot, az életminőség javítását képes 

hatékonyan előmozdítani. Eszerint az önsegítő betegszervezetek, csoportok meghatározóak 

lehetnek mind az egyén szintjén, mind társadalmi, gazdasági, politikai értelemben 

egyaránt. Mint intervenciós szervezetek befolyásolni tudják lokális környezetüket, de akár 

országos szintű (strukturális) hatást is képesek elérni. 

 

Kutatásomat az elméleti elemző munka mellett egy konkrét gyakorlati indíttatás is 

vezérelte. Motivációját az adta, hogy a pécsi Down-munkacsoport2 találkozói során, 

melynek jó ideje tagja vagyok, alapvető problémaként merült fel, hogy a betegek és 

családjaik megsegítésére létrejött szervezetek nagyon nehezen lépnek kapcsolatba 

klienseikkel. Maga a „megmondás”, az első percek, amikor a beteg szembesül 

betegségével, a család megtudja, hogy fogyatékos, beteg gyermeket vár, beteg gyermekük 

született, vagy a későbbiek során gyermekük beteg lett, kritikus pillanat. Az esetek 

többségében a nem megfelelő kommunikáció, az információhiány miatt nem kap kellő 

támpontot és segítséget a család. Felmerült a kérdés, hogy hol vannak ilyenkor a civil 

szervezetek? Miért maradnak háttérben ott, ahol elsősorban az ő segítségüket várják? Miért 

nincs együttműködés az egészségügyi intézmények és a civil szervezetek között? Az 

eredményesség-hatékonyság dimenzió vizsgálata során így elsősorban az egészségügyi 

civil szervezetek kapcsolatrendszerének feltérképezését tűztem ki célul. Ebből adódott 

második számú hipotézisem is, miszerint a civil szervezetek majd minden funkciója a 

szervezeteken kívüli ágensekkel való együttműködés révén valósul meg. A célok elérése 

érdekében ezekben az interakciókban hatékonynak kell lenni. Ebben az értelemben a civil 

szervezeteknek van hatékonysága, aminek a kollaborációk működtetése szempontjából 

külső szereplők számára is láthatónak kell lennie. Feltételezésem szerint ahhoz, hogy az 

egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek az egészségpolitikai folyamatok aktív 

szereplőivé, alakítóivá váljanak, illetve nagyobb mértékben vállalhassanak egészségügyi 

feladatokat, munkájuk pontos ismerete szükséges. Ez csak akkor válik lehetővé, ha 

megmutatjuk, mit várhatunk el tőlük (külső elszámoltathatóság), és saját maguk is képessé 

válnak teljesítményük, hatékonyságuk értékelésére (belső elszámoltathatóság). 

 

Harmadik számú hipotézisem szerint viszont a civilek jelenleg tapasztalható heterogenitása 

mellett nem valószínű, hogy egyetlen kvantitatív minősítési rendszer képes minden 

kívánalomnak megfelelni. A kvalitatív eszközök alkalmazását tartottam a gyakorlatban is 

                                                 
2 http://www.downparbeszed.atw.hu 
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alkalmazható megközelítésnek, melynek segítségével a civilek eredményességét, 

hatékonyságát mutató indikátorok kidolgozása válik lehetővé. A civilek teljesítményének 

mérésére mindenképp szükség van. Mégpedig azért, hogy választ találjunk azokra a 

kérdésekre, hogyan lehetséges például az, hogy amíg sok sikeres betegszervezettel 

találkozhatunk, számos olyan betegség van, melyek egy részének nincs és – a jelenlegi 

helyzet állása alapján – valószínűleg nem is lesz soha szervezete? Ez aránytalanságot 

eredményez az érdekek megjelenítésében és képviseletében. A létező szervezetek között 

nagyon nagy a szóródás teljesítményük, elismertségük alapján: van néhány jelentős 

támogatottságú, és van alig vegetáló. Ezen aránytalanságok mellett az egészségügyi civilek 

döntéshozatali, problémakezelési részvétele szektorszinten nem lehet megalapozott. 

 

Feltételezésem szerint, a fenti hiányosságok mellett, társadalmi, politikai, gazdasági 

jelentőségét csak a szervezetek egy (kisebb) része ismeri fel és tartja fontosnak. Emellett a 

politika sem ismeri fel és ismeri el kellő mértékben az önsegítő egészségügyi civilek 

strukturális jelentőségét. A helyi politikára – előzetes várakozásom szerint – az jellemző, 

hogy bár szavakban és hangzatos koncepciókban, tervekben az önkormányzat a civil 

szervezetek fontosságát hirdeti, a valóságban a két szféra közti kapcsolatok inkább még 

csak formálisak. Az önkormányzatok alapvetően bizalmatlanok az önszerveződések 

többségével szemben, nem tekintik őket igazi partnernek, véleményüket esetenként 

meghallgatják ugyan, de csak ritkán veszik azokat figyelembe. A lakossági oldalon 

készített empirikus kutatómunka hipotéziseként – a társadalmi kapcsolatokról, a civil 

részvételről közzétett szakirodalom alapján – azt feltételeztem, hogy az érintettek többsége 

távol marad a civil szervezetektől. A kérdőíves vizsgálatot annak az ellentmondásnak a 

megvilágítása motiválta, miszerint az egészségügyi civil szervezetek viszonylag jól 

ismertek, a kapcsolati tőkét meghatározó civil részvétel azonban – a Magyarországon mért 

országos adatokkal összecsengően – meglehetősen alacsony a beteg gyermeket nevelő 

családok körében. Nyitott kérdésként állt a vizsgálat előtt ennek oka: vajon a nem 

megfelelő kommunikáció, a szervezetek oldalán megjelenő kínálat és a tényleges 

szükségletek közötti eltérés, a hátrányos társadalmi helyzet és az azzal járó információs 

aszimmetria, a kapcsolati tőkére jellemző általános társadalmi mutatók és hátrányok, vagy 

ezektől eltérő speciális magyarázó változók állnak ennek hátterében? A civil aktivitást, a 

civil szervezetekben való részvételt mérő országos adatfelvételek ismert eredménye, hogy 

az alacsony számú résztvevők mellett van viszont egy kicsi, de aktív csoport, akik akár 

több szervezetben is tevékenykednek. Feltételezésem az volt, hogy ezzel a jelenséggel 

lehet találkozni az egészségügyi civilek körében is, illetve határozott célom volt ezen 

csoportok tevékenységének megismerése. 

 

A szektoron kívüli kapcsolatok mellett ugyanilyen jelentőséget kell tulajdonítani a 

szektoron belüli, azaz a civil szervezetek és az őket alkotó tagok, munkatársak, önkéntesek 
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közti kapcsolatoknak is. Negyedik hipotézisként abból indultam ki, hogy a civilek 

kapcsolati köre egyre inkább nő, és ez egyre nagyobb tőkét, versenyelőnyt képvisel. 

Emellett azt feltételeztem, hogy a szervezetek már nemcsak egy bizonyos kör (néhány 

hasonló szükségletű, érdeklődésű, elhivatottságú és hasonló foglalkozású, társadalmi 

helyzetű ember) összefogásán alapul (bár az elsődleges cél általában ez), hanem nagy része 

kilép saját szervezetén kívülre, át- és összekötő hidat (Putnam 1995) képezve a különböző 

társadalmi csoportok, rétegek között. Ez a folyamat közvetve, és közvetlen módon szintén 

hozzájárulhat a társadalmi, így az egészségi állapotban lévő egyenlőtlenségek 

csökkentéséhez. 

 

3. Alkalmazott módszerek, a kutatás folyamata 

 

Az egészségügyi civil szervezetek egészségpolitikai szerepének felderítését szolgáló 

kutatómunka több éven keresztül zajlott. Munkám egy jelentős részét a nonprofit 

szervezetekkel, azok teljesítményének mérési lehetőségeivel, a helyi kormányzással, illetve 

az egészségpolitikával és az egészségügyi rendszerek működésével kapcsolatos 

nemzetközi és hazai szakirodalom feldolgozása, másik részét pedig a hazai szervezetek 

helyzetének megismerésére vonatkozó saját empirikus kutatás jelentette. 

 

Az adatgyűjtést és elemzést 2003-ban kezdtem, és 2008-ban fejeztem be. Vizsgálataimban 

helyi közpolitika elemzésre törekedtem. Az empirikus kutatómunka törzsét képező 

legfontosabb vizsgálatot „A hatékonyság mérés lehetőségei és problémái a 

betegszervezetek körében” elnevezésű interjús kutatás jelentette 2008 tavaszán, a Dél-

Dunántúli Régióban és Budapesten. 

A teljes vizsgálat azonban további három részelemmel egészült ki. A hatékonyság-

vizsgálat előzményének tekinthető az a kérdőíves kutatás, melyet 2003-2004-ben folytattam 

a Dél-Dunántúli Régióban működő egészségügyi nonprofit szervezetek körében, valamint 

az az adatgyűjtés, ahol lakossági oldalról a tartós egészségkárosodással élők családjait 

kérdeztem 2007-2008-ban, szintén kérdőív segítségével. Ez utóbbi kutatás legfőbb célja az 

egészségügyi civil szervezetek ismertsége és a feléjük irányuló elvárások feltérképezése 

volt a Dél-Dunántúli Régióban. 

A civilek kapcsolatrendszerének, érdekviszonyainak, a szolgáltatásokba és a 

döntéshozásba való bekapcsolódásuk lehetőségeinek feltárására, végül az előző kutatási 

eredmények megerősítéseként, ellenőrzéseként szükségesnek láttam a másik oldal, további 

két fontos helyi egészségpolitikai szereplő, az orvosok és az önkormányzati képviselők 

megkérdezését is, interjús módszer alkalmazásával. A tudatos mintaválasztás 

eredményeként, arra törekedtem, hogy megismerjem a civilekkel kapcsolatban álló 

orvosok és önkormányzati képviselők nonprofit szervezetekkel kapcsolatos véleményét, 
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ismereteit, hiszen a vélt, illetve valós információk és ismeretek alapvetően befolyásolják, 

meghatározzák a kialakuló kapcsolatokat és az erre irányuló hajlandóságot. 

 

Kutatásom fő módszerét szervezeti oldalon a kérdőíves és az interjús, a szervezetek 

kapcsolatrendszerét (adott esetben tagságát) jelentő lakossági oldalon a kérdőíves, az 

orvosok és az önkormányzati képviselők esetében szintén az interjús megkeresés jelentette. 

A kérdőívek feldolgozása SPSS adatelemző programmal történt. 

Az interjús vizsgálatban a szervezetek vezetőinek személyes megkeresése során (illetve 

számos esetben a szerveztek által működtetett honlapokon) lehetőségem nyílt az alapító 

okiratok, szervezeti és működési szabályzatok, közhasznúsági és egyéb beszámolók, 

hírlevelek áttanulmányozására is. A megyei, a városi civil- és egészségpolitikák 

elemzésekor pedig dokumentumelemzésnek vetettem alá a civilekkel való együttműködés 

kialakítására, a helyi egészségpolitika tartalmára, folyamatára vonatkozó terveket, 

stratégiákat. 

 

4. A dolgozat felépítése 

 

Az első bevezető fejezet után a második fejezetben a közpolitika elemzés koncepcionális 

kereteinek, a lehetséges értelmezési modelleknek tisztázását követően, kiemelt 

szempontnak tekintem az egészségügyi rendszer szereplőinek és egymáshoz való 

viszonyának bemutatását, különös tekintettel a nonprofit szektorra. A szereplők 

törekvéseire, döntéseire komoly hatással van az a társadalmi-gazdasági környezet, és az 

egészségügyi rendszer, amiben tevékenységüket végzik. Így ebben a fejezetben indokolt 

összefoglalóan bemutatni a nyugat-európai, valamint a kelet-közép-európai országok 

egészségpolitikájában és a magyar egészségügyben bekövetkezett változások, 

irányvonalak, reformtörekvések főbb jellemzőit is, illetve azok társadalmi hatásait. 

 

A harmadik fejezetben a történeti és leíró típusú elemzések mellett konkrét – hazai és 

külföldi – példákon keresztül kívánom illusztrálni azt a szerteágazó tevékenységet, amit az 

egészségügyi nonprofit szervezetek végeznek. Fontos tisztázni a három szektor (piaci, 

állami, nonprofit) egymáshoz való viszonyát. Milyen jellemzők szerint alakult a hármas 

felosztás, hol húzódnak a határvonalak? Melyek a jellemző határterületek? Milyen 

specifikumai vannak a nonprofit szférának a másik két szektorhoz képest? Szükséges 

vizsgálni továbbá a szektor hazai törvényi szabályozását, hol húzza meg a törvény a határt 

a másik két szektorhoz képest, milyen követelményeket állít a nonprofit szervezetek elé? 

Ebben a részben az egészségügyi nonprofit szervezetek teljes körű bemutatására 

törekszem, azok történelmi hagyományaiból kiindulva. (Ennek a témának a 

továbbgondolására szolgál az a későbbiekben bemutatásra kerülő, az egészségügyi civil 
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szervezetek átfogóbb vizsgálatát célzó vizsgálat, melyet a Dél-Dunántúli Régióban 

készítettem 2003-2004-ben, 104 értékelhető kérdőív alapján. Az elemzések rámutattak 

azokra a hiányosságokra is, amik egyrészt a nonprofit szektor általános problémái, 

másrészt olyan speciális hátrányokra, melyek megnehezítik azt, hogy a civilek egyre 

növekvő részt vállalhassanak az egészségügyi ellátások, szolgáltatások, valamint az 

egészségpolitikai döntéshozatal terén. A regionális adatok továbbá alkalmat teremtettek az 

országos adatokkal való összehasonításra, a helyi sajátosságok bemutatására.) 

 

A negyedik fejezetben keresem azokat a kísérleteket, elméleti és módszertani 

elgondolásokat, indikátorokat, melyek a nonprofit szervezetek megítélésére, munkájuk 

értékelésére, tevékenységük hatékonyságának, eredményességének mérésére irányulnak. 

Vizsgáltam, melyek azok a kritériumok, elvárások a civilekkel szemben, melyek 

megfogalmazódnak mind a központi és a helyi kormányzatok, mind a szolgáltatók oldalán 

egy lehetséges együttműködés létrejöttekor. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos 

beállítódások ismerete választ adhat arra, milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, 

hogy a szereplők valóban partnerként tekinthessenek egymásra, az egymásról élő 

sztereotípiák levetkőzésével. 

 

Az ötödik fejezet azoknak a saját, empirikus kutatásoknak az eredményeit összegzi, 

melyeket doktori tanulmányaim során végeztem. Ezek a vizsgálatok a dolgozat főbb 

kérdéseire választ keresve a nonprofit szervezetek egészségügyi ellátásokba, 

szolgáltatásokba, valamint az egészségpolitikai döntésekbe való bekapcsolódásának 

lehetőségeit mutatják be a Dél-Dunántúli Régióban, a fellelhető dokumentumok 

elemzésével és az egészségügyi szereplők interjús, kérdőíves megkérdezésével. 

 

A dolgozat záró (hatodik) fejezetében kutatási tapasztalataimat összegzem, a disszertáció 

főbb tudományos megállapításait gyűjtöm össze, valamint ezek alapján fogalmazom meg 

javaslataimat az egészségügyi nonprofit szervezetek hatékony működésének elősegítésére, 

további, új kutatási területek megjelölésével. 
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II. Koncepcionális, fogalmi keretek 

 

1. A gyógyítás társadalmiasítása felé 

 

A hetvenes-nyolcvanas évektől vizsgálatok sokasága számolt be a magyar népesség 

egészségi állapotáról, riasztó mutatókkal és tendenciákkal szemléltetve a nyugati országok 

társadalmától való testi, lelki, végső soron az élettartamban és a megélt élet minőségében 

mutatkozó hátrányokat. A kutatások nemcsak a társadalmak közötti, hanem a társadalmon 

belüli egyenlőtlenségekről is többé-kevésbé pontos képet adtak. A kilencvenes évek eleje 

óta pedig számos – nagy vitákat kiváltó – kísérlet látott napvilágot az egészségügyi 

rendszer átalakítására. Az egészségpolitika talán legtöbbet idézett kijelentése, hogy a 

lakosság egészségi állapotának alakulásában az egészségügy mindössze körülbelül tíz 

százalékban felelős, és valóban, az egészségben maradáshoz az egészségügynek 

viszonylag kevés köze van (a már megbetegedettek gyógyításában természetesen nagyon is 

jelentős). A forráshiánnyal küzdő, tradicionális szemlélettel működő szektor szintén nem 

sokat tehet az egészségügyi ellátás területi egyenlőtlenségeinek mérséklésében, a hátrányos 

csoportok (a különböző betegségekben szenvedők, idősek, szociális hátrányokkal 

küszködők, fogyatékosok, szenvedélybetegek stb.) megsegítésében. 

 

A fenti problémák orvoslásában a gyógyítás plurális modellje tűnik működőképesnek. A 

betegellátási rendszerek társadalmanként különböznek aszerint, hogy mely csoport érdekei 

jutnak leginkább képviselethez és valóságos döntési hatalomhoz: vajon az állam, az 

önkormányzat, a helyi közösség és a beteg, az orvostársadalom, vagy a biztosítási 

rendszerek, az üzleti szféra érdeke a domináns? Az egészségpolitika közpolitikai elemzése 

során szem előtt kell tartani azt, hogy az egészségügyi intézményrendszerek a hatalmi 

küzdelmek tárgyai, ugyanakkor maguk is hatalmi tényezőkké válnak. „Működésükhöz 

minden modern társadalomban sok pénz szükséges, döntéseikben társadalmi 

felhatalmazást kívánnak hol az államtól, hol a biztosítási intézményektől, hol a 

közösségektől, hol az egyéntől. Ezért az egészségügy hatalmi harcok kiélesedett 

küzdelmeinek is színtere.” (Losonczi 1998:91) Az egészségügyi rendszer felépítése erősen 

hierarchikus, számos ellentétes érdek és érték keveredik benne. Az új egészségügyi 

kísérletek több országban próbálják megújítani a megmerevedett struktúrákat és 

gyógymódokat (Losonczi 1989, Orosz 2001). A különböző érdekcsoportok kapcsolatuk 

során sokféle viszonyt alakíthatnak ki, szembekerülhetnek egymással, szövetkezhetnek is. 

A kérdés, hogy hogyan jön létre az érdekek képviselete és kifejeződési lehetősége? 
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A gyógyítás társadalmiasítása azt jelenti, hogy a lakossági igények artikulálásában és 

érvényesítésében a különböző társadalmi integrációs intézmények, mint a család, a 

szomszédsági kapcsolatok, a civil szervezetek és a helyi közösségek fontos szerepet 

vállalnak. Gyógyítást ugyanis nem csak az erre specializálódott egészségügyi 

intézményekben lehet végezni, hanem a családokban, az önsegítő csoportokban, a 

társadalom számos más intézményében. Szükségszerű továbbá a „gyógyítás” tágabb 

értelmű használata. Ezen tevékenység eredeti, szubsztantív jelentéstartalma szerint nem 

szűkül le a testi bajok kezelésére, hanem magába foglalja az egészség megőrzését, a 

megromlott egészség és szociális állapot helyreállítását, a betegek gondozását és ápolását 

egyaránt. Az eredeti, szubsztantív tartalom helyét azonban másfajta racionalitások vették át 

(Antal Z. 1995). Ez abból adódik, hogy a gyógyítás egy különleges tevékenység, a 

gyógyítók mindig is egyfajta transzcendens hatalom birtokosai voltak. A vallási, 

ideológiai, politikai, hatalmi racionalitások érvényesülésében érdekelt társadalmi csoportok 

megpróbálták saját előnyükre kihasználni a gyógyításban rejlő különlegességet – amelynek 

következtében az eredeti racionalitás egyre kevésbé tudott érvényesülni3. Fontos vizsgálni, 

hogy a társadalom hogyan próbálja a gyógyítástól idegen racionalitások hatását 

csökkenteni. 

 

 

Önsegítő csoportok, mint a gyógyítás alternatív színterei 

 

Az egészségügyi civilek szerepének elemzésekor, amikor a modern társadalom egyik 

fontos környezeti változásaként értékeljük a gyógyítás társadalmi beágyazottsága felé 

megnyilvánuló mind nagyobb igényt, a gyógyítás alternatív színterei közül ki kell 

emelnünk az önsegítő csoportok létrejöttének motivációit, funkcióit. 

A gyógyítás nagyobb szintű társadalmi beágyazottsága, az orvosoknak, az egészségügyi 

ellátóknak való kiszolgáltatottság mérséklése céljából a betegek (és nem betegek) gyakran 

hozzák létre önsegítő csoportjaikat. Az önsegítő csoportok létrehozása mögött nem 

feltétlenül tudatos érdek- vagy célmeghatározás, egyben felelősségvállalás húzódik, sok 

esetben csupán kényszer, egy hiányállapotra való spontán reagálás jellemzi (Susánszky-

Szántó 2000). Az önsegítő csoportokat (formális és nem formális értelemben egyaránt) az 

azonos élethelyzetben lévő emberek hozzák létre. Az önsegítők gyakran azt a fajta, 

nehezen megszerzett, intenzív személyes tudást kínálják, ami kizárólag a problémával való 

                                                 
3 A tizenkilencedik század második felében az orvosok az egészségügyi szektor uralkodó ágenseiként 
jelentek meg, elhatárolva magukat az alacsonyabb képzettségűekkel való, hosszú múltra visszatekintő 
együttműködéstől. Ez a folyamat magába foglalta a „népi” orvoslók széles köreinek elnyomását, akiknek 
munkája pedig a demokratikus kultúrában gyökeredzett (Moran 2006). Két különösen fontos eleme a 
folyamatnak az egészségügyi ellátás orvosokhoz való kötődése világszerte, de legalábbis a fejlett kapitalista 
országokban; illetve a hosszú távon megjelenő szakmák színes tárháza, amelyek versenyezni igyekeztek az 
orvosoknak a foglalkozásbeli autonómiájuk terén elért sikerével. 
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együttélésből születhet. Emiatt sokszor szélesebb ismeretekkel rendelkeznek4, mint a 

hivatásos segítők vagy gyógyítók (Szántó-Susánszky 2000). Az önsegítők gyakran arra 

törekednek, hogy növeljék a csoportba tartozók önbizalmát, csökkentsék a betegséggel járó 

megbélyegzettség érzését. 

A betegségekre irányuló társadalmi előítéletet kutatásaimban is fontos magyarázó 

változóként kezeltem annak a kérdésnek a megválaszolásában, miszerint mi az oka annak, 

hogy a betegszervezetek nem vagy csak nagyon nehezen képesek saját tagjaik 

megtalálására, bevonására, aktivizálására. A kommunikációs/információs problémák, 

illetve a participáció vagy a társadalmi tőke összefüggései, meghatározói mellett, a beteg, 

fogyatékos embereket érintő előítéletek, stigmák is magyarázzák a közösségektől való 

távolmaradást. Azaz a betegek a társadalom (a nem betegek) hozzáállása miatt nagyon 

gyakran hátrányosan, megbélyegzetten, stigmaként élik meg betegségüket, nem vállalják 

fel azt, még szűkebb, de tágabb környezetükben sem. Ez pedig alapvető feltétele lenne a 

közösséghez, egyesülethez tartozásnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a betegek 

többsége a korai szakaszban negligálja, normalizálja betegségét, majd később magára 

marad (Losonczi Ágnes szavaival, mielőtt biológiai halált halna, előbb társadalmi halált 

hal). Hasonló jelenségről számolt be Goffman 1981-es munkájában a stigmatizáltak 

egyesületeiről, mint a mentálhigiénés klubok, a fogyatékosok, betegek egyesületeiről 

(hivatkozik: Papházi 1997). Az egészségszociológiai szakirodalom elsősorban a 

betegmagatartások, az orvos-beteg kapcsolat szempontjából elemzi az egyes betegségek 

társadalmi megítélését, és ennek hatását a magatartásra. Ezek a kutatások szintén a fenti 

magyarázatot támasztják alá. Hogy csak egy jellegzetes (bizonyos szempontból 

szélsőséges) példát emeljek ki, az epilepszia betegségéhez például sajátos társadalmi 

előítélet kapcsolódik: megrettenés, hárítási reakciók, félelem. Az epilepsziával élők ezért 

az előítéletek miatt gyakran titkolják betegségüket. A sajátos negatív megítélés mögött itt 

egy mítosz és metaforarendszer is húzódik, amit a betegség megmagyarázhatatlansága 

alakított ki (az elnevezések is ezt mutatják: ördöggörcs, rossznyavalya, frász, hideglelős 

istennyila, nehézkór stb.). A társadalom – az epilepsziához hasonlóan – több betegséghez 

is máig negatív tartalmakat kapcsol. Az előítélet nem tapasztalatokon, hanem öröklött 

hagyományokon alapul, és ahol előítélet van, ott törvényszerűen jelentkezik a 

diszkrimináció. Ez a fajta társadalmi attitűd sajnos nem csak az epilepsziát érinti, hanem 

olyan, eredetét, kezelését egyaránt ismert betegségeknél is, mint például a cukorbetegség. 

A társadalom (a nem betegek) szemléletének formálásában, nyitottabbá, toleránsabbá 

válása érdekében sokat tehetnek a betegeket tömörítő, segítő, képviselő civil szervezetek. 

A csoportba tartozók egymás támaszai, tevékenységük nemcsak az adott betegség 

kezelésével, gondozásával kapcsolatos, de a mentális segítség, a szórakozás, a kultúra, a 

                                                 
4 Különösen jól megmutatkozik ez a tudásbeli fölény a későbbi interjús kutatásban, az ún. ritka (viszonylag 
kevés diagnosztizált beteget jelentő, még az egészségügyi szakemberek előtt is kevésbé ismert) 
betegségekben érintettek önszerveződéseiben. 
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sport, a társas élet szervezésére is kiterjedhet. Tagjaik a rászorultak számára pénzügyi 

akciók, gyűjtések keretében biztosítanak segítséget, pl. egy-egy műtéti eljárás 

finanszírozása, segédeszköz, tápszer, gyógyszer beszerzését stb. illetően. Ismerik a rájuk 

vonatkozó egészségügyi, szociálpolitikai intézkedéseket, szabályokat, törvényeket. 

Érdekképviseletük arra törekszik, hogy betegségükből eredő társadalmi hátrányaikat 

enyhítse és segítse visszailleszkedésüket a társadalomba. 

Az önsegítő csoportok olyan szükségleteket elégítenek ki, amelyeket az egészségügyi 

szolgáltatások nem tudnak ellátni vagy vállalni, de egyúttal kapcsolódási pontot is 

jelentenek a betegek, családtagjaik és az egészségügyi ellátórendszer között. Az önsegítő 

hálózatok kiépülésére vonatkozó társadalmi igény egyre növekszik. A hagyományos 

támogatási formák, a lokálisan szerveződő szociális hálók (család, szomszédság, 

lakóközösség) gyengülése miatt az emberek a támogatás új közösségi formáit próbálják 

meg kialakítani. 

 

Hipotézisem szerint az életminőség alakulása, az egyenlőtlenségek csökkentése terén 

kiemelkedő szerepet játszik a helyi egészségpolitika. Ennek feltárása szempontjából fontos 

elméleti kiindulópontot adnak az integrációs intézmények szerepét, illetve az egészségügy 

szereplőinek egymáshoz való viszonyát hangsúlyozó megközelítések (Császi 1989, Antal 

Z. 1995). A civil szervezetek, önsegítő csoportok szerepének elemzése során nem szabad 

elfeledkezni arról, hogy az állami, az üzleti és a civil szféra, hol egymással versenyezve, 

hol együttműködve, de ugyanabban a társadalmi, gazdasági környezetben működik. A civil 

szervezetek társadalompolitikai szerepe mindig függ attól a gazdasági, társadalmi, jogi és 

politikai-ideológiai környezettől, amely körülveszi, szabályozza és kijelöli a számukra 

betöltendő feladatokat. A következő fejezetekben ezért röviden célszerű áttekinteni az 

egészségügyi rendszerek működését, fajtáit, szintjeit, szereplőit, illetve az 

egészségpolitikák értelmezési lehetőségeit, a hazai politika rendszerváltást követő 

meghatározó változásaival együtt. 

 

2. Az egészségügyi ellátórendszer 

 

A WHO 1996-ban Ljubjanaban – Ljubjana-i Charta az egészségügyi rendszerek 

reformjáról Európában – az európai tagállamok részvételével tartott konferenciáján5 az 

egészségügyi rendszerek reformja kapcsán a következő alapelvet deklarálta: „az 

egészségügyi ellátásnak elsősorban és mindenekelőtt a népesség jobb életminőségéhez és 

                                                 
5 A Charta elfogadását az egészségügyi miniszterek aláírásukkal hitelesítették. 
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jobb egészségéhez kell vezetnie” (WHO 1996)6. Ugyanakkor az európai országok 

egészségügyi rendszerében, Magyarországon is, a gazdaságban és a társadalomban 

végbement folyamatok hatására kiéleződtek a konfliktusok a feltételek és a fenti alapelvek 

között. 

 

Magyarországon az Alkotmány szerint mindenkinek joga van a lehető legmagasabb szintű 

testi és lelki egészséghez, az egészségügyi törvény7 pedig ennek szellemében előírja az 

ellátásokhoz való hozzáférésben az esélyegyenlőséget, a szükséges erőforrások 

előteremtését, optimális felhasználását, és az orvos- és egészségtudományok fejlődését. Az 

egészségügyi ellátások hozzájárulnak az egészséghez. Az egészségügyi ellátás 

tevékenységével képes befolyásolni az egészségi állapotot meghatározó tényezőket, 

kezeléssel hat a betegségek és az életfunkciók alakulására, ezek pedig együttesen 

befolyásolják a mindezen tevékenységek végzéséhez szükséges erőforrások mennyiségét 

és összetételét. Az ellátás nyújtása magába foglalja a megelőzés, a kezelés és a 

rehabilitáció különböző területeit, valamint a palliatív ellátást. Az ellátórendszer hatása 

azonban korcsoportonként és betegségenként nagyon eltérő értékeket mutathat (Belicza 

2004). 

A Tallini Chartában (2008) foglaltak szerint „Az egészségügyi szolgáltatások hatása is 

jelentős. Az erre vonatkozó összefüggések komplexek, de konzisztensen azt mutatják, 

hogy az elmúlt évtizedekben a várható élettartam növekményének körülbelül a fele tudható 

be az egészségügyi ellátás javulásának” (idézi Orosz 2008:16). Az egészségügyi ellátás 

megnövekedett szerepe mellett azonban a társadalmi tényezők (jövedelmi, területi 

egyenlőtlenségek, iskolázottság, életkörülmények stb.) továbbra is alapvető fontosságúak 

maradnak. 

 

A magyar egészségügyi ellátórendszer működése a hozzáférés, az esélyegyenlőség, a 

hatékonyság, az eredményesség, illetve az egészségre gyakorolt hatás szempontjából 

azonban kevéssé ismert (Belicza 2004). A megjelent kiadványok, tanulmányok elsősorban 

a források elosztásával, az ellátórendszer struktúrájának elemzésével, a biztosítás jelenlegi 

és lehetséges szerepével, a változás lehetőségeivel, az egészségügyi reform 

szükségességével foglalkoznak (Orosz 1992, 1997, 2001, 2004, 2006, 2008, Losonczi 

1998, Kornai 1998, Bondár 1998, Csaba-Gál 1998, Dózsa 2003, Kincses 1999, 2003 stb.). 

Jó néhány tanulmány azonban egyértelmű tanúbizonysága az egészségi állapotban, illetve 

az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférésében megnyilvánuló társadalmi, területi 
                                                 
6 „…Az egészségügyi reformokat az emberi méltóság, esélyegyenlőség, szolidaritás és a professzionális etika 
alapelveinek kell vezérelnie. …Az egészségügyi rendszereknek fenntartható finanszírozáson kell alapulnia. 
Az egészségügyi rendszerek finanszírozásának ezen ellátásokat – fenntartó módon – minden állampolgár 
számára elérhetővé kell tenni. Ez univerzális jogosultságot és egyenlő hozzáférést jelent minden állampolgár 
számára az alapvető ellátáshoz, ami ugyanakkor megköveteli az erőforrások hatékony felhasználását.” (WHO 
1996) 
7 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
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egyenlőtlenségeknek8 (többek között Tahin-Jeges-Lampek 2000a, 2000b, Kovács 2006, 

Orosz 1993, 2002, Füzesi-Péntek-Tistyán 2004, Losonczi 1998, Szalai 1990, Császi 1989 

stb.). 

 

 

A magyar egészségügyi ellátórendszer jellemzői, szabályozása 

 

A magyar egészségügyi rendszer alapjellemzőit a következőképp lehetne összefoglalni: 

� osztott felelősség és feladatrendszer az állam, az önkormányzatok és az 

egészségbiztosítás között; 

� a társadalombiztosításon belül önálló egészségbiztosítási alap működik, mely önálló 

gazdálkodásra jogosult; 

� a lakosság egészét lefedi, gyakorlatilag teljes körű ellátást nyújt, a kiegészítő vagy 

alternatív biztosítások szerepe jelenleg még marginális; 

� kétszintű (alapellátás + járó- és fekvőbeteg szakellátás), a háziorvosra épülő 

ellátórendszer; 

� vegyes tulajdonforma, az önkormányzati és az állami tulajdon dominanciájával; 

� dualisztikus finanszírozás, ahol az invesztíció (létesítés, fejlesztés) finanszírozója a 

tulajdonos, a működési költséget pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár állja. 

 

Az európai országok tradicionális egészségügyi rendszere az ingyenes-nem ingyenes 

dichotómián kívül lényeges alapelvekben különbözik az ellenpólusként emlegetett 

amerikai rendszertől. Sajátos, tradicionális értéke a szolidaritás és az esélyegyenlőség 

elősegítése a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Az európai modellben az, hogy ki 

milyen szolgáltatáshoz jut hozzá, nem függhet az egyének jövedelmi, vagyoni helyzetétől. 

Az egyének a teherviselő képességük, jövedelmük arányában járulnak hozzá a rendszer 

finanszírozásához, míg a szolgáltatások igénybevételének alapelve a szükségletek szerinti 

hozzáférés. A nyugat-európai országokban a közfinanszírozás dominanciája mellett fontos 

                                                 
8 A kutatások egy része a halálozási viszonyok különbségeit veszi alapul az egyes országok, társadalmak, 
illetve az egyes társadalmi csoportok egészségi állapotának eltérőségeit vizsgálva. A vizsgálatok egy másik 
nagy csoportja a konkrét egészségi problémák területén megnyilvánuló társadalmi-területi 
egyenlőtlenségeket, illetve a megoldásukra irányuló beavatkozások hatásait, eredményességét kutatja. A 
egyének társadalmi-gazdasági státuszának egyenlőtlenségét választja kiindulópontként az egészségi állapot 
egyenlőtlenségeinek magyarázatára törekvő kutatások egy következő szelete. Széles területet foglalnak el az 
egészségi állapot, és az egészségügy egyenlőtlenségeinek magyarázatai között a gazdasági, társadalmi 
folyamatokból kiinduló kutatások, amelyek a gazdasági, társadalmi folyamatoknak az egyének társadalmi-
gazdasági státuszára, az egészségi állapotot veszélyeztető kockázati tényezőkre és az egészségügyi rendszerre 
vonatkozó hatását, továbbá ezen tényezőknek az egészségi állapotra gyakorolt hatását vizsgálják. Végül, de 
nem utolsó sorban a kutatások egy csoportja maga az egészségügyi rendszer (az erőforrások elosztásának, 
szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőségnek, szolgáltatások igénybevételének) egyenlőtlenségeit vizsgálja, 
egy része pedig főképp az egészségpolitikákra koncentrál (pl. milyen helyet foglal el az egyenlőtlenségek 
csökkentése a vizsgált egészségpolitika célrendszerében, az egyenlőtlenségek csökkentése és a hatékonyság 
közötti konfliktusok, az egyenlőtlenségek kezelésére irányuló egészségpolitikák tartalmának és folyamatának 
elemzése stb.). 
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kiegészítő szerepet játszik az önkéntes, kiegészítő biztosítás. Az USA-ban ezzel szemben a 

fogyasztói szuverenitás az alapelv, ebből következően a magánbiztosítás és a páciensek 

általi közvetlen fizetés jelenti a finanszírozás fő formáját. Emellett az időskorúak számára 

a szövetségi költségvetésből finanszírozott Medicare, a munkajövedelem nélküli 

szegényeknek pedig az államok költségvetéséből finanszírozott Medicaid programok 

nyújtanak biztosítást (Orosz 1992). 

 

Az egészségügyi törvény értelmében egészségügyi szolgáltatásnak minősül „az 

egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában végezhető 

egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, 

továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, 

életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a 

további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, 

ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, 

továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul…” 

(1997. évi CLIV. tv. 3. §. e) pont). Ez alapján megállapítható, hogy a törvényalkotó a 

gyógyítás fogalmát kellően tágan értelmezi és nem szűkíti le a testi bajok kezelésére.  

 

Egészségügyi tevékenység „az egészségügyi szolgáltatás részét képező minden 

tevékenység, kivéve azon tevékenységeket, amelyek végzéséhez nem szükséges 

egészségügyi szakképesítés, vagy egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy 

szakmai felügyelete” (1997. évi CLIV. tv. 3. §. y) pont). A nonprofit szervezetek 

humánerőforrás-gondjai, az egészségügyi dolgozók és a civilek közti feszültség és 

bizalomhiány mögött meghúzódó kompetenciagondok tárgyalása a dolgozat későbbi 

fejezeteinek részét képezi. Már most látni kell azonban azt, hogy a fentiek értelmében vett 

egészségügyi tevékenységet a szervezeteknek csak egy része végezhet, mivel nem 

mindenhol tagjai a szervezetnek egészségügyi végzettségű szakemberek. Ez nem jelenti 

azt, hogy a civilek a megfelelő végzettségű emberek nélkül nem tudnának sikeresen 

működni, sőt. Csak azt kell látni, hogy alapvető különbség van az egészségügyi és nem 

egészségügyi szervezetek között, tevékenységük szabályozása tekintetében. Emiatt 

világosan el kell különíteni az egészségügy medikális oldalát a többi, az egészségben 

maradás elősegítése, megelőzés, felvilágosítás, önsegítés stb. elemétől. Közvetve tehát 

számtalan olyan terület van, amivel a civilek hozzájárulhatnak az egészségben maradáshoz, 

illetve a betegségek leküzdéséhez, a gyógyítást, mint közfeladatot viszont nem vehetik át 

úgy, mint az oktatási rendszerből az oktatási tevékenységeket, vagy más ágazatoknál a 

kulturális, környezetvédelmi feladatokat (egy magánbölcsőde például különösebb 

akadályok nélkül nyitható, ha megvan hozzá az ÁNTSZ és más szakmai felügyeleti 

szervek engedélye). 
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A hazai példák sorából csak néhányat említve Somogyvári Zsolt gyűjtéséből ismerjük, 

hogy tizenöt évvel ezelőtt a hemodialízis (művese kezelés) vagy az otthoni peritoneális 

dialízis hiányzó szolgáltatás volt (Somogyvári 2003). A hiánypótlást nem állami-

önkormányzati, hanem nonprofit cégeknek adták ki, amelyek gyakorlatilag az egész ország 

területét lefedték, és jól működtek. A példa elsők között igazolta, hogy Magyarországon 

sem feltétlenül az állami egészségügyi szolgálat képes csak a nagy horderejű szakmai 

kihívásoknak megfelelni. Az akut pszichés krízishelyzetben lévő gyermekek részére 

hiánypótló pszichiátriai és mentálhigiénés szolgáltatásként működik a Vadaskert 

Alapítványi Kórház. De az egészségügyi ellátás, szolgáltatás körébe soroljuk a medikális 

mellett a nem medikális (vagy csak részben medikalizálódott) szolgáltatásokat is. Míg 

előbbiek az alapellátás és szakellátás területén jelentkező valóban gyógyító 

beavatkozásokat jelentik, utóbbiak közé tartoznak a preventív, illetve részben a 

rehabilitációs jellegű feladatok. A prevenció területén pl. a dohányzásról való leszokást 

támogató szervezetek (pl. a Dohányzás vagy Egészség Egyesület) évek óta egyesületi 

formában működnek, átvállalva az egészségügyi prevenciós és a felvilágosítási feladatokat. 

 

Hogy kik és milyen feltételek mellett végezhetnek egészségügyi tevékenységet, arról 

további részletes szabályozást nyújt az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről rendelkező törvény9. Az egészségügyi tevékenységek végzésére irányuló 

jogviszonyok között találhatjuk az önkéntes segítőkre vonatkozó rendelkezéseket, ami 

szerint az egészségügyi képesítést nem igénylő feladatok ellátásában, az egészségügyi 

szolgáltatók feladataiban minden, segítséget adni kívánó személy részt vehet (2003. évi 

LXXXIV. tv.17.§. c.) pont). 

 

Azon túl, hogy megnézzük, a törvényi szabályozás értelmében ki végezhet egészségügyi 

tevékenységet, látni kell azt is, hogy ki lehet egészségügyi szolgáltató. Egészségügyi 

szolgáltató „a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi 

szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési 

engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi 

személyiség nélküli szervezet” (1997. évi CLIV. tv. 3. §. f) pont). 

A törvény rögzíti az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményrendszerét (107. §), 

ezen belül is az egészségügyi szolgáltatás megkezdésének és gyakorlásának tárgyi (109. §) 

és személyi (110-112. §) feltételeit, valamint egy egységes ágazati humánerőforrás-

monitoring rendszer működtetését (114. §). A törvény részét képezi az egészségügyi 

szolgáltatások minőségbiztosításának a szabályozása (119-124. §) is. 

 

 

                                                 
9 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről. 
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A magyar egészségügyi igazgatás 
 

Az egészségpolitika mozgásterének elsőrendű meghatározója az egészségügyi igazgatás 

rendszere. Itt mutatkoznak meg azok a területi, igazgatási szintek, ahol az egyes 

egészségpolitikai szereplők megnyilvánulhatnak. 

 
A Kormány feladata � megfogalmazza az egészségpolitikai célokat 

 
A Minisztérium feladatai � az ágazatot érintő jogszabályok előkészítése 

� a megvalósítás, végrehajtás összehangolása 
� az éves költségvetési törvényben biztosított pénzkeretek elosztása 
� közvetlenül irányítja az országos egészségügyi intézeteket és néhány 

egyéb gyógyító intézményt 
� biztosítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

költségvetését 
 

Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat 

� vezetője az országos tisztifőorvos (a miniszter nevezi ki) 
� hatósági tevékenységét a jogszabályok alapján önállóan végzi 
� Szervezete: 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) 
országos intézetek 
ÁNTSZ regionális intézetei 
ÁNTSZ kistérségi intézetei 

 

Az egészségügy egyes intézményeit fenntartói szerint a következő csoportokba 

rendezhetjük: 

� A központi költségvetési (minisztériumi) fenntartású intézmények közé tartozik az 

egészségügyi tárca (országos intézetek és egyéb gyógyító, főként rehabilitációt végző 

intézmények), az oktatási tárca (orvostudományi egyetem klinikái) és a honvédelmi 

tárca (fegyveres testületek egészségügyi hálózata); 

� Az önkormányzatok: a települési önkormányzatok törvény alapján egészségügyi 

alapellátásra kötelezettek; a megyei/fővárosi önkormányzat köteles járó- és fekvőbeteg 

ellátást biztosítani; 

� Gazdálkodó szervezetek:  a magyar jog lehetővé teszi minden természetes és jogi 

személynek, hogy egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményt tartson fenn (jelentős 

egészségügyi hálózattal rendelkezik pl. a MÁV ZRt.); magánorvosi rendelések, 

magánkórházak, magánklinika, illetve hazánkban a gyógyszerellátás hálózata 

privatizált; 

� Egyházi intézmények: a nagyobb egyházak közül a római katolikus, a református és az 

izraelita tart fent kórházat (pl. Budapesti Szent Ferenc Kórház, Bethesda 

Gyermekkórház, MAZSIHISZ Szeretetkórház). 

 

Az egészségügy finanszírozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron (OEP) és az 

önkormányzatokon keresztül történik. A helyi önkormányzatok feladata az egészségügyi 

ellátás tárgyi feltételeinek (épület, gépek, műszerek), az ún. felhalmozási kiadásoknak és a 
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karbantartásnak a biztosítása. A településeknek az alapellátásról, a megyéknek (és a 

fővárosnak) a szakellátásról kell gondoskodniuk. Az OEP fizeti a törvény szerint 

kötelezően nyújtandó egészségügyi szolgáltatások működési kiadásait, az 

Egészségbiztosítási alap kezelőjeként. Bevételeit a munkaadók és munkavállalók által 

befizetett járulékok, a fix összegű egészségügyi hozzájárulások és az Alap saját 

vagyonának hozadéka képezik. A lakosság egyes csoportjai után az állam a központi 

költségvetésből állja a járulékot.  

A központi költségvetés fedezi az egészségügyi igazgatás, a népegészségügy, a mentésügy 

költségeit, valamint a minisztériumok által közvetlenül irányított intézmények fenntartói 

kiadásait (ezen kívül pályázati úton kaphatnak még támogatást). A települési 

önkormányzatok a közgyógyellátottak után kötelesek fizetni meghatározott összeget. A 

munkaadók kötelesek fizetni a foglalkozás-egészségügy és a munkavédelem kiadásait (és 

átvállalhatnak további egészségügyi kiadásokat is). Az állampolgárok viselik a gyógyszer- 

és gyógyászati segédeszközök költségeinek egy részét, és néhány gyógyító és 

rehabilitációs ellátás díját. Az egészségügyi finanszírozása a lakosság, a civilek oldaláról 

további összegekkel egészülhet ki, a későbbiekben bemutatásra kerülő adatok alapján látni 

lehet, hogy az alapítványok, jótékonysági szervezetek költségátvállalása is jelentős, és ami 

még fontosabb, hogy nem feltétlenül a kiegészítő, hanem sokszor az alapvető ellátások 

nyújtását ez teszi lehetővé. 

 

A magyar egészségügyi ellátás lényegében az alap10- és a szakellátás köré szerveződik. A 

gondozandó betegségek köre és az ellátás helye függ az ellátórendszertől és a betegség 

természetétől. A gondozás eredményességét a beteg ellátásában közreműködő ellátók 

közötti együttműködés nagymértékben támogatja (Belicza 2004). Költségigényessége 

miatt különös figyelem fordul a fekvőbeteg-szakellátás, azaz a kórházi kapacitások felé. 

Az egészségügyi ellátás finanszírozása a szakellátásban teljesítmény-elvű, míg az 

alapellátásban alapvetően a bejelentkezett lakosság száma határozza meg a praxisok 

bevételét. Az 1999-től működő irányított betegellátási rendszerben (IBR) a szervezői körbe 

tartozó praxisok lakosságszáma és összetétele alapján fejkvóta szerint meghatározott elvi 

folyószámlán tartják nyilván a bevételeket és az érintett lakosság által igénybe vett 

egészségügyi ellátások társadalombiztosítási költségeit. Az egészségügyi kiadások jelentős 

hányada az összes betegforgalomhoz képest a legkevesebb beteg ellátását végző 

fekvőbeteg-ellátási szintre kerül, a legolcsóbb az ellátás az alapellátásban. Éppen ezért a 

cél a szükségletek szerinti ellátási szinten történő definitív ellátás, lehetőség szerint a 

kórházi ellátás kiváltása és alapellátásba terelése. Az IBR érdekelt az ellátások alacsonyabb 

szinten történő megoldásában, a prevencióban, illetve a fölösleges ellátások elkerülésében, 

                                                 
10 A háziorvosi szolgálatok száma 2004-ben 6873 volt, átlagosan 1422 bejelentkezett lakossal, körzetenként 
nagy szórással (OEP). A háziorvosi ellátás felnőtt, gyermek és vegyes körzetek szerint csoportosítható. 
Budapesten és a nagyobb városokban nincsenek vegyes körzetek.  
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de veszélyként megjelenhet az egészségi állapot szerint szükséges ellátások elmaradása, 

vagy nem a szükséges szinten történő nyújtása. Az egészségügyi ellátórendszer 

értékelésekor annyit tudunk, hogy a nagyon változékony gyakorlatot mutató ellátási 

tevékenység – a vizsgálatok szerint – elsősorban az orvosok tudására, tapasztalatára, 

életkorára és az ellátási feltételekre vezethető vissza (Belicza 2004). A minőségi ellátás és 

a csökkenő költségek érdekében ezért nagy hangsúly helyeződik az ún. ellátási 

protokollok11 kidolgozására és gyakorlati alkalmazására. 

 

Az egészségügyi igazgatás nem választható el a közszolgáltatástól, azaz az egészségügyi 

igazgatás és egészségügyi közszolgáltatás között szoros összefüggés van. Európai Uniós 

csatlakozásunk nem változtatott azon, hogy egészségügyi államigazgatás hazánkban 

továbbra is szigorúan centralizált és dekoncentrált szervezeti formában működik tovább 

(Sztrilich-Balázs 2005). Az egészségügy hatósági és közszolgáltatási dinamikáját vizsgálva 

megállapítható, hogy jellemzően ideológiai és politikai megfontolások veszik körül a 

közösségi szféra határainak meghúzását (Losonczi 1998). Kérdés, hogy a régiókhoz 

telepítendő egészségügyi igazgatás mellett hogyan alakul majd a területi, azon belül is a 

megyei szint helyzete, ami különben is vita tárgyát képezi az igazgatás általános 

rendszerében. Ezekre a kérdésekre jelenleg az egészségpolitika még nem fogalmazott meg 

érdemi válaszokat. Az egészségügy jelentős dilemmája, hogy minden feladatát saját 

hatósági-közszolgáltatási szervezetével végeztesse, vagy adjon-e ki további feladatokat a 

helyi önkormányzatok, egyéni vállalkozók (háziorvosok), gazdasági társaságok, közhasznú 

társaságok részére? Jelenleg csak néhány decentralizációs lépés ismert: a helyhatóság 

jogosult pl. meghatározni a háziorvosi (házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyermek-

fogorvosi) körzetek számát és körzethatárait, amely körzetek egyben a centralizált 

államigazgatás legkisebb egységeit is jelentik. A Sztrilich-Balázs (2005) szerzőpáros hívja 

fel ennek kapcsán a figyelmet arra, hogy az egészségügyi reform kapcsán általában a 

finanszírozási kérdések állnak előtérben, lényeges azonban arra is koncentrálni, hogy 

legalább ilyen nagy jelentősége van a közigazgatási-közszolgáltatási szervezet 

változásainak, amelyek az egész struktúrát érinthetik, az ÁNTSZ-től az egészségbiztosítási 

ágazatáig. 

 

 

                                                 
11 Ellátási protokoll: szakmai irányelv tudományos bizonyítékokra támaszkodó, szisztematikus eljárással 
kifejlesztett ajánlás az ellátók számára. Elkészítésének ajánlott módszertanát a Minisztérium tette közzé 
2004-ben (Horváth-Dobos 2004). A protokoll az irányelv vagy más, nemzeti szintű ajánlás (módszertani 
levél) helyi viszonyokra történő adaptálása, ezek hiányában a saját gyakorlat meghatározása. 
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3. Az egészségpolitika szintjei, folyamata és az eg észségpolitikát 

alakító szerepl ők 

 

Az egészségügyi nonprofit szervezetek szolgáltatásokba való bekapcsolódásuk mellett egy 

másik fontos szerepet is betöltenek, mégpedig aktív alakítói lehetnek az egészségpolitikai 

folyamatoknak, döntések előkészítésében, az egyes politikai döntések végrehajtásában 

vállalhatnak feladatot. Dolgozatom témája szempontjából ezért a továbbiakban olyan 

fogalmak szorulnak pontosításra, mint az egészségügy és az egészségpolitika kapcsolata, 

az egészségpolitikai folyamat és annak szereplői (különös tekintettel az egészségügynek a 

helyi közösséggel, a települési önkormányzatokkal és a civilekkel való kapcsolatára). 

 

Hipotézisem szerint a civileknek elsősorban a helyi szintű kormányzásban, a lokális 

egészségpolitika alakításában lehet meghatározó szerepük. Ebből következően az 

(egészség)politika területi szintjeinek meghatározására is szükség van. Röviden áttekintem 

ezért a helyi szintű kormányzás lehetőségeit, a rendszerváltás utáni folyamatokat, melynek 

során a nemzeti és helyi egészségpolitika elkülönítésére törekszem, rávilágítva ezzel a 

kettő közti lényegi különbségekre. 

 

 
Közpolitika és egészségpolitika 

 

A közpolitika tanulmányozása összességében a megosztottságáról híres, a kutatások súlya 

főképp különálló tárgykörökben koncentrálódik, mintsem a közpolitika mint önálló 

szakterület tanulmányozásában. Az egészségpolitika tökéletesen példázza ezt a 

specializációt, a vele járó összes erősséggel és gyengeséggel együtt. 

Michael Moran szerint az egészségpolitikát három módon lehet megfogalmazni: a 

szociálpolitika alfajaként, a munkaügyi politika alfajaként, és az iparpolitika alfajaként – és 

ez a három meghatározás nem zárja ki egymást (Moran 2006). Az egészségpolitika 

jelentésének értelmezése erősen függ attól, hogy milyen úton közelítjük meg az 

egészségügy területét. Az egészségügyi fogyasztó világáról van szó, és ebben az esetben 

ösztönösen a jóléti politika részeként határozzuk meg az egészségpolitikát? A 

professzionális orvosi szolgáltatások világáról beszélünk, és a munkaerőpiac, különösen a 

professzionalizálódott munkaerőpiac szemszögéből fogalmazzuk meg az 

egészségpolitikát? Vagy az orvosi technológia világa az, és a modern ipari állam szélesebb 

igazgatásának részeként határozzuk meg? A megfogalmazás módja az előbbi hármas 

felosztásban főleg az államok szerepétől függ. Valamilyen módon minden állam 

„egészségügyi állam” abban az értelemben, hogy az egészségügyi intézmények az őket 

körülvevő állami rendszerbe ágyazódnak be. De a beágyazottságnak a másik eleme is 
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fontos: maguknak az egészségügyi intézményeknek is van befolyása a környezetükre. Erős 

érdekcsoportok, gazdasági befolyás, és gyakran választási befolyás fűződik az 

egészségügyhöz, amely ilyenformán alakítja a szélesebb politikát. 

 

Moran az állam és az egészségügy viszonya alapján az egészségpolitikákat további három 

típuscsaládra osztja: az amerikai (szolgáltató), a brit (parancsoló-kontrolláló) és a német 

(testületi) modellre (Moran 2006). A legszembetűnőbb különbség az, hogy míg az 

amerikai kormányzás (legbőkezűbbnek tekinthető) közreműködése az egészségügyben a 

kórházközpontú, technológiailag magasan fejlett egészségügy fejlesztésére összpontosított, 

addig más nyugati országok a hozzáférhetőség fejlesztését emelték első és legfőbb 

prioritássá: a kormányzatok, válaszképpen a növekvő egészségügyi ellátásokhoz való 

hozzáférésre és igényekre, felgyorsították a szolgáltatások fejlesztését. 

Az egyes egészségpolitikák értékelésekor Moran arra a következtetésre jut, hogy 

mindegyik a maga egyedi módján olykor funkcionális, olykor diszfunkcionális, vagyis nem 

létezik az egészségügyi válaszoknak általánosan érvényes készlete. Az amerikai ellátó 

állam kétségkívül nagy eredményeket ért el. A népesség azon részének, amely rendelkezik 

átfogó egészségbiztosítással – s ez teszi ki az amerikaiak többségét – az igényekre 

nagymértékben érzékeny szolgáltatást nyújt, méghozzá olyat, amely a magas szintű 

technológiai fejlesztések igen kreatív rendszerének legújabb innovációit teszi 

hozzáférhetővé a kliensek számára. Ám létezik egy olyan problémája az amerikai 

rendszernek, amelyet a sokkal kevésbé fejlett nemzetek széles köre is meg tudott oldani: az 

egyetemes lefedettség. Sok, sőt egyre több amerikai nem rendelkezik megfelelő vagy 

semmilyen biztosítással. 

A parancs és kontrollrendszerek eredményeit a brit tapasztalatok igen jól összefoglalják. A 

britek sikeresen integrálták az egészségügyi gondozást a jóléti állam feladatai közé, így 

kiterjesztve az ingyenes, legalábbis majdnem ingyenes gondozást mint állampolgári jogot a 

teljes népességre. Az adminisztratív elosztás gyakorlásának szükségessége 

kulcsfontosságúvá tette az egészségügyi szolgáltatókat. Egyfelől az állam 

monopolhelyzetben lévő munkáltatóvá vált: az orvosi szakma tagjai gyakorlatilag függővé 

váltak az államtól, nem csak a jövedelmezésük miatt, hanem az állami kézben lévő 

források miatt is. Másfelől, az állam is függővé vált az orvosi szakmától mint az NHS 

(Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) működtetőjétől, és mint az egészségügy sovány 

forrásainak elosztásában segítő szakértőktől. Moran rávilágít arra, hogy a britek esetében a 

rendszer a globális költségtakarékosság területén sikeresnek bizonyult, de ezek az 

eredmények alapvetően az adminisztratív elosztás rendszerein múltak, kiszorítva a 

technológiai innovációs rendszert a piacra. Az egészségügyi parancs és kontroll túl kellett 

hogy éljen egy egyre idegenebb környezetet, amelyben a fogyasztást elsősorban a piacokon 

keresztül kialakított igények, semmint a sorbanállás uralják. Az egészségügyi sorbanállás 
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politikai érzékenysége – melyet például az egészségügyi várólisták iránti magas politikai 

figyelem fejez ki – ennek a problematikának egyik jele. 

A testületi rendszerek figyelemre méltó sikereket arattak az egyetemes lefedettség 

létrehozásában. A vezető testületi rendszer, Németország, az olyan egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásában is sikeres volt, amely a legfejlettebb egészségügyi 

technológiákhoz való, az amerikaival egyező mértékű hozzáférést biztosított. Ám a 

testületi államok rendszerének mélyén komoly irányításbeli hiányosságok rejlenek (Moran 

2006). 

 

A dolgozat szempontjából – a fentiek figyelmen kívül hagyása nélkül – leginkább az 

egészségpolitikának az európai tradícióhoz közel álló jóléti politikaként való 

megfogalmazását veszem alapul, mely a politikai problémák és feladatok 

megfogalmazásához vezet. Mint ilyent, több szempontból is elemzem. Az egészségpolitika 

meghatározásához pedig Orosz Évától12 kölcsönöztem koncepcionális keretet (Orosz 

2001). 

Eszerint az egészségpolitikai vizsgálatnak 

a) a politika kontextusát (hol?) 

b) a szereplőit (kik?) 

c) a tartalmát (mit?) 

d) és a folyamatát (hogyan?) kell magába foglalnia. 

Ezek közül a civilek szerepét vizsgáló elemzésben leginkább a politika folyamatára és az 

azt alakító szerepelőkre fókuszáltam, a politikai kontextust és a tartalmat főképp 

magyarázó változóként kezeltem13.  

Az egészségpolitikai folyamat jellemzői szorosan összefüggnek az egészségpolitikai 

szereplők helyzetének jellemzőivel, hiszen a folyamat a „hogyanra” vonatkozik, az 

egészségpolitika intézményi kereteit, döntéshozatali mechanizmusait vizsgálja, ezt pedig 

alapvetően befolyásolják egy adott ország politikai rendszerének általános jellemzői, azaz 

az egészségpolitika kontextusa. A közpolitikai elemzéshez tehát elengedhetetlen a 

szereplők körének pontos meghatározása és vizsgálata. Ugyanis ezek a szereplők 

dolgozzák ki a terveket, a szereplők hozzák a döntéseket és hajtják végre (vagy hiúsítják 

meg) azt. Az egészségügyi rendszer szereplőit a következő csoportokba rendezhetjük, 

szintén Orosz Éva elemzéseit véve alapul (Orosz 2001:16): 
                                                 
12 Az egészségpolitika fogalmi, koncepcionális kereteinek megteremtését szolgáló fejezet az egészségügyi 
ellátórendszer oldaláról a hazai szerzők közül főként Orosz Éva, Losonczi Ágnes, Belicza Éva, Szalai Júlia, 
Susánszky Éva, Szántó Zsuzsanna munkáin, a helyi kormányzás oldaláról pedig elsősorban Pálné Kovács 
Ilona írásain alapszik. 
13 Az egészségpolitika kontextusát a gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális, intézményi tényezők 
alkotják, továbbá az egészségügyi rendszer sajátosságai. Ennek értelmében, ha a mai egészségpolitikai 
irányokat, tartalmakat, gyakorlatokat szeretnénk elemezni, akkor számba kell vennünk a rendszerváltást 
követő gazdasági átalakulás hatásait, a társadalmi tényezőket, a politikai rendszerváltást, az állam szerepére 
vonatkozó vitákat, illetve az egészségügyi rendszer örökölt struktúráit, problémáit és a rendelkezésre álló 
erőforrásokat (Orosz 2001). 
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� a páciensek, fogyasztók 

� a szolgáltatók (orvosok, egészségügyi dolgozók, intézmények és ezek tulajdonosai és 

menedzsmentje) 

� a finanszírozók (magánbiztosítók, kötelező biztosító(k), állami egészségügyi hatóság) 

� az oktatás, fejlesztés és ezek intézményei 

� a bürokrácia (központi és helyi kormányzat) 

� a politikusok 

� a civil szerveződések 

� és az egészségügyi dolgozók szakmai és érdekvédelmi szervezetei. 

A fogalmi kérdéseket elemző írások következtetéseit felhasználva azonban láthatjuk, hogy 

a csoporthatárok sok esetben nem egyértelműek (Orosz 2001, Belicza 2004). Az 

egészségügyi rendszer határai szűkebb-tágabb keretek között mozognak, a szűkebb 

értelmezés például nem tekinti szereplőnek a beszállító ipart, mivel annak elsődleges célja 

nem az egészség megőrzése, védelme, helyreállítása, hanem termékeinek értékesítése. A 

képet még összetettebbé teszi, hogy egy adott személy, szervezet több szerepet is betölthet. 

A betegek érdekeit képviselő civil szervezet is lehet egyben a szolgáltatás finanszírozója. 

Ugyanígy a magánszemélyek is lehetnek orvosok, politikusok, de akár civil szervezet 

tagjai is egyben. 

 

Magának az egészségügyi rendszernek a definiálása sem egyszerű. A WHO (2000) 

megfogalmazása alapján az egészségügyi szektorba azok a tevékenységek tartoznak, 

amelyek alapvető/közvetlen célja az egészség megőrzése, védelme, helyreállítása, javítása. 

Az egészségügy határai azonban átnyúlnak a szociális szektorba, vagy olyan szabadidős 

tevékenységeket is jelölnek, amelyek az egészség megőrzését jelentik, ezen kívül például a 

környezetvédelem, környezetpolitika is hozzájárul az egészséghez. A szereplők 

tekintetében – a gyógyítás társadalmiasításának egyre növekvő igénye következtében is – 

kiegészítések szükségesek: a gyógyítás, egészségmegőrzés nem csak az egészségügyi 

szakemberek és intézmények tevékenységei, hanem családok, civilek, üzleti szféra 

(életmódipar) egyes tevékenységei is beletartozhatnak ebbe a körbe. 

 

A fentiek értelmében, az egészségpolitikát dolgozatomban az egészségügyi rendszer 

részeként értelmeztem, mely nemcsak része, hanem mint tevékenység, egyben átfogja az 

egészségügyi rendszer egészének működését (Orosz 2001). Hogy milyen szinteken dől el, 

hogy kinek a feladata az egészségpolitika alakítása, kidolgozása, arra nincsenek 

egyértelmű válaszok. Erről szólnak a nemzeti és a helyi egészségpolitikáról szóló fejezet 

dilemmái. A 2003-as kérdőíves kutatásban magam is megkérdeztem, hogy mit gondolnak 

erről a vizsgált civil szervezetek (az eredmények ismertetését az V. fejezet tartalmazza). 
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Az egészségpolitikai folyamat demokratizmusa 

 

Egy normatív megközelítésű, egészségpolitikai eredményesség-vizsgálatot megcélzó 

dolgozatban felmerül a kérdés, mitől függ az, hogy egy egészségügyi rendszer működését 

jónak vagy rossznak tartjuk? Az indikátorokkal történő értékelés során az elemzésnek 

különböző lehetőségei vannak: 

� a kapott indikátor értéket követhetjük időben, és ebből következtethetünk a 

változások tendenciáira; 

� az ismert legjobb, vagy jó külső értékekhez hasonlíthatjuk eredményeinket; 

� hasonló tevékenységekkel összehasonlítjuk és ebből próbálunk következtetéseket 

levonni a tevékenység mikéntjére (Belicza 2004). 

 

Az indikátorok kiszámításával viszont nem kapunk választ arra, hogy mik az értékeket 

befolyásoló valódi okok. Az elemzések során csupán azt vállalhatjuk fel, hogy 

meghatározzuk a lehetséges magyarázatokat, és ajánlásokat fogalmazunk meg a további 

teendőkre. A tendenciák meghatározása és a magyarázatok felállítása főképp olyan 

mutatók elemzésekor probléma, amikor nem ismerjük a valódi szükségletet, vagy 

nincsenek kidolgozott szakmai irányelvek, protokollok, és így nem állapítható meg, hogy a 

tendenciák hátterében mi áll. 

Az ellátórendszer elemzéséhez kiválasztott területekhez a következőkben nemzetközi 

adatokat is kerestem, hogy az összehasonlítással véleményt lehessen mondani a hazai 

gyakorlatról. Több hazai területre azonban nehéz nemzetközi kontroll adatot találni, vagy 

ha igen, azok igen jelentős szórást mutatnak, illetve a lehetséges és követendő célértékre 

nem található utalás. Mivel az elemzésemben elsődleges cél az esélyegyenlőség, a 

hozzáférés, a megfelelőség, a hatékonyság és eredményesség elemzése volt, országon 

belüli összehasonlításokat is végeztem. Ehhez a regionális szint tűnt leginkább alkalmas 

felbontásnak (a területi szintek részletes elemzését a dolgozat későbbi fejezetei 

tartalmazzák).  

 

Az egészségpolitikai folyamatok értékelésekor az egészségpolitikai folyamat 

demokratizmusát kiemelt értékként kezeltem, mely azt jelöli, hogy a döntéshozatali 

folyamatokban az egészségügy fő szereplői miként vehetnek részt, milyen mértékben 

biztosított érdekképviseletük, azaz hogyan valósítható meg ténylegesen a társadalom 

képviselete. A részvétel pedig egyben magába foglalja a felelősséget, az 

elszámoltathatóságot is. Mint ilyen azonban, feltételeztem, hatással van egy sor, az 

egészségügy működése szempontjából fontos értékre, mint az egyenlőtlenségek 

csökkentése, a társadalom egészségi állapotának javítása, az emberi méltóság védelme, az 

egyéni szabadság, a hatékonyság, a minőség, és nem utolsósorban az egyének igényeire 

való reagáló képesség. 
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Orosz Éva szemléletes példáján keresztül: „A célok hierarchiája szempontjából alapvető 

kérdés, hogy az egészségpolitikai folyamat jellemzőinek önmagukban is tulajdonítunk 

fontosságot, vagy csak az eredmény függvényében. Tegyük fel, hogy két intézkedés 

ugyanazt az egészségi állapot-javulást eredményezi. Az „A” esetben a központi 

kormányzat döntései alapján változik meg az erőforrások területi és szakmai eloszlása. A 

„B” esetben olyan szabályozott kereteket építettek ki a prioritások meghatározására, ahol 

(pl. az éves költségvetési tervezet folyamatában) az egészségügy fő képviselői alakítanak 

ki közös álláspontot, ennek során a vitának publicitást adnak, így a társadalom is képet kap 

a dilemmákról, és azokról a szempontokról is, amelyek alapján a döntések megszülettek. A 

végeredmény ugyanakkora egészség-nyereség. Ugyanúgy értékelhető-e a két egészségügyi 

rendszer? A szűken értelmezett közgazdasági logika szerint igen. Más irányzatok szerint 

önmagában is számítanak a folyamat jellemzői.” (Orosz 2001:28).  

 

Elemzéseimet a fenti álláspont alapvetően meghatározta. Az egyes szereplők 

kapcsolatrendszerét, a demokratikus döntéshozást megalapozó intézmények, fórumok 

működését feltérképező vizsgálatok előtt azonban tisztában kell lenni azzal is, hogy az 

egészségügy bonyolult szakmapolitikai kérdései miatt nem mindig egyszerű a társadalmi 

egyeztetés. A gyakorlat is azt mutatja, hogy általában orvosok, egészségügyi dolgozók 

közül választják ki a testületek tagjait, amelyek az állampolgárok érdekeit hivatottak 

képviselni (Orosz 2001). Az empirikus kutatómunka is megerősítette ezt, tipikus jelenség 

például ez az önkormányzatok képviselőtestületeiben, egészségügyi bizottságaiban. Az 

önkormányzatok körében folytatott vizsgálatok is arról számolnak be, hogy az 

önkormányzat ellenőrző szerepe folyamatosan csökken (Antal Z. 1995). Az ellátás 

megítélésére hivatottak egyre inkább a gyógyítást végzőktől szerzik be az információkat. 

Adódik ez abból, hogy az orvostudomány és a technikai feltételek – laikusok számára 

követhetetlen – fejlődése miatt, a döntéshozók képtelenek a gyógyító eljárások 

hatékonyságának megítélésére. Ennek következtében nemcsak az orvosok-betegek, hanem 

az orvosok és a gyógyító tevékenységet ellenőrzők között is nagyfokú információs 

aszimmetria alakul ki. Vizsgálataim során fontos szempontnak tekintettem a civilek 

körében kialakult kompetenciák, tudások feltérképezését – részben objektív mutatók révén, 

részben a szubjektív vélemények összegyűjtésével – az említett bonyolult szakmapolitikai 

kérdések miatt. 

 

Az egészségpolitikai folyamat megismerése – a tartalom és a kontextus mellett – azért is 

fontos, mert ugyan ritkán kerül a vizsgálatok középpontjába, de a közpolitikák 

megvalósulását alapvetően befolyásolja, hogy személyek, érdekcsoportok, intézmények 

vezetőinek érdekeken, értékeken, nézeteken alapuló döntései hogyan formálják az 

eseményeket. Azaz központi helyet kell, hogy kapjon az egészségpolitika szereplőinek 

vizsgálata, akik e folyamatot alakítják. A magyar egészségügy szereplői körében 



 27 

kirajzolódnak az állampolgárok, a szolgáltatók, a finanszírozók, az egészségügyi 

bürokrácia mellett az egészségpolitikai/érdekvédelmi tényezők. E csoportosítás alapján az 

egészségügyi nonprofit szervezetek részvétele alapvetően két helyen jellemző: a 

szolgáltatások és a politika/érdekvédelem terén. 

 

Az egészségpolitikai folyamat ideáltípusa után kutatva, az Orosz Éva által ajánlott 

inkrementális döntéshozatali kultúrát vettem alapul (Orosz 2001). Az inkrementális 

döntéshozás a reform kevésbé szabályos stratégiáját jelenti, melyben a reform egy 

hosszabb, kísérletező, helyi sajátosságokat és különbségeket is figyelembe vevő 

folyamatként megy végbe. A kormányzat ez esetben arra törekszik, hogy a helyi 

adaptivitás, innovációk, kísérletek, valamint a szereplők közötti kooperáció feltételei 

meglegyenek. A konvencionális stratégia ezzel szemben központi irányításon alapuló 

reformot takar, mely szakmapolitikai kérdésként kezeli az egészségügyet. A 

konvencionálissal szemben az inkrementális stratégia folyamatos korrigálást épít be a 

folyamatba, hiszen a valóságban nem lehet tudni, hogy milyen eredménnyel járnak az 

egyes döntési alternatívák. 

 

1. táblázat: Alternatív stratégiák a közületi szféra reformja számára 

 

Inkrementális stratégia Konvencionális stratégia 
Belülről motivált Kívülről-vezérelt 
Kísérleteken alapuló Blueprint-alapú 
Ösztönzőkön alapuló Hatalmon alapuló 
Helyi adaptivitás Általános 
Inkrementális és folyamatos Meghatározott időtávra szóló 
Egy-egy részt érintő Mindenre kiterjedő 
Hangsúly a politikai taktikán Kormányzati hatalmon alapuló 
Kooperáció Konfrontáció 

Forrás: Orosz 2001:131 

 

Mint ahogy a stratégiaalkotás folyamata, úgy az egészségpolitika prioritásainak 

meghatározása is különböző módon mehet végbe: (1) mint politikai folyamat – azaz az 

egészségügy szereplői közti pluralista alkufolyamat, (2) mint szakmai alapokon nyugvó 

központi döntés és (3) a kettő kombinációjaként a szakmai szempontokat magába építő 

pluralista alkufolyamat. A felsoroltak közül a harmadikat tekinthetjük ideálisnak. A 

pluralista alkufolyamat mellett szól, hogy az egészségügyre nagyfokú bizonytalanság, 

komplexitás, hiányzó információ a jellemző. Az alku ideális esetben a résztvevő felek 

között történik, ezért nagyobb az esély a megvalósításra, mint azon szakmai döntések 

esetén, melyeket a központi kormányzat az érintett szereplők bevonása nélkül hoz (Orosz 

2001). Hátránya, hogy kevésbé képes érvényesíteni a hatékonysági szempontokat, és 

kialakulatlanok a megfelelő módszerek a civil társadalom (lakosság) részvételének a 
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EGYÉNI 
EGÉSZSÉG 

Közösségi 
„policy” 

milyensége 

Biológiai 
meghatáro-
zottságok 

Közszolgáltatások 
minősége és az 
azokhoz való 

hozzáférés lehetősége 

Személyes, családi 
körülmények, 

életstílus 

Társadalmi 
közeg 

Fizikai 
környezet 

biztosítására. Ezt, a központi döntéshozás és a (laikus) lakosság közti összekötő szerepet 

vállalhatják fel a civil szervezetek. 

 

Miért van szükség egészségpolitikai paradigmaváltásra? 

 

Az egészségpolitikai folyamatnak önmagában és az egészségre gyakorolt hatása miatt is 

különös figyelmet kell fordítanunk. Az egyes emberek egészségi állapotát számos tényező 

határozza meg, többek között az a közösségi policy, amely a gazdaság-, társadalom-, 

környezet- és egészségpolitikában tapasztalható tendenciákat, a helyi és nemzeti szintű 

prioritásokat, programokat foglalja magába. A közösségi policy nem közvetlenül, hanem 

az egészségi helyzet meghatározóival való kapcsolaton keresztül van hatással az egyéni 

egészségi állapotra. 

1998-ban a WHO14 új alapelveket és stratégiai célokat fogalmazott meg a helyi közösségek 

egészségfejlesztésével kapcsolatban. Az új alapelvek azon a felismerésen alapszanak, hogy 

még a leggazdagabb országokra is az a jellemző, hogy a különböző társadalmi csoportok 

között több év különbség lehet a születéskor várható élettartamban. A társadalmakon belüli 

egészségi különbségek igen jelentős társadalmi egyenlőtlenségek kifejezői. A WHO (1998) 

Health 21 dokumentumában kitüntetett helyen szerepelnek a helyi közösségek 

egészségfejlesztésére fókuszáló egészségcentrikus stratégiai tervezés és akciók alapelvei, 

ezek között is „a részvételen alapuló egészségfejlesztési folyamat, amelyben partnerként 

jelennek meg a családok, iskolák, munkahelyek és a helyi közösség képviselői, és amely 

egyben támogatja a döntéshozatali és megvalósítási folyamatokat, ezzel is erősítve a közös 

célokért való felelősségvállalást”. 

 

1. ábra: Az egyéni egészségre ható dimenziók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

                                                 
14 Health 21 – health for all in the 21st century. WHO Office for Europe, Copenhagen, 1998. 
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A nemzetközi fórumokon megfogalmazott értékekkel és elvekkel a hazai 

egészségfejlesztési irányelvek is messzemenőkig összhangban állnak, ebből a szempontból 

a magyar egészségkoncepciók és reformjavaslatok mindig is korszerűnek és haladónak 

voltak tekinthetők – megvalósításuk körülményeit, az eredményességet számba véve 

azonban már korántsem ilyen pozitív a mérleg (Orosz 2001, Losonczi 1998). A 90-es 

években az egészségpolitikának számos kihívással kellett egyszerre szembenéznie. A 

megfogalmazódó reformjavaslatokban pedig kiemelt célként szerepelt minden kormányzati 

ciklusban az egyének mint állampolgárok és mint betegek érdekeinek és értékeinek 

megjelenítése, a finanszírozhatóság mellett a hatékonyság és minőség javítása, a 

páciensek/fogyasztók elégedettségének növelése – anélkül, hogy a kormányzati politika 

annak megvalósulását komolyan vette volna. 

 

A haladónak tűnő reformjavaslatokat, az emellett változatlanul fennmaradó egészségügyi 

anomáliákat, az európai országoknak, de még a régió államainak is alatta maradó 

népegészségügyi állapotokat mutatja be többek között Losonczi Ágnes 1998-as 

monográfiájában, az egyes kormányzati ciklusok eredményeit, de főképp 

eredménytelenségeit kutatva. Orosz Éva pedig – nagy szakmai vitát kiváltó írásában –

egyenesen paradigmaváltást sürget az egészségpolitika terén (Orosz 2002). Orosz 

hangsúlyozza, hogy jóllehet az egészségügyben lényeges változások következtek be, és a 

jelenlegi makro-keretek tulajdonképpen összhangban vannak a nyugat-európai rendszerek 

és reformok általános jellemzőivel, ez azonban még nem jelenti azt, hogy az 

egészségügyben ne maradtak volna fent súlyos gondok. Ahhoz, hogy átütő fejlemények 

következzenek be, alapvető változásnak kell létrejönnie a társadalmi-gazdasági fejlődésről, 

a gazdaság-egészség-egészségügy kapcsolatáról való gondolkodásban, vagyis 

egészségpolitikai paradigmaváltásra van szükség. 

 

A fenti elveket követő új egészségpolitikai paradigma – a dolgozat szempontjából – talán 

legfontosabb tézise az, hogy a gazdasági fejlettség adott szintjén és a gazdasági növekedés 

adott üteme mellett az egészségi állapot alakulása nagyon különböző lehet. Éppen ezért 

jelentős a politika, az egészségpolitika mozgástere abban, hogyan alakul a lakosság 

egészségi állapota és az egészségi állapotban regisztrálható egyenlőtlenségek. A politika 

szemléletét, működését pedig nagyban befolyásolhatják a civil mozgalmak hatásai. 

A nyugat-európai országokban tradicionális érték a szolidaritás, a jelenlegi egészségügyi 

rendszerekben is alapvető prioritás az esélyegyenlőség a szolgáltatásokhoz való 

hozzájutásban. Hogy ezt mennyiben tudja egy ország megvalósítani, az függ a gazdaság 

fejlettségétől, de nem csak attól, az egyenlőtlenségek mérséklésében fontos szerepet kap a 

politika, a politika folyamata, a politikai szereplők között is a civilek. 
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2. táblázat: Az egészségpolitikai paradigmaváltás összetevői 

 

Összetevő Jelenleg uralkodó felfogás 
Új egészségpolitikát megalapozó 

felfogás 

Az ország helyzete 

Az ország fejlettségét a gazdasági 
fejlettség (az 1 főre jutó GDP) fejezi 
ki. 

Az ország fejlettségét a társadalom 
jóléte/az egyének pozitív szabadsága 
fejezi ki. Mindkettő alapvető 
összetevője az egészség. 

Egy adott időszak 
teljesítménye 

Az ország sikerét/teljesítményét a 
GDP növekedési üteme fejezi ki. 

Az ország sikerének/teljesítményének 
csak egyik mutatója a gazdasági 
növekedés. Az egészségi állapot (pl. 
halálozási mutatók) változása is 
’sikermutató’. 

Gazdasági fejlettség és 
egészségi állapot kapcsolata 

A gazdasági fejlettség alapvetően 
meghatározza az egészségügyi 
állapotot. 

A gazdasági fejlettség adott szintjén 
és a gazdasági növekedés adott üteme 
mellett az egészségi állapot alakulása 
nagyon különböző lehet. A gazdasági 
fejlettség adott szintén jelentős a 
kormányzati (egészség) politika 
mozgástere az egészséget 
veszélyeztető tényezők 
befolyásolásában. 

U.a. 
Az egészségi állapot nem 
befolyásolja a gazdasági 
növekedést. 

A jó egészségi állapot az egyik 
tényezője a gazdasági felzárkózásnak. 

Egészség és egészségpolitika 
viszonya 

Az egészségügy gazdaságpolitikai 
fontossága: a költségvetés 
egyensúlyi helyzetére gyakorolt 
hatás. 

Az egészségügy fejlesztése a 
gazdasági növekedés hosszú távú 
megalapozása szempontjából is 
fontos (pl. gyerekek egészségi 
állapota). 

Gazdasági fejlettség és 
egészségügyi kiadások 
kapcsolata 

A gazdasági fejlettség alapvetően 
meghatározza, hogy mekkora 
erőforrás fordítható az egészségügyi 
rendszer működtetésére. 

A gazdasági fejlettség adott szintjén 
jelentős a kormányzati 
(egészség)politika mozgástere az 
egészségügyi kiadások 
meghatározásában. 

Az egészségügyi ellátás és az 
egészség kapcsolata 

Az egészségügyi ellátás csak igen 
kis mértékben befolyásolja az 
egészségi állapotot. 

Az egészségügyi ellátás jelentős 
tényezője lehet az egészségi állapot. 

Fő stratégia az egészségi 
állapot javítására 

A gazdasági növekedés elősegítése 
és az egyének egészségkárosító 
szokásainak a megváltoztatása 
jelenti a fő stratégiát az egészségi 
állapot javítása szempontjából. 

A fő stratégiát a jövedelmi 
egyenlőtlenségek csökkentése, az 
iskolázottsági szint emelése és a 
széles értelemben vett egészségügyi 
rendszer fejlesztése jelenti. 

Az egészségpolitika jellege 

Az egészségpolitika tényleges 
tevékenysége a szűk értelemben vett 
egészségügyi ellátás (gyógyító 
szolgáltatások) működtetésére 
koncentrál. 

Egészség-központú, multiszektorális 
egészségpolitika. Az egészségre ható 
kockázati tényezők befolyásolása. A 
megelőzés és a gyógyítás egyaránt 
fontos. 

Forrás: Orosz 2002:23-44. 
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4. A jóléti állam szerepének újrafogalmazása az egé szségügyi ellátás 

területén 

 

A rendszerváltás alapvető kérdése az egészségügyben is, mint minden más szférában az 

állam szerepének átalakulása, amely elsősorban két folyamat, a privatizáció és a 

decentralizáció által megy végbe (Orosz 2001, Losonczi 1998). Más szférákhoz hasonlóan, 

az egészségügy területén is, az államnak a szolgáltatás, a finanszírozás és szabályozás 

területén játszott szerepét részben (vagy a szolgáltatás területén akár egészben) átvehetik 

magánszervezetek – ezt a folyamatot hívjuk privatizációnak. Ezen a területen a 

magánszervezetek köre a profit érdekelt szervezetek mellett kibővülhet a nonprofit 

intézményekkel, egyházi szervezetekkel is. Az állam szerepének átalakulása nemcsak a 

privatizáció révén megy végbe, hanem a közületi szférán belüli decentralizációval. 

 

A rendszerváltásig a kelet-közép-európai országokban a szocialista „jóléti állam” a 

különböző szolgáltatások területén nem engedett teret sem a civil szervezeteknek, sem a 

piacnak. Fel sem merülhetett olyan gyakorlat, mely a nyugati országokra, főleg az Egyesült 

Államok nonprofit struktúrájára jellemző. A rendszerváltást követően viszont új 

megoldások váltak lehetségessé és szükségessé. A 80-as években született 

egészségpolitikai elképzelések szerint az állam szerepét részben át kellett volna vennie a 

magánszektornak, részben pedig a különböző típusú önkormányzatoknak, melyek az 

egyéneket hivatottak képviselni. Az egyes kormányzati ciklusok egészségpolitikáinak 

elemzéseiből (Losonczi 1998) azonban kitűnik, hogy az előbbi elképzelés az első 

időszakban még szerepet kapott, majd fokozatosan átvette helyét az erős központi 

kormányzat-piac kettős modellje, ahol nincsenek, vagy nagyon gyengék a közbülső 

szervezetek (érdekképviseletek, települési önkormányzatok, civil szervezetek). 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás deklarálásával viszont Magyarországon is 

szükségessé vált a helyi és területi szintek szereplőinek partnerségi elvű együttműködése, 

és az ezt lehetővé tevő intézményrendszer kiépítése. Az 1990. évi helyi önkormányzatokról 

szóló LXV. törvény (Ötv.) a Helyi Önkormányzatok Európai Kartája 

alapkövetelményeinek elismerésével védi a helyi közösségek kormányzáshoz való jogait. 

 

 



 32 

A helyi egészségpolitika vizsgálatának fogalmi háttere: a helyi politika, helyi 
kormányzás 
 

Az egészségpolitikai szintek elhatárolásához, a helyi politika vizsgálatához mindenekelőtt 

azt szükséges áttekinteni, miként értelmezhető Magyarországon a helyi politika, helyi 

kormányzás. A rendszerváltást követő húsz év során sok elemzés, a változások nyomán 

pedig természetszerűen számos újraelemzés, átértékelés látott napvilágot. Ezek az írások 

azzal foglalkoznak, hogy a magyar helyi önkormányzatok rendszere képes volt-e a korábbi 

centralizált államot karakterében megváltoztatni, mennyiben kínál ideális keretet a helyi 

hatalom demokratikus gyakorlásához, a helyi igazgatás és szolgáltatások 

megszervezéséhez (Pálné 2002, 2008, Kákai 2004, Bőhm 2002, 2005, Józsa 2006 és még 

sokan mások). 

Ma már rendelkezésre állnak olyan összehasonlító munkák, amelyek a területi 

hatalomgyakorlás, a helyi, regionális kormányzás kérdéskörét igyekeznek átfogóan 

értelmezni, a főbb változási trendeket azonosítani (Pálné 2008). 

A központi és helyi hatalomgyakorlást érintő változásokat fémjelző fogalmak közül a 

legfontosabbak az önkormányzatiság, a centralizáció-decentralizáció, a regionalizmus, az 

europaizáció, a governance – melyek a dolgozat témája szempontjából némi magyarázatra 

szorulnak, mivel meghatározásuk nem egyértelmű, több elméleti kiindulópontból is 

levezethető, illetve az egyes államok múltja, hagyománya erőteljes befolyást gyakorol ezek 

értelmezésére. 

 

Az önkormányzatiság fogalmának magyarázatához, a civil társadalom, civil szektor 

elemzését középpontba állító elemzés során értelemszerűen kínálkozik az a liberális 

demokráciáról alkotott felfogás, mely szerint a helyi kormányzás a politikai demokrácia 

maximalizálásának fontos eszköze, de csak akkor, ha a helyi kormányzás modellje módot 

ad a helyi közösség döntésekben való részvételére (Gulyás-Jenei 1998). A ’90-es évektől a 

nemzeti hatalmi struktúrákat a központi kormányzat alatti szintek felértékelődése jellemzi 

szinte az egész világon, ami azt jelenti, hogy a közhatalmi státuszú szervezetek mellett 

megjelennek az érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, illetve a közhatalmi funkciók 

(igazgatás, szolgáltatás) ellátásának új intézményes és informális módozatai, és ezzel 

pluralizálódik a helyi-területi hatalmi tér (Pálné 2008). 1990-ben több szakpolitikával 

egyetemben az egészségügyben is megtörtént az állami és az önkormányzati feladatok 

szétválasztása, ezzel az egészségügyi intézményhálózat korábbi tanácsi felügyelet alatt 

lévő intézményei az új elvek alapján működő önkormányzatok tulajdonába és jogkörébe 

kerültek. 

 

A centralizáció-decentralizáció fogalom pár legáltalánosabban azt jelenti, hogy a 

döntéshozás hatalma többnyire nem koncentrálódik egyetlen szervezet, személy kezében, 
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hanem megoszlik több szereplő, szervezet között. A decentralizáció a hatalom horizontális 

és vertikális megosztását egyaránt magába foglalja. Decentralizáció esetében a helyi-

területi szerv úgy kap hatásköröket, hogy azok ellátásában teljes önállóságot élvez, nincs 

szervezetileg alárendelve a központi szintnek, tehát autonómiát birtokol (Pálné 2008). A 

decentralizáció azonban többféle formában is megnyilvánulhat. A vertikális 

hatalommegosztásnak egyik formája a devolúció, mely döntési önállósággal, szervezeti 

függetlenséggel rendelkező szervezetre történő hatáskör átruházást jelent. A 

dekoncentráció viszont ezzel szemben csupán technikai feladatmegosztás, döntéshozói, 

felügyeleti jogok átadása nélkül, csak végrehajtási önállósággal. 

A decentralizáció/centralizáció aránya folytonosan változik, országonként, régióként is. 

Nehéz megmondani a kettő közti kívánatos arányt, a centralizációnak is vannak előnyei és 

a decentralizációnak is hátrányai, és a decentralizációnak vannak olyan nem kívánatos 

következményei, melyek a centralizáció erősödése irányába mutatnak. A kettő elhatárolása 

sem mindig egyértelmű, ez mindig nézőpont kérdése. Pálné Kovács Ilona (2008) felhívja a 

figyelmet arra, hogy például a főképp az Európai Uniós területfejlesztési politika által 

megkívánt regionális decentralizáció jelensége is sok esetben, a települések szintjéről 

centralizációként értelmezhető. A decentralizáció vitathatatlan előnyeiként a következő 

tényezőket szokták említeni: 

� a fékek és egyensúlyok rendszerének egyik fontos eleme, amely növeli az 

átláthatóságot, megakadályozza a hatalom túlzott koncentrációját; 

� új szereplők jelenhetnek meg a helyi civil társadalom, nonprofit szektor köréből, 

bővítve és pluralizálva a helyi kormányzati szereplők körét; 

� az ellenzéki pártok is erőteljesebben érvényesülhetnek a helyi politikai életben; 

� helyi igényekhez alkalmazkodó megoldásoknak, szolgáltatásoknak kedvezhet, 

bővíti a fogyasztók választási szabadságát; 

� a helyi erőforrások hatékonyabb felhasználása valósulhat meg, gazdaságfejlesztési 

kezdeményezések jöhetnek létre; 

� optimálisabb forrásallokáció érhető el; 

� az erős helyi önkormányzatok képesek erősíteni a helyi civil társadalmat, 

pluralizálva a helyi politikát (Pálné 2008:26-27). 

A centralizáció/decentralizáció arányainak változásait vizsgálva, általános tendencia 

hazánkban a feladatok lefelé haladása: vagyis egyre több feladat terhelődik az 

önkormányzatokra. Ez önmagában nem lenne baj, az önkormányzatok működésével, 

értékelésével foglalkozó elemzések viszont rávilágítottak arra, gyakori probléma, hogy az 

önkormányzati szektorra túl sok feladat, kompetencia terhelődik, a szükséges források 

(ezek közül is legfőképp a pénzügyi források) biztosítása nélkül. A decentralizációs 

folyamatok elemzői ezért a fogadóképességre és hajlandóságra is különös figyelmet 

fordítanak, vagyis azt is vizsgálják, hogy a helyi kormányzat mire képes, illetve mire 

törekszik (Pálné 2008). 
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A közhatalmi szereplők mellett fontos szereplőkké váltak a gazdasági és a civil aktorok a 

különböző hatalmi szinteken. A governance fogalma a sokszereplős helyi 

hatalomgyakorlást jelenti. „A modern kormányzás helyben is egyre inkább sokszereplős, a 

közhatalom rendeltetése nem az, hogy minden helyi ügyről közvetlenül gondoskodjon, 

sokkal inkább az, hogy a különböző szereplőket helyzetbe hozza, tevékenységüket 

összehangolja, képviselje a település, a helyi társadalom általános, közös érdekeit” (Pálné 

2008:26). A helyi kormányzás fő szereplői a polgárok, a nonprofit szervezetek (beleértve a 

pártokat, szakszervezeteket is), az üzleti szféra, a média, a felsőbb irányítási szintek 

résztvevői és a helyi hatóságok. Új tendencia, hogy a szereplők között, a nagyobb 

településeken ún. közpolitikai hálózatok jönnek létre, melyek nagyon változatosak, sok 

közpolitikai, ágazati, helyi sajátosságot mutatnak. 

Hogy az egyes szereplők milyen beleszólással bírnak a helyi politika alakulásába, sok 

mindentől függ. Eleve vita tárgya, hogy milyen méretek mellett képzelhető el a 

demokratikus részvételt biztosító helyi kormányzás. Az önkormányzatiság fenti, eredeti, a 

politikai demokráciával fémjelzett eszméjét kérik számon azok a kritikai megállapítások, 

melyek szerint az önkormányzatok csupán „szolgáltatásokat szervező üzemek” (Pálné 

2008:90). A helyi hatalom- és közösségkutatások azonban mindinkább hangsúlyozzák a 

társadalmiasítást, az európai demokráciákat átható legitimációs válság kezelésének 

szükségességét, melyben a lokalizmus és a regionalizmus válnak divatos paradigmákká. Ez 

azt jelenti, hogy a helyi önkormányzat nem csupán a helyi közösséget szolgáló kötelező és 

önként vállalt feladatainak minél hatékonyabb és magasabb színvonalú véghezvivője, 

hanem az a szint, ahol a közösséget alkotó szereplők az őket érintő kérdések alakulásába, a 

döntések előkészítésébe és meghozatalába is bekapcsolódnak, vagyis a helyi politika aktív 

alakítói, résztvevői. Ebben a hatalmi mezőben a gazdasági szektor domináns helyet 

birtokol, de erős önkormányzat mellett egy erős civil szektor is szerepekhez juthat. Ez az 

elitista felfogás (melyben a helyi hatalom birtokosai egy szűk elit réteg) helyett az ún. 

pluralista iskola álláspontja. 

 

A regionalizmus gyökerei országonként nagyon eltérőek. Gyakorlati változatosságát 

például az adja, hogy jelentős különbségek vannak abban, hogy a regionalizmus milyen 

szervezeti formát ölt, milyen hatalmi tartalommal épül be az államszervezetbe. Térhódítása 

mögött azonban mindenhol közös jelenségek a lokalitás viszonylagos megrendülése, 

léptékének, érvényesítési formáinak átalakulása (a gazdasági, társadalmi bázisát vesztő 

települési önkormányzatok, a szétaprózottság15, a nem hatékony, nem kielégítő 

szolgáltatásnyújtás stb.) (Pálné 2008). A regionális szint kialakítása mindenesetre magával 

hozta az új szereplők megjelenését. Kérdés persze, hogy a régió csupán adminisztratív 

                                                 
15 A települési önkormányzatok száma a rendszerváltást követően egyre nőtt, 2006-ban számuk 3168 volt 
(Magyar Köztársaság Helységnévkönyve 1991-2006). A társulási rendszer ugyan működik, de nem vált 
meghatározóvá a magyar önkormányzati rendszerben.  
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keret az Uniós támogatási alapok megszerzésére16, vagy politikai, képviseleti szint is 

egyben? 

A régiót a civil társadalom lokális szintjeként is szokták jelölni, de nem feltétlenül mint 

eleve adottat. A regionális intézmények ugyanis jórészt felülről jöttek létre, a kormányzati 

befolyást közvetítik. Vagyis inkább az a jellemző, hogy a regionalizáció válhat olyan 

intézményesülési folyamattá, ahol az új intézmények elindíthatnak egy pozitív változást az 

informális szektorban, mely aztán önfenntartóvá alakulhat (Putnam 1993). 

 

A regionális és a kistérségi szint megjelenése egyaránt annak a folyamatnak a része, melyet 

a kelet-közép-európai térség önkormányzati rendszereinek specifikumaként lehet leírni. 

Azaz a helyi önkormányzati szint széttöredezettsége, valamint a középszintű kormányzás 

(megye) meggyengülése következtében, a kilencvenes évektől kezdve, az Unióhoz 

csatlakozni kívánó országok körében megindult a települések szorosabb kooperációját és a 

középszintek megerősödését eredményező folyamat (Pálné 2008). Somlyódyné Pfeil Edit 

rámutat azonban a társulási hajlandóság látszat vagy kényszermegoldásaira, melyet 

elsősorban az anyagi ösztönzők tartanak életben, s joggal teszi fel a kérdést, hogy vajon 

együtt maradnának-e ezek a társulások ha ezek nem lennének (Somlyódyné 2003). Az 

együttműködés kérdései mellett további dilemmaként merül fel a kistérségek mérete, 

hiszen egyes feladatok elvégzéséhez még a kistérségi szint is túlságosan elaprózottnak 

tűnhet, melynek következtében számos kistérség nem képes bizonyos alapszolgáltatások 

nyújtására és a megyei funkciók átvételére (Pálné 2008). A méretek különösen nagy 

szerepet kapnak a nagy forrásigényű, bonyolult technológiával, eljárásokkal működő 

egészségügyi területen, ahol ezeket csak összefogással, társulásos megoldásokkal lehet 

biztosítani. 

 

Az egészségügy területén kiemelt területi szintként funkcionált korábban a megye. Fontos 

változások következtek be azonban a rendszerváltást követően a középszintű irányítás 

terén is, aminek legelső jelei a megyék tradicionális erős szerepének jelentős 

meggyengülése volt. A megyének lényegében csak feladatok jutottak, eszközök és 

jogosítványok nélkül (Pálné 2008). Hiába a megyei önkormányzatok működtetik például a 

kórházak jelentős részét (a megyei kórházak költségvetése esetenként a megyei 

költségvetés harmadát is kiteszi), ha a regionális egészségügyi tanácsok dönthetnek a régió 

egészségügyi kapacitásairól. Ettől függetlenül a megyei kötődés még nagyon jól érezhető a 

                                                 
16 A regionalizmushoz szorosan kötődik ugyanis az europaizáció fogalma, mely az Európai Unio kohéziós 
politikájának hatása a középszintű kormányzati reformokra (Pálné 2005). 
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magyarok térségi identitásában, illetve a megyei központok regionális központokká való 

átszervezése is telis-teli van anomáliákkal17. 

A magyar önkormányzati modell jellemzésekor, a többszereplős egészségpolitika elemzése 

szempontjából – a fentiek mellett – az önkormányzati feladat- és hatáskörök áttekintése is 

szükségessé válik. Az önkormányzati törvény a helyi önkormányzatokra bízott helyi 

közügyek alatt a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és a közhatalom 

önkormányzati típusú gyakorlását fogalmazza meg. A törvény kötelezően ellátandó és 

szabadon választható feladatokat különít el. 

 

Az önkormányzatok egészségügyi feladatai tekintetében további szabályozások találhatók 

az egészségügyi törvényben. Az egészségügyi törvény szabályozza az egészségügy 

szervezését és irányítását, és rögzíti a feladatokat és felelősségi köröket (VII. fejezet). 

Külön fejezetet szentel a jogalkotó a települési önkormányzatoknak, melyben szolgáltatási 

kötelezettséget ír elő: 

� a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

� a fogorvosi alapellátás, 

� az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, 

� a védőnői ellátás, 

� és az iskola-egészségügyi ellátás terén. 

A települési önkormányzat alakítja ki az alapellátások körzeteit, illetve több településre 

kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét. Az alapellátás biztosítása mellett a települési 

önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában lévő járóbeteg-szakellátást, 

illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését (1997. évi 

CLIV. tv. 152-153. §). 

 

Az önkormányzatok tényleges mozgásterét elemzők a feladatok ellátásában rámutattak 

azonban arra, hogy komoly hiányosságként fogható fel, hogy a törvény a kötelező 

feladatok körében nem különbözteti meg az állami delegált feladatokat az önkormányzati 

feladatoktól (Kinyik-Vitál 2005). Az elemzések arról is szólnak, hogy sok olyan feladat is 

a törvényi felsorolásba került, amelyek ellátása, eszközrendszer, kompetencia hiányában, 

nem kifejezetten önkormányzati feladat, vagy teljesítése nehezen kérhető számon (ilyen pl. 

az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosítása is). Az önkormányzati törvény 

mellett az ágazati törvények tovább terhelhetik az önkormányzatokat kötelező 

feladatokkal, így a feladatok még tovább bővülnek. A helyi önkormányzatok így 

túlterheltté válnak, a feladatok „ellátásának feltételei hiányosak, tehát aligha képesek a 

                                                 
17 Egy, regionális szintű hálózatokat vizsgáló nemzetközi vizsgálat (ADAPT) rámutatott a megyei kohézió 
erősségére, mely szerint az ugyanazon megyén belüli szereplőknek erősebb kapcsolataik vannak egymással, 
mint más megyék szereplőivel, bizonyítva ezzel, hogy a regionális szinten működő intézmények 
kapcsolatrendszerében nem vált elsődleges földrajzi keretté a régió (Pálné 2008). 
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helyi igényeknek megfelelni, elveszítve ezáltal a helyi társadalom elégedettségét és 

bizalmát, csökkentve a rendszer legitimitását” (Pálné 2008:157). 

A hatékony feladatellátást települési szinten további tényezők nehezítik. Az 

önkormányzatok számvevőszéki ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló arról 

tudósít, hogy az önkormányzatok érzéketlenek maradtak a méretgazdaságosság, a 

költségek alakulása iránt. Többségük nem tekinti át, nem értékeli a feladatellátás 

célszerűségét, a kiszerződött szolgáltatások eredményességét, nem mérlegel a kötelező és 

önként vállalt feladatok arányai tekintetében. Az önkormányzatok nagy része nem készít 

gazdasági programot, a gazdálkodást pedig a többségnél rövid távú költségvetési szemlélet 

jellemzi. Az átfogó, stratégiai döntéseket megalapozni képes ismeretek hiányoznak. Ez 

éppen ellentétes azzal a tendenciával, amely az önkormányzatiságot, a helyi 

önkormányzással kapcsolatos elvárások, értékek változását illeti. Ezek között a 

rendszerváltást követő időszakban még elsődlegesek voltak az olyan értékek, mint a 

szabadság, önállóság, polgárközeliség, együttműködés, szolidaritás stb., mára azonban a 

hatékonyság, az eredményességi követelmények vannak felértékelődőben, annak ellenére, 

hogy ezek mérése tekintetében még fogalmi és módszertani bizonytalanság tapasztalható 

(Pálné 2008). 

 

A fenti vizsgálati eredmények és következtetések fontos kiindulópontként szolgáltak a 

dolgozat témája szempontjából. Először, amikor a hosszú távú stratégiai gondolkodást, 

helyzetfelmérésen alapuló tervezést igénylő egészségpolitika megnyilvánulásait keressük a 

különböző területi szinteken, melyekhez a nonprofit szervezetek csatlakozni tudnának, s 

melyeket alakíthatnák. Másodsorban akkor, amikor a civil szerveztetek egészségügyi 

ellátásokba való bekapcsolódási lehetőségeit mérlegeljük, ott, ahol – mint láttuk – az 

önkormányzatok közszolgáltatási tevékenységében nem zajlott még le jelentős strukturális 

átszerveződés az intézményi keretek, a kiszerződés, a szolgáltatási költségek csökkentése, 

illetve a hatékonyabb feladatellátás irányába.  

 

 

Az önkormányzatok és a helyi társadalom viszonyrendszere 

 

A helyi politika többszereplőssé válása mellett az önkormányzatok – többnyire a fent 

említett kényszerek nyomán – a közszolgáltatások megszervezésében idővel partnereket 

kerestek, illetve igyekeztek új szereplőket bevonni. Az önkormányzatok az üzleti élet 

szereplői mellett egyre gyakrabban a civil szektor irányába fordultak. Elég nagy volt 

azonban az önkormányzatok és a civilek közti bizalmi deficit, ami azóta is tart, a kölcsönös 

előnyökön alapuló partnerség kiteljesedésének egyik alapvető akadályozóként maradt fent 

(Kákai 2004, Sebestény 2005). Számottevően fejlődött az önkéntesség, a társadalmi 

szolidaritás, de nagy szükség volt a civilek szerepvállalására a társadalmi viszonyok 
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változása, az egyre romló életkörülmények, a leszakadó rétegek miatt is. A társadalmi tőke, 

illetve a bizalom hiánya szorosan összefügg az adott ország, térség gazdasági 

teljesítményével (Putnam 1995). Nem csak a politikai intézmények működését ássa alá, 

hanem kutatások bizonyítják, hogy erős hatással van az emberek egészségi, mentális 

állapotára (Skrabski-Kopp 1999). Az elemzők a szolgáltatások fragmentálódására is 

felhívják azonban a figyelmet, jelezve, hogy az önkormányzati intézmények szolgáltatásait 

jellemzően a szegényebbek veszik igénybe, a tehetősebbek inkább piaci megoldásokat 

keresnek, a jobb minőségű ellátás reményében (Ferge 2000, Zám 2001). A 

közszolgáltatások megszervezésében megnyilvánuló partnerség esetében azonban – 

jóllehet vannak előremutató kezdeményezések és gyakorlatok – még nem beszélhetünk egy 

elterjedt jelenségről: a közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek túlnyomó többségét továbbra 

is az önkormányzati szektor, illetve az állam működteti, a civil szektor és az egyházak 

szerepvállalása nem hangsúlyos. 

 

A magyar önkormányzati modellt jól jellemzi az önkormányzatok és a helyi társadalom 

sajátos viszonyrendszere. A helyi kormányzás változásait bemutató szakirodalom rámutat 

arra, hogy az önkormányzati törvény18 mellett több olyan szabály is született, melynek 

célja a helyi társadalom részvételének garantálása. Az önkormányzatoknak például 

szervezeti és működési szabályzatukban meg kell határozniuk, hogy mely önszerveződő 

közösségek képviselői kapnak tanácskozási jogot a testületekben. A képviselőtestület 

működésére vonatkozó szabályok között pedig a törvény kimondja, hogy a testület 

határozza meg azoknak a fórumoknak a rendjét, amelyek a lakosság informálását, 

bevonását szolgálják. Külön rendelkezés javasolja továbbá a társadalmi szervezetek 

képviselőinek bevonását a bizottságok tagságába, illetve az egyik előírja az évi legalább 

egy közmeghallgatás megszervezését. Az önkormányzat és a civil társadalom kapcsolatát 

elemzők azonban rámutattak arra, hogy a képviselők nem feltétlenül hajlanak a nyitott 

politizálásra (Kákai 2004). A helyi (civil) társadalom és a helyi kormányzás közti 

viszonyrendszer elemzői kifejezetten konfliktusos, vagy közönyös helyi politikai 

viszonyról adnak számot – ami nemcsak magyar jelenség (Soós-Zentai 2005, Kákai 2004). 

Ennek hátterében az aktív politikai réteg elvesztését (pártpolitikussá válását) 

valószínűsítik, ami bénítóan hatott a civil társadalmi szerveződésekre. További 

magyarázatként szerepelhet a közönyös helyi politikai beállítottságra az önkormányzatok 

folyamatosan romló pénzügyi helyzete, Pálné Kovács Ilona találó szavaival „a hiány 

elosztását nehezebb demokratizálni” (Pálné 2008:256). Eszerint az önkormányzatok 

mozgásterének szűkülése a pénzügyi helyzet romlásából adódóan, megakadályozza őket 

abban is, hogy letisztult koncepcióval, stratégiával tudatosabban szervezzék meg 

tevékenységüket. A tervezés hiánya azt is korlátozza, hogy munka- és hatalommegosztás 

                                                 
18 1993. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 
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alakuljon ki a helyi társadalom és a gazdaság szervezeteivel, hogy támogatást szerezzenek 

a programokhoz, új, nonprofit formákat vezessenek be az ellátásszervezésben. „A helyi 

társadalommal való kapcsolat ugyanis nem puszta díszlet az önkormányzás 

demokratizmusához, hanem akkor működőképes, ha kölcsönös előnyökkel jár a partnerek 

számára” (Pálné 2008:256).  

A civil társadalom, a helyi önkormányzatok és a helyi hatalom kérdéskörében folytatott 

vizsgálatok alapján többféle civil társadalmi szerepkör is körvonalazódik a hazai 

gyakorlatban (Bőhm 2005, Bódi 2006, 2000, Kákai 2004, A.Gergely 1996, Táll 2000, 

Pálné 2008). A szakirodalomban található megállapításokat összefoglalva azt lehet 

mondani, hogy a rendszerváltást követően a civil társadalom volt az egyik legaktívabb és 

legbefolyásosabb aktor a helyi politikában. A kilencvenes évek közepére ez a lendület 

alábbhagyott, a civil aktivisták nagy része a politikai arénába került. A civil szektorban 

bekövetkezett gyors mennyiségi növekedéssel párhuzamos jelenség az erőforrásokért és a 

befolyásért folytatott küzdelemben megnyilvánuló nagyfokú egyenlőtlenség kialakulása. 

Ez a civilek egy részénél, de csak egy részénél, minőségi fejlődést idézett elő. A gazdasági 

megerősödés, hatalmi pozíció következtében – az eredeti civilség veszélybe kerülésével, 

részben-egészben való feláldozásával – azonban számos szervezet vesztett közösségi 

támogatottságából, azaz legitimitásából. A jelenlegi helyzetet pedig az elemzők 

meglehetősen szkeptikusan, egyenesen úgy jellemzik, hogy a civil szerveződések mára már 

csak a pártokhoz szövetségesként kapcsolódva képesek a helyi politikai arénába, a 

testületekbe bejutni, vagyis e nélkül a helyi politikából kiszorulóban vannak. 

 

Az önkormányzatok egy része civil fórumot működtet, civil referenst alkalmaz, vagy 

egyéb módon vonja be a civil szervezeteket a döntéshozásba, tehát felismeri a lakosok 

bevonásának szükségességét (Kákai 2004). Az e témában folyó vizsgálatok mindegyike 

nagy hangsúllyal kezeli a civilek bevonásának előfeltételeként a szakértelmet, ami magába 

foglalja az informáltságot, a tudást. Ezt a jelenséget a kognitív demokrácia fogalmával 

lehet leírni (Pálné 2008), mely a közhatalommal rendelkezők és a civil társadalom 

megfelelő szakértelmét feltételezi. Az egyre komplexebbé váló politika (kiváltképp az 

egészségpolitika) világában való eligazodás nem könnyű feladat. Utasi Ágnes vizsgálatai 

mutattak rá arra az összefüggésre, hogy a helyi demokrácia minősége nagymértékben függ 

a helyi kormányzatokban és környezetükben lévő elit minőségétől, kapcsolatától (Utasi 

1996).  

 

A regionális szintű hálózatokat vizsgáló, ADAPT néven ismert nemzetközi kutatásból, 

melyben Magyarország (azon belül is a Dél-Dunántúli Régió) is részt vett, megtudhatjuk, 

hogy a civil társadalom nálunk még nem elég erős és nem eléggé szervezett középszinten 

sem ahhoz, hogy a hatalom decentralizációját kikényszerítse, asszisztálja. A regionális 

identitás és kohézió még hiányzik, erősen érvényesülnek a pártpolitikai 
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meghatározottságok, a hatalom térbeli megosztása a mindenkori parlamentális 

erőviszonyok függvénye. Az ADAPT vizsgálatból az is kiderült, hogy a helyi szereplők 

között a vertikális kapcsolatok az intenzívebbek, sokkal inkább, mint a horizontálisak, 

illetve, hogy számos szereplő között nincs is szoros kapcsolat (Pálné 2008). 

 

5. Nemzeti és helyi egészségpolitikák. A decentrali záció és a 

regionalizáció értelmezése az egészségügyben 

 

A decentralizáció (egyes felfogások szerint ennek részeként lehet tekinteni a privatizációt 

is) értelmezhető az egészségügyben hatékonyság-növelő intézkedésként: az intézményi 

struktúra változtatása annak érdekében, hogy az adott erőforrásokkal nagyobb egészség-

nyereség legyen elérhető (Orosz 2001:235). Ugyanakkor a decentralizációnak vannak a 

hatékonyságon túlmutató vonatkozásai. Ahogy korábban az egészségpolitikai folyamatot 

kiemeltük, önmagában is célnak, értéknek tekinthetjük az olyan intézményi keretek 

kialakítását, amelyek jobb lehetőséget biztosítanak a helyi közösség preferenciáinak a 

figyelembe vételére, a szükségleteik és érdekeik megjelenítésére a döntéshozatalban.  

A decentralizáció értelmezhető mikro- és mezo-szinten. A decentralizáció esetében a 

kormányzat elsősorban az egészségpolitika alapelveinek, az egészségügyi rendszer 

átalakítása fő irányainak és a döntéshozatali kereteknek, mechanizmusoknak a 

meghatározására törekszik, ugyanakkor a finanszírozás és a szolgáltatás területén hozandó 

konkrét döntéseket a közép vagy helyi szintű államigazgatási vagy egyéb szervezetekre 

ruházza át. Ezáltal az egészségpolitika országos, általános prioritásai mellett lehetővé teszi 

a helyi sajátosságokat.  

 

A decentralizáció altípusai közül dekoncentrációként értelmezhetők például a helyi 

önkormányzatok tulajdonába kerülő egészségügyi intézmények. A delegálás egyes 

feladatokra vonatkozik. A dereguláció során a kormányzat által meghatározott előírásokat 

az érintett intézmények önszabályozása váltja fel, például egy időben a Magyar Orvosi 

Kamara jogosítványa lett a működési jog átadása (ma már a kamara szerepe csökkent, a 

kötelező tagságot pedig 2006-ban eltörölték). 

 

Ahogy korábban bemutattam, a centralizációnak-decentralizációnak az ideális arányát 

nehéz lenne meghatározni. Ha a közelmúlt reformjavaslatait és elképzeléseit 

megvizsgáljuk, akkor néhány ponton kitűnik a kormányzat azon szándéka, hogy 

valamiképp munkamegosztást alakítson ki a központi és a helyi (regionális, települési) 

szint között. Az egészségügy regionalizációját célzó törekvések sorában volt található a 

Regionális Egészségügyi Tanácsok (RET) létrehozása, ahol a lakosság egészségi 

állapotának értékelését regionális szintre szánták. 
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Az egészségügyi igazgatás rendszerének regionális átszervezése részét képezte az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 2007-ben lezajlott átalakítása. A regionalizáció 

során az ÁNTSZ 20 megyei intézetéből 7 regionális intézet, valamint a 136 városi/kerületi 

intézetből 81 kistérségi intézet jött létre. A Közép-magyarországi Regionális Intézet 

kivételével – mely az ÁNTSZ pest megyei, illetve fővárosi intézetének egyesülését 

jelentette – a Közép-dunántúli, a Nyugat-dunántúli, a Dél-dunántúli, az Észak-

magyarországi, az Észak-alföldi és Dél-alföldi regionális Intézet három-három megyei 

intézet összevonásával került kialakításra. A hét régió központ: Budapest, Veszprém, Győr, 

Kaposvár, Eger, Szolnok és Békéscsaba lett. A régiós átalakulást követően a korábbi 

megyei intézetek regionális kirendeltségként működnek tovább. Az ÁNTSZ hatékonyabb 

feladatellátásának érdekében szükségszerű regionális átalakulás során problémaként 

jelentkezett, hogy a régiókban a szolgáltatók egy része távolabb került a regionális 

központoktól (időigényes utazás stb.). Az átalakulás kezdetén több szervezési és feladat 

megosztási kérdést kellett megoldani a régió központok és a kirendeltségek között az 

indokolatlan párhuzamosságok elkerülése érdekében. Továbbra is az ÁNTSZ feladatai 

közé tartozik a helyi önkormányzat rendszeres tájékoztatása a lakosság egészségi 

állapotáról, a változást kiváltó okokról és a szükséges tennivalókról. Az önkormányzat 

testületi ülésein történő részvétel az ÁNTSZ ugyancsak fontos igazgatási feladata. A 

későbbi vizsgálatokból viszont látni lehet, hogy ez az együttműködés általában nem valósul 

meg maradéktalanul, a kapcsolat eseti, nincs összehangolva. 

 

 

Nemzeti és helyi egészségpolitikák 

 

A nemzeti és helyi egészségpolitika meghatározására és elhatárolására csupán 

kísérletjellegűen vállalkozhatunk, a válaszok ugyanis sok szempontból váltakozhatnak, 

attól függően, hogy kinek a nézőpontjából, s érdekei/értékrendszere felől közelítünk a 

problémához. A többszintű politika definiálásában, térnyerésében egyrészt társadalmi 

tradíciók, másrészt politikai, ideológiai motivációk játszanak szerepet. 

Nem kapunk egyértelmű választ az említett politikák pragmatikus (a gyakorlatot elemző) 

megközelítéséből sem. Van-e egyáltalán akár országos, akár helyi egészségpolitika, ha a 

tényleges gyakorlatot vizsgáljuk? Egészségpolitika-e az, ha csak jól hangzó tervek, 

koncepciók születnek tényleges politikai szándék és akarat nélkül? Az egészségügyi 

decentralizációt értelmezhetjük úgy, hogy a kormányzat elsősorban az egészségpolitika 

alapelveinek, az egészségügyi rendszer alakítása fő irányainak és a döntéshozatali 

kereteknek, mechanizmusoknak a meghatározására törekszik, ugyanakkor a finanszírozás 

és szolgáltatás területén hozandó konkrét döntéseket a közép vagy helyi szintre ruházza át 

(Orosz 2001:236). Kérdés azonban, van-e olyan nemzeti egészségpolitika, amire a helyi 
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egészségpolitika támaszkodhat, segíti annak kifejlesztését, esetleg kikényszeríti annak 

létrehozását, működtetését? Mi határozza meg, hogy mit tartalmaz egy nemzeti 

egészségpolitika? 

Talán közelebb kerülhetünk az egészségpolitikai szintek értékeléséhez, ha az érveket és 

ellenérveket helyezzük vizsgálatunk középpontjába19. A nemzeti egészségpolitika mellett 

szól egyrészt, hogy az súlyt adhat a helyi egészségpolitikáknak is, illetve erősítheti azokat. 

Másrészt, a nagypolitika szférájában is meg kell, hogy jelenjen: alakítja a törvényhozást, a 

jogszabályalkotást, s a végrehajtás folyamatába is így épül be könnyebben. Gyakran 

azonban csak deklarációk fogalmazódnak meg, illetve a deklarációkat nem követik 

intézkedések, természetéből adódóan az általánosságok szintjén mozog, nem veszi 

figyelembe a társadalom szegregáltságát. Nem egyértelmű az sem, kinek a feladata a 

nemzeti egészségpolitika tervezése: az egészségügyi kormányzaté, a kormányé, a 

parlamenté, avagy az alulról jövő kezdeményezések összegzése egy nemzeti stratégiában 

(a kettőnek nem feltétlenül kellene kizárnia egymást). De nem csak a konvencionális, 

hanem a helyi politikák „alulról felfelé” modellje ellen is több érv szokott elhangozni. 

Ezek közül legnyomósabb, hogy a döntések nagy részét a megvalósítás során pillanatnyi 

kényszerekre reagálva, a körülmények részleges ismeretében, intuitív alapon kell 

meghozni – a közpolitika tehát bizonytalanságokkal és váratlan fordulatokkal telitetté 

válhat (Gulyás-Jenei 1998).  

 

Összességében a helyi és makropolitika közti különbségeket Pálné Kovács Ilona 

összefoglaló elemzése nyomán, a következő főbb pontokban lehet számba venni, melyek 

jelentős szerepet játszanak a helyi politikai mechanizmusok megértésében (Pálné 2008): 

� Amíg a makropolitikai célrendszer döntően a kormányzati hatalom megszerzésére, 

működtetésére, befolyásolására irányul, többnyire ideológiailag átszőtt értékeket 

követ, addig a helyi politika pragmatikus célja a település, a térség üzemeltetése, a 

lakóhelyi közösség, helyi társadalom ellátásáról való gondoskodás (bár 

természetesen a hatalom megszerzése, megtartása ebben a dimenzióban is fontos 

motiváció); 

� A nagypolitika többnyire a társadalom makrotagoltságával operál, a helyi politika 

szereplői és érintettjei egy másodlagos struktúrába rendeződnek; 

� A nagypolitika értékei elsősorban ideológiai meghatározottságúak, a közpolitika 

formálásában normatív szemléletűek, míg a helyi politikában a lokális szűrő erősen 

érvényesül; 

� A helyi politika (pragmatikusságából adódóan) harmóniára, konszenzusra 

törekszik, szemben a nagypolitikával, amely jellemzően konfliktusos; 

                                                 
19 Témavezetőmmel, Dr. Füzesi Zsuzsannával történő konzultáció alapján. 
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� Mások a kettő szereplői és működési módszerei. A nagypolitika főszereplői a 

pártok, a kormányzati szereplők és az érdekszervezetek. A helyi-regionális 

politikában a pártok mellett (vagy helyett) a civil társadalmi szereplők és 

intézmények részvétele közvetlen formában is megvalósulhat; 

� A nagypolitikában elkülönül a törvényhozás és a végrehajtás felelőssége (ha csak 

intézményileg is), addig a helyi/regionális önkormányzatok vezérelte politikában 

nem (a helyi stratégiai döntésekben így közvetlen szerephez jutnak, érvényesülnek 

a racionalitás, végrehajthatóság szempontjai); 

� A nagypolitikában csak a választások előtt lehet igazán szembesülni a társadalom 

egészének vagy nagy részének a véleményével, támogatásával, a helyi politikában a 

kapcsolatok közvetlenebbek (bizonyos mértékig); 

� A helyi politika világa rendkívül színes (helyi sajátosságok, helyi szereplők 

politikai kultúrája). A helyi politika nyitott rendszer, csak a környezetével való 

összefüggéseiben lehet kezelni. 

 

A lokális egészségpolitika szerepét a népesség egészségi állapotának javításában a 

következőkben töltheti be: legnagyobb előnye az, hogy az adott népesség egészségi 

szükségleteire tud reagálni. Nagyobb így az esély a megoldásra is, az érintettek 

fontosabbnak érzik, erőforrást találnak rá, rövidebb távon és hatékonyabban éreztetheti 

hatását a népesség egészségi állapotában. A helyi politika mellett szólnak a nemzeti 

egészségpolitika "felülről-lefelé" modelljében tapasztalható további nehézségek a 

megvalósítás vonatkozásában. Ugyanis amilyen mértékben bonyolultabbá váltak a 

megvalósítás szervezeti feltételei a magánvállalkozások és a nonprofit szervezetek 

nagymérvű bekapcsolódásának következtében, olymértékben növekedett az eredményes 

megvalósítás kockázata a bonyolult kapcsolatrendszerű hálózatok kiépülése miatt (Gulyás-

Jenei 1998). A helyi célok megvalósításához ezzel szemben könnyebb partnereket találni 

az adott közösségben; a helyi politika támogatása is nagyobb, és jobbak a feltételek a 

döntéshozók elszámoltathatóságához.  

 

Kísérleti programokról lévén szó, a megvalósításon dolgozó szakemberek és a programok 

számára különösen fontos célcsoport (a helyi önkormányzatok, a civil társadalom, az 

orvostársadalom, egészségügyi szakemberek) is a tanulás fázisában tart még, és arra keresi 

a választ, hogyan készül egy helyi egészségpolitika ideális esetben, és hogyan készülhet az 

egészségpolitika a gyakorlatban?  
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Egészségpolitika a településeken (önkormányzati modell) 
 

Az uniós tagállamok igen eltérő tradíciókkal rendelkeznek a szolgáltatások terén, 

különböznek a köz, a magán és partnerségi elven alapuló szolgáltatás biztosítása, és a 

fogyasztók által betöltött szerep vonatkozásában egyaránt. 

A skandináv államokban a közszolgáltatások, köztük az egészségügy, jelentős része 

tartozik az önkormányzatok hatáskörébe. Az önkormányzatok nagyobb szabadságot kaptak 

prioritásaik kialakításában, a pénzügyi hatáskörök kérdésében és a döntéshozatali 

folyamatban egyaránt. Ez a típusú terjeszkedés elsősorban a közös önkormányzati 

testületek létrehozásában jelentkezett, annak következtében, hogy ezek a testületek (pl. 

Finnországban) egyre inkább a más államokban kialakuló regionális szint funkcióit 

kezdték betölteni. A finn egészségügy-politika az egyének és közösségeik tudatosságának, 

felelősségének, az egészségügy folyamataiban (megelőzés, gyógyítás) való aktív 

részvételének fokozására törekszik; egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészségügy és a 

társadalom többi szférája közötti együttműködés szükségessége (Orosz 1992). A reform 

akkor lehet sikeres, ha a helyi érdekeket sikerül összehangolni a központi kormány fiskális 

érdekeivel. A skandináv országokban az önkormányzatok ennek következtében adókivetési 

joggal és döntéshozói kompetenciával rendelkeznek (Dániában pl. az adók 30%-a helyi 

szinten marad). 

 

Magyarországon a települések nagy része ennél alapvetőbb problémákkal küzd. Jelentések 

sora írja le, hogy az önkormányzatok által kötelezően biztosítandó alapellátási formák sok 

településen nincsenek kiépítve. Ez a hiányosság nemcsak azért súlyos, mert a törvényi 

előírás ellenében fennálló helyzet, hanem legalább annyira azért, mert a kistelepülések 

többségében a hagyományos önsegítő, öngyógyító folyamatok sem működnek segítség 

nélkül. A folyamatos forráshiánnyal küszködő, funkcióikat vesztett kistelepülések még 

megmaradt, általában többszörösen hátrányos helyzetű lakóitól pedig nem várható a 

szociális érdekegyeztetéssel, az innovációval jellemezhető szolgáltató önkormányzat, az 

infrastrukturális fejlesztések követelése. Emellett jellemző, hogy az érdekegyeztetés ma 

sem a döntések előtt zajlik, hanem azok után, akkor is hatalmi, személyes jellegűek (Pálné 

2008). A vizsgálatok szerint az alapellátási formák nem teljesítése nem csak az 

önkormányzatok forráshiányából ered, sajátos prioritást kap ugyanis a pénzbeli ellátási 

forma (a segélyezés, mint atyáskodó, könnyen adminisztrálható segítség) a 

szolgáltatásokhoz képest20. Ezt a beállítódást pedig az államszocializmus materiális 

szemlélete hagyta örökül. A szolgáltatások mögött meghúzódó lehetőségek és szerepek 

ugyanis nincsenek meg a köztudatban – mindez erősen befolyásolja a helyi igényeket. A 

lakosok nem ismerik lehetőségeiket, így nem is tudják képviselni az önkormányzatok felé 

                                                 
20 Törvény és Valóság. Szigetvár kistérség 3 éves szociális felzárkóztató programja. PTE Szociálpolitikai 
Kutatócsoport. Pécs, 2002. Kézirat. 
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jogos igényeiket (információ és demokrácia deficit). Gyakori jelenség, hogy nincs is kihez 

információért fordulniuk, mert azoknak maguk a szolgáltatásra kötelezettek sincsenek 

birtokában.  

Sajátos paradoxon, hogy törvény írja elő az önkormányzat ellátási kötelezettségét, annak 

azonban semmi törvényi következménye nincs, ha azt az önkormányzat nem teljesíti. 

További alkotmányjogi probléma, hogy az állam és az önkormányzatok között nem alakult 

ki valamilyen koncepcionális határvonal a tekintetben, hogy melyik milyen kötelezettséget 

vállal az állampolgárokkal szemben. Így aztán teljesen esetleges, hogy az állam az 

önkormányzatot milyen feladatokra kötelezi (Pálné, 1993). 

A szolgáltatások hiánya pedig romló egészségi állapothoz vezet, ami döntően 

meghatározza a kockázatokhoz való viszonyt, a munkaképességet, a közösség életében 

való részvétel lehetőségeit, vagy akár az életkedvet. Az elmúlt évtized népegészségügyi 

felmérései csak megerősítik ezt az összefüggést. A vizsgálatok azt találták ugyanis, a 

legtöbb országban a hagyományos kockázati elemek (dohányzás, elhízás stb.) jelentősége 

mellett a legfontosabb egészségügyi veszélyeztető tényező a társadalmon belüli 

viszonylagos szociális-gazdasági helyzet, ezen belül is az egyre növekvő társadalmi-

gazdasági polarizáció. Azonban a rosszabb szociális-gazdasági helyzet nem önmagában, 

hanem a depressziós tünetegyüttes közvetítésével, a kirekesztettség21 érzetével okoz 

magasabb megbetegedési arányokat (Kopp 2001, 2008). 

 

 

Két innovatív modell 
 

A helyi egészségpolitikák megvalósulását több tényező is nehezíti. Az ország ma még 

nagyon centralizáltnak tekinthető, gondolkodásban, erőforrás-elosztásban stb. A helyi 

egészségpolitikáknak ennek ellenére ma már hazánkban is találkozhatunk néhány, a 

gyakorlatban is megvalósult innovatív példájával. 

Ilyen Pécs Város Egészségterve22 (Füzesi-Tistyán 1995), illetve az ebből országos 

programmá kifejlesztett Települési Egészségterv Program a Soros Alapítvány 

támogatásával. Az egészségtervet úgy írhatjuk le, mint egy összetett, a település lakossága 

életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgáló, a településen élők közös akaratát 

                                                 
21 A társadalmi kirekesztődés vagy kirekesztettség fogalma a 80-as évek óta terjedt el Európában. A 
kirekesztés jelentése túlmegy a fogyasztói társadalomban való részvételen, magába foglalja a társadalmi, 
politikai, kulturális, közösségi életben való részvétel nem megfelelő szintjét is (Ferge 2000). 
22 A WHO Egészséges Városok programját adaptálták hazai viszonyokra a Fact Alapítvány vezető szakértői. 
Ezen adaptáció egyik legfontosabb jellemzője az volt, hogy – ellentétben a nyugat-európai országokkal, ahol 
az önkormányzatok kezdeményezték és valósították meg a városi szintű egészségterv programokat – 
Magyarországon (és Kelet-Európában elsőként) egy civil szervezet kezdeményezett települési szintű 
stratégiai és cselekvési programot. A helyzetelemzésben és a stratégia kidolgozásában a Fact Alapítvány 
koordinálásával majd száz szakértő (egyetemekről, hatóságokból, önkormányzatoktól) vett részt. A 
kidolgozást követően Pécs Város Egészségtervét az önkormányzat testületi ülésén 1999-ben elfogadta. A 
történet – a civil szféra és néhány politikus érdekkonfliktusa miatt – itt véget is ért. 
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összegző stratégiai terv és cselekvési programot. Konkrét célja az adott településen élő 

emberek életminőségének javítása, a civil szféra erősítése, a közösség tagjainak e 

folyamatba való bevonása, az egyének, közösségek autonómiájának, problémamegoldó 

képességének erősítése, a helyi (belső) erőforrások mozgósítása. Ez a gyakorlat nem 

csupán demokratikus, hanem a jelenlegi gazdasági-társadalmi körülmények között a 

hatékonyságot egyedül biztosító eljárás. A helyben megszülető tervek és programok, a 

települések döntéshozatali mechanizmusa, valamint a helyi társadalom által képviselt 

attitűdök és értékek alapvetően meghatározzák az ott élők egészségét és életminőségét 

(Füzesi-Szőke-Tistyán-Péntek 2001). 

 

A pécsi Fact Alapítvány 1995-ben kísérletet tett arra, hogy a lehető legtöbb szereplő 

közreműködésével egyetemben elkészítsék Pécs város egészségtervét. A célok, prioritások 

és cselekvési programok meghatározását széles körű felmérés előzte meg, mely a városi 

egészségpolitika környezeti feltételeit, közöttük is hangsúlyosan az egészségügyi szereplők 

(az egészségügyi intézmények, az önkormányzat, az ÁNTSZ, a biztosítók és a civil 

szervezetek) kapcsolatrendszerét kutatta. Az egészségtervnek az volt a célja, hogy 

megvizsgálja, hogyan jelenik meg a környezeti elemek, életfeltételek alakítása az 

önkormányzat politikájában, a különböző döntési szinteken. A városi önkormányzat 

jogosítványai, illetve erőforrásai révén működése során folyamatosan alakítja Pécs 

lakosainak életfeltételeit, a lakosság egészségére hatást gyakorló társadalmi és fizikai 

környezeti elemeket. A városi önkormányzat tevékenységét az önkormányzati törvényben 

meghatározott keretek között végezte – az önkormányzati törvény szerint viszont az 

önkormányzatoknak nem feladata lakosságuk egészségének védelme. A hatályos jogi 

szabályozás23 szerint a városban élő polgárok egészségének védelme 1992 óta az ÁNTSZ 

Egészségvédelmi Osztálya, mint szakmai szervezet feladata. Ebben a jogi környezetben a 

politikai döntéseket az önkormányzat, a szakmai jellegűeket az ÁNTSZ alkotja meg. 

Pécsett a két szervezet együttműködése eseti, nincs összehangolva, főleg információk 

cseréjére szűkül. A jelentésben az olvasható, hogy Pécs város önkormányzata 1991 és 1996 

első féléve időszakában 2167 határozatot és 250 rendeletet alkotott. Ebből mindössze 67 

határozat és 23 rendelet érintette az egészség, az egészséges életmód, vagy a 

környezetvédelem kérdéseit24. 

 

Az önkormányzati jogalkotás dokumentumainak elemzése azt mutatta, hogy Pécs város 

Önkormányzata nem kezelte kiemelt kérdésként a lakosság egészségvédelmének kérdéseit. 

                                                 
23 1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról. 
24 A vizsgálat során azok a rendeletek és határozatok kerültek kiválasztásra, melyek vagy közvetve (pl. az 
egészségügyi ellátáson keresztül), vagy közvetlenül (a környezetvédelmen, az egészséges életmód 
formálásán keresztül) irányultak az egészségvédelemre. Az elemzés részét képezték továbbá azok a 
rendeletek és határozatok is, melyek bizonyos konkrét probléma megoldására irányultak, vagy hosszabb távú 
folyamat beindítását, folytatását célozták meg. 
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Számos rendelet és határozat deklarált célja ugyan az volt, hogy a városban élő 

állampolgárok számára a jelenleginél jobb környezeti, fizikai életfeltételeket alakítsanak 

ki, de ezeknek a döntéseknek a megvalósulása esetleges volt. A környezetvédelemmel 

kapcsolatos döntések többsége a kötelező előírások, jogszabályok hatására született. Az 

elemzésből pl. kiderült, a sportkoncepció sem az egészséges életmódot szolgálja 

elsősorban, hiszen abban kiemelt helyen a kiemelkedő, hivatásos sportteljesítmények 

elősegítése, támogatása szerepelt. Ez sérti a lakosság érdekeit, valamint azt mutatja, hogy 

nem léteznek modellek, alternatívák az egészséges életmód kialakításához. 

Az életfeltételeket alakító önkormányzati döntések előkészítésébe a lakosságnak 

intézményesített beleszólási lehetősége alig volt. Az elemzés rámutatott azonban arra, hogy 

a kezdeményező, érdekérvényesítő magatartás hiányzik a lakosság oldaláról is. 

Információk cseréje helyett a pécsiek és a város önkormányzata közötti egyirányú 

információ-áramlás a jellemző. A lakossági igények közvetett megnyilvánulási formája a 

közgyűléseken beterjesztett interpelláció lehetne. Az interpellációk azonban alacsony 

előfordulási gyakoriságuk mellett, tartalmukat tekintve döntően politikai jellegűek, 

személyes kérdésekkel foglalkozók voltak, és nem a lakosság problémáira irányultak. 

A vizsgálatból az is kiderült, hogy a városban több olyan civil szervezet tevékenykedett, 

amelyek deklarált céljaik szerint az egészség, az egészséges életmód, a környezetfejlesztés 

területén fejtik ki tevékenységüket, és ennek során a lakosság különböző csoportjaival 

működnek együtt. A civil szervezetek alapító dokumentumaiban megfogalmazott 

egészségvédelmi célok viszont többségükben túlságosan általánosak, nem egy esetben 

irreálisak voltak. A megvalósítandó feladatok meghaladták az egyes alapítványok, 

egyesületek lehetőségeit. A civil szervezetekben folyó tényleges tevékenység nem 

szolgálta az egészségvédelemre irányuló városi szintű döntések előkészítésében való 

részvételt, így az általuk képviselni kívánt lakossági csoportok érdekképviseletét és az 

érdekközvetítést sem. A civil szervezetek és az önkormányzat közti kommunikáció nem a 

döntés-előkészítési folyamatokhoz, hanem a pénzügyi erőforrások, támogatások 

elosztásához kapcsolódott. A viszony kifejezetten hierarchikus volt, a helyi közösséget 

érintő döntések előkészítésének folyamatába elsősorban azok a civil szervezetek tudtak 

bekapcsolódni, amelyeket az önkormányzat alapított. 

 

Hasonló elképzelésekből kiindulva, a társadalmi részvételre épülő, egyéni-társadalmi 

felelősséget hangsúlyozó, a helyi igényeket és szükségleteket számításba vevő 

egészségügyi ellátás kialakítását tűzte ki célul a Somody Imre nevéhez kötődő Misszió 

Egészség Program (Albert-Dávid 2001). 

 

A Misszió program keretében – az egészségügyi rendszer anomáliáira is reflektálva – egy 

humánus, egészség- és emberközpontú, a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyabban 

felhasználó betegellátási rendszer kidolgozását és megvalósítását tervezték Somody Imre 
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civil kezdeményezésének, a veresegyházi önkormányzat támogatásának, valamint a 

programban résztvevő társadalomkutató-csoport munkájának köszönhetően (Susánszky-

Szántó 2001). A Misszió modell egyrészt egy egészségügyi, másrészt egy közösségi 

innovációs elképzelést foglal magába (a dolgozat témája szempontjából igazán az utóbbi 

érdekes), melyek együtt, de külön is működőképesek. A modell szerint az elképzelt, ideális 

egészségügynek olyannak kell lennie, amely egyszerre szolgálja a betegellátás jobb 

minőségét, fokozva a betegek megelégedettségét, segítve a költséghatékonyabb 

betegellátás elterjedését, és a prevenció fokozásával járul hozzá a betegség nélküli évek 

növekedéséhez, a lakosság egészségi mutatóinak javulásához25. 

 

A lakosság egészégi állapotára és az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférhetőségére 

építő – a több irányból érkező (állami és civil) forrásokból táplálkozó, alapvetően a 

egészségügyi intézményrendszeren alapuló – Misszió program céljaival részben egyező 

Települési Egészségterv program egészen más módszerekkel kereste a községekben élő 

lakosság életminőségének változtatására alkalmas cselekvési irányokat. A Települési 

Egészségterv program valójában – nevével ellentétben – nem a fizikai egészségről szólt, 

hanem az “egész”-ségről – a településekről és az ott élőkről. A pályázat kiírói (Soros 

Alapítvány) az életminőség és egészség, mint rendező elv segítségével a helyi közösségek 

megerősítését, helyi demokrácia fejlesztését tűzték ki célul. A program során a települések 

„közösségfejlesztői” saját maguk voltak, pontosabban azok a pályázó csoportok vállalták e 

szerepet, akik az ún. egészségtervet elkészítették, „közösséget szerveztek” a cselekvési 

programokra, az aktív cselekvésre, részvételre ösztönözték a település lakóit saját maguk 

és a közösség életében. A program létjogosultságát a települések többségére jellemző helyi 

autonómia hiánya, a mozgásképtelenség, a paternalista rendszer örökségeinek továbbélése, 

a korábban felülről irányított települések önállótlansága, az önszerveződés, az 

életlehetőségek hiánya adta. A program értéke leginkább abban mérhető, hogy – az 

uralkodó pályázati rendszerrel ellentétben, mely a települések és közösségeik 

passzivitásával is megelégszik, s csupán készen, a felülről adott célok megvalósítására 

ösztönöz – a kiírás a források megszerzése elé olyan feltételeket támasztott (komplex 

helyzetfelmérés, stratégia és a helyi szükségletekre alapozott cselekvési programok 

kidolgozása), melynek teljesítéséhez elengedhetetlen volt a közösség összes szereplőjének 

                                                 
25 A korábban meghirdetett egészségpolitikai cél az alapellátás erősítése volt. Arra törekedett a finanszírozó, 
hogy a legalacsonyabb ellátási szinten történjen a beteg ellátása és csökkenjen az ellátás erősen kórház-
centrikus volta. E célkitűzés visszásága azonban, hogy a fejkvóta alapú finanszírozás abban teszi érdekeltté a 
háziorvost, hogy a minimumra szorítkozzon az ellátást illetően, ami ellentétes a célként megfogalmazott 
„kapuőr” szerepével. A szakellátás abban érdekelt, hogy szolgáltatásainak számát emelje, a fekvőbeteg-
ellátás pedig a kezelt betegek számának növelésében. Az ellátás súlypontja ebből adódóan megint csak a 
drágább ellátási formák irányába tolódik. Az új ellátás esetén a finanszírozás az azt igénylőkre jutó 
költségkeretből történik – a szolgáltatást nyújtó teljes felelőssége a teljes ellátás finanszírozása. A menedzselt 
ellátás a háziorvosokra bízott lakosság teljes körű ellátását segíti elő: az egészséges lakosság 
egészségmegőrzését és szűrését, a gyógyításra szorulók esetében pedig a teljes betegút nyomon követését. 
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(az önkormányzat, az egészségügyi és szociális szakemberek, a civil szervezetek és a 

lakosság) bevonása és mozgósítása (Füzesi-Tistyán-Péntek-Szőke, 2001).  

 

A két program közös tapasztalata, hogy az innovációs lehetőségek realizálódását 

befolyásoló tényezők elsősorban személyi jellegűek, de kulcsfontosságúak a környezeti 

tényezők is: az országos, illetve a nemzetközi egészségügyi rendszerek és reformok terepe, 

az érintett politikai és egészségpolitikai vezetés hozzáállása (mind országos, mind helyi 

szinten), a helyi egészségügyi rendszerben dolgozók és a helyi lakosok viszonya az 

újításokhoz. A hasonló problémákra választ kereső két program között viszont fontos 

különbségek is voltak, céljaik és módszereik tekintetében egyaránt. Az eddig több mint 

50026 településen megvalósult Települési Egészségterv Program alapvetően alulról 

építkezik, a helyi lakosság valós szükségleteire (a beavatkozás igénye nélkül működő külső 

segítséggel, a helyi közösségek önmaguk által, saját maguknak) választ adó cselekvési 

alternatíva. Nagy előnye továbbá a kezdeti lépéseket megteremtő forráson túl, hogy 

alapvetően a helyben meglévő humánerő-forrás és közösségi potenciál jelenti azt a forrást, 

aminek segítségével a cselekvési programok megvalósíthatóak, ezáltal a program a 

támogatást követően is tovább folytatható, vagyis fenntartható27 – míg a Misszió ilyen 

értelemben a külső szakértőknek és külső forrásoknak „kiszolgáltatott”. 

 

A helyi politika elemzés számára hasznos tapasztalatokkal szolgált, s némileg eltérő volt a 

két program fogadtatása is. Mindkét esetben érzékelhető volt az ellenállás a különféle 

szereplők felől (Soros György és tevékenységének megítélése), ám a nagyobb ellenállást 

mégis a Misszió Egészség Program kapta. A program kezdeményezője szavaival: 

„…csupán arra gondoltam, ha fel tudunk mutatni, le tudunk írni egy új, egészségügyi 

menedzsment- és szervezési modellt, amely a számítások alapján 10-20 százalékkal 

olcsóbban működtethető, mint a jelenlegi gyakorlat, és ezt megvitatásra átadjuk a 

miniszternek, az egészségbiztosító vezetőjének, akkor örülni fognak neki. Naivak voltunk, 

idealisták? Meglehet. Viszont az idő sem kedvezett nekünk…” (Interjú Somody Imrével, 

Magyar Hírlap, 1999. február 20.) 

A programot kivitelező, majd tapasztalatait közreadó szakemberek szerint a csalódás oka 

az volt, hogy a modell kidolgozói bizonyos fokig figyelmen kívül hagyták a politikai 

akarat tényezőjét. A viszonylag nagy beruházást igénylő modellt illetően széles körű, 

támogató egészségpolitikai konszenzusra lett volna szükség, ami nem jellemezte az adott 

                                                 
26 A kezdeményezés 1998 óta (később az egészségügyi tárca támogatását is megkapva) országos 
mozgalommá szélesedett. 1998-2005 között 537 helység készített egészségtervet, közülük 100-150 település 
a mai napig aktívan fejleszti és valósítja meg a helyi civil együttműködés segítségével (Füzesi-Tistyán 2004). 
27 A fenntarthatóságot – és a modell életképességét hazai környezetben – az is bizonyítja, hogy a települési, 
közösségre alapozott programok napjainkban is működnek. A Soros Alapítványi támogatás befejeződését 
követően nemcsak magánalapítványok (Egészséges Településekért, Béres Egészség Hungarikum) láttak 
benne támogatható célokat, hanem kormányzati szintre is emelkedett (Egészségügyi Minisztérium is 
támogatta, illetve jelenleg a TÁMOP pályázatok közé is bekerült). 
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időszakot, másrészt az egészségügy számos szereplőjének érdekeit sértette volna a kísérlet. 

Az egészségügyi rendszer szereplői közül ugyanis többen (az egészségpolitika felső 

vezetésében és az orvostársadalom más tagjai körében) ellenérdekeltek voltak abban, hogy 

a modell működjön. Ennek politikai és szakmai okai is voltak. Nyilvánvaló volt, hogy az 

Egészségügyi Minisztérium önszántából nem támogatja a modell kísérleti bevezetését, 

ezért erre más politikai erőket kellett megnyerni. Ehhez szükség volt Somody Imre és 

munkatársai jó érdekérvényesítő képességére, és arra, hogy törekvésük egybeesett más, 

szintén egészségügyi reformokat támogató érdekcsoportok céljaival. 

A Misszió Egészségügyi Központ mikrokörnyezete is meghatározó volt. Veresegyház 

vezetője, hosszú ideje a település élén állt, karizmatikus személyiségéhez bátran fordultak 

az emberek. Nyitottságát, s a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” alapelvét 

mutatja az is, hogy annak idején helyt adott Somody Imre gyárának, a Pharmavitnak. 

 

Elemzésünk szempontjából azonban mintaértékű a program abból a szempontból is, hogy 

az egészségügyi modell kidolgozásának kezdetétől fogva regionális kezdeményezésről van 

szó, tizenkét másik környékbeli település összefogásával. Az önkormányzatok hozzáállását 

befolyásolta, hogy az egyes polgármesterek milyen viszonyban voltak Veresegyház 

polgármesterével, akinek személyisége, kapcsolatrendszere, segítőkészsége sokak számára 

vonzó példa. A modellhez csatlakozó települések sem történetiségükben, sem vonatkozási 

pontjaikban nem képeztek szerves egységet. Több kisrégióból tevődtek össze, azaz 

különböző mikroregionális központokhoz is tartoztak. Közös jellemzőjük, ami összeköti 

őket, hogy e falvak egytől egyik Budapest munkaerőpiacához kötődnek. A helyi 

önkormányzatok egybehangzó célkitűzése erősíteni az agglomerációs jelleget, illetve az 

agglomeráció részévé válni. 

Az identitás és annak reprodukciója a régiók felépítésének lényeges része. Ahogy azonban 

az elemző írásokból megtudhatjuk, a területi identitás gyakran gyenge kötődést jelent, és a 

priori léte, szerepe sokszor túlbecsült. A mesterségesen kialakított régiók is sikeresek 

lehetnek politikailag, gazdaságilag, míg számos hagyományos régió csak szegényes 

politikai identitás és stratégia kialakítására képes. A már meglévő térbeli, kulturális 

tényezők mellett hasonló fontosságra tehetnek szert a demokratikus részvétel módszerei, a 

társadalmi/gazdasági kapcsolatrendszer változása, a modernizált politikai kultúra (Soós 

1999). 

A lakosság túlnyomó része örömmel fogadta a Misszió Egészségügyi Központ 

megnyitását, bár a kezdetben voltak félreértések azzal kapcsolatban, hogy az új intézmény 

mi is lesz. Ebben volt nagy segítség a hatékony tájékoztatás eszköze, a helyi média. Ahhoz, 

hogy korszerű szolgáltatásokat, főleg prevenciós programokat lehessen bevezetni, először 

is a rájuk vonatkozó igényeket kellett felkelteni. A modell ugyanis nem csak 

szükségletkövető, hanem egyben szükséglet-teremtő innovációnak készült. A rendszeres 
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időközökben végzett beteg-elégedettségi vizsgálatokban a páciensek egyre inkább hangot 

adtak kifogásaiknak – ami egy szokványos járóbeteg-rendelésen kis valószínűséggel fordul 

elő, mivel senki nem kérdezi a beteget, hogy mi a véleménye az ellátásról. 

Megfogalmazták továbbá a szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket is. A lakosság körében 

tapasztalt érdekérvényesítési képesség erősödésének egyik fontos mutatója volt pl. amikor 

2001-ben a gazdasági ellehetetlenülést elkerülendő, a modellkísérlethez nem csatlakozott 

települések tudomására hozták, hogy ha településük/háziorvosuk nem hajlandó belépni, a 

jövőben kénytelenek térítési díjat kérni a betegektől. A lakosság több érintett településen is 

néhány nap alatt elérte, hogy az addig évekig elutasító községek bejelentsék csatlakozási 

szándékukat.  

 

Mindkét program monitorozása megtörtént, de hatásai, „eredményei” igazából csak hosszú 

távon mérhetők. A Települési Egészségterv Program során kialakult tapasztalatokból 

kitűnt, hogy a változás, a változtatás képessége nagy eltérést mutat az ország különböző 

részein, az egyes településeken és társadalmi csoportokban. A program vitathatatlan sikerei 

ellenére a vizsgálatok azt mutatták, a leghátrányosabb társadalmi csoportok, és a 

legrosszabb helyzetben lévő települések bevonása még nem sikerült. Mindazonáltal a 

bemutatott modellek az innovatív kezdeményezéseknek rendkívül hasznos példákat és 

tapasztalatokat nyújtanak, melyek komplementer alkalmazása fontos előrelépést jelenthet 

további – a hiányosságokat tovább gondoló és arra újabb megoldási módokat kidolgozó – 

programok megvalósításához. 

E két, hazai innovatív28 program (a Soros Egészségterv Program, illetve a Veresegyházi 

Misszió Egészség Program) tapasztalatai alapján nyilvánvaló, hogy sok helyütt a 

problémák megoldása – a látszat ellenére – nem is annyira anyagi kondícióktól függ, 

hanem elsősorban a helyiek összefogásán, együttműködésén és a közös gondolkodásban 

rejlik. Az is nyilvánvaló azonban, hogy a jelen társadalmi-gazdasági-mentalitásbeli helyzet 

nem segíti ezeket a folyamatokat: nincs mi életre keltse azt a civil erőt, mely 

megjelenhetne az életminőség javításában, sem fórumok, ahol a helyi szükségletek és 

igények artikulálódnának és képviseletre találnának. 

A szolgáltató önkormányzat kifejlődésének, de a regionális fejlődésnek is hátráltatója, 

hogy Magyarország Európa fejlett országaival összehasonlítva még mindig túlzottan 

centralizált. Az önkormányzatok finanszírozása kapcsán gyakran elhangzó kritika, hogy a 

                                                 
28 Innováción a legtágabb értelemben, dr. Gáspár László meghatározását értem. Eszerint „Innováción azt a 
célirányos, szakszerű, intenzív szervezeti és egyéni fejlesztő erőfeszítést értjük, amely a kidolgozott kreatív 
elgondolástól a felhasználói kör által elfogadott – abszolút és/vagy relatív értelemben új – produktumig 
vezet. A tulajdonképpeni innováció szándékoltan, célratörően hasznosítható újdonságok létrehozására 
törekszik. Az innováció belső tartalmát tekintve nem más, mint intenzív közvetítés az új szükségletek és a 
szükséglet-kielégítés meglévő eszközei között, valamint az új szükségletteremtő eszközök és a látens 
szükségletek között”. (Gáspár 1998:53) A Misszió modell szükséglet-teremtő és szükséglet-követő 
innovációnak is tekinthető. 
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decentralizáció elég egyoldalú. Ennek oka, hogy az állami feladatok ellátásának terhét a 

kormányzat áthelyezte a helyi önkormányzatokhoz, de annak finanszírozásának reális 

hátterét nem teremtette meg. Az önrendelkezés eszméje pedig csak formális maradhat, ha 

nem kap megfelelő támogatást. 

Az is világos, hogy lehetetlen teljesen tiszta lappal kezdeni, hiszen a régi struktúra, a 

történelmi-társadalmi feltételek jelentősen meghatározzák a rendszert érő innovációk 

lehetőségeit. Az egészségügyi rendszer felépítése hierarchikus, számos ellentétes érdek és 

érték keveredik benne, ráadásul nagyméretű, nem könnyen alakítható, politikai 

szempontból pedig rendkívül kényes rendszer, hiszen szolgáltatásainak színvonala egy 

egész társadalom jóllétére gyakorol hatást. Bármennyire is racionálisak mindkét kísérlet 

céljai, bevezetésük a legmagasabb politikai támogatottság nélkül a nagyon jelentős magán 

és helyi erőforrások felhasználása ellenére sem lett volna lehetséges. Ebből a programok 

értékelői azt a tényt erősíthették csak meg, hogy a politikai és gazdasági rendszerben a 

formális, kiszámítható, törvényes utak és megoldások helyett/mellett a rendszerváltás után 

is megmaradtak az informális, a kapcsolati tőkén alapuló technikák (Albert-Dávid, 2001). 

A helyi szintű egészségpolitika gyakorlati megvalósításának további hazai 

kezdeményezéseiről, lehetőségeiről csak keveset tudunk. Az elemzés során a meglehetősen 

háttérbe szoruló téma pécsi kutatóinak (Füzesi Zsuzsanna és Tistyán László) munkáira 

lehetett csak rálelni, akik a Dél-Dunántúli Régióban, települési (1995) és kistérségi (2007) 

szinten tanulmányozták a helyi egészségpolitikát. A pécsi városi egészségterv kidolgozását 

szolgáló empirikus adatgyűjtés után tíz évvel hasonló aspektusban, kistérségi szinten is 

megismételték a pécsi kutatók a helyi egészségpolitikára vonatkozó vizsgálatot, számos 

szakértő megkérdezésével (Füzesi-Busa-Tistyán 2007). Ugyanazt az eredményt kapták, 

mint a városi egészségpolitika értékelésekor: átfogó egészségpolitikai koncepciók sem a 

szükségletekhez igazított egészségügyi ellátásra, sem a racionális együttműködésre nem 

léteznek (nincs hova csatlakozni, nincs miről beszélni), a rendszert az egyes szereplők 

közötti érdemi kommunikáció és a bizalom hiánya jellemzi (nincs kivel párbeszédet 

folytatni). A kutatók beszámolói alapján megállapítható, hogy kistérségi szinten a 

decentralizálási előnyök egyelőre nem igazán érhetők tetten, több ponton megnyilvánultak 

viszont a települési szintre jellemző hátrányok. Ilyen volt elsősorban a helyi politika 

erőteljes befolyása. A szerzők úgy vélik, a helyi egészségpolitikai koncepciók 

megfogalmazását és az azokban foglalt célok megvalósítását nagyban nehezíti a helyi 

(aktuál)politika diszfunkcionális, azaz nem a rendszer működtetése érdekében való gyakori 

beavatkozása. A civil szervezetek részvételére vonatkozóan a helyi egészségpolitika 

kutatói azt tapasztalták, hogy ugyan sokat segíthetnének a civilek az együttműködésben, a 

helyi népesség egészségi szükségleteinek megfogalmazásában, és az e szükségletekre adott 

válaszok kikényszerítésében, ám azok meglehetősen súlytalanok, mind kistérségi, mind 

regionális szinten (Füzesi-Busa-Tistyán 2007). 
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Összefoglalóan elmondható, hogy az egészségügyet körülvevő társadalmi, gazdasági 

környezeti változások, illetve ezek negatív következményei az egészségi állapotra, az 

egyes társadalmi csoportok ellátására, számos területen szélesebb társadalmi összefogást és 

beavatkozást kíván. A nonprofit szektor szereplői – az ellátatlanul maradó, az ellátásokhoz 

nehezen hozzáférő, speciális igényű emberek szolgálatával, érdekeinek képviseletével – 

több ponton elősegíthetik az egészségügy anomáliáinak és annak következményeinek az 

enyhítését. A hazánkat jellemző rendkívül rossz népegészségügyi állapot, az 

egészségvédelem hiánya, az egészségügy finanszírozási és intézményes válságával olyan 

sokszorosan átgondolt stratégiákat és cselekvéseket kívánna, mely csak széles társadalmi 

konszenzus, többek között a lakossági érdekeket megfogalmazó és képviselő civilekkel 

való rendszeres egyeztetés mellett jöhet létre. 
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III. A civil szektor funkciói, térnyerése és specif ikumai 

 

1. Civil vagy nonprofit? Fogalmi keretek 

 

Ha valaki a nonprofit szektorral foglalkozik, az első, ami szembeötlik számára, az 

elnevezések sokfélesége. Ez nem csak Magyarországon jellemző, ahol a szektor 

kifejlődésének időszaka még máig nem zárult le teljesen, hanem a világ más részeire is. 

A szektor sokszínűsége könnyebben megérthető, ha megvizsgáljuk a szektor elnevezéseit. 

A nemzetközi irodalomban a következő elnevezésekre lehet találni: harmadik szektor 

(third sector), civil társadalmi szervezetek (civil society organizations – CSO), nem-

kormányzati szervezetek (non-governmental organizations – NGO), társadalmi célú 

szervezetek (social purpose enterprises), önkéntes szervezetek (volunteer organizations), 

nonprofit szervezetek (nonprofit organizations), jótékony szervezetek (charities). 

Magyarországon a nonprofit kifejezés a legelterjedtebb (ami a legfőbb közös vonásra utal, 

valamint érték- és ideológiamentes elnevezés), de ezt használják a nemzetközi statisztikai 

rendszerek (Eurostat) is. Ugyanakkor manapság egyre inkább a civil szervezetek (civil 

társadalom szervezetei) megnevezés kezd előtérbe kerülni (Kuti 1998). 

 

A civil társadalom szerveződéseinek köre meglehetősen sokrétűnek tekinthető. Az egyes 

elnevezések a szervezetek egy-egy jellemzőjét ragadják meg, ki-ki aszerint használja, hogy 

éppen melyik vonást tartja fontosnak, hangsúlyozandónak. A civil társadalom eredetéhez 

nyúlnak vissza azok a meghatározások, melyek Keane tág értelmezését tartalmazzák, 

miszerint a civil társadalom a szabadság és a demokrácia birodalma, ahol a polgárok saját 

identitásukat, jogosultságaikat és kötelezettségeiket egy adott politikai-jogi környezetben 

maguk választják meg (Keane 2004). A civil szféra eszméje tehát az autonóm 

kezdeményező személyiségen alapszik, azaz mindazon állampolgári kezdeményezések 

beletartoznak, amelyekben a polgárok önként vesznek részt érdekeik és értékeik 

megjelenítése, védelme érdekében, és amely kezdeményezések az államtól elkülönülve, 

autonóm módon működnek (Bartal 2005).  

A civil szervezet, civil szektor kifejezéseket általában akkor használják, amikor az 

állampolgári kezdeményezések fontosságát hangsúlyozzák. Önkéntes, öntevékeny 

szervezetről az önkéntes munka hangsúlyozásakor beszélünk. A harmadik szektor 

elnevezés az állami és piaci szektortól való megkülönböztetést szolgálja. A nem 

kormányzati szervek elnevezés az államtól, politikától való függetlenséget hangsúlyozza. 

A nonprofit definíciókra általánosságban igaz a negatív (mi nem?) meghatározás, mely 

megint csak a szektor önállóságát fejezi ki, vagyis azt tartalmazza, hogy olyan területet kell 

ez alatt érteni, mely sem az állami, sem a piaci szektorhoz nem sorolható. 
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A szektorok működési alapelveik és céljaik szempontjából egyaránt különböznek: 

1. Piac (üzleti szektor): vállalkozások összessége, melyek saját tőkével, saját 

kockázatra folytatnak gazdasági (termelő, szolgálgató, értékesítő) tevékenységet, 

profitszerzési céllal; 

2. Állam (kormányzati vagy közösségi szektor): a társadalom közös szükségleteit a 

társadalom közös forrásaiból, haszonszerzési cél nélkül elégítik ki (közjavak 

előállítása); 

3. Nonprofit (civil) szektor: autonóm szervezetek összessége, a társadalom egészének 

vagy kisebb csoportjainak közös szükségleteit elégíti ki, profitszerzési cél nélkül. 

 

A nonprofit szektorra erős heterogenitás jellemző, a szervezeti és jogi forma, tevékenység, 

konkrét célok, funkció, bevételi források stb. terén, de az egyik leglényegesebb közös 

vonás, hogy a nonprofitok a piac és az állam „felségterületén” kívül működő intézmények. 

A nonprofit szektorba tartozó szervezetek nemzetközileg elfogadott (a John Hopkins 

Egyetem Nonprofit Kutatócsoportja által kutatási célokra kialakított) kritériumai, 

határvonalai a következők: 

� nem a személyes haszonszerzés céljából hozták létre, vagyis nem profitorientáltak, a 

tevékenységük során képződő nyereséget nem osztják fel az alapítók, működtetők 

között (elhatárolás az üzleti szférától); 

� függetlenek a kormánytól és más állami intézményektől, a politikai pártoktól, 

gazdálkodó szervezetektől (elhatárolás az állami szférától); 

� szervezett formájuk és bizonyos mértékű intézményesültségük megkülönbözteti őket az 

informális, ad hoc társaságoktól (elhatárolás az informális szervezetektől); 

� önkéntes alapon szerveződnek; 

� jellemző rájuk az önigazgatás vagy önkormányzatiság, azaz maguk hozzák működési 

szabályaikat, tevékenységüket saját vezető testületük irányítja. 

 

A fenti megkülönböztető jegyeket figyelembe véve, a nemzetközi kutatások nem tekintik a 

nonprofit szektorhoz tartozónak a politikai pártokat (amik nem felelnek meg a politikai 

semlegesség kritériumának) és az egyházakat29. Ezek a kritériumok amellett, hogy segítik 

az elhatárolást, egyben jelentősen leszűkítik a tényleges civil öntevékeny csoportokat, 

hiszen nincsenek benne a jogilag nem bejegyzett, ám jelentős civil szerep betöltésére képes 

klubok, társaságok. A hazai törvényi szabályozás bizonyos szempontból még szűkebben 

jelöli ki a határokat. Az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről kiemelten 

kezeli a nonprofit szektor egy speciális csoportját, a közvetve vagy közvetlenül egy tágabb 

közösség érdekeit szolgáló szervezeteket. Egy tevékenység közhasznúságának megítélése 

                                                 
29 Viszont a pártfogói, polgárjogi szervezeteket, valamint a vallásilag elkötelezett jótékony, karitatív 
szervezeteket a szektorhoz tartozónak kezelik (Bartal 2005:15). 
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azért lehet problémás, mert az mindig az adott kor társadalmának aktuális elismerésétől 

függ. 

 

A szakirodalomban kezdetben használt formális (jogi, szervezeti) meghatározások mellett 

később megjelentek a funkcionális megközelítések is. Hogy milyen értékek mentén 

szerveződnek a nonprofit szervezetek, milyen célok megvalósításáért jöttek létre, mely 

társadalmi csoportok megsegítésére vállalkoztak, kinek az érdekeit képviselik, működésük 

milyen hatással van a társadalomra, hosszas felsorolás mutathatná csak be. A legtöbb 

meghatározás fontosnak tartja azokat az értékeket, elvárásokat, mint a társadalmi 

támogatottság, a civilséget meghatározó alulról szerveződés, autonómia, függetlenség, a 

társadalmi beágyazottság, a demokrácia előmozdítása, erősítése, és nem utolsó sorban az 

esélyegyenlőség elősegítésének értékei. 

A formális szerveződésekhez kötődő értékek mellett meg kell említeni azokat a – Hankiss 

Elemér által megfogalmazott – eszmei közösségeket is, amelyekben az együvé tartozás 

értéke alapvető, és ami abban különbözik a formális közösségektől, hogy tagjai egymástól 

térben távol is élhetnek30, de akiket a közös érdek, célok, értékek tudata köt össze (Hankiss 

1986). 

 

A nonprofit elemzések, elmélkedések gyakran visszatérő eleme a „ki az igaz civil” 

kérdés31, mely nagyon vitatott terület, és amelyre nincsenek egyértelmű válaszok. Több 

„támadás” éri ebből a szempontból a dolgozat fókuszában álló (egészségügyi) nonprofit 

szolgáltatókat (akiket én ugyancsak civileknek nevezek). Sok szempontból azonban a 

civilek szolgáltató és érdekérvényesítő tevékenységét nem lehet élesen kettéválasztani, 

sokkal inkább egymást kiegészítő tevékenységekről van szó. Kuti Éva egy nemrég 

megjelent írásában, ahol a hazai civil tendenciákat, fejlődési utakat elemzi, azt írja: 

„…Tagadhatatlan, hogy amikor a ’szabadság kis köreit’ (Bibó 1986) emlegetjük, nem a 

nonprofit szolgáltatókra szoktunk gondolni. Pedig ez utóbbiak egy részének a megjelenése 

éppen azt jelzi, hogy az állampolgároknak vannak saját válaszkísérletei az égető társadalmi 

problémákra…” „…Ezek a szervezetek többségükben a mindennapi élet apró 

szükségleteihez igazodnak, s közvetlenül nem a társadalom egészét, hanem csak annak 

szűkebb csoportjait szolgálják. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a társadalom 

egészsége végső soron legalább annyira függ a hétköznapi problémák megoldásában 

                                                 
30 Új jelenségnek számít, és szintén nem sorolható be a formális közösségek körébe, az önsegítő csoportok 
elektronikus hálózaton való terjedése, mely egészégi kérdésekben is egyre gyakoribb. A közös problémákkal 
küzdő, hasonló helyzetben lévő emberek gyakran hoznak létre valós vagy virtuális csoportokat egymás 
megsegítésére. A segítség a nap huszonnégy órájában elérhető, az elektronikus tér nem korlátozza a 
résztvevők számát, a földrajzi távolságot, az időhiány vagy az egészségi állapot nem akadályozza a 
csoportban való részvételt. 
31 Az „igazi civilségről” szóló vita veszélyeire is felhívják a figyelmet a nonprofit elemzők, mivel a 
gyakorlatban olyan szervezetek között hozhat létre feszültségeket, ellenségességeket, amelyek egymást 
segítve sokkal sikeresebbek lehetnének (Kuti 2008). 
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segítséget kínáló, az aktív cselekvés és a kisebb, helyi közösségekbe való beilleszkedés 

lehetőségeit biztosító szervezeti hálótól, mint a makrotársadalmi intézményektől.” (Kuti 

2008:12). Az alapítók elvileg civil szerepeiknek, funkcióiknak megfelelően választanak 

jogi, szervezeti formát. 

 

3. táblázat: A különböző típusú nonprofit szektor funkciói és szerepkörei 
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Civil társadalmi szerepek 
Társadalmi részvétel X  XX  X X  
Tiltakozó mozgalmak X  XX XX XX XX  
Proaktív érdekérvényesítés X  XX XX XX XX  
Társadalomlélektani szerep X  XX  X X  
Gazdasági, szolgáltató szerepek 
Szolgáltatási innováció XX  XX    X 
Szolgáltató szerep X X X X X  XX 
Adománygyűjtés és osztás XX       
Állami támogatás elosztása X XX      

Forrás: Kuti, 2008:12. (X = fontos szereplő, XX = kiemelkedően fontos szereplő) 

 

Sebestény István (2005) elemzéseiben rámutatott azonban arra, hogy a civil szervezetek 

nem mindig a mások szemében adekvátnak tűnő jogi formában tevékenykednek, számos 

egyesület csak formális tagsággal rendelkezik és kizárólag saját tagjainak nyújt 

kedvezményes szolgáltatásokat, ugyanakkor számos alapítványként működő szervezet lát 

el – sokszor önkéntesek aktív bevonásával – kifejezetten közhasznú feladatokat. A civil 

szféra definíciós elemeiként számon tartott önkéntesség, jótékonyság, a köz érdekében 

végzett tevékenység nem csak az egyesületek jellemzője. 

A nonprofit és civil különbségtétel, még ha nem is lehet köztük éles határvonalat húzni, 

mégiscsak szükséges akkor, amikor a szektor (vagy annak egy része) statisztikai leírására 

törekszünk. Csak a nonprofit szektorról vannak ugyanis látható, a hivatalos statisztikában 

megjelenő számszerű adataink, ismereteink, a civil szféra állapotára csak más forrásokból 

származó, korlátozott megbízhatóságú adatokból tudunk következtetni. 

 

A modern civil társadalom szerepeivel, megnyilvánulási formáival foglalkozó elméleti 

leírások bemutatása – a különböző tudományterületek képviselőitől – szintén hosszas 

fejtegetést igényelne. Ehelyett azonban, a téma szempontjából legfontosabb 

megközelítéseket emeltem ki. Ezek közül is Jenkins interaktív meghatározását: „A civil 

társadalom kifejezés használatakor olyan társadalmi struktúrák együttesére gondolok, 

amelyek közvetítenek az állam és az egyén között” (Jenkins 1997:8). A gyógyítás 

társadalmi beágyazottsága dolgozatom egyik kiemelt szempontja, ezért különösen 
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fontosnak tartom a civil szféra funkcionális értelmezéseit. Ezek a kutatások erősen 

interdiszciplináris jellegűek, a szervezetek társadalmi, politikai beágyazottsága (az a 

környezet, amitől működésük nem lehet független) kap hangsúlyt. A nonprofit 

elszámoltathatóság és eredményesség-mérés témakörében pedig azért emelem ki a 

funkcionális megközelítési módot, mert a politikai és gazdasági szerepük mellett a 

nonprofit szervezetek társadalmi szerepére szeretném felhívni a figyelmet. Eszerint a 

szervezetek „a demokrácia fontos intézményei: megjelenítik az autonómia, szabad 

cselekvés jogát, a civil társadalmi törekvéseket és a pluralizmust. Kezdeményezéseik és 

újításaik révén hozzájárulnak a társadalom formálásához, a társadalmi integrációs 

folyamatok megvalósulásához, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a 

harmonikus társadalmi élet megteremtéséhez, a társadalom szellemi gazdagodásához az 

által, hogy erősítik az állampolgári öntudatot és toleranciát” (Bartal 2005:33). 

 

 

Határterületek: hasonlóságok és különbségek a három szektor között 

 

A nonprofit szféra meghatározásakor, a szektor definíciói a legtöbb esetben negatív 

megközelítést takarnak. A nonprofit ágensek – a szektor összetettsége, szerteágazósága 

miatt – ugyanis leginkább a másik két (állami vagy közszolgálati, és piaci vagy üzleti) 

szférától való megkülönböztetésként értelmezik önmagukat. A civil szektorba az összes 

olyan szervezetet be szokták sorolni, amelyek az állami és a hagyományos magán- vagy 

piaci szféra között helyezkedik el (Bartal 2005). Látni kell azonban, hogy míg a jogi 

szabályozások egyértelműen elhatárolják egymástól a piaci, állami és a nonprofit szférát32, 

addig ezek a szektorhatárok a valóságban korántsem egyértelműek, a szervezeti célok, 

vagy a finanszírozási források tekintetében sem (Révész 2001). A hasonlóságok és a 

különbségek a szektorok közti határvonalak összemosódásához, átjárhatósághoz vezetnek. 

 

A nonprofit-közszolgálati szféra határán elsősorban azok az intézmények helyezkednek el 

(pl. közalapítványok), amelyek kormányzati kezdeményezésre (felülről) jöttek létre, az 

állam által fontosnak tartott közfeladatokra. Finanszírozásuk elsősorban – bár nem 

kizárólag – központi forrásokból történik. Tevékenységüket általában valamely 

kormányzati szerv ellenőrzése alatt végzik. Ezek a szervezetek bár jogilag a nonprofit 

szektor részei, esetükben nem teljesül az állami szférától való függetlenség követelménye, 

nagymértékben kötődnek a helyi politikához, az önkormányzati költségvetéshez, vagyis 

                                                 
32 Üzleti szervezet alatt a gazdasági társaságok (bt, kft, rt stb.) értendők. A közszolgálati szektorba az 
államigazgatási és önkormányzati intézmények tartoznak, valamint azok a szervezetek, amelyek működését 
túlnyomórészt központi vagy helyi önkormányzati forrásból finanszírozzák és központilag ellenőrzik. Az 
1997-es nonprofit törvény hatálya alá tartoznak a társadalmi szervezetek (kivéve a biztosító egyesületet, 
politikai pártot, valamint a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet), az alapítványok, 
közalapítványok, a közhasznú társaságok és a köztestületek.  
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alig nevezhetők civileknek. A kormányzat részéről az alapítványi forma választása 

többletforrások bevonásának lehetőségét jelenti. Arra nézve csak kevés kutatási adat 

létezik, hogy ez a működési forma hatékonyabb lenne vagy sem az állami működtetésnél. 

 

A nonprofit-üzleti szféra határainak tipikus szervezetei a (korábbi elnevezésükön) 

közhasznú társaságok (kht), amelyek gazdálkodási célú nonprofit szervezetek, egyszerre 

végeznek közhasznú és vállalkozási tevékenységet. A nonprofit kutatók (Bocz-Kmetty 

2008) általában pozitívan értékelték az egészségügyi nonprofit szervezetek szempontjából 

a közhasznú társaságok 2006-os átrendezését. A gazdasági társaságokról szóló törvény33 

értelmében 2007. júliusától közhasznú társaság már nem alapítható, a létezők pedig 2009-

ig társasági szerződésük módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként 

működhetnek tovább, más nonprofit gazdasági társaságokká alakulhatnak át, vagy jogutód 

nélkül megszűnhetnek. A dolgozat témája szempontjából ennek azért van jelentősége, mert 

a piaci és nem piaci szereplők számára egyaránt megteremtődött a jogszabályi háttér a 

nonprofit formában történő egészségügyi szolgáltatások jövőbeni ellátásához. 

Előrevetíthető, hogy a nonprofit társaságok szerepe az egészségügyi intézmények 

fenntartásában és működtetésében, az ellátások és a szolgáltatások biztosításában 

feltehetőleg a jelenleginél jóval hangsúlyosabb lesz, de ehhez még további (az 

egészségügyi, egészségbiztosítási intézményrendszert érintő) szabályozások szükségesek. 

 

Jó példa a szektorok közti találkozásra a nonprofit kórház esete. Nemzetközi tapasztalatok 

alapján kidolgozott rendszerről van szó, amelyben a non-profit és a magán kórházak együtt 

léteznek, összekapcsolva az egészségbiztosítással. Európában legutóbb 2006-ban, 

Csehországban állt heves viták középpontjában a nonprofit kórházakról szóló törvény 

érvényre juttatása34. A törvénnyel kapcsolatos ellenérvek voltak, hogy az államosítás és 

destabilizálás veszélye állhat fenn, és szükség van a megkezdett privatizáció fokozására, 

mert a gazdasági társaságok megtakarítást és magasabb hatékonyságot vihetnek a 

rendszerbe. Ezzel szemben a törvényt támogatók tábora szerint nem engedhető meg, hogy 

a magánszféra, amelynek célja elsősorban a minél nagyobb nyereség elérése, megfelelő 

kontroll nélkül a jövedelmező, hasznot hozó szolgáltatásokat részesítse előnyben, a törvény 

célja az aktív kórházi hálózat hozzáférhetőségének biztosítása megfelelő időpontban. A 

cseh egészségügyi tárca a non-profit kórházakat a hálózat alapkövének tekinti. A jövőt a 

non-profit és a magán kórházak együttlétezésében látja, amelyek között lehet konkurencia, 

de mindennél fontosabb az együttműködés az egészségügyi ellátás minőségének tartós 

biztosításában. Elutasítja az egészségügyi ellátás monopolrendszerét, amelyben a kórházak 

többsége gazdasági társaság formájában működne. A törvényjavaslat megszabja a 

kórházak transzparens gazdálkodásának feltételeit és a minőség-ellenőrzés, valamint a 

                                                 
33 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról. 
34 http://www.eski.hu/hol/cikkh.cgi?id=681 
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humán erőforrás paramétereit. A lista nyitott, a cseh elképzelés szerint időt és lehetőséget 

adnak arra, hogy a hálózathoz csatlakozhassanak magán kórházak is. Tulajdonosaik nem 

veszítik el hatáskörüket, többséggel szerepelhetnek a létrehozandó felügyeleti 

bizottságban, amely ellenőrző és döntéshozó szerv egyben.  

 

A szektorok közti átfedéseket jelzi az is, hogy a gazdasági elemzések számos hasonlóságot 

írnak le az üzleti és a nonprofit szervezetek között. A jogi besoroláson túl egy szervezetet 

akkor tekintünk alapvetően üzleti jellegűnek, ha alapvető célja a fogyasztói igények 

kielégítése, nyereség elérésével. E szervezeteknek módjában áll döntéseit önállóan 

meghozni, a körülményeket saját szempontjai szerint mérlegelni, kockázatot vállalni. 

Végül fontos kritérium, hogy működési környezetére a piaci viszonyok jellemzők (Dinya-

Farkas-Hetesi-Veres 2004). A nonprofit szervezetek esetében is adottnak tekinthetjük a 

szervezetkialakítás, a menedzsment kialakításának lehetőségét, meghatározott céljaik 

elérésére. Szűkös anyagi tényezők jellemzik azt a környezetet, amiben a nonprofitok 

tevékenykednek, ahol céljuk a klienseik, tagjaik (a környezet) igényeinek kielégítése, 

érdekeinek képviselete. Motivációik nem a nyereség, hanem a minél nagyobb teljesítmény, 

ám sokszor kényszerülnek piaci körülmények közötti tevékenységre, például versenyképes 

termékek előállítására és árusítására bevételeik növelése érdekében. A szakirodalom ezt 

nevezi „keresztfinanszírozási rendszernek”, melynek az a lényege, hogy a nonprofit 

szervezetek a tőkehiány kiküszöbölésére bizonyos termékeket, szolgáltatásokat piaci 

módon (lehetőleg minél nagyobb nyereséggel) állítanak elő. Az ily módon szerzett hasznot 

pedig tevékenységük finanszírozására fordítják (Bartal 2005:77). 

 

A közös pontok és átfedések mellett vannak viszont olyan elemek, melyek mentén 

szervezeti szempontból markáns különbségeket lehet kimutatni a szektorok között. A 

következő táblázat a két szektor ideáltipikus szervezetei közötti eltéréseket foglalja össze. 

 

4. táblázat: Üzleti és nonprofit szervezetek közötti eltérések 

Üzleti szervezetek Szempontok Nonprofit szervezetek 
versenyképesség stratégiai cél „Changed Human Being” 

profit, piaci részesedés pénzügyi cél hatékonyság 
innováció, kreativitás, image, 

goodwill 
értékek 

jótékonyság, közhasznúság, bizalom, 
átláthatóság 

tulajdonosok, vevők, szállítók külső érintettek adományozók, ügyfelek 

árbevétel, tőkebefektetés bevételi források 
adományok, támogatások, tagdíjak, 

saját tevékenységből származó 
bevételek 

túlnyomórészt kvantitatív teljesítménymérés túlnyomórészt kvalitatív 
adóköteles adózás adókedvezmények 

Forrás: Révész, 2001:12 

 

További jellegzetesség a nonprofit szervezetek oldalán az önkéntes munka, az érintettek és 

a partnerek különböző köre. A gazdasági elemzők (Dinya-Farkas-Hetesi-Veres 2004, 



 61 

Révész 2001) szerint az utóbbi években sokat változott az ideáltipikus üzleti szervezet is. 

Ezért leegyszerűsítés például azt mondani, hogy az egyedüli stratégiai cél a 

nyereségszerzés és a versenyképesség megőrzése, hiszen egyre több szervezet vállal fel 

küldetésében, stratégiájában például szociális jellegű célokat (felelős vállalat). A másik 

oldalon pedig egyre inkább a forprofit normáknak való megfelelés garantálhatja egy 

nonprofit szervezet eredményes működését, fennmaradását. Egyre nagyobb jelentőséggel 

bír például a marketing a nonprofit szervezetek körében, mivel az egyre élesedő 

versenyben nekik is pénzt kell termelniük. A forprofit szervezetekhez hasonlóan fontos 

tudniuk, hogy miben rejlik a versenyelőnyük a hasonló célú szervezetekhez képest35. 

 

A nonprofit és a közszolgálati szervezetek talán még közelebb állnak egymáshoz, mint a 

nonprofit és üzleti szervezetek. Hasonló az általuk végzett feladatok köre, a szolgáltatások, 

amit nyújtanak. A közhasznúság hangsúlyozása mindkét szervezettípus jellemzője. 

Pénzügyi céljaikat tekintve is hasonlók, nem a profitszerzés mozgatja őket elsősorban, 

hanem a rendelkezésre álló szűkös erőforrások hatékony felhasználása. Mivel jórészt 

közpénzek felhasználásával működnek, mindkét szektor esetében nagy az elvárás a 

tevékenység átláthatósága irányába (külső elszámoltathatóság). A hasonlóságok mellett a 

nonprofit és a közszolgálati szektor között is megfigyelhető néhány markáns eltérés. 

Elsősorban az alapításuk (alulról szerveződő civilek vs. felülről létrehozott állami 

szervezetek) és az irányítás (rugalmas, demokratikus vs. szabályozott, hierarchikus) 

tekintetében. Ezen kívül a bevételi forrásaik mentén, míg ugyanis a közszolgálati 

szervezetek központi forrásokból működnek, addig a nonprofit szervezeteknek egyéb 

bevételeik is vannak, illetve a forrásallokáció tekintetében is számos különbséget mutat a 

két szféra.  

 

 

Lehet-e egy szektorról beszélni? 

 

Az állam-közeli, önkormányzat-közeli szervezetek 1994-től alapvetően duális szerkezetűvé 

tették a hazai nonprofit szektort. Van egy számszerűségében többségben, de erőforrásait 

tekintve kisebbségben lévő civil indíttatású és identitású, alulról, állampolgári, vagy a 

magánszféra kezdeményezésére szerveződő rész, és van egy számszerűségében szűk, ám a 

bevételek nagy részét bekebelező állami, önkormányzati akaraton alapuló szervezeti kör 

(Nárai 2003). A nonprofit kutatók egy része éppen ezért a kiugróan nagy szervezeti, 

működési, gazdálkodási eltérések miatt megkérdőjelezi, hogy beszélhetünk-e egyáltalán 

még továbbra is egy szektorról, vagy célszerűbb lenne két szektort említeni (Hegyesi-

                                                 
35 Egy 2003-as hazai felmérés szerint (Dinya 2003:24) a megkérdezett nonprofit szervezetek 46%-a tartotta 
nagyon fontosnak, 30%-a fontosnak a marketing alkalmazását, míg a többiek (23%) semlegesen viszonyultak 
a kérdéshez. 
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Fekete 2006, Kuti 2008). A két elkülönülő szektort a nonprofit szférán belül az egymás 

mellett működő sok-sok igen apró egyesület és alapítvány, valamint a kis számú, de 

nagyon komoly gazdasági erőt képviselő, jórészt a szolgáltató és állami redisztribúciós 

szerepeket betöltő nonprofit szervezetek alkotják. A magyar nonprofit szektort a bevételek 

rendkívül erős koncentrációja jellemzi. Jelenleg a szervezetek 4%-a rendelkezik a teljes 

bevétel négyötödével, miközben a szervezetek több mint négyötöde az összbevételnek még 

5%-ához sem jut hozzá. Mindössze 14%-os az a kör, amely a szervezetszám és a bevétel 

szerint nagyjából azonos súlyúnak mutatkozik.  

 

5. táblázat: A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása 

bevételnagyság szerint, 2005 

 
Bevételnagyság, ezer Ft 

Szervezeti jelleg 
x-50 51-500 501-5000 5001-50000 50001-x 

Összesen 

Klasszikus civil szervezet 16,2 29,8 38,5 13,0 2,5 100,0 
Érdekképviselet 16,0 19,8 33,6 23,4 7,2 100,0 
Egyéb nonprofit 9,3 18,5 22,0 23,4 26,8 100,0 
Összesen 15,8 28,5 37,1 14,3 4,3 100,0 

Forrás: KSH, 2005 

 

A szervezetek közti különbségek további emelkedése a szektor integrációját 

veszélyeztetheti, jóllehet a szervezetek közti kooperáció nagyban erősíthetné azok 

gazdasági, társadalmi, politikai súlyát. A kohéziót megnehezítik a területi (főváros/vidék), 

méretbeli (kicsi/nagy), bevételi nagyságbeli kirívó különbségek. Emellett az ellentétek 

további forrása a szervezetek létrejöttének körülményei: az alulról szerveződő „civil” és 

állami, önkormányzati alapítású „álcivil” megkülönböztetés a szervezetek körében, az 

utóbbiak előnyének, „tűzközeli”, „bebetonozott” helyzetük hangsúlyozása. 

 

2. Az egészségügyi nonprofit szervezetek létrejötté nek lehetséges 

elméleti magyarázatai 

 

A nonprofit szektor térnyerése a fejlett országokban túlnyomórészt a jóléti állam 

válságának (hagyományos jóléti szociálpolitika megkérdőjeleződése), illetve a neoliberális 

gazdaságpolitikát ért támadásoknak (piaci modellek gazdasági-társadalmi problémákra 

adott válaszának megkérdőjeleződése) tulajdonítható. A korai magyarázatok után azonban 

további modellek születtek, melyek számos tudományterület elméleti megközelítéseiből 

próbálnak választ adni a nonprofit szektor létére, kialakulásának magyarázatára. A 

nonprofit szektor kialakulásának és létezésének okairól, a társadalomban betöltött 

szerepéről számos elmélet született az utóbbi évtizedekben. A dolgozat céljait és 

terjedelmét meghaladja ezek részletes ismertetése, elemzése, ezért rövid áttekintést nyújtok 
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a legjelentősebb magyarázatokról, és ezek közül csak a vizsgált témához leginkább 

kapcsolódó elméleti megközelítéseket emelem ki részletesen. 

 

6. táblázat: A nonprofit szektor kialakulásával, szerepével foglalkozó elméletek két nagy 
csoportja 

 

A. Közgazdaságtani megközelítésű elméletek 
(konfliktusparadigmák) 

B. Interdiszciplináris megközelítésű elméletek 

� A nonprofit szervezetek szerepével foglalkozó 
elméletek: 

a) keresleti modellek: heterogenitásteória 
(Weisbrod), bizalomelmélet (Hansmann) 

b) kínálati modellek: kínálati oldal teória 
(James) 

� A nonprofit szerezetek viselkedésével 
foglalkozó elméletek: 

a) optimálási modellek 
b) hatékonysági modellek 

� Interdependencia-elmélet (közgazdaságtani-
politológiai) Salamon 

� A „jóléti állam” elméletek (politológiai-
szociálpolitikai-közgazdaságtani) 

� A társadalmi eredet teória (komparatív elmélet – 
szociálpolitikai, történeti, politológiai, 
közgazdaságtani) Salamon-Anheier 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A táblázatba foglalt elméletek időbeni sorrendiséget is jelölnek egyben. Kezdetben a 

nonprofit szféra gazdaságban betöltött szerepe állt a vizsgálatok középpontjában, így a 

közgazdaságtani elméletek az elsők a magyarázó teóriák sorában. Egymásra épülve, 

egymást különböző szempontokból kiegészítve próbálják megragadni a nonprofit 

szervezetek gazdasági szerepét. A közgazdasági elméleteken belül a teóriák egyik vonulata 

elsősorban a nonprofit szerezetek szerepével, másik vonulata a szervezetek viselkedésével 

foglalkozik. A kiindulópontot Weisbrod elmélete jelentette (Bartal 2005). Középpontban a 

piac-állam kudarcának a definiálása áll, melynek megoldásaként fedezik fel a nonprofit 

szektort. A kiindulópont feltételezi a három szektor konfliktusos viszonyát, így a 

közgazdasági megközelítések a konfliktusparadigmák közé sorolhatók. Ezeket az 

elméleteket tovább csoportosíthatjuk aszerint, hogy a kereslet vagy a kínálat oldaláról 

közelítenek-e. 

 

A fenti elméletek sorában szinte mindegyikben található olyan momentum, mely az 

egészségügyi nonprofit szervezetek létének egy-egy (rész)magyarázata lehet. A 

konfliktuselméletek körében az Enjolras nevéhez fűződő koordináció kudarcának tézise 

szerint a nonprofit szektor hatékonysága elsősorban abban áll, hogy a nonprofit 

szervezetek egy igen rugalmas, a különböző koordinációs kudarcok kezelésére alkalmas 

formát jelentenek. Enjolras szerint a nonprofitok egy olyan környezetben működnek, 

amelyet a többi szektor valamilyen koordinációs kudarcként él meg, így egymástól nagyon 

különböző koordinációs mechanizmusokat kell összehangolnia. Ez a nagyon változatos és 

kusza egyéni motivációk és érdekek miatt szükséges. Az üzleti szereplők viszonylag 

átlátható homogén érték- és érdekszférájával ellentétben a nonprofit szervezetek esetében 

az egyéni cselekedetek sokfélesége található. Az önkéntesek és az adományozók például a 



 64 

reciprocitás alapján cselekszenek, míg az alkalmazottak a munkaerő-piaci koordinációs 

mechanizmusok szerint. Az állami szférához a szervezetet a törvényi mechanizmus köti, az 

adományozókhoz a kölcsönösség alapú koordináció stb. Teljesítménye a demokratikus 

működésen és a tagok eredményes, aktív részvételén múlik. 

 

A társadalmi eredet elmélet (Salamon és Anheier 1995) szerint a közszolgáltatások 

igénybevételekor a szektorok közötti választás nem egyszerűen az egyéni fogyasztók 

szabad döntésétől függ, hanem e választásokat történeti fejlődés előzményei befolyásolják. 

Az európai hagyományokra inkább jellemző (jóllehet tiszta típusaiban nem létező) 

korporatista és szociáldemokrata (liberális elemekkel kevert) jóléti modellben a 70-es 

években bekövetkezett fordulatot (szokás a jóléti állam válságának is nevezni) követő neo-

liberális gazdaságfilozófia összeütközésbe került az egészségügy hagyományos értékeivel. 

A neo-liberális gazdaságfilozófiák szerint az egészségügyi szolgáltatások inkább piaci 

javak, mint társadalmi javak (Ferge 2000). Az egészségi állapotban, az egészségügyben 

kiéleződő egyenlőtlenségek hívják fel a figyelmet ennek következményeire. Az elmúlt 

évtizedekben Európában általánosan, az egyes országokban különböző mértékben, de 

növekedtek az egyenlőtlenségek, a társadalmakon belüli jövedelmi különbségek, 

ugyanakkor a technológiai fejlődés jelentősen kiszélesítette és megdrágította az 

egészségügyi ellátások egy részét. Alapvető kérdéssé vált, hogy a magasabb jövedelmű 

társadalmi rétegek hajlandók-e továbbra is finanszírozni azt, hogy az alacsonyabb 

jövedelmű rétegek is hozzájussanak a dráguló, fejlett technológián alapuló 

szolgáltatásokhoz (Orosz 2001). 

 

A heterogenitás elméletek a piaci és állami kudarcokról szólnak, amelyek mellett a 

nonprofit szektor, mint választási alternatíva jelenhet meg az egészségügyi szükségletek 

kielégítésekor. Az állam és a piac szerepe mind az elméleti, mind a gyakorlati 

egészségpolitika szempontjából az egészségügyi reform kulcskérdése minden államban. 

Ahogy semelyik piac, úgy az egészségügyi piac sem tökéletes, vagyis bizonyos feltételek 

mellett a javak és szolgáltatások piaci viszonyok között történő termelése és elosztása 

társadalmi szinten nem hatékony. A tökéletes piac meglétéhez különböző feltételek 

együttes teljesülése szükséges: bizonyosság (a fogyasztók vagyis a betegek pontosan 

tudják, hogy milyen szolgáltatást kínálnak), az externalitások hiánya, a tökéletes 

tájékozottság, több szereplő a kínálati oldalon, a termelők nem tudnak összejátszani. Az 

egészségügy közgazdasági irodalma hosszasan elemzi azokat az okokat, amelyek miatt 

ezek a feltételek nem teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások terén. Ezek közül 

leginkább az információs aszimmetriát kell kiemelni, mely különösen igaz az egészségügyi 

ellátásokra, adódik ez az orvostudomány és a technikai feltételek – laikusok számára 

követhetetlen – fejlődéséből. A fogyasztók az esetek nagy részében nem tudják megítélni, 

milyen típusú, mennyiségű és minőségű egészségügyi ellátást vegyenek igénybe, sőt még 
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azt sem, hogy mikor van szükségük ellátásra36. A piac nem képes tájékoztatni a fogyasztót 

arról, hogy az egészségügyi ellátás milyen mértékben járul hozzá az ő egészségi 

állapotához, így az orvos befolyásolja leginkább az egészségügyi ellátás keresleti és 

kínálati oldalát (Orosz 2001). Érdekei azonban nem feltétlenül esnek egybe a civilek által 

képviselt beteg/betegcsoport érdekeivel. 

 

Az egészségügyi piaci kudarcokat elemzők szerint, a piac alkalmas lehet a kereslet és a 

kínálat összhangba hozására, de alkalmatlan a kereslet és a szükséglet, illetve a szükséglet 

és a kínálat közötti egyensúly megteremtésére (Orosz 2001). A szükségletek 

megjelenítésének nehézségei mellett a piaci működés következménye az is, hogy az 

egészségügyi ellátásra leginkább rászorulók nem tudják megvásárolni a biztosítást és 

közvetlenül az egészségügyi szolgáltatásokat. Az állami beavatkozás és a nonprofit 

közreműködés viszont már inkább képes ez utóbbi két egyensúlyt létrehozni, a fogyasztók 

érdekeinek képviseletével, szükségleteik megfogalmazásának elősegítésével. Emellett a 

fizetőképes kereslettel nem rendelkező társadalmi csoportok támogatásával az állami és a 

nonprofit szektor jelenléte nemcsak hatékonyabbá, hanem méltányosabbá teheti az 

egészségügyi piacot. 

 

Hansmann bizalomelméletében a weisbrod-i tézisek elméleti hiányosságait válaszolja meg. 

Nézete szerint a nonprofit szervezetek akkor jelennek meg szolgáltatóként, amikor a 

fogyasztók bizonytalanok abban, hogy az adott szolgáltatást a megfelelő mennyiségben és 

minőségben kapják-e meg. Azért áll elő ez a helyzet, mivel a megszokott szerződéses 

kapcsolatok már nem nyújtanak elegendő védelmet a fogyasztónak, így ezzel az elmélettel 

a szerződéses kapcsolatok kudarca néven is találkozhatunk a szakirodalomban (Bartal 

2005). Az elmélet szerint a nonprofit szervezetek akkor vannak előnyben a piaci 

szervezetekkel szemben, ha a védettség értéke nagyobb, mint az – elmélet által feltételezett 

– alacsony hatékonyságból származó hátrány. A bizalom hiányára – többek között – 

Losonczi Ágnesnek (1998) vannak korábbi, de máig érvényes megállapításai. A szerző 

kiindulópontja, hogy a betegellátási rendszerek társadalmanként különböznek aszerint, 

hogy mely csoport érdekei jutnak képviselethez és valóságos döntési hatalomhoz. Az 

egészségügyi rendszer felépítése erősen hierarchikus, számos ellentétes érdek és érték 

keveredik benne. Losonczi a legnagyobb problémát abban látja, hogy jelenleg hazánkban 

                                                 
36 Az egészségügyi ellátások igénybevételét, az orvoshoz fordulást több tényező határozza meg. Gál Csaba 
(1998) felmérésében – ahol arra kereste a választ, hogy miért nem fordulnak az emberek betegség esetén 
orvoshoz – a legjellemzőbb okok a következők voltak: normalizált, negligált panaszok vagy nem akarja 
megtudni betegségét (68%), öngyógyítás (55%), nincs ideje (15%), nincs türelme (18%), nem bízik az 
orvosban (12%), sok pénzbe kerül, nem tudja megfizetni (12%), nem tudja kihez forduljon (3%). Ezen kívül 
az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit elemző tanulmányokból további okok is 
ismertek: a tudásbeli különbségek (a kockázatok észlelése, egészségünk feletti kontroll), melyek 
összefüggenek a társadalmi egyenlőtlenségekkel, és nem utolsósorban a területi egyenlőtlenségek 
akadályozzák az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét (Füzesi-Péntek-Tistyán 2004). 
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túl sok – az elmúlt rendszerből örökölt – teher nyomja, túl sok érdek bénítja az 

egészségügyi ellátást, „a felső szinten az egyenlő felek alkupozíciója hiányzik, az alsó 

szinten az önvédő biztonság szervezett támaszai” (Losonczi 1998:27). 

A fogyasztó (beteg) érdeke különböző érdekkörökkel ütközhet, és az egészségügyi 

rendszer függvénye, hogy a beteg képes-e és hogyan tudja érdekeit érvényesíteni a többi 

szereplővel szemben. A különböző érdekcsoportok kapcsolatuk során sokféle viszonyt 

alakíthatnak ki, szembekerülhetnek egymással, szövetkezhetnek is. A kérdés, hogy hogyan 

jön létre az érdekek képviselete és kifejeződési lehetősége? 

 

Abból adódóan, hogy az egészségügyi szervezetek felépítésében a vertikális hierarchia 

érvényesül, Losonczi szerint szinte minden szinten a hatalom és a kiszolgáltatottság 

változó arányú összetétele jellemző. Kiszolgáltatottság ott jön létre, ahol az emberek nem 

ismerik fel a saját érdekeiket, nem tudják képviselni önmagukat, mások döntenek felettük. 

Kiszolgáltatott a beteg, de egyben hatalma van, mert beteg nélkül nincs értelme a 

betegellátásnak. Kiszolgáltatott az orvos is, hiszen többdimenziós kontroll alatt áll (a 

hierarchikus függőségbe szerveződött orvostársadalom, a biztosítási rendszer, ami 

megszabja betegei körét, működési határait, egyre nagyobb félelem a betegek egy szűk 

csoportja sérelmeitől és érdekérvényesítésétől stb.). Szorítja az egészségügyi kormányzat, 

az orvos helyét, az ellátás eszközeit, színvonalát, szakmai lehetőségeket felügyelete alatt 

tartva. Az egészségügyi kormányzat hatalma sem korlátlan: meg kell felelnie a 

társadalompolitikai elképzeléseknek, a pénz azonban a pénzügy- és a gazdaságpolitika 

kezében van. Az egészségügyi rendszer a kitűzött célok valóra váltásának szervezeti és 

anyagi korlátaival küszködik, a gazdaságpolitika költségvetési korlátai keresztezik a 

társadalompolitikai elveket, a társadalompolitika viszont számon kéri a be nem váltott 

célokat. A két előbbi hatalom felett pedig a politikai hatalom dönt a jogi rendelkezések 

gazdasági realizálásával. A hierarchikus, eltérő érdekekkel terhelt viszony pedig 

csakhamar a bizalom csökkenéséhez, megrendüléséhez vezet. 

 

A nonprofit szféra egészségügyben való részvételét másik oldalról a kormányzati kudarcok 

indokolják. Az állami részvétel a magyar egészségügyi rendszerben ma domináns, de 

számos területen problémákkal terhes. Hogy csak egyet emeljünk ki a kormányzati 

kudarcok sorából, a piaci szférához hasonlóan meghatározó szerepet játszik az információ 

probléma, ahol a kormányzatnak a megfelelő információ megszerzése alapvető 

nehézségekbe ütközik. Ez megakadályozza a mennyiségekre és árakra vonatkozó 

szabályozás hatékonyságát (pl. a túl alacsonyan szabott ár túl nagy kereslethez vezethet). 

Az állami tulajdonban lévő szolgáltatók legfőbb kritikája: működésük túlcentralizált, 

túlbürokratizált, elsősorban a szolgáltatók és a bürokraták érdekeit veszik figyelembe, nem 

a fogyasztókét/páciensekét, és nem utolsósorban tőkehiány jellemzi. 
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A nonprofit elméletek sorában a jóléti pluralizmus elméletek (Rose 1986, Evers 1988, 

1995) elsősorban az állam szolgáltató szerepét kérdőjelezik meg, miközben a finanszírozás 

és szabályozás területén az állam meghatározó szerepet kap. A modern jóléti állam három 

erő egyensúlyára épül: az állam (mint politikai hatalom), a piac (mint gazdasági hatalom) 

és a civil társadalom (mint alulról szerveződő diffúz hatalom). Mindhárom téren 

változások történtek a 70-es évektől kezdődően a nyugat-európai országokban, majd az 

államszocialista rendszerek összeomlását követően a kelet-közép európai államokban is. 

Az állami funkciók közötti arányeltolódás „az állam kormányozzon, ne evezzen” elvvel 

vált ismertté. A kvázi-piac koncepciója pedig a piaci mechanizmusoknak a nem piaci 

szektorbeli adaptálását jelenti. A kvázi-piac fő jellemzői az egészségügy területén (Orosz 

2001:43): 

� az állam (vagy a kötelező biztosítás) a szolgáltatások vásárlója; 

� a szolgáltatók magán, nonprofit vagy köztulajdonban lévő intézmények (nincsenek 

monopolhelyzetek); 

� a szolgáltatók között verseny van a forrásokért, de fő törekvésük nem szükségszerűen a 

profit maximalizálás, és többnyire nem domináns a profitérdekeltségű magántulajdon; 

� nem a közvetlen fogyasztó hozza a vásárlásra vonatkozó döntéseket, hanem a fogyasztó 

képviselője; 

� előnye lehet, hogy a versenyző szolgáltatók működése hatékonyabb, mint a 

szolgáltatások nyújtásának állami monopóliuma; 

� hátránya lehet, hogy az új szolgáltatók nem feltétlenül profitérdekeltségűek, valamint 

az, hogy a privatizáció vagy a kiszerződés általában a költségek növelése irányába hat. 

 

Salamon (1991) nem azt kérdezi, hogy miért jelentek meg a nonprofit szerveződések, 

hanem hogy miért szorultak háttérbe, hiszen a régebbi korokban főként ezek léteztek 

(jótékony szervezetek, alapítványok, egyházak). Az egészségügyi nonprofit szféra 

funkcióinak, helyének meghatározása során itt tehát meg kell említeni a nonprofit 

elméletek köréből az öntevékeny szektor kudarcait: 

� Partikularizmus és elfogultság jellemzi az egészségügyi nonprofit szervezeteket. Ha 

nem is direkt módon, de sokszor hajlanak arra, hogy csak bizonyos társadalmi 

csoportok problémáival foglalkozzanak, a bonyolultabb esetek állami rendszerben 

hagyásával. E mögött az állhat, hogy az egészségügyi nonprofitok nagy részét kitevő 

betegszervezetek célja nem általánosságban véve a társadalom, a közösség szolgálata, 

hanem többnyire az érintettség motivációja révén a hasonló sorsú és helyzetű emberek 

megsegítése. 

� Filantróp paternalizmus: a szükségleteket azok definiálják, akik azt finanszírozzák. 

Ennek nyomán a civilek több esetben autonómiájuk csorbítása mellett kénytelenek 

tevékenykedni, és nem használhatják ki teljes mértékben azt a civil előnyt, hogy a 

szükségletekhez rugalmasan alkalmazkodjanak. Ez a függőség és kiszolgáltatottság 
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szinte elkerülhetetlen következménye a magánjótékonyságnak, de az állami 

intézmények, önkormányzatok által létrehozott nonprofit szervezetek esetében is 

megfigyelhető jelenség, az egyoldalú (állami) bevételi szerkezet miatt. 

� A filantróp amatőrizmus: egyrészt abból ered, hogy az egészségügyi civil szervezetek 

alapítói, tagjai csak részben egészségügyi szakemberek, másrészt munkájukat az esetek 

többségében önkéntesként végzik. A magyar nonprofit szektor sajátos történeti 

előzményei is magyarázhatják ezt a problémát, különösen igaz ez a legelső időben, a 

80-as években leghamarabb létrejött szervezetek indulására. A 80-as években az 

egyesületek, hosszas küzdelmek árán jöhettek létre, s ezután is csak nagyon lassan 

stabilizálódott a helyzetük. Sokáig társuk volt a szegénység és anyagi bizonytalanság, a 

helyiséggondok, az önálló gazdálkodás hiánya. A túlélésért való küzdelem mellett a 

szervezeteknek saját amatőrizmusukkal is meg kellett küzdeni, mint: a 

személyfüggőség, passzív tagság, széthúzás, antidemokratikus döntéshozatal. Céljaikat 

sem tudták mindig világosan megfogalmazni (ködös elképzelések), tevékenységüket a 

szétszórtság, elhatárolatlanság, diffúzitás és komplexitás jellemezte (Jagasics 1992). 

 

A további elméletek sorában a nonprofit eredetet kutató interdiszciplináris megközelítések 

elsősorban azok, amelyek törekednek annak a kontextusnak (változó környezetnek) a 

figyelembe vételére, amiben az állam-piac-nonprofit szféra viszonyát értelmezzük. Az 

egészségügyben a nonprofit szervezetek szerepének kutatásakor a 90-es évek 

reformelképzeléseinek és vitáinak, valamint az annak hátterében lévő gazdasági-

társadalmi-politikai körülmények számbavételén keresztül tudjuk leginkább az egyes 

szereplők, köztük a civilek helyzetét elemezni. 

 

A klasszikus nonprofit elméletek körén túl érdemes figyelembe venni a szociológia 

elméletek mondanivalóját a nonprofit szervezetekről, elsősorban az egyesületekről (az 

egyesületek szociológiájának elemzője Papházi Tibor). Vizsgálataim során több helyütt 

támaszkodom ezekre a tézisekre. 

 

 

Az egészségügyi civil szervezetek történeti előzménye 

 

Az empirikus vizsgálataim mögötti kontextus megteremtése céljából arra törekedtem, hogy 

minél teljesebb körűen gyűjtsem össze az egészségügyi civil szervezetek működését 

meghatározó, változó környezeti feltételek legfontosabb sajátosságait. A jelen 

tanulmányozása előtt azonban érdemes némi figyelmet szentelni a magyar nonprofit szféra 

egészségügyi szegmensének múltbeli jellegzetességeire. Néhány szót kell szánnunk annak 
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a sajátos kelet-közép-európai, illetve hazai fejlődési útnak, ami megkönnyítheti a jelen 

problémáinak a megértését37. 

 

A Nonprofit Kutatócsoport munkája nyomán részletes elemzést kaphatunk a 80-as és 90-es 

évekre jellemző hazai nonprofit sajátosságokról. Az egészségügyi szegmens történeti 

előzményeit Papházi Tibor (1997) és Bocz János (2001) gyűjtötte össze és dolgozta fel. A 

következőkben készített rövid összefoglalás főként az ő tanulmányaikon alapul. 

Megállapításaikat a jelen analízisével összevetve előrevetíthető, hogy a múltbeli örökségek 

egy része a mai egészségügyi civilekre is áthagyományozódott, tovább él, a problémák egy 

részére máig nem születtek kielégítő válaszok, megoldási javaslatok, cselekvések, sok 

esetben – a politikai konszenzus hiányában – erre irányuló szándékok sem.  

 

Az egészségügyi alapítványok és társas nonprofit szervezetek, egyesületek múltjáról 

elmondható, hogy már régóta szerepet vállalnak az egészségügyi intézmények 

létrehozásában és működtetésében, az egészségi problémákkal küzdő személyek és 

társadalmi csoportok megsegítésében. A magyar történelem különböző időszakaiban, 

változó társadalmi-gazdasági feltételek, vallási és ideológiai körülmények között, mindig is 

szerepet kaptak az egyházi intézmények, uralkodói intézkedések, magánszemélyek és 

társas szerveződések a társadalmi szükségletek kielégítésében, a gyógyításban38 (Bocz 

2001). 

                                                 
37 Ebben az esetben nem érthetünk egyet a civil marketingszemléletet bemutató McLeish azon 
megállapításával, miszerint a nonprofit világban a „prekultúrának” csak negatív hatása lehet, ahogy ő 
fogalmaz, „nem engedhetjük meg magunknak a történelmi perspektíva luxusát” (McLeish 1997:44). A 
történelmi sajátosságok megismerése nélkül – úgy gondolom – a jelen problémái értelmezhetetlenek, illetve a 
szervezetek szintjén sem képzelhető el hatékony stratégiai gondolkodás a korábbi tevékenységre, 
eredményekre vagy eredménytelenségekre való reflexió nélkül. 
38 A középkori Magyarországon a lakosság nagy része rendkívül rossz egészségi körülmények között élt, az 
egyház (szerzetesrendek, testvérületek, lovag- és ispotályosrendek) és az uralkodók jótékonykodása a 
népesség csak egy kis részének jelentett segítséget. A városok csak a rászorultak töredékének biztosították az 
ellátás elemi formáit, jellemzően azonban a családi, szomszédsági, ismeretségi közösségi háló tette lehetővé a 
településeken, hogy az egyén valamilyen gondoskodásban részesüljön. 
A felvilágosult abszolutista állam idején felemásan alakult a betegek és szegények kérdésének kezelése. Az 
állam egyrészt büntetőintézkedéseivel tartott rendet, másrészt karitatív intézményeket, pénzalapokat hozott 
létre. A városi lakosság emellett megalapította saját betegsegélyező egyleteit. A mai értelemben vett 
egyesületekről, civil szervezetekről azonban csak a polgárosodás, illetve a tőkés gazdaságot működtető állam 
kialakulása óta beszélhetünk. Ebben az időszakban indul el a gyógyítás intézményesülése, kórházak 
létesülésével. Számuk azonban még nagyon alacsony (1848-ban mindössze 92 kórház volt Magyarországon), 
a lakosság nagy része még továbbra is csak kis mértékű szervezett ellátásban részesült, gyógyításuk, 
támogatásuk továbbra is elsősorban a magánjótékonyságtól függött. Az 1848-as szabadságharc azonban a 
korábbi fejleményeket is visszavetette, a működő egyesületek állami (császári) ellenőrzés alá kerültek. 
A szociális és egészségügyi tevékenységet ellátó szervezetek iránti társadalmi igény a kiegyezést követően 
hatalmasra nőtt, a politikai viszonyok stabilizálódása után ismét egyesületek alakultak, számuk hirtelen 
hétszeresére nőtt (Bocz 2001). A társadalmi szerveződések mellett, a sokasodó probléma miatt a XIX. század 
utolsó harmadától az államnak is aktív szerepet kellett vállalnia az egészségügyi problémák kezelésében. A 
kórházintézeteknek 71%-a viszont ebben a korban még mindig nem volt állami kézen. 
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Az egyesületek szociológiájával foglalkozó Papházi (1997) világít rá arra az 

összefüggésre, hogy a társadalom és az egészségügy átalakulása kihat a velük kapcsolatos 

egyesületekre. A rendies társadalomban az egyesületeknél is a rendies jelleg a 

meghatározó, míg az etatista korszakban a hatósági karakter. A két világháború közti 

időszakban szembetűnő az egymástól szét nem választott egyház és állam egyesületeken 

belüli térnyerése, jellegzetes „félegyesületi” karakterjegyek mentén. 

 

Az egészségügy terén már az első világháború után fokozódó állami szerepvállalás 

figyelhető meg. 1945 után az egészségügyi nonprofit szervezetek szerepét az állam vette 

át, az állam vált az egészségügy legfőbb irányítójává (önkéntes alapon létrejövő civil 

szerveződésekről csak a hatalom szempontjából semleges vagy preferált területeken 

lehetett szó, és az egészségügyi terület nem volt ilyen), 1982-ben egyetlen egészségügyi 

tevékenységet ellátó szervezet sem volt, az állami ellenőrzés alatt levő Vöröskereszten 

kívül. A 80-as években változás következett be a civil szervezetek megítélésében. 1987-

ben lehetővé vált az alapítványtétel, 1989-ben elfogadták az egyesülési szabadságról szóló 

törvényt39.  

 

Papházi Tibor munkájából idézve, a 80-as években létrejött egészségügyi egyesületek 

legtöbbje „…valamilyen hiányérzetre kívánt választ adni...” „…Amelyik egyesület nem 

bírt a korlátozásokkal, gáncsoskodásokkal, nem állta a kilincseléseket, küldözgetéseket, 

vagy nem rendelkezett megfelelő kapcsolatokkal, az létre sem jött, vagy gyorsan 

felmorzsolódott…” „…Végül a hosszú küzdelmek útján létrejött egyesületek állandó társa 

volt a szegénység és az anyagi bizonytalanság, a helyiséggondok és az önálló gazdálkodási 

lehetőség hiánya. Felvázolható a 80-as évek igazán sikeres egyesülete megalakulásának a 

képlete: személyes és rokoni kapcsolatok a párthoz és a tanácshoz, amik biztosítják az 

anyagi támogatást, az akadálymentes megalakulást + hozzáértő menedzser vezető + profi 

vállalkozássá fejlődés, amely már túl is mutat az egyesület keretein…” (Papházi 1997:19). 

 

A 90-es évek felemás folytatást hozott. Számos téren előremutató változások 

tapasztalhatók, a Nonprofit Kutatócsoport elemzései alapján mégis a szféra 

kialakulatlanságáról, fejletlenségéről, átmenetiségről beszélhetünk, ahol a korábbi 
                                                                                                                                                    
A társadalombiztosítás kifejlődésével, intézményesülésével a betegsegélyező egyletek egyre inkább 
elvesztették önállóságukat, és lassanként betagolódtak a társadalombiztosítási rendszerbe. Az újonnan 
létrejött társadalombiztosítási rendszer azonban még sokáig nem terjedt ki a népesség egészére, így a civil 
szférának még bőven akadt tennivalója az ellátatlanul maradt társadalmi rétegek megsegítésében. A 
századfordulón alakultak meg viszont azok a szerveződések, melyek egy része ma is működik, vagy utódai 
komoly hagyományokra tekintenek vissza, mint a Magyar Vöröskereszt Egylet (1881), vagy az Országos 
Stefánia Szövetség. Az egészségügyi tevékenységgel (is) foglalkozó egyesületek tehát a polgárosodás 
megindulásától kezdve szerepet vállaltak az egészségügyi problémák kezelésében, a magánszemélyek által 
létrehozott alapítványok pedig az egészségügyi intézmények létrejöttében és fenntartásában. 
39 1989. évi II. tv. az egyesülési jogról 
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gondokat tetézte, hogy a támogatások megszűntek, beszűkültek, a szervezetek 

szolgáltatásai iránti kereslet viszont ugrásszerűen megnövekedett. A csökkenő források 

mellett a megcsappanó aktivitásról szólnak az akkori elemzések, amikor sok szervezet 

papíron élt csak, de tevékenységét beszüntette. A kelet-európai hagyományok közé 

sorolják a nonprofit kutatók (Kuti 1992, Harsányi 1992, Czakó 1992, Papházi 1997 stb.) 

azokat a 90-es években tapasztalható jelenségeket, mint az ad hoc antidemokratikus 

döntések, definiálatlan szerepek, a legalitás és az illegalitás határán való egyensúlyozás 

kényszere, személyes ismeretségek és kapcsolatok jelentősége a szervezetek működése 

során. Az elemzők szerint az elmúlt évtizedben tett állami beavatkozások, a nonprofit 

törvény megalkotása sem hozott kielégítő megoldást ezekre az anomáliákra, a szervezetek 

működési feltételeit nem segítette, a civil társadalom koncepció – eltérően a nyugat-

európai vagy az USA-beli szerepétől – inkább egyfajta polgárosodási törekvést fejezett ki 

(Papházi 1997). Ezzel kapcsolatban – úgy vélem – némi elmozdulás fedezhető fel a civil 

szféra alakulásában, hiszen az előző megállapítás inkább az érdekképviseleti funkciók 

megerősödését indokolná, a mai prognózisok ezzel szemben a nonprofit szektor erősödő 

szolgáltató jellegéről adnak számot (KSH 2005, Kuti 2008 stb.). 

 

Az egészségünkhöz, betegségünkhöz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáállás 

mellett a történeti elemek a nonprofit szektor sajátos fejlődésére is hatással vannak. Bartal 

Anna Mária, a sajátos magyar modell jellemzésekor a következő főbb jellegzetességeket 

emeli ki (Bartal 2005:194): 

� a magyar nonprofit modell a német és angolszász modell egyes elemeit jeleníti meg, de 

egyben attól eltérő tulajdonságokkal rendelkezik; 

� a magyar nonprofit modell nem egy tudatos koncepció mentén alakult ki, hanem 

gazdasági és politikai kényszerek mentén; 

� nem tisztázódott, hogy melyek azok a közszolgáltatások, amelyeknek az előállításához 

vagy felhasználásához közvetlen állami részvétel szükséges, és melyek azok, amelyeket 

kihelyezett szolgáltatások formájában a nonprofit szektor vagy a piac bevonása biztosít. 

 

A történeti előzmények vizsgálata szempontjából Kuti Évának is figyelemreméltó 

meglátásai vannak az önkéntes szerveződések és a jótékonyság fejlődésének 

magyarországi sajátosságairól. Szerinte a magyar civil társadalom és nonprofit szektor mai 

fejlődését két, egymásnak gyökeresen ellentmondó tradíció befolyásolja. Az egyik az állam 

és az öntevékeny szervezetek közötti együttműködés, a másik a kölcsönös bizalmatlanság 

és a szembenállás történelmi hagyománya (Kuti 2008). Az állam és az öntevékeny 

szervezetek közötti együttműködésnek középkori gyökerei vannak, mások szerint az 

ókorba nyúlnak vissza (Molnár 1997). A történelem során végigkövethetjük az állam és a 

jótékonysági intézmények, önkéntes szerveződések közötti munkamegosztás alakulását a 

társadalompolitika alakítása, a jóléti szolgáltatások finanszírozása és a tényleges 
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szolgáltató tevékenység között. Idővel az erőviszonyok folyamatosan átrendeződtek a két 

szféra között, de ez nem jelentette az együttműködés megszűnését. A leglátványosabb 

változás az erőviszonyokban a nyugati jóléti államok körében, a 70-es években 

bekövetkezett válság után történt, aminek jegyei hazánkban a rendszerváltást követően 

jelentkeztek. 

 

A másik, a szembenállás tradícióját Kuti Éva (2008) az állami támogatások túlsúlyával 

magyarázza (amit mai viszonyok között az erősen egyoldalú bevételi szerkezet mutat), 

mely történeti példákkal bizonyítottan a magyar tradíció része. Ennek következtében, az 

öntevékeny szervezetek, amellett, hogy szoros, kölcsönös függésben álltak az állammal, 

„kialakították az ellenállás, a szabályok megkerülésének túlélés-orientált kultúráját” (Kuti 

2008:8).  

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a nonprofit működésnek egészségügyi téren (is) 

komoly történeti hagyományai vannak Magyarországon. Ezt a hagyományt azonban 

számtalan olyan történeti esemény, gazdasági-társadalmi változás szakította félbe, mely 

egy felemás fejlődési utat eredményezett – általában a nonprofit szektor egészében. Ez a 

sajátos fejlődési modell meghatározza az egészségügyi szegmens jelenlegi helyzetét is. 

 

 

3. Az egészségügyi civil szervezetek mai helyzete é s funkciói 

 

A nonprofit szféra rendszerváltást követő alakulásának végigkövetéséhez hozzátartozik az 

a társadalmi, gazdasági, politikai és jogi környezet, amely meghatározza a szféra 

működését. Mindenekelőtt a nonprofit szektor alakulását leginkább befolyásoló jogi 

szabályozások, melyek közül a legfontosabbak: 

1987 Az alapítvány jogintézménye visszakerül a Polgári Törvénykönyvbe40. 

1989 Törvény garantálja az egyesülési szabadságot41. 

1993 Bekerül három új forma a Polgári Törvénykönyvbe: közalapítvány, köztestület és 

közhasznú társaság42. 

1996 Az szja 1%-át az adózók felajánlhatják az általuk választott nonprofit 

szervezetnek43. 

1997 Az szja még további 1%-a felajánlható az egyházak számára, így azok kikerülnek 

az első 1% köréből44. 

                                                 
40 1987. évi 11. rendelet 
41 1989. évi II. törvény 
42 1993. évi XCII. törvény 
43 1996. évi CXXVI. törvény 
44 1997. évi CXXIX. törvény 
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1997 A közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezetek a bíróságoknál kérhetik 

közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szervezetként való bejegyzésüket45. 

2003 A Nemzeti Civil Alapprogram létrehozása46. 

2006 A nonprofit gazdasági társasági forma bevezetése a közhasznú társaság helyett47. 

 

A rendszerváltást követő gazdasági-társadalmi problémák orvoslásában komoly és aktív 

szerepet vállaltak a nonprofit szervezetek. Az önszerveződés iránti társadalmi igényt jelzi, 

hogy a ma működő szervezetek háromötöde a többpárti demokrácia lehetővé válását 

követően, az 1990-2000 közötti időszakban jött létre (KSH 2005). 

Az első, 1990-1995-ig tartó időszakban, elsősorban az alapítványi szférában, 

robbanásszerű növekedés következett be. Akadt olyan év, amikor minden napra 12 

alapítvány bejegyeztetése jutott (Kuti 2008). Egészen más képet kapunk viszont akkor, 

amikor a szervezetek számát, és akkor, amikor a gazdasági erejét vizsgáljuk. Ezek az 

alapítványok többnyire adománygyűjtési célra, alacsony tőkével jöttek létre, állandó 

alkalmazottak foglalkoztatására nem volt lehetőségük és hosszabb távon sem tekintették 

ezt céljuknak. Nem is volt erre szükség, mivel rendszerint adminisztrációjukat ellátta az az 

állami intézmény (iskola, óvoda, kórház, kulturális intézmény stb.), amely megalapította 

őket.  

2. ábra: A nonprofit szervezetek száma 1989 és 2005 között 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: KSH, 2005 

 

A kilencvenes évek közepétől a szervezetalapítási láz alábbhagyott, és 1995-2005 között a 

szektor második, a megerősödés, intézményesülés, professzionalizáció időszaka 

következett be. E változás mögött több ok is felsorolható (Kuti 2008, Bartal 2005): 

                                                 
45 1997. évi CLVI. törvény 
46 2003. évi L. törvény 
47 2006. évi IV. törvény 
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csökkent az alapítványoknak nyújtott támogatások adókedvezménye48, illetve egyfajta 

telítettség is bekövetkezett az alapítványi szférában (már minden állami intézménynek volt 

alapítványa). Más vélemények szerint a szerveződések stagnálása a forráshiányra vezethető 

vissza. A korszak meghatározó jelensége, hogy növekedésnek indult az átlagos 

szervezetméret, megindult a közszolgáltatások egy részének a „kiszerződése”. 1994-től a 

közhasznú társaságok, majd a közalapítványok megalakulásával egy magasabb 

intézményesültségi szint jelent meg a nonprofit szférában. 1995-2005 között javultak a 

bevételi mutatók és növekedett az egy szervezetre jutó fizetett alkalmazottak száma. 

2006-tól kezdve azonban a nonprofit kutatók visszaesést prognosztizáltak (Kuti 2008). Ezt 

egyrészt statisztikai adatokkal támasztják alá, másrészt azokat az intézkedéseket emelik ki, 

melyek a jövőben valószínű kedvezőtlen hatással lesznek a nonprofit szektor alakulására. 

Ilyen a kormányzat kiadáscsökkentő intézkedése, a nagy közalapítványok támogatásának 

drasztikus csökkentése és egy részének megszüntetése. Hasonlóan nem kedvezett a szféra 

fejlődésének a közhasznú társaságok átalakulásra kötelezése nonprofit gazdasági 

társasággá, melynek következtében sok közülük megszűnt vagy piaci vállalkozássá alakult, 

illetve egy részük visszamenekült a költségvetési szférába. Az előbbinek ellensúlyozására 

Kuti Éva (2008) a helyi civil politikában megnyilvánuló törekvéseket látja esélyesnek: az 

önkormányzatok által létrehozott és azzal szoros együttműködésben álló helyi 

közalapítványok más fejlődési utat járhatnak be. 

 

A statisztikai elemzések időről időre tudósítanak a szektor tevékenységtípus (62 csoport és 

mintegy 200 alcsoport bontásban) szerinti alakulásáról. A KSH adatai alapján 2005-ben az 

egészségügyi nonprofit szervezetek a hazai szerveteknek mintegy 5 százalékát tették ki, 

számuk a rendszerváltást követően egyre nőtt, 1995-től emelkedett meg dinamikusan. (A 

dolgozat megírásának időpontjában a fellelhető legfrissebb adatok 2005-re vonatkozóan 

voltak hozzáférhetők.) 

 

                                                 
48 Az 1991. évi XVIII. törvény értelmében a természetbeni adományok elvesztik adókedvezményüket. Az 
1991. évi LXXXVI. törvény kimondja, hogy csak a törvényben meghatározott tevékenységet folytató 
alapítványoknak ellenszolgáltatás nélkül nyújtott vállalati adományok élveznek adómentességet. Az 1991. 
évi XC. törvény tovább szűkíti az adómentes lakossági adományok körét. Az 1993. évi IC. törvény a vállalati 
adományok, az 1993. CI. törvény pedig a lakossági adományok adómentes részét csökkenti az előző évben 
fizetett adó 50%-ig, majd később az 1994. évi LXXII. törvény a 30%-ig. Az ezt követő időszakban pedig 
még további szűkítések történtek. 
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7. táblázat: A 2005-ben működő nonprofit szervezetek száma és megoszlása 
tevékenységcsoportok szerint, 2005 

 

Alapítványok 
Társas nonprofit 

szervezetek 
Összesen 

 
Tevékenységcsoportok 

száma % száma % száma % 
Kultúra 2989 13,4 3241 9,4 6230 11,0 
Vallás 1254 5,6 191 0,6 1445 2,5 
Sport 1025 4,6 6024 17,5 7049 12,4 
Szabadidő, hobbi 530 2,4 8793 25,5 9323 16,5 
Oktatás 7098 31,9 886 2,6 7984 14,1 
Kutatás 599 2,7 596 1,7 1195 2,1 
Egészségügy 2049 9,2 589 1,7 2638 4,7 
Szociális ellátás 3363 15,1 1628 4,7 4991 8,8 
Polgárvédelem, tűzoltás 105 0,5 737 2,1 842 1,5 
Környezetvédelem 525 2,4 816 2,4 1341 2,4 
Településfejlesztés 1409 6,3 2001 5,8 3410 6,0 
Gazdaságfejlesztés 327 1,5 921 2,7 1248 2,2 
Jogvédelem 135 0,6 669 1,9 804 1,4 
Közbiztonság védelme 301 1,4 1574 4,6 1875 3,3 
Többcélú adományosztás 47 0,2 713 2,1 760 1,3 
Nemzetközi kapcsolatok 362 1,6 467 1,4 829 1,5 
Szakmai, gazdasági 
érdekképviselet 

50 0,2 4168 12,1 4218 7,4 

Politika 87 0,4 425 1,2 512 0,9 
Összesen 22255 100,0 34439 100,0 56694 100,0 
Forrás: KSH, 2005 

 

Szervezeti formájuk alapján a legtöbb egészségügyi szervezet alapítványi formában 

működik (78%), az egyesületek aránya 18, a közhasznú társaságoké 4%-ot tesz ki49.  

 

3. ábra: Az egészségügyi nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, 2005 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: KSH, 2005 

 

Ahogy a nonprofit szféra általában, úgy az egészségügyi szegmens is nagyon színes, 

sokféle. A tevékenység szerinti statisztikai besorolás alapján két fő csoport bontakozik ki: 
                                                 
49 Az egészségügyi nonprofit szervezetek leíró statisztikai jellemzéséről szóló fejezet főleg Bocz János és 
Kmetty Zoltán közleményei és a KSH Nonprofit Szervezetek Magyarországon 2005-ös kiadványa alapján 
íródott (Bocz 1999, Bocz-Kmetty 2008). 
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az intézményeket (egészségügyi ellátókat, klinikák, kórházak egyes osztályait), 

szervezeteket, illetve meghatározott (beteg) csoportokat, magánszemélyeket támogató 

szervezetek. Előbbiek jellemzően alapítványi formában működnek és kórházak, járóbeteg-

szakrendelések, bentlakásos intézmények gazdálkodási forrásainak kiegészítése, új 

műszerek beszerzése, a népegészségügyi célok támogatása céljából alapították őket. 

Utóbbiak viszont főleg egyesületek, és meghatározott betegcsoportok érdekeinek 

képviselete, az egészséges életmódra nevelés vagy speciális egészségügyi és szociális 

(alkohol, drog, mentális stb.) problémákkal küzdő magánszemélyek kezelésének 

elősegítése érdekében hozták létre őket. 

Vizsgálatom fókuszában elsősorban azok az utolsó csoportba tartozó szervezetek álltak, 

melyeket főleg egyesületi formában, különböző társadalmi csoportok egészségvédelme, az 

egészséges életmódra nevelés, egyes betegcsoportok érdekeinek képviselete, vagy speciális 

egészségügyi, szociális problémákkal küzdők kezelésének elősegítése érdekében az 

érintettek hoztak létre (innen ered a tanulmányban gyakori, az önszerveződést kifejező 

„egészségügyi civil” fogalomhasználat). 

 

8. táblázat: Az egészségügyi nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2005 
 

Megnevezés Alapítvány 
Társas nonprofit 

szervezet 
Összesen 

Kórházi szanatóriumi és egyéb intézeti ellátás 584 4 588 
Kórházi eszköz- és műszerfejlesztés 173 - 173 
Kórházi és intézeti ellátás támogatása 411 4 415 
Mentőszolgálat 89 9 98 
Egészségügyi mentőszolgálat, támogatás 89 9 98 
Járóbeteg- és orvosi rehabilitációs ellátás 176 17 193 
Járóbeteg-ellátás eszköz- és műszerfejlesztése 25 - 25 
Járóbeteg- és rehabilitációs eljárás támogatása 151 17 168 
Mentális és szenvedélybetegségek kezelése 203 162 365 
Alkoholprobléma kezelése 6 49 54 
Drogprobléma kezelése 44 29 73 
Pszichológiai problémák kezelése 23 12 35 
Mentálhigiéné 66 47 113 
Lelki segítségnyújtás 24 11 35 
Egyéb és összetett mentális betegségek kezelése 40 15 55 
Népegészségügy 376 154 530 
Népegészségügy, egészségnevelés 376 154 530 
Többcélú és általános egészségügy 621 243 864 
Természetgyógyászat, támogatás 44 42 86 
Többcélú és egyéb egészségügy, támogatás 577 99 676 
Közhasznú egészségügyi szolgáltatás (kht) - 102 102 
Összesen 2049 589 2638 

Forrás: KSH, 2005 

 

Az egészségügyi civil szervezetek működéséről a legfőbb sajátosságok a rendelkezésre álló 

elemzések alapján a következőkben foglalhatók össze: 

� erős differenciáltság jellemző a szervezetek között az egyes működési mutatók és a 

szervezeti professzionalizmus mentén; 
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� a kormányzattal való intézményesült együttműködés hiánya jellemző (nem tudni 

pontosan, hol a helyük, milyen feladatokat szán nekik az egészségpolitika a jóléti 

pluralista modellben); 

� a többi szegmenshez képest elenyésző számú a szerződéses kapcsolat az 

önkormányzattal; 

� viszonylag nagy lakossági támogatás (anyagi, természetbeni, önkéntes munka), erős 

társadalmi beágyazottság jellemző; 

� de erősen egyoldalú a bevételi szerkezet (az állami támogatások túlsúlya) jellemző. 

 

Az egészségügyi civilek a fenti aránytalanságok mellett azonban komoly társadalmi, 

gazdasági potenciált képviselnek. A szegmens súlyát jelzi, hogy 2005-ben az összes – 

nonprofit szervezetek által gyűjtött – bevételnek 7,5%-a (64 milliárd forint), az állami 

támogatásoknak 12%-a (43 milliárd Ft) összpontosult az egészségügyi szervezeteknél. Az 

elemzők felhívják a figyelmet azonban arra, hogy szervezettípusonként jelentős 

különbségek találhatók az összesített mutatók mentén (Bocz-Kmetty 2008). A szektor 

egészére jellemző folyamatok az egészségügyi nonprofitok esetében is megfigyelhetők. Az 

anyagi és humán erőforrások felhasználását és az azokhoz való hozzáférést illetően 

nagymértékben eltérnek a civil jellegű szervezetek (egyesületek, alapítványok) a 

közhasznú társaságok lehetőségeitől. A kht-k, a számarányuk (mindössze 3%) ellenére, az 

egészségügyi nonprofitoknál rendelkezésre álló összes bevétel 63%-a, az állami 

támogatások 73%-a felett rendelkeznek és gazdasági erejükből kifolyólag ők alkalmazzák 

a fizetett munkavállalók 71%-át. 

 

4. ábra: Az egészségügyi nonprofit szervezetek aránya fontosabb mutatóik mentén, jogi 
formájuk szerint, 2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: Bocz-Kmetty, 2008 
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Az előző ábrán látható volt, hogy az egészségügyi nonprofitokhoz irányuló (bevételeik 

döntő részét képező) állami támogatások nem a civil jellegű szervezetekhez, hanem az 

állami, önkormányzati intézmények, vállalkozói csoportok által létrehozott közhasznú 

társaságként működő nonprofitokhoz áramlanak. Vagyis az egészségügyi nonprofitok 

viszonylag kedvezőnek mondható működési és gazdálkodási mutatói a közhasznú 

társaságok átlagosnál jóval nagyobb állami támogatásával függnek össze. 

 

9. táblázat: A nonprofit szervezetek bevételének aránya főbb bevételi források 
szerint (%), 2005 

 
Egészségügyi Nem 

egészségügyi Megnevezés 
nonprofit szervezet 

Összesen 

Állami támogatás 59,1 39,0 40,7 
Magántámogatás 14,4 12,9 13,0 
Alaptevékenység bevétele 16,0 30,4 29,2 
Gazdálkodási tevékenység bevétele 8,8 16,1 15,5 
Egyéb bevétel 1,7 1,6 1,6 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Bocz-Kmetty, 2008 

 

Az erősen egyoldalú bevételi szerkezet arra utal, hogy a nonprofit szervezetek nagyrészt 

olyan egészségügyi feladatokat látnak el, amelyeket döntően az egészségbiztosítási alap, 

vagy közvetlenül az állam finanszíroz (ezt mutatja a következő táblázat). 

 

10. táblázat: A nonprofit szervezetek állami támogatásból származó bevételének aránya 
bevételi források szerint (%), 2005 

 

Egészségügyi 
Nem 

egészségügyi Megnevezés 
nonprofit szervezet 

Összesen 

Normatív költségvetési támogatás 21,8 16,5 17,2 
Nem normatív költségvetési támogatás 17,8 50,8 46,7 
Személyi jövedelemadó 1%-a 4,7 1,7 2,1 
Központi alapoktól kapott támogatás 7,2 12,2 11,6 
Áfa-visszatérítésből származó bevétel 0,2 0,4 0,4 
Normatív önkormányzati támogatás 0,3 1,5 1,4 
Nem normatív önkormányzati támogatás 3,9 15,7 14,3 
Átengedett iparűzési adó 0,1 0,2 0,2 
Költségvetési intézménytől kapott támogatás 0,1 0,5 0,4 
TB-alapoktól származó bevétel 43,8 0,4 5,8 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Bocz-Kmetty, 2008 

 

A bevételnagyság alakulását tekintve – nagyrészt az állami támogatások növekedéséből 

következően – dinamikusan növekvő szegmensről van szó. Az egészségügyi szervezetek 

esetében az átlagosnál jóval nagyobb (58%-os) bevétel növekedést viszont megint csak az 

állami támogatások 93 százalékot meghaladó emelkedése okozza. A bevételváltozás 

területi különbségeit vizsgálva is látható, hogy nem mérséklődtek az egyenlőtlenségek. A 
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budapesti szervezetek bevételei átlagos mértékben nőttek, a leggyengébb jövedelmi 

pozíciójú községek esetében továbbra is az átlag alatti a növekedés. 

 

11. táblázat: A 2003 és 2005 közötti bevételváltozás szervezeti jellemzők és a területi 
különbségek szerint 

 

Megnevezés 
Bevétel-

csökkenés 

Átlagosnál kisebb, 
17% alatti 
növekedés 

Az átlagot 
meghaladó, 18-34% 
közötti növekedés 

Az átlagot 
nagymértékben 
meghaladó, 35% 
fölötti növekedés 

Vallás Sport Kultúra Egészségügy 
Szabadidő Kutatás Szociális ellátás Politika 
Adományosztás Gazdaságfejlesztés Településfejlesztés Jogvédelem 
Érdekképviselet Nemzetközi kapcs. Környezetvédelem Közbiztonság 

Tevékenység-
csoportok 

 Oktatás  Polgárvédelem 
Szakmai, 
munkáltatói 
érdekképviselet 

Közalapítvány, 
Egyesület 

Alapítvány, 
Szakszervezet, 
Közhasznú társaság 

Köztestület Szervezeti 
forma 

Nonprofit 
intézmény 

   

Településtípus megyeszékhely község főváros város 
Forrás: KSH, 2005 

 

Az erősen egyoldalú állami bevételi szerkezetet valamelyest kompenzálja az egészségügyi 

civilek magas lakossági megbecsültsége, támogatottsága. A költségvetési források mellett 

a lakossági és üzleti, magánszektor adományai is fontos szerepet játszanak, különösen az 

alapítványok működésében. 2005-ben 2 milliárd forint lakossági50 és 7 milliárd forint 

vállalati támogatás érkezett az egészségügyi nonprofit szervezetek kasszájába. A többi 

tevékenységi területtel összehasonlítva, a társadalmi támogatottságról szóló vizsgálatok 

egyértelműen azt mutatják, hogy a magán és vállalati adományok, a forintszavazatok, és az 

önkéntesek száma alapján egyik vezető területről van szó. A nonprofit marketing 

szemszögéből az egészségügy és egészségvédelem támogatása jól reklámozható formája a 

cégek szolidaritás vállalásának, jól illeszkedik az adományozási „policy”-ba. (Vajda-Kuti 

2000, Kuti 2005, Laki 2005, Czike-Kuti 2006).  

 

További jellegzetesség, hogy az egészségügyi nonprofit szervezetek legtöbb esetben – 

tevékenységükből adódóan – valamilyen intézményhez kötődnek, ebből kifolyólag 

többségük városokban működik. A szervezetek mindössze 7%-ának van községi 

székhelye, egynegyedük városban, közel egyharmaduk megyeszékhelyen, 37%-uk a 

fővárosban található. A hazai egészségügyi intézményhálózat területi elhelyezkedéséből 

adódik, hogy a kórházi, szanatóriumi, egyéb intézeti ellátáshoz kötődő szervezetek körében 

                                                 
50 2006-ban az oktatási szervezeteket követően az egészségügyi nonprofitok részesültek a második 
legnagyobb összegű 1%-os felajánlásból. Az APEH adatai szerint az egészségügyi alapítványoknak az évi 
összes felajánlott összeg (7,3 milliárd Ft) 22%-át (1,6 milliárd Ft) utalta át az adóhatóság. Ebből összesen 
közel 1900 egészségügyi nonprofit szervezet, az érvényes felajánlást kapott szervezetek 9%-a részesült 
(Bocz-Kmetty 2008:43). 
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az átlagot meghaladó arányban találhatók a megyeszékhelyeken, a mentőszolgálatokkal 

kapcsolatos nonprofitok a városokban, a népegészségügyi szervezetek51 pedig az 

átlagosnál nagyobb arányban fordulnak elő a községekben.  

 

12. táblázat: Az egészségügyi nonprofit szervezetek aránya településtípusok és összevont 
tevékenységi csoportok szerint (%), 2005 

 

Összevont tevékenységi csoport Főváros 
Megye-
székhely 

Többi 
város 

Község Összesen 

Kórházi, szanatóriumi és egyéb intézeti 
ellátás 

32 39 27 2 100 

Mentőszolgálat 18 31 45 6 100 
Járóbeteg- és orvosi rehabilitációs ellátás 35 25 32 8 100 
Mentális és szenvedélybetegek kezelése 39 34 21 6 100 
Népegészségügy 35 26 25 14 100 
Többcélú és általános egészségügy 46 27 21 7 100 
Egészségkárosultak támogatása 32 34 26 8 100 
Összesen 37 31 25 7 100 

Forrás: Bocz-Kmetty, 2008 

 

A regionális eloszlást tekintve – ha a fővárosi szervezeteket nem vesszük figyelembe – 

kiemelkedik a Dél-Alföldi Régió, ahol a szektor egészéhez képest több (387), az 

egészségügyi szervezetek 9%-a működik. A dolgozatban közölt vizsgálatok helyszínét adó 

Dél-Dunántúli Régió 9%-os aránnyal, 307 szervezettel a középmezőnyben helyezkedik el. 

 

A lakossági támogatottság és civil részvétel egy másik fontos mutatója az önkéntesek 

aránya. A statisztikai adatok szerint 2005-ben az egészségügyi szervezetek 46%-ában volt 

legalább egy önkéntes, ami csak kevéssel marad alatta a szektor egészére jellemző 

aránynak52. 

A tevékenységtípusok mentén viszont differenciált a kép: míg a professzionális munkaerőt 

igénylő intézeti ellátásban csak kevés önkéntes működik, illetve az intézetben dolgozók 

(pl. könyvelő) is besegíthetnek, addig az átlagosnál nagyobb mértékben tevékenykednek 

önkéntesek például a szenvedélybetegek, vagy az egészségkárosultak kezelésével 

foglalkozó szervezetekben (ahol a tagok is potenciális önkéntesként tekinthetők). 

 

                                                 
51 A népegészségügyi szervezetek között sok az egészségmegőrzéssel foglalkozó kisebb civil szervezet, 
melyek viszonylag kis ráfordítással is működtethetők. A községekben is hatékonyan tudnak működni, mivel 
nincs szükség hozzá egészségügyi intézményi háttérre. 
52 A statisztikai elemzéseken túlmutató vizsgálatokból viszont ismert tény, hogy a szervezetek sok esetben 
önkéntesnek tekintik egyesületük, alapítványuk összes bejegyzett tagját, függetlenül azok konkrét 
szerepvállalásától, tevékenységétől. A ténylegesen tevékeny segítők száma tehát valójában kisebb (Ragadics-
Varga-Füzesi 2007). 
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13. táblázat: Az önkéntes segítőkkel rendelkező nonprofit szervezetek száma és aránya, 
önkénteseinek száma és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2005 

 
Önkéntes segítőkkel rendelkező 

szervezetek 
Az önkéntes segítők 

Tevékenységcsoport 
száma aránya, % száma aránya, % 

Kultúra 3241 52,0 35123 9,4 
Vallás 802 55,5 8694 2,3 
Sport 3916 55,6 38398 10,3 
Szabadidő, hobbi 4696 50,4 62593 17,0 
Oktatás 3918 49,1 29522 7,9 
Kutatás 493 41,3 7123 1,9 
Egészségügy 1215 46,1 11150 3,0 
Szociális ellátás 2759 55,3 42346 11,4 
Polgárvédelem, tűzoltás 537 63,8 11834 3,2 
Környezetvédelem 737 55,0 12427 3,3 
Településfejlesztés 1622 47,6 20443 5,5 
Gazdaságfejlesztés 382 30,6 2676 0,7 
Jogvédelem 422 52,5 7103 1,9 
Közbiztonság védelme 1054 56,2 30350 8,2 
Többcélú adományozás, nonprofit 
szövetségek 

445 58,6 18253 4,9 

Nemzetközi kapcsolatok 469 56,6 5552 1,5 
Szakmai, gazdasági érdekképviselet 1579 37,4 20887 5,6 
Politika 239 46,7 7265 2,0 
Összesen 28526 50,3 371739 100,0 

Forrás: KSH, 2005 

 

Az önkéntes munkának számos várható haszna, előnye van a szervezet szempontjából, 

többek között: 

� a szervezet drága és ritka szaktudással rendelkező, vagy különösen elkötelezett emberek 

szolgáltatásait veheti igénybe, 

� értékes tapasztalataik során segíthetnek feltárni a közösség szükségleteit, a szolgált 

közösség és a szervezet közötti információáramlást is segíthetik, 

� végül az önkéntesek alkalmazásával a képzett és fizetett alkalmazottak többet 

foglalkozhatnak a szakterületüknek megfelelő problémákkal. 

 

Az önkéntes munkavégzés Európában nagyon változatos képet mutat az egyes 

országokban (Salamon-Anheier 1995). A különbségek hátterében valószínűleg az áll, hogy 

az önkéntesség nem egyforma múltra tekint vissza. Ausztriában például 1999-ig egyáltalán 

nem dolgoztak önkéntesek az egészségügyben ápolóként, mert ezt a munkát az osztrák 

kormány nem engedélyezte (Erdei 2006). Így e tevékenységet csakis hivatásos, szakképzett 

ápolószemélyzet végezhette. Az osztrák egészségügyi tárca állásfoglalásának 

megváltoztatását az élet kényszerítette ki: a hivatásosok egyszerűen nem bírták el a 

megnövekedett terheket. Így léphettek be 2000-től a rendszerbe az önkéntes segítők, s e 

munka jogainak és kötelezettségeinek ma már intézményesített keretei vannak. E szerint 

például az önkéntes segítők költségtérítést kapnak, melyet a kórházak, ápolási otthonok 

könyvelésében figyelembe kell venni. (Bécsben például 31 gondozóotthon működik, 
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melyben tízezer ápolásra szoruló idős beteg él. Ezeknek az intézményeknek a kétharmada 

lakóotthon, egyharmada pedig betegosztály.) A rövid idejű osztrák tapasztalatok szerint 

problémák is adódnak időnként a civil segítőkkel: ahol sok az önkéntes, ott egyre sűrűbben 

megkérdőjelezik például a hivatásos személyzet létszámának szükségességét. Ezért az 

ottani tárca arányosan, megfelelő számú csoportokba integrálva próbálja bevetni az 

önkénteseket. Ezzel csak az a gond, hogy a civilek „hadrafoghatósága" bizonytalan, hiszen 

szabad idejüktől függően mennek segíteni, az intézmények munkavállalásra (behívásra) 

nem is kötelezhetik őket.  

Az egészségügyi önkéntesekre természetesen szabályok is vonatkoznak, melyek közül a 

legfontosabb a titoktartás és a beteggel szembeni maximális udvariasság elvárása. A civil 

önkéntes nem végezhet például szakápolói feladatot, csak azoknak a tevékenységeknek 

hiányát pótolja, melyek a személyzet leterheltségéből adódnak, viszont a páciens 

igényelné. Ilyen a felolvasás, a beszélgetés, a lelki erősítés, a vigasztalás, esetleg kisebb 

bevásárlások elintézése. 

A magyarországi önkéntesek zömét családi érintettség – például nemrég elveszített 

hozzátartozó, gyógyíthatatlan beteg stb. – motiválja leginkább e munkára, de meghatározó 

lehet a vallási elkötelezettség is. A tapasztalatok szerint az orvosok és a nővérek szívesen 

látják a hazai kórházakban, ápolási intézményekben a jó szándékú, segíteni akaró civileket, 

akik között már fiatalok is akadnak.  

 

A statisztikai adatok időbeni váltását tekintve megállapítható, hogy jóllehet a korábbi 

évekhez képest növekedett, a szektor egészére jellemző általános probléma a 

foglalkoztatottak – többi fejlett országban regisztrálthoz képest – alacsony száma. A 

következő táblázatból az látszik, hogy az egészségügyi szegmens jóval nagyobb ütemben 

gyarapodott a foglalkoztatottak számát tekintve, mint a többi tevékenységi terület 

összességében. 

 

14. táblázat: A nonprofit szervezetek fontosabb adatainak változása, 1995, 2000, 2005 
 

Egészségügyi 
Nem 

egészségügyi Megnevezés 
nonprofit szervezet 

Összesen 

1995 
Önkéntesek száma (fő) 47133 458079 505212 
Foglalkoztatottak száma (fő) 2751 66322 69073 

2000 
Önkéntesek száma (fő) 16830 391407 408237 
Foglalkoztatottak száma (fő) 6718 74062 80780 

2005 
Önkéntesek száma (fő) 16504 354939 371443 
Foglalkoztatottak száma (fő) 13217 82428 95645 

Forrás: Bocz-Kmetty, 2008 
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A foglalkoztatottak számát tekintve, tevékenységi csoportok szerint – Bocz János és 

Kmetty Zoltán (2008) jelentései alapján – kiemelkedők a mentőszolgálatok, valamint a 

mentális- és szenvedélybetegek kezelésére létrejött szervezetek (fontos tudni viszont, hogy 

két olyan tipikus területről van szó, ahol a korábbi közszolgáltatások kerültek átadásra 

nonprofit szervezetek számára, akik most nonprofit vállalkozásként működnek).  

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a rendszerváltást követő változások az egészségügyi 

nonprofit szervezetek jelentős számbeli megugrását hozták magukkal, a mennyiségi 

növekedés azonban – főleg az új alapításúaknál – nem feltétlenül jelent stabil szervezetet 

és olyan pénzügyi kondíciókat, amelyekre az állam egészségügyi tehervállalásának 

csökkentése alapozódhatna. Az egészségügy „nonprofitosításának” ma még számos dolog 

szab korlátokat: szervezeti kiforratlanság, anyagi gyengeség, törpe- vagy 

minimálszervezetek nagy száma, bújtatott profitorientáltság, az útkeresés átmeneti 

állapota. 

 

 

Az egészségügyi nonprofit szervezetek funkciói 

 

A leíró statisztikában (formális ismérvek) mellett a kilencvenes évek elejétől egyre inkább 

előtérbe kerültek a nonprofit szervezetek funkcionális szempontú értelmezései. Anette 

Zimmer szerint ennek a szemléletváltásnak az egyik magyarázata az, hogy a nonprofit 

kutatások erősen interdiszciplináris jellegűvé váltak, és ennek megfelelően a szervezetek 

társadalmi, politikai beágyazottsága kapott hangsúlyt (Zimmer 2002). A funkcionális 

megközelítések a szervezeteket az általuk betöltött funkciók, szerepeik szerint elemzik: 

azokra a kérdésekre keresik a választ, hogy miért és milyen célra jönnek létre, valamint 

milyen szerepeket vallanak magukénak, és milyen hatással van működésük a társadalomra. 

A funkcionális elemzések főképp a nonprofit szervezetek társadalmi, gazdasági és politikai 

szerepeit emelik ki. 

Sills megkülönböztette az egyesületek manifeszt és látens, valamint az egyének és a 

társadalom számára gyakorolt funkcióit. Utóbbihoz olyan funkciókat sorol, mint a 

közvetítés az egyén és a társadalom között, különböző kisebbségi csoportok integrációja a 

társadalomba, értékek megerősítése, kormányzás (amibe állami és helyi szinten az 

egyesületek bekapcsolódhatnak), társadalmi változások kezdeményezése és a 

hatalommegosztás. Az egyének számára betöltött funkciókat a társadalmi integráció 

biztosítása és a szervezeti készségek fejlesztése jelentik (hivatkozik: Papházi 1997). 

 

A következőkben a hazai sajátosságokat is figyelembe vevő funkcionális csoportosítások 

alapján arra törekedtem, hogy az egészségügyi szervezeteket elhelyezzem és jellemezzem 

a nonprofit szférában. Ebben nyújtott segítséget először is Szalai Júlia és munkatársai 
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1995-ben készített országos reprezentatív vizsgálata, amiben arra kerestek választ, hogy az 

egészségügyi szervezetek valójában mire jöttek létre, milyen szakmai és társadalmi 

csoportok igényeit elégítik ki, milyen fajta működés tartja életben őket (Szalai 1997):  

a) Gazdasági funkció: Az egészségügy válságát alapvetően gazdálkodási és financiális 

eredetűnek vallók az egészségügyi feladatokat (is) felvállaló szervezetektől 

egyrészt az egészségügyön belüli kínálati verseny növekedését várták, másrészt azt, 

hogy az új szereplők megjelenésével csökken az egészségügy pénzügyi 

kiszolgáltatottsága. 

b) Szervezeti, strukturális funkció: Az intézményrendszer feszültségeit (eltorzult 

szerkezet, erősen kórház centrikus felépítés) bírálók a non-profit egészségügyi 

szervezetektől az ágazat alkuképességének növekedését, a korábban elhanyagolt 

területek civil érdekképviseletének megjelenítését, és az egészségpolitika 

formálásában való tevőleges részvételét várták. 

c) Érdekképviseleti, hatalmi funkció: Az egészségügyi szolgáltatások egyenetlen 

fejlődésére is válaszul szolgálhat a civilek működése, a hagyományos orvoslás 

körébe tartozó szolgáltatások túlsúlyának visszaszorításával, a prevenció, a 

rehabilitáció, a mentálhigiénés gyógyítási formák megerősödésének, elterjedésének 

elősegítésével, valamint új szakmai elképzelések, alternatív gyógymódok 

kipróbálásával. 

d) Politikai funkció: az egészségügyi szolgáltatások krónikus alulfejlettségére 

lehetnek a civilek pozitív hatással, amennyiben a társadalmi nyomás hatására az 

egészségügy közszférán belüli hatalmi pozíciója megerősödhet, ezáltal az ágazat 

bőkezűbb költségvetési ellátásban részesülhet53. 

e) S mindezek közvetlenül társadalmi szerepet is kölcsönöznek az egészségügyi 

nonprofitoknak, hiszen a fenti célok teljesülése elősegítheti a különböző társadalmi 

csoportok szükségleteinek kielégítését, hozzájárulhat a társadalmi, területi 

egyenlőtlenségek csökkentéséhez, erősítheti a társadalmi integrációt. 

 

A betegszervezetek társadalomban betöltött funkciójához, jelentőségéhez nem fér kétség. 

A tartósan beteg, vagy a fogyatékossággal élő személyek és családjaik helyzetét, 

életminőségét a társadalmi környezet, ezen belül is a személyt körülvevő szociális háló 

minősége, szerteágazósága, teljességi foka határozza meg (Szabó 2003, Hegedűs 2001, 

Bukodi 2001). A társadalmi környezet felelősségét támogató, kevésbé támogató vagy 

kifejezetten ellenséges hozzáállásának jelentőségét Könczei György többször is 

hangsúlyozta írásaiban (Könczei 1992). A kapcsolatok, a tanulás, a foglalkoztatás, a 

társadalmi integráció fenntartása az egyik legnagyobb segítség a különböző betegséggel, 

                                                 
53 Magyarországon az egészségügy hagyományosan gyenge érdekérvényesítő ágazat volt mind a 
kormányban, mind a törvényhozásban. A rendszerváltás óta eltelt két évtizedben sem az egészség, sem az 
egészségügyi szektor reformja sokáig nem képezte a kormányzati politika fontos kérdését.  
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fogyatékossággal élők és családjaik számára, és ezek elősegítésében nyújthatnak rendkívül 

sok segítséget a civil szervezetek. 

 

Nem minden egészségügyi nonprofit szervezet végez azonban ilyenfajta tevékenységet, 

nyújt a beteg emberek és családjaik számára szolgáltatást, vannak, amelyek ettől eltérő 

célok érdekében jöttek létre. Többféle módon is csoportosíthatjuk az egészségügyi 

civileket. Működési céljaik, jogi formájuk, alapítóik, tevékenységük szerint érdemes 

további megkülönböztetést tenni közöttük (Bocz-Kmetty 2008:40 alapján): 

a) Forrásteremtő alapítványok: Intézményeket, szervezeteket, illetve meghatározott 

(főleg beteg) csoportokat, magánszemélyeket támogató egészségügyi szervezetek. 

Jellemzően alapítványok, sokat közülük kórházak, járó-beteg szakrendelések, 

bentlakásos intézmények gazdálkodási forrásainak kiegészítése, új műszerek 

beszerzése céljából alapítottak. 

b) Kórházakon, klinikákon belül alakult szolgáltató szervezetek, melyek azoktól 

nehezen elkülöníthetően, az állami feladathoz nagyon hasonló, de sokszor akár 

hiánypótló szolgáltatást is kínálnak. 

c) Az állam, a minisztériumok, az önkormányzatok által létrehozott, hagyományosan 

állami funkciók ellátására hivatott közalapítványok, közhasznú társaságok (mai 

nevén nonprofit gazdasági társaság). Salamon szerint az állam a szolgáltatások 

biztosítása érdekében rugalmassági, gazdaságossági, takarékossági megfontolásból 

szívesen fordul külső szervezetekhez (Salamon 1995). Ezek a szoros kormányzati 

ellenőrzés alatt működő, állami funkciókat ellátó, és valójában nonprofit 

vállalkozásként működtetett szolgáltató szervezetek. 

d) Betegszervezetek: főleg egyesületi formában működő, szolgáltató és 

érdekképviseleti szervezetek, meghatározott csoportok (krónikus betegek, 

egészségkárosultak, mentális betegek, szenvedélybetegek, fogyatékossággal élők 

stb.) érdekeinek képviselete, az egészséges életmódra tanítás vagy speciális 

egészségügyi és szociális problémákkal küzdő személyek, csoportok kezelésének 

elősegítése céljából. Az alapítók általában az érintettek vagy családjuk köréből 

kerülnek ki.  

 

Amikor a civilek egészségpolitikában való részvételének lehetőségeit kutatjuk, számos 

ponton a szervezetek további, funkcionális elkülönítése válik szükségessé: látnunk kell, 

létrejöttük motivációi, céljaik, tevékenységük, szerepeik alapján mi jellemzi az 

egészségügyi szegmenst. A szervezetek funkcionális jellemzésére számos – a hazai 

viszonyokra kidolgozott – modellt alkalmazhatunk, ezek közül itt csak néhány – a téma 

szempontjából adekvát – megközelítést emelnék ki. 

Siewert (Tocqueville-re visszavezetve) az egyesületeknek elsősorban politikai funkciókat 

szánt, melyek célja: 
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� a tagok demokratikus aktivizálása és a demokratikus politikai viselkedés begyakorlása; 

� politikailag aktív állampolgárok utánpótlása és kinevelése, valamint a politikai 

hivatalok betöltésére képes polgárok kiművelése; 

� a polgárok érdekeinek és szükségleteinek artikulálása, a helyi politika befolyásolása; 

� a tagok politikai képzése és véleményeinek befolyásolása (hivatkozik: Papházi 1997). 

 

Bartal Anna Mária (2004) klaszterelemzésen alapuló funkcionalista-strukturalista 

besorolása során cél- és érdekorientált csoportokat különített el, aszerint, hogy a 

szervezetek milyen szerepeket vehetnek fel. A nonprofit szervezeteknek hagyományosan 

két funkciójuk van: szolgáltatások nyújtása és az ellátottak érdekeinek a képviselete. 

Arányait tekintve – Bartal vizsgálatában – a célorientált csoportba a vizsgált szervezetek 

65%-a, míg az érdekorientált csoportba 35%-a tartozott. A következő táblázat a két csoport 

közti különbségeket mutatja. 

 

15. táblázat: A cél- és érdekorientált szervezetek jellemzői 
 

Célorientált szervezetek Érdekorientált szervezetek 
� működésük középpontjában saját szervezeti 

céljaik megvalósítása áll 
� csak kis részük tartozik ernyőszervezethez, 

szövetséghez 
� többnyire a feladathoz kerestek szervezeti 

formát 
� alacsony szervezeti professzionalizáció 

jellemző 
� tevékenységüket tekintve inkább 

közszolgáltatói és adományozói 
� széles kapcsolati háló tevékenységeik fedezete 

céljából 

� középpontban a képviselt csoportok 
érdekvédelme  

� gyakori az ernyőszervezeti tagság 
� sok tapasztalat az érdekvédelem területén 
� a szektor külső és belső érdekvédelmével 

kapcsolatos kérdésekre reagálnak 
� tevékenységükhöz választottak szervezeti 

formát, de szervezetépítési megfontolásokkal 
� többségük magasan professzionalizált 

szervezetileg 
� tevékenységüket tekintve inkább adományozói 

és közszolgáltatói 
Forrás: Bartal 2004. 

 

Bartal Anna Mária a szervezeteket tevékenységterületük szerint is megvizsgálva azt találta, 

hogy a két tipikusan közszolgálati területen működő csoport közül az oktatási-kutatási 

szervezetek inkább cél, míg az egészségügyi-szociális szervezetek inkább érdekorientált 

szervezeteknek mutatkoztak. 

 

Sebestény István a „nonprofit prizma” megalkotásakor először vállalkozott arra, hogy a 

Ki? Mit? Kinek? Hogyan? Miért? kérdések mentén, funkcionális megközelítésben is 

tipizálja, csoportosítja a szervezeteket (Sebestény 2001b). Ebben a mátrixban hét 

szervezettípust különböztet meg: önkiszolgáló, csoportkiszolgáló, közkiszolgáló, 

céltámogató, többcélú adományozó, közkiszolgáló adományozó és üzleti szervezetek. 
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Az előbbiekhez hasonló csoportokat írt körül Kuti Éva is, aki tevékenységük, funkcióik 

alapján a következő szervezettípusokat különítette el (Kuti 1998): 

a) adományosztó szervezet 

b) adománygyűjtő szervezet 

c) szolgáltatásokat nyújtó szervezet 

d) érdekvédelmi, önsegélyező, társadalmi érintkezést szolgáló klubjellegű szervezet. 

 

Sebestény István és Kuti Éva fenti kategóriáit további finomelemzésnek vethetjük alá, 

amennyiben egy-egy szempontot kiemelünk. Az ön-, a csoport- és a közkiszolgáló 

egyesületeket Papházi Tibor egy vertikális skálán, azok intézményesültsége alapján 

további típusokra bontja (Papházi 1997:25): 

a) Normál egyesületek: működésük folyamatos, rendszeres tevékenységet végeznek, 

de ez nem jelent feltétlenül mindennapos ügyvitelt, nem feltétlenül van fizetett 

alkalmazottjuk; 

b) Minimálegyesületek vagy „alig egyesületek”: a normál egyesületek alatti szint, ahol 

már létezik valamiféle kezdetleges szervezet és valamilyen tevékenységet is kifejt, a 

szervezet azonban nem jól kiépített, működése nem folyamatos, nem eléggé 

intenzív, hiányoznak az aktív tagok, egy-két ember működteti névlegesen a 

szervezetet; 

c) Csúcsszervezetek vagy „több mint egyesületek”: a normál egyesület feletti szint, 

bürokratikus szervezetek fizetett alkalmazottakkal, üzemszerű működés jellemzi, a 

legnagyobb bevétellel rendelkeznek. 

d) Léteznek továbbá Papházi kategóriái között olyan szervezetek is, amelyek a 

minimálegyesületek alsó intézményesültségi fokát sem érik el, tulajdonképpen 

nincsenek is, csak papíron, ezek a fantomegyesületek. 

Az intézményesültség legfontosabb változói itt a következők voltak: a szervezet 

létrejöttének oka, céljai, az ezzel konzisztens folyamatos működés, bürokratikus jelleg, 

állandó ügyvitel fizetett alkalmazottakkal, és a bevétel nagysága. 

 

A funkcionális megközelítések sorából kiemeltem Zauner intézményi közelséget vizsgáló 

kategóriáját (Zauner 2002). Erre a csoportosításra dolgozatomban azért van szükség, mert 

a hatékony működést előfeltételezésem szerint nagy mértékben meghatározzák a 

szervezetek külső kapcsolatai, nemcsak a saját szférában, hanem a különböző társadalmi 

alrendszerekhez (politika, egészségügyi, szociális szféra, jogrendszer stb.) való 

kapcsolódásuk révén egyaránt. Zauner szerint a civil szervezetek sikeres működéséhez 

egyfajta nyitottság, a partnerekhez való kapcsolódás képessége szükséges. 
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A kapcsolódási képesség alapján különféle funkcionális típusokat különíthetünk el: 

a) Állam/önkormányzat környezetében, azzal szoros kapcsolatban működő szervezetek, 

nemcsak anyagi, hanem szervezeti, személyi szinten is; 

b) Gazdaságközeli szervezetek, ahol a költségvetés nagy része a szolgáltatások 

nyújtásából, egyéb vállalkozói tevékenységből származik, működésükben a 

monetáris jelleg dominál, a nonprofit forma választását erős racionális (gazdasági, 

adózási) szempontok befolyásolták; 

c) Bázisközeli nonprofit szervezetek: karitatív szervezetek, érdek- és 

szolidaritáscsoportok, ahol a tevékenység főleg a tagságra irányul, az önkéntességre 

alapozva. 

 

A fenti kategóriák leírását követően a vizsgálat tárgyát képező egészségügyi nonprofit 

szervezetek nonprofit szférában való elhelyezésére törekedtem. A Sebestény István (2001) 

által bemutatott szervezettípusok közül a vizsgált egészségügyi nonprofit (főleg beteg-) 

szervezetek szolgáltató és érdekvédelmi tevékenységükkel leginkább az „önkiszolgáló”, 

nagyon ritkán a „csoportkiszolgáló” kategóriákba sorolhatók be. Egyetlen olyan 

gyógyszergyár által létrehozott alapítvány került be a vizsgálati mintába, amely egyfajta 

köztes helyzetben állt az „üzleti” és az „önkiszolgáló” szervezettípus között, ahol a 

gyógyszercég támogatja a betegek (nagyon sokba kerülő) gyógykezelését és a betegséggel 

kapcsolatos tudományos kutatásokat. Sebestény csoportosításához hasonló szempontok 

alapján tudjuk elhelyezni az egészségügyi civileket Kuti Éva (1998) kategóriái alapján, ha 

a szervezeteket tevékenységük, funkciójuk alapján azonosítjuk. Ez alapján a 

betegszervezeteket leginkább a „szolgáltatásokat nyújtó szervezet” és az „érdekvédelmi, 

önsegélyező, társadalmi érintkezést szolgáló klubjellegű szervezetek” kategóriákkal 

jellemezhetjük. A KSH által közzétett tendenciákat figyelembe véve pedig, a szolgáltató 

funkció erősödéséről lehet beszámolni (jóllehet a kettőt nem lehet élesen elválasztani 

egymástól). 

Papházi Tibor (1997) szervezettípusai közül, melyeket az intézményesültség foka alapján 

azonosított, az egészségügyi nonprofit egyesületek, alapítványok egy része 

„normálegyesületnek” mondható. A legtöbben azonban azok a „törpék” vannak, amelyek 

jóllehet a tagok számára bizonyára nagy jelentőséggel bírnak, inkább 

„minimálegyesületnek” vagy „alig egyesületnek” tekinthetők. Az általam vizsgált 

mintában kevés volt az ún. „erős” civil szervezet, négy-öt olyan szervezetet lehet 

megemlíteni, melyek „csúcsszervezetek” Papházi kategóriái szerint. Ők már több éve, 

intenzíven, eredményesen és tudatosan alakítják kapcsolatukat az állammal 

(önkormányzattal). Zauner intézményi közelséget vizsgáló csoportosítása alapján az 

egészségügyi szervezetek körében jóllehet találhatunk az „állam/önkormányzat 

környezetében, azzal szoros kapcsolatban működő szervezetet”, és a „gazdaságközeli” 

típusnak megfelelőt is, túlnyomó részben „bázisközeli” nonprofit szervezetekkel 
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találkozhatunk. Azaz főleg olyan karitatív szervezetek, érdek- és szolidaritáscsoportok, 

ahol a tevékenység főleg a tagságra irányul, az önkéntességre alapozva. 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy a szervezetek definíciójának számához hasonlóan a 

nonprofit szektornak tulajdonított funkciót is nagyon sokfélét találunk. Az egészségügyi 

szegmenst nagyrészt a kis méretű, kevés bevételből gazdálkodó, szűkebb területet lefedő, 

főleg a tagságra irányuló önkéntes szerveződések alkotják. 

 

4. Nemzetközi kitekintés 

 

Az európai egészségpolitikák iránykeresései 

 

Az európai államok hasonló problémákkal néznek szembe az egészségügyi rendszer 

szempontjából. Alapvető kihívás az egészségügyi kiadások alakulásának befolyásolása, 

mely az egyre többe kerülő technológia, gyógyszerek, és az ezzel szemben megjelenő 

ellátás iránti felfokozott szükséglet szembenállásából adódik. Ezt fokozzák a demográfiai, 

társadalmi folyamatok, a népesség öregedése, az időskorúakra jellemző krónikus 

megbetegedések megszaporodása stb. is (Orosz 2008). Az egészségügyi reformok alapvető 

célja a finanszírozhatóság mellett a hatékonyság és minőség javítása, a fogyasztói 

elégedettség javítása. Az egészségpolitika nem tartozik az ún. közösségi politikák körébe, 

az megmaradt a nemzeti szintű irányítás-szervezés alatt. Jellemző tendencia azonban az 

EU egészségpolitikájában a közös értékek és alapelvek megerősítése54, és jól 

megfigyelhető tendencia az országokban a hosszú távú stratégiai tervezés előtérbe 

helyezése (Orosz 2008). 

 

 

A civilek szerepe az egészségpolitika alakításában, nemzetközi összehasonlításban 

 

A világ országainak nonprofit szektora közötti eltérésekről, hasonlóságokról Salamon és 

Anheier (1995) által, a kilencvenes évek közepén készített nagy volumenű, nemzetközi 

összehasonlító elemzéséből nyerhetünk átfogó képet. A tanulmány alapján elmondható, 

hogy a közép-kelet-európai országokban a nonprofit szektornak a kettősség a 

legjellemzőbb tulajdonsága. Ezt a két kutató az államszocialista korszak öröksége 

továbbélésének tulajdonítja, melyre a kultúra és rekreáció, valamint a szakmai 

érdekképviseletek és egyesületek viszonylag erős pozíciója utal (ez a két terület volt 

ugyanis, melyet az elmúlt rendszer nemcsak tűrt, hanem támogatott is). A nonprofit 

                                                 
54 „Közös értékek és alapelvek az Európai Unió egészségügyi rendszereiben” dokumentum (2006/C146/01) 
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szervezetek ugyanakkor a jóléti államhoz leginkább kötődő területeken, a szociális 

ellátásban, az egészségügyben és az oktatásban a nyugati államokhoz képest csak 

korlátozottan működnek. Salamon-Anheier a nonprofit szektor fejlesztését és 

hatékonyabbá tételét illetően a régióban elsősorban három területet jelölt meg a 90-es évek 

közepén: ez a törvényesség erősítése, a szakmai fejlődés feltételeinek megteremtése, 

valamint a pénzügyi források biztosítása. A pénzügyi alap megteremtésénél 

hangsúlyozzák, hogy a szektornak szüksége van magánadományokra, az intézményi 

támogatásoktól való függetlenedés érdekében, a további fejlődéshez azonban 

elengedhetetlenek az állami forrásból származó bevételek, melyek Európa más országaiban 

„a nonprofit növekedés motorjává váltak” (Salamon-Anheier 1995:46). 

 

Az egészségügyi szegmens tekintetében az országok között igen nagy különbségek vannak 

(Salamon-Anheier 1995). Ennek hátterében az állami szerepvállalás, a felmerült 

szükségletek állami, piaci és nonprofit szektor általi kielégítése mentén történelmileg 

kialakult eltérések, különböző társadalmi tradíciók, politikai, ideológiai motivációk állnak. 

A nagyobb ország-csoportokat összehasonlítva kiugróak a különbségek, ha a szervezetek 

által foglalkoztatottak arányát nézzük. A nem európai fejlett országokban a szektorban 

foglalkoztatottak 35, a nyugat-európai országokban 22, míg a volt szocialista országokban 

mindössze átlagosan 8%-uk volt egészségügyi szervezeteknél alkalmazásban (Bocz 2001). 

Magyarország a vizsgált időszakban (1995) ebből a szempontból még a sor végén 

helyezkedett el a maga 4,5%-ával, a foglalkoztatottak aránya azóta, az egészségügyi 

szegmensben a szektor egészéhez viszonyítva, 13,8%-ra nőtt (2005-ös adatok). Az adatok 

közti kirívó különbségek azt jelzik, hogy míg Nyugat-Európa országaiban az állam és a 

nonprofit szervezetek közötti munkamegosztás kialakulása jellemző (ahol a szervezetek az 

államtól kapják a bevételeik zömét), addig Magyarországon – nem definiált módon – a 

kormányzat az egészségügyi nonprofit szféra kiegészítő jellegére szorítkozik. Másképp 

fogalmazva, azokban az országokban, ahol intézményesült együttműködés alakult ki a két 

szféra között, az egészségügyi szervezetek mind a nonprofit szektorban, mind az 

egészségügyi szolgáltatók között ma már rendkívül fontos szerepet játszanak a társadalmi 

szükségletek kielégítésében (Bocz 2001).  

 

A nemzetközi összehasonlító vizsgálatokból tudjuk, hogy az egészségügy területén – az 

USA mellett – Németországban található nagymértékű nonprofit részvétel. 

Németországban a kórházak kb. egyharmadát működtetik nonprofit keretek között, ezek 

többsége a szektorban döntő súllyal rendelkező hat nagy jóléti egyesület valamelyikéhez 

kapcsolódik (Kinyik-Vitál 2005). Olaszországban is megfigyelhető hasonló 

decentralizációs folyamat, amely során egy 1977-es törvény az egészségügyi és szociális 

ellátásokat az önkormányzatok hatáskörébe utalta, amelyek – intézményhálózat hiányában 

– egyre inkább támaszkodnak a nonprofit szervezetekre. 
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A nagy nemzetközi szervezetek munkájában is kiemelt szerep jut a nonprofit 

szerveződéseknek, kezdeményezéseknek. A civilek legtöbbször olyan területen vállalnak 

feladatot, ahol megoldatlan problémák jelentkeznek, melyekkel az államok nem nagyon 

tudnak mit kezdeni. A civil szervezetek innovatív eljárásokkal, rendkívüli 

rugalmasságukkal, nemzetközi önkéntes teamek szervezésével, hiánypótló funkciót 

töltenek be a világ egészségügyi kérdéseiben. 

 

 

A WHO és a civil szervezetek 

 

A WHO hosszú és sikeres múltra tekint vissza a civil és nem kormányzati szervezetekkel 

való együttműködésben. Amikor világossá vált az egészség kapcsolata a szegénységgel, az 

egyenlőtlenséggel, a WHO partnereinek száma megnövekedett. Az egészségügyi 

tevékenység ma már nem kizárólag az egészségügyi szakemberek területe, szerepet kapnak 

benne a politikusok, a közgazdászok, a jogászok, a kommunikátorok és a 

társadalomtudósok is. A Civil Társadalom Kezdeményezés 2001-ben azért jött létre (WHO 

2002), hogy megerősítse a WHO és a civil társadalom kapcsolatait. Kiindulópontja, hogy 

az állampolgári, politikai és gazdasági jogokon kívül az egészséghez való jog is fontos 

része az emberi jogoknak. A WHO-val való civil együttműködés néhány alábbi példája 

ennek megvalósítására világít rá. 

Serdülők Mongóliában projekt: A WHO felismerte, hogy minden program sikerességének 

kulcsa, hogy azok, akiket megcéloz, részt vehessenek a kialakításában. A Mongol 

Egészségügyi Minisztérium, a WHO, az ENSZ és a civil szféra különböző szervezeteinek 

összefogásában olyan projekt született, melynek célja az volt, hogy az egészségügyi 

szolgáltatások kialakításában és kivitelezésében közvetlen szerep jusson a civil 

társadalomnak.  

A reprodukciós jogok védelme: A női jogok védelmezése érdekében fellépő civil 

szervezetek arra hívták fel a figyelmet, hogy a családtervezési programok majdnem 

kizárólagosan a termékenység visszaszorítására fókuszálnak. A nők viszont aggódnak a 

fogamzásgátlással való esetleges visszaélések, és a termékenységi kutatások során 

tapasztalható etikai standardok hiánya miatt. Nyomásukra az 1994-es kairói Népesedési 

Konferencia többek között ezeket a pontokat tárgyalta, és az ott kidolgozott Kairói 

Nyilatkozat és Akcióterv áttörést okozott a reprodukciós egészség és jogok terén. 

A nők elleni erőszak megelőzése: A helyi és nemzeti kutatással foglalkozó intézetek, női 

civil szervezetek a WHO-val együttműködve végeztek 1997-ben kutatást a női egészség és 

a családon belüli erőszakra vonatkozóan, több országra kiterjedően. A vizsgálat 

eredményeit arra használták fel, hogy érzékenyítsék a lokális vezetőket, belefoglalják az 

erőszak megfelelő kezelését az egészségügyi tananyagokba, és hozzákezdjenek egy ellátó 
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hálózat kiépítéséhez Bangladesben, Brazíliában, Japánban, Namíbiában, Peruban, 

Tanzániában, Thaiföldön és Szamoán. 

Konzultáció a fogyatékkal élőkkel: A fogyatékosságról alkotott hagyományos medikális 

modell átalakult, és mára már társadalmi aspektusokat is magába foglal. A változó 

fogalmakra válaszolva a WHO és a Norvég Szociális Minisztérium a Gondozás 

Újragondolása Kezdeményezés és Konferencia keretein belül egy asztalhoz ültette a 

fogyatékkal élők civil csoportjait és a döntéshozókat. A résztvevők segítettek a WHO-nak 

abban, hogy megfelelő ajánlásokat dolgozzanak ki a kormányok részére. A tárgyalások 

középpontjában a következő témák álltak: a tudatosság növelése, orvosi ellátás, 

rehabilitáció és támogató szolgálatok.  

 

A népegészségügyi kampányok támogatása 

 

A nonprofit szervek új perspektívákat, forrásokat és fejlődési lehetőségeket mutatnak fel, 

ezáltal nagyban hozzájárulhatnak a kormányok és a WHO népegészségügyi programjainak 

és kampányainak végrehajtásában. Különösen hatékonyak lehetnek a peremhelyzetre 

került társadalmi csoportok elérésében, a közügyekben való részvételben, és a szolgálatok, 

illetve a jogvédelem területén. 

Az epilepszia stigmatizációjának leküzdése: Ha az epilepsziás betegek hozzáférnének a 

rendelkezésre álló kezelésekhez, a többségük normális életet élhetne ahelyett, hogy 

félelem, megbélyegzés és diszkrimináció tárgyait képeznék. Több mint 80 ország civil 

szervezetei vettek részt a WHO Epilepszia-ellenes Globális Kampányában 1997-ben. 

A gyermekbénulás megszüntetése: A járványos gyermekbénulás megszüntetéséért indított 

kezdeményezésnek köszönhetően az akció első éve, 1998 óta 99,8%-kal sikerült 

csökkenteni a betegség előfordulását a világban. A kampány legfőbb partnere a Rotary 

International nonprofit szervezet volt. Fő tevékenységük során az összes költség 20%-át 

fedező pénzügyi alapot hoztak létre. 

 

Segítség vészhelyzetben 

 

Háborús konfliktusok, polgári forrongások, természeti és emberi katasztrófák a világon 

bárkit érhetnek. Ilyen esetekben gyakran összeroppan az alapvető egészségügyi ellátás, és 

a másodlagos betegségek több ember életét követelik, mint az először kialakult 

vészhelyzet. A szükséget szenvedő emberek elérése gyakran kizárólag a civil szervezetek 

által lehetséges, akik ilyenkor az egészségügyi szolgáltatások 70-95%-át nyújtják. 

A malária visszaszorítása: A malária okozta – éves szinten egymillió – elhalálozás 90%-a 

a Szaharától délre fekvő országokban történik. A globális együttműködés által felállított 

Technikai Támogató Hálózat szerint „az intézmények lassúak, ezért a nonprofit (nem-

kormányzati) szervezetekre van szükségünk, hogy gyorsan cselekedhessünk”. 
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A helyi erőforrások növelése 

 

A WHO egyik fő feladata, hogy a tagállamokkal és a civil társadalommal együttműködve 

erősítse a nemzeti és lokális egészségügyi rendszereket. 

A higiénés viszonyok javítása egy indiai nyomornegyedben: India sok részében súlyos 

probléma a vízhez és a higiénés eszközökhöz való hozzáférés. A városi lakosság gyors 

növekedése nyomornegyedeket eredményezett, ahol hiányoznak az alapvető higiénés 

eszközök, úgymint folyóvíz, vécék, és szeméttárolók. Az ilyen helyek a betegségek, 

járványok melegágyai, és sokszorosára növelik a gyermekhalandóságot. A kialakult 

helyzeten a WHO Dél-Keleti Regionális Irodája és a civil szervezetek között létrejött 

együttműködések olcsó vécékkel, víztisztító rendszerekkel és önkéntesekkel igyekszik 

segíteni. 

Kambodzsa egészségügyi szektorának megújítása: Az 1990-es években bekövetkezett 

politikai változások után létrejövő stabilabb helyzet és új adminisztráció Kambodzsában 

alkalmat adtak arra, hogy a WHO együttműködhessen a nemzeti hatóságokkal és a 

nonprofit szervezetekkel, hogy újra felépítsék és megerősítsék az egészségügyi szektort. 

Nonprofit szervezetek feltérképezése Afrikában: A WHO egy információs bázist kívánt 

létrehozni a kormányzatok és nemzetközi ügynökségek számára, ugyanis a civil 

társadalom szereplőiről nem volt teljes a kép. A feltérképezés során kiderült, hogy az 

afrikai civil szervezetek viszonylag fiatalok (az 1990-es években alakultak), és általában a 

fővárosok körül helyezkednek el, 50-75%-uk az egészségügyi szektorban aktív. A 

nemzetközi civil szervezetek jelenléte a szükségállapotban lévő országokban növekedett. A 

beszámoló ajánlásokat is tett a civil szervezetek hatékonyabb működésére vonatkozóan. 

 

Szakemberek közreműködése 

 

A WHO egyik fő feladata, hogy különböző népegészségügyi területen elméleti és 

gyakorlati protokollokat dolgozzon ki, amelyek a legfrisebb tudományos ismereteken és 

szakmai egyetértésen alapulnak. Például: 

� információ biztosítása vízügyi és higiénés szakembereknek: a Nemzetközi Víz Társaság 

részéről civil szervezettel való együttműködésben; 

� tankönyv készítése bábák számára: szintén a civil szervezetekkel való 

együttműködésben. 
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A magánszektor érdekeinek ellensúlyozása 

 

A népegészségügy hangsúlyozása során a WHO gyakran találja szemben magát a 

gazdasági és a politikai érdekekkel. A civil szervezeteknek elengedhetetlen szerep jut 

abban, hogy a közérdekeket ne kebelezzék be a magánérdekek. 

Gyógyszeradományok irányelveinek kidolgozása: A gyógyszerekre szükség van az 

egészségvédelemben. Ám a gyógyszeripar politikája néha ellentétes irányba mutathat, mint 

amire a népegészségügynek szüksége lenne. Az adományozott gyógyszerekre sokszor 

nincs szükség, nem biztonságosak, vagy nem megfelelők. A WHO civil és más 

szervezetekkel együttműködve 1996-ban elkészítette a Gyógyszeradományok Irányelvei 

című kiadványát, amelynek pozitív következményei lettek. 

Dohánycégek elleni tevékenység: A dohányzás a legnagyobb megelőzhető halálok, amely 

évente több millió ember életébe kerül. A WHO Dohánymentesség Kezdeményezése a 

dohánykampány ellensúlyozását igyekszik megvalósítani. Felfedi a dohány lobbit és a 

dohányzással összefüggő tényeket azáltal, hogy a média és az egészségügy résztvevőit 

ellátja a megfelelő információkkal és eszközökkel. Ebben világszerte 30 országban segítik 

civil szervezetek is. 

A civil szervek nagy segítséget nyújtanak végül az adatok és feedback biztosításában is a 

WHO programjainak hatékony működése elősegítése szempontjából. 

 

5. Civilek a helyi egészségügyi feladatok ellátásáb an és a helyi politika 

alakításában Magyarországon 

 

A civil szerveződések nyolcvanas években megindult lassú növekedése Magyarországon a 

politikai rendszerváltozást követően rendkívül felgyorsult, az újjáéledő civil szektorral 

hosszú éveken keresztül azonban sem a kormányzat, sem az önkormányzatok nem tudtak 

mit kezdeni. A szemléletváltást a szolgáltató közigazgatás eszménye és az európai uniós 

csatlakozás hozta meg (Domaniczky 2006). A civil szektor legutóbbi néhány éves 

fejlődésében az egyik legfontosabb fejlődési területté vált a lakosság szolgálata, az 

önkormányzatokkal együttműködve. Kölcsönös szükséglet hozta létre, kényszeríttette ki 

ezt az együttműködést a közösségi szolgálatok minden területén. Az önkormányzatok 

nehéz anyagi helyzete a legsúlyosabb motiváló tényezője ennek a pozitív folyamatnak 

(Zám 2001). A növekvő gazdasági problémákkal, illetve a növekvő fogyasztói 

szükségletekkel az önkormányzatok szolgáltató funkciói kerültek veszélybe. Az 

önkormányzatoknak meg kellett keresniük az együttműködésben rejlő lehetőségeket a 

piaci szektorral és a nonprofit szektorral, helyzetük javítása érdekében. 
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A nonprofit szervezetek szolgáltatásokba történő bevonását a nonprofit kutatók több 

tényezővel magyarázzák. Egyes elemzések a kis költségekre, a nagyobb rugalmasságra, a 

marginális csoportok jobb elérhetőségére, a kisebb bürokráciára hivatkoznak (Bocz 2001). 

Mások a szolgáltatók és az ellátottak közötti kisebb távolságot hangsúlyozzák, és sokan 

említik a nonprofit szervezetek innovatív szerepét a speciális problémákkal küzdő 

társadalmi csoportok (pl. szenvedélybetegek, fogyatékosok, krónikus betegek stb.) 

megsegítésében, a hátrányos helyzetű csoportok érdekeinek képviseletében és a társadalmi 

szolidaritás erősítésében. Hasonlóan fontos érv azonban a nonprofit szervezetek 

bevételszerző képessége, illetve az, hogy az állam ritkán képes eleget tenni az összes 

társadalmi szinten felmerült igénynek, melyek sok esetben a piacra és a nonprofit szektorra 

hárulnak. 

 

Kormányzati szinten 1998 után a Miniszterelnöki Hivatalon belül létrejött a Civil 

Kapcsolatok Főosztálya, majd fokozatosan megjelentek a minisztériumokban a civil 

referensek, akik megkezdték a kapcsolatfelvételt a civil szervezetekkel. Civil szektorral 

kapcsolatos feladatot kapott az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal is, mely később a 

szociális tárca részévé vált. A civil szervezetek jelentősége jogszabályi szinten is 

elismerésre került. A támogatási rendszer kidolgozásában fontos lépés a Nemzeti Civil 

Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény, illetve anyagi téren ugyanilyen előrelépést 

hozott a közérdekű önkéntes munkáról szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény. Nem valósult 

meg viszont a civil érdekképviselet. Jóllehet vannak kezdeményezések – a magyar civil 

szektor máig nem tudott létrehozni olyan legitimnek tekinthető érdekképviseleti 

szervezetet, amely a kormányzatok megfelelő tárgyalópartnerévé vált volna a civil szektort 

érintő ügyekben (Bartal 2005:211). 

 

A közigazgatás és a civil szektor kapcsolatának jelenlegi formáinak kifejlődéséhez idő 

kellett. A rendszerváltást követő legfontosabb eseményeket összegyűjtő elemzésekből 

kiderül, hogy a kezdeti lépéseket főleg eseti jellegű pénzosztások jellemezték 

(Domaniczky 2006). Később az önkormányzatok egyre inkább kezdték felfedezni a 

településen működő civileket, programok, rendezvények megvalósításába vonták be őket. 

A következő lépcsőfokot az együttműködési megállapodások megkötése jelentette – 

amikor az önkormányzatok felismerték, hogy a közfeladatok megvalósításába civilek is 

bevonhatók és ezzel pénzt lehet megtakarítani, és lakossági igényeket kielégíteni tudó, 

igényes szolgáltatások nyújthatók. Ezek a megállapodások kezdetben a szociális szektorra 

szorítkoztak, ma már azonban kiterjednek több területre is. Egyes önkormányzatok civil 

pályázati rendszert hoztak létre, aminek kapcsán egyre több szervezettel kerültek 

kapcsolatba, ami maga után vonta egy önálló feladatkör, a civil referensi státusz 

létrehozását a polgármesteri hivatalokon belül. Ez a kapcsolat számos előnnyel járt 

mindkét fél részére. 
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16. táblázat: Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködéséből származó előnyök 
a két fél számára 

 
ELŐNYÖK AZ ÖNKORMÁNYZAT 

SZÁMÁRA 
ELŐNYÖK A CIVILEK  

SZÁMÁRA 
� kötelező feladatok elvégzése 
� demokrácia kiteljesítése 
� nyilvánosság megteremtése 
� hatékony kapcsolattartás a 

lakossággal 
� információs transzfer az 

önkormányzat kezében 

� forrásszerzés céljaik 
megvalósításához: anyagi, 
természetbeni, egyéb 

� könnyebb és gyorsabb 
információhoz jutás (pályázati 
lehetőségek, új jogszabályok, 
fejlesztési információk stb.)  

Forrás: Domaniczky, 2006. 

 

A közfeladat ellátás hazai tapasztalatai 

 

A politikai-gazdasági-társadalmi változások következtében az állam szerepe átértékelődött, 

a központi állam közfeladatokban való szerepvállalása csökkent, a feladatellátás a helyi 

önkormányzatok szintjére tolódott. A decentralizációs folyamatra vonatkozó kutatások 

gyakori tanulságai között szerepel azonban az a megállapítás, hogy a helyi 

önkormányzatok nem képesek bizonyos közfeladatok biztosítására vagy az egyes feladatok 

ellátását korlátozottan, nem megfelelő szakmai színvonalon és hatékonysággal képesek 

csak megvalósítani. Emellett a közfeladatok biztosításában jelentős területi és ágazati 

különbségek figyelhetők meg, a helyi önkormányzatok finanszírozási helyzetével, 

lehetőségeivel összhangban. A decentralizációs folyamatok következtében a szolgáltatási 

rendszerek többszektorossá váltak a különböző ágazatokban. 

 

A nem állami szervezetek közfeladatok ellátásba való bekacsolódását a ’90-es évek során 

született jogszabályok (állami szervek működtetésére vonatkozó és ágazati törvények) 

teremtették meg55. Ágazatonként eltérő, hogy a jogszabály milyen formában teszi lehetővé 

a nem állami szervezetek számára a közfeladat-ellátást és milyenek a finanszírozási 

lehetőségek az egyes területeken. 

Ahogy korábban bemutatásra került, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi (többször 

módosított) LXV. törvény (Ötv.) részletezi a helyi önkormányzat feladatait, ez a felsorolás 

azonban nem taxatív, azaz nem teljes körű, és nem is jelentenek valamennyi önkormányzat 

számára teljes terjedelemben teljesítési kötelezettséget. A felsorolt feladatok között 

találunk kötelező és önként vállalható feladatokat. Ez alapján a települési önkormányzat 

köteles gondoskodni – többek között – az egészségügyi és szociális alapellátásról, melyet a 

jogszabály olyan minimális (ún. obligatórius) feladatnak jelöl meg, mely elengedhetetlenül 

szükséges a helyi közösség alapfokú ellátásához. A feladatok mélységét az Ötv. nem 

                                                 
55 A közfeladatokat a Ptk. 74/G §-a határozza meg általánosan. Ez alapján közfeladatnak minősül az állami 
vagy a helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról – jogszabály alapján – az államnak vagy az 
önkormányzatnak kell gondoskodni. 
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határozza meg, azok más törvényekben (ágazati törvényekben vagy a Hatásköri 

törvényben56) kerülnek kifejtésre. A kötelező feladatokon túl a helyi önkormányzat önként 

vállalhatja minden olyan helyi feladat megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv 

hatáskörébe. Ugyanakkor a kötelező feladatok teljesítése mindig prioritást élvez az önként 

vállalt feladatokkal szemben. 

 

Az önkormányzatok nem intézményfenntartásra, hanem szolgáltatásbiztosításra 

kötelezettek. A feladatok ellátását az önkormányzatok saját intézmény alapításával is 

elláthatják, élve a szervezetalapítás szabadságával57. A nonprofit jellegű intézmények 

közül a közhasznú társaság (2007-től gazdasági nonprofit szervezet) és a közalapítvány az, 

amelyet az önkormányzatok is létrehozhatnak a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása 

érdekében. Ugyanakkor a törvény előírja az együttműködést a lakosság önszerveződő 

közösségeivel is, amelyet az önkormányzatoknak az SZMSZ-ben kell rögzíteni (Ötv. 8 § 

(5) bekezdés). 

 

Az egyes feladatok ellátását mélyebben az ágazati törvények szabályozzák. Míg a 

közfeladatok egyes területei közül három – a szociális ellátások, a közművelődési és a 

kulturális feladatok és a közoktatás – területén a jogi keretek kitágítása együtt járt az adott 

ágazatok többszektorossá válásával, a nem állami fenntartók és működtetők 

megjelenésével, addig más területeken, az egészségügy területén is, ez a hatás elmaradt 

(Kinyik-Vitál 2005). Az egészségügyi törvény többé-kevésbé ugyan lehetőséget ad a nem 

állami szervezetekkel történő együttműködésre, az önálló intézményalapításra, de a 

szerződéses feladat-ellátás kereteit nem határozza meg pontosan. 

 

A szerződéses feladatátvállalás gyakorlatának elemzésekor a KSH adataira 

támaszkodhatunk (KSH 2002)58. Ezek szerint az 1996-2000 közötti időszakban a 

szerződéses kapcsolatok száma megduplázódott, egyes területeken megjelenésük 

fokozódott. A közigazgatási státusz alapján a főváros, a megyeszékhelyek és a városok 

gyakrabban kötnek feladat-ellátási szerződést nonprofit szervezetekkel, mint a községek. 

Szervezeti forma szerint az egyesületi dominancia figyelhető meg. A következő táblázat az 

egyes tevékenységterületeken regisztrált szerződéses kapcsolatokat mutatja (az 

                                                 
56 1991. évi XX. törvény 
57 Ötv. 9 § (4) bekezdése: „A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából 
önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet (a továbbiakban együtt intézmény) alapíthat, kinevezi 
a vezetőket.” 
58 A KSH szerződéses viszonynak tekintette, ha az önkormányzat, saját hatáskörébe tartozó közcélú feladatok 
elvégzését részben vagy egészben – írásbeli szerződés alapján – tőle független nonprofit szervezetre ruházza 
át. Az adatok szintjén azonban megkülönböztette egymástól az olyan szerződéses kapcsolatokat, amelyeket 
az önkormányzat valamely nonprofit szervezettel köt, de azt pénzben nem támogatja, valamint azokat a 
kiszerződési formákat, amelyek esetében az önkormányzat pénzbeni támogatást nyújt a feladat 
biztosításához. Elkülönítette továbbá saját a alapítású szervezeteket, illetve az önkormányzattól független 
szervezeteket. 
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egészségügy és a szociális ellátásra vonatkozóan csak összevont adatok állnak 

rendelkezésünkre). 

 

17. táblázat: A szerződéses viszonyban álló nonprofit szervezetek száma és aránya az egyes 
tevékenységterületek szerint, 1996, 2000 

 
Szerződéses viszonyban álló 
nonprofit szervezetek, 1996 

Szerződéses viszonyban álló 
nonprofit szervezetek, 2000 Tevékenység 

száma aránya, % száma aránya, % 
Oktatás 134 14,8 
Kultúra 135 14,9 

336 20,2 

Egészségügy, szociális ellátás 173 19,1 130 22,9 
Település- és gazdaságfejlesztés 195 21,5 116 20,5 
Bűnözés megelőzése, 
állampolgári védelem 33 3,7 27 7,8 
Sport, hobbi, szabadidő 142 15,7 52 21,8 
Egyéb 93 10,3 36 6,8 
Összesen 905 100,0 1666 100,0 

Forrás: KSH, 1998, 2002 

 

A 2000-es adatokban nem volt túl nagy a közhasznú társaságok aránya, ami azzal 

magyarázható, hogy a gyakorlatban az önkormányzatok sok esetben az általuk létrehozott 

közhasznú társaságok feladatkörébe utalják saját feladataikat, és nem kötnek velük 

szerződést, hanem helyi rendeletben teszik ezt. 

 

A Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ munkatársai 2005-

ben az állami és a nonprofit szektor közötti feladatmegosztás vizsgálatára vállalkoztak a 

közfeladatok biztosítása terén. A nonprofit szervezetek által történt szerződéses 

feladatátvállalás sajátosságainak, az önkormányzat és a szervezetek közti kapcsolat 

minőségének elemzését Kinyik Margit és Vitál Attila szociológusok tették közre59 (Kinyik-

Vitál 2005), mely során a legfontosabb megállapításaik a következők voltak: 

� Attitűdjeik vonatkozásában jelentős eltérés tapasztalható azok között az 

önkormányzatok között, akik már rendelkeznek, és azok között, amelyek nem 

rendelkeznek szerződéses kapcsolattal. A tapasztalattal bírók megítélése sokkal 

pozitívabb; 

� A magyar települési önkormányzatok erősen ragaszkodnak a közvetlen (saját 

intézményi keretek között történő) szolgáltatásbiztosításhoz. 

� Az önkormányzatok által felsorolt előnyök: a közvetlen gondok alóli mentesülés, 

nagyobb rugalmasság, speciális igények hatékonyabb kielégítése, kiegészítő 

forrásokhoz való hozzájutás; 

                                                 
59 Vizsgálatuk hasznos kiindulópontként szolgált saját, 2008-as – részben önkormányzati képviselők körében 
készített – interjús kutatásomhoz. 
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� Az átlagosnál szorosabb kapcsolat jött létre az önkormányzatok és a civilek között, de a 

civilek még így is elégedetlenek azzal, amilyen mértékben az önkormányzat bevonja 

őket a települési koncepciók, költségvetési tervezet előkészítésébe. 

� Az önkormányzatok határozott véleménye, hogy a szerződéses kapcsolatokra a mai civil 

szervezetek még nincsenek felkészülve. Ezeket az adottságokat tovább rontják az 

önkormányzatokban jelen lévő sztereotípiák és bizalmatlanság a nonprofit szféra 

irányába. 

� A már szerződéses viszonyban lévő szervezetek átlag feletti infrastruktúrával 

rendelkeznek, már évek óta végzik tevékenységüket. 

� A legtöbb esetben a civilek voltak a kezdeményezők. A civil szervezetek a 

szerződéskötést követő változásokat pozitívan értékelték (pozitívabban, mint az 

önkormányzati képviselők), de nem, vagy csak részben elégedettek a kapott 

támogatással. 

� Az önkormányzati motivációk közül a legfontosabb a közfeladatok olcsóbb, 

gazdaságosabb biztosítása. Minél nagyobb társadalmi problémákkal küzd egy település, 

az önkormányzat annál nagyobb politikai nyomást érez a közfeladatok ellátásában. 

Mivel olcsón kell megoldani, erős egymásra utaltság jelenik meg a civilekkel 

kapcsolatosan. 

� Az önkormányzatok olyan civil szervezetekkel kötnek szerződést, amelyek már 

„bizonyítottak”. 

� A szerződéses kapcsolatokban nagy szerepe van a személyes kapcsolatoknak és a 

politikai kötődésnek. 

 

Az egészségügyi nonprofit szervezetek kapcsolódási lehetőségeit kutatva mindenképp 

figyelemre méltó a kutatók javaslata, miszerint „fontos, hogy a civil szervezetek 

modellértékű, a helyi szükségletekhez jól alkalmazkodó, innovatív szolgáltatásokat 

nyújtsanak, amely a helyi önkormányzat figyelmét felkelti. A civil kezdeményezésre 

létrejövő innovatív szolgáltatások a legerősebb érdekérvényesítési stratégiát jelentik 

Magyarországon” (Kinyik-Vitál 2005:84). A tapasztalatok alapján szerződéses kapcsolatok 

bővüléséhez vezethet az önkormányzati képviselők jobb informálása, a nyitottabb 

kommunikációra való törekvése. A civilek részéről pedig a professzionalizálódás és 

stabilitás megteremtése, valamint az innováció jelenthet alapot a szerződéses kapcsolatok 

kitágítására. 

 

 

Civil érdekképviselet 

 

A civilek és az önkormányzatok közti kapcsolat másik oldala a közszolgálatokon túl a 

helyi döntésekbe való bekapcsolódás, a civilek által képviselt lakossági csoportok 
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érdekeinek megjelenítése, közvetítése. A civil érdekképviselet az önkormányzatnál lehet 

külső és belső, közvetlen és közvetett. Hogy miképp is értelmezhetők az érdekcsoportok 

helyi szinten Magyarországon, ebben a kérdésben Kákai László60 (2004) önkormányzat, 

pártok és civil szervezetek közti kapcsolatot elemző munkáját, Benedek Gabriella és 

Scsaurszki Tamás (2008) civil szerepeket elemző kutatását vettem elsősorban alapul, 

valamint hasznos adatokkal szolgáltak Csanády Dániel (2002), Zám Mária (1997) 

civilbarát önkormányzatokról szóló tanulmányai. 

 

Gyakori vitatéma a szakemberek körében, hogy egyáltalán részt kell-e venniük a civil 

szervezetek képviselőinek az önkormányzati döntéshozásban vagy sem. A civilek 

bevonását a döntések társadalmiasításának, egyben kinyitásának igénye erősíti meg (Kákai 

2004). A képviselőtestületbe való bekerülés, illetve a helyi választásokon való indulás 

viszont ellenkezik a civil szervezetek alapelveivel. Jóllehet a közéletbe való 

bekapcsolódás, a közpolitika befolyásolása, a lakosság és a hatalmi szervek közötti 

kommunikációs, közvetítő feladat fontos civil szerep, ám kérdés, hogy ekkor kinek tartozik 

elsősorban felelősséggel a civil szervezet, és mi lesz az eredeti semlegességgel, 

politikamentességgel (Sebestény 2004). A kérdés megválaszolásakor eltérő érvek és 

ellenérvek hangoznak el a politikusok és a civilek oldalán. A politikusok arra hivatkoznak, 

hogy a lakosság őket választotta meg a település vezetésére, így ők viseltetnek politikai 

felelősséggel a döntésekért. A civil szervezetek képviselői ezzel szemben úgy érvelnek, a 

testületi munka sokszor esik áldozatul a különböző pártérdekeknek, amin oldhat a civilek 

jelenléte a döntések kialakításánál (Kákai 2004). Az egészségpolitika helyi gyakorlatánál –

korábban láttuk – valóban gyakori a helyi politika diszfunkcionális (azaz nem a rendszer 

működtetése érdekében való) és gyakori beavatkozása. 

Bíztatóak viszont azok a kutatási eredmények, amelyek arról számolnak be, hogy a hazai 

kormányzati politika központi és önkormányzati szinten egyaránt a civilekkel kialakítandó 

partneri viszony irányába mozdult el (Kákai 2004, Nemoda 2005, Sebestény 2002).  

 

A civil szervezetek alapvetően kétféle módon kapcsolódhatnak be az önkormányzat 

döntéshozatali folyamataiba: az önkormányzati választásokon indulva a képviselőtestület 

tagjaiként, illetve szakmai tevékenységükkel a különböző helyi közösségekben, 

önkormányzati fórumokban. Kákai kutatásaiból azonban jól látszik, hogy az előbbi 

meglehetősen szűk lehetőség és nem túl gyakran élnek vele a helyi civilek – valószínű az 

előbb említett dilemmák miatt, miszerint a politika közeli helyzet ugyan elősegítheti az 

érdekek artikulálását, ám egyben ellenkezik is az eredeti civilség értékeivel, alapelveivel. 

A politikai elköteleződés negatív kihatással lehet a szervezet jövőjére nézve – minél kisebb 

                                                 
60 Az elméleti megközelítések mellett Kákai kutatási azért is szolgáltattak fontos információkat, mert 
vizsgálatait (részben) saját kutatásommal megegyező városban, Pécsett folytatta, ebből a szempontból képet 
kaphattam a helyi politikai folyamatokról, beállítódásokról, kultúráról is. 
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a település, annál inkább. Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy a társadalmi szervezetek 

által szerzett mandátumok elenyészők, és a civil szervezetek képviselői úgyszintén nagyon 

alacsony számban vannak jelen az önkormányzatban (Kákai 2004).  

 

A közvetlen politikai részvétel tehát nem jellemző formája a civilek döntéseket befolyásoló 

törekvéseinek. Ennél nagyobb baj az, hogy a civil szervezeteket nem is hívják meg a 

közgyűlésekre és a szakbizottságok döntés-előkészítő munkájába – különösen így van ez a 

nagyvárosokban. A kistelepüléseken sokkal szorosabb a kapcsolat (sok esetben 

összefonódás) a képviselők és a civilek körében. Az önkormányzattal való szoros 

együttműködések esetén – a kutatási eredmények alapján – elsősorban a személyes 

kapcsolat a döntő, gyakori például, hogy a szervezet vezetőségében az önkormányzat 

valamely tagja is részt vesz (Kákai 2004, Benedek-Scsaurszki 2008).  

 

Hogy egy önkormányzat mennyire veszi komolyan a civil szektorral való kapcsolatát, az is 

jelzi, hogy milyen személyeket, fórumokat állít e kapcsolattartás elősegítésére. A civil 

ügyekben kompetens személy három megjelenési formája a polgármesteri hivatalokban: a 

társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester, a civil tanácsnok és a civil referens. 

Negyedikként kell megemlíteni a hivatalon kívül működő civil ház vezetőjét. Több helyütt 

létezik civil koncepció. Ennek elkészítése fontos szándéknyilatkozat lehet a helyi 

kormányzás részéről, egy jelzés a civileknek, hogy az önkormányzat komolyan veszi őket. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy az önkormányzatok gyakran azért nem számítanak a civilek 

véleményére, tudására, mert nem tudnak létezésükről; vagyis az első és legfontosabb lépés 

a civil koncepció elkészítésekor a civilekről szóló adatbázis, nyilvántartás összeállítása, 

mely tartalmazza az összes szervezet nevét, célját, elérhetőségét. Ennek a regiszternek az 

elkészítését több városban a civil ház vállalja fel. Végül a civil koncepciót jó esetben 

maguk a civil szervezetek készítik el, ami kiemelkedő lehetőség az elképzeléseik 

megjelenítésére.  

 

A helyi közpolitika elemzés megalapozásaként fontosnak tartottam tehát azokat a 

tapasztalatokat megkeresni, melyek az önkormányzatok és a civilek közötti kapcsolat 

problémáit, nehézségeit mutatják be. 

A szakirodalom megállapításait összegezve a helyi civil szolgáltatói és érdekképviseleti 

feladatvállalás erősségeit a következő pontokban lehet összefoglalni: 

� A civilek olyan feladatokat látnak el, amelyeket az intézmények nem vagy csak részben 

tudnak elvégezni, azaz bővítik, gazdagítják, választhatóvá teszik a egyes 

szolgáltatásokat; 

� Számos olyan speciális szolgáltatást kínálnak, végeznek, amelyek az egyes ellátások 

tevékenységi köréből hiányzik; 
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� Olyan társadalmi csoportokat szolgálnak, amelyek az intézmények számára nem, vagy 

csak nehezen érhetők el; 

� Rugalmasságuk révén gyorsabban reagálnak a társadalmi kihívásokra; 

� Olyan társadalmi erőforrásokat mozgósítanak, amire az állami ellátások nem képesek 

(kreativitás, kezdeményező-készség, innovativitás, élőmunka stb.); 

� A tagjai által önkéntesen végzett társadalmi munka értékén túl is komoly anyagi 

források mozgósításával járulnak hozzá a helyi ellátások bővítéséhez; 

� Munkájuk a jelenleg nehézségekkel terhelt társadalmi szolidaritást, közösségi 

felelősségvállalást erősíti, modellezi. 

 

A civil és az önkormányzatok kapcsolatát azonban még számos tényező nehezíti: 

� A gazdasági egyensúly és stabilitás hiánya; 

� A civil szervezetek infrastrukturális állapotának alacsony szintje; 

� A szakmai és készségbeli fejlesztést célzó képzések a civileknek csak egy kis körét érik 

el, illetve a meglévő képzések költségesek; 

� A szervezetek önmenedzselési készségének alacsony szintje; 

� A szektort érintő vélemények beáramoltatása és ezek képviselete (a szektort nagyon 

nehéz átfogni), szektorszintű érdekérvényesítés hiánya; 

� A szakemberek, segítő munkatársak leterheltsége, melynek ellentételezésére nincs 

lehetőség; 

� A szervezetek fizetett alkalmazottainak alacsony száma vagy teljes hiánya; 

� Több településen az önkormányzati vezetők figyelmének hiánya, bizalmatlanság, 

közömbösség a civil társadalom irányába. 

 

A kérdőíves és interjús kutatásaim során, az érintettek megkérdezésével annak jártam 

utána, hogy miként tudnak bekapcsolódni a helyi döntéshozatali folyamatba az 

egészségügyi civilek. Ezek közül a Pécsett végzett helyi közpolitika elemzés a fenti 

tendenciák, anomáliák figyelembevételével annak kiderítését célozta, hogy milyen 

érdekek, szándékok, attitűdök vannak jelen a helyi települési önkormányzat és az 

egészségügyi civilek körében, milyen intézmények és mechanizmusok segítik, avagy 

akadályozzák a köztük lévő kapcsolatok, érdemi együttműködés és partneri viszony 

kialakulását. 
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IV. Hatékonyak-e az egészségügyi civil szervezetek?  A 
teljesítmény értelmezése és mérése nonprofit szerve zetek 
körében 
 

1. A teljesítmény mérésének alapelvei, ismeretelmél eti és módszertani 

kérdései 

 

Sokat tudunk a hazai nonprofit szektor működéséről, összetételéről, sajátos fejlődési 

útjáról, a problémákról, melyekkel a mindennapokban meg kell küzdeniük, kevesebb 

ismeretünk van azonban tevékenységük eredményességéről. Az eredményesség-mérés 

módszerének a kimunkálására történtek ugyan kísérletek, de ezek validitása még nem 

bizonyított, és a hazai viszonyokra való alkalmazhatóságáról még nem lehetünk teljes 

mértékben meggyőződve. Ebben a fejezetben ezeknek a kísérleteknek az összegyűjtésére 

törekedtem, az egyes módszerek előnyeinek, hátrányainak, lehetséges következményeinek 

a felmutatásával. 

 

A civilek tevékenységének teljesítmény-mérésére kidolgozott és közzétett hazai és külföldi 

kísérletek és gyakorlatok áttanulmányozása során számos ellentmondás fedezhető fel, 

melyek a mérés szükségességére, de egyben az ebből adódó hátrányokra világítanak rá. 

A civil szféra anomáliáira, a negatív tendenciákra rámutató elemzések, valamint a változó 

környezeti kihívásokat (többek között a fokozódó versenyt, a csökkenő elkötelezettséget, 

az ezzel szemben jelentkező növekvő keresletet, igényeket) hangsúlyozó írások a szektor 

átfogó értékelését sürgetik. Ezzel szemben mások (kritikai vélemény) az egyoldalú 

menedzsment szemlélet és teljesítmény-mérés hátoldalaira, illetve a szervezetek – a 

minisztérium, az önkormányzatok, egyes pályázatok kiírói, illetve az egészségügyi 

intézmények részéről történő – értékelésének, kiválasztásának diszfunkcióira, 

nemkívánatos következményeire is felhívják a figyelmet, mely diszkriminatív hatású lehet, 

fokozva a szervezetek közötti egyenlőtlenségeket, tovább gyengítve ezzel a szektoron 

belüli kohéziót. Ennek a paradoxonnak a bemutatására, egyben feloldására törekszem, az 

eddig született modell-kísérletek és interjús tapasztalataim összehasonlításával. 

 

A nemzetközi szakirodalom áttekintése során megállapítható, hogy a – főleg angolszász – 

irodalom egyre többet foglalkozik a nonprofit szervezetek teljesítménye megragadásának 

módszertani kérdésével. (A Nonprofit Management and Leadership – London – 

szakfolyóirat 2001-es tavaszi számában például kizárólag a szektor szereplőinek, 

hatékonyságának, teljesítményének és sikerességének mérését tárgyaló írásokat jelentetett 

meg.) 
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Az is világos, hogy a nonprofit jellegből adódó specialitások miatt a megközelítés módja 

nem lehet más, mint interdiszciplináris jellegű: a közgazdaságtudomány, vezetés-

szervezéselmélet eredményei ugyanúgy fontosak, mint a szervezetszociológia elméleti-

módszertani összefüggései, a nonprofit kutatások, vagy a szociális tudományok, 

egészségtudományok eredményei. A szakirodalomból egyértelműen kitűnt, hogy a 

nonprofit szektor teljesítmény-központú megközelítése meglehetősen új terület, ezért 

csupán kísérletek történtek a hatékonyság- és eredményességmérés és -elemzés 

módszertanának kidolgozására. 

 

2. Az eredményesség-mérés szükségessége 

 

Egy hatékonyságvizsgálat előtt óhatatlanul két kérdés merül fel: vajon miért kell mérni a 

civil szervezetek hatékonyságát, másrészt hogyan mérjük azt? Mindenekelőtt abban látom 

szükségesnek az eredményesség mércéinek megtalálását és a szervezetek értékelését, mert 

ezzel egyfajta támpontot nyújthatunk a potenciális partnerek és egyben a civilek számára, 

kiszélesítve ezzel a szervezetek működéséhez nélkülözhetetlen kapcsolatrendszert. 

 

„A nonprofit szervezeteknek fel kell hagyniuk azzal az elgondolással, hogy nincs szükség 

teljesítményük értékelésére. A szervezetek többsége még mindig azt hiszi, hogy a jó 

szándék és tiszta szív minden, amire szükségük lehet, még mindig nem tekintik magukat 

felelősnek teljesítményükért és eredményeikért” – véli a nonprofit marketinggel foglalkozó 

szakember (McLeish 1997:109). A tevékenység értékelését a szakértők ugyanolyan 

fontosnak tartják, mint a forprofit vagy a költségvetési szektorban, ahol ez már megszokott 

gyakorlat. Ezt azzal indokolják, hogy mivel a nonprofit szervezet célja kapcsolatok 

létesítése és fenntartása az adományozókkal és ügyfelekkel a működés folyamatosságának 

fenntartása érdekében, a támogatást nyújtók tájékoztatása a szervezet hatékonysága 

szempontjából kulcsfontosságú. 

 

A fenti – csereelméleti vagy érdekcsoport elméleti – kiindulóponton túl a teljesítmény-

mérés szükségessége mellett lehet érvelni más szempontból is. A nonprofit szervezetek 

tevékenysége, a feladatok, amelyek megvalósítására létrejöttek, rendkívül szerteágazók. Az 

elkötelezettség, a jó szándék mellett a sikeres működésükhöz mindenképp partnerekre van 

szükségük, azaz nem mindegy, milyen kapcsolatot képesek kiépíteni az üzleti és az állami 

szféra szereplőivel, valamint a többi nonprofit szervezettel. Érdekérvényesítő képességük 

múlik azon a kapcsolati hálón, amelyet kialakítanak maguk körül. Emellett jóllehet a 

gazdasági erő önmagában nem garantálja az eredményes működést, Kuti Éva 

megfogalmazásában „…a civil szféra képviselőinek tárgyalási pozíciói hosszabb távon 

semmiképp sem függetlenek ’hátországuk’ állapotától. Ahhoz, hogy a kormányzati és a 
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vállalati szektor komoly partnernek tekintse őket, feltétlenül széles, gazdaságilag is 

számottevő bázisra van szükségük. Súlytalan, finanszírozási gondokkal küszködő, 

szolgáltatói pozícióit feladó, megosztott nonprofit szektorral a háttérben még a legkiválóbb 

és legelkötelezettebb szervezetek sem lehetnek képesek arra, hogy a társadalom- és 

gazdaságpolitika koncepciójának és gyakorlatának átalakításában hatékonyan képviseljék a 

civil társadalmat.” (Kuti 2008:19). 

 

A nonprofit teljesítmény értékelésére és az elszámoltathatóságra vonatkozó egyre növekvő 

igény mögött Molnár Mónika és Farkas Ferenc (2005) szerint a politikai intézményekkel és 

a demokratikus folyamatokkal szembeni bizalom megingása áll. Az ún. demokratikus 

veszteség jelensége a világ számos országában megfigyelhető. Az intézmények 

működésének legitimitását már nem tekinthetjük egyértelműnek, folyamatosan bizonyítani 

kell azt. Ezen az össztársadalmi kiábrándultságon segíthet, ha a demokratikus 

döntéshozatal szereplőinek, többek között a civil érdekeket képviselő nonprofit 

szervezeteknek tevékenységét átláthatóvá, megismerhetővé tesszük. 

 

Az általános bizalomhiányt a civilekkel szemben Kuti Éva is kiemeli a nonprofit szektor 

jelenlegi helyzetét, problémáit elemző írásában (2008). Az ennek hátterében meghúzódó 

okokat Kuti a sajátos magyar fejlődési utat követő tradíciókban látja, melyben helyet kap 

az együttműködés mellett az öntevékeny szektor és az állam szembenállása is. Ennek 

következtében a szerző szerint „…a nonprofit szervezeteket alapítói jórészt tiszteletreméltó 

céllal, gyakran tagadhatatlan civil elkötelezettséggel hozták létre, de a legritkább esetben 

tudják/akarják minden szempontból támadhatatlan módon, az etikai normákkal, írott és 

íratlan szabályokkal teljes összhangban működtetni…” „…Az össze nem hívott egyesületi 

gyűlés, az el nem készült közhasznúsági beszámoló, a ki nem töltött statisztikai kérdőív, az 

elmulasztott papírmunka hátterében éppúgy lehet komoly visszaélés, mint egyszerű 

időhiány és rendetlenség” (Kuti 2008:30). A végeredmény a magyar nonprofit szektor 

általános sebezhetősége, mely nagy mértékben akadályozza a civil fellépést, korlátozza az 

érdekérvényesítő képességet. Megoldásként Kuti, a Farkas-Molnár szerzőpárral 

összhangban abban látja, hogy a szektor reprezentatív szervezeteinek részt kell vállalniuk 

az etikus magatartásformák és jó gyakorlatok nyilvánosság előtti felmutatásában, az 

átláthatóság követelményrendszerének, normáinak megfogalmazásában (Farkas-Molnár 

2005). 

 

A nonprofit szervezetek teljesítmény-értékelésének szükségességét a fentiek mellett a 

hazai és nemzetközi tendenciák mutatják. Az utóbbi évtizedben a statisztikai adatok szerint 

ugyanis világszerte nőtt a nonprofit szektor aránya, szociális és politikai jelentősége mellett 
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komoly és növekvő gazdasági erőt képvisel61, mind a nemzeti jövedelem, mind a 

foglalkoztatás szempontjából. 

 

Láttuk viszont, hogy a hazai nonprofit szféra – egyben az egészségügyi szegmens – 

jellemzője a nagyméretű, gazdaságilag megalapozott szervezetek igen alacsony aránya. A 

szervezeteknek kb. egytizede rendelkezik annyi jövedelemmel, amennyi néhány állandó 

alkalmazott és egy kisebb épület költségeinek fedezetéül szolgálhat. A kis méret nem teszi 

lehetővé a teljesítménymérési és –értékelési módszerek alkalmazását a szervezetek 

többségében. Ugyan zajlik néhány erre irányuló kísérlet a hazai nonprofitok körében (pl. 

Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány), általános tapasztalatok azonban még nem 

nagyon fogalmazódtak meg. A szűkös pénzügyi alapokon túl további tényezők nehezítik a 

teljesítmény-értékelési módszerek bevezetését: a szervezetek fiatalsága (hiányzó vagy 

kialakulóban lévő professzionalizmus), külső szakmai és anyagi segítség csökkenése, vagy 

a támogatóknak való kiszolgáltatottság.  

Amik a szervezeteknél általánosan fellelhetők, azok a közhasznú beszámolók (a közhasznú 

és kiemelten közhasznú státuszúaknál) – ez azonban meghatározott, külső szempontok 

szerint készül, nem belső igény hatására. Nem tartalmaz továbbá cél-eredmény analízist, a 

jelen és a múlt teljesítésének összehasonlítását, vagy a hasonló területen tevékenykedő 

szervezetekkel való összehasonlító elemzést, hatékonysági számításokat. A szervezetek 

által készített statisztikai jelentések szintén csak korlátozott módon használhatók fel a 

teljesítmény értékelésére. Ezekben összesített adatokat találhatunk, hiányzik azonban a 

szöveges elemzés, és az előző dokumentumhoz hasonlóan nem tartalmaz összehasonlító 

vizsgálatokat (Révész 2001). 

 

A hazai nonprofit kutatások körében találhatunk olyan tanulmányokat, melyek a 

szervezetek eredményesség-szempontú csoportosítására vállalkoztak egy-egy változó 

mentén – többek között Papházi Tibor (1997) az intézményesültség változójának 

kiemelésével, vagy Zauner a strukturális-funkcionális megközelítés62 mentén. Egyben ez 

az a dimenzió, ahol a típusok kialakítása, a vizsgált szervezetek ideáltípusokkal való 

összehasonlítása a legnehezebb. Éppen ezért a nonprofit elméletek köréből érdemes 

megfogadni Sokolowski (Weisbrod könyvének kritikájaként megfogalmazott) intelmeit, 

miszerint a nonprofit szervezetek viselkedését nem lehet egyetlen modellre redukálni, 

mivel a szervezetek különböző célokat követnek, különböző feltételek mellett (Sokolowski 

                                                 
61 A rendelkezésünkre álló legfrissebb adatok szerint a nonprofit szektor bevétele 2005-ben megközelítette a 
855 milliárd forintot Magyarországon, a bevételek reálértékének változása is 6%-os volt. (Nonprofit 
szervezetek Magyarországon, 2005. KSH, Budapest, 2005:45.) 
62 Zauner intézményi közelséget hangsúlyozó elmélete szerint a szervezetek hatékony működését 
nagymértékben meghatározzák azok külső kapcsolatai, nemcsak a saját szférában, hanem a különböző 
társadalmi alrendszerekhez (politika, egészségügyi, szociális szféra, jogrendszer stb.) való kapcsolódásuk 
révén egyaránt. Zauner szerint a civil szervezetek sikeres működéséhez egyfajta nyitottság, a partnerekhez 
való kapcsolódás képessége szükséges. 
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2000). Sokolowski ajánlása szerint a viselkedésmodellnek, melyben a különféle nonprofit 

tevékenységi formákat elemezzük, tágnak kell lennie: egyaránt tartalmaznia kell a 

különböző individuális motívumokat, az intézményi hatások és kényszerek eltérő típusait. 

A nonprofit forma így normatívan szabályozott szerepek és elvárások sora, ahol egymás 

mellett élnek, és hol erőre kapnak, hol háttérbe szorulnak különböző elvek és értékek, mint 

például a nonprofit szellemiség, a szabályokhoz való ragaszkodás vagy az önérdek (Bartal 

2005). 

 

A nonprofit teóriák körében a hatékonysági modellek hatékonysági deficitet feltételeznek a 

nonprofit szektor oldalán. Alapfeltevésük az, hogy a nonprofit szervezetek 

tevékenységének hatékonysága mindenképp alacsonyabb lesz, mint a piaci szervezeteké, 

mivel hiányoznak a profitérdekelt tulajdonosok (Bartal 2005:76). Vizsgálatomban abból 

indultam ki, hogy minden nonprofit szervezet működhet hatékonyan, abban az esetben, ha 

figyelembe tudjuk venni a szervezeti, gazdasági szempontokon túlmutató társadalmi 

szerepeket. Ebben az értelemben „a demokrácia fontos intézményei: megjelenítik az 

autonómia, szabad cselekvés jogát, a civil társadalmi törekvéseket és a pluralizmust. 

Kezdeményezéseik és újításaik révén hozzájárulnak a társadalom formálásához, a 

társadalmi integrációs folyamatok megvalósulásához, a társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentéséhez, valamint a harmonikus társadalmi élet megteremtéséhez, a társadalom 

szellemi gazdagodásához az által, hogy erősítik az állampolgári öntudatot és toleranciát” 

(Bartal 2005:33). 

 

A továbbiakban bemutatásra kerülő dilemmák ellenére határozottan kijelenthetem, hogy az 

egészségpolitika szereplőinek egymáshoz való viszonyának, közülük is a civil szervezetek 

kapcsolatrendszerének megítélése és annak javítása érdekében az eredményesség mérésére 

szükség van. Azt feltételezem ugyanis, hogy az egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek 

jobb megítéléséhez, a feléjük irányuló bizalom kialakulásához, segítségük, szolgáltatásaik 

nagyobb arányú igénybevételéhez vezethet munkájuk pontos ismerete, értékelése, ami 

akkor válik lehetővé, ha megmutatjuk, mit várhatunk el tőlük, ha képessé válunk, és saját 

maguk is képessé válnak teljesítményük, hatékonyságuk értékelésére.  

 

3. A nonprofit szervezetek elszámoltathatósága a te ljesítmény-

menedzsment és nonprofit marketing elvei szerint 

 

A gazdasági megközelítések elsődleges kérdése, hogy az üzleti szektorban kiforrott és 

felhalmozott teljesítménymérési és –értékelési tapasztalatok milyen feltételekkel 

alkalmazhatók a nonprofit szervezetekben (Révész 2001). 
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A nemzetközi szakirodalomban alapvetően két lehetséges megközelítési mód létezik a 

nonprofit szervezetek teljesítményének megragadására, értékelésére. Az egyik a nonprofit 

szervezetek sajátosságait hangsúlyozza, egyedi megoldásokat keres. A másik az üzleti 

világban kialakult elveket és gyakorlati megoldásokat igyekszik adaptálni. Révész Éva 

(2001) hívja fel a figyelmünket arra, hogy valójában ugyanannak a problémának a két 

oldaláról van szó: egyrészt a nonprofit szervezetek törekszenek arra, hogy 

megkülönböztessék magukat a profitorientált szektortól, másrészt a professzionalizálódó 

nonprofitok számos tekintetben hasonlítani kezdenek az üzleti szervezetekre. A szervezet 

teljesítménye eszerint két szempontból ragadható meg: a tevékenység hatékonysága 

(effeciency) és eredményessége (effectiveness) által. 

A hatékonyság tágan értelmezve arra utal, hogy a szervezet képes-e elérni a céljait a 

rendelkezésre álló erőforrások gazdaságos felhasználásával. Az erre vonatkozó 

elemzésekből és az általunk készített interjúkból is kiderült azonban, hogy a hatékonyság 

megragadása a nonprofit szervezetek esetében nem problémamentes. A nonprofitok olyan 

speciális erőforrást alkalmaznak, mint például az önkéntes munkát63, vagy a természetbeni 

adományokat, melyeket nehéz összehasonlítható mérőszámokkal kifejezni. Az output 

oldalon sem egyértelmű a mutatók kiválasztása, mivel a szolgáltatások, a javak gyakran 

ingyenesek, illetve a piaci ár alatt hozzáférhetők. Egy másik gyakori ellenvetés, hogy azért 

nem szükséges mérni egy nonprofit szervezet hatékonyságát, mert a célok önmagában 

legitimálják a cselekvést. Ám a hatékonyságra ható törekvés a fennálló nehézségek 

ellenére semmiképp sem elvetendő az erőforrások szűkössége és a folyamatosan növekvő 

igények és támogatói elvárások miatt. Az eredményesség fogalmában már benne van a 

kívánt szervezeti eredmény (outcome) is. Az üzleti szférától eltérően a nonprofit 

szervezetekben jellegüknél fogva az eredményesség általában előbbre való a 

hatékonyságnál, vagyis a célok teljesülése természetes elsőbbséget élvez a megvalósítási 

folyamat milyenségénél. 

 

4. A nonprofit szervezetek teljesítményének értékel ésére tett hazai 

kísérletek és tapasztalatok 

 

A civil hatékonyság és eredményesség mérésére törekvő hazai (a magyar nonprofit szféra 

sajátosságait figyelembe vevő) modell-kísérletek közül érdemes kiemelni néhányat. 

                                                 
63 Az önkéntes segítségnyújtásnak természetesen vannak elemei, amelyek nem fejezhetők ki pénzben, 
azonban költségei és hasznai összegyűjthetők a szervezet számára. Költségei vannak pl. az önkéntesek 
toborzásának, betanításának, szervezésének, irányításának és irányíthatóságának, illetve a fizetett és önkéntes 
munkások együttes kezelésének. Az önkéntes munkának ezzel szemben számos haszna mérhető: drága, ritka 
szaktudással rendelkező szakemberek szolgáltatásaihoz juthat hozzá a szervezet, az önkéntesek kapcsolati 
tőkéje stb. 
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A Farkas Ferenc és Molnár Mónika (2007) által kidolgozott NES (Nonprofit 

Elszámoltathatóság Standardjai) módszer egy olyan komplex kérdéssor, mely a 

teljesítmény-menedzsment alapelemeit tartalmazza, ezeknek a változóknak pontos, precíz 

leírásával és operacionalizálásával (Molnár-Farkas 2007:810): 

� Szervezeti küldetés, szervezeti integritás megléte: küldetési nyilatkozat, SZMSZ, 

stratégiai terv és célkitűzések, jogszabályi követelményeknek való megfelelés, 

tevékenységek és programok szabályozása, konzisztenciája, illetve hatékonysága, 

diverzitás, a részvétel, a fenntarthatóság biztosítása; 

� Szervezeti irányítás: az irányító testület összetétele, felelősségi körei, feladatai, 

működése, felelősségteljes, pártatlan, igazságos kormányzás; 

� Pénzügyek: pénzügypolitika és gazdálkodás szabályozása, törvényi előírásoknak és 

egyéb kötelezettségeknek való megfelelés, pénzügyi tervezés, bevételek és kiadások 

szerkezete, ellenőrzés (monitoring, könyvvizsgálat); 

� Adományszerzés, támogatásszerzés: az adományszerzés, támogatásszerzés 

megtervezése, szabályozása és technikái, konzisztencia a küldetéssel és célokkal, 

írásos megállapodások megkövetelése, kapcsolódó tevékenységek és 

információszolgáltatás (megbízhatóság, hitelesség, pontosság, felelősségvállalás), az 

adományozók és támogatók nyilvántartása, kapcsolattartás; 

� Emberi erőforrás menedzselése: emberi erőforrás politika, tevékenységek, 

teljesítménymérés, értékelési és ösztönző rendszerek, munkavállalók, tagok, 

önkéntesek részvételének biztosítása; 

� Közösségi kapcsolatok, nyilvánosság: a szervezet kommunikációs tevékenységei, 

külső és belső információszolgáltatás, anyagok, fórumok, elérhetőség és nyitottság, 

közérdekű, érdekképviseleti lobbi tevékenység, az érintettek bevonása. 

A szerzők úgy definiálták a nonprofit elszámoltathatóságot, mint „egyének és szervezetek 

azon beszámolási eszközeit az általuk elismert hatóság számára, amelyekkel felelősségre 

vonhatók a tevékenységeik végzésével kapcsolatban” (Molnár-Farkas 2005:764).  

 

Hegyesi Gábor és Fekete Orsolya (2006), a SzIA (Szociális Innováció Alapítvány) 

munkatársaiként TIX (Társadalmi Igazságosság Index) néven szintén kísérletet tettek a 

nonprofit szervezetek felmérésére. A NES-hez képest a TIX módszerét előbbre mutatónak 

értékelhetjük. Ez a modell ugyanis számos olyan dimenzióval egészül ki, melyek némileg 

választ adnak arra, hogy a vezetés-szervezési elvek önmagában miért nem alkalmasak a 

civil szektor egészének egységes értékelésére. Néhány példa: értelmetlen például 

pénzügypolitikát és pénzügyi tervezést számon kérni a civilek többségét alkotó törpe 

szervezetek esetében, akik – jóllehet fontos tevékenységet végeznek – nagyon alacsony 

(évi 500 ezer forint alatti) bevétellel, de ami ennél is fontosabb, teljesen kiszámíthatatlan 

pénzügyi forrással bírnak. Vagy ugyanígy problémás számon kérni a humánerőforrás 

politikát, a vezetők és munkatársak értékelését, azoktól a szervezetektől, ahol fizetett 
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alkalmazott hiányában minden feladatot a tagok végeznek társadalmi munkaként. Vagyis 

azt kell, hogy mondjuk, a fenti értékelési kritériumok nem alkalmazhatóak univerzálisan, a 

nonprofit heterogenitást figyelmen kívül hagyva, ennél sokkal rugalmasabb módszer, 

egyedi értékelési szempontok kidolgozása szükséges. A TIX egy olyan modellt kínál, mely 

figyelembe veszi ezt a sokféleséget, bevonja az erőforrások, a professzionalizmus 

dimenzióját, beleértve ebbe olyan – az előző kísérletből hiányzó, de a civil szféra 

lényegiségéhez hozzá tartozó – elemeket, mint a demokratikus működés vagy a 

felhasználók (a szervezet által segített, érdekeiket képviselt csoportok) elégedettsége. A 

NES-hez képest a modell vitathatatlan előnye, hogy az adottságok mellett értékeli a másik 

oldalt, a társadalmi hatást és a stratégiai eredményeket.  

 

A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány tapasztalatai 

 

Érdemes megfigyelni a hazai nonprofit szektor szolgálatában álló tréning-szervezet, a Civil 

Társadalom Fejlődéséért Alapítvány (továbbiakban CTF) teljesítményértékelés szempontú 

elemzésre tett kísérletét is. A CTF a következő dimenziók mentén differenciálja a 

nonprofit szervezeteket: 

� Környezeti jellemzők: mennyire dinamikusan érzékeli a szervezet a környezeti feltételek 

változását, elvárásait; 

� Szervezeti komplexitás: a koordinálandó szervezeti egységek és a tevékenységi területek 

száma; 

� Technikai dimenzió: mennyire képes a szervezet azonosítani azokat a tényezőket, 

amelyek küldetése ismeretében a sikeres működését elősegítik (stratégiai, operatív 

célok, a teljesítmény normáinak formalizáltsága, kidolgozottsága – ki, mit, hogyan 

csinál problémakör); 

� Magatartási dimenzió: vezetési folyamatok – mennyire tudja a szervezet eredményesen 

koordinálni, motiválni a tagokat. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a tagok, míg a 

szervezet küldetésével, céljaival többnyire tisztában vannak, azonosulnak velük 

(különösen, ha ennek kialakítása participatív módon zajlik), addig az operatív 

tevékenység, a megvalósítás már nehézségekbe ütközik. 

A CTF-en belül az értékelés céljait a következőképp fogalmazták meg: növekszik az 

átláthatóság önmaguk és a külvilág felé, a tanulságok beépítése révén a fejlődés egyik 

mozgatórugója lehet, tovább segítheti a szolgáltatások színvonalának javulását, a jövőbeni 

működést (Révész 2001). 

 

További hasznos tapasztalatokra lelhetünk Kákai László kutatásában is (2008), aki a 

„sikeresség” megítélésének kérdőíves vizsgálatára vállalkozott nonprofit szervezetek 

körében. A gazdasági megközelítésen túlmutató, a társadalmi szerepet hangsúlyozó 

vizsgálatban egy sor indikátort és azok megítélést magyarázó változót találhatunk. 
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A kvantitatív vizsgálatok viszont – meglátásom szerint – jó néhány ponton érvényességi 

kérdéseket vetnek fel (nem egyértelmű például, hogy pontosan reprezentálja-e az adott 

fogalmat a kérdőívben megadott sikeresség-szempontsor). 

 

Az értékelési, kiválasztási szempontok hátulütői – kritikai vélemény 

 

A teljesítmény-mérés szükségességéhez nem fér kétség, ám hogy mi módon tegyük ezt, és 

hogyan hozzuk nyilvánosságra, ezzel kapcsolatban már számos etikai ellenérv és kritika 

felhozható. A különböző szervezetek értékelése, kiválasztása a gyakorlatban sem 

feltétlenül az objektív értékelésnek megfelelően zajlik. Ez nem is mindig lehetséges, így 

továbbra is kérdéses marad, hogy szükség van-e a civilek teljesítményének értékelésére. 

Harris-Roffiaen-Moro (2006) szerzőhármas hívta fel a figyelmet nemrég megjelent 

közleményükben arra a paradoxonra, mi szerint a szervezetek értékelése, hatékonyságának 

mérése míg a szervezetek egyik körét előnyökhöz, addig a másik csoportját (a többséget) 

hátrányos helyzetbe hozhatja. 

 

Korábban bemutattam a civil szektor nagymértékű differenciáltságát. A felmutatott 

pozitívumok, és sikerek mellett látni kell, hogy a szektor 4,3%-a rendelkezik az 

összbevétel 80%-ával. Évi 5 millió forintnál többel (az összbevétel 95%-ával) a szektor 

mindössze 18,6%-a rendelkezik. A fennmaradó 81,4% 5 millió Ft, vagy az alatti bevétel 

mellett működik, csaknem fele, 44%-a működik évi 500 ezer forintos bevételnagyság alatt. 

 

18. táblázat: A nonprofit szervezetek száma és bevételei bevételnagyság szerint, 2005 
 

A szervezetek A bevételek Bevételnagyság, 
ezer Ft száma megoszlása, % összege, millió Ft megoszlása, % 

–50 8971 15,8 96,0 0,0 
51–500 16130 28,5 3825,2 0,4 
501–5000 21066 37,1 36275,3 4,2 
5001–50000 8115 14,3 128010,7 15,0 
50001– 2412 4,3 686547,9 80,4 
Összesen 56694 100,0 854755,1 100,0 

Forrás: KSH, 2005 

 

Ezek a különbségek nagyfokú egyenlőtlenségi dimenziókra mutatnak rá a nonprofit 

szektorban, mely valóban megkérdőjelezheti egy egységes értékelő rendszer 

használhatóságát és etikusságát. Érdemes számba venni azonban az előnyöket és 

hátrányokat egyaránt. Nézzük meg először azokat a tényezőket, melyek szerint a civil 

szervezetek hátrányba kerülhetnek a kiválasztási folyamat szabályozásának, rögzítésének 

hiánya esetén, például amikor egy önkormányzat dönt a potenciális partnerek 

kiválasztásában vagy a támogatások odaítélésében. Ha nincs rögzített értékelési 

szabályrendszer, akkor: 



 112 

� a kritériumok alkalmazása sokszor nem egyforma; 

� a kritériumok alkalmazása személyektől függ; 

� hiányzik az átláthatóság; 

� önkényesség jellemző a politikai részvételbe bevont szervezetek kiválasztásánál; 

� a jól megalapozott szervezetek számára előnyöket nyújtó informális kapcsolatok 

dominálhatnak; 

� pártelfogultságot tükröző kritériumok alapján történhet a kiválasztás; 

� nagyobb eséllyel fordul elő egyes szervezetek előnyben részesítése a lobbizásra való 

képesség alapján, más, fontos értékek figyelmen kívül hagyásával; 

� a köztisztviselőknek a hagyományokra és szokásokra való hagyatkozása jellemző a 

szabályok helyett. 

 

Számos kritikus vélemény sorakoztatható fel azonban az értékelési szabályok rögzítése 

ellen is. A következő táblázatban a Harris-Roffiaen-Moro (2006) által – a civil szervezetek 

politikai döntések előkészítésébe való bevonásának kritériumaira irányuló – kutatásaik 

során tapasztalt és közzétett előnyöket és hátrányokat gyűjtöttem össze. 

 

19. táblázat: A rögzített kritériumok alapján történő értékelés és kiválasztás előnyei és 
hátrányai 

 

ELŐNYÖK HÁTRÁNYOK 
� Kevésbé fordulhat elő, hogy csak a jó 

összeköttetésekkel (kiterjedt kapcsolati tőkével) 
rendelkező szervezeteket részesítik előnyben; 

� Általános szabályozási keretek megléte; 
� Növeli az átláthatóságot; 
� Növeli az elszámoltathatóságot; 
� A szakértelem alapú értékelés egy fontos érték 

figyelembe vételével történik, de a gyakorlati 
tapasztalatokat is figyelembe kell venni. 

 

� Néhány jobban felszerelt szervezet előjogokhoz 
juthat, korlátozhatják a kicsi, új, kevésbé 
tapasztalt, alulról jövő kezdeményezésekre épülő 
szervezeteket; 

� Ha a stabilitást kérjük számon, az újonnan jöttek 
részvétele elé akadályokat állítunk; 

� A méret szerinti értékelés kizárja a kisebb, ám 
értékes szervezeteket; 

� Ha széles területi alkalmazási kört kérünk 
számon, kizárjuk az alulról jövő 
kezdeményezések alapján létrejött, erősen 
specializálódott, kicsi, helybeli szervezeteket; 

� A bizalom értékelő kritériuma hátrányos 
annyiban, hogy a már megszilárdult 
szervezeteknek kedvez; 

� Az intézményi értékelés veszélyezteti a 
szervezetek függetlenségét. 

Forrás: Harris-Roffiaen-Moro, 2006. 

 

A táblázatból kiolvasható, hogy a kérdéses kritériumok kidolgozása és rögzítése az „erős” 

(nagyobb, gazdagabb, régi, kiterjedt kapcsolati tőkével rendelkező, jobban felszerelt) 

szervezeteket részesíti előnyben, ugyanakkor gátolja a gyengébb (szegényebb, kisebb, 

helyi, újabb, elszigeteltebb) szervezetek érvényesülését. A szerzők ennél is tovább 

mennek: „az írott és az íratlan kritériumok egyaránt a gyengék elleni diszkriminációt 

jelentenek, az erősek javára” (Harris-Roffiaen-Moro 2006:16). Kutatásaikban azt 
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tapasztalták, hogy az értékelési kritériumok rögzítése szempontjából, egyedül a 

„szakértelem” számonkérése elfogadható feltétel nélkül, a partnerek körében, a szervezetek 

kiválasztásakor. 

 

Hogyan mérjük az önkéntességet? 

 

Végül a nonprofit működés egy sajátos erőforrását, az önkéntes munkát is érdemes 

részletesebben megvizsgálni. 2005-ben a hazai nonprofit szervezeteket – a statisztikai 

adatok szerint – összesen több mint félmillió fő, ebből 372 ezer önkéntes segítette (KSH 

2005). A legtöbb segítő a szabadidő, hobbi, sport és szociális ellátás területén dolgozó civil 

szervezeteket segítette, de az egészségügyi nonprofit szervezetek körében is 

hagyományosan nagy arányú az önkénteseket „foglalkoztatók” aránya. A klasszikus 

hatékonyság-mérés (a rendelkezésre álló források gazdaságos felhasználása a célok elérése 

érdekében) során a civilek esetében nem egyszerű megtalálni azokat a számszerűleg 

leírható indikátorokat, melyek a szervezetek erőforrásait alkotó output-ot alkotják. 

Különösen így van ez az önkéntes munkával. 

 

Az önkéntesség mérése a költségek64 és hasznok hozzárendelésével is lehetséges (Révész 

2001). Az önkéntes munka hasznos erőforrás a szervezetek részére, de kínálata véges, 

vagyis el kell fogadnunk azt a törekvést, hogy a szervezetek menedzsmentjének figyelnie 

kell arra, hogy hogyan használhatók ki minél hatékonyabban az önkéntes munkában rejlő 

lehetőségek. 

 

Az Independent Sector (Washington) „Measuring Volunteering: A Practical Toolkit” 

jelentésében (Dinge 2001) módszertani ajánlásokat fogalmazott meg az önkéntesség 

kvantitatív elemzéseken túlmutató mérésére. A tanulmány szerint az önkéntesség 

mennyiségi dimenzióinak (tehát az önkéntesség kiterjedésének és természetének) mérése 

nem tárja fel előttünk a teljes valóságot az önkéntességgel kapcsolatban, vagyis nem árul el 

sokat az önkéntesség minőségéről. 

Mégis értékes lehet a mennyiségi kutatás is, ugyanis: 

� felhívja a döntéshozók és a támogatók figyelmét az önkéntesség szerepére a társadalmi 

javak gyarapításában, és így nyilvánvalóvá válik, hogy érdemes képviselni, támogatni 

azt; 

� pontos és időszerű adatokat biztosít, ezáltal lehetővé teszi, hogy a törvényhozók 

megalapozott döntéseket hozzanak az önkéntességgel kapcsolatban; 

                                                 
64 Az önkéntesek alkalmazásának szervezeti költségei is felmerülnek: a mindennapi vezetéssel-szervezéssel 
(toborzás, betanítás, irányítás, ellenőrzés) költségei, irányíthatóság költségei (az önkéntesektől nehezebb 
számon kérni rendszerességet, határidőt, korlátozottak a lehetőségek az önkéntesek irányítása tekintetében), 
valamint a fizetett és önkéntes munkások együttes kezelésének a költségei (információáramlás, csapatmunka 
elősegítése közöttük). 
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� ösztönzi a polgárokat az önkéntes munkavégzésre; 

� ismeretekkel látja el a médiát, a magán-, a köz- és a nonprofit szektort az 

önkéntességgel kapcsolatban; 

� olyan információkat biztosít, amelyet a szervezetek felhasználhatnak az önkéntes 

programjaik javítására. 

 

Azért fontos, hogy mérjük az önkéntességet, mert az önkéntesség közreműködik egy stabil 

és összetartó társadalom létrejöttében, valamint értékkel ruházza fel az önkéntesek 

részvételével biztosított szolgáltatásokat. 

A társadalmi és gazdasági előnyei ellenére csekély mennyiségű empirikus adattal 

rendelkezünk az önkéntességről. Ha az önkéntességet teljességében ki akarjuk 

bontakoztatni, a megbízható információk szerzése nélkülözhetetlen. Egyik nehézséget az a 

tény jelenti, hogy kétféle önkéntesség van: szervezett és nem-szervezett (menedzselt és 

nem-menedzselt). A nem-szervezett önkéntesség alatt azt a spontán és szórványos 

segítségnyújtást értjük, amely barátok és szomszédok közt, illetve természeti vagy ember 

okozta katasztrófák következtében megy végbe. Számos kultúrában ez az uralkodó 

önkéntességi forma. A szervezett önkéntesség ezzel szemben a non-profit, köz- és 

magánszervezetek által zajlik, és általában rendszeresebb és szervezettebb. 

Noha az önkéntesség költséghatékony lehet, nem teljesen költségmentes. Ahhoz, hogy a 

szervezett önkéntesség hatékony legyen, megfelelő nemzeti és helyi szintű infrastruktúrára 

van szükség. 

Az egyes államok sok helyütt felismerték az önkéntesség jelentőségét, azért az önkéntes 

szervezeteket támogató állami kezdeményezések száma növekvőben van. Ha a 

kormányzatok több információt kaphatnak az önkénteskedő emberekről, jobban tudatában 

lesznek annak, hogy az általuk hozott rendelkezések hogyan érintik az állampolgárokat, 

illetve konkrétan azt, hogy mire áldozzák az idejüket. 

A hatékonyság-mérés eredményeit arra is használhatjuk, hogy megnöveljük az 

önkéntességgel kapcsolatos általános tudatosságot. A hivatalos eredmények nyilvánosságra 

hozatala mobilizálhatja az egyes embereket, és a társadalom bizonyos rétegeit. Ezenkívül, 

láthatóvá teszi az önkéntességben megmutatkozó trendeket, illetve segíti az önkénteseket 

foglalkoztató szervezetek gyakorlatának javítását. 

 

A mérésnek előfeltétele, hogy az önkéntesség fogalmát pontosítsuk. Ezért próbáltam 

megfogalmazni az önkéntesség kritériumait, mégpedig úgy, hogy azok elég tágak legyenek 

ahhoz, hogy az önkéntesség szerteágazó hagyományait magába foglalja, mégis pontosan 

megkülönböztethetővé tegye: 

� az önkéntes munka nem elsősorban anyagi jövedelemszerzésre irányul; 

� az önkéntes munkavégzés az egyén szabad akaratából történik; 
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� az önkéntes munka egy harmadik fél számára is előnyökkel jár, és az önkéntes 

számára sem haszontalan tevékenység. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntességnek nem feltétele a szilárd, rendszeres és hosszú 

távú elköteleződés bizonyos munka végzése mellett. 

Az önkéntesség típusai (melyek közül mindegyik lehet szervezett vagy nem-szervezett): 

� kölcsönös segítség (vagy önsegítés), 

� filantróp segítségnyújtás másoknak, 

� kampányolás és jogvédelem, 

� részvétel és önkormányzás 

A fenti körvonalakon túl szükséges lehet néhány pontosító kérdés feltevése az önkéntesség 

vizsgálata előtt: 

� Van-e a nem-szervezett vagy kölcsönös segítségnyújtásnak hagyománya hazánkban? A 

szervezett önkéntesség mekkora méreteket ölt? 

� Milyen érdekeltségei vannak a nemzeti és helyi kormányzatoknak az önkéntességben? 

� Milyen érdekeltségei vannak az üzleti szektornak? 

 

5. Az eredményesség-mérési tapasztalatok relevanciá i az 

egészségügyi nonprofit szervezetek körében készítet t kutatásokban 

 

A fenti tapasztalatok után a teljesítménymérés és -értékelés módszertanának kidolgozása 

számos kérdést vetett fel. Világossá vált, hogy a szervezetek értékelésekor a relevancia 

kritériumait érdemes esetenként kiválasztani, az egyes helyzetek sajátosságainak 

figyelembevételével, a civileket pedig mindenképp szükséges megkérdezni, bevonni az 

értékelési szempontok meghatározásakor: 

� nem pusztán tudományos kérdésről van szó - azokkal együttműködve kell a mérést 

kidolgozni, akikre vonatkozik; 

� az eredményesség kvantitatív mérésének – a nonprofit szektor heterogenitása, 

sajátosságai miatti – módszertani érvényessége megkérdőjelezhető, problematikus, nem 

ad kielégítő válaszokat; 

� csupán a jövedelem, illetve más pénzügyi vagy statisztikai mutatók segítségével nem 

lehet megítélni a nonprofit szervezetek sikerességét – más, kvalitatív mutatókat kell 

keresni; 

� a nonprofit szervezetek folyamatai ritkán standardizálhatók, mérhetők; 

� a vezetők, tagok munkáját, felelősségét nehéz meghatározni – értékelésükhöz korántsem 

elegendő a pénzügyi dimenzió. 
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Nonprofit 
szervezetek kérdőív 

Önkormányzati 
képviselők 

 

Orvosok 

Betegek és 
családjaik kérdőív 

interjú 

interjú 

Hatékonyság és 
eredményesség 

vizsgálat 

Érdekcsoport-
vizsgálatok Módszer 

interjús vizsgálat 2008 

2004 

2007 

2008 

Kutatási célok 

Működési jellemzők, 
kapcsolatrendszer, 
az egészségpolitika alakítása 

A civil szervezetek 
ismertsége, elvárások, 
elégedettség, civil aktivitás, 
társadalmi tőke 

A civilekkel szembeni 
attitűd, ismertség, bizalmi 
szint, együttműködési 
hajlandóság 

Az egészségügyi civilek 
teljesítményét jelző 
indikátorok 

A civilekkel szembeni 
attitűd, ismertség, bizalmi 
szint, együttműködési 
hajlandóság 

Központi 
kutatási cél és 

módszer 

V. A civil szervezetek szerepvállalása az egészségü gyben – a 
doktori tanulmányok során végzett empirikus vizsgál atok 
eredményeinek bemutatása 
 

 

Az egészségügyi civil szervezetek munkájának megismerését szolgáló kutatómunka 2003-

ban megkezdett, és 2008-ban lezárt empirikus vizsgálatok eredménye. A 

dokumentumelemzéseken alapuló kérdőíves és interjús vizsgálatok elsődleges célja a 

kutatási problémában érintett egészségpolitikai szereplők (érdekcsoportok) – közülük is 

kiemelten a civil szervezetek megkérdezése volt65. 

 

5. ábra: A kutatás folyamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kérdőíves adatbázisok és az interjúk elemzése során arra törekedtem, hogy komplex 

módon vizsgáljam az adott problémát, több oldalról, több módszerrel, több elméleti 

kiindulópont együttes felhasználásával. Célom volt a különböző idősíkok (történeti és 

jelen, állapot és folyamat) összehangolása, a kvalitatív és a kvantitatív módszerek együttes 

                                                 
65 Az egészségpolitikai szereplők közül néhányan így is kimaradtak a kutatásból. Nem kérdeztem meg 
többek között az üzleti élet szereplőit. A piaci szervezetek hozzáállása, viszonyulása a helyi egészségpolitika 
alakulásához, a nonprofit szektorhoz szintén fontos lehet. Jóllehet közvetett módon sok ismeretet szereztem 
erről a területről is (pl. az üzleti adományozás alakulásáról tudósító nonprofit kutatásokból, illetve a nonprofit 
és az üzleti szféra kapcsolatáról az interjús vizsgálatainkból), ennek alapos megismerése további kutatásokat 
igényel. Ugyanígy nem vontam be a vizsgálatba az egyházi szereplőket és a hit alapú közösségeket. 



 117 

alkalmazása, a statisztikai és írásos anyagok felhasználása. Meglátásom szerint az egyes 

részterületek alapos, több szempontú, specifikus vizsgálatára van szükség. Több esetben 

Sebestény István (2001b) ajánlását vettem alapul a nonprofit kutatásokra vonatkozóan: a 

mintavételi eljárások során egy többé-kevésbé homogén csoportot próbáltam kialakítani, 

lehetővé téve azt, hogy specifikusan a szektor egy jól körülhatárolt részére kapjunk 

érvényes és használható válaszokat. A következő táblázat csupán a vizsgálatok alapadatait 

tartalmazza, azok teljes módszertani hátterét az egyes kutatások bemutatásakor fejtem ki 

részletesen. 

 

20. táblázat: Az empirikus vizsgálatok legfőbb adatai 
 

CIVIL SZERVEZETEK LAKOSSÁG ORVOSOK, 
DÖNTÉSHOZÓK 

Szempontok 

Civilek az 
egészségesebb életért - 
az egészségügyi civil 
szervezetek szerepe a 
helyi egészségpolitika 

alakításában 
 

A hatékonyság mérés 
lehetőségei és 
problémái a 

betegszervezetek 
körében 

 

Az esélyegyenlőség 
biztosításának lehetőségei - 

a tartós 
egészségkárosodással 

élőket segítő civil 
szervezetek ismertsége és a 
feléjük irányuló elvárások, 

a családok körében 

A civil szervezetek 
egészségügyi ellátásba, 

döntéshozásba való 
bekapcsolódásának 
lehetőségei – a helyi 
döntéshozók és az 

orvosok megkérdezésével 

Ideje: 
2003. március- 
2004. január 

2008. március-július 
2007. december- 
2008. február 

2008. szeptember-
december 

Kutatási 
módszer: 

kérdőíves vizsgálat interjús vizsgálat kérdőíves vizsgálat interjús vizsgálat 

Területi 
kiterjedtség: 

régió régió, főváros régió város 

A vizsgált 
alapsokaság: 

A Dél-Dunántúli 
Régióban működő 
egészségügyi nonprofit 
szervezetek 

Dél-dunántúli és 
budapesti 
betegszervezetek 

Tartós betegségben, 
fogyatékosságban szenvedő 
gyereket nevelő szülők a 
Dél-Dunántúli Régióban (a 
szervezetek potenciális 
tagsága) 

Pécsi orvosok és 
önkormányzati képviselők 

Mintanagyság: 
104 kitöltött kérdőív 
(40%-os válaszadási 
arány) 

42 (10 budapesti és 32 
dél-dunántúli) szervezet 
vezetőjével készített 
interjú 

470 kitöltött kérdőív (70%-
os válaszadási arány) 

 8 interjú 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

1. Civilek az egészségesebb életért - az egészségüg yi civil szervezetek 
szerepe a helyi egészségpolitika alakításában (kérd őíves vizsgálat a 
Dél-Dunántúli Régióban) 
 

A Dél-Dunántúli Régióban végzett kérdőíves kutatásban elsősorban a helyi szereplők – az 

önkormányzatok, az egészségügyi civil szervezetek, az egészségügyi dolgozók szakmai 

érdekképviseletei – kapcsolatrendszerének feltérképezésére törekedtem. Emellett a 

megkérdezés kiemelt célja volt az érintettek véleményének, attitűdjeinek felkutatása az 

egészségpolitikáról, az egészségpolitikában való részvételről. A helyi egészségpolitika 

szereplőinek vizsgálatakor területi egységként a régiót jelöltem ki, de hozzá kell tenni, 

hogy – a kutatási eredmények által is igazolt módon – voltaképp a statisztikai régió három 

megyéjéről (Baranya, Somogy, Tolna) volt szó, hiszen a megyei keret sokkal inkább 
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meghatározó volt a területi kiterjedtség, a kapcsolatrendszer és a területi identitás 

vonatkozásában egyaránt, a regionális szempont kevésbé jelent meg. 

 

A vizsgálat adatai 2004-re vonatkoznak, az eredmények a százalékos megoszlásokat 

tekintve azonban többségében ma is helytállóak, hiszen a vizsgált szektor jelenleg is 

hasonló strukturális (gazdasági, jogi) körülmények között működik, ami a vizsgált mutatók 

kiegyensúlyozottságát valószínűsíti. A kérdőíves vizsgálatban teljes körű megkérdezésre 

törekedtem. A bírósági nyilvántartásban szereplő majd 45066 szervezet felét sikerült elérni 

a vizsgálat időpontjában67, körükben a válaszadási hajlandóság a levélben történt 

megkeresést követően 40%-os volt, aminek eredményeként e szervezetek vezetőitől, 

képviselőitől 104 értékelhető kérdőív érkezett vissza. (A nem működő szervezetek közül is 

válaszoltak 39-en, ezekből működésük megszűnésének körülményeiről nyerhettem képet). 

A viszonylag magas válaszadási arány ellenére az alacsony elemszám természetesen 

módszertani korlátokat jelent, az eredmények azonban további kutatási irányok kijelölése 

céljából rendkívül hasznos információként szolgáltak. 

 

A kérdőív három nagy kérdésblokkból állt: az első a szervezeti, működési jellemzőkre, a 

második a kapcsolatrendszer kiterjedtségére és irányára vonatkozott, és végül egy 

(többnyire nyitott kérdéseket tartalmazó) kérdéssor irányult a civilek elképzeléseinek 

összegyűjtésére az egészségpolitika tartalmáról és résztvevőiről. (A vizsgálatban használt 

kérdőívet az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 

 

 

A Dél-Dunántúli Régió nonprofit jellegzetességei a KSH adatai alapján 

 

A kérdőíves vizsgálat eredményeinek ismertetése előtt érdemes egy rövid kitérőt tenni a 

vizsgált régió nonprofit jellemzőire. A regionális megoszlásokat a KSH adatbázisában 

találjuk meg. A régiók közti sűrűségi mutatók alapján a Dél-Dunántúl 2005-ben az ezer 

lakosra jutó szervezetek száma alapján viszonylag élenjárónak számított, regionális szinten 

csak Közép-Magyarország előzte meg (a többi régióban csupán az egyes megyék mutatnak 

nagyobb számokat). 

 

                                                 
66 A KSH nyilvántartása ekkor a bíróságoknál bejegyzett egészségügyi civil szervezeteknek csak a felét 
mutatta a régióban. Vizsgálatom során azért a – jóval pontatlanabb – bírósági nyilvántartást választottam, 
mert a megszűnt vagy nem működő szervezeteket is próbáltam elérni, közülük 39-nél jártam eredménnyel. 
(A szervezetek nevét, címét a Baranyai Megyei, a Somogy Megyei és a Tolna Megyei Bíróság bocsátotta 
rendelkezésemre.) 
67 A szervezetek felét nem lehetett elérni, mivel a bíróságnál bejegyzett cím ismeretlen volt. Ez abból adódik, 
hogy a bíróságoknál bejegyzett szervezetek nagy része nem működik. Valószínű a nyilvántartás azért nem 
tud róluk, mert a szervezetek így szeretnék megspórolni a megszüntetéssel járó költségeket, vagy az is lehet, 
hogy a passzivitást nem tartják végleges állapotnak. 
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21. táblázat: A nonprofit szervezetek sűrűségi mutatói megyék és régiók szerint, 2005 
 

A nonprofit szervezetek Lakónépesség 
Főváros, megye, régió 

száma 
megoszlása, 

% 
száma, 
ezer fő 

megoszlása, 
% 

Ezer lakosra jutó 
szervezetek száma 

Budapest 14278 25,2 1697 16,8 8,4 
Pest 5142 9,1 1144 11,3 4,6 
Közép-Magyarország 19420 34,2 2841 28,1 6,9 
Fejér 1810 3,2 429 4,2 4,2 
Komárom-Esztergom 1529 2,7 316 3,1 4,8 
Veszprém 2453 4,3 367 3,6 6,7 
Közép-Dunántúl 5792 10,2 1111 11,0 5,2 
Győr-Moson-Sopron 2255 4,0 440 4,4 5,1 
Vas 1633 2,9 265 2,6 6,1 
Zala 1924 3,4 295 2,9 6,5 
Nyugat-Dunántúl 5812 10,3 1000 9,9 5,8 
Baranya 2273 4,0 400 4,0 5,7 
Somogy 2161 3,8 332 3,3 6,5 
Tolna 1444 2,5 245 2,4 5,8 
Dél-Dunántúl 5878 10,4 977 9,7 6,0 
Borsod-Abaúj-Zemplén 3446 6,1 732 7,2 4,7 
Heves 1757 3,1 323 3,2 5,4 
Nógrád 1032 1,8 217 2,1 4,7 
Észak-Magyarország 6235 11,0 1271 12,6 4,9 
Hajdú-Bihar 2701 4,8 549 5,4 4,9 
Jász-Nagykun-Szolnok 1834 3,2 411 4,1 4,4 
Szabolcs-Szatmás-Bereg 2314 4,1 582 5,8 4,0 
Észak-Alföld 6849 12,1 1542 15,3 4,4 
Bács-Kiskun 2518 4,4 540 5,3 4,6 
Békés 1943 3,4 390 3,9 4,9 
Csongrád 2247 4,0 425 4,2 5,3 
Dél-Alföld 6708 11,8 1355 13,4 4,9 
Összesen 56694 100,0 10098 100,0 5,6 

Forrás: KSH, 2005 

 

Az egészségügyi nonprofit szervezetek számát tekintve a Dél-Dunántúl a 

„középmezőnyben” foglal helyet. 

 

22. táblázat: Az egészségügyi nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és 
tevékenységcsoportok szerint, 2005 

 

Főváros, megye, régió Egészségügyi nonprofit 
szervezetek száma 

Közép-Magyarország 1188 
Közép-Dunántúl 197 
Zala 64 
Nyugat-Dunántúl 227 
Dél-Dunántúl 227 
Észak-Magyarország 235 
Észak-Alföld 279 
Dél-Alföld 285 
Összesen 2638 

Forrás: KSH, 2005 

 

Bevételi oldalról a KSH adatai szerint a Dél-Dunántúli Régiót 2005-ben Közép-

Magyarországi Régión kívül (ahova a főváros miatt a bevételek nagy aránya 
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koncentrálódik) összegszerűen egyik régió sem előzte meg az egy lakosra jutó bevételeket 

tekintve. 

 

23. táblázat: A nonprofit szektor összes bevétele régiók szerint, 2005 
 

Régió Millió Ft Megoszlás, % Egy lakosra jutó bevétel, Ft 
Közép-Magyarország 580119,1 67,9 205037 
Közép-Dunántúl 47394,9 5,5 42593 
Nyugat-Dunántúl 33590,8 3,9 33485 
Dél-Dunántúl 46950,2 5,5 47732 
Észak-Magyarország 39966,7 4,7 31224 
Észak-Alföld 54162,1 6,3 35013 
Dél-Alföld 52571,3 6,2 38649 
Összesen 854755,1 100,0 84496 

Forrás: KSH, 2005. 

 

 

A vizsgált szervezetekről 

 

A megyék (Somogy, Baranya, Tolna) közti megoszlás a kérdőívet visszaküldő aktív 

szervezetek körében az alapsokaságbeli megoszlást tükrözte (vagyis a válaszadási 

hajlandóságban a megyék között nem volt különbség). Baranya megyei volt a székhelye a 

válaszadók 42,9%-ának, Somogy megyei 32,1%-ának és Tolna megyei 25,0%-ának. A 

székhelyüket illetően viszont – a nonprofit szektorra általánosságban is jellemző – városba 

koncentrálódást lehetett megfigyelni: a szervezetek fele megyeszékhelyen, további 

egynegyede egyéb városban működött, és csak egynegyedük községben. A városba 

koncentrálódás egyik oka a szoros intézményi kötelék: az egészségügyi intézményrendszer 

a nagyvárosokban összpontosul, így az ezekhez kötődő szervezetek területi elhelyezkedése 

is ehhez igazodik. 

A szervezetek kiterjedtségében működési területüket tekintve a helyi és regionális szint 

dominál. Megyei szinten tevékenykedik a szervezetek 10%-a, nemzetközi szinten 3,7%. A 

szervezetek egynegyede esetében a működési szint nem határozható meg pontosan, mivel 

az egy intézmény dolgozóira, gondozottjaira terjed ki, nem területi alapú. 
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6. ábra: A szervezetek területi kiterjedtsége, a Dél-Dunántúli Régióban, 2004 (%) (n=104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

Többségük (60%) alapítványi formában, 15% közalapítványként működött az adatfelvétel 

időpontjában, az egyesületek aránya 25%-ot tett ki. Ez az országos átlaghoz képest az 

egyesületek nagyobb, az alapítványok kisebb súlyát mutatja a vizsgált mintában. 

 
7. ábra: A vizsgált minta megoszlása szervezettípus szerint az egészségügyi nonprofit 

szervezetekben regisztrált országos átlaghoz képest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

Mekkora kiterjedtségű a szervezet, működési területét 
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A KSH követéses vizsgálataiból tudjuk, hogy az egészségügyi nonprofit szervezetek hamar 

felismerték a közhasznú68 besoroláshoz kapcsolódó előnyöket, gyorsan reagálva e 

lehetőségre, és már az 1990-es évek végére nagy részük meg is tette az ehhez szükséges 

adminisztratív és jogi lépéseket (Bocz 2001). A vizsgálatban szereplő szervezetek 

háromnegyede rendelkezett ezzel a státusszal (65% volt közhasznú, 9% kiemelten 

közhasznú). 

 

A nonprofit szervezetek tevékenységi körük szempontjából megközelítőleg az országos 

átlagnak feleltek meg. Vagyis nagy arányban (30%) a kórházi és intézeti ellátás 

támogatására létrehozott szervezetekkel lehet találkozni a régióban. Emellett azonban az 

országos felmérésekben regisztráltnál kissé nagyobb arányban (11%) fordulnak elő a 

három megyében olyan alapítványok és egyesületek, amelyek kifejezetten 

népegészségügyi célokat vállaltak fel, illetve a szervezetek 56%-a dolgozott egy-egy 

társadalmi csoport (bizonyos betegségekben szenvedők, hátrányos helyzetűek, idősek, 

fogyatékosok, szenvedélybetegek, fiatalok stb.) megsegítéséért. Ezek egy része főleg 

anyagi segítséget vállalt (konkrét pénzbeli segítség mellett vásárlások, szolgáltatások 

megszervezését is), egy része programok szervezésével, a közösségi élet megteremtésével 

járult hozzá e csoportok életminőségének jobbításához. De tevékenységi körükben fontos 

helyet kapott saját segítőik érdekvédelme és szakmai segítése is. 

 

24. táblázat: Mire terjed ki a szervezetek egészségügyi tevékenysége? 
(„jellemző” és „részben jellemző” válaszok száma) 

 

Tevékenység 
szervezetek 

száma 
egészségnevelés/fejlesztés (életvezetési tanácsok, 
információs programok stb.) 

54 

szakemberek képzése, továbbképzése 42 
technikai eszközök beszerzése, kölcsönzése 42 
prevenció (szűrések stb.) 35 
pszichológiai, mentális segítség 35 
közösségszervezés, közösségi támogatás 32 
tagok védelme, érdekvédelme 31 
rehabilitáció (gyógytorna stb.) 31 
gyógyítás 30 
szükségletfeltárás 28 
ápolás, látogatás 26 
gyógyszerellátásban való segítség 20 
kutatás, tudományos tevékenység 20 
döntéshozatalban való részvétel 16 
betegszállítás 11 
hospice 7 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

                                                 
68 A közhasznúság szigorú kritériumai meglehetősen leszűkítik azoknak a szervezeteknek a körét, akik eleget 
tesznek ezen elvárásoknak. A valóságban – működési elveikből, céljaik jellegéből adódóan – minden 
szervezetre jellemző egyfajta közhasznúság. Abban már nagy különbségek tapasztalhatók, hogy ez a fajta 
közhasznúság egy kisebb csoportra, vagy az egész társadalomra terjed ki (Bartal 2005). 
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A nagy számot kitevő, egészségügyi intézmények által – az osztályok felújítására, 

eszközbeszerzésre, kutatásfejlesztésre, a dolgozók képzésének elősegítésére – létrehozott 

szervezetek többsége (60%) 10 vagy több éve alakult, vagyis abban az időszakban, amikor 

a nonprofit szektor ugrásszerű növekedését az egészségügyi nonprofit szféra még csak 

kisebb mértékben követte. Később, a 90-es évek második felében, az egészségügyi civilek 

„felszálló ágában” már nem elsősorban az egészségügyi intézmények számára történő 

pótlólagos forrásteremtés volt a cél, hanem sorra alakultak más, népegészségügyi, 

prevenciós, társadalmi csoportokat segítő, érdekvédelmi szervezetek is az egészségügy 

területén.  

 

A kérdőívben előre megadott válaszkategóriák ötfokú skálán történő értékelése nyomán 

megállapítható, hogy a vizsgálatban szereplő szervezetek elsősorban a hazai lakosság rossz 

egészségi állapotának javításában való közreműködést tartják az egészségügyi nonprofit 

szervezetek fő rendeltetésének (ez a szempont az ötfokú skálán átlagosan 4,06-os értékelést 

kapott). Másodsorban feladatuk csak az egészségügy krónikus zavarainak enyhítése, 

valamint a modernizációs, fejlesztési törekvések támogatása (átlagosan 3,85-ös értékelés). 

Ebben, úgy tűnik, teljes az összhang, a szervezetek különböző jellemzői mentén nem volt 

számottevő különbség. 

 

A fenti véleményeket támasztják alá azok a hasonló típusú kérdésre kapott értékek is, ahol 

a szervezeteknek lehetősége volt több feladat közül is választani, melyeket egészségügyi 

nonprofit szervezetek felvállalhatnak, aszerint, hogy mennyire tartják azokat fontosnak. A 

felsorolt feladatok sorrendisége megfelelt a fenti kérdésre adott válaszok megoszlásának: 

első helyen a prevenciós, egészségmegőrző feladatokat vallották magukénak a civilek, 

másodsorban komoly feladatokat szántak maguknak az egyenlőtlenségek mérséklésében. 

Vagyis a nonprofit szektorra és az egészségügyi szervezetekre jellemző tendencia, a 

szolgáltató szerep megerősödése tükröződik a mintában is. A 7. helyen szerepelt (az ötfokú 

„fontossági” skálán 3,93-as átlagértéket kapó) a civil érdekképviselet is az egészségpolitika 

formálásában. Az egészségügy anomáliáinak orvoslását a szervezetek közepes mértékben 

tartották fontos feladatuknak, a sorrendben hátrább foglaltak helyet ezek a szempontok. 
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25. táblázat: A felsorolt tevékenységek fontosságának megítélése a 
nonprofit szervezetek körében (1-5 fokú skálán), az értékátlagok sorrendjében  

 
Tevékenység Értékátlag 
1. az egészségmegőrzés, egészségkultúra fejlesztése (4,61) 
2. a betegségek megelőzése (4,57) 
3. a betegségekből adódó hátrányok enyhítése (4,04) 
4. az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

egyenlőtlenségeinek mérséklése (4,02) 
5. az egészségi állapotban megjelenő társadalmi 

egyenlőtlenségek csökkentése (3,96) 
6. egészséges környezet és életfeltételek megteremtése (3,96) 
7. a civil érdekképviselet megjelenítése az egészségpolitika 

formálásában (3,93) 
8. a betegek és családjuk segítése a gyógyulásban, ápolásban, 

rehabilitációban (3,94) 
9. az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (3,87) 
10. bizonyos speciális betegcsoportok célzott gyógyításában való 

segítség (3,85) 
11. orvosok, egészségügyi dolgozók munkájának, képzésének 

elősegítése (3,76) 
12. az egészségügy financiális eredetű gondjainak mérséklése, a 

pénzügyi kiszolgáltatottság csökkentése (3,34) 
13. új orvosi, szakmai elképzelések kipróbálásának, 

meghonosodásának elősegítése (3,30) 
14. az egészségügyi intézményrendszer kórház centrikus 

felépítettségének ellensúlyozása (3,27) 
15. az alternatív gyógyászat elterjesztése, népszerűsítése (3,05) 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

A nonprofit kutatások visszatérő megállapítása (egy-egy nagyobb szervezetet leszámítva) a 

szervezetek körében tapasztalt általános anyagi szűkösség. Vagyis a civilek nagy része a 

lelkes indulást követően nagyon nehezen talál anyagi forrásra, támogatókra (a kezdeti 

támogatók lelkesedése, ha volt ilyen, idővel csökken). Megfelelő infrastrukturális háttér 

(iroda, írószerek, számítógép, egyéb technikai berendezések) hiányában a forrásszerző 

munka még inkább megnehezül (gondoljunk csak a rendkívül bonyolult, hosszadalmas, 

komoly előkészítést igénylő európai uniós pályázatokra stb.). Az ehhez szükséges humán 

kapacitás is sokhelyütt hiányzik: alkalmazottak híján az alapítók, segítők munkájuk 

mellett, szabadidejükben végzik civil tevékenységüket, kezdetben erejüket meghaladó 

mértékben, majd kedvüket vesztve. Vagyis a vizsgált egészségügyi alapítványok, 

egyesületek nagy része létük fennmaradásáért, mindennapos anyagi hiánnyal küzd. 

A kérdőívben felsorolt 13 felszerelés, ingatlan, és a munkát segítő berendezés69 

mindegyikével egyetlen szervezet sem rendelkezett a vizsgálat időpontjában, 18 (17%) 

olyan szervezetet találtunk viszont, amely egyetlen dolgot sem tudhatott magáénak. Nagy 

részük 1-2 dologgal rendelkezett, és csak egy kisebb hányaduk jelölt 5 vagy több 

                                                 
69 A kérdőívben felsorolt eszközök, ingatlanok, a munkát segítő berendezések a következők voltak: önálló 
iroda, számítógép, Internet hozzáférés, önálló weboldal, folyóirat/hírlevél/rovat, telefon, fax, 
földtulajdon/ingatlan, bútor/berendezés, fénymásoló, gépjármű, technikai/gyógyászati eszközök, 
naturáliák/gyógyszerek. 
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felszerelést. A nagy hangsúlyt kapott kapcsolati tőke és forrásszerzés szempontjából 

fontosnak tartottuk a média és az információ-szerzés szerepét. Önálló weboldallal azonban 

a szervezetek közül mindössze 5, folyóirattal, hírlevéllel, rovattal 10, internetes 

hozzáféréssel a válaszadók egyharmada (28) rendelkezett. A 84 szervezet közül 50 nem 

volt elérhető telefonon, 21 nem rendelkezett bútorzattal, berendezéssel és 13-nak nem volt 

önálló irodája/helyisége, ahol ügyeiket intézhetnék. Területi bontásban a legfelszereltebb 

szervezetek Baranyában találhatók a régióban, illetve településtípus szerint a 

megyeszékhelyeken, városokban. A községekben működő szervezetek esetében nagy 

arányban rendelkezésére áll önálló iroda, helyiség, bútorzat, mely vélhetően a helyi 

önkormányzattal való jó kapcsolat hozadéka. 

 

A nonprofit kutatásból ismert tény, hogy a szervezetek legfőbb bevételi forrását az állami 

támogatások és a nehezen megszerezhető pályázati források jelentik (KSH 2005). Egy 

2004-es, szintén dél-dunántúli kutatás pedig megerősítette, hogy a civilek többségének 

nem is célja legitimitásának azáltal történő erősítése, hogy bevételeit valós társadalmi 

támogatás alapján növeli. A cél maximum az, hogy a szervezet minél inkább 

bekapcsolódhasson a pályázati pénzekért folyó versenybe (Zikkert-Dandé 2005). 

A következő ábra szemléletesen jelzi a beadott pályázatok számának évről évre való 

emelkedését (szervezetenként nagy szórással, az egy évben beadott pályázatok száma 

2000-ben 1-3, 2001-ben 1-4, 2002-ben pedig 1-10 között mozgott). Idővel nőtt a sikeres, 

elnyert pályázatok száma is, vagyis a pályázatírók egyre eredményesebbnek bizonyulnak, 

illetve közrejátszik az is, hogy egyre több a pályázati lehetőség (összegszerűségében nem 

feltétlenül, de számszerűségében igen). 

 

8. ábra: A szervezetek által benyújtott pályázatok, és ebből a nyertes pályázatok száma 
átlagosan 2000, 2001 és 2002-ben, a Dél-Dunántúli Régióban, 2004 (n=104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 
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A pályázási „kedv” növekedését jelzi továbbá az az adat, miszerint évről évre csökken 

azon szervezetek aránya a válaszadók között, akik egyetlen pályázatot sem nyújtottak be, 

illetve azoké, akiknek nem volt nyertes pályázatuk. 

 

9. ábra: Azon szervezetek aránya, akik egyetlen pályázatot sem adtak be, illetve azoké, akik 
egyetlen pályázaton sem nyertek 2000, 2001 és 2002-ben, a Dél-Dunántúli Régióban, 2004 

% (n=104) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

Látni kell azonban ennek az – egészségügyi nonprofitoknál is tapasztalt – tendenciának a 

diszfunkcióit is. A pályázatokon, főként az uniós pályázatokon elnyert összeg növekedése 

igaz ugyan, hogy megkönnyíti a szervezetek működési feltételeit, de valójában 

„állegitimitás, hiszen nem társadalmi támogatottságot, csupán sikeres gazdasági 

tevékenységet jelent” (Zikkert-Dandé 2005:85). Emellett tovább növekszik a szervezetek 

államtól való függése, illetve az prognosztizálható, hogy a pályázatírás bonyolult 

feltételrendszerével bírók hosszú távon meghatározzák pozíciójukat, a nagyok még 

nagyobbak, a kicsik még kisebbek, illetve lassan elsorvadók lesznek. A pályázati 

rendszerek tapasztalatainak elemzői (Zikkert-Dandé 2005, Kinyik 2008a, Czike-Kuti 2006) 

azt a következtetést vonták le, hogy nem a bürokratikus, állami kontroll mellett 

működtetett újraelosztási rendszerek esetleges támogatása erősítheti a szervezeteket, 

hanem az egyének, közösségek által megtermelt jövedelmek nagyobb hányadának helyben 

maradása, és így a közvetlenebb civil támogatás lehetőségeinek biztosítása. Ez 

előmozdíthatná az államtól való függetlenedés, önállósodás, és a civil állampolgári öntudat 

kialakulását.  
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A kérdőíves vizsgálatban válaszoló szervezetek nem tartoznak kifejezetten az erős civil 

szervezetek közé. Tagságuk alapján is csupán 15%-uk tartozik a 100-nál több tagot 

számlálók közé. 

 
10. ábra: A szervezetek nagysága tagságuk szerint a Dél-Dunántúli Régióban, 2004 (%) 

(n=104) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

A tagság változása alapján kis mértékű növekedést lehetett tapasztalni. Ez, az egészségügyi 

civil szervezetek egyik alapproblémája szempontjából, miszerint nehezen találnak rá 

tagságukra, és még nehezebben vonják be azokat a szervezeti életbe, akik segítésére 

létrejöttek, egy kedvező tendenciaként értékelhető. Megalakulásuk óta a válaszadó 

szervezetek egyharmada a tagság változatlanságáról számolt be, egynegyedénél viszont 

valamennyire nőtt a létszám. 
 

11. ábra: A szervezetek tagságának változása megalakulásuk óta, a Dél-Dunántúli 
Régióban, 2004 (%) (n=104) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 
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A vizsgálatban tapasztaltak egyben ellentétes irányt mutatnak az országos nonprofit 

tendenciákkal (KSH 2005), mivel országos szinten a civil tagság nem növekedett ilyen 

ütemben. Azt is lehet mondani, hogy a tagság növelése nem képviselt olyan komoly 

stratégiai hangsúlyt a szervezeteknél, ellentétben az egészségügyi civilekkel, ahol ez az 

eredményes működés alapfeltétele. 

 

Az egészségügyi nonprofit szervezetek legfőbb bevételi forrása az alapítványoknál a 

magántámogatás, míg az egyesületeknél az alaptevékenységükből származó bevétel volt. 

Önkormányzati támogatás, illetve központi költségvetési nem normatív támogatásból a 

közalapítványok részesülnek nagyobb mértékben, a lakossági támogatás és önkéntes segítő 

munka a közhasznú státusszal nem rendelkező alapítványoknál a jellemzőbb.  

 

26. táblázat: A vizsgált szervezetek megoszlása bevételeik alapján, a megkeresés évében és 
az azt megelőző két évben, a Dél-Dunántúli Régióban 2004 (%) n=104 

 
Bevételnagyság (Ft) 2003 2002 2001 
100 ezer alatt 12,7 16,9 20,4 
100 ezer – 500 ezer 25,4 23,7 25,9 
500 ezer – 1 millió 19,0 22,0 24,1 
1 millió – 10 millió 36,5 32,2 24,1 
10 millió felett 6,3 5,1 5,6 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

A vizsgált évben rendelkezésre álló adatok alapján az előző évben és a korábbi időszakban 

is, a szervezetek bevételei nagyon nagy szórást mutattak: egy év alatt 17 ezer forinttól 60 

millió forintig terjedő összegből gazdálkodtak. Azok a szervezetek, ahol az 

alaptevékenységből is nagyobb bevételek keletkeztek, kizárólag a megyeszékhelyeken 

találhatók. A tagdíj egyetlen szervezetnél sem jelent számottevő bevételt (feltehetőleg 

inkább csak a törvényi kötelezettség betartása miatt szedték a szervezetek). 

 

A vizsgálatban szereplő egészségügyi nonprofit szervezetek kétharmadát magánszemélyek 

hozták létre. Ez megfelel annak a kívánatos trendnek, hogy a szervezetalapítások 

alapvetően állampolgári kezdeményezésként jöjjenek létre. Egyötödüket alapították 

önkormányzatok, illetve piaci szereplők. Néhány esetben regisztráltunk csak olyan 

szervezetet, ahol az alapító egyház vagy egyéb alapítvány, egyesület volt. 
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12. ábra: A szervezetek alapítói a Dél-Dunántúli Régióban, 2004 (%) (n=104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

Foglalkozásukat tekintve az alapító tagok közül ugyanolyan arányban (35-35%) találhatók 

az egészségügyi és a nem egészségügyi szakemberek. Az előbbiek alapján látszik, hogy a 

szervezetek jó néhány esetben már indulásuk pillanatában kapcsolódtak más szektorhoz, a 

vegyes jóléti modellnek megfelelően. 

 

13. ábra: A szervezetek alapítói, foglalkozásukat tekintve, a Dél-Dunántúli Régióban, 2004 
(%) (n=104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 
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A Dél-Dunántúli Régió egészségügyi civil szervezeteinek kapcsolatrendszere 

 

A szektor erősségének, stabilitásának meghatározó eleme a nonprofit szervezetek közötti 

kapcsolati intenzitás. A kérdések egy csoportja ezért az egészségügyi nonprofit szervezetek 

kapcsolatrendszerére, a civil szervezetekkel, a helyi önkormányzattal és az egészségügyi 

ellátókkal való együttműködésre irányult. 

A nonprofit kutatásokból ismert megállapítás, hogy a civil szervezetekre a szűkös források 

miatt a kooperáció helyett gyakran a konkuráló magatartás a jellemző (Kákai 2004, 

Ragadics-Varga-Füzesi 2007, Kuti 2008). Bár a civil szervezetek sokszor tűnnek 

egymással és más szereplőkkel ellenérdekelt versenytársaknak, a tapasztalatok sokasága 

azt bizonyítja, hogy e szervezetek sűrű hálózata végül mégis csak olyan struktúrát alkot, 

mely sikeres lehet az együttműködés során a közérdek képviseletében (Lévai 1998). 

Emellett, ha az érdekviszonyokban az együttműködés dominál, akkor a közpolitikai 

döntéshozatal nem formális, hanem valódi kompromisszumok keretében valósul meg. 

Az egészségügyi civilek közti kapcsolatteremtést, együttműködést a dél-dunántúli 

vizsgálat alapján csupán gyengére értékelhetjük: az érintkezések eseti jellegűek, és főként 

lokálisak. A 104 szervezet közül mindössze 3 került működése során rendszeres, és 9 eseti 

kapcsolatba külföldi nonprofit szervezettel. Országos szinten is inkább az alkalmankénti 

kapcsolatfelvétel jellemző. A legtöbb érintkezés a nonprofit szervezetek között helyi 

szinten történik: a vizsgált szervezetek egyharmada tart fenn alkalmankénti, egyötöde 

rendszeres kapcsolatot helyi szerveződésekkel. Azaz a szervezetek többsége a szűkebb 

környezetében tevékenykedik, működésük izolált, jellemzően csak a saját településre terjed 

ki, vagy még annál is szűkebb körre. 

 

Jagasics Béla alapvetően kétféle gyakorlatot, a szektoron belüli és szektoron kívüli 

együttműködési formát különített el, amikor a nonprofit szervezetek együttműködési 

formáinak tipizálására vállalkozott (Jagasics 2001). 

A) A szektoron belül további négy gyakorlat jellemzői: 

� Az együttes programszervezés: ebben a nonprofit szektor nagy előnye lehet, hogy 

ellentétben a hivatalos programszervezőkkel, egy-egy projekt esetében olyan 

komplexitást valósíthat meg (a feladat kulturális, szociális, egészségi, mentális, 

oktatási stb. oldalait egyaránt figyelembe véve), mint amilyen komplex az a 

valóságban maga is; 

� Szervezetek szövetségekbe tömörülése, integrálódása: a szervezeteknek csak kisebb 

része (egynegyede) ismerte csak fel eddig az integráció előnyeit. Számos tényező 

hátráltatja ezt a folyamatot, többek között a heterogén szektor, rossz példák miatti 

bizalmatlanság, autonómia féltés, hiányos szektortudat, nonprofit érdekvédelem 

erőtlensége; 
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� Szolgáltató szervezetek, információs és képzési központok munkája: a baj itt az, 

hogy a leginkább segítségre, fejlesztésre szoruló szervezetek közelíthetők meg a 

legnehezebben, illetve az is, hogy a nonprofit közösségi szervezetek többsége nem 

rendelkezik kellő anyagi erővel; 

� Adományosztó, pályáztató szervezetek: azok a szervezetek, amelyek nem állami 

pénzeket osztanak szét nonprofit szervezetek között. 

B) A szektoron belüli és kívüli együttműködés közötti átmeneti formákat képezik azok a 

szervezetek, melyek egy, más szektorhoz tartozó szervezet, intézmény mellett, azok 

tevékenységének szolgálatára, lehetőségeinek bővítésére jöttek létre.  

C) A szektoron kívüli együttműködés formái Jagasics tipizálása alapján: 

� Működési (elsősorban infrastrukturális) segítséget nyújtó intézményi kör, 

művelődési házak, oktatási, szociális, egészségügyi intézmények, hivatalok; 

� A helyi gazdasági és pénzügyi környezet; 

� A nonprofit szervezetek nyújtotta szolgáltatások, mint összekötő kapocs a 

társadalom többi része felé (ha elég széleskörűek és nem csak a tagságnak szólnak); 

� Közpénzeket szétosztó pályáztató szervek; 

� Az államtól, az önkormányzattól átvett közfeladat ellátása. 

 

A dél-dunántúli kérdőíves vizsgálat a fenti együttműködési formák megfigyelésére igen, 

ezek számszerűsítésére azonban nem alkalmas, mivel a nyitott kérdésre adott válaszok 

tartalomelemzését, a válaszok kódkategóriákba sorolását követően csak nagyon kis 

elemszám mellett lehetett volna csoportokat kialakítani. Mindenesetre hasznos 

összehasonlítási alapként lehetett kezelni a Jagasics-féle gyakorlatokat a saját 

tapasztalatokkal. Ez alapján elmondható például, hogy a dél-dunántúli egészségügyi 

nonprofit szervezetek között is számos átmeneti formát találunk (elsősorban a kórházak és 

klinikák mellett működő szervezeteknél), de a nem közvetlenül az egészségügyi 

intézmények holdudvarában működők között is erős intézményi kötöttség, kapcsolat 

jellemző. A kérdőívet visszaküldő szervezetek kétharmada kapcsolódott valamilyen 

egészségügyi intézményhez. 

 

A szektoron belüli kapcsolatokra főleg az együttes programszervezés a jellemző, a 

szövetségbe tömörülés nem jelenik meg. Egy-egy esetben keresték a válaszadók a helyi 

Civil Ház (mint információs, képző központ) szolgáltatásait, illetve kerültek kapcsolatba 

pályáztató szervezettel, valamint egy esetben tanácsadó, pályázatírásban segítő másik 

nonprofit szervezettel. 
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14. ábra: A szervezetek egészségügyi intézményekhez való kapcsolódása a Dél-Dunántúli 
Régióban, 2004 (%) (n=104) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

A szektoron kívül kapcsolatok – Jagasics adatfelvételeihez hasonlóan – elsősorban a 

szolgáltató tevékenység kapcsán alakulnak ki az egészségügyi civilek körében. A 

községekben működő szervezeteknél jellemző az önkormányzatok, a városban 

működőknél az egészségügyi intézmények nyújtotta infrastrukturális (főleg a helyiség és a 

technikai eszközök használatára kiterjedő) segítség. A helyi gazdasági környezetet, 

meglepő módon – jóllehet bizonyára fontos helyet kell, hogy kapjon a szervezetek 

életében, a szponzoráció miatt – nem említették a nyitott kérdésben a válaszadók. Ez arra 

enged következtetni, hogy ezzel az ágenssel nem számolnak tudatosan a szervezetek 

kapcsolatrendszerük számba vételekor. 

 

A helyi szektorális kapcsolatok mellett – több dimenzió mentén – vizsgáltam az 

egészségügyi civil szervezetek egészségügyi, szociális intézményekkel, helyi 

önkormányzattal, más nonprofit szervezetekkel, egyházzal, szaktárcávál/főhatósággal, 

vállalatokkal/ vállalkozásokkal és külföldi szervezetekkel való kapcsolatát is. 

Megyénkénti bontásban a legkiterjedtebb belső szektorális kapcsolati körrel a Somogy 

megyei szervezetek rendelkeznek (p=0,001<0,05): a somogyi válaszadók fele 

rendszeresen, 28%-a alkalmanként kapcsolatba kerül a helyi nonprofit szervezetekkel. A 

szaktárcával rendszeres kapcsolatot tartó legtöbb szervezet – a vizsgálatban résztvevők 

közül – Tolna megyében található, de ugyanilyen erős az összefogás ebben a megyében a 

piaci szférával is. A baranyai és somogyi szervezetek esetében a „nagypolitikai” és 

„vállalkozói” kapcsolati tőke ennél gyengébbnek tűnik. 

 

 

Kapcsolódik-e a szervezet közvetlenül valamely egészségügyi 
intézményhez?

korábban 
kapcsolódott, de 

már nem
4%
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35%

igen
61%
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15. ábra: Az egészségügyi nonprofit szervezetek együttműködési intenzitása más 
szereplőkkel a Dél-Dunántúli Régióban, 2004 

(a rendszeres és alkalmankénti kapcsolatok százalékos aránya, n=104) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

A kapcsolatok kiépítéséhez természetesen idő kell, nem meglepő tehát, hogy a felsorolt 

szervezetekkel, intézményekkel a már több mint 3 éve működő nonprofit szervezeteknek 

van igazán működő (rendszeres vagy alkalmankénti) kapcsolatuk, a csak 1-2 éve működő 

alapítványoknál, egyesületeknél ezek a kötelékek nem, vagy csak esetenként tűnnek fel. Ez 

a különbség a saját nonprofit szférán belüli kapcsolatokra még inkább érvényes, ahol a 

kapcsolatrendszer erőssége és kiterjedtsége leginkább a 10 vagy több éve fennálló 

szervezetek esetében a legszembetűnőbb (a „régebbi” szervezetek körében a vizsgálatban 

való 28%-os részvételi arányukhoz képest a rendszeres, alkalmankénti kapcsolatot jelölők 

aránya 35-40%). 

 

A szervezeti forma szerint az egészségügyi alapítványok gyakrabban keresik fel a 

szakminisztériumot és a piaci szereplőket (vállalatokat, vállalkozásokat), mint az 

egyesületek – a többi szervezettel, intézménnyel való viszonyukban ilyen különbségek 

nem tapasztalhatók (ez azonban inkább jelzésértékű, szignifikáns különbséget nem mutató 

összefüggés). 

 

A település típusa szerint szembetűnő eltérések a szervezetek között a helyi 

önkormányzattal való kapcsolat intenzitásában mutatkoztak: míg a községben működő 

egészségügyi civil szervezetek 50%-a rendszeres, 37%-a alkalmankénti kapcsolatot tart 

fent a helyi vezetéssel, addig ez az arány a városi szervezetek esetében csak 28 és 35%. 
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Korábbi vizsgálatokból azonban tudjuk, hogy ez az összefüggés nem véletlen, hiszen a 

községekben jellemzőek a személyi összefonódások: sok esetben a település háziorvosa az 

egészségügyi civil szervezet vezetője és az önkormányzat képviselőtestületének tagja is 

egyben (Füzesi-Péntek-Tistyán 2004, Ragadics-Varga-Füzesi 2007). Nyilvánvalóan a civil 

szféra városba koncentrálódása miatt a városi szervezetek körében az egészségügyi 

területen sokkal több olyan van, aki rendszeres kapcsolatba kerül más nonprofit 

szervezettel, de például az egyházzal való kötődések – ahogy az előző ábra mutatja – a 

községekben működő civilekre jellemzőek nagyobb mértékben. 

 

Az alapító tagok foglalkozását tekintve az egészségügyi intézményekkel rendszeres 

kapcsolatot tartók aránya több mint kétszer akkora az egészségügyi foglalkozású, mint a 

nem egészségügyi foglalkozású alapítókkal rendelkező civil szervezetek körében 

(p=0,00<0,05). Ez, több más tényező mellett, az egészségügy szektorális összefonódásait 

jelzi. 

 

27. táblázat: A szervezetek egészségügyi intézményekkel való kapcsolati intenzitása az 
alapítók foglalkozása szerint, a Dél-Dunántúli egészségügyi szervezetek körében, 2004 (%) 

 
KAPCSOLATI INTENZITÁS 

Az alapítók foglalkozásukat tekintve 
rendszeresen alkalmanként 

nincs 
kapcsolat 

Összesen 

Főleg egészségügyi 74,1 18,5 7,4 100,0 
Főleg nem egészségügyi 31,8 50,0 18,2 100,0 
Egészségügyi és más foglalkozásúak is 50,0 22,0 27,8 100,0 
Nem magánszemélyek 33,3 66,7 - 100,0 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

A szaktárcával való kapcsolat rendszeressége mentén szintén kimutatható a különbség az 

alapítók foglalkozása mentén, de az nem olyan nagy mértékű, mint az előbbi esetben.  

Ahogy korábban jeleztem, a kérdőíves vizsgálat kitért a szervezetek egészségügyi 

intézményekkel való kapcsolatára. A megkérdezett szervezetek 62%-a kapcsolódik 

közvetlenül valamilyen egészségügyi intézmény működéséhez. A krónikus hiányállapotok 

gócpontjai jól kirajzolódnak a nonprofitok szolgáltatásba való bekapcsolódásakor: ahogy a 

következő ábra mutatja, a legtöbb segítséget a kórházi ellátás igényli, de hasonlóan magas 

arányban járulnak hozzá a vizsgált nonprofit szervezetek a járóbeteg ellátás 

körülményeinek javításához, illetve jelen vannak a rehabilitáció, és – ahova, a politikailag 

deklarált célokkal ellentétben, már igazán kevés forrás kerül – a prevenció területén.  

 



 135 

15. ábra: A szervezetek egészségügyi ellátásokhoz való kapcsolódása (szervezetek száma), 
a Dél-Dunántúli Régióban, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

Területileg a legtöbb egészségügyi intézményhez kapcsolódó nonprofit szervezet a 

vizsgálat adatai szerint Baranya megyében, a legkevesebb Tolna megyében található, 

többségük megyeszékhelyen/egyéb városban működik. Alapításuk idejét tekintve ezek a 

szervezetek legnagyobb arányban a 3-9 éve, vagyis az egészségügyi nonprofit szervezetek 

történetének „felszálló ágában” alakultak. A legújabb, 1-2 éve működő egészségügyi 

alapítványok és egyesületek körében már elenyésző azok száma, akik egészségügyi 

intézmény szervezetei. Nem meglepő az az összefüggés sem, miszerint az egészségügyi 

intézményekhez kapcsolódó szervezetek alapítói többségében egészségügyi, illetve vegyes 

összetételben egészségügyi és más szakemberek. 

 

A civil szervezetek egészségügyi intézményekkel, szakemberekkel való kapcsolata 

azonban sokszor ambivalens: ez a kapcsolat az egymásrautaltság és jó szándék mellett nem 

mindig konfliktusmentes, ami főleg az orvostársadalom és a civil szféra eltérő 

sajátosságaival magyarázható. Arra a kérdésre, hogy a civil szervezetek milyennek ítélik az 

állami egészségügyi ellátórendszerrel, intézményekkel, orvosokkal, egészségügyi 

dolgozókkal való kapcsolatukat, a válaszadók többsége (58%) „jó”, „megfelelő” választ 

adott. Esetenkénti összeütközésről számolt be 20 válaszadó, ahol a konfliktusok forrása 8 

esetben „szakmai véleménykülönbség”, 6 esetben „presztízsgondok, érdekellentét” volt. 7 

civil szervezet vallotta az egészségüggyel való kapcsolatát kifejezetten „rossznak”, ennek 

okát mindegyik esetben „érdekellentétként” jelölték meg. (A válaszadók nyitott kérdésben, 

szabadon jellemezhették a konfliktus kiváltó motívumait, e válaszok csoportosításából 

született az előző két kategória, ám természetesen ezek között szoros összefüggés 

valószínűsíthető: a szakmai nézetkülönbségek eredhetnek az egészségügyben dolgozók és 

Milyen típusú egészségügyi ellátáshoz, szolgáltatáshoz kapcsolódik a 
szervezet?
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a civilek közötti érdekellentétekből, az érdekellentétek pedig gyakran szakmai vitákban 

artikulálódnak.) Az egészségügyi intézményekkel, dolgozókkal gyakori konfliktusokról 

beszámoló civil szervezetek jellemzően régebbi (3 vagy több éve működő) szervezetek. A 

kifejezetten rossz viszonyt említő civilek községekben találhatók, az esetenkénti 

összeütközéseket pedig a városi civilek jelölték. Az alapító tagok szerinti bontásban az 

orvostársadalom differenciálódására, a gondolkodásmódok változatosságára utaló 

összefüggés, hogy az egészségüggyel konfliktusos viszonyt említő civil szervezetek közül 

három olyan is volt, melyek tagjai maguk is egészségügyi foglalkozásúak. 

 

A munkakörülmények szubjektív megítélése 

 

A szervezetek választ adtak azokra a kérdésekre is, hogy hogyan változtak a 

munkakörülményeik az elmúlt években? Többségük (69%) úgy vélte, nem változott 

számottevően munkájuk a megalakulásuk óta, egyharmaduknak jelentős nehézségekkel 

kellett szembenéznie, és csupán a megkérdezettek 4%-a mondta azt, hogy könnyebb lett a 

munkájuk. 

 
28. táblázat: A szervezetek munkáját megnehezítő tényezők, a Dél-Dunántúli Régióban 

2004, (a spontán említések száma) 
Tényezők említések száma 
anyagi forrás hiánya 53 
anyagi források esetlegessége (mindenkori sikeres 
pályázatok, támogatások függvénye) 12 
közömbösség a társadalom részéről 28 
elutasítás az egészségügyi dolgozók részéről, a 
szemléletváltás lassúsága 14 
túlzott adminisztráció, bürokrácia 31 
bizonytalanság a jogszabályi háttér folyamatos változása 
miatt 9 
időhiány, önkéntes segítő munka hiánya, nehézsége 41 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

29. táblázat: A szervezetek munkáját megkönnyítő tényezők, a Dél-Dunántúli Régióban 
2004, (a spontán említések száma) 

 
Tényezők említések száma 
önkormányzati anyagi segítség 35 
folyamatosan épülő kapcsolatok helyi, regionális és országos 
szinten 19 
média támogatása, ismeretség – ezáltal az elfogadottság 
növekedése 18 
regionális, országos módszertani központ, Civil Kerekasztal, 
civil referens segítsége 8 
nyitottság növekedése az egészségügy felől (kórházi helyiség 
rendelkezésre bocsátása, orvosok nyitott gondolkodásmódja 
stb.) 17 
egyéb nonprofit szervezetek segítsége 16 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 
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Az egészségügyi nonprofit szervezetek véleménye, attitűdje a helyi hatalommal való 

kapcsolat és a politikai szerepvállalás kérdésében 

 

Amennyiben a helyi egészségpolitikát többszereplős helyi stratégiának fogjuk fel, 

miszerint a közpolitika egy olyan komplex jelenség, amely döntések sorozataiból áll, 

amelyet számtalan egyén és szervezet közreműködése hív életre (Gulyás-Jenei 1998) és azt 

vizsgáljuk, hogy annak kialakításában, artikulálásában milyen szerepet játszanak a 

szervezetek, ennek egyik mutatója lehet az önkormányzat döntéshozatali munkájában való 

részvétel szintje. Korábbi kutatások (Füzesi-Tistyán 1995) eredményeit támasztja alá a 

vizsgálatban tapasztalt rendkívül alacsony aktivitási szint, miszerint a vizsgált szervezetek 

körében mindössze 8% vesz részt az önkormányzattal közös munkában állandó 

partnerként, 10% ad hoc bizottságban, 17% felkért szakértőként és 8%-uk tagja 

egészségügyi, szociális kerekasztalnak. A kérdőíves megkeresés szerint a legtöbb aktív 

(rendszeres részvételt jelölő) szervezet az állandó partnerség és a bizottsági munka 

esetében Tolna megyében működik, míg egészségügyi, szociális kerekasztal 

tevékenységében Somogy és Baranya szervezetei vesznek részt nagyobb arányban. Az 

aktivitási szintet az önkormányzattal való közös munkában az is befolyásolja, hogy mióta 

működik a szervezet. A 3 évnél régebben alakult szervezetek döntéshozásban való 

(politikai és szakértői) részvétele nagyságrendekkel nagyobb, mint az 1-2 éve alakult 

társaiké. A szervezeti forma alapján, nem meglepetés a különbség, miszerint eltérő 

céljaikból, szerepeikből adódóan, aktívabbak az egyesületek, mint az alapítványok: 25%-os 

jelenlétükhöz képest az önkormányzat állandó partnereként működő szervezetek 43%-át 

teszik ki. Szakértőként viszont nagyobb arányban szerepelnek az alapítványok és 

közalapítványok az önkormányzatok munkájában. Az egészségi állapot és az egészségügy 

területi egyenlőtlenségeinek mérséklése szempontjából nem elhanyagolható, hogy mind a 

válaszolók csupán 23%-át kitevő községekben, mind a nagyobb részt (77%) kitevő 

városokban működő szervezetek körében egyaránt 13-13 olyan szervezet található, amely 

rendszeresen, illetve alkalmanként részt vett az önkormányzatok döntéshozatali 

munkájában, bizottságaiban. Vagyis a községi kisebb jelenléthez képest viszonylag nagy 

aktivitás mutatkozik. A pozitív jelek ellenére a korábban tapasztalt szoros összefonódások 

(nagyszámú önkormányzati alapítók) és az alacsony együttműködési hajlandóság közti 

diszkrepancia még kérdéses marad, annak pontos okainak felkutatásához további 

vizsgálatok szükségesek. 

 

A kérdőíves vizsgálat egyik központi kérdése az volt, hogyan látják az egészségügyi 

nonprofit szervezetek saját szerepüket, lehetőségeiket a helyi egészségpolitika 

alakításában? Miként gondolkodnak a helyi egészségpolitika tartalmáról, jelentőségéről? 

Természetesen a kérdés összetettsége miatt megválaszolásakor számolnunk kellett a 

kérdőíves módszer standard kérdéseinek korlátaival. Ebből kiindulva az egészségpolitikára 
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vonatkozó részek leginkább nem számszerűsíthető, nyitott kérdésekből álltak, módszertani 

szempontból pedig a vizsgálat ezen része inkább további kutatások kiindulópontjaként 

szolgál, semmint a tényleges álláspontok és gondolkodásmódok pontos megismerésére. A 

kérdőívet kitöltő szervezetek szabadon fejthették ki véleményüket arról, hogyan 

jellemeznék a nemzeti és a helyi egészségpolitika szerepét, illetve azt, hogy kinek a 

feladata a nemzeti és a helyi egészségpolitika tervezése, formálása? Nem utolsósorban arra 

kerestük a választ, hogy milyen feladatot vállal(hat)nak ebben a civil szervezetek? 

 

17. ábra: Egészségstratégia a szervezetekben és a településeken 
a Dél-Dunántúli Régióban, 2004 (%) (n=104) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

A válaszadók 28%-a jelölte, hogy szervezetük, 30%-a, hogy a település, ahol működnek, 

rendelkezik helyi egészségtervvel, egészségpolitikával. A nagyarányú (20% és 46%) „nem 

tudja” válasz mutatja a téma és a fogalmak újszerűségét, illetve a válaszadók 

bizonytalanságát. 

 

A nemzeti és helyi egészségpolitika feladata, szerepe tekintetében a konkrétabb válaszok a 

helyi szint esetében születtek (szintén nyitott kérdésként szerepelt a kérdőívben, a válaszok 

pedig a következő táblázatban szereplő kategóriák közé csoportosultak). A válaszok 

összesítése alapján elmondható, hogy a nemzeti egészségpolitika elkészítése a szervezetek 

szerint a mindenkori kormány, a szakminisztérium, vagyis a „nagypolitika” feladata, a 

szakma közreműködésével. Figyelemreméltó azonban, hogy 13 szervezet válaszaiban 

megtalálható a civil részvétel igénye is a döntéshozásban, stratégiai programok 

kidolgozásában. Helyi szinten, első helyen szintén a vezetés és a szakma (orvosok és 

szakmai érdekvédelem) részvétele áll, de a nemzeti szinthez képest itt fontosabbnak 

tartották a szervezetek azt, hogy egyéb szereplők is bekapcsolódjanak a közérdek védelme 

mellett a közpolitikai folyamatokba.  

Rendelkezik-e a szervezet, illetve a település, ahol a szervezet 
működik, egészségtervvel, egészségpolitikával?
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30. táblázat: Mi a feladata a nemzeti és a helyi egészségpolitikának? 
 

 

A nemzeti egészségpolitika feladata, szerepe 
 

 

A helyi egészségpolitika feladata, szerepe 
 

� Országos fejlesztési programok kidolgozása 
� Ugyanaz, mint a nemzeti 

egészségpolitikának, települési 
megvalósításban 

� Rendelkezésre álló pénzeszközök racionális 
elosztása 

� Ugyanaz, mint a nemzeti 
egészségpolitikának, regionális 
megvalósításban 

� Prevenció, egészségnevelés országos szintű 
működtetése 

� A nemzeti célok megvalósulását elősegíteni 

� A lakosság egészségi állapotának javítása, 
célja az egészséges nemzet 

� Ugyanaz, mint a nemzetinek, a helyi jellegű 
problémák (betegségcsoportok, társadalmi 
hátrányok) kiemelt kezelésével 

� Helyi szintű programok kidolgozásához, 
végrehajtásához szükséges anyagi támogatás 
biztosítása 

� Helyi problémák feltérképezése, azokra 
cselekvési programok kidolgozása, a helyi 
szereplők összefogásával 

� Az életkörülmények és szociális helyzet 
javítása, mivel ezek szorosan összefüggnek 
az egészségi állapottal 

� A helyi egészségszervezetek összefogása 
� Munkacsoportok felállítása, közös munka az 

önkormányzattal 
� A kormány által létrehozott nemzeti 

stratégiák megvalósítása 
� Prevenció helyi megszervezése 

� A társadalmi, demográfiai változások 
következményeire való gyors reagálás 

� A törvényben előírt kötelezettségek 
teljesítése, ennek társadalmi ellenőrzése 

� Törvényi előírások betartása 

� Helyi közösség önsegítő képességének 
növelése (pl. háziorvosok, civilek 
segítségével), egészségkultúra helyi szintű 
javítása 

� Megelőző, gyógyító, helyreállító 
egészségügy megszervezése, és 
összehangolása a lakossági igények 
felmérése alapján 

� Munkahelyek biztosítása, a lakosság számára 
többszintű, jó színvonalú, mindenki számára 
elérhető szolgáltatás működtetése 

� Az egészségügyi dolgozók megbecsülésének 
elősegítése 

� Források racionális, helyi igényekhez 
alkalmazkodó elosztása 

Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

Annak a kérdésnek a megválaszolásakor, hogy milyen feladatot vállal(hat)nak ebben a 

civilek, a vizsgált szervezetek nagy része negatív tapasztalatokról számolt be. Azaz a helyi 

stratégiák és döntések meghozatalakor a döntéshozók nem tartanak igényt a véleményükre, 

nem kérik meg előzetesen javaslataikat. Jóllehet – állítják a szervezetek – fontos, 

mindennapi munkájukból nyert tapasztalatokból származó információkkal egészíthetnék ki 

ezt a munkát. Emellett nagyobb teret igényelnének a programok kidolgozásában és azok 

operatív végrehajtásában, megszervezésében is. 
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18. ábra: Kinek a feladata a nemzeti és a helyi egészségpolitika elkészítése a szervezetek 
szerint, % (Dél-dunántúli vizsgálat, 2004) n=104 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Dél-dunántúli vizsgálat az egészségügyi civilek körében, 2004 

 

A megkérdezett szervezetek válaszaikban kiemelték az összekötő szerepüket a 

város/település vezetése és a lakosság között, mely magába foglal egyfajta információs, 

mozgósító tevékenységet, de egyben ellenőrző funkcióval is bír a lakosság felől.  

 

 

Összegzés 

 

A Dél-Dunántúli Régió egészségügyi nonprofit szervezetei körében készített vizsgálat az 

alacsony elemszám ellenére sok hasznos, a további kutatásokat megalapozó eredménnyel 

szolgált. A legfőbb megállapítások a következőképp összegezhetők: 

� A dél-dunántúli egészségügyi civilek sok szempontból hasonló működési 

jellegzetességekkel, struktúrával, kapcsolatrendszerrel jellemezhetők, mint az országos 

elemzések során tapasztaltak. Néhány ponton vannak csak kisebb eltérések, ilyen 

például a tagság számbeli növekedése, mely a társadalmi legitimációval küzdő, a 

tagságát csak nehezen bevonni tudó szegmens szempontjából pozitív tendencia; 

� A régió – Budapestet, illetve a Közép-Magyarországi Régiót – nem számítva 

„középmezőnyben” helyezkedik el, vagyis viszonylag nagy számban találhatók 

nonprofit szervezetek, bevételi oldalról pedig, kifejezetten elöljárók. Ez, a civilek 

integráló, társadalmi/egészségi állapotban lévő egyenlőtlenségeket mérsékelni képes 

szerepének vizsgálata szempontjából azért is fontos, mert a régióban több olyan 

elmaradott kistérség is van, mely a társadalmi kirekesztettség majd’ minden 

meghatározó tényezőjét magán viseli. Kérdés persze, hogy mennyiben tekintenek a 



 141 

közösségek ezekre a szervezetekre, mint amelyek képesek egy adott ügy érdekében 

megoldással szolgálni? Vagyis milyen a szervezetek társadalmi beágyazottsága, illetve 

hogyan értékelhető a szervezetek tevékenysége, a küldetésében vállalt ügy széles 

körben való elfogadtatása, teljesítése terén? Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatát és 

megválaszolását a kérdőíves felmérés keretei nem tették lehetővé, de mint dilemmák a 

további kutatások kiindulópontjaként szolgáltak; 

� Működésük kiterjedtsége nem túl tág, a lokális szint dominál. Ugyanez érvényes a 

kapcsolatrendszerre is: megjelenik a szektoron belüli, a szektoron kívüli, és a kettő közti 

átmenetet képező intézmény-közeli együttműködés is, de ezek többnyire helyi és eseti 

kapcsolatokat jelentenek; 

� A szervezetek működési feltételei többnyire szegényesek, csekély gazdasági és humán 

tőkével bírnak; körükben csak néhány „erős” szervezet található; 

� A nonprofit szervezetek (közvetve és közvetlenül) erőteljesen kötődnek az egészségügyi 

(és szociális) intézményekhez, amely bizonyítéka annak, hogy létrejöttük sok esetben a 

szűkösen működő intézmények megsegítésére, illetve a szolgáltatásokban, ellátásokban 

jelentkező hiányállapotok pótlására, mérséklésére irányult. Ez a tevékenység nem csak 

látens módon, kényszerként nyilvánul meg, hanem missziójukban is első helyen 

szerepel a lakosság rossz egészségi állapotának javítása és az egészségügy krónikus 

zavarainak enyhítése. Tevékenységük azonban nem korlátozódik kizárólag az 

egészségügy területére, több esetben (a tagok, segítők foglalkozását tekintve is) 

szektorális összefonódás mutatható ki; 

� Többnyire szolgáltatás orientált szervezetekről van szó, az érdekvédelem csak 

kiegészítő jellegű, vagy meg sem jelenik. Ez a kapcsolatrendszer vizsgálatában is 

megfigyelhető, a helyi önkormányzattal, a minisztériummal, főhatósággal való 

kapcsolatuk csupán ritka és eseti (ennél ritkább kapcsolatot csak a külföldi 

szervezetekkel lehetett regisztrálni). A községben működő szervezetek kapcsolata a 

helyi önkormányzattal sokkal intenzívebb, a kérdőíves módszer azonban nem alkalmas 

ennek e kapcsolat valódi tartalmának kiderítésére (más vizsgálatokból ismert, hogy ez 

nem feltétlenül jelent mélyebb – helyi – politikai beágyazottságot, sok esetben csak 

személyi összefonódás tapasztalható, vagy infrastrukturális segítségben merül ki); 

� A nonprofit szervezetek (helyi és nemzeti) egészségpolitikáról alkotott képe 

meglehetősen szerteágazó: a skála az elképzelések teljes hiányától, a pontosan 

megfogalmazott „ideáltipikus” képig terjed. A vizsgálatból az is kitűnik, hogy a 

válaszokban kifejezésre juttatott szándék ellenére ma még a döntéshozatalban való civil 

részvétel nagyon alacsony. Csak kevés esetben jelenik meg a hosszú távú gondolkodás, 

és a stratégiai tervezés igénye a szervezetek (és az őket körülvevő település) életében.  

� Az egészségügyi szegmenst domináló intézmény-közeli szervezetek nem foglalkoznak, 

és valószínű nem is fognak az égető népegészségügyi (elsősorban nem intézmény-

menedzsment jellegű) alapproblémák megoldásával. Feltehetőleg csak a létrehozó 
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szervezeteknek nem alárendelt civil csoportoktól várható, hogy primeren nem az egyes 

intézmények érdekeit fogják szolgálni. Az is előrevetíthető, hogy bár ösztönözni lehet a 

civil szervezetek aktivitásának növelését (növekvő támogatások, pályázati lehetőségek, 

képzések, egyéb segítő szolgáltatások révén stb.), de a tényleges civil szerepvállalás 

számos alapvető társadalmi-gazdasági tényezőtől függ, melyek változása kormányzati 

eszközökkel nem, vagy alig befolyásolható. Vagyis nem lehet illúziókat táplálni a civil 

részvétel közeljövőbeni élénkülésével, és nem lehet a felelősséget sem teljesen a 

kormányzatra hárítani (az autonóm kezdeményezés szerepét az nem veheti át). Egy 

biztosan állítható, a nemzeti szintű válaszok mellett szükség van a helyi szintű válaszok 

kidolgozására is. A következő évtizedekben – az ismert egészségi mutatók mellett – 

drámai demográfiai változások érintik az országot, benne szinte minden régiót. Új 

feladatok, új gondok az önkormányzatok, a családok, az egyének, a szociális és 

egészségügyi ellátó szféra számára. Az államnak ehhez a feltételeket kell 

megteremtenie, az egyéneknek, közösségeknek pedig felelősséget kell vállalni az 

egészségesebb döntésekben. 
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2. A hatékonyság mérés lehet őségei és problémái a betegszervezetek 
körében (interjús vizsgálat a Dél-Dunántúli Régióba n és Budapesten) 
 

A következő fejezet a 2008. első felében, negyvenkét egészségügyi tevékenységet folytató 

nonprofit szervezet körében készített interjús kutatás eredményeit mutatja be70. A kutatás a 

Dél-Dunántúli Régióban és Budapesten zajlott. A kutatás elméleti és módszertani 

kiindulópontjait, dilemmáit a IV. fejezetben mutattam be, itt most az interjús vizsgálat 

folyamatát és legfontosabb eredményeit foglalom össze. 

 

 

A kutatás indíttatása 

 

Az interjús kutatás legfőbb célja az volt, hogy képet kapjak arról, hogyan gondolkodnak, 

milyen tapasztalatokat, gyakorlatokat fogalmaznak meg a szervezetek vezetői a civilek 

eredményességéről, hatékonyságáról, ezek mérhetővé tételéről. A hatékonyság-mérés 

mellett a kontextus megteremtése érdekében arra törekedtem, hogy átfogó vizsgálatot 

folytassak a szervezetek működéséről, szerepéről, a munkájukat érő kihívásokról, 

problémákról, konfliktusokról, valamint a többi szereplővel (a civil szervezetekkel, a helyi 

hatalom képviselőivel, az egészségügyi intézményekkel, orvosokkal) való kapcsolatukról. 

Ezeknek a szubjektív beszámolóknak az összegyűjtése és elemzése az interjús módszer 

révén alkalmat teremtett arra, hogy a szervezetek mindennapi életébe betekintve 

megfigyeljem, mennyiben tükrözi vissza a valós civil élet a korábban bemutatott civil 

ideáltípusokat, modelleket, elméleteket. Megfigyeltem, alkalmazhatóak-e hatékonyság-

vizsgálat során a szakirodalomban fellelhető objektív mércék, avagy sem. Elsődleges 

célom az volt, hogy megtudjam, mit gondolnak maguk a civilek a szolgáltató és az 

érdekérvényesítő (az egészségpolitikai folyamatba való bekacsolódási) szerepeikről, és 

milyen problémák nehezítik ezen funkciók betöltését. 

 

Az egészségügyi civilek körében korábban végzett vizsgálat kiterjesztését azért tartottam 

szükségesnek, mert a szervezetek munkájának megítélésére, eredményességének 

megmutatására az említett kvantitatív módszerekkel nem, vagy csak korlátozott mértékben 

nyílt lehetőség. Ezekben a kérdésekben a kvalitatív módszerek alkalmazása vált indokolttá, 

mivel a korábbinál árnyaltabb képre törekedtem a civilekre jellemző sajátosságokról, 

szerepértelmezésekről, dilemmákról, kapcsolatrendszerről, a civil szférát övező társadalmi 

és politikai környezet hatásairól kialakított ismeretekben. 

 
                                                 
70 A kutatás a pécsi Down-munkacsoporton belül zajlott, az interjúk elkészítésében közreműködtek: Tóth 
Rita az ELTE BTK kommunikáció szakos hallgatója, valamint a PTE BTK Szociológia Tanszékének 
hallgatói. 
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A kutatás módszere 

 

Eredményesek, hatékonyak-e az egészségügyi civilek? A kérdésfeltevésből sejteni lehet, 

hogy erre nincsenek egyértelmű válaszok. Mint számos értékelő kutatásban, vizsgálatom 

egyik fő dilemmája is az volt, hogy hogyan mérjük a „mérhetetlent”? A kérdés 

megválaszolásakor nehézséget jelentett, hogy nem álltak rendelkezésemre korábbi adatok, 

melyek összehasonlítási alapként szolgáltak volna az eredményekben, a 

gondolkodásmódban bekövetkezett változások értékelésére. A hazai és külföldi 

tapasztalatokat figyelembe véve, feltételezésem szerint a kvantitatív mérőeszközök mellett 

szükség van a vizsgált csoporttal közösen kialakított elvekre és mérési szempontokra. Az 

együttesen létrehozott indikátorok választ adhatnak a nonprofit szervezetek körében 

végzett – gazdasági, vezetés-szervezési megközelítésű – kvantitatív eredményesség-

mérések hiányosságaira. 

 

Ebből kiindulva a vizsgálat során kvalitatív módszereket, az előkészítő szakaszban (az 

interjús kérdéssor összeállításakor) fókuszcsoportos71, a későbbiekben pedig félig 

strukturált interjús technikát alkalmaztam. A választott technika előnyeként emelhető ki, 

hogy rugalmas interjúkészítési struktúra jellemzi. Az interjús vizsgálat lehetőséget kínál 

arra is, hogy a téma több, korábban feltáratlan területéről is információkat kapjunk. Az 

egyes témákra, kérdésekre vonatkozó idézetek alapján hasonlóságokat, különbözőségeket 

lehet felfedezni a véleményekben. A szóhasználatnak, az elhangzott szavak kontextusának 

különösen nagy jelentősége van. Az ilyen típusú kutatások az ún. „grounded theory” 

(Strauss-Glaser 1967) elméleti megközelítésen és kutatói szemléleten alapulnak, lényegük 

éppen az, hogy a valóságban tapasztalt jelenségek (az interjúalanyok által elmondottak) 

által szabadon hagyjuk magunkat „vezetni”, ezáltal újabb, még kevésbé ismert 

összefüggéseket tudunk feltárni, operacionalizálni. 

 

A szervezetek kiválasztásakor a klasszikus civil szervezetek megkérdezésére törekedtem. 

A kutatási minta megválasztása is a kvalitatív megközelítés alkalmazásával történt, a 

„tipikus” esetek és az „intenzitás” (azaz az információban gazdag esetek) kijelölésével. A 

kutatás során főleg a betegszervezetek vezetőit kerestem meg – harminckettőt a Dél-

                                                 
71 A fogalmak árnyaltabbá tétele néhány pécsi civil vezetővel folytatott beszélgetés, valamint a szakirodalom 
áttekintését követően vált lehetővé. A civil vezetőkkel folytatott beszélgetésemet módszertani szempontból 
csak erős megkötéssel hívhatjuk fókuszcsoportos interjúnak, inkább beszélgetésnek nevezném, jóllehet célja 
a fókuszcsoporthoz hasonló volt. A szervezetek kiválasztása nem a szokásos mintavételi elvek mentén 
történt, pusztán ismeretségi alapon kerültek be a vezetők a csoportba. Továbbá a beszélgetés körülményei, 
strukturáltsága és az itt szerzett adatok, információk feldolgozása sem jellemezhetőek a klasszikus 
fókuszcsoport módszertani szabályai mentén. Haszna azonban annál több volt, az érintettek saját elbeszélése, 
véleménye, szóhasználata alapján olyan kérdéssor összeállítására nyílt lehetőség, amely „fogyaszthatóvá”, 
valósághűvé, érthetőbbé tette a kutatók által sokszor túl szakszerűen, a hétköznapi értelmezés számára 
távolálló módon megfogalmazott fogalmakat, kérdéseket, állításokat, elősegítve azt, hogy vizsgálatunk során 
minél érvényesebb adatokhoz juthassunk. 
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Dunántúli Régióban, tizet Budapesten –, akik a szervezetek tevékenységterületétől függően 

véleményükkel egy-egy területet megfelelően tudtak reprezentálni. A szervezetek listáját a 

KSH Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága szolgáltatta. A vizsgált szervezetek egyik 

speciális csoportját egy budapesti ernyőszervezet tagszervezetei képezték – esetükben a 

„hólabda” módszerrel jutottam egyik tagszervezettől a másikig. Az interjúalanyok 

számának meghatározásakor számoltam az ún. telítettségi határral, mégis – az interjús 

vizsgálatokra nem annyira jellemző – nagy minta kiválasztását a szegmens heterogenitása 

miatt tartottam indokoltnak. 

 

Az ernyőszervezet és tagszervezeteinek vizsgálata lehetővé tette a civil együttműködésnek, 

másrészt annak a dilemmának a megfigyelését, miszerint bármilyen felettes szerv 

kiépítése, amellett, hogy jó eséllyel mozdíthatja elő a hatékony működést és a 

kiszolgáltatottság csökkentését, nem veszélyezteti-e vajon a szervezetek függetlenségét. A 

fővárosi szervezetek bevonásával emellett a kutatás a területiség szempontjával is 

kiegészült. A tagszervezetekkel készített interjúk a stratégiai szemlélet egy típusának a 

megfigyelésére is kiváló alkalmat jelentettek. Hiszen a kooperáció önmagában is egy olyan 

stratégiaként fogható fel, mely komoly versenyelőnyökhöz juttathatja a szervezetet. A 

magyar nonprofit modell jellegzetességeit feltáró elemzések rávilágítottak arra a 

jelenségre, hogy a nonprofit szektor a kapcsolatok intézményesítésében, 

intézményesülésében fejlődött a legtöbbet (Bartal 2005:209). A szektor legitimációjának 

növelése, az átláthatóság és ezzel a társadalmi, politikai támogatottság javítása 

szempontjából a korábbi időkre jellemző személyesség, informális utak után – úgy vélem – 

erre nagy szükség volt. A különböző szereplők, illetve a nonprofit szervezetek egymásra 

találásakor remélhetőleg a kölcsönös érdekek felismerése, a szektor erősödése vette 

kezdetét. Máig fennmaradt viszont az a hiányosság, miszerint – jóllehet vannak 

kezdeményezések – a magyar civil szektor máig nem tudott létrehozni olyan legitimnek 

tekinthető érdekképviseleti szervezetet, amely a kormányzatok megfelelő 

tárgyalópartnerévé vált volna a civil szektort érintő ügyekben (Bartal 2005:211). Ezért 

tartom fontosnak, hogy a vizsgált ernyőszervezet példáján bemutassam a civil összefogás 

lehetséges módját, mely mintaként szolgálhat a dél-dunántúli egészségügyi szervezetek 

számára is egy későbbi együttműködés kidolgozásában. 

 

Az általam megkeresett egészségügyi nonprofit szervezetek többsége elsősorban 

szolgáltatásokat nyújt, illetve különböző szolgáltatások igénybevételét segíti elő beteg, 

fogyatékos emberek számára. Ezek: gyógytorna, gyógyszerek/ételkiegészítők beszerzése, 

orvosi vizsgálatok/szűrések szervezése, fejlesztés/képzés megszervezése, táboroztatás, 

szabadidős programok biztosítása, foglalkoztatás, szállítás, ügyintézés, jogsegély, 

pályázatok kitöltése, kérelmek megírása, tagok közötti kapcsolattartás, közösségi élet 

elősegítése, gyerekfelügyelet, és anyagi segítség a rászorulóknak. Kifejezetten csak 
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érdekvédelemmel kevés szervezet foglalkozik, az egészségfejlesztés, prevenció további két 

szervezetre volt jellemző, és további négy szervezet vállalkozott egy-egy kórházi, klinikai 

részleg fejlesztésére, különféle műszerek, segédeszközök beszerzésével, illetve az orvosok, 

egészségügyi dolgozók munkájának, képzésének elősegítésével.  

A megkérdezett szervezetek nagysága szempontjából az interjúalanyok körében egyaránt 

található kisebb (néhány fős), közepes (10-50 fős) és nagy, többnyire országosan kiterjedt, 

nagyobb betegkört integráló (50-nél több foglalkoztatottal, önkéntes segítővel rendelkező) 

szervezet72. 

 

A szervezetekre vonatkozóan speciális interjú-szempontokat dolgoztam ki, a kérdések 

többségére – amennyiben az értelmezhető volt – minden válaszadónál rákérdeztem. A 

vizsgálat 2008. májusától július végéig tartott. Az interjús kérdéssor öt nagyobb blokkra 

tagolódott73: 

� a szervezet bemutatása, működésük jellemzése az interjúalany által; 

� a teljesítmény és hatékonyság szubjektív értelmezése és értékelése; 

� a társadalmi és civil környezet jellemzése, 

� a kapcsolatrendszer jellemzése; 

� valamint a szervezet szubjektív értékelése vezetési-szervezési szempontok szerint. 

(A teljes interjús kérdéssort a 3. sz. melléklet tartalmazza.) 

 

Az elemzés során néhány ponton, ahol erre lehetőség nyílt, szemiotikai vizsgálatot 

készítettem: különböző fogalmak szubjektív jelentéstartalmát kerestem az interjúalanyok 

interpretálásában. Arra voltam kíváncsi, hogy az egyes fogalmak (mint siker, teljesítmény, 

eredményesség, hatékonyság, elvárások, civil érdekek) esetében mennyiben él egy 

konvencionálisan elfogadott tartalom a civilek körében, vagy nem található ilyen, és 

egészen másképp gondolkodnak ezekről a szervezetek vezetői. Másfelől érdekes volt azt is 

megtapasztalni, hogy mennyiben térnek el a laikus és a szakmai tartalmak, jelentések. 

                                                 
72 Az interjúalanyok megjelöléseként területi szempontból a „D” és „B” betűjeleket használom, a Dél-
Dunántúl és Budapest jelölésére. Számozással jelöltem továbbá a megkérdezett szervezetek méretét, ahol 
1=10 főnél kisebb, 2=10-50 fős, 3=50 főnél több foglalkoztatottal, önkéntes segítővel rendelkező szervezet. 
73 Az öt kérdésblokk közül a legnagyobb hangsúlyt az interjúk során a „teljesítmény szubjektív értelmezése, 
értékelése” kapta, melynek kapcsán a következő kérdéseket tettük fel a szervezetek vezetőinek: 
Mit tart a szervezetük, munkájuk eddigi legnagyobb sikerének? Hogyan ítéli meg szervezetük elismertségét, 
hírnevét? Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy minél többen tudomást szerezzenek a 
szervezetről? Mit gondol, mitől lesz hatékony, eredményes egy civil szervezet? Milyen és mekkora 
különbségeket lát az általa ismert civil szervezetek között, azok eredményessége, hatékonysága tekintetében? 
Mit gondol, mitől válhat eredményessé, hatékonnyá saját szervezetük? Miket tesznek (terveznek tenni) 
szervezetük nagyobb hatékonysága érdekében? Mit gondol arról, hogy a civil szervezetek valamilyen módon 
tudják mérni az eredményességet, hatékonyságot? Milyen fajta segítségre, információra lenne szüksége 
ehhez a szervezeteknek? Fontosnak tartja-e, hogy a civil szervezetek meg tudják mutatni a külvilágnak, hogy 
eredményesen, hatékonyan működnek? Fel tudna-e sorolni olyan szervezeteket konkrétan, akik megítélése 
szerint jó gyakorlatot mutatnak be, eredményesen, hatékonyan tudnak működni? Miért őket említette? 
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A „stratégia” kifejezés helyett például a nonprofit szervezetek vezetői különböző 

kifejezéseket használnak: látomás, megérzés, megítélés, elemzés, előny. A konvencionális 

fogalmak hiánya, a szóhasználat jól jelzi ebben a példában a téma újszerűségét, a stratégiai 

gondolkodáshoz való viszonyulás sokszínűségét. Jóllehet több esetben is megfigyelhető 

volt az, hogy az általunk laikusnak nevezett civilek nem is annyira laikusok, hanem 

időközben nonprofit szakértővé lettek, s szóhasználatuk egyre inkább közelít a szakmai 

terminus technikusokhoz. A szemiotikai elemzés egy másik példája, hogy miként nevezik 

a civil vezetők szervezetük tagjait, a klienseket. Többen emlegették az ügyfeleket 

„sorstársnak”, „gyermekeimnek” vagy „nyájnak”. Ez a fogalomhasználat azt erősítette 

meg, hogy a személyesség és az egyediség kiemelkedő szempont, ami miatt a nonprofit 

szervezeteket csakis individuálisan módon lehet megközelíteni. Az interjúalanyok által 

használt „értfogyis”  jelző azt közvetítette, hogy felesleges a túlzottan udvariaskodó, 

távolságtartó, „politikailag korrekt” megszólításokat, elnevezéseket használni, ehelyett 

érdemes a civilek nyelvi kifejezésmódjához alkalmazkodni inkább. 

 

Az interjúk elemzése során a változó orientált (magyarázó) és az eset orientált (bemutató) 

elemzés kombinációját alkalmaztam. A változó orientált elemzésen belül részleges 

magyarázatokat kerestem a vezetők általános attitűdjeiről és a szervezet működéséről. 

Máskor az egyedi esetek kiemelésével és részletes tanulmányozásával arra tettem 

kísérletet, hogy egy-egy adott esetet részleteiben tárjam fel, az összes lehetséges okot 

megkeressem, például mi befolyásolja egy-egy szervezeti stratégia megválasztását stb. (Az 

interjúk elemzése során használt változókat és kódkategóriákat a 4. sz. melléklet 

tartalmazza.) 

 

 

A betegszervezetek véleménye a sikerről, a hatékonyságáról, illetve a hatékonyság-
mérés szükségességéről és mikéntjéről 
 

A sikerek 

 

A szervezetek vezetői szerint megpróbálkozhatunk ugyan a teljesítmény mércéinek 

kigondolásával, több-kevesebb eredménnyel bizonyára találunk közös nevezőt a sokféle 

vélemény között, a „siker” fogalma azonban csakis szubjektív lehet. Az eredmények nagy 

része ugyanis a klasszikus mércékkel nem, vagy nehezen mérhető. Ilyen például az, amikor 

egy szervezet tevékenysége következtében több empátiát és szolidaritást észlel a 

környezetében, enyhítheti a betegséget, fogyatékosságot körülvevő társadalmi előítéleteket, 

stigmát. 
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„…Az emberek több empátiára képesek nálunk. Állandóan okítjuk a szervezetbe tartozó fiatalokat, hogy 

ha te ezt várod el a társadalomtól, hogy a sérült csemetédet befogadja, akkor te miért nem fogadsz be 

rögtön egy másik fajta fogyatékost…” (D1) 

 

„…A mi rokonságunkban volt egy szájpad hasadékos, és amikor megszületett, akkor vitték a klinikára és 

ott van egy team, aki ezzel foglalkozik, a pszichológustól a sebészig. Összehívtak egy szülőcsoportot, 

különböző korú gyerekkel, a pár hónapostól azokig, akik már régóta benne vannak a dologban, szülők és 

gyerekek. Mikor odamentek az ismerőseink, akkor láthatták, hogy ez nem stigma, ettől ne féljenek, a 

tapasztalatcsere a szülőkkel, és látták a korosztálybeli különbségeket, hogy hogyan fejlődnek ezek a 

gyerekek. Tehát, hogy nem kell kétségbe esni, ez azért nagy segítség…” (D2) 

 

Ha szeretnénk kiemelni a legáltalánosabb megfogalmazásokat, elmondhatjuk, hogy sikert 

jelent a szervezetek életében a múlt, hogy talpon tudtak maradni. Siker, ha valakinek a 

szervezete olyat tud felmutatni, ami példaként, mintaként szolgál. 
 

„…A szervezetünk példaként szolgál. Maga a fejlődés, hogy egy kórházból így kiszakadtunk és elkezdett 

fejlődni. Mondhatjuk, hogy Magyarországon biztos nincs egy ilyen szinten összerakott integrált rendszer. 

Megkeresik a módszereinket, a szaktudásunkat, a szemléletünket…” (D3) 

 

A megfoghatóbb elemek közül sikernek számítanak az alapítványi segítők vagy egyesületi 

tagok által létrehozott programok, eredmények – a szolgáltatások terén. 
 

„…A realitáson belül szálldogálunk, de amikor tizenöt éve az egyik szülő egy szülőtréningen azt mondta, 

hogy jó lenne a gyerekeknek saját lakás, saját munka, akkor az illető úgy gondolta, hogy ez csak vicc, úgy 

fantáziálunk, és ma mindez megvan…” (B2) 

 

Siker az érdekérvényesítés területén valamilyen előnyös helyzet, jogszabály kiharcolása, 

vagy egy nemkívánatos döntés ellen való lobbizás eredményessége. 
 

„…Tavaly év végén elvették az összes kedvezményt és támogatást államilag a hallássérültektől. A megyei 

szervezetek az országos szervezettől kaptak felhívást, hogy intenzív lobbizásba kezdjenek, aláírásba 

kezdtünk, tiltakoztunk. A baranyai szervezet kiemelkedően nagyot teljesített, dicséretet kaptunk, és ezt 

sikernek könyvelhetjük el…” (D2) 

 

Szakmai sikerként élte meg egy ritka betegségben szenvedőket tömörítő szervezet azt, 

hogy egyre több orvos és gyógypedagógiai szakember tud – az amúgy szakemberek 

körében sem túl ismert – betegségről, ami hosszú idő után először bekerült a főiskolai 

tananyagba. 

Végül ott vannak azok az érzések, amelyek jószerivel le sem írhatók, de adott esetben a 

legnagyobb siker egy betegszervezet életében, ez pedig a betegek, a fogyatékossággal élők 

vagy családtagjaik visszajelzései. 
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„…Az, hogy például a múlt hétvégén a gyerekek nem akartak hazamenni és mindegyik pityergett, hogy 

miért van vége a tábornak. Ezt sikernek érzem, vagy azt, hogy a gyerekek ülnek a kerekesszékben, 

mosolyognak és vidámak…” (B1) 

 

 

A stratégiai tervezés, mint a sikeres működés alapja 

 

A klasszikus eredményesség-mércék egyik kiemelt eleme szokott lenni a stratégiai terv 

elkészítése, és az ezzel való azonosulás a szervezet tagjai körében, mely céltudatos, 

megfontolt elképzelésekre utal. A nonprofit marketingkutatások amerikai szakértője szerint 

„a sikeres nonprofit szervezeteknek van stratégiájuk: akár intuitíve, akár explicit módon 

alakult ki, akár hivatalos formát öltve, akár véletlen-diktálta formában” (McLeish, 

1997:44). A szerző a változó nonprofit környezet és növekvő elvárások következtében 

kialakult kényszerekkel magyarázza állítását. Vannak viszont olyan szervezetek, 

amelyeknek egyáltalán nincs stratégiájuk. A stratégia nélküli szervezeteket McLeish 

további négy csoportra bontja: 

� A remény stratégiája: amikor a szervezet hagyja, hogy az események határozzák 

meg a végkifejletet. Sokszor ez egy semmittevő túlélési stratégia tulajdonképp, ami 

egy ideig beválhat (nincs nyomás, nincs határidő). 

� Krízisstratégia: a vezető azzal tölti a napjait, hogy egyik krízissel foglalkozik a 

másik után, elégedett, mert el van foglalva, érzi, hogy szükség van rá, hogy 

szervezete körülötte forog – de a szervezet csak az ő korlátozott energiája határáig 

képes működni, amint ő nincs, a szervezet sincs. 

� Szubjektív stratégia: itt mindenki keményen dolgozik, és azt teszi, amit a legjobbnak 

lát, el is ér valahova, de az egyes emberek nem tudják egyeztetni, hogy pontosan 

hova. Gyakran a részlegek, személyek versengéséhez, az alkalmazottak, segítők 

energiájának gyors feléléséhez vezet. Néhány szervezet így is elboldogul egy ideig. 

� Extrapoláción alapuló stratégia: azt teszik, amit mindig is tettek, azt tartják szem 

előtt, hogy a holnap pontosan olyan lesz, mint a tegnap volt. Az a baj ezzel, hogy 

távol esik egy idő után az ügyfelek és adományozók szükségleteitől. Működhet egy 

stabil, előre jelezhető környezetben, de nem egy folyton változóban. Ha a környezet 

megváltozik, a szervezet nem tud mit tenni, mert nincs gyakorlata az új 

versenyhelyet kezelésében. 

 

Az interjús vizsgálat tapasztalata az, hogy a szervezetek úgy látják, jól kidolgozott stratégia 

nélkül is lehetnek sikeresek. A fenti elemek mindegyike megtalálható az elbeszélésekben. 

Végeredményben azoknak a nonprofit szervezeteknek is van stratégiájuk, akik 

célirányosan nem alakítanak ki stratégiát, vagy működésük véletlenszerűnek tűnik. Azt is 

elmondhatjuk, hogy ebben a tekintetben nem létezik mintaszervezet, hanem inkább az a 
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jellemző, hogy minden szervezet „jó” valamiben. (Ha a stratégia ideáltipikus 

megfogalmazását vesszük, minden ilyen elképzelést a stratégiai terv részeként foghatunk 

fel, mert ettől válik egyben egyedivé a szervezet, ami megkülönbözteti őt a többitől.) Ebből 

az következik, hogy az általánosan elterjedt diskurzusokkal ellentétben, nem a „jó-rossz” 

dimenzióban, hanem az „egy adott helyzetben cselekvésre, együttműködésre képes vagy 

nem” összefüggésben van szükség a civil teljesítmény jellemzésére. 

 

A következőkben néhány olyan interpretációt emeltem ki a szervezetek beszámolóiból, a 

tudatos megfontolások köréből, melyeket a stratégiai gondolkodás megnyilvánulásaiként 

értékelhetünk (további „képek” arról, mit gondolnak a szervezetek, mitől lehetnek 

sikeresek). 

 

Tudatos szervezetépítés: 
„Úgy kezdtük el hajdanában, hogy legelőször is öt évig tartott egy előkészítő szakasz, mielőtt elkezdtünk 

volna valamit merni csinálni…” (B2) 

 

Pénzügypolitika: 
„…Hosszú évek munkája, hogy nekünk már van azért annyi likviditási tőkénk, amit felhalmoztunk, hogy 

neki merünk vágni több tízmilliós, akár százmilliós uniós pályázatnak is. Realizálni kell, hogy nem elég 

egy lábon állni itt sem, ugyanúgy, ahogy a forprofit szférában, többféle pénzügyi forrást kell 

működtetni...” (B3) 

 

Új piacok (gazdasági megerősödés) stratégiája: 
„…Működik napi négy órában foglalkoztatás, szeretnénk fejleszteni olyan szintre az ő alkotási 

képességeiket egyéni fejlesztéssel és csoportos fejlesztéssel, hogy képesek legyenek olyan termékeket 

előállítani, amik piacképesek…” (D2) 

 

Tudatos utódnevelési stratégia: 
„…Azok a családok, akik ezt elindították, azok a mai napig itt dolgoznak benne, és ezt a jó példát látva a 

fiatal családok is mindinkább elkezdenek bejönni a nyájba, abba a közösségbe, akinek majd a mostani 

vezetés át tudja adni a stafétabotot...” (B2) 

 

Kapcsolatépítés, együttműködés, szakértelem stratégiája: 
„…Mi magunk tudjuk kitermelni végső soron a betegséghez értő szakemberek elég nagy tömegét. Sokszor 

van olyan, hogy úúú, rohadt orvostársadalom, hülye gyógypedagógus, nehéz ezeknek a megkeseredett 

embereknek elmagyarázni, hogy előre csak velük együtt tudsz menni. A szakmával való kölcsönösen 

gyümölcsöző együttműködés viheti előre a dolgokat…” (B2) 

 

 „…Január óta a megye összes rendőr főkapitányságával, egészségügyi intézményével, betegjogi 

képviselőjével és oktatási intézményével vettük fel a kapcsolatot. Ez volt az első ütem. Majd a második 

ütemben jönnek majd olyan tőkeerős vállalatok, akikkel a partnerséggel a mi oldalunkon konkrét anyagi 

bevételek jelennek majd meg, az ő oldalukon pedig egy olyan kiemelten közhasznú civil szervezet 
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támogatása, akik számukra is a későbbiekben esetleg potenciális bevételt jelenthetnek. Az első egy 

esélyegyenlőségi törekvésnek eleget tevő kapcsolatfelvétel, a második ütemben főként gazdasági célokból 

történő kapcsolatfelvételt tervezünk…” (D2) 

 

Menedzsment stratégia: 
 „…Az a tévhit, ami mindenkiben kivétel nélkül él, hogy egy karitatív szervezet mindenkivel karitatív, és a 

dolgozóinak is segít. Ezt el kell felejteni, ez egy munkahely, ezt kőkemény gazdasági vállalkozásként kell 

működtetni…” (B2) 

 

„…Az ember mindig elégedetlen azzal, amit csinál. Régóta vezetem az egyesületet, belefásultam, ezért épp 

vezetőváltásnál vagyunk. Remélhetőleg az új vezetőség nagyobb léptekben tud dolgozni…” (D1) 

 

Megújulás, adaptálódás stratégiája: 
„…A fejlődés leginkább úgy következik be, hogy ha úgy látjuk a működés közben valamelyik területen, 

hogy nem megfelelő és más típusú szolgáltatásra lenne szükség, vagy másképp kellene csinálni, akkor 

változtatunk…” (D2) 

 

A koncepció és fenntarthatóság stratégiája: 
„…Aki nem ismeri azt, hogy valamit elkezdek, és keményen végigcsinálom, és megvalósítom, és nem 

tudja, hogy itt céltudatosnak és célirányosnak kell lenni, hát azzal én nem tudok együtt dolgozni. Meg én 

szeretem, ha koncepció van a dologban...” (B2) 

 

Az együttműködés stratégiája: 
„…A (...)-nak az a feladata, hogy azok a ritka betegségek, amiket senki nem képvisel, meg nem is fog, 

mert a büdös életbe nem fognak elérni olyan szervezettségi szintet, azok is képviselve legyenek. Össze kell 

fognunk mindenképp, a civileknek, mert túl kicsik vagyunk, hogy meghallják a hangunkat...” (B2) 

 

Sajátos stratégiai lépés a sikeres működés elősegítése érdekében, a hasonló szervezetekkel 

való formális együttműködések megkötése – szövetségek, ernyőszervezetek formájában. A 

mintába bevont budapesti ernyőszervezet tagjai körében lehetőség nyílt az integráció 

motivációinak megértésére. Annál is inkább kiváló megfigyelési lehetőséget teremtett ez a 

kutatás szempontjából, mert olyan szervezetek megismerésére nyílt alkalmam, melyeket jó 

érdekérvényesítőként lehet jellemezni. Ezeknél a szervezeteknél nem feltétlenül 

egyértelmű ugyanis az az összefüggés, hogy az együttműködés eredményesség növelő 

hatású – ők veszíthetnek is rajta. Ennek ellenére ők (is) az ernyőszervezetbe való 

csatlakozást választották.  

 

A csatlakozásnál a megkérdezett tagszervezetek egy részénél nem beszélhetünk tudatos 

célmeghatározásról („mentek a többiekkel”), másik részénél viszont megfigyelhető az 

igény arra, hogy az ernyőszervezetben közösen – mint nonprofit szektor – jelenítsék meg 

igényeiket. Számos törekvés elhangzott közös projektek megvalósítására, közös pályázatok 

beadására. A versenyhelyzet mérséklődése is előnyként fogható fel. 
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„…Ha őket (többi civil szervezetet, akikkel kapcsolatban állnak) támogat valaki, akkor minket már nem, 

tehát hiába van meg a kapcsolat. De ha már az ernyőszervezetet támogatja, akkor a többi szervezetet is 

támogatja, akik benne vannak...” (B3) 

 

Az integrációs megoldás pozitív hozadéka lehet a különböző tőkék, köztük a humán tőke 

koncentrálódása is. 
 

„…A (…)-on belül azért jó az együttműködés, mert általában a vezetők vannak benne, és a vezetőknek az 

a célja, hogy előbbre vigyék a társaságot, hogy a hatékony működést meg tudják oldani. Ezért mindenki 

aktív. Simán a szervezetekben már kevésbé, mert a tagok úgy elvannak, elúszkálnak, de annyira nem 

aktívak. Viszont a vezetők, az egy jó csapat, azért jobbak ezek a társaságok.” (B2) 

 

A fentiek voltak azok a gyakorlatok, amelyek meglátásom szerint közel állnak a stratégiai 

szemlélethez. Na de, mit mondanak a többiek? 
 

„…Hát ha nagyon muszáj. Az a valós helyzet, hogy annyi napi teendő van, hogy a stratégiai terveket, ha 

muszáj megcsinálni valamilyen pályázat miatt, csak akkor. Persze jó lenne bizonyos mértékig, de ezek 

inkább ilyen kirakatdolgok...” (D1) 

 

„…Nem vagyunk ennyire tudatosak, nem szervezzük meg, minket nem ez érdekel. Tehát íróasztalnál lehet 

kitalálni gyönyörűen taktikákat. Nem, mi mint a kis hangyák tesszük a dolgunkat, ha felvetődnek a 

gondjaink megoldjuk, látjuk a kiutat merre kéne menni, honnan jön a több probléma és mi itt elméleteket 

nem gyártunk hozzá, hanem megoldjuk a gondjainkat, vagy jól vagy nem jól...” (D1) 

 

 

Mitől függ a hatékonyság? 

 

A hatékonyság szubjektív megítélése, az interjúk során született ideális elképzelések arról, 

hogy milyen egy hatékony civil szervezet, néhány vonatkozásban azonosak, több ponton 

azonban felülírják a hatékonyságot bemutató modellek ideáltípusait. Az első, talán 

legfontosabb szempont, amit minden vezető megfogalmazott: 
 

„…ha valaki nem szívvel, lélekkel csinálja, akkor megette a fene...” (D2) 

 

Csakhogy a kezdeti lelkesedést – legyen az bármilyen indíttatású – nagyon nehéz 

fenntartani a szervezetek életét megnehezítő kihívások mellett. Ezért sok szervezet szűnik 

meg rövid időn belül, illetve nem működik aktívan. 
 

„…Őrültekre van szükség, és akkor minden megy. Amerikától kezdve Nyugat-Európáig, a jól működő 

szervezeteket őrültek vezetik. Ilyen esetben, ha van egy beteg gyerek a családban, akkor az első nagy 

feladat, hogy a család ezt feldolgozza. Ez magában nagyon nehéz, a családok nagyon nagy százaléka 

szétesik. Rendszerint a papák azok, akik megfutamodnak és otthagyják a mamákat egyedül, akik ettől még 

nagyobb zűrbe keverednek. És emellett ha felajánlja neki az ember, hogy ugyan már gyere civil 
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szervezetet vezetgetni, meg ott dolgozgatni ingyen, akkor az lehet, hogy nem fér már bele. Akkor fel lehet 

még ajánlani, hogy mindamellett, hogy dolgozol egy civil szervezetben, gyere légy szíves még 

ernyőszervezetben is dolgozgatni, sőt, ha még mindig van energiád és elég őrült vagy, akkor még 

nemzetközi ernyőszervezetet is csináljunk. Na, hát ez nehéz…” (B3) 

 

A nehézségek hátterében sokszor az áll, hogy viszonylag kevés szervezet tud eltartani 

fizetett alkalmazottat. Ez persze nem azt jelenti, hogy az önkéntes munka nem lehet 

minőségi, elkötelezett feladatvállalás. A vezetők azonban arról számoltak be, hogy az 

önkéntes munka mellett nem tudnak követelni és számon kérni, sem minőséget, sem 

határidőt, ez pedig jócskán megnehezíti a dolgukat. Ezért ebben a kérdésben talán nem is 

az önkéntes – nem önkéntes munkaerő közti különbségtétel a legfontosabb szempont, bár 

kétségkívül van különbség, hanem az egyéni felelősségvállalás kérdése a kulcstényező. 
 

„…Néha a tagok orrára kell koppintani, nem élhetnek felelősségvállalás nélkül. Nem szabad azt a 

szemléletet hagyni eluralkodni, hogy én fogyatékos vagyok, odatartom a kezem és nekem minden megjár, 

mindenki segítsen rajtam. Amit meg tud tenni saját erejéből, igenis tegye meg, és ez alakuljon ki, és a 

többieknek is adja át, mondja el. Ne legyen egy létforma, hogy szociálisan rászoruló vagyok, hogy otthon 

vagyok, segélyt kapok...” (B2) 

 

Sok ezért az ún. egyszemélyes szervezet, ahol a vezetők már meg sem kísérlik a feladatok 

delegálását. A sok feladatba és az egyszemélyes felelősség terhébe azonban nagyon hamar 

belefáradnak.   
 

„…Én írom a pályázatokat, amikor épp időm van, ez nem hatékony, így nem. Nem lépünk addig tovább, 

nem marad a nyakamban a munka. Mert akkor én kikészülök, hibákat követek el, másrészt meg a többiek 

nem érzik magukénak, úgyhogy, ezt nem szabad…” (B1) 

 

A hatékony civil működésre vonatkozó elvárások, követelmények több szervezet vezetője 

szerint az üzleti életben működő normákhoz kezdenek hasonlítani, melynek olykor nagyon 

nehéz megfelelni. Ezek az elvárások összeütközésbe kerülhetnek az eredeti civilséggel is. 
 

„…Ha ezt tudtuk volna előre, hogy egy nonprofit szervezet vezetése, nemhogy nem ugyanaz, mint egy 

forprofité, hanem még több cirkusszal jár…” (B2) 

 

„…Nehéz a civil vezetőkkel elfogadtatni, hogy igenis a forprofit szféra szabályai szerint kell működni. Ha 

te nem vagy elég felkészült, nem tudsz megfelelően pályázni, ha nem tudsz nyelveket, ha ezekkel a 

kapacitásokkal nem rendelkezel, vagy nem vagy hajlandó összefogni, akkor annyi neked…” (B2) 

 

A hatékony civil szervezetet működtetni képes jó vezető ideáltípusa – a beszámolók szerint 

– inkább egy kemény üzletember mintájához áll közelebb, mintsem egy jólelkű, filantróp 

segítőéhez. 
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„Kell egy nagyon erős vezető. Nem feltétlenül jó ember, csak erős, aki átmegy, mint a tank. A másik, hogy 

nagyon jó, ha van karizmája, mert akkor követik. De ha tank, akkor egyedül is elmegy, követés nélkül. Ez 

nem szeretnivaló válasz, de jó, ha legalább felsőfokú végzettségűek és gazdagok azok, akik a szervezet 

vezetői. Ők, mielőtt sérültek lettek, már előtte befutottak egy karriert, mint szülő, azok sikeresek. Nagyon 

fontos, hogy a vezető megengedhesse magának, hogy napi huszonnégy órában ne csak a saját kenyerét 

keresse, megengedhesse magának, hogy a szabadidejét erre áldozza. Ami még számít egy vezetőnél, hogy 

ismert lett-e szervezete, erős lett-e a szervezete, elért-e valamit a szervezete, nyújt-e új szolgáltatást a 

szervezete. Ha ezt a négy dolgot nézed, ezzel mérhető, hogy egy szervezet milyen erős. Meg aztán nagyon 

sok múlik a szerencsén, azon, hogy ki kit ismer, itt jön az informális háló hihetetlen ereje. Aztán nagyon 

sok olyanból lett vezető, aki elvált, nem kell a férjet kiszolgálni, te magad eldöntheted, hogy kivasalod a 

ruhát, vagy megírod a következő pályázatot, és ezt egy családban csak akkor lehet megtenni, ha egy férj 

vagy papucs, vagy nagyon gazdag…” (B2) 

 

Az interjúalanyok személyes, családi hátteréről csak kevés ismeret született a 

beszélgetések során. Mindezek ellenére figyelemre méltó az előbbi vélemény arra 

vonatkozóan, hogy a kapcsolatok, és a stabil anyagi háttér hiányában kevésbé hatékonyan 

lehet csak működtetni egy civil szervezetet. A jó anyagi háttér nem önmagában előny, 

hanem az ezzel együtt járó kapcsolati tőke (hasonlóan jó anyagi háttérrel rendelkezők) 

vonatkozásában (ha bármilyen gond adódik, van kihez fordulni). A fenti vélemény mögötti 

lehetséges magyarázatként visszautalnék a szervezeti tagság tárgyalásakor korábban 

bemutatott Sills-i elit-elmélet megállapításaira, amely szerint több esetben megfigyelhető, 

hogy eleve az előnyösebb társadalmi helyzetűek hoznak létre egyesületeket, saját előnyös 

helyzetük megerősítése céljából. Ebből a szempontból – az interjús tapasztalatok alapján 

legalábbis – némileg megdőlni látszik az a hipotézis, miszerint a szervezetek tagsága mára 

kevésbé homogén a társadalmi helyzet alapján. Most mégis úgy tűnik, a különböző 

társadalmi csoportoknak megvannak a maguk szervezetei. A betegségek azonban nem 

válogatnak (még ha komoly esélykülönbségek vannak is), a szervezethez tartozás, a tagság 

jelenthet egyfajta társadalmi szelekciót. 

 

Emellett, ha csak cizelláltan is, de többen is megfogalmazták azt a visszásságot, ami az 

eredeti civilséggel meglehetősen összeférhetetlen, hogy sokan csakis anyagi érdekek miatt, 

pénzszerzés, illetve a pénzekkel való visszaélés céljából hoznak létre szervezeteket. A 

közpénzekkel való visszaélés problémája nem új keletű és nem ismeretlen egyetlen 

országban sem, mindenhol általános tapasztalat, hogy egy stabil középréteg, a hozzá 

kapcsolódó anyagi megelégedettséggel és értékrenddel az, ami egyedül megakadályozhatja 

ennek elterjedését. 

 

Egymás munkájának az értékelése (milyen, és mekkora különbséget lát az általa ismert 

civil szervezetek között, azok eredményessége tekintetében) során egyetértés mutatkozott a 

vezetők között abban, hogy nagy a szórás a teljesítmény körül. A civilek saját magukról, 

egymásról kialakult képe meglehetősen ellentmondásos. 
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„…Én borzasztóan örülök ennek a felmérésnek, mert így legalább, tudja, tisztában lesznek azzal, hogy nem 

mind arany, ami fénylik……Hát jó nagy a szórás, az biztos. Kezdve a rossz példáktól, mert ez állandó 

probléma. Mi, amikor próbáltuk a saját rendszerünket felépíteni, szinte majdhogynem többet tanultunk a 

rossz példákból, hogy hogyan nem szabad csinálni…” (D2) 

 

A hatékony működést elősegítő anyagi háttér meghatározó szempont. A gazdasági előnyök 

gyakran összekapcsolódnak a politikai előnyökkel az elbeszélésekben. 
 

„…Ha nincs politikai, kormányzati, országgyűlési támogatottságuk, akkor lehet, hogy mennek 5-10 évig, 

aztán kész, vége. Ezt pénz nélkül nem lehet csinálni. Lehet szívvel, lelki erővel, tolni talicskával, bármivel, 

de hosszú távon, ha nincs hozzá anyagi támogatottság, akkor ez meghal...” (D1) 

 

A betegszervezetek vezetői a kapcsolati tőkét alapvető fontosságúnak tartják a hatékony 

működés szempontjából. Elszigetelten ugyanis ma életképtelen egy szervezet. Ugyanúgy 

akkor is, ha nem működik a különböző szakmák közti kooperáció. Az egészségügyi civil 

szervezetek döntő többsége is alapvetően más – orvos, gyógypedagógus, gyógytornász, 

szociális stb. – szakemberek segítségére épít. Az együttműködés, a kölcsönösség alapja 

csak részben az anyagi ellenszolgáltatás: sok esetben a szervezet fizet szolgáltatásaikért. A 

jól működő kapcsolat mögött legtöbbször kölcsönös érdekek húzódnak. A nonprofit 

szervezet olyan feladatot lát el, amelyre az egészségügyi intézményekben nincs lehetőség. 

Ilyen a gyógyszerek, tápanyagok, segédeszközök beszerzése, a betegek felvilágosítása, 

tanítása, a megfelelő életvitel, táplálkozás stb. kialakítása, vagy a prevenció és rehabilitáció 

területe is. Azaz kölcsönös előnyök fűzik össze itt az orvost (egészségügyet) és a civil 

szférát. Csak remélni lehet, hogy ez a felismerés mind több orvosban, egészségügyi 

dolgozóban kialakul. 
 

„…Azáltal, hogy a betegek sokkal többet tudnak tőlünk, a betegségükhöz másképp viszonyulnak, úgy 

látom, hogy a betegek és az orvosok közötti hangulat javult, a betegek nagyon együttműködők, ez 

mindenképp megkönnyíti a gyógyító munkát, ez jót tesz a betegnek és kíméli az orvost is…” (B1) 

 

Számos civil vezető a felhalmozott tudásban látja az eredményes működés kulcsát. Egy 

nonprofit szervezet működtetéséhez kapcsolódó feladatok nagyon sokrétűek, így sokféle 

kompetenciát igényelnek. 
 

„…Kínunkban nekünk is ki kell tanulni különféle szakmákat, kezdve a PR-től, a fundraising-ig, a szakmai 

részéhez, a gyógypedagógiai és az egészségügyi részéhez. Szakmailag tárgyalóképesnek kell lenni, az a 

minimum, mert nem fog veled egy orvos szóba állni, ha halvány gőzöd az egészről. És ugyanez szociális 

téren, jó, ha a pedagógiai kérdésekhez hozzáértő megy tárgyalni, a ritka betegségek terén meg főleg, mert 

itt aztán nagyon speciális ismeretekre van szükség, az általános civil ismereteken kívül is…” (B2) 

 

A civil vezetők többségének komoly nehézséget jelent forrásaik előteremtése terén, a 

pályázatok megírása. Az átlagosnál is bonyolultabb európai uniós pályázatok elkészítését 
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számos tényező nehezíti: a szakmai háttér hiánya, a rossz infrastrukturális ellátottság (még 

a viszonylag nagyoknál is), alkalmazottak/segítők hiánya74.  

 

Az interjúkban elhangzott az a javaslat, hogy ha – a programok, szolgáltatások 

működtetésében folyamatos anyagi gondokkal küzdő – szervezetek többsége egyedül nem 

is engedheti meg magának saját munkatárs foglalkoztatását, a civil ügyvitelt, 

forrásszerzést, projekt menedzsmentet ellátó személyzet létrehozását az egyik szervezet 

vezetője összefogással, közös szakember alkalmazásával már kivitelezhetőnek látja. 

Az elmondottakból az összegezhető, hogy a szervezetek úgy gondolják, a hagyományosan 

állami feladatokat felvállaló egyesületek, alapítványok tevékenységét segítő alkalmazott 

munkabérét nem feltétlenül a civil szférának kellene finanszírozni. 

Az e kérdésben kialakult vélemények mögött egy sajátos, a kelet-közép-európai régióra 

jellemző civil felfogás áll: az állam nem vállalja a közös ügy ellátását, így érthető az 

elvárás a működés állam általi fedezetére. Ezt a nonprofit vezetők azzal indokolják, hogy 

amikor az állam a közszférában a közfeladatok ellátása érdekében számos szakembert 

alkalmaz, akkor elvárható, hogy ugyanezen közfeladatok ellátása céljából a civil szférában 

dolgozók munkáját is segítse azzal, hogy legalább szervezetcsoportonként egy-egy 

munkatárs munkabérét finanszírozza, illetve támogatja. A civilek munkájának 

megsegítésére irányuló kezdeményezésként lehet értékelni, hogy a civil szervezeteknek 

lehetősége van a Munkaügyi Központ által delegált segítő munkáját titkári feladatokban 

igénybe venni, akinek alkalmazását az állam támogatja. Sok esetben azonban teljesen 

hiányzó, vagy nem elegendő ismerettel, nonprofit jártassággal rendelkezik a csupán 

átmeneti időre megoldást jelentő munkaerő, valamint alkalmazása újabb adminisztrációs, 

könyvelési terhet ró a szervezetre, amit sokan nem tudnak vállalni. A titkári teendőket 

ellátó alkalmazása tehát nem minden esetben célravezető. Igazán átütő megoldást talán az 

hozhatna, ha a szervezetek a közelükben működő Civil Ház, vagy más, hasonló 

tevékenységű civileket összefogó ernyőszervezet munkatársára, egy erre a feladatra 

képzett, ügyvivő szakértő munkájára tudnának támaszkodni.  

 

A hatékony működés feltételeit felsorakoztató vélemények tartalomelemzése során, a 

legnagyobb hangsúlyt kapó kategóriák összefoglalóan a következők voltak: 

                                                 
74 Kuti Éva az alapvető problémát a civilek gondolkodásmódja, működési jellemzői és a pályáztatók által 
támasztott követelmények közötti feszültségekben látja (Kuti 2008). „…Ha komolyan vesszük, hogy a 
pályáztatóknak a rájuk bízott közpénzek elosztása során felelős magatartást kell tanúsítaniuk, akkor nem 
várható el tőlük a felkészületlen, gyenge pályázatokat benyújtó, az elemi adminisztratív szabályok és 
pénzügyi fegyelem betartására képtelen szervezetek támogatása. Bármennyire szívünkön viseljük is a civil 
szféra legtörékenyebb, leghátrányosabb helyzetű szerveződéseinek sorsát, azt nem kívánhatjuk, hogy olyan 
pályázók is támogatáshoz jussanak, akik nem képesek megfelelő szakmai színvonalú, formailag elfogadható, 
a meghirdetett célokhoz és a kiírási feltételekhez alkalmazkodó pályázati anyag összeállítására, illetve az 
azokban szereplő szakmai programok megvalósítására...” „…Maguknak a nonprofit szervezeteknek is 
változniuk kell. Elkerülhetetlen, hogy pénzügyeik kezelésében, menedzsmentjükben és érdekérvényesítési 
tevékenységükben az eddiginél lényegesen tudatosabbá és professzionálisabbá váljanak” (Kuti 2008:30). 
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1. anyagilag erős, sikeres pályázatokban vesz részt, sok támogatót tud szerezni, tudatos 

pénzügypolitikát folytat 

2. aktív tagokat, önkénteseket, segítőket tud bevonni munkájába, képes összetartani a 

közösséget 

3. a vezetők személyisége, hozzáállása, vezetési elvei illeszkednek a szervezethez, 

illetve kiválóak 

4. jó kapcsolatot tud kialakítani a munkájukat segítő szakemberekkel (orvosokkal, 

egészségügyi, szociális területen dolgozókkal stb.) 

5. a szervezet meg tudja fizetni a szakemberek minőségi munkáját + egy állandó 

munkatárs, aki főállásban látja el a szervezettel kapcsolatos titkári teendőket 

6. képzettség, a szakmai hozzáértés, széles látókörűség, nyitottság 

7. vannak céljaik és a kitűzött céljaikat meg is tudják valósítani 

8. kitartóak, elkötelezettek 

9. ismertség, kapcsolatok, előnyös pozíció 

 

Mérjük-e a hatékonyságot? 

 

A szervezetek vezetőit először meglepte, majd elgondolkoztatta a kérdés arról, hogy 

szükség van-e szervezetük hatékonyságának a mérésére, és miként lehetne azt mérni? A 

civilek egy része úgy gondolkodik, hogy létük önmagában legitimálja tevékenységüket, 

nem szükséges azt értékelni, vagy éppen magától értetődő érték a hatékony működés. 

Vannak, akik ebben kifejezetten támadó szándékú kezdeményezést látnak.  
 

 „…Sérültek esetén százszorosan is igaz, hogy vagy jól, vagy sehogy…” (D2) 

 

„…Nem, nem tartom fontosnak. Ez nem egy verseny, ez karitatív szféra…” (D1) 

 

A hatékonyság-mérés – úgy vélik – azért sem szükséges, mert, ezt nem ők, hanem inkább a 

szervezettel kapcsolatban állók végzik folyamatosan. Továbbá valamit lehet mérni, valamit 

viszont nem lehet mérni. 
 

„…Hogy tudom mérni, hogy ha egy gyógyíthatatlan betegnek adunk ajándékba egy könyvet, és annak 

örül, az micsoda? A mi tevékenységünket nem lehet mérni. Azt mérjem, hogy egy nap hányszor kattintok 

az interneten azt keresve, hogy van-e valamilyen tudományos eredmény? Vagy hány órát fordítok az 

APEH-ba való járkálásra vagy az idegeim strapálására?” (B2) 

 

Kirajzolódott a civileknek egy olyan köre, akik tevékenységük értékelését egyfajta 

kötelességként értelmezik, ők főként a pénzügyi elszámolást, a jogszabályoknak való 

megfelelést tartották az eredményes működés zsinórmértékének. Néhány vezetőt viszont 

nem ért meglepetésként a kérdés, ők átfogó menedzsment és monitoring tevékenységről 

számoltak be. 



 158 

 

„…Van erre is mindenféle kezdeményezés, meg folyik is ilyen munka, a vezetők rendszeresen értékelik a 

dolgozókat, mindenféle motiváló jutalmazási rendszert próbálunk kitalálni, hogy egy kicsit felpezsdítsük 

ilyen szempontból is a munkakedvet. Tréningeket rendezünk vezetőknek, dolgozóknak, újabb projektek 

indításakor mindig van egy ilyen összehangoló tréning. Szervezetfejlesztésre is elég sokat adok, meg 

költök, rendszeresen vannak ilyen munkaértekezletek, amik kicsit ilyen workshop jellegűek, ahol 

kitaláljuk, hogy mi hogy legyen a jövőben. Én az önkéntesekkel is ugyanolyan munkaszerződést kötök, 

mint bárki mással, amiben pontosan benne van, hogy mennyi az ő munkaideje, és hogy azt mikor tölti el. 

És hogyha azt nem tartja be, akkor elküldöm. Van olyan, hogy a vezető értékeli a beosztottat, de olyan is 

van, hogy a beosztottak értékelik egymást, tehát ez a két típusa létezik tulajdonképpen. Vannak kérdőíves 

formában megoldott értékelések, vannak ilyen vizsgáztató jellegű értékelések, és van ez a szóbeli 

értékelés, és vannak a jutalmazások, amik önmagukban is értékelések, de minden évben mindenkiről 

legalább egyszer készül értékelés, átfogó értékelés és ezeket figyelembe vesszük…” (B3) 

 

Volt, aki konkrét indikátorokat próbált keresni. Ha az előbbi interjúrészletben szereplőhöz 

hasonló értékelési rendszer nem is, de egy-egy jó gyakorlat megtalálható számos 

szervezetnél. Van, aki elégedettségi kérdőívet töltet ki rendszeresen a kliensekkel. Van, aki 

naplót vezet, a minőség követését segítő eszközként. Ezeket a kezdeményezéseknek is 

éppoly fontosságot kell tulajdonítani, hiszen az előbbi példák bemutatása, a tapasztalatok 

átadása mindenképp hasznos lehet a többi civil számára is a későbbiekben. 

 

Végül megfogalmazódott néhány konkrét javaslat is arra vonatkozóan, milyen segítséget 

várnak a szervezetek ahhoz, hogy munkájukat értékelni tudják. A szervezetek szerint már 

az is nagy segítség lenne, ha valamilyen formában ösztönzőket kapnának a civilek arra, 

hogy valós tükörképet lássanak önmagukról, munkájukról, mert szerintük inkább ennek az 

ellenkezőjére kényszeríti őket a környezet. 
 

 „…Nem tudjuk, hogy kik adják az 1%-ot. Bár nem igazán értem, hogy miért titkos. Azért lenne jó, ha az 

ember tudná, mert ha mindent megtettem, hogy beszórjam Budapestet, de mégsem onnan kapom, akkor 

látnám, hogy mennyire volt hatékony a munkám vagy nem. Fontos lenne, hogy miben kellene még jobban 

teljesíteni ahhoz, hogy még jobb legyen.” (B2) 

 

„Már az is egy nagyon jó mérce lenne, ha őszinték lennének magukkal, amit nem tesznek, mert nem ebbe 

az irányba nyomja őket a rendszer. A pályázatok nem erről szólnak, az őszinteségről, hanem hogy sokkal 

jobbnak add el magad, mint amilyen vagy, különben nem kapod meg…” (D1) 

 

Ennek a ténynek a felismerése nem áll messze attól a nyugati országokban már jól bevált 

gyakorlattól, amiben a – többnyire sokkal tőkeerősebb, gazdaságilag stabilabb – 

szervezetek, a költségvetési és a piaci szereplőkhöz hasonló módon, külső tanácsadó 

segítségét kérik. Sokkal nehezebb ugyanis a gyengeségekről őszintén beszélni, sok 

szervezet képtelen rá, egy külső megfigyelő viszont valósabb képet mutathat a 

szervezetről. Állíthatjuk, hogy a hasonló módszerek támogatása, a mellé rendelt anyagi 
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eszközök rendelkezésre bocsátása, a civil szféra ez irányú fejlesztése, a minőségi 

közfeladat ellátás kialakítása az állam jól felfogott érdeke. 

 

A szervezetek által elért eredményeket meghatározó sajátosságok szubjektív megítélésére 

voltam kíváncsi abban kérdésben is, hogy mit tartanak a vezetőik szervezetük legerősebb 

és leggyengébb jellemzőinek? Az erősségek csoportosítása után a következő kategóriák 

állíthatók fel: 

1. a vezetőség munkája, kitartó, karizmatikus vezető 

2. összetartó közösség, humánus környezet 

3. jó kommunikáció, jó szervezettség 

4. a megvalósított programok száma, jó minősége 

5. a támogatottak száma, sok embernek tudnak segíteni 

6. változni tudás, rugalmasság, önképzés, fejlődés 

7. szakmaiság 

Nem említettek az interjúalanyok viszont olyan tényezőket az erősségek között, mint az 

ismertség, elismertség, a hazai és nemzetközi kapcsolatok, a bevételszerző tevékenység és 

az érdekvédelem. Ezek inkább a gyengeségek oldalán szerepeltek. A gyengeségek sorában 

az alábbi kategóriák állíthatók fel: 

1. kevés segítő, aktivista 

2. kevés forrás, nem kielégítő bevételszerző tevékenység 

3. ismertség hiánya, bezárkózás 

4. nem megfelelő vezetés 

5. a megcélzott társadalmi csoportnak csak egy kis részét tudják elérni, sok a segítség 

nélkül maradó 

6. nem versenyképes a többi civil szervezettel szemben 

 

A felsorolásból kitűnik, hogy az erősségek és gyengeségek sorában megtalálhatóak 

ugyanazok a szempontok (közösség, ismertség, vezetés): vagyis míg az egyik 

tulajdonságot az egyes szervezetek erősségként élték meg, addig mások gyengeségeik közé 

sorolták. 

 

Összegzésként: az eredményesség, hatékonyság szubjektív megítélését mutattam be az 

egészségügyi civil szervezetek körében. Az alapvető kérdés az volt, hogy kell-e mérni, és 

miként lehet mérni a betegszervezetek teljesítményét – a civil vezetők szerint. A 

megkérdezett szervezetek jellemzőiből ítélve – Bartal Anna Mária besorolása alapján – 

többségében egy célorientált csoport (többnyire az alacsony professzionalizáció szintjén 

álló „lelkes amatőrök”  vagy a nem tudatos szektorválasztást mutató „jobb híján 

nonprofitok”) véleményéről kaptunk képet, és kevésbé az érdekérvényesítés területén 

megjelenő civil csoportról. Kivételt képeznek ez alól a budapesti ernyőszervezet tagjai, 
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néhány dél-dunántúli szervezet, akik főleg az érdekorientált csoportot képviselték a 

mintában. Az interjúk során kapott válaszok megerősítették azt a feltételezésemet, 

miszerint a gazdasági, vezetéselméleti szempontok mentén kidolgozott objektív 

mérőszámok, indikátorok mentén a hatékonyság megítélése nem kielégítő. Emellett az 

egyedi helyzeteket megragadó értékelésre kell törekednünk. 

 

 

Alakulástörténetek - a szervezetek szerepei, céljai 

 

Az egészségügyi civil szervezetek alakulástörténete nagyon változatos képet mutat, 

minden történet egyedi a maga nemében. Amennyiben viszont a hasonlóságokat keressük 

bennük, a megalakulás kiemelt motivációja, hogy az általuk képviselt (sok esetben az 

alapítókat jelentő) betegek és családjaik egy közösségbe tartozhassanak. Itt különböző 

segítséget kaphatnak, ismereteket szerezhetnek a betegségről, a támogatásokról, a 

fejlesztési, gyógyítási lehetőségekről, mindarról, amivel a beteg, fogyatékkal élő 

életminősége javítható, és amivel a család terhei mérsékelhetők. 
 

„…Arra gondoltunk, hogy bizonyára másnak is van ilyen beteg gyereke és megpróbáltunk összefogni, 

mert összefogásban az erő. Tényleg nagyon fontos, hogy ezek a családok tudják, hogy nincsenek 

egyedül…” (B3) 

 

A korábbi kérdőíves vizsgálat eredményeivel összhangban általánosan megfigyelhető, 

hogy az érintettek által létrehozott szervezetek megalakulását (is) egyfajta hiányállapot 

hozza létre. 
 

„…Az volt a cél, hogy a meglévő ellátási kapacitások hiánya, vagy nagyon limitált volta miatt valamit 

kezdjünk a csemetéinkkel, mert nincs se orvos, aki hozzáért, se szociális ellátás, se munkahely, se 

lakhatás, se fejlesztés és így tovább, semmi..” (B2) 

 

Ahogy az intézményi alapítású szervezetek esetében az egészségügy krónikus 

hiányállapotai, az önkormányzati alapítású szervezetek esetében az alapszolgáltatások 

hiánya, úgy itt, az önsegítő betegszervezetek esetében ezek kombinációja mutatkozik meg. 

Vagyis hiányoznak, vagy nem megfelelőek a betegek kezelését, gyógyítását, 

rehabilitációját, oktatását, foglalkoztatását szolgáló ellátások – ennek pótlására, a 

szolgáltatások igénybevételének elősegítésére vállalkoztak a civil szervezetek. Az esetek 

egy részében tehát egyáltalán nincs megfelelő ellátás, máskor az érintettek nem tudnak 

róla, hogy milyen ellátást kaphatnának. 

 

Külön kihívásként, feladatként jelenik meg a szervezetek előtt megtalálni és bevonni 

klienseiket, azokat az embereket, családokat, akiknek segítésére létrejöttek. Onnantól 



 161 

kezdve ugyanis, hogy a család lemond a megszületett vagy még meg sem született beteg, 

fogyatékos gyerekről, és az bekerül valamilyen intézménybe, elveszik a civil szervezet 

szeme elől. Más esetben a diagnózis létrejötte sem garancia, hogy az érintett és a szervezet 

megtalálják egymást, mert az orvos nem adhat ki adatokat, információkat a páciensekről. 

Tájékoztatni viszont tudná őket, ezért is kiemelkedően fontos a különböző szakmák közötti 

kapcsolattartás és információáramlás, hogy a szervezetek szolgáltatásaikkal a kellő időben, 

a lehető legkorábban tudjanak segítséget nyújtani. A felnőtt betegek esetében is ugyanez a 

helyzet: ha az orvosokkal, egészségügyi és szociális dolgozókkal nincs együttműködés, a 

beteg elvész a rendszerben és nem kerül kapcsolatba a civil szervezettel. 
  

„…És akkor nyitottunk mindenféle kampánnyal, például az összes fogyatékos intézménynek írtunk 

körlevelet, és a kétszázból visszajött vagy négy. Tehát akik a rendszerbe bekerülnek, ezekbe a nagy 

intézményekbe, azok eltűnnek, azóta is…” (B3) 

 

A tájékoztatás viszont nagyon sok esetben elmarad. Az orvos vagy nem ismeri a 

szervezetet, vagy nem tartja azt megbízhatónak, vagy nem ritkán az orvosok 

ellenérdekeltek a tájékoztatásban. Sokszor egész egyszerűen csak nem jut eszébe az 

orvosnak, hogy erre felhívja a beteg figyelmét. Ezt a problémát enyhíti némiképp az a 

mechanizmus, ami a személyes kapcsolatok, informális hálózatok automatikus kiépülése 

során lép életbe. A betegek és családtagjaik ugyanis valamilyen módon azért előbb-utóbb 

mégiscsak találkoznak egymással és beszélgetnek az általuk ismert szervezetekről, 

elérhetőségükről, gyarapítva ezzel a betegszervezetek tagságát.  

Hozzá kell tenni, hogy a kérdés pontos megvilágítására azonban további, a másik oldal 

véleményének megismerésére irányuló vizsgálatok szükségesek.  

 

A civil szervezeti tagság motivációiról többféle elmélet született, melyek magyarázatai 

lehetnek az érintettek passzivitására. Olson nevéhez kötődik például az 

egyesületkutatásokban az ún. másodlagos csoportok „varázstalanítása” (hivatkozik: 

Papházi 1997). Olson tézise szerint nem mindenki vágyik ilyen csoportba, és nem 

mindenkinek jár előnyökkel a csoportba tartozás. Különösen így van ez a túl nagyméretű 

szervezetekben, ahol a szervezet individuális tagjának erőfeszítései nem befolyásolják 

észrevehető módon a szervezet helyzetét, a mások által kiharcolt eredmények előnyeit 

viszont akkor is élvezheti, ha maga semmit sem tesz a szervezet céljainak megvalósítása 

érdekében. Ennek alapján magyarázhatóvá válnak olyan jelenségek, hogy miért 

viselkednek a szervezet tagjai látszólag érdekeik ellen, mikor nem mennek el a gyűlésre, 

vagy nem fizetik a tagdíjat. A kritika rámutatott viszont a fenti elmélet kérdéses pontjaira: 

Olson magyarázata nem állja meg a helyét a kisebb csoportokban, illetve azokban a 

csoportosulásokban, melyek nem csak tagjaik érdekeit kívánják szolgálni. 
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Ha további elméleti magyarázatokat keresünk annak a kérdésnek a megválaszolásához, 

hogy miért csatlakoznak emberek civil szervezetekhez, illetve miért nem, kiinduló alapnak 

vehetjük az ún. participáció kutatások eredményeit, melyek központi témája, hogy ki, 

milyen intenzíven és milyen csoportosulásokban vesz részt, és ez milyen előnyökkel jár az 

egyénre, illetve a csoportra nézve. 

A kapcsolati tőke teóriák egyik csoportjában a szervezetek, mint különböző társadalmi 

csoportokat összekötő és átkötő hidak jelennek meg. Ez alapján az állam, illetve a 

társadalom annál demokratikusabb, minél több ember veszt részt egyesületi 

tevékenységekben. A másik csoportban ennek ellentéteként egyfajta elit-elmélet 

formálódik. Sills kutatásai során azt tapasztalta, hogy főleg az előnyösebb társadalmi 

helyzetű csoportok azok, akik inkább egyesületekhez kapcsolódnak, és az egyesület így a 

társadalmi előnyök megszerzésének egyik eszközeként is tekinthető. Az egyesület 

előrejutási, mobilitási utakat kínál az ott kapható kapcsolatok, információk, presztízs révén, 

sőt akár az is feltételezhető, hogy az előnyösebb helyzetű társadalmi csoportok azért 

hoznak létre egyesületeket, hogy előnyeiket fokozzák (hivatkozik: Papházi 1997). A másik 

ellenvetés lehet az említett participációs elmélettel szemben Papházi (1997) szerint az, 

hogy az emberi csoportosulások színes kavalkádjában csak nagyon nehezen ragadható meg 

az a csoport és csoporthoz tartozás, ami alapján kimutatható lenne a magas részvételi arány 

és a demokrácia közötti kapcsolat. Léteznek ugyanis olyan csoportok, például az USA-ban 

ismert „mailing organization”, amely tagjának az számít, aki postai úton (innen az 

elnevezés) levél vagy telefon, esetleg hirdetés útján tett felhívás esetén adományt küld 

meghatározott célokra – ez a klasszikus civil értelmezéstől jócskán távol áll.  

 

A megkérdezett civil vezetők arra a kérdésre, hogy az emberek egy része miért keresi, egy 

másik része miért nem a közösséget, egy, az előzőektől eltérő magyarázatot is 

megfogalmaztak. Két látszólag ellentétes, de közös gyökerű ok, ez a betegségekre, 

fogyatékosságokra irányuló társadalmi előítélet.  
 

„…A stigmatizációtól való félelem nálunk nagyon erős. Még mindig, és ez valószínű sokáig így lesz, sőt 

bizonyos egyéneknél mindig is így lesz, hogy azért nem akarnak civil csoportokba menni, mert inkább 

röstellik. Inkább titokban tartják…” (D2) 

 

Vagyis a betegek egy része a (nem betegek részéről) feléjük irányuló negatív megítélés 

miatt nem vállalja betegségét, magába zárkózik gondjaival, és a közösséget, a segítséget 

sem keresi. Az ő felkutatásuk és motiválásuk a legnehezebb. A betegek egy másik része 

pedig épp a társadalom, a környezet negatív hozzáállása miatt keresi a hasonló sorsúak 

társaságát, ezáltal saját maga is mások segítőjévé válik. 

 

A megkérdezett civil vezetők a nonprofit oldalt egyértelműen kiegészítő jellegűnek 

tartották, az állami és piaci szolgáltatások, azok hiányzó vagy nem megfelelő működése 
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mellett. A hiány mentén létrehozott szervezetek további sajátossága, hogy létezésük célja, 

amint megoldódni látszanak azok a problémák, amikre szerveződtek – vezetőik szerint – 

megszűnik. Ennek megfelelően, az egészségügyi ellátás javítása, az ellátásokhoz való 

hozzáférés elősegítése csaknem minden betegszervezet egyik legfontosabb célja. 
 

„…A fő cél tehát az volt, hogy ne legyen ránk szükség, na ettől még nagyon messze vagyunk. …A civil 

szféra bevonása ebbe egy pótcselekvés, szükséges rossz dolog. Ilyennek nem szabadna lenni. A szervezetek 

a klinika működésének huszonöt százalékát biztosítják, ez abszurdum, ezáltal cinkosként egy rosszul 

működő rendszert konzerválunk….” (D1) 

 

A betegszervezetek megalakulásukkor, működésük kialakítása során több esetben külföldi 

mintákat követtek. Itt az egyes modellek adaptációs nehézségeivel kellett szembenézniük. 
 

„…Amikor mi megkaptuk a diagnózist, az is külföldön volt, két év után Amerikában, és ott egy csomó 

segítséget kaptunk, mert kiderült, hogy van egy egyesület és egy alapítvány is, és akkor határoztuk el, 

hogy ha hazajövünk, akkor ezt beindítjuk itt is…” (B2) 

 

„ …Tagjai vagyunk az európai szövetségnek is. Hollandiában, Németországban, Angliában a 

segédeszközöket évente lecserélik, nekik ez abszolút természetes dolog, hogy évente kap egy kerekesszéket 

vagy valamit. És mondtuk, amit leadtok, azt nem lehetne az ittenieknek, hogy valamilyen módon elhozzák, 

kamionnal vagy valami? És nem értették. Miért? Ti nem kaptok? Csak meg kell igényelni. Szóval baromi 

nehéz, és akkor én azt mondtam, hogy hagyjuk az egészet, mert nem értik…” (B3) 

 

A nemzetközi kapcsolatok fontossága leginkább a ritka betegségekben érintettek 

szervezeteiben fogalmazódott meg, ahol – a kutatási, fejlesztési stb. programok révén 

különösen hangsúlyosak a külföldi eredmények, tapasztalatok. A nemzetközi kapcsolatok 

keresésének, létrehozásának és ápolásának azonban komoly anyagi igénye van, amelyet 

csak nagyon kevés szervezet tud megfinanszírozni. Sok esetben már a nemzetközi 

szövetségek tagdíjának a befizetése is komoly gondot okoz, a munkájukba való tényleges 

bekapcsolódáshoz (konferenciák, tanulmányutak stb.) szükséges külföldi utazások 

fedezése pedig legtöbb helyütt megoldhatatlannak számít. Sok esetben az is gond, hogy 

idegen nyelven kell kommunikálni. 

 

 

A vezetők véleménye a civilségről, az egészségügyi civilek szerepéről 

 

Az alakulástörténetekből egyben arra is választ kaphatunk, hogy miként gondolkodnak a 

betegszervezetek vezetői a civilekről, civilségükről, identitásukról. A kis szervezetek 

leginkább azok, akik karitatív szerepekben gondolkodtak, és csak kisebb célokat, 

feladatokat tűztek ki maguk elé, általában egy szűkebb társadalmi csoport megsegítését 

(ezek a célok nem is igen változtak a megalakulásuk óta). A karitatív cél itt önmagában 

való cél. A nagyobb, a szervezettség magasabb fokán álló, többnyire kiterjedt 
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szolgáltatásokat nyújtó civilek fogalmazták meg inkább az „üzemszerű” szervezeti 

működés sajátosságait, azokat a jellemzőket és elvárásokat, melyek a piaci és költségvetési 

szolgáltatók számára már ismertek.  

 

Önmeghatározásukhoz hozzá tartozik, hogy nincsenek elszigetelt problémák, a 

betegszervezetek, holott egészségügyiként vannak bejegyezve, jellemzően nem tartják 

magukat kizárólag egészségügyi szervezetnek. Az egészségügyi és szociális megjelölés 

éles jogi, statisztikai szétválasztása a nonprofit szektorban jól mintázza a kétféle jóléti 

szolgáltatás integrált ellátásának hiányát. Ezek a problémák ugyanis az esetek többségében 

együtt jelentkeznek (a beteg, fogyatékos ember nem csupán rosszabb egészségi állapota 

miatt kerül rossz helyzetbe, hanem a miatt is, hogy ennek következtében nem tudja ellátni 

társadalmi szerepeit, s így komoly hátrányba kerül az élet minden területén), vagyis ezek 

együttes kezelésétől várható csak javulás. Ebben a civil szféra – a merev állami szektorral 

szemben – rugalmasságával, innovatív képességeivel, átjárhatóságával, egyedi 

megoldásaival úttörő szerepet vállalhat, és jó gyakorlatokat mutathat fel, ha hagyják. 
 

„…Hát az egészségügyet nem kéne ennyire szétválasztani a szociálistól, nem lehet, nem kéne 

egészségügyinek nevezni azokat a civileket, akik betegekkel foglalkoznak. Vagy például fogyatékosokkal, 

mert nem csak az egészségi állapotukkal foglalkoznak…” (D2) 

 

A civil szerepekről kialakított véleményekben a nonprofit szektor kiegészítő (szükség) 

jellege, valamint a három – állami, piaci, nonprofit – szektor közötti átláthatatlan 

feladatmegosztás, az elosztási rendszerek kialakulatlansága tükröződik. Az interjúalanyok 

által elmondottakat úgy lehet összegezni, hogy az állam a hagyományos jóléti területekről 

kivonul, „leosztja” a feladatokat, ám magára is hagyja az új terhekkel az ellátásokat 

magukra vállalókat. A civilek jól érzékelik a nyugati és a hazai modellekben rejlő 

különbségeket. Előbbi esetén igaz, hasonló „államtalanítási” vagy „piacosítási” tendencia 

játszódik le, de egy, már korábban kezdődött folyamat részeként, ahol egy kialakult, 

felkészültebb civil bázis képes befogadni az új feladatokat, és ezt követően is domináns, 

nagy összegű, a gazdasági stabilitást biztosító állami támogatás irányul a nonprofit szféra 

felé. 
 

„…A pénzügyi és állami szektor nagyon hamar rátalált arra, hogy a civileknek leosszák az állami 

feladatokat, de ehhez semmiféle anyagi támogatás nem jött létre, illetve nem adnak…” (D2) 

 

 „…Pályázatokon kell nagyon keményen megharcolni minden forintért, és nagyon szomorú és nagyon 

lehangoló ez, hogy milliárdokat szórnak el állami szinten hülyeségekre, és azok a gyerekek, családok meg 

olyan nagyon-nagyon kevés támogatást kapnak, akik igazán rászorulnak. Sokszor szóvá tettük, de lepörög, 

nem igazán hat meg senkit sem, sem a minisztériumban, sem az országgyűlésben…” (D2) 

 

 



 165 

A társadalmi támogatottság megítélése 

 

A civilek társadalmi támogatottsága kérdésében az interjúalanyok beszámolói arról szóltak, 

hogy jóllehet az erkölcsi támogatás sok esetben megvan (formális értelemben is, 

érdemérem, kitüntetés alakjában stb.), az anyagi támogatás hiányát a szervezetek úgy 

értelmezik, hogy munkájukat nem ismerik el kellőképpen – ez eléggé demoralizáló 

számukra. 
 

„…Az állam nem csinálja, nem is tudja, nem is akarja, kiadja a közéletnek, ráhagyja a civilekre, és 

amikor a civilek ezt a keretet, ezt a lehetőséget kihasználva megpróbálják a problémákat megoldani, 

mikor már megvan, akkor rájuk taposnak. El nem ismert, ilyen-olyan, szakmailag is gyenge, 

érdekvédelemben is gyenge, mindenben gyenge szervezet mit akarsz te itt? Ha már az állam helyett 

megcsináljuk azt, amit neki kéne, hát azt ismerje el…” (B1) 

 

A nonprofit szféra támogatásának növelése, társadalmiasítása érdekében hazánkban is 

történt néhány lépés. Az ún. 1% bevezetése (ami csak néhány európai országban honos) 

például azt a célt szolgálta, hogy egyfajta civil újraelosztás történjen, vagyis a közpénzek 

(adóink) felosztásába nagyobb beleszólást kapjunk, és lehetőségünk legyen arra, hogy 

ezzel hozzájáruljunk a civilek támogatásához. A Nemzeti Civil Alap is hasonló okokból 

jött létre, (legalábbis deklaráltan) demokratikusabb, átláthatóbb, ellenőrizhetőbb, 

decentralizáltabb (a szükségletekhez közelebb álló), ezáltal hatékonyabb felosztási módja a 

közpénzeknek a nonprofit szervezetek között. Gazdagodtak az adománygyűjtési technikák, 

új módszerek terjedtek el: adományvonal, médiakampányok, SMS stb. A nonprofit 

kutatásokból azonban tudjuk, a civil szféra elsődleges bevételi forrása továbbra is az 

állami, önkormányzati támogatások, a szervezetek többsége folyamatos pénzhiánnyal 

küzd. A nonprofit szervezetek többségének rendkívül ingatag a gazdasági egyensúlya, 

bevételeik esetlegesek. Ez a körülmény megakadályozza a szervezetek hosszú távú 

tervezését, célmegvalósítását, és eredményes működését. 

 

A nonprofit szektor hazai helyzetét bemutató fejezetre visszautalva, a számok is azt 

mutatták, hogy erőteljes koncentráció figyelhető meg a szférában: a szervezetek egy 

nagyon kis hányadánál összpontosul a bevételek/támogatások legnagyobb része75.  

A társadalmi elismerés alacsony szintje mellett az is problémát jelent, hogy a vezetők 

szerint nem átlátható, nem igazságos a támogatások odaítélése. Sőt egy-egy interjúalany a 

pályázati rendszert korruptnak jellemezte, ahol szerintük inkompetens bírálók döntenek a 

támogatásokról. Ez egyben azt az üzenetet közvetíti a civilek felé, hogy munkájukat a 

társadalom nem egyformán ismeri el és értékeli. Véleményük szerint vannak szervezetek, 
                                                 
75 Kuti Éva (2008) szerint a gondot és a feszültségeket azonban nem is a koncentráció okozza, hanem hogy 
ez összességében is alacsony bevételi szint mellett jön létre. „Így valamennyi érintett joggal érezheti, hogy a 
számára elérhető források messze elmaradnak attól a nagyságrendtől, amely garantálná az általa fontosnak és 
társadalmilag hasznosnak tartott tevékenység ellátásának feltételeit.” (Kuti 2008:19). 
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akik kisebb erőfeszítéssel, múltjuk, méretük, kapcsolataik miatt viszonylag könnyen 

hozzájutnak a támogatásokhoz, míg mások csak nehezen szerzik meg a működésükhöz 

szükséges anyagi forrásokat. 
 

„…A betonozókkal van a legnagyobb baj, mert azok nem alulról szerveződtek, hanem felülről, pártunk és 

kormányunk gyártotta, némileg mesterségesen, nem volt meg a valódi, megfelelő civil bázis. De 

ugyanakkor ellenőrizetlenül sok pénzt kaptak, kapnak…” (B2) 

 

A pályázati rendszereket elemző Zikkert-Dandé páros tették közzé tanulmányukban azt, 

hogy igaz a bürokráciának nem sikerült elérnie, hogy a civil társadalom többsége bízzon a 

pályázati úton elnyerhető források igazságos, szakmai alapon történő szétosztásában, 

ennek okai azonban a civil gondolkodásmódban is keresendők. A jó és alaposan 

kidolgozott pályázat mellett ugyanis elterjedt gyakorlat, hogy más utakon is igyekeznek 

biztosítékot kapni a siker érdekében (Zikkert-Dandé 2005).  

A civil szektor integritását veszélyeztető széthúzásra, feszültségekre több nonprofit kutatás 

is rávilágított, keresve az okokat és a javaslatokat a helyzet javítására. 

A szervezeteken belül ugyanolyan egyenlőtlenségi viszonyok vannak, mint a 

társadalomban, amelyben működnek, és amellyel kölcsönösen strukturálják egymást. A 

társadalom szerkezetétől való függőség jelenik meg az egyesületek vagyoni, pozicionális 

egyenlőtlenségi viszonyaiban. „Interjúközelből kiderül az egyesületi élet visszája is: 

hatalom és pénz még az egészségügyi orientációjú csoportosulásokat is képes 

konfliktusokkal telíteni, pozícióharcokkal szabdalni.”  (Papházi 1997:26).  

A nonprofit szektort érintő dilemmák sorában is kitüntetett szerepet kap a szféra sikeres 

működését gátló általános bizalomhiány – mind a nonprofit szektoron belül, mind az egyes 

szektorok között (Sebestény 2004, Kuti 2008)76.  

 

 

Egészségügyi civilek egymás között 

 

Egymás munkájának az értékelése (milyen, és mekkora különbséget lát az általa ismert 

civil szervezetek között, azok eredményessége tekintetében) során egyetértés mutatkozott a 

vezetők között abban, hogy nagy a szórás a teljesítmény körül. 

                                                 
76 Kuti Éva interjús kutatásában a szervezetek közti szembenállást elsősorban az eltérő gazdasági súlyukkal, 
bevéti nagyságukkal magyarázza, ami összefügg a területi különbségekkel is (főváros/vidék ellentét). Ez 
kettébontja a civil tábort – az ő megfogalmazásukban – a budapesti „tűzközeli” és vidékiségükből adódóan 
hátrányos helyzetben lévő szervezetekre, illetve hasonló szembenállás (gyakran ellenségeskedés) áll fenn a 
nagy szolgáltatók és a kis civilek csoportja között is. Jóllehet a magyarázatokban lehetnek különbségek, 
abban egyetértés mutatkozik, hogy ez a széthúzás rendkívül káros a nonprofit szektor kohéziója és 
érdekérvényesítő képessége szempontjából egyaránt (Kuti 2008). 



 167 

Néhány esetben ugyan tapasztalható volt, hogy a szervezetek egyáltalán nem ismerik 

egymást, de nem ez a jellemző. Ehelyett a civilek élénken figyelik mások tevékenységét, 

tudnak egymás sikereiről, és kudarcairól egyaránt. 

A növekvő versenykörnyezetre reagáló megoldási stratégiák egy lehetséges módja a 

hasonló tevékenységű szervezetek összefogása, együtt versengése. Azonban az egy 

területen működő szervezetek munkájának (egymás) megítélése is nagyon különböző. Az 

interjúk tanúsága szerint a legtöbb civil szervezet önállóan, mások segítsége nélkül is 

képes feladatai ellátására. Alapvetően mindenkinek a saját tevékenysége a legfontosabb, ez 

természetes jelenség, amit figyelembe kell venni akkor, amikor civil együttműködést 

sürgetünk. A vélemények kialakulatlansága mögött elsősorban információ hiány 

tapasztalható. Ahhoz ugyanis hogy véleményt tudjanak formálni egymásról a szervezetek, 

alapvető szükség lenne egymás tevékenységének megismerésére. Abban egyetértés 

mutatkozik, hogy a reflektorfénybe kerülő botrányok, rossz példák nem kedveznek a szféra 

hírnevének. A sok pontatlan, bizonytalan elbeszélés („a nem tudom pontosan milyen nevű 

alapítványról is az a hír járja”) arra enged következtetni, hogy a szervezetek leginkább a 

média vagy más pletykák alapján tájékozódnak és nem valós ismeretek befolyásolják a 

véleményeket. 

 

Egyesek együttműködést sürgetnek, míg mások ezt nem igazán tartják elképzelhetőnek a 

civilek közötti – vélt vagy valós – széthúzás, érdekellentétek, illetve a szféra 

differenciáltsága miatt. Megoldásként többen egyfajta belső szelekciós mechanizmust 

említettek. 
 

„…Én nem ragaszkodom ennyi civilhez, nem hiszem, hogy szükség van ennyi civil szervezetre 

Magyarországon…” (D2) 

 

„…Rendezetlenek a viszonyok az alapítványok körül, sok a zavarosban halászó. Összefogás helyett harc 

dúl közöttük, így nem a kilátástalan helyzetben lévőkre, a segítségre szorulókra helyeződik a hangsúly, 

hanem az egyéni érdekekre, mielőbbi meggazdagodásra. Ezen a helyzeten kellene javítani, a 

tisztességesen tevékenykedőknek kellene valamilyen módon kirekeszteni maguk közül a 

tisztességteleneket…” (D1) 

 

A nonprofit szféra kiszélesedésével, a 90-es évek végére hazánkban is létrejöttek azok a 

párhuzamosságok, hogy ugyanazon cél érdekében, ugyanannak a társadalmi csoportnak a 

megsegítéséért több szervezet is munkálkodott, akik közül sokan ezt a versenyhelyzetet 

negatívan élték meg. Amennyiben azonban a hazai viszonyokat vesszük figyelembe, akkor 

látnunk kell, hogy az egészségügyi szegmens még meglehetősen távol áll ettől a helyzettől, 

inkább számos terület lefedetlensége, sok társadalmi csoport ellátatlansága a jellemző, 

mintsem az ő ellátásukért versengő szervezetek sokasága. A civil vezetők sem elsősorban a 

közvetlen környezettel való versenyt értékelték negatívan, sőt, ott inkább szerintük az 
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összefogás, az elfogadás jellemző, hanem inkább azt nehezményezték, hogy ugyanazon 

arénában kell megküzdeniük a forrásokért, a társadalmi elismerésért a tőlük távol álló – a 

környezetvédelemért, az állatok védelméért, a kultúráért stb. tevékenykedő – 

szervezetekkel. Ehelyett szükségesnek tartották a különböző szegmensekre specializált 

támogatási, pályáztatási struktúra kiépítését. 
 

„…Nagyon könnyű egymással szembeállítani a fogyatékosokat is, az oszd meg és uralkodj most is 

működik, a cigányokat a sérültekkel, az állatvédőket a környezetvédőkkel. Mert az is igaz, hogy végső 

soron egy tálból cseresznyézünk, tehát ugyanaz a pénz kerül felosztásra. És ezt elmagyarázni, hogy ennek 

ellenére sok esetben az együttműködés a célszerű, azt sokan nehezen értik meg...” (B3) 

 

Ha a civilekről (egymásról) kialakult véleményeket tartalomelemzésnek vetjük alá, 

megállapíthatjuk, hogy első helyen az anyagilag erős, sok bevételből gazdálkodó, számos 

szolgáltatást biztosító, nagy projekteket megvalósító szervezeteket emelték ki – ellentétben 

a kisebb szervezetekkel. Másodsorban a megkérdezettek a régi, nagy, „bebetonozott” 

hatalom közeli szervezetek előnyös pozícióit hangsúlyozták, melyek gyakran politikai 

előnyökből származnak. Néhány civil vezető egy-egy rendezvényt emelt ki, melyeket jó 

gyakorlatként, követendő példaként említett – ettől tartotta eredményesnek az említett 

szervezetet. Mások általánosabban fogalmaztak, ők a társadalmi hasznosságuk, 

tevékenységük jellege mentén különböztették meg az egészségügyi szervezeteket. Volt, aki 

szerint abban különböznek a betegszervezetek, hogy míg egy részük ismert, híres, sokat 

szerepel nagy nyilvánosság előtt, addig mások nem. Két vezető személyes ismerősét 

említette, mint olyan referencia személyt, akinek munkáját elismeri, és ennek a munkának 

tudja be szervezet jó működését. A társadalmi hasznosság is egyfajta mérce egymás 

megítélésekor. 
 

„…Mindig azt szoktam mondani, hogy a fejen állva napozók egyesülete ne egy sorban pályázzon. Én nem 

azt mondom, hogy ha valakinek ez a heppje, hogy fejen állva akar napozni, hát basszus csinálja, de azért 

a társadalmi hasznosságát ne velünk egy sorban mérjék…” (B3) 

 

Azok a szervezetek, akik civil összefogást sürgettek, a kölcsönös előnyök, kölcsönös 

segítségnyújtás szándékával keresnék egymást. Ebbe beletartozik a konkrét 

tevékenységekben megnyilvánuló kölcsönösség, egymás anyagi és természetbeni 

támogatása, a pályázatokban való együttes részvétel, ezzel az anyagi támogatások 

megszerzése esélyének növelése. Az együttműködéstől mások jó színvonalú szolgáltatást 

várnak a betegek, fogyatékossággal élők és családjaik számára (pl. közös programok 

megvalósítása). A sikeres együttes érdekérvényesítés is motiváló tényező volt, többen 

viszont nem fogalmaztak meg az együttműködésből származó konkrét előnyöket, csupán a 

személyes kapcsolatok fontosságát emelték ki („az ismertség még jó lehet valamire”). 
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Az együttes munkának egyik legnagyobb előnye a – régóta hangoztatott és sürgetett – 

szektorszintű érdekképviselet lehet. Ezt a szempontot elsősorban az ernyőszervezetbe 

tartozó civilek fogalmazták meg. 
 

„…Minden módon, ahogy a fogyatékos emberrel diszkrimináció van, ugyanúgy a fogyatékosok 

szervezeteit is diszkriminálják. Hát úgy is szoktuk egyszerűen mondani, hogy hülyének néznek minket, és 

nézhetnek is, mert ugye nincs érdekvédelmünk, nincs összefogás, nincs egy erős érdekvédelem, amelyik 

odamenne és odacsapna az asztalra, hogy most itt akkor álljunk meg...” (B2) 

 

A hazai nonprofit elemzések szintén az együttműködés és egységes fellépés hiányáról 

szólnak. Ennek hátterében az állhat, hogy „…a nonprofitok szervezetek inkább tekintik 

egymást versenytársaknak, mint szövetségesnek. A szervezetek döntő többségének csak 

szakmai identitása van. A nonprofit formát rendszerint pusztán a szakmai célok eléréséhez 

szükséges eszköznek tekintik, s ennél fogva nem élik meg a civil szférán belüli 

érdekközösséget, el sem jutnak a szektor érdekeit védelmező közös cselekvés gondolatáig” 

(Kuti 2008:32). 

 

 

A civil szervezetek társadalmi megítélése 

 

A vezetők beszámolóiból az látszik, hogy munkájukat a nem kellő elismertség és a 

növekvő verseny mellett az is nehezíti, hogy a közvélemény, a lakosság megítélése a 

nonprofit szféráról szintén ellentmondásos. 

A statisztikai leírásokban – a korábbi fejezetekben láttuk – az önkéntesek és a lakossági 

támogatások arányából ítélve az átlagosnál nagyobb társadalmi támogatottság irányul az 

egészségügyi szegmensre. Az egészségügyi szervezetek évek óta az elsők között állnak az 

1%-os listán, ami azt mutatja, hogy az emberek elismerik jó néhány szervezet munkáját, és 

szívesen támogatják tevékenységüket. Több nonprofit kutatásból visszaköszön, hogy a 

civilek más tevékenységterületen maguk is úgy vélekednek, az egészségügyi 

szervezeteknek „könnyű a dolguk”, mert az emberek könnyen azonosulnak a humanitárius, 

karitatív értékekkel, és ez támogatottságot hozhat. Ráadásul sok embert ér el a civil 

segítség, és sok ember érintett ezekben a problémákban, hiszen az egészségügyi 

szervezetek egy részének széles társadalmi bázisa van, akik képviseletében működnek. 

Mindemellett beszélgetéseink során a vezetők arról számoltak be, hogy az (el)ismertség 

számos veszély forrása is egyben. Egyrészt a feléjük irányuló nagy elvárás miatt, másrészt 

pedig amiatt, hogy nagyon sok a tévhit, a média erőteljesen torzítja a róluk kialakult képet, 

néhány, szenzációvadász hírrel, bejátszással. Vagyis amiatt, hogy az egészségügyi 

szervezetek ennyire szem előtt vannak, amilyen előnyöket jelent ez, ugyanolyan könnyű 

elveszíteni az emberek bizalmát. 
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Tovább rontja a szervezetek megítélését – az interjúalanyok elmondásai alapján – az a 

tendencia, hogy egyre inkább bevételszerző képességük határozza meg a sikeres 

működésüket, vagyis a vezetőknek, tagoknak egyre több időt kell támogatások 

megszerzésével tölteniük. A „kilincselés”, ahogy ők fogalmaznak, sok esetben megalázó, 

nem kellene, hogy így legyen. 
 

„...Lehet, hogy nekünk is többet kéne kilincselni, de nincs rá energiánk…” (D2) 

 

A magánszemélyektől és a piaci szereplőktől történő támogatások gyűjtése (fundraising) 

még nagyon gyerekcipőben jár Magyarországon. Az adakozásnak hazánkban nincs olyan 

kialakult hagyománya, szokás- és normarendszere, mint a nyugati országokban. Vagyis a 

„kilincselés” ahelyett, hogy elismertséget, segítséget hozna a szektor életébe, inkább 

visszájára fordul, és tovább rontja a civilek általános megítélését, hírnevét. Az 

intézményesült fundraising eszközével (egy adománygyűjtéssel foglalkozó cég 

szolgáltatásainak az igénybevételével) a megkérdezett szervezetek közül csak egy élt 

forrásaik gyarapítása céljából. Számukra is ellentmondásos tapasztalatokat hozott az első 

év, bár a jövőre nézve bizakodóak voltak. 
 

„…Elsők között fogadtuk el az adományszerző cég felkínált szolgáltatását. Amiből rengeteg gond is van, 

főleg az elején rengeteg invesztíció szükséges, hogy ez kiterebélyesedjen, de összességében minden 

nemzetközi példa azt mutatja, hogy rentábilis, csak éld túl az első öt évet. Főleg a magyar körülmények 

között, ahol a civil szervezet zöme örül a húszezer forintos 1%-nak…” (B3) 

 

 

A betegszervezetek kapcsolatai és a munkájukat megnehezítő konfliktusok 

 

Ahogy a civil szektoron belül is vannak érdekellentétek, nézetkülönbségek, széthúzások, 

úgy az egészségügyi civil szervezetek is gyakran találják magukat szembe különböző 

konfliktushelyzetekkel, melyeket kezelniük kell. Akkor, amikor a betegszervezeteknek a 

többi egészségpolitikai szereplővel (az orvosokkal, egészségügyi intézményekkel, 

önkormányzattal) való kapcsolatát, együttműködését szorgalmazzuk, tisztában kell 

lennünk azokkal az eltérő értékekkel, gondolkodásmódokkal, melyek feszültséget 

teremthetnek a partnerek között. Korábbi tapasztalat ugyanis, hogy a betegszervezetek és 

az egészségügyi intézmények vezetői közti megbeszélések légköre nem egyszer rendkívül 

feszült, mutatva az érdekek közti jelentős különbségeket. Ebben a kérdésben is a 

szervezetvezetők tapasztalataira voltam kíváncsi, a civilként megélt konfliktushelyzetek 

elbeszéléseit gyűjtöttem össze, valamint azt, hogy hogyan viszonyulnak vezetőként az 

ilyen helyzetek megoldásához és megelőzéséhez. 
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Az összegyűjtött esetek alapján megállapítható, hogy konfliktushelyzetbe sok esetben 

azokon a betegeken keresztül kerülnek a szervezetek, akiket képviselnek. Számtalan 

konfliktus adódik a betegek, fogyatékossággal élők kiszolgáltatottságából. Ilyenkor a 

szervezetek érdekvédelmi szerepe kerül előtérbe. 
 

„…A meg nem értés, a nem megfelelő bánásmód, az időseknél főleg, hát iszonyú hogy működik, ha bevisz 

egy ember egy halmozottan fogyatékos embert a kórházba. Egyszerűen nem akarják meggyógyítani. Ha 

ezt nem akarom, akkor szinte őrt kell odaállítani, tehát az egyik alapítványi ember ott van, eteti, és 

tisztába teszi, és őrzi szabályosan, és ez nem túlzás. Személyes példáim is van sajnos erre, mindegyikbe 

belehalunk egyenként…” (D2) 

 

Az egészségügyi intézményekben tapasztalt nem megfelelő bánásmód sokszor nem 

szándékos cselekvés, hanem egyszerű tapintatlanság, amikor – hogy csak egyet említsünk 

a sok példa közül – a nem látót az asszisztens általában nem kérdezi meg arról, hogy 

kísérőjével vagy kísérője nélkül szeretne-e bemenni az orvosi rendelésre.  

A beteg, fogyatékos emberek kiszolgáltatottsága azonban nem csak az egészségügyben 

nyilvánul meg. Az igazolások beszerzésében nyújtott segítségen túl, sokszor a hivatalos 

szakértői bizottságok előtti megpróbáltatásokat is enyhítheti a betegszervezet, ha 

előzetesen tájékoztatja a bizottságban dolgozókat bizonyos betegségek jellemzőiről, 

specifikumairól. 
 

„…A gyermekemmel el kellett mennem egy szakértői bizottság elé, ahol több órát vártunk. Azt mondta a 

doktornő, hogy azért kellett behívni, mert nem tudják, hogy mi az a (…) szindróma. Hát nézzen utána! És 

tényleg három percet voltunk bent. Azzal kezdte, hogy kikérdezzük a gyereket. Mire mondtam, hogy nem 

beszél, nem fog semmit csinálni. És akkor fél perc múlva: hogy hívnak, mi a neved drága, mond meg 

szépen a nevedet. Én elhiszem, biztosan vannak csalók, meg mit tudom én, de hát konkrétan le van írva, 

leadjuk a zárójelentéseket, és ha nem tudja mi ez, akkor utánanézek, nem? Ha mást nem, beütöm a 

google-ba, kijön egy csomó oldal, köztük a magyar, és el tudja olvasni, hogy például képkommunikáció az 

van az ilyen betegeknél…” (B2) 

 

A jogszabály biztosította kedvezmények, jogok körüli visszaélések miatt más területen is 

gyakran hátrányos elbánásban részesülhetnek, konfliktusba kerülhetnek a betegek. 

Ezeknek a szabályoknak, eljárásoknak a megváltoztatására irányuló lobbi tevékenységet 

több szervezetek felvállalta. 
 

„…És nagyon remélem, hogy meg fog ez változni a polgári törvénykönyvben. Ennek a hercehurcája, hogy 

a saját gyerekem ellen adjak be keresetet, hogy gondnokság alá helyezzék, na szóval ez. Elhiszem, hogy 

vannak visszaélések, de ha 18 éves koráig egy család rendesen nevelt egy gyereket, akkor miért kell a 

szülőket ilyen megaláztatásban részesíteni...” (B2) 

 

A betegszervezeteknek meg kell vívniuk a harcot az orvosokkal más téren is. Ennek oka a 

civilek szerint az, hogy az orvosok nem érdekeltek abban, hogy rutinmunkájukon túl plusz 

feladatot vállaljanak. A ritka betegségek esetében speciális jelenség, egyben 
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konfliktushelyzet, hogy az orvosok nagy része nem ismeri a betegségek tünetegyüttesét, 

diagnózisát, így kezelésének módját sem. De nem is ez a legnagyobb gond – derült ki a 

beszámolókból –, hanem az, hogy nem vagy csak nehezen látják be tájékozatlanságukat, és 

nem tudják (vagy nem akarják), hogy honnét lehetne segítséget kérni.  
 

„…Kevés a pénz, agyon annak terhelve, elég illuzórikus tőlük lelkesedést, tudásvágyat, meg tudást várni. 

Viszont amit elvárunk tőlük, ha nem tudja kezelni, legalább tudja, hogy hova küldje tovább. Ez néha 

konfliktus, mert az emberek nem szeretik bevallani, hogy gőzöm sincs mi ez, hanem inkább írok neki 

aszpirint, és hátha meggyógyul…” (B3) 

 

Megoldásként a szakemberek közül is kevesek által ismert, ritka betegséggel élők 

szervezetei azzal próbálkoznak, hogy minél több információt juttatnak el az orvosokhoz. 

Ennek előmozdítása érdekében kiadványokat, szórólapokat sokszorosítanak, előadásokat 

tartanak, ismertségüket próbálják növelni. A céljuk az, hogy az orvos felismerje a 

betegséget, rendellenességet, a megfelelő szakellátásra küldje a beteget és hívja fel a beteg 

vagy családja figyelmét a betegszervezetre is, ahol további segítséget kaphat. Van olyan 

szervezet, aki vállalja, hogy személyesen ellátogat a különböző intézetekbe, míg mások az 

ismertetőiket küldik el a lehető legtöbb helyre. Fogadtatásuk azonban nem egyformán 

pozitív mindenhol. 
 

„…A mentősöket is elhívtuk a közgyűlésre. Mert éppen Tatabányán kiment egy mentő, nem háziorvos, 

hanem egy mentőtiszt, és ott állt az ágy mellett és csak remegett, nehogy megfulladjon (a beteg), mert nem 

tudta, hogy mit kell csinálni. Nekünk vannak anyagaink, a hét fő tünetet piktogramokba lerajzoltuk, és 

elküldjük, ahova csak tudjuk, hogy ne kínlódjon ilyen súlyos autoimmun betegséggel hét évig vagy még 

tovább a beteg...” (B2) 

 

A következőkben egy konkrét gyakorlatot láthatunk arra nézve, hogyan lehet minél több 

orvost elérni, és mit jelent az orvos számára a betegszervezettel való kapcsolat.  
 

„…Elküldtük az összes háziorvosnak, minden rendelőjének egy olyan szakszerű leírását a betegségnek, 

hogy a háziorvosok országos szervezete azt mondta, hogy azonnal feltenni az internetre, annyira tökéletes 

leírása volt a betegségnek. És jöttek a visszajelzések, egy siófoki csaj felhívott és azt mondta, megkaptam 

a tájékoztatójukat, nagyon tetszik. Azt mondta, ne haragudjon én három éve aszalok egy beteget és nem 

tudom hova küldjem. És ott volt a lapon, hogy hova küldje, és én leemeltem a kalapomat előtte, hogy ez 

nemcsak orvos, hanem ember is. Bevallotta, hogy kereken három éven nem jött rá. Tehát azt akarom ezzel 

mondani, hogy nekünk egy olyan tájékoztatót kéne valahol becserkészni, meg bocsánatot kérni, hogy 

dehogy mi nem okoskodunk, mi csak a saját magunk baját ismerjük, mi csak a tüneteket akarjuk felsorolni 

és a tünetek mellé, hogy mi lehet a baj...” (B3) 

 

Az előző interjúrészletben megmutatkozott egy jelentős konfliktusforrás is egyben. Ez 

pedig az, hogy a betegszervezetek többsége nem orvosokból áll, így olykor kompetencia 

gondok adódnak. Az orvosok bizalmatlanul fordulhatnak a civilek felé, mivel tudásuk 

megkérdőjelezését, munkájuk kritikáját látják a civil kezdeményezésben. Az orvosok és a 
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civilek közti partneri viszony – úgy gondolom – csak az együttműködés kölcsönös 

előnyeinek felismerése esetén jöhet létre. 

 

Az egészségügyi intézményekkel, orvosokkal való összeütközések ezen kívül a betegek 

„küldözgetéséből” és az ebből származó terhekből származnak, abból, hogy nincsenek 

olyan központok, ahol a szokásos vizsgálatokat egy helyen el tudnák végezni. A 

betegeknek, családoknak ez komoly problémát jelent, túl sok helyre kell elmenniük. Ez 

adott esetben azoknak is megterhelő lehet, akik helyben igénybe tudják venni az ellátást, a 

fővárosban és a megyeszékhelyeken működő szakrendelésekre, szűrésekre való eljutás – az 

utazás, a hosszas várakozási idő miatt – a vidéken élőknek viszont komoly területi hátrányt 

okoz. 

 

Az orvosokkal való együttműködés kiharcolásán túl a törvényi, jogi gátak azok, amikkel 

állandó harcot folytatnak a civil szervezetek – ez egyben része érdekvédelmi 

tevékenységüknek. Egyrészt a beteg, fogyatékos embereknek és családtagjaiknak a törvény 

bizonyos jogköröket, kedvezményeket biztosít, melyek folyamatos betartatása problémás. 

Másrészt már az is komoly kihívás, hogy ezek a jogosultságok egyáltalán megszülessenek, 

vagyis a civileknek befolyása legyen a jogszabályok meghozatalára, módosítására. 
 

„…A jogszabályokat olyan esetben is nélkülünk hozzák meg, amikor lehetne velünk együtt is. A 

jogszabályok nem hajlandók egy picit sem alkalmazkodni az új, innovatív szemléletű intézményekhez, ez 

nagyon nagy baj. Olyan törvényi és jogi gátak vannak, a politikusok sokszor annyi blődséget mondanak, 

sok az ostobaság. Sokszor próbálunk tanácsot adni, megszülettek erre törvények, de még mindig sok az 

ostobaság...” (B2) 

 

Végül, de nem utolsósorban egy gyógyszergyárral is fel kellett vennie az egyik 

betegszervezetnek a harcot, amikor felmerült a veszély, hogy ellátatlanul maradnak a 

betegek.  
 

„…A (…)-tal, azzal a gyógyszergyárral. Végül az uram, az uram tud franciául és franciául írta meg nekik 

a levelet, hogy mi van, ha meghal egy beteg, azért mert ők beszüntették a forgalmazását. És akkor elment 

neki a levél franciául, hogy márpedig neki kutya kötelessége, ha nem forgalmazza, akkor biztosítsa az 

utódot. Egy pillanat alatt jött vissza a levél, természetesen hozzuk az új gyógyszert. Hát hogyne lennének 

ilyen konfliktusaink…” (B1) 

 

A konfliktuskezelés módja tekintetében – az interjúk alapján – csak nagyon ritkán hívnak 

külső segítséget a civil vezetők. A konfliktushelyzetekre való spontán reagálások közül az 

egyik szélsőség a kompromisszum, az alkalmazkodás (ami gyakran a civilek anyagi, 

szakmai kiszolgáltatottságából ered), a másik ennek ellentéte, az erélyes (főleg emocionális 

„csak azért is”) fellépés. Jóllehet ritka esetben, de van néhány olyan vezető, aki viszont 

tudatosan, tréningek, szervezetfejlesztési tanácsadás igénybevételével a prevenció eszközét 
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alkalmazza, vagyis a tagok, önkéntesek, munkatársak felkészítésével próbálja megelőzni a 

konfliktushelyeztek kialakulását, illetve segítséget nyújtani annak hatékony megoldásához.  

 

A konfliktusok kezelésével kapcsolatos attitűdök további vizsgálatakor azt lehetett 

tapasztalni, hogy néhány esetben megnyilvánul az a komoly dilemma is, amit a civil 

szervezetek autonómiája és a közpénzektől való erős függőség közti feszültség jelent. 
 

„…Nézze, ezt nyugodtan mondhatom, hogy feloldhatatlan konfliktusba még nem kerültünk, illetőleg nem 

is engedhetjük meg magunknak. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy az önkormányzattal, az országos 

hatókörű szervekkel, a minisztériumokkal szemben a konfliktus helyzetek elmérgesedjenek, mert egy 

bizonyos értelemben költségvetési támogatástól függünk, és ezt nem szabad veszélyeztetni. Tehát nyilván 

érdekeinket, az elvárásainkat megfogalmazzuk, de a költségvetési támogatás az költségvetési támogatás. 

Simulékonynak kell lenni, érezni kell a határt, hogy meddig lehet elmenni…” (D3) 

 

A civil autonómia korlátozása más területeken is konfliktust okoz. Egyrészt a jogszabály a 

támogatásokat, normatívákat nagyon szigorú feltételekhez köti, melyek nem mindig 

összeegyeztethetők a civil innovatív kezdeményezésekkel. Külön konfliktusforrás az, ha a 

szervezet önkormányzati alapítású, vagy azzal áll ellátási szerződésben (paternalizmus 

problémája). 
 

„…Erőltetik, hogy olyanokká váljunk, mint az intézet, ami nagyon rossz, mert mindenki tudja, hogy 

másnak kell lenni. De nem engedik, nem engedik a sokszínűséget, az egyéni megoldásokat, holott minden 

ember más megoldást igényel, tehát szinte személyfüggő egyéni megoldások kellenének, ez esetben a 

rendeletek nem irányelveket adnak meg, hanem konkrét baromságokat, például hogy egy napközi 

vezetőjének a vezetői szobája 26 m2 legyen…” (B3) 

 

Végül az újító szándék, az egyedi megoldások szempontjából nézet- és érdekkülönbségek 

jöhetnek létre a civilek és a betegek/tagok családtagjai között is. 

 
„…És akkor, ha már azt hisszük, hogy semmi problémánk nincs, akkor jönnek a problémák a szülőkkel, 

akik szintén nem akarják elismerni a fogyatékos emberek jogait, mert a fogyatékos gyermek a szülő 

tulajdona. Ők így gondolják. Ez egy akkora probléma, egy akkora ellentmondás, hiszen mi a szülőknek 

akarunk segíteni. De a szülő abban a pillanatban, hogy mi a modern szociális munka elvei szerint az 

emberi jogok figyelembe vételével próbáljuk az ő gyerekének az életét egyengetni, összeütközésbe 

kerülünk a szülővel...” (B3) 

 

A sok nehézség, a gyakran tapasztalt alacsony tolerancia, a sok zárt ajtó mellett a 

betegszervezetek hatékony működésének feltétele mégis kapcsolatrendszerük kiszélesítése. 

Ezt saját maguk is így látják, hiszen a sikerfeltételek között az elsők között szerepelt az 

említések sorában az ismertség, a hírnév, a kapcsolatok. Kapcsolatuk bővítéséhez a 

szervezetek több eszközt is felhasználnak: több mint a szervezetek fele rendelkezik önálló 

honlappal, azok között, akik nem, pedig van olyan, akiről ismertető olvasható más oldalon. 
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Számos szervezet törekszik minél gyakoribb média megjelenésre, a sajtó, a rádió, illetve 

tévéműsorok útján. A tévészereplés esetében azonban mérlegelniük kell, hogy melyik adó, 

melyik műsorában szerepeljenek, mert nagyon sok a rossz tapasztalat a kereskedelmi adók 

hozzáállásáról. Ezekben a műsorokban a szenzáció fokozása érdekében nem egyszer 

előfordult már, hogy a valóságtól nagyon távoli képet festettek a szervezetről, egy-egy 

beteg, fogyatékos tagjukról, olyankor a személyiségi jogokat is durván megsértve. A nem 

jól sikerült szereplések pedig inkább ronthatják, mint javítják a szervezet hírnevét és 

támogatottságát. Néhány betegszervezet rendszeres konferencialátogató, bár a külföldi 

konferenciákat csak kevesen tudják megfinanszírozni. Az ismertséget, így a kapcsolatokat 

növelik a szervezetek tevékenységét ismertető füzetek, hírlevelek, kiadványok, hang- és 

képanyagok – ezek közül valamelyiket szinte mindegyik betegszervezet készíti. Az sajnos 

már csak néhány helyen tapasztalható, hogy ezeket minél szélesebb körben terjesztik, 

többnyire csak a tagoknak, illetve a szűkebb környezetbe tartozóknak továbbítják, jóllehet 

rajtuk keresztül azért eljutnak ezek az információk messzebb is. Volt olyan civil vezető, 

aki tudományos írások, publikációk formájában ad hírt működésükről. Mindezek mellett 

azonban legfontosabbnak mégis túlnyomó többségben a személyes kapcsolatháló bővítését 

tartották a civilek. 

A kapcsolati tőke előnyei több oldalon is megmutatkoznak. Nemcsak a jobb pozíció 

előmozdítása (van, aki képvisel), a mindennapi feladatok olajozottabb működtetése (van 

kihez fordulni) miatt fontos, hanem a szervezet működését lehetővé tevő anyagi háttér 

biztosítása szempontjából is (van, aki támogat). Az adományokat nyújtókat nem elég 

egyszer segítségre bírni, a velük való folyamatos kapcsolattartás nélkülözhetetlen a 

támogatók megtartásában. Ahogy az ügyvitel más aspektusainál már látszott, ez is egy 

olyan feladat, melyre általában már nem jut idő, energia, és hozzáértés, mert ahogy egy 

interjúalanyunk megfogalmazta, a belső és külső kommunikáció egy külön szakma. Vagyis 

ezen a területen is egy főállású, segítő munkatárs bevonása, vagyis egy önálló stáb együtt 

munkálkodása válna szükségessé. 

 

 



 176 

Ki és hogyan képviselje az érdekeinket? Együttes érdekképviselet a RIROSZ példáján 

 

A kutatásba bevont „ritka” betegszervezetek77 abban speciálisak, hogy mivel külön-külön 

csak kevés ember érdekeit képviselik, nehezen tudják tagjaik érdekeit érvényesíteni. Ezért 

jött létre a RIROSZ (Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos 

Szövetsége)78. A ritka betegségek közel 30 millió embert érintenek az Európai Unióban. 

Az érintettek tapasztalatainak összegyűjtését célzó EurordisCare3 vizsgálat79 (ahol 22 

országból közel 6 ezer kérdőív érkezett vissza 2007-ben) adatai alapján látható, hogy 

Magyarország számos tekintetben hátrányosabb helyzetben van az uniós átlagnál, a 

szolgáltatások terén. 

A „ritka” betegszervezetek vizsgálatba való bevonását az a dilemma erősítette meg, 

miszerint rengeteg betegség van, de többségének nincs és soha nem is lesz szervezete – ez 

aránytalanságot eredményez az érdekek megjelenítésében és képviseletében. A létező 

szervezetekről korábbi ismereteink alapján tudtuk, hogy van néhány jelentős 

támogatottságú és van alig vegetáló. A szervezetek teljesítményének (a hatékonyság és 

eredményesség) kvalitatív mérésével azoknak a mechanizmusoknak a kiépülését 

szorgalmazzuk, melyek ezeknek az aránytalanságoknak a mérséklését szolgálnák, mert 

ennek hiányában a civilek döntéshozatali, problémakezelési részvétele szektorszinten nem 

lehet megalapozott. 

 

Először is megvizsgáltam az ernyőszervezetbe történő integráció motivációit a szervezetek 

körében. Összességében elmondható, hogy a vezetők az előnyöket elsősorban az 

összefogásban látták. A csatlakozásnál a megkérdezett tagszervezetek egy részénél nem 

beszélhetünk tudatos célmeghatározásról („mentek a többiekkel”), másik részénél viszont 

megfigyelhető az igény arra, hogy az ernyőszervezetben közösen – mint nonprofit szektor 

– jelenítsék meg igényeiket. Számos törekvés elhangzott közös projektek megvalósítására, 

közös pályázatok beadására. Az együttműködés alkalmat ad a tapasztalatcserére, a 

                                                 
77 A ritka betegség az, amely a lakosság körében ritkán vagy szórványosan fordul elő. Egy betegség akkor 
tekinthető ritkának, ha a teljes lakosság csak egy korlátozott számú egyedénél jelentkezik. Európában ez a 
szám 2000 lakos esetén 1-nél kisebb. Noha ez kevésnek tűnhet, ez az adat 459 millió embernél már 230 ezer 
embert jelent. Ugyanannak a betegségnek az altípusai nagyon eltérőek lehetnek, becslések szerint ma 5-7 
ezer a ritka betegségek száma. Fontos megjegyezni, hogy a ritka betegségben szenvedők száma 
betegségenként jelentősen eltérő, és a statisztikában szereplő betegeknek ennél még ritkább betegsége van. A 
nagyon ritka betegségek a pácienseket és a családjaikat különösen elszigeteltté és sebezhetővé teszik. A ritka 
betegségekkel nagyon nehéz együtt élni, kezelése súlyos probléma a családok számára. A betegségek 
sokféleségén túlmenően a páciensek és családjaik hasonló nehézségekkel kerülnek szembe: információ 
hiánya a betegségről és a kezelésről, tudományos ismeretek hiánya, súlyos társadalmi következmények, 
megfelelő egészségügyi ellátás hiánya, igazságtalanságok a gondoskodásban. Számos betegség tünetei már a 
születésnél vagy gyermekkorban megnyilvánulnak, így különösen fontos, hogy a betegszerveztek és a 
családok minél gyorsabban egymásra találjanak. A civil szervezetek közvetlenül vagy a betegek és az 
intézmények közti kapcsolatok támogatásával közvetett módon nagyban képesek javítani az érintettek 
életminőségén. 
78 www.rirosz.hu 
79 www.eurordis.org 
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szervezetek közötti olajozottabb információáramlásra. A tagszervezetek közül többen az 

ernyőszervezet előnyét a versenyhelyzet mérséklésében látták, hiszen így a szervezetek 

nem jelentenek egymásnak konkurenciát, mivel nem csak külön-külön, hanem egységesen 

is meg tudják nyerni a támogatókat. Ezáltal a szervezetek körében a széthúzás és az 

elszigetelt működés helyett a kooperáció érvényesül. 

Az integrációs megoldás pozitív hozadéka lehet a különböző tőkék, köztük a humán tőke 

koncentrálódása is. Az ernyőszervezet sajátossága – tagjai szerint az –, hogy attól tud 

eredményesen működni, hogy annak tagjai többnyire a tagszervezetek által delegált 

vezetők. Ez abból a szempontból más, hogy saját szervezetük tagjait, mivel azok főként 

munkájuk mellett társadalmi munkában, önkéntesként tevékenykednek, nehéz motiválni és 

aktivizálni. A vezetők azonban ugyanazon cél érdekében találkoznak, határozott, eltökélt 

hozzáállással és szakértelemmel. 

A RIROSZ tagszervezetei körében készített vizsgálat fontos hozadéka, hogy a különböző 

elgondolások a szektor érdekképviselete kérdésében elsősorban abból indultak ki, hogy a 

hangsúlyt nem is a jogi értelemben vett szervezetiségre, hanem inkább a szervezetek 

tömörülésének legitimitására kell helyezni. Ahhoz, hogy mind a kormányzat, mind a 

szövetség valamennyi tagja elfogadja legitim érdekképviseletnek, egy sor feltételnek kell 

teljesülnie. 

A gazdasági erő és az érdekérvényesítési képesség között korántsem függvényszerű a 

kapcsolat (kevés pénzből, sok önkéntessel, nagy társadalmi támogatottság mellett 

látványos akciókat lehet szervezni), hosszútávon azonban elmondható, hogy a civil szféra 

tárgyalási pozíciói semmiképp sem függetlenek gazdasági pozíciójuktól. 

A sikeres érdekképviselet elengedhetetlen feltétele – az anyagi kiszámíthatóság és az 

elkötelezett civilség mellett – a szakértelem. A vezetőknek nem feltétlenül szervezeti 

vezetőknek kell lenni, sokkal inkább jogi, gazdasági szakembereknek, hiszen feladatuk a 

szektor hivatalos, professzionális képviselete, érdekeinek védelme és a lobbizás. 

A szövetség sikeres működésének alapfeltétele a teljeskörűség, vagyis az is, hogy nem 

lehet különbséget tenni a kisebb, gyengébb szervezetek és a nagy szervezetek, az 

alapítványok és az egyesületek, a formális és klubjellegű közösségek között. Az interjúk 

során megfogalmazódott, hogy ebben a tekintetben a funkcionalitásra és nem a jogi 

formára, gazdasági mutatókra kell helyezni a hangsúlyt. 

 

A szektoron belüli integráció, tömörülés ellen hangoztatott érv szokott lenni a civil 

autonómia sérülése, különösen abból adódóan, hogy nagyon sokféle szervezet kapcsolódik 

össze, a nagy és erős szervezetektől kezdve a kis törpeszervezetekig. Ezt a félelmet a 

létrejött szövetségen belüli egyenlőség biztosításával kívánják kivédeni, azaz az 

érdekképviseletnek demokratikus elvek mentén kell a szövetségen belül is működni. 

A szövetség akkor lehet eredményes, ha a sokféle igényt és érdeket kezelni tudja a 

tagszervezetek körében, de egyben képes egy konszenzusos megegyezés létrehozására. 
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A RIROSZ példáján nagyon jól látszik a fokozatosság megtérülő előnye. A nem túl 

szerencsésen alakult elődszervezet történetéből okulva – a vezetők és a tagok 

meglehetősen óvatosak a kitűzött célok érdekében használt eszközök vonatkozásában. A 

szövetség arra törekszik, hogy rövid távú, ideiglenes, de konkrét céljai és lépései legyenek, 

lehetőséget teremtve az együttműködési formák és mechanizmusok kipróbálására és 

korrigálására. 

 

Ebben a fejezetben a sikerek, az eredmények mellett a civil vezetők interjús beszámolói 

alapján a betegszervezetek hatékony működését megnehezítő tényezőkkel foglalkoztam. A 

leírtak a következő problémacsoportok köré rendezhetők: 

� pénzhiány, anyagi kiszolgáltatottság, ingadozó, kiszámíthatatlan bevételek; 

� humánerőforrás hiánya: csak kevesen tudnak főállású segítő(ke)t foglalkoztatni, a 

tagok társadalmi munkában dolgoznak, nehezen aktivizálhatók, nincs, aki érdemi 

munkát végezne; 

� a megcélzott társadalmi csoportot nehéz elérni, bevonni a szervezetbe (alacsony 

civil részvétel és aktivitás); 

� túl sok adminisztráció, bürokrácia; 

� a betegeket, fogyatékossággal élőket nem elfogadó, nem segítő társadalmi 

környezet; 

� a civileket nem elfogadó, nem támogató társadalmi környezet; 

� a politikai szándék, politikai támogatottság hiánya; 

� a nonprofit szférára jellemző széthúzás, versenykörnyezet, konfliktusok a 

kooperáció helyett; 

� egységes, szektorszintű érdekvédelem hiánya; 

� a pályázati rendszer visszásságai: túl nagy munka, túl sok önerő, személyes 

kapcsolatok függvénye, átláthatatlan elbírálás, igazságtalan rendszer, nem jól célzott 

(nem egy speciális körre, hanem az egész nonprofit szférára vonatkozó, ezáltal 

probléma-érzéketlen) pályázatok; 

� társadalmi hátrányok, szociális gondok, szegénység; 

� más intézményekkel, szakmákkal való konfliktusok. 

 

 

Összegzés és javaslatok 
 

Az egészségügyi civil szervezetek körében végzett interjús vizsgálat fontos hozadékaként 

említhető az a megállapítás, hogy az eredmények meglehetősen ambivalens véleményeket 

mutatnak: a teljesítmény-mérés lehetőségét, alkalmazását inkább elutasítják a szervezetek, 

minthogy fejlődési lehetőséget látnának benne. 
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Ha a gyakorlatban még nem is alkalmazza tevékenységének rendszeres monitorozását, 

vagy bizonytalan ebben a kérdésben a szerezetek többsége, az itt összegyűjtött 

vélemények, elgondolások feltehetően kellő alapot szolgáltathatnak ahhoz, hogy 

megfogalmazzuk a javaslatainkat az egészségügyi civilek teljesítményének mérésére 

szolgáló indikátorokra.  

 

I. Indikátorok: amikor középpontban a hatékonyság 

 

A hatékonyság mérésekor használt integrált megközelítés a külső és a belső 

elszámoltathatóságot egyaránt magába foglalja, vagyis nem csak az a fontos, hogy a 

szervezet betartja-e a különféle jogszabályok, működési sztenderdek (code of conduct) és 

beszámolási kötelezettségek előírásait, hanem ugyanilyen fontosak a belső működési 

folyamatok. 

Szigorúan a hatékonyságot állítva középpontba, a legáltalánosabb vezetés-szervezési 

indikátorok a nonprofit szervezetek teljesítmény-vizsgálatakor a következők lehetnek: 

� szervezeti küldetés, szervezeti integritás megléte 

� szervezeti irányítás 

� pénzügyek 

� adományszerzés, támogatásszerzés 

� emberi erőforrás menedzselése 

� közösségi kapcsolatok, nyilvánosság 

A fenti indikátorok vizsgálatára, számszerűsítésére a kérdőívben használt változók és az 

azokat mérő kérdések: 

TERVEZÉS, IRÁNYÍTÁS 

1. Rendelkezik-e a szervezet stratégiai tervvel? 

2. Milyen módon alakítják tevékenységüket, programjukat? 

a. Ki dolgozza ki? 

b. Van-e a munkatársaknak beleszólása? 

c. Kiknek a véleményét kérdezik meg? 

3. Szabályozzák-e és milyen módon saját tevékenységüket, programjaikat? 

 

HUMÁN TŐKE, INFRASTRUKTÚRA 

1. A szervezetben dolgozók, segítők képzettsége, kompetenciája? 

2. A szervezet infrastrukturális, technikai ellátottsága? 

3. Működtet-e a szervezet bármilyen teljesítményértékelési rendszert munkatársai 

körében? 

4. Működtet-e a szervezet bármilyen ösztönzési, jutalmazási rendszert munkatársai 

körében? 
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FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, PÉNZÜGYEK 

1. Mekkora forrásból gazdálkodik a szervezet? Ennek időbeni alakulása? Honnan 

származnak a források? Mennyire kiszámítható ez? 

2. Pályázatokból elnyert forrás nagysága? A benyújtott pályázatok, és ebből a nyertes 

pályázatok száma? 

3. Szoktak-e adományokat kapni? 

a. Kitől? 

b. Milyen módon tudnak adományokat gyűjteni? 

c. A kapott támogatásokat mire használják fel? 

d. Tájékoztatják-e az adományozókat támogatásaik hasznosulásáról, 

eredményességéről? Ha igen, hogyan? 

4. Nyújt-e valamilyen támogatást a szervezet? Milyen formában? Támogatásait a 

szervezet milyen elvek és elosztási mechanizmusok szerint nyújtja? 

5. Hirdettek-e meg valaha pályázatot valamilyen céltámogatásra vagy programra? Mi 

volt a pályázatok elbírálásának módja? Honnan lehet értesülni a szervezet által 

meghirdetett pályázati lehetőségekről? Milyen módon tájékozódnak tevékenységük, 

támogatásaik hasznosulásáról, eredményességéről? 

 

NYILVÁNOSSÁG, KOMMUNIKÁCIÓ 

1. Keres-e visszajelzést valamilyen módon a szervezet a támogatottak/képviseltek 

elégedettségéről? 

2. Milyen kapcsolatban állnak a kliensekkel? 

3. Van-e módjuk a klienseknek arra, hogy javaslatokat tegyenek a szervezet munkáját 

illetően? Ezeket figyelembe veszik-e? Szerveznek-e fórumot, ahol az ügyfelek 

elmondhatják javaslataikat? 

4. Milyen más szervezettel, intézménnyel (közszolgálati, piaci, civil) áll kapcsolatban 

a szervezet rendszeresen és alkalmanként? 

5. A külső kommunikáció csatornái? 

 
II. Indikátorok: amikor középpontban az eredményesség 

 

Amennyiben a hatékonyság mellett az eredményesség (is) hangsúlyossá válik, számos 

további indikátor kap szerepet. Elsősorban a TIX (Társadalmi Igazságosság Index) 

indikátorait felhasználva, az indikátorok itt két csoportba rendezhetők, az erőforrások és a 

professzionalizmus dimenziójába (Hegyesi-Fekete 2006): 

 

a) Erőforrások dimenziója: 

� Pénzügyi erőforrások 

� Emberi erőforrások 
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� Kapcsolati tőke 

� Infrastruktúra 

 

b) A professzionalizmus dimenziója: 

� Törvényi előírásoknak való megfelelés (a szervezet rendelkezésére álló hivatalos 

okiratok, köztartozás léte, folyik-e velük szemben valamilyen hatósági eljárás); 

� Demokratikus működési rend (vezetés, szervezés és dolgozói elégedettség értékelése, 

ennek gyakorisága); 

� Pénzügyi átláthatóság (pénzügyi terv megléte, éves pénzügyi mérleg nyilvánosságra 

hozatala); 

� A források működéscentrikus felhasználása; 

� Projektorientált tevékenység (a szervezet mennyire törekszik szervezeti céljaik 

megvalósításra, mi a szervezet tevékenységi területe, célcsoportja, az elmúlt év sikeres 

eseményei, szervezetfejlesztési projektben való részvétel); 

� Önkéntes munka igénybevétele a társadalmi hatás növelése, költségek csökkentése 

érdekében (önkéntesek aránya); 

� Szolidaritás a szervezetek és munkatársai között, illetve a társadalommal szemben 

(más szervezetekkel való együttműködés célja és eredményessége); 

� A pénzügyi forrásoknál fontos a pályázatokból nyert forrás aránya – e mögött az a 

feltételezés áll, hogy a pályázatokat csak szakmailag jól felkészült és működő 

szervezetek nyerhetik meg, amelyek fontos célokért dolgoznak; 

� A működési költségeket a szervezeti célok megvalósítására fordított költségekkel kell 

összehasonlítani: például az az adományosztó szervezet, mely forrásai nagy részét 

működési költségekre költi, nem tekinthető eredményesnek. Míg egy személyi 

szolgáltatásokat nyújtó szervezet – mely céljai megvalósításához elsősorban emberi 

munkaerőt használ – magas működési költségek mellett is eredményesnek mondható; 

� A sikeres érdekérvényesítést befolyásoló indikátorok: 

− szervezeti jellemzők (területi alkalmazási kör, működési terület, jogállás, 

alapítók) 

− struktúra (méret, stabilitás) 

− pénzügyi helyzet (források, átláthatóság) 

− kompetencia (tapasztalat, szakértelem, múltbeli eredmények, projektek) 

− az érdekek kifejezésére való képesség (speciális és általános érdekek 

láthatóvá tételére és hangoztatására való képesség) 

− a közvélemény megítélése (tekintély, jó hírnév, függetlenség, bizalom) 

− kapcsolatrendszer (belső szervezet, hálózatalkotás) 

− politikai kultúra, kommunikáció. 
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Összegezve, a fellelhető és a saját interjús kutatásban összegyűjtött tapasztalatok alapján, a 

sikeres, jól működő (azaz hatékony és eredményes) szervezet mögötti legfontosabb 

tényezők a következők: 

� a vezető személye (foglalkozása, munkahelye, beosztása, presztízse és habitusa) 

� kapcsolati tőke 

� szakértelem 

� a szervezet nagysága, kiterjedtsége, tagsága (bár itt vannak kivételek, lásd Pompe) 

� a szervezet múltja 

� pénzügyi stabilitás, gazdasági pozíció. 

 

A forrásokért való fokozódó versenyhelyzet, a civilek felé irányuló megnövekedett 

elvárások, a működést nehezítő számtalan tényező számbavétele után más szóval azt is 

mondhatjuk, hogy a társas együttlét és az értelmesen eltöltött szabadidő lehetőségének 

biztosítása szükséges, de nem elégséges. Az említett Települési Egészségterv Program 

példájából kiindulva, az önsegítők közösségei fontos folyamatok elindítói lehetnek. Ahhoz 

azonban, hogy tevékeny, a közösség és tagjai számára komoly eredményeket, előnyöket 

elérni képes civilekké váljanak, akik tárgyalóasztalhoz ülhetnek az egészségügy 

szereplőivel, sikeresen tudják képviselni tagjaik érdekeit, a jó szándék mellett további 

lépések szükségesek: 

� Formalizáltság, mely első lépés a professzionalizmus, a legitimáció és átláthatóság 

felé; 

� A tagság növelése irányába tett stratégiai lépések: nem elég elműködgetni, el kell érni 

azt a „kritikus tömeget”, ami nyomán a hatalom birtokosai már hajlamosak 

konkurenciaként figyelni rájuk; 

� A gazdasági stabilitás felé tett lépések, mely a hatékony és eredményes működés 

alapfeltétele (alapítványoknál stratégiai tervezés és cselekvés a tőkeemelésre80, 

egyesületeknél bevételeik növelésére); 

� Egy önálló stáb kialakítása, biztos egzisztenciát nyújtó munkahelyek kialakítása, ami 

mellett képzett munkatársak lojális, magas szintű teljesítménye várható. A saját és 

más vizsgálatok is azt mutatják ugyanis, hogy mintha nem tudnának kitermelődni 

azok a motivációk, mozgatórugók, amelyek azt mondatnák az egyénnel: feladom 

jelenlegi egzisztenciámat biztosító munkámat, és a szervezetnél folytatom, abba 

fektetem tudásomat és kapacitásomat (az általában tapasztalt nyolcórás munka és 

család mellett kiszenvedett civil önkéntesség alternatívájaként). A legtöbbször – bár 

                                                 
80 Nagyon sok az olyan alapítvány, ahol gyakorlatilag nincs is alapító tőke, kivéve a bíróság által elvárt 
minimumot. A jogi forma leginkább a „praktikus” szervezeti működéshez köthető, de a meghatározott célra 
rendelt vagyon eleve soha nem létezett (Zikkert-Dandé 2005). Kevesen végeznek bevételeik növelésére 
például vállalkozási tevékenységet, még akkor sem, ha erre módjuk lenne. E mögött sok esetben 
kapacitásgondok állnak, többen viszont tévesen értelmezve a jogszabályokat, úgy tudják, eleve tilos 
vállalkozási tevékenységet folytatni.  
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ritka kivétel akad – „maradékelvű önkéntesség ez, nem pedig tisztán definiálható 

társadalmi munka” (Zikkert-Dandé 2005:84). 

 

A rendszerváltást követő változások az egyesületek jelentős számbeli megugrását hozták 

magukkal, a mennyiségi növekedés azonban – főleg az új alapításúaknál – nem feltétlenül 

jelent stabil szervezetet és olyan pénzügyi kondíciókat, amelyekre az állam egészségügyi 

tehervállalásának csökkentése alapulhatna. Az egészségügy „nonprofitosításának” ma még 

számos dolog szab korlátokat: többek között a szervezeti kiforratlanság, az anyagi 

gyengeség, a fantom- és minimálszervezetek nagy száma, a bújtatott profitorientáltság, és 

az út-, illetve identitás keresés átmeneti állapota. Jóval nagyobb eredményt érhet el az 

egyesületek összefogása, mozgalma, mint az elszigetelt egyesületek tevékenysége. A 

szervezetek körében tapasztalható szerepzavarok azt valószínűsítik, hogy csak az állami és 

a nonprofit szféra közti intézményesült együttműködéssel (feladatok és felelősök 

kijelölésével) nyerhetnek teret az egészségügyi civil szervezetek a társadalmi szükségletek 

kielégítésében. Egészségügyi intézmények fenntartására és szolgáltatások nyújtására 

elvben a nonprofit szervezetek is alkalmasak – ha a megfelelő tőkeerő és szakmai segítség 

ehhez kellő mértékben rendelkezésre áll.  

 

A civil összefogás és érdekképviselet területét meghatározó szempontok és kihívások 

listája bizonyára még bővíthető lenne. Általánosan megállapítható viszont, hogy 

valamennyi szereplőnek törekednie kell a szektor identitásának és belső szervezettségének 

erősítésére, a kölcsönös bizalom és együttműködésen alapuló légkör megteremtésére, ami 

komolyan hozzájárulhat a betegszervezetek (és a nonprofit szektor) hatékonyabb 

működéséhez. 
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3. Az esélyegyenl őség biztosításának lehet őségei - a tartós 
egészségkárosodással él őket segít ő civil szervezetek ismertsége és a 
feléjük irányuló elvárások a családok körében (kérd őíves vizsgálat a 
Dél-Dunántúli Régióban) 
 

 

Az egészségügyi szervezetek körében készült kérdőíves vizsgálat előzményeként szolgált 

az a kutatás, amelyben arra törekedtem, hogy a lakosság oldalán a szervezetek egy jól 

körülhatárolható csoportjának potenciális klienskörének véleményét ismerjem meg. A 

vizsgált minta nem feltétlenül, de potenciálisan a szervezetek tagságát is jelentette, illetve 

ezek a fogyasztók idővel esetleges segítőként, támogatóként is megjelenhettek a szerveztek 

életében. A tartós betegséggel és fogyatékossággal élők szülei/nevelői körében készített 

kérdőíves kutatás a családok kapcsolati tőkéjének feltérképezésére irányult. A vizsgálattal 

az volt a célom, hogy megismerjem problémáikat, szükségleteiket, életkörülményüket, 

véleményüket a hasonló helyzetű családokról, és arról, hogy kitől várnak, kitől kaphatnak 

segítséget. A civil kapcsolatok, civil részvétel megismerése kiemelkedő szempont volt, 

egyben egyfajta lefelé irányuló kliens-elszámoltathatósági lehetőséget jelentett az 

egészségügyi nonprofit szervezetek hatékonyság-vizsgálata szempontjából. 

 

 

A vizsgálatban résztvevők kiválasztásáról 

 

A kérdőíves adatfelvétel helyszíneinek kiválasztásakor a legfőbb szempont az volt, hogy 

minden korosztály helyzetét és szüleinek véleményét megismerjem: az iskoláskorúak 

mellett az egészen kicsi óvodáskorúak, valamint az iskolarendszerű képzésből már kikerült 

fiatal felnőttek családjai egyaránt szerepeltek a mintában. A vizsgálatban közreműködő 

szervezetek, intézmények a következők voltak: 

� Éltes Mátyás Iskolaközpont, Pécs 

� ANK Korai Fejlesztő, Pécs 

� Fogd a Kezem Alapítvány, Pécs 

� Félmosoly Alapítvány, Iharos 

� Szivárvány Gyógyped., Óvoda, Ált. Isk., Koll., Fejlesztő és Módszertani Kp., 

Barcs 

� BMÖ Értelmi Fogyatékosok Szociális Otthona, Bóly 

� BMÖ Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Koll., Komló 
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A tereptől függően kérdezőbiztosos81, illetve ahol erre nem volt lehetőség, ott önkitöltéses 

megkérdezést alkalmaztam. A vizsgálat során a résztvevő intézményekben minden család 

kapott kérdőívet, vagyis teljes körű lekérdezésre törekedtem. Ebből 470 értékelhető 

kérdőívet kaptam vissza, ez a megkeresett szülők számához képest összességében 70%-os 

válaszadási aránynak felel meg. 

 

 

A társadalmi tőke jelentősége a fogyatékossággal élők és családjaik életében 

 

A kérdőíves vizsgálatban a társadalmi tőke mérésére több ponton Skrabski Árpád  (2003) 

és Kopp Mária (2008) által, a társadalmi tőke és az egészségi állapot kapcsolatát mérő 

(Hungarostudy felmérésekben kidolgozott) módszereket használtam fel. 

A vizsgálat központi fogalmaként említett kapcsolati tőkét egyrészt olyan „közjónak” 

tekintettem, amellyel egy közösség bizonyos, meghatározott mértékben rendelkezik 

(Lengyel-Szántó 1998), másrészt a társadalmi tőke jellemzőit a közösséghez tartozó 

egyének szintjén is megvizsgáltam. 

 

Feltételeztem, hogy míg az érintett családok individuális, mikrokörnyezetben meglévő 

támogató tényezői (szoros családi, csoport kapcsolatok, barátokkal, segítőkkel való 

kapcsolaton alapuló hidak) erőteljesen jelen vannak, addig a különböző társadalmi 

csoportokkal való kapcsolat, a családok érdekérvényesítő képessége egy számukra 

kedvezőbb helyzet kiharcolásához gyenge. A feltételezés részben beigazolódott, ám a 

szűkebb környezet szoros támogató rendszere nagy különbségeket mutatott az egyes 

csoportokban, mind a gyermek fogyatékosságának típusa, mind a család társadalmi 

helyzete mentén. 

A vizsgálat további kiindulópontját képezte az a megállapítás, hogy a családok társadalmi 

tőkéjének növelésében a civil szervezetek nagyon sokat tehetnek – és fordítva, a 

fogyatékos gyermeket nevelő családok közéleti jelenléte és támogatása a civil (szervezett) 

érdekérvényesítés eredményességéhez járulhat hozzá. 

 

A társadalmi tőke – a definíció szerint – az egyénnek a társadalommal és a közösségekkel 

kialakított kapcsolataiból származó erőforrásait jelenti. 

Putnam a társadalmi tőke négy fontos összetevőjét különíti el (Putnam 1995), ezek: 

� szoros társadalmi háló, 

� a civil szervezetekben való részvétel, 

� helyi, közösségi azonosságtudat, szolidaritás, a lemaradók segítése, 

� bizalom, kölcsönösség és társas támogatás. 

                                                 
81 A kérdőívek lekérdezése során a PTE BTK Szociológia Tanszékének hallgatói, illetve a vizsgálatban 
résztvevő intézmények munkatársai segítették munkámat. 
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Putnam kimutatta vizsgálataiban például azt, hogy óriási különbség van az egyes 

közösségek, városok között abban, hogy bizonyos pénzmennyiségből milyen életminőséget 

tudnak teremteni a lakók számára (Putnam 1995). Ahol erősebb a társadalmi tőke, a 

bizalom és a kölcsönösség, a civil szervezetek aktívabban részt vesznek a társadalom 

életében – ez nemcsak a lelki egészségnek és a kiegyensúlyozottságnak, hanem a 

demokratikus működésnek is az alapja. A hazai terület- és településfejlesztési irányok is 

hamar felismerték, hogy az egyes települések fejlődését nagymértékben meghatározza, 

hogy az adott területen kialakult-e egy együttműködő, tenni akaró közösség (Vercseg 

2004).  

 

Vizsgálatomban én az egyének szintjén kerestem a társas támogatottság és az életminőség, 

egészségi állapot közötti összefüggéseket. Kiindulópontként Antonovsky salutogenezis 

modelljében használt dinamikus „egész-ség” fogalmát használtam. Aron Antonovsky 

szociológusként nem az egyes betegségeket, hanem az egészség dinamikus koncepcióját 

vizsgálta (hivatkozik: Skrabski 2003). Abból indult ki, hogy az egészség és a betegség nem 

dichotom fogalmak, nagy különbségek vannak abban, hogy az ember ezeket hogyan 

értelmezi és mit tesz az egészség fenntartása, a betegségek leküzdése érdekében. A modell 

egy olyan keretet kínál, ahol az egészségi állapot fenntartásában az önbizalomnak, a 

megbirkózási készségeknek és a – témám szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró – 

társas támogatásnak alapvető szerepe van. 

 

19. ábra: Az életminőség, egészségi állapot összefüggései a koherencia érzéssel, valamint 

az énhatékonysággal, a megbirkózással és a társas támogatottsággal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Skrabski 2003:19. 
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Számos hazai kutató rámutatott arra, hogy a tartós betegségben szenvedők, 

fogyatékossággal élő személyek és családjaik helyzetének, életminőségének tekintetében a 

legfontosabb mérőeszköz a társadalmi környezet, és ezen belül is a személyt körülvevő 

szociális hálónak a minősége, szerteágazósága, teljességi foka (Szabó 2003, Hegedűs 2001, 

Bukodi 2001). A társadalmi környezet felelősségét támogató, kevésbé támogató vagy 

kifejezetten ellenséges hozzáállásnak jelentőségét Könczei György (1992) többször is 

hangsúlyozta írásaiban. 

 

31. táblázat: A vizsgálat fő dimenziói és változói 
 

A) A társadalmi tőkével összefüggő változók: B) A társadalmi tőkét befolyásoló független változók: 
� bizalom 
� kölcsönösség 
� társas támogatás 
� civil szervezetekben való részvétel és 

támogatás 
� egyéb közéleti tevékenység 
� vallásosság 
� versengő vs. együttműködő attitűd 
� megbízhatóság 
� anómia 

� gazdasági tőke: szociális, gazdasági, területi 
jellemzők (hátrányok), munkaviszony 

� emberi tőke: iskolázottság, foglalkozás, 
munkaképesség, egészségi állapot, 
önhatékonyság, kompetencia, önbizalom, 
megbirkózási stratégiák 

� a fogyatékosság típusa, súlyossága (objektív, 
szubjektív teher) 

� szükségletek, kielégített és nem megfelelően 
kielégített igények 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A személyes kapcsolati háló legfontosabb jellemzője, hogy az emberek hogyan vélekednek 

arról, hogy biztonságban élnek-e, kiegyensúlyozottnak, elégedettnek, boldognak vallják-e 

magukat. A kapcsolatok, a tanulás, a foglalkoztatás, a társadalmi integráció fenntartása az 

egyik legnagyobb segítség a fogyatékossággal élők és családjaik számára. Ebben 

nyújthatnak rendkívül sok segítséget mind a beteg, fogyatékos embereknek, mind az őket 

támogató családoknak a civil szervezetek. (A vizsgálatban használt kérdőívet a 2. sz. 

melléklet tartalmazza.) 

 

 

A vizsgált családokról 

 

A családi feltételek hatása a felnövekvő fiatalok életminőségére nézve biológiai, 

szocializációs és szociális szempontból jól ismertek, ám csak az utóbbi időkben került 

hangsúlyozásra az, hogy a család a kapcsolati tőke alapja is egyben.  

A mintában szereplő szülők demográfiai, szociológiai jellemzői hasonló képet mutattak a 

tartósan beteg, fogyatékos gyereket nevelő családokról eddig ismert adatokkal. Azaz az 

átlagosnál alacsonyabb iskolai végzettségű anyák és apák töltötték ki a kérdőívet. Az 

anyák több mint kétharmadának iskolai végzettsége nyolc általános vagy annál kevesebb 

volt, csak 8%-ának volt középfokú és 12%-ának felsőfokú végzettsége. Az apák esetében 

is a túlnyomó többség nyolc általánost, szakmunkásképzőt végzett és 15%-uk középfokú 
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végzettséggel rendelkezett. Az alacsony iskolai végzettséggel összefüggő kisebb tudás és 

tájokozottság a kapcsolati tőke szempontjából egy átlagosnál gyengébb érdekérvényesítő 

képességet vetít előre, illetve kérdéses már az is, hogy milyen mértékben tudnak 

megfogalmazódni és kerülnek felismerésre a beteg gyereket nevelő családokban felmerülő 

igények és szükségletek. 

 

A munkaerő-piaci státuszukat illetően az apák nagyobb arányban aktívak, míg a beteg, 

fogyatékos gyerekek mellett sok esetben az anya marad otthon. Ez már csak azért is mutat 

ilyen nagy különbséget, mert a vizsgálatban résztvevő családok 25%-ában az anya egyedül 

nevelte gyermekét. A szülők 15%-a jelezte, hogy gyermeke betegsége, állapota miatt 

végleg fel kellett adnia állását, további 13%-uk azt, hogy átmenetileg otthon kellett 

maradnia. 

 

A hazai vizsgálatokból ismert, hogy a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok 

életében a hátrányok területi, települési szinten is erőteljesen jelen vannak (Bánfalvy 

2000). A speciális szolgáltatások, ellátások majdnem mindegyike a városokban, azon belül 

is a megyeszékhelyen, illetve a fővárosban találhatók. 

A kérdésekre válaszoló családok fele élt megyeszékhelyen, másik fele községekben (20%-

uk kisközségben). Ez az utazás nehézségei, költségei, idő, a segítő személy igénye miatt 

jelent plusz terhet a családoknak. A vidéken élő családok nagyobb arányban jelölték be, 

hogy „gyakran jelent gondot”, ha fejlesztő pedagógiát, gyógytornát kell igénybe venni, 

orvoshoz kell menni, mint a városban élők. 

 

Az anyagi helyzetüket a családok összességében átlagosnak (a 10 fokú szubjektív skálán 

5,6-os értékre) ítélték. A különböző változók mentén azonban már differenciáltabb volt a 

kép. A leginkább elégedettek a városban élők, a legrosszabbra a nagyközségben élők 

ítélték az anyagi helyzetüket. Figyelemreméltó adat, hogy a gyermeküket egyedül nevelők 

(többnyire anyák) a 10 fokú skálán 7,8-as átlagértéket jelöltek, míg a teljes (bár láttuk, 

hogy többnyire egykeresős) családok esetében ez az átlagérték csak 4,7. A gyermek 

betegségének, fogyatékosságának típusa – az adatok alapján – nincs hatással a családok 

saját anyagi helyzetének megítélésére, vagyis anyagilag szubjektíve nem jelent nagyobb 

terhet a fogyatékosság mértéke. A családok átlagosan 94 ezer forintból éltek egy hónapban, 

ami többféle jövedelem-forrásból adódott össze, de a szórás nagy, az 50 ezertől a 350 ezer 

forintig terjedt. Az egy főre jutó jövedelem átlagosan 35 ezer forint volt. A legkisebb 

jövedelemből az enyhén értelmi fogyatékos, tanulásban akadályoztatott (korábban kisegítő 

iskolába járó) gyerekek családjai éltek – az ő esetükben voltak tapasztalhatók az 

alacsonyabb iskolai végzettség és a területi hátrányok is halmozottan. 
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A bizalom 

 

Olyan hasonló helyzetű, szintén beteg, fogyatékos gyermeket nevelő családdal, akik segítik 

egymást, a válaszolók 34%-ának volt kapcsolata, csaknem fele a megkérdezetteknek 

viszont úgy ítélte meg, hogy „inkább mindenki maga boldogul”, illetve a családok „nem 

nagyon ismerik egymást”. A fogyatékosság típusa szerint az átlagosnál nagyobb 

összetartásról számoltak be a Down-os gyermeket nevelő szülők/nevelők, és kisebb 

összetartásról az enyhén értelmi fogyatékos, tanulásban akadályoztatott gyermekek szülei. 

A Down-os családok körül megfigyelhető egy országos lefedettségű, széleskörű civil 

hálózat, melyen keresztül valószínű könnyebben kapcsolatba kerülhetnek a családok 

egymással, ami erősíti kapcsolati tőkéjüket. 

A szülők iskolai végzettsége mentén a nagyobb korreláció az apa iskolai végzettsége 

mentén található. Azok a családok, ahol nyolc általánost végzett vagy ennél alacsonyabb 

végzettségű apa élt, rosszabbnak ítélték meg az összetartást (nem segítik egymást, 

mindenki maga boldogul) – míg ilyen különbség az anya iskolai végzettsége mentén nem 

volt tapasztalható. 

A bizalom és elfogadottság a tágabb társadalmi, de a szűkebb lakóhelyi környezetben is 

fontos tényező. Ellenséges, lenéző, elutasító attitűddel főleg az enyhén értelmi fogyatékos 

gyermeket nevelő családok szembesültek ott, ahol éltek, a legelfogadóbb, leginkább 

segítőkész emberekkel a Down-os szülők találkoztak lakóhelyükön. 

Az egymás segítése, az önsegítő csoportok keresése feltehetően összefügg a betegséggel, 

fogyatékossággal kapcsolatos mindenkori társadalmi hozzáállással. Egyrészt ahol a civilek 

egy elfogadóbb légkörben segíthetik az érintett családokat, csak megerősíteni tudják a 

toleranciát a környezetben. Beszélhetünk viszont a stigmatizáltak egyesületeiről is, ahol a 

környezet (a nem betegek) hozzáállása miatt komoly akadályokba ütközik a betegség 

felvállalása, itt a civilek az előítéletek negatív hatásának enyhítéséhez járulhatnak hozzá 

sikeresen. 

 

 

A társas támogatás 

 

Abban a kérdésben, ami azt vizsgálta, hogy a családok a társas kapcsolatok melyikére 

számíthatnak gyermekükkel kapcsolatban, a segítség formáját nem adtam meg előre, 

beleértettem az érzelmi, tevékenységbeli, anyagi támogatást egyaránt. A válaszadóknak 

csak azt kellett értékelni, hogy mennyiben érzik ezt összességében jelentősnek. 
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A magyar társadalomra jellemző, hogy a családi kapcsolati háló rendkívül erős82. A 

kérdőívet kitöltők is legnagyobb mértékben a családtagjaikra számítanak gyermekükkel 

kapcsolatban, ezt követően a tanár, az orvos és a segítő szakemberek esetében is sokan 

jelölték be a „többnyire számíthat rá” és „nagyon számíthat rá” válaszokat. Legkevésbé a 

munkatársakra és a vallási szervezetekre számítanak a családok. 

 

Az összesített eredmények azt mutatják, hogy csak nagyon kevesen vannak olyanok, akik 

senkire nem számíthatnak, ez jóval alatta marad az országos (szintén alacsony) szintnek is. 

A Down-os szülők – a tanárok támogatását kivéve – mindenféle társas támogatást jobbra, 

magasabbra értékeltek, mint a nem Down-os szülők, vagyis a szoros, családi, csoport 

kapcsolaton alapuló kötődés (bonding) náluk a legerősebb. Feltűnően, az átlaghoz képest 

jóval alacsonyabbra értékelték az enyhén értelmi fogyatékos, tanulásban akadályoztatott 

gyerekek szülei a barátaik és a rokonaik támogatását, de a személyes kötődés 

összességében is az ő körükben a leggyengébb. A várakozásokkal ellentétben területi, 

települési különbségek nem mutathatóak ki: a falvakban élőkre nem jellemzőbb szorosabb 

társas támogatás, kötődés, mint a városban élő társaikra. 

 

                                                 
82 Utasi Ágnes (2002) vizsgálatában a megkérdezettek 50%-a például nagyon számíthat a szüleire, de ezt is 
megelőzi a partnertől és a gyermektől elvárt társas támogatás mértéke (55-60%). Ennél már kisebb segítség 
érkezik a rokonok felől, és egyre csökken azok aránya, akik a munkatársakra, szomszédokra, iskolatársakra is 
számíthatnak nehéz élethelyzetben (laza kapcsolatok). A lakossági felmérésekből azt is tudjuk, hogy a civil 
szervezetektől várt segítség mértékét megelőzi (kb. kétszer akkora) a vallási szervezetektől várható segítség. 
Utasiék vizsgálatából ismert az is, hogy a társas támogatás csökken az életkorral. Az iskolai végzettség 
növekedésével nő az egyesületi tagság, lényegesen magasabb a társas támogatás, de lényegesen alacsonyabb 
a kölcsönösség mértéke és a szomszédsági kapcsolatok jelentősége, valamint a vallásgyakorlás jelentősége. 
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20. ábra: Kinek a segítségére számíthatnak a családok gyermekükkel kapcsolatban? (%) 
n=470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: Kapcsolati tőke vizsgálat, 2007-2008 

 

A megkérdezett szülők, nevelők 56%-a tartotta magát vallásosnak (szigorúan és többé-

kevésbé a maga módján), a válaszadók 9%-a rendszeresen, 40%-a ritkán vesz részt vallási 

összejöveteleken, 42%-a sohasem vesz részt ilyenen. A vallási szervezetektől, papoktól 

várt társas támogatás mértéke azonban a vallásos szülők esetében is meglehetősen 

alacsony. A vallási összejövetelekre járóknál már sokkal egyértelműbb az összefüggés, a 

rendszeresen és ritkán járók nagyobb mértékben számíthatnak segítségre a vallásuk 

kapcsán. 

 

Ahogy azt korábban láttuk, a társas támogatást a civil szervezetektől meglehetősen kevesen 

keresik és várják. Ez fontos visszajelzés a civil szervezetek hatékonyságával foglalkozó 

vizsgálat során. A mögötte lévő okok (vajon a szervezetek ismertsége, kommunikációja 

nem megfelelő, vagy a szervezetek által nyújtott segítség, szolgáltatások köre nem 

találkozik a családok igényeivel) kiderítése a kérdőív lehetőségeit már meghaladta, 

felkutatására további vizsgálatok váltak szükségessé. 

 

Megkérdeztem a szülőket arról is, hogy milyen téren várnak segítséget a fogyatékos 

gyermekük nevelésében, kitől várják ezt, és ennek milyen pozitív hozadéka lenne 

számukra? Ebben a kérdésben is kimondottan a civil szervezetek szerepére fókuszáltam – 

Kinek a segítségére számíthat gyermekével kapcsolatban?
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akik a segítő aktorok sorában az utolsó helyen álltak – a spontán említések gyakorisága 

szerint. 

 

32. táblázat: Milyen segítséget várnak a szülők (leggyakoribb említések) 
 

A segítség típusa 
� a fejlesztésben 
� a terápiák igénybevétele terén (zeneterápia, úszás, hosszú várólisták a lovaglásban) 
� a gyermek jövőjével kapcsolatban, az önálló életvitel kialakításában 
� anyagi segítség terén (pl. a gyermek mellett otthon végezhető munka, megfelelő lakáshoz jutás) 
� a kikapcsolódás, a szülői terhek mentesítése terén 
� a gyermek szabadidő eltöltése, üdültetése terén 
� egy elfogadóbb társadalmi környezet létrehozása terén 
� a gyermekfelügyelet, szállítás terén 
� iskolás évek utáni elfoglaltság, munkahely-teremtés a gyermek számára 

Forrás: Kapcsolati tőke vizsgálat, 2007-2008 

 

A szülők által felsorolt szolgáltatások, segítségek alapvetően megegyeztek az általunk 

ismert szociális, egészségügyi civil szervezetek kínálatával – de több esetben túl is 

mutattak azok lehetőségein. 

 

33. táblázat: Kiktől várják a segítséget a szülők (az említések gyakoriságának 
sorrendjében) 

 
A segítő 
1. állam, önkormányzat, város 
2. családsegítők, szociális intézmények 
3. szakemberek 
4. pedagógusok 
5. civil szervezetek 
6. bárki 

Forrás: Kapcsolati tőke vizsgálat, 2007-2008 
 

A külső forrásból várt segítség pozitív hozadékai körében a szülők gyermekeik 

életminőségének javulását emelték ki első helyen. Ebben a kérdésben a civilek által 

közvetlenül (hasznos időtöltés, önálló életvitelre tanítás stb.), illetve csak közvett módon 

befolyásolható területek (integráció, elfogadóbb környezet stb.) is találhatók. 
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34. táblázat: A civil szervezetektől kapott segítség hozadékai a következők lennének a 
szülők szerint (leggyakoribb említések) 

 
A segítség várható hozadékai 
� jobb életfeltételek biztosítása a gyermek számára, a fogyatékossággal élők életminőségének javítása 
� könnyebbség, kisebb teher a családnak 
� feszültségoldás, kikapcsolódás, pihenés az egész családnak 
� a társadalom jobban elfogadná a fogyatékossággal élőket 
� integráció a gyermek számára 
� hasznos időtöltés a gyermek számára 
� önálló életvitel lehetősége a gyermek számára 
� a gyermek elérhesse azt, amire vágyik, boldogabb felnőttkor esélye 
� szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzájutás, utazás 

Forrás: Kapcsolati tőke vizsgálat, 2007-2008 

 

A kapcsolati tőke további összetevője a családok közéleti aktivitása, többek között a civil 

szervezetekben való részvétel. A formális szervezeti tagság mellett az elemzés során 

ugyanolyan jelentőséget tulajdonítottam annak is, ha valaki valamilyen közéleti, közösségi 

tevékenységet végzett, akkor is, ha nem feltétlenül tartozott bejegyzett szervezethez. Ez 

alapján a szülők mintegy egyötöde végzett közéleti, közösségi tevékenységet, illetve volt 

tagja valamilyen klubnak, csoportnak. A nyitott kérdésre adott válaszokban több helyütt 

megjelent egy új jelenség, a virtuális közösségekhez való tartozás igénye. Több szülői 

csoport úgy szervezett magának közösségi teret, hogy együtt vezetnek, írnak blogokat, 

folyamatos kapcsolatot tartva maguk között és segítséget nyújtva ezzel más szülőknek is. 

 

A civil szervezetek közül a legismertebbeknek a nagy, országos szervezetek bizonyultak, 

melyekről sok helyütt, sokat hallhatunk. Magas, 50%-nál nagyobb ismertségi arány 

jellemezte a pécsi Fogd a Kezem Alapítványt és a Szemem Fénye Beteg Gyermekekért 

Egyesületet.  

 

A civil részvételi arány a megkérdezettek körében nagyjából megegyezik az országos 

aránnyal, ahol a felnőtt magyar lakosság háromnegyede – a TÁRKI83 2007-es felmérése 

alapján – nem rendelkezik semmilyen szervezeti tagsággal. Néhány különbséget is 

találhatunk: országos méretekben a nők jellemzően nem tagok – míg a beteg, fogyatékos 

gyermeket nevelő családok esetében inkább az anyák vállaltak nonprofit szervezetben 

tagságot. A munkaerő-piaci aktivitás is fordítottan viszonyul a tagsághoz – míg az 

országos mintában azok között, akik legalább egy szervezethez kötődnek, magasabb 

arányban találunk aktívakat, addig a fogyatékos gyerekek családjában inkább az inaktívak 

aránya nagyobb (igaz, náluk összességében is jóval több szülő marad otthon a 

gyermekével). 

 

 

                                                 
83 http://www.tarki.hu/hu/news/2007/kitekint/20071030.html 
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Civil-közéleti aktivitás a szülők körében 

 

A közösségi, közéleti szerepvállalás szempontjából fontos, hogy a szülők egynegyede 

végzett valamilyen önkéntes munkát. Ez a magatartás kapcsolatban állt a civil részvétellel 

is: azok, akik tagjai voltak valamilyen szervezetnek, klubnak, sokkal nagyobb arányban 

végeztek önkéntes munkát (a tagok 35%-a gyakran, 29%-a néha végzett önkéntes munkát, 

míg ez az arány a nem tagok esetében csak 4 és 12% volt).  

 

A szülők egyharmada úgy próbált tenni saját és a hasonló helyzetben élő családok 

érdekében, hogy rendszeresen találkozott velük, egyötöde támogatott olyan civil 

szervezetet, ami a fogyatékossággal élőket és családjaikat segíti, 13%-a pedig felkereste az 

önkormányzati vagy országgyűlési képviselőt. 

 

Viszonylag magas közéleti részvételi arányt még a lakógyűlések esetében lehetett mérni – 

itt a lakóhelyi problémák miatti érintettség lehet motiváló erő, ami persze nem feltétlenül 

kapcsolódik a gyermek betegségéhez. A nyilvános fórumokon, médián keresztül, tiltakozó 

megmozdulásokon való érdekérvényesítést csak nagyon kis számban választották a szülők 

az elmúlt öt évben. 

 

21. ábra: Az elmúlt öt évben tett-e valaki a családban annak érdekében, hogy a saját és a 
hasonló helyzetű emberek gondjai megoldódjanak? (%) n=470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: Kapcsolati tőke vizsgálat, 2007-2008 
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A kölcsönösség a kapcsolati tőke további fontos összetevője: ha valakinek jót teszek, 

remélhetem, hogy nekem is segíteni fog, és fordítva. A válaszadók 50-60%-a – ki gyakran, 

ki ritkán, de – az elmúlt egy évben nyújtott valamilyen segítséget a környezetében 

valakinek. Ennek formája a legtöbb esetben otthoni, háztartási munka, bevásárlás vagy 

ügyintézés, szállítás autóval, ruhaneműk, egyéb fogyasztási cikkek adományozása, illetve a 

szülők 42%-a néha, 25%-a gyakran ad tanácsot, lelki segítséget másoknak. Ez az általános 

értékeknél jóval magasabb számarány – itt is megmutatkozik a vizsgált családok szoros 

személyes kötődése, támogatása.  

 

 

Koherencia érzés és önhatékonyság a szülők körében 

 

Az embernek a személyes, társas kapcsolatok mellett alapvető igénye, hogy saját létét 

megértse, önazonosságát, identitását megtalálja. Az önazonosság az élet értelmének 

megtalálása, a társadalomban betöltött személyes szerepünk felismerése. A koherencia-

érzés magasabbnak mutatkozott az anyák, mint az apák esetében – bár az alacsony 

elemszám miatt nem szignifikáns a különbség. 

 

Az önhatékonyság az, hogy mennyire érezzük magunkat képesnek a nehéz helyzetek 

sikeres megoldására, mennyire vagyunk kompetensek ebben. Az országos felmérések 

alapján e téren jobbak a férfiak, mint a nők, a beteg, fogyatékos gyerekek szülei körében 

viszont ennek ellenkezőjét tapasztaltam. Az anyák inkább hittek abban, hogy a gyermekük 

helyzete javítható, mind az egészségi állapot, mind az életminőség vonatkozásában (az 

ötfokú skálán 3,5-4,0-es értékek, míg az apáknál ez az érték csak 3,0 volt). 

 

35. táblázat: Mennyire hisznek a szülők abban, hogy gyermekük egészségi állapota és 
életminősége javítható? (%) n=470 

 
 egyáltalán 

nem 
kis-

mértékben 
is-is 

többnyire 
igen 

nagyon 
nem 
tudja 

össze-
sen: 

A gyermeke egészségi 
állapota javítható 

8,0 13,3 17,7 29,2 25,7 6,1 100,0 
        

A gyermeke 
életminősége javítható 

1,8 8,0 16,8 32,7 27,4 13,3 100,0 

Forrás: Kapcsolati tőke vizsgálat, 2007-2008 

 

A gyerekek életminősége vonatkozásában a nagyobb különbség a fogyatékosság típusa 

mentén született: a legoptimistábbak ebben a kérdésben az enyhe értelmi fogyatékos 

gyerekek szülei, a legkevésbé optimisták a súlyos, középsúlyos fogyatékossággal élők, 

epilepsziás, autista gyerekek szülei. Kor szerinti megosztásban a fiatalabb (45 év alatti) 

szülők hisznek inkább abban, hogy gyermekük egészségi állapota, életminősége javítható, 
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és abban, hogy ennek érdekében saját maguk is képesek tenni. Az idősebb korosztály (45 

év felettiek) kevésbé bizakodó. 

 

Végül, a kérdőívvel mért megbirkózási stratégiák arra vonatkoztak, hogy nehéz 

élethelyzetben milyen módon próbálják az emberek megoldani a problémáikat. A 

kérdőívben felkínált válaszkategóriák három faktorba bonthatók: problémaorientált, 

érzelem orientált és segítségkérő, társas kapcsolati megbirkózásra. A szülők körében 

elsősorban probléma orientált, másodsorban segítségkéső beállítódások találhatók, és csak 

nagyon kis arányban jellemző az érzelem orientált megbirkózási stratégia. 

A téma szempontjából kiemelkedő „segítségkérő megbirkózás”– mely a civil kapcsolat 

része – meglehetősen magas értékeket kapott (a válaszadók 12%-a jellemzően, 22%-a 

közepesen jellemzően gondol rá nehéz helyzetben). Legalábbis az igények szintjén – mert 

láttuk, hogy a realitások szintje már másképp alakul: kevés család ismeri a civil 

szervezeteket és fordul hozzájuk segítségért. Mindenesetre előremutató az a tény, hogy a 

családok egy része igényli, gondol nehéz élethelyzetekben arra, hogy segítséget kaphatna, 

kérhetne civil szervezetektől – ha a családok és a szervezetek találkozása egyelőre nem is 

jön létre minden esetben.  

 

22. ábra: Egyéni megbirkózási stratégiák (említések száma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Kapcsolati tőke vizsgálat, 2007-2008 

 

Összegzés 

 

A vizsgálat során az egészségügyi civil szervezeteket annak a kapcsolati tőkének az 

alapelemeiként kezeltem, mely kiemelt fontosságú a tartós egészségkárosodással élők és 
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családjaik életminőségét meghatározó tényezők között. A kapcsolati háló ugyanilyen 

fontos elemei továbbá az egészségügyi és szociális ellátórendszer, a foglalkoztatás 

intézményei, de az iskola is a pedagógusaival, és a betegszervezetekhez fűződő 

kapcsolatrendszerével. A tartós egészségkárosodással élő gyerekek szülei által kitöltött 

kérdőívek elemzése során kiderült, hogy a családoknak egyrészt nagyon sok területen 

lenne szükségük további segítségre, a meglévő szolgáltatások elérése és a szolgáltatások 

bővítése kapcsán is. Hogy pontosan kitől várják ezt, azt nem igazán tudják, a válaszok 

nagyfokú bizonytalanságról szóltak. A családok által összegyűjtött szükségletek olyan 

hiányállapotokról adtak tanúbizonyságot, melyek kielégítését a meglévő szolgáltatók nem 

képesek megfelelő módon nyújtani. Vagyis a nonprofit szervezetektől sok esetben a 

hiányzó ellátások pótlását, a meglévők javítását várják az érintettek. 

 

Az élethelyzetek és a problémák a sok hasonlóság ellenére meglehetősen egyediek, így 

megválaszolásuk is csakis egyéni szükséglet kielégítésről szólhat. Ebből a szempontból is 

kiemelt szerepet kapnak a civil szervezetek, melyek a közszolgáltatók intézményi 

merevségével szemben többcélú, rugalmas, innovatív kezdeményezéseknek adhatnak 

otthont. Az egészségügyi civil szervezetek viszonylag jól ismertek, a kapcsolati tőkét 

meghatározó civil részvétel azonban – a Magyarországon mért országos adatokkal 

összecsengően – nem túl nagy a beteg gyermeket nevelő családok körében, illetve számos 

tényező befolyásolja azt (elsősorban a betegség típusa, a településtípus és a szülők 

társadalmi helyzete). Ez azt jelenti, hogy a családok (egyelőre) nem elsősorban a 

nyilvánosság, az érdekérvényesítés lehetőségét látják a betegszervezetekben, hanem ennél 

kézzelfoghatóbb segítséget várnak tőlük, szolgáltatásokban, pénzbeli, természetbeni 

segítségnyújtás formájában. 

 

A fogyatékosság típusa változó mentén készített elemzés során kiemelkedett – mind az 

ismertségével, mind tagságának létszámával, aktivitásával, területi kiterjedtségével – a 

Down-szindrómával érintett gyerekeket és családjaikat segítő szervezet. A sikeres munka 

mögött álló tényezők ebben a vizsgálatban a tagok oldaláról, a családok véleménye alapján 

mutatkoztak meg. Feltételezhetően az aktív kis csoport, mely mozgatórugója a szervezet 

tevékenységének, a kérdőívet kitöltőkből került ki, akik maguk is érintettek a betegségben, 

és széleskörű kapcsolati tőkét építve ki, elkötelezett segítői az alapítványnak. Ennek a 

csoportnak a példáján, beigazolódni látszik az a feltételezés, miszerint ott, ahol a 

mikrokörnyezetben szoros a kapcsolati háló, erősek a családi és csoportkapcsolatok, 

barátokkal, segítőkkel való kapcsolatok, mindez eredményes civil működésnek ad alapot. 

Ám ez erőteljesen függ az érintettek társadalmi helyzetétől. A kutatás során kirajzolódott, 

hogy az alacsony társadalmi helyzetűek (az enyhén értelmi fogyatékos, „kisegítős” 

gyereket nevelő családok) körében már nem találhatók ilyen civil kezdeményezések és 

kapcsolatok.  
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4. A civil szervezetek egészségügyi ellátásba és a döntéshozásba való 
bekapcsolódásának lehet őségei Pécsett – a helyi döntéshozók és az 
orvosi szakma képvisel őinek véleménye alapján 
 

 

Szorosan az előző kutatások eredményeire épült az a helyi policy elemzés, melynek során a 

– civil szervezetek, illetve a fogyatékos gyerekeket nevelő családok megkérdezését 

követően – a pécsi önkormányzati képviselők, és az orvos szakma körében készítettem 

interjús adatfelvételt. A kutatás célja az volt, hogy megnézzem, milyen elképzelések, 

szándékok, aktivitások (avagy ellenállások) találhatók a különböző szereplők oldalán, az 

állami és piaci kudarcok által okozott rések, a hiányzó vagy nem megfelelően működő 

ellátási formák nonprofit szervezetek által történő teljes vagy részbeni betöltésére, 

valamint egészségpolitikai döntésekbe való bevonására. A témában eddig készült 

elemzések a már meglévő kapcsolatokról nyújtottak képet, az interjús vizsgálat 

eredményeivel pedig, a fenti kérdésekre próbáltam választ adni. (A vizsgálatban használt 

kérdéssort az 5. sz. melléklet tartalmazza). 

 

A civilek helyi egészségpolitikába való bekapcsolódása lehetőségeinek feltérképezése 

érdekében – a helyi politikai szereplők véleményének megismerése mellett – 

dokumentumelemzést készítettem, aminek során a helyi egészségpolitika irányvonalait 

meghatározó elképzeléseket tártam fel, városi vonatkozásban, (1) Baranya megye civil 

politikája, (2) Pécs egészségterve, valamint (3) a város egészségképe alapján. A civil 

politika elemzésekor azért volt szükség a megyei szintre84, mert nem lehetett találni 

hasonlót a vizsgálat időpontjában Pécsett, azaz városi szinten. 

 

A városi területi szint megválasztása az eddig alkalmazott regionális szint után további 

magyarázatra szorul. Pécs kiválasztásához egyrészt pragmatikus motívumok társultak, 

mivel ezt a várost ismertem behatóbban. Emellett Pécshez olyan nonprofit kutatások 

kötődtek, melyek hipotézisek megalapozására is alkalmas, fontos előzetes ismereteket 

tartalmaztak már az önkormányzatok és a civilek kapcsolatára vonatkozóan (Kákai 2004, 

Füzesi-Tistyán 1995). Másrészt a helyi kormányzás magyarországi gyakorlatát elemző 

szakirodalom áttanulmányozása során tapasztalható volt, hogy az érdekcsoport analízisek, 

                                                 
84 Pálné Kovács Ilona a magyar helyi kormányzás változásait, tendenciáit bemutató munkájában külön kitér 
a tervezés szerepére, mely a középszintű kormányzás tipikus eszköze lehetne az összehangolásban, 
integrálásban. Adatgyűjtései arról adnak számot, hogy a tervezésben a megyék kiváltképp „szorgalmasnak” 
minősülnek, vagyis megyei szinten születik a legtöbb stratégiai dokumentum. Sajátos ellentmondás azonban, 
hogy ezek végrehajtásához a megyei önkormányzatok már nem rendelkeznek saját erőforrásokkal, sem a terv 
végrehajtásának irányába másokat ösztönző lehetőségekkel, és az uniós csatlakozást követően kötelezővé vált 
programozás terén is alig kaptak szerepet (Pálné 2008). Baranya megye esetében is megfigyelhető ez a 
jelenség, nemcsak a civil politika tekintetében. 
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de általában a helyi közpolitika elemzések sorában a rendszerváltás óta indokolatlanul kis 

figyelem irányult a városokra. Jóllehet a városok nem csupán a vonzáskörzetük ellátása 

miatt fontosak, hanem hálózatokba tömörülve gyakorlatilag regionális léptékű funkciókat 

látnak el (Pálné 2008). Vizsgálatomban a helyi egészségpolitika lehetséges aktorai közül 

mindenképp fontosnak tartottam a (Pécs) városi önkormányzati képviselők megkérdezését 

is, interjúalanyaimat ezért részben közülük választottam ki. 

 

 

A kutatás elméleti kiindulópontjai - a helyi döntéshozatal ideáltípusa 

 

A nonprofit szervezetek bemutatását szolgáló korábbi fejezetre visszautalva, a 

szervezeteknek szánt társadalmi, gazdasági, politikai funkciókat leíró elméletek széles köre 

ismert. Ezek közül itt és most a helyi policy elemzés során egyet emelek ki, mégpedig azt a 

megközelítést, mely az egészségügyi civilek lehetséges politikai szerepvállalására irányuló 

vizsgálat kiindulópontja lehet. Az egyesületeknek tulajdonított politikai funkciók Siewert 

(hivatkozik: Papházi 1997) szerint a következők lehetnek: 

� a tagok demokratikus aktivizálása és demokratikus, politikai viselkedés begyakorlása; 

� politikailag aktív állampolgárok utánpótlása és kinevelése, valamint a politikai 

hivatalok betöltésére képes polgárok kiművelése; 

� a polgárok érdekeinek és szükségleteinek artikulálása, a helyi politika befolyásolása; 

� a tagok politikai képzése és véleményeinek befolyásolása. 

Meglátásom szerint a felsoroltak mindegyikét figyelembe kell vennünk, akkor, amikor azt 

szorgalmazzuk, az egészségpolitika irányvonalainak meghatározása és a stratégiai 

döntések meghozatala történjen társadalmi egyeztetéssel, a civil partnerek bevonásával. A 

politikai funkciók köréből is azonban külön kiemeltem egy szempontot, a helyi politika 

befolyásolását, és a helyi lakosság érdekeinek és szükségleteinek artikulálását. 

 

A korábban bemutatott megközelítések köréből, a helyi policy vizsgálatban a stratégia 

alkotás inkrementális modelljét (Orosz 2001) tekintettem kiindulópontnak. Vagyis az 

ideális, elvárt egészségpolitikai folyamatként egy olyan alulról-felfelé modellt 

értelmeztem, melyben az egészségügyi szereplők, a helyi kormányzat, az orvos szakma, a 

szakmai érdekképviseltek és a civil szervezetek együttes részvételével születnek azok a 

döntési alternatívák, melyek folyamatos korrekcióval vezetnek a közösen kialakított 

prioritások, célok megvalósulása felé. 
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Az egészségpolitikai szereplők helyi politikai döntésekbe való bekapcsolódásának 
lehetőségei 
 

Dolgozatomban a helyi egészségpolitikai szereplők közül négy csoportot emeltem ki: a 

települési önkormányzatot, az egészségügyi intézmények (kórházak) menedzsmentjét, az 

orvos szakmát és a lakosságot (illetve az azokat képviselő civil szervezeteket). A 2008-as 

interjús adatfelvételben elsősorban a települési önkormányzat és az orvos szakma (egyben 

vezetői) megkérdezésére törekedtem. 

 

Kiindulásképp rögzítettem, hogy a települési önkormányzatok egészségügyben betöltött 

szerepe ideális esetben a következő területeken nyilvánul meg (Orosz 2001 alapján): 

� feladata egy olyan helyi egészségpolitika kialakítása, mely törekszik a lakosság 

egészségi állapotának javítására, az egészségi állapotot veszélyeztető kockázati 

tényezők befolyásolására; 

� a lakosság közös érdekeinek képviselőjeként ellátási felelősséget visel, alapvető feladata 

a szükségletek felmérése, az egészségügyi ellátás feltételeinek ehhez igazítása; 

� az egészségügyi intézmények tulajdonosa, melyek gazdaságos működtetésében érdekelt. 

A települési önkormányzat, a rendszerváltást követő időszak eseményeit áttekintve számos 

feladattal és hatáskörrel bővült, de több területen elvesztette korábbi szerepeit. Ellentétes 

folyamatok játszódtak le helyi szinten: míg a helyi önkormányzat önállósága több területen 

megnőtt, addig összességében az egészségügyben betöltött szerepe csökkent (Antal Z. 

1995, Losonczi 1998, Orosz 2001). Tisztázatlan például az önkormányzat szerepe az 

egészségmegőrzés területén, miután a szakmai ellenőrzés átkerült az ÁNTSZ-hez. A 

finanszírozás terén is nagyon behatárolt lett az önkormányzat mozgástere, miután az 

átkerült a társadalombiztosításhoz és helyben csak a fejlesztések finanszírozása maradt.  

 

Az egészségügyi intézmények menedzsmentjét – melyet szintén meghatározó helyi 

szereplők alkotnak – csak érintőlegesen, az önkormányzati képviselők és az orvosok 

beszámolói alapján vizsgáltam, illetve az orvosok között volt egy intézményvezető is. Az 

egészségügyben betöltött szerepük, érdekeik elemzésekor a következő sajátosságokat kell 

figyelembe venni. Egyrészt költségvetési intézmény vezetőiről van szó, mely a forprofit 

menedzsmenttel szemben sajátos ösztönzőket és motivációkat jelent. Másrészt figyelembe 

kell venni a belső hatalmi struktúrát, mely a szigorú hierarchiában működő tradicionális 

orvostársadalom jellemzője. Pécsett, az egyetemvárosokra jellemző folyamat 

következtében a kórházak, klinikák helyi egészségpolitikára gyakorolt hatása rendkívül 

erős és egyre inkább nő. Ezt testesíti meg az a – vizsgálat időpontjában uralkodó – törekvés 

is, mely a jelenleg két szinten lévő fekvőbeteg-ellátás integrációját célozza, a megyei 

fenntartású kórházak és az egyetem alá tartozó klinikák között85. Ennek következtében – 

                                                 
85 Pécs nem rendelkezik saját – a városi önkormányzat által fenntartott – kórházzal. 
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jóllehet a jelenlegi párhuzamos ellátások megszűnésével várhatóan a gazdasági 

racionalitások érvényesülnek – a kórházak tulajdonosának, a helyi önkormányzatnak az 

ellenőrző szerepe várhatóan még inkább veszít jelentőségéből. 

 

Az orvos szakma helyzetét meghatározó tényezők közül jellemző az erős differenciálódás 

(presztízs, jövedelem, karrierlehetőségek és szakértelem tekintetében is), a piaci szerepek 

megjelenése (melyek sokszor összeütközhetnek a hagyományos orvosi szerepekkel), és 

megfigyelhető a társadalmon belüli relatív pozíciójuk csökkenése. Az egészségpolitikai 

folyamatok alakításában jelentős szerep jut az orvosoknak. A pártok egészségpolitikával 

foglalkozó képviselői és a mögöttük álló szakértők többsége – pécsi viszonylatban is – 

orvos. A helyi önkormányzat egészségügyi bizottságában is nagyrészt orvosok ülnek. 

Vagyis a szolgáltatói érdek erőteljesen jelentkezik, míg a betegek, a lakosság érdekei csak 

főként az orvosok közvetítésével jelennek meg.  

 

A lakosság több szerepben is részt vesz az egészségügyben: mint finanszírozó 

(járulékfizető), mint beteg (a szolgáltatások igénybevevője), és mint a közösség tagjai, 

képviselői. A döntéshozó szervezetekben közvetlenül, vagy a civil érdekképviseleten át 

közvetett módon vehetnek részt. A hazai elemzések többször rávilágítottak arra, hogy a 

szocialista örökség (gondoskodó állam ingyenes szolgáltatásai) sokat tehet azért, hogy ma 

a magyarok nem tudatos, illetve érdekei kifejezésére nem képes fogyasztói az 

egészségügynek. A betegek alárendelt, kiszolgáltatott helyzetén sokat változtatott a 

betegjogok kodifikálása a kilencvenes években. Hozzá kell tenni, a nyugat-európai 

országokban is csak az utóbbi évtizedekben erősödtek meg a betegjogi törekvések. Vagyis 

nemcsak az elmúlt rendszer öröksége, hanem az orvoslás tradíciói, a modern medicina 

sajátos jellemzői is hozzájárulnak ahhoz, hogy csak nehezen tud kimozdulni az 

orvos(egészségügy)-beteg viszony az előbbi állapotból (Orosz 2001).  

 

Az itt bemutatott elméleti háttér szolgált kutatásom során kiindulási alapként, egyben 

segítette azoknak a dilemmáknak a feloldását, melyek a civil társadalom sikeres politikai 

részvételének akadályait jelentik. A nemzetközi tendenciákat, gyakorlatokat megjelenítő és 

a hazai kutatási eredményeket és magyarázatokat összefoglaló munkákat is beépítettem az 

interjús elemzésbe, és összehasonlítást végeztem ezek és az általam gyűjtött kvalitatív 

adatok között. 

 

 

A vizsgálat során használt módszerek 

 

A Baranya megyei vizsgálat során dokumentumelemzést és interjús megkérdezésen 

alapuló érdekcsoport-elemzést végeztem.  



 202 

A) Dokumentumelemzés 

 

A helyi politikai vezetés civil szférával kapcsolatos elképzeléseit, szándékait, 

kinyilatkoztatásait általában a regionális, megyei, települési civil koncepciókban 

olvashatjuk. A dokumentumelemzés során jómagam két városi és egy megyei stratégiát 

vizsgáltam meg. 

 

(1) Elsőként a Baranya Megyei Önkormányzat Civil Stratégiáját elemeztem. Az elemzés  

főbb szempontjai a következők voltak: 

� mennyiben található összhang az európai uniós és a nemzeti civil stratégiákkal; 

� milyen mértékben és hogyan veszi alapul a helyi tradíciókat és sajátosságokat; 

� mik azok a helyi szükségletek, igények, melyek kielégítésére civil együttműködéssel 

törekszik; 

� miként képzeli el a nonprofit – ezen belül az egészségügyi nonprofit – szervezetek 

szerepét, funkcióit a helyi feladatok (szolgáltatások) ellátásában, és a helyi politikai 

döntések előkészítésében. 

A helyi koncepciók kidolgozásakor – a helyi szükségletekhez, igényekhez, viszonyokhoz, 

és lehetőségekhez formált megoldások mellett – számos elvárásnak kell megfelelni. Fontos 

irányvonal az ország civil politikája, amit pedig a csatlakozás előkészületei óta az Európai 

Unió iránymutatásaihoz, normáihoz igazodik. Az uniós dokumentumok egyre nagyobb 

súllyal foglalnak állást a civilekkel folytatandó párbeszéd, sőt a partneri viszony 

megteremtése mellett (Kuti 2008). Fontos hazai fejleménynek tekinthető a 2004-es 

Budapesti Nyilatkozat, amely – többek között – a társadalmi egyeztetési eljárás civilek 

által kidolgozott normarendszerét tartalmazza. A civilek egyre inkább szerepet kapnak az 

európai uniós források felhasználása irányvonalainak a befolyásolásában is. Míg az első 

fejlesztési tervnél a hatóságok által kezdeményezett társadalmi egyeztetési folyamat 

valósult meg, addig a második fejlesztési tervnél már a civil szereplők kezdeményezték az 

egyeztetést (Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért munkacsoport). Az Új 

Magyarország Fejlesztési Tervben a civil szempontok szinte minden programterületen 

megjelennek, a civilek pályázhatnak az operatív programok keretében szétosztott 

támogatásokra és a monitorozásban is fontos szerepet kapnak (Bényeiné és mts. 2007). 

Gyakorlati tapasztalatok még nincsenek, amennyi egyelőre látszik, hogy a nonprofit 

szervezetek a pályázatok körében sikeresek voltak86 (Kuti 2008). 

 

(2) A helyi dokumentumok körében másodsorban „Pécs Megyei Jogú Város Egészségképe 

a helyi döntéshozatal tükrében” c. tanulmányt elemeztem, melyet a helyi önkormányzat 

                                                 
86 2006 tavaszáig a kiosztott pénzösszeg feléért nonprofit szervezetek is pályáztak, a kiosztott támogatás 
10%-át,  azaz 66,5 milliárd forintot nyertek el (Kuti 2008). 
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által létrehozott Egészséges Városért Alapítvány készített 2002-ben. A dokumentumban 

elsősorban a helyi egészségpolitikai elképzeléseket vizsgáltam. 

 

(3) Végül, Pécs Város Egészségterve felhasználásával egy korábbi dokumentum kutatási 

eredményeire, megállapításaira támaszkodtam, melyet szintén egy helyi (magánszemélyek 

által létrehozott) alapítvány készített 1996-ban (Füzesi-Tistyán 1996). Az egészségterv az 

önkormányzatnál található dokumentumok (közgyűlések jegyzőkönyvek, határozatok, 

rendeletek) elemzése, és a helyi civilek körében szerzett interjús tapasztalatok 

eredményeképp számolt be a városi egészségpolitikáról, az önkormányzat és a civil 

szervezetek működésében. Ennek aktualizálása sajnos azóta nem történt meg, így egy több 

mint tíz éves helyzetértékelésre kell hagyatkoznunk. A jövőbeli prioritások szempontjából 

– meglátásom szerint – a helyi egészségpolitikának fontos feladata kell, hogy legyen egy 

aktuális helyzetkép felrajzolása. 

 

B) Interjús vizsgálat a helyi döntéshozók és a helyi egészségügyi szolgáltatók (orvosok) 

körében 

 

Az interjús kutatás során olyan orvosokat és politikusokat kerestem meg, akik – 

munkájukból, beosztásukból, tapasztalataikból adódóan – véleményükkel egy adott 

területet megfelelően tudtak reprezentálni. 

Az érdekviszonyok feltárására gyakran alkalmazott módszer – többek között a 

projektciklus menedzsment területén ismert és elterjedt – érdekcsoport elemzés87. A 

kistérségek egészségpolitikájának megismerése, az egészségügyi rendszer egyes 

szereplőinek (az egészségügyi ellátásban dolgozók és a döntéshozók, politikusok) 

érdekeltségi viszonyainak, együttműködési szándékainak feltárása céljából készült korábbi 

vizsgálatok eredményeit is felhasználtam. 

A helyi egészségpolitika elemzés helyszínéül a 2008-as vizsgálatban a korábbi civil 

kutatásokkal megegyező területet és hasonló szempontokat választottam. Elsősorban azt 

kívántam felderíteni, van-e elmozdulás a kilencvenes évek közepén készült egészségterv 

vizsgálat óta, avagy az egészségügy a helyi politikának továbbra is csupán marginális 

területe? Ha vannak, akkor mi jellemzi az időben bekövetkezett hangsúlyeltolódásokat? 

További kérdésem volt, hogy hogyan értelmezik az önkormányzat képviselői és az orvosok 

                                                 
87 Klasszikus megfogalmazásban az érdekcsoport azon szervezetek és személyek összessége, akik: 
� közvetve vagy közvetlenül befolyásolják a projekt megvalósítását; 
� közvetlenül érdekeltek a célok elérésében; 
� döntenek róla és finanszírozzák azt; 
� részt vesznek a projektben; 
� végrehajtók; 
� a projekt végső kezdeményezettjei (pl. lakosság). 

Azaz az érdekcsoportok azok, akik a projekt előkészítése, illetve megvalósulása során együttműködnek. Jól 
körülhatárolt tevékenységgel, feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek. 
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a helyi egészségpolitikát, valamint milyen szerep jut az egyes szereplőknek a helyi 

egészségpolitikai döntéshozásban? Célként tűztem ki a helyi sajátosságok és 

érdekviszonyok feltárását, valamint annak megfigyelését, hogy hol helyezkednek el ebben 

a mezőben az egészségügyi nonprofit szervezetek. Mindezzel azt a társadalmi, politikai 

kontextust próbáltam megteremteni, melyben az egészségügyi civilek működnek, és 

aminek segítségével korábbi vizsgálataim eredményei is jobban értelmezhetővé válnak.  

Ezek a megfigyelések a továbbiakban alkalmasak lehetnek azoknak a javaslatoknak a 

megfogalmazására, melyek egy működőképes, hatékony helyi egészségpolitika 

megteremtéséhez járulhatnak hozzá, az egészségpolitikai szereplők aktív részvételével. 

 

Mivel a helyi egészségpolitikának – tapasztalatok hiányában – nem rajzolódhatott ki eddig 

ideáltipikus képe, ezért nem lehetett ilyennel a valós tényeket, folyamatokat összevetni. 

Ehelyett inkább arra törekedtem, hogy a kvalitatív módszerek segítségével feltárjam, 

hogyan vélekednek erről az érintett közpolitikai szereplők, közülük is az orvosok és az 

önkormányzati képviselők. 

 

A korábbi vizsgálatokat kiegészítő adatfelvétel során összesen nyolc félig strukturált 

mélyinterjút készítettem. Az interjúalanyok az orvos szakma képviseletében az alapellátás, 

a szakellátás és a fekvőbeteg ellátás szintjét egyaránt reprezentálták. A kvalitatív 

mintavételi elvek köréből a „tipikus esetek” technikáját alkalmaztam. 

 

Az orvosok kiválasztásánál további szempont volt az, hogy olyan területeket jelöltem ki 

(neurológia, klinikai genetika, pszichiátria), ahol a krónikus, vagyis hosszantartó 

betegségek, illetve a ritka (nagyon kevés embert érintő, különleges, speciális gyógymódot 

kívánó) betegségek jelennek meg, s ebből adódóan az érintettek nagyobb eséllyel kerülnek 

kapcsolatba a civil szervezetekkel. Ezen kívül a mintába bekerült egy gyermekgyógyász 

háziorvos is, aki munkája során régóta rendszeres kapcsolatban áll a civilekkel, saját maga 

is egy érdekvédelmi szervezet alelnöke. Ő az alapellátás szintjén mondta el tapasztalatait 

és elképzeléseit a civilekkel és a helyi egészségpolitikával kapcsolatban. Az orvosok egytől 

egyig világot járt szakemberek, vagyis külföldi tapasztalataikról is beszámoltak a civil 

szervezetekkel kapcsolatban. 

 

Az önkormányzat oldalán is tudatos kiválasztásra törekedtem: olyan képviselőket kerestem 

meg – kormány- és ellenzéki oldalon egyaránt –, akik szakmájuk (orvosok) és/vagy 

pozíciójuk (egészségügyi és szociális bizottság tagjai) révén kapcsolatban állnak az 

egészségüggyel, egészségpolitikával. Az érintettek egymáshoz való viszonyának elemzése 

abból a szempontból volt érdekes, és jelentett egyúttal szakmai kihívást, hogy az 

interjúalanyok egyszerre több szerepben is megnyilvánultak: az orvosok közül hárman, az 

önkormányzati képviselők közül ketten maguk is vezetői vagy tagjai voltak civil 
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szervezetnek. Ezen kívül az önkormányzati képviselők közül ketten az orvos szakmát is 

képviselték, a klinika orvosaiként. Egy olyan interjúalany is volt, aki orvos, önkormányzati 

képviselő és civil szervezet tagja volt egyszerre. 

 

 

A helyi egészségpolitika irányvonalait meghatározó elképzelések: Baranya civil 
politikája, Pécs egészségterve, valamint a város egészségképe a helyi döntéshozatal 
tükrében 
 

Pécs Város Egészségterve 

 

A dokumentumok elemzése során szerzett tapasztalatok alapján elsőként az mondható el, 

hogy jóllehet a kilencvenes évek közepén az országban is egyedülálló lépésként született 

meg Pécs Város Egészségterve a Fact Alapítvány jóvoltából, ez az előremutató 

kezdeményezés azóta nem talált folytatásra. Az egészségterv több szempontból innovatív 

kezdeményezés. Egyrészt teljes mértékben a helyi civil társadalom részvételével, a helyi 

szükségletek és hiányállapotok alapos feltérképezésével valósult meg a prioritások 

kidolgozása. Másrészt az egészségterv létrehozásával egyben megszülettek a stratégiai 

gondolkodás alapjai a városban, melyet azonban csak annak folyamatos aktualizálása tenne 

megvalósítható elképzelések gyűjteményévé. Az önkormányzat által létrehozott 

Egészséges Városért Alapítvány ugyan – legalábbis feladatai között deklaráltan – folytat 

egészségtervezési tevékenységet, ám átfogó terv az 1996-os óta nem született, erre 

irányuló politikai szándék, nem jelentkezett. 

 

Az egészségterv a dolgozat témája szempontjából több hasznos háttér információt is 

szolgáltatott. Az egészségtervet megalapozó vizsgálatban a koncepció kidolgozói (Füzesi-

Tistyán 1996) a város egészségpolitikájának értékelésekor elemezték az ide vonatkozó 

dokumentumokat, többek között az önkormányzat közgyűléseinek jegyzőkönyveit. Ezek 

alapján megállapították, hogy az Önkormányzati Törvényben megfogalmazott feladatok 

körébe deklarált módon nem tartozik bele a város lakosainak egészségvédelme, ezt a 

feladatot az ÁNTSZ látja el. Nem jelent meg az önkormányzat rendeleteiben és a testületi 

határozatokban sem elsődleges szempontként az egészség kérdése. Igaz ugyan, hogy a 

pécsi önkormányzat a vizsgálat idején működtetett két saját alapítású szervezetet, egyet az 

egészségvédelem, egyet a környezetvédelem területén, a lakosság közvetlen 

megnyilvánulási lehetőségei nem voltak adottak. Komoly hiányosságok jellemezték a 

kapcsolattartás módszereit: a lakossági fórum és a fogadóóra intézményei hatástalannak 

bizonyultak. A lakossági igények közvetett megnyilvánulását szolgáló interpellációk 

előfordulási gyakorisága nagyon alacsony volt, és azok is elsősorban személyes, politikai 

kérdésekkel foglalkoztak. A közmeghallgatáson fellelhető témák elsősorban konkrét, 
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szociális jellegűek voltak, inkább a panaszirodához, vagy a szociális irodához tartoztak, 

semmint a helyi egészségpolitika alakulását szolgálhatnák. Összességében az 

egészségpolitika nem szerepelt a helyi politika meghatározó prioritásai, kérdései között. 

 

Pécs Megyei Jogú Város egészségképe a helyi döntéshozatal tükrében 

 

A helyi önkormányzat által létrehozott alapítvány segítségével 2002-ben a város 

elkészítette Pécs egészségképét. A helyi szintű egészségtervezést középpontba állító 

tanulmány nem kis feladatot: a helyi egészségfejlesztés paradigmaváltását tűzte ki céljául. 

Ennek kiindulópontja az egészségfejlesztési tervezés társadalmiasításának igénye. Ezt – a 

tanulmány készítői szerint – korábban egyedül az információáramlásbeli hiányosságok 

gátolták. A tanulmányban számos ellentmondásra találhatunk. A társadalmiasítás 

alapelvével ellentétes például az a megállapítás, miszerint „…az egyes területekhez 

kapcsolódó változtatási javaslatokat az azon a területen közvetlenül érintett döntéshozók 

építik be – szakértőkkel történt konzultáció és egyeztetés után – már koncepcionális 

szinten az adott terület tevékenységét meghatározó távlati tervekbe…” „…Ennek 

eredményeképp először olyan Egészségkép jön létre, amely döntéshozatal aspektusából 

vizsgálja az egészségtervezési folyamatot. Ezután következhet a tervezési munka, amely 

ugyancsak a döntéshozatal szempontjából a határozat- és rendeletalkotás folyamatán 

keresztül valósítja meg a koncepcionális célokban foglaltakat, azaz az Egészségtervet.” 

Mindezt olyan törekvések szolgálatába állítja a kidolgozó, mint a lokális humán erőforrás 

jobb kihasználása, a helyi kapcsolati tőke erősítése. 

 

Abban egyet kell értsünk a fent leírtakkal, hogy a már elkészült tervek megvalósításához 

elengedhetetlen a politikai konszenzus és szándék bizonyos kérdésekben. Ám a 

tanulmányban vázolt – döntéshozók által vezérelt – folyamat ellentmond az inkrementális 

stratégiaalkotási folyamatnak, mely a probléma definiálásától kezdve a célok és prioritások 

meghatározásán, az alternatívák felállításán keresztül a megvalósításig és értékelésig 

mindvégig az egészségpolitikai szereplők széles körének (többek között a civilek) 

bevonásával valósul meg.  

 

A dokumentumnak a fenti ellentmondásossága mellett azonban van egy olyan 

figyelemreméltó momentuma, amely hasznos lehet a helyi egészségfejlesztés tervezése 

szempontjából. Az egészségkép kidolgozói helyesen látják meg az integrált megoldások 

szükségességét. Ahogy nincsenek elszigetelt problémák (pl. az egészségügyi kérdések 

szorosan összefonódnak a szociális problémákkal stb.), úgy azok orvoslásában is célszerű 

összetett, komplex megoldási javaslatokon dolgozni. Az egészségközpontú tervezést 

beépíti a többi, fejlesztendő (szociális, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, 

informatikai, turisztikai, településfejlesztési, közoktatási, sport stb.) területek körébe. Ez 
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azt eredményezheti, hogy az egészségi helyzet javítása nem igényel majd jelentős plusz 

forrásokat, hiszen az már más területeken folyamatosan megtörténik. Vagyis amellett, 

hogy humánusabb eredményeket szolgáltatnak ezek a megoldások, költséghatékonyságuk 

is sokkal jobb lehet a szegregált megoldásokhoz képest. 

Modern és európai elgondolásként lehet értékelni abból a szempontból is, ha megnézzük, 

hogy az EU-ban ma ismét előtérbe kerül a „Health in All Policies” stratégiai cél: azaz 

annak fontossága, hogy minden kormányzati politikában érvényesíteni kell az egészség 

szempontjait. Ennek értelmében az egészségpolitika, az egészségügyi kormányzatok 

feladata nemcsak az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, hanem a koordináció a 

kormányzat egész tevékenységében (Orosz 2008).  

Ez a javaslat – úgy értékelem – a civil szféra részvételi lehetőségeinek is széles 

lehetőségeit tárja fel és nyitja meg, hiszen nemcsak a kifejezetten egészségügyi 

tevékenységeket végző szervezetek, hanem a különböző tevékenységterületeken működő – 

az egészség, az egészséges életmód és környezet ügyét felvállaló – civilek is aktív részesei 

lehetnek a helyi egészségpolitikának. Látni kell viszont, hogy önmagában ez nem képes 

hatékony egészségstratégiát megalapozni. Önálló egészségterv/program/stratégia 

hiányában nincs miből levezetni a szektoronkénti projekteket, nincs kivel képviseltetni az 

egészséggel kapcsolatos értékeket. 

 

A Baranya Megyei Önkormányzat Civil Stratégiája 

 

A megyei civil stratégia elemzését követően megállapítható, hogy alapelveiben, céljaiban 

messzemenőkig összehangolt az európai uniós és a nemzeti törekvésekkel, 

dokumentumokkal – ezekre a stratégiában több konkrét hivatkozás is történik. Ennek 

megfelelően a megyei önkormányzat alapvető céljaként deklarálja „a civil társadalom 

megerősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítését, az 

önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás 

előmozdítását az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében”.  

A megyei stratégia erőssége, hogy nemcsak deklarált célokban mérhető a civil politika, 

hanem 2002-ben a vezetés egy „Civil szervezetek tevékenységét segítő alapot” különített 

el, az azt követő évben 123 civil szervezet részesült közel 140 millió forintnyi 

támogatásban. 

A beszámoló alapján viszont megállapítható, hogy a civil szervezetek Ötv.88 szerinti 

tanácskozási joga a közgyűlés és a bizottságai ülésein csak részben valósul meg, mivel 

mindössze három önszerveződő közösség – sport, egészségügyi-szociális és 

ismeretterjesztő területről – vesz részt ezeken a fórumokon, és róluk sem lehet tudni, hogy 

hogyan kerültek kiválasztásra (miért pont ők). 

                                                 
88 1990. évi LXV. tv. 8. § (5) bek. 
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A stratégia a civil érdekképviselet megteremtése érdekében Megyei Civil Fórum, Civil 

Kerekasztalok (köztük Egészségügyi Kerekasztal), Megyei Civil Tanács létrehozását 

szorgalmazza. A megyei önkormányzatnak ezzel kifejezett célja, hogy partnerként a civil 

szervezetek egységes képviseletével álljon kapcsolatban. Ennek gyakorlati 

megvalósulásának nehézségeiről az interjús vizsgálatban szembesülhetünk.  

 

A dokumentumból az látszik, a civilek bevonásáról a döntések előkészítésébe már kevésbé 

vannak határozott szándékai a megyei vezetésnek. Erre utal a feltételes mód használata: „a 

BMÖ Közgyűlésének, bizottságainak ülésére a civilek képviselője meghívást kaphatna”, „a 

Civil Kerekasztalok véleményezhetnék”, a Civil Kerekasztalok javaslatot tehetnének”. 

 

A civil érdekképviselet elősegítése érdekében a megyei önkormányzat – a stratégiai 

tervben megfogalmazott elképzelések szerint – pénzügyi, szakmai, infrastrukturális 

támogatást nyújt. Emellett törekszik arra, hogy az önkormányzat és a civilek közti 

kapcsolat formálissá váljék és létrejöjjön egy Megyei Civil Megállapodás, mely egyben 

jelképe lehet a demokratikus önkormányzatiságnak, az érdekpluralitásnak, a civil szektor 

függetlenségének elismerésének, valamint a szolgáltatásfejlesztés, minőségfejlesztés 

szimbólumává válhat, melynek a társadalmi nyilvánosság és az elszámoltathatóság a 

záloga. Ezeknek az alapelveknek a kinyilatkoztatásával a stratégia a modern társadalom 

igényeinek megfelelőnek, korszerűnek minősíthető.  

 

A megyei stratégia egyik legnagyobb értéke az a helyzetelemzés, melynek során a készítők 

számba vették a helyi civil szervezeteket, és tevékenységcsoportonként beszámoltak 

tevékenységükről. Ebből megismerhetjük a megyei önkormányzat és a területén működő 

civil szervezetek kapcsolatát – az önkormányzati oldalról. 

Az egészségügyi terület jellemzésekor tudni kell, hogy a megyei önkormányzat az 

egészségügyi szakellátások működtetésének kötelezettje. A szakellátások működtetésének 

átadása feladat-ellátási szerződésekkel történik az alvállalkozók részére, akik főleg a Gt. 

hatálya alá tartozó gazdasági szervezetek89, esetleg nonprofit szervezetek90, alapítványok, 

közhasznú társaságok (2007-től nonprofit vállalkozások). 

 

Összességében míg a megyei civil stratégia az alapos helyzetértékelésen alapuló, elveiben, 

céljaiban az európai és a nemzeti elvárásokhoz illeszkedő korszerű elgondolásként 

                                                 
89 Ilyen Baranya megyében például a Schreiner és Társa egészségügyi Bt. A szűrővizsgálatok végzésére, 
vagy a Holt-tenger Kft. a psoriasisos betegek kezelésére stb. 
90 Ilyen az INDIT Közalapítvány a narkoman betegek gyógyítására, a Szociális Háló Egyesület, amely 20 fő 
befogadására alkalmas ápolási intézetet működtet. A Bólyi Egészségügyi Gyermekotthon Lakóiért 
Alapítványt ingatlanbérleti díjjal támogatja a kötelező feladatátvállalást. Hasonló együttműködési 
megállapodások születtek a szociális és családvédelmi területen – például a szenvedélybetegek társadalmi 
integrációjának elősegítése és a fogyatékos, tartósan beteg gyerekek táboroztatása területén –, szorosan 
kapcsolódva az egészségügyi szegmenshez. 
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értékelhető, addig a célok megvalósulásának garanciái kevésbé jelennek meg határozottan. 

Azaz a közszolgáltatások stabil működtetésének alapjai többé-kevésbé biztosítottak, de a 

civilek döntés előkészítésbe való bevonása, érdekképviseletük elősegítése területén már 

nem található ilyen garanciák (hiányzik a határidők, a megvalósításért felelős személyek, 

csoportok megjelölése stb.). 

 

 

Az önkormányzati képviselők és az orvos szakma véleménye a helyi egészségpoliti-
káról, valamint a civil szervezetekről 
 

Az önkormányzat és a civilek kapcsolata az egészségügyi kérdésekben 

 

A civil szervezetek az állam helyi szintű szervezeteivel és az ott dolgozó személyekkel 

hivatalos és a nem hivatalos úton tudják felvenni a kapcsolatot. A hivatalos és nem 

hivatalos eljárásokat párhuzamosan, illetve váltakozva alkalmazza a szervezetek többsége. 

Ezeknek a csatornáknak széles skáláját használják a gyakorlatban ahhoz, hogy 

elképzeléseiknek megfelelően tudják befolyásolni a számukra fontos ügyeket (Benedek-

Scsaurszki 2008). A nem hivatalos utak meghatározója a szervezet kapcsolati tőkéje, 

vagyis a személyes tényezők. Jogi eszközöket is alkalmaznak a civilek véleményük 

érvényre juttatásához: feljelentést tesznek, pert indítanak, vagy különböző állami 

szervekhez fordulnak. A hivatalos utak helyi szinten, településenként, megyénként, 

régiónként eltérő lehetőségeket takarnak. 

A pécsi politikusok megkérdezésével többek között ezeknek a gyakorlatoknak a 

felderítésére törekedtem, illetve arra, hogy megismerjem a helyi hatalom képviselőinek 

attitűdjét, szándékait, véleményét a civilekkel folytatott párbeszéd, civil érdekképviselet és 

a helyi egészségpolitika alakítása kérdésében. 

 

Az önkormányzati képviselők véleményét elemezve megállapítható, hogy a politikusok – 

legalábbis a szavak szintjén – nyitottak az együttműködés irányába, de legalábbis nem 

zárkóznak el előle. Az általuk elmondottakból viszont kiderült, hogy a gyakorlatban már 

sokkal kevésbé tartják elképzelhetőnek, hogy az önkormányzat egészségügyi feladatait a 

nonprofitokkal szerződve ossza meg, illetve a döntések előkészítő szakaszában és 

megvalósításában a civilek az önkormányzat partnereivé válhatnának. Ennek elsődleges 

oka az, hogy az önkormányzat gyakran nem ismeri a helyi társadalom civil 

önszerveződéseit. 
 

„Kellenének valami leírások, hogy mondjuk itt Pécsett mi működik, és ezek mit csinálnak, hol vannak, ki a 

kontakt személy. Valami rendszeres kapcsolat kellene, akár az Egészségügyi Bizottság szintjén is. Tehát 

ezeket a platformokat meg kell keresni, ahol egymással tudunk beszélni.” (P1) 
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A másik magyarázat lehet a nehézkes civil kapcsolatokra az egészségügyi feladatok 

közigazgatási leosztása, a városi önkormányzat korlátozott mozgástere. Végtelenül 

diszfunkcionálisnak tekinthető ugyanis – ahogy korábban is szó volt róla – az 

önkormányzatok és a nonprofit szervezetek együttműködésének keretet adó jogi környezet. 

A törvény intézményeket bíz az önkormányzatra, de a lakosság egészségi állapotának 

értékelését, az egészségfejlesztést intézményeiben is az Állami Népegészségügyi- és 

Tisztiorvosi Szolgálathoz rendeli. A két intézmény között nincs érdemi együttműködés, 

emiatt nincsenek meg azok az alapmechanizmusok, amikhez a civilek kapcsolódhatnának 

(és ez a jelenség nemcsak helyi szinten figyelhető meg). Szerepet kap ezen túl a képviselők 

által elmondottakban a szolgáltatások biztosításának erős állami hagyománya (az 

egészségügy tradicionálisan állami feladatok közé tartozott), valamint a nonprofit szektor 

gyengesége. 
 

„Igény oldalon mi vajmi keveset tudunk, mi a végrehajtási oldalon találkozunk csak, amíg ezen nem 

tudunk túllépni, sajnos nem látom annak lehetőségét, hogy közelebb kerüljünk a társadalomhoz...” (P3) 

 

 „…Az a baj, hogy az önkormányzatnak nagyon kicsi a ráhatása az egészségügyi szférára. Az 

alapellátásra nem, mert privatizált, a fekvőbeteg ellátásra nem, mert nem önkormányzati tulajdon, 

részben megyei, részben egyetemi tulajdon. Innentől kezdve nem nagyon...” (P2) 

 

A napi működtetést meghatározó (fenntartási, finanszírozási), illetve a helyi rendeletekkel 

szabályozott kérdéseken (gyógyszertárak nyitva tartása, háziorvosi praxis tulajdonosának 

megváltozása stb.) túl más nem kerül napirendre az önkormányzat döntéshozásában az 

egészségügyi területen. A képviselők a lakosság egészségi állapotával és az egészségügyi 

rendszerrel kapcsolatos kérdéseket az egészségügyi intézményekhez tartozónak vélték, 

amit elsősorban nem az önkormányzatnak (pláne nem a civilekkel együtt) kell képviselnie. 
 

„…Az egészségügy itt helyi szinten nem így jelenik meg, ahol bármit is fel lehetne vetni együtt, mondjuk a 

cukorbetegek szervezetével…” (P3) 

 

„…Olyan egészségügyi témák kerülnek elő, mint a patika, ahol nekünk csak véleményezési jogunk van, 

más nagyon nincs, az egészségügyben nagyon nagy volumenű döntéseket nem hozunk...” (P3) 

 

A képviselők úgy látták, a civileknek nincs hova becsatlakozniuk. 
 

„…Játsszunk el a gondolattal, hogy ezek a civilek összeállnak, valamilyen érdekérvényesítő szervezetet 

létrehoznak és eljönnek a bizottsági ülésekre, nem sok mindent tudnának véleményezni. Merthogy mi is 

néha tanácstalanok vagyunk, véleményezési jogunk van hozzá. Azon most mit véleményez, hogy az egyik 

orvos a „lila homály kft-ből” a „titeket is jól átvágtunk bt-be” szeretné átvinni az egészségügyi ellátását? 

Elmondhatná a véleményét, de nincs rá hatásunk…” (P1) 
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A városi önkormányzat és a civilek közti kapcsolat többnyire egyirányú, ami a 

kezdeményezést illeti. 
 

„…Ők a kezdeményezők mindenképpen, az önkormányzat egészségügyi téren biztos nem. Szociális téren 

igen, van az önkormányzatnak kezdeményezése, de egészségügyi téren nem...” (P4) 

 

Az interjúk kapcsán kiderült, hogy a pécsi önkormányzat, míg szociális oldalon 

megteremtette azokat a fórumokat, hivatalos utakat (Szociális Kerekasztal, a bizottsági 

munkában való részvétel), ahol a civilek bekapcsolódhatnak a helyi kormányzás, 

döntéshozás folyamatába, addig ez az egészségügyi oldalon hiányzik. Működik ugyan az 

önkormányzatnál civil referens, munkája azonban csak a nonprofit szektorra 

általánosságban terjed ki, az egyes szegmensekre külön-külön nincsen rálátása. 
 

„…Nincs meg az intézményi feltétele ennek, nincs meg az önkormányzaton belül az apparátus ehhez, 

hiszen az egészségügyi csoport összesen kettő főből áll…” (P1) 

 

„…A civil referens ezt külön nem kezeli, a Népjóléti Főosztály többet tud erről, mint ő. A nyugdíjas 

galambászokkal is együtt lehetne említeni őket, mert civil szervezet, civil szervezet, csak ilyen szempontból 

vannak nyilvántartva…” (P3) 

 

Az önkormányzat és az egészségügy (köztük a civilek) közti kapcsolat vélt akadályai 

sorában a képviselők az állami-nonprofit szektor, valamint a laikus-orvos viszony 

egyenlőtlenségeit, és a szereplők eltérő gondolkodásmódját is megemlítették. 
 

„…Meg kicsit nehezebb is az egészségügy, mint a szociális, az orvosoknak ez a külön világa, nehéz 

outsider-ként bármit is kezdeményezni, ha azt nem nagyon szeretnék…” (P3) 

 

Az egészségügy a helyi önkormányzatnál a kötelező feladatok ellátása, az önkormányzati 

hatáskörök gyakorlása mentén jelenik csak meg, amúgy napirenden kívüli téma – 

mindaddig, amíg nincsenek rendbontó, több érdek ütközésével is járó események (pl. 

kórházbezárás stb.), vagy túl nagy kört érintő problémák (pl. egy városrész hiányzó 

járóbeteg szakellátása). 
 

„…Ráadásul jól működik ez így magában, tehát elmegy anélkül, hogy bármit is kellene csinálni vele 

igazából. A járóbeteg ellátásban lehetne valamit kitalálni, hogy jobban működjön, de ott is inkább azt 

látom, hogy az önkormányzat örül, ha működik, ha nincs balhé. Elműködik különösebb problémák nélkül, 

nem kérnek pénzt, nyilván emiatt nem kell odafigyelni, és innentől kezdve úgy gondolják, hogy ne kelljen 

nagyobb energiákat belefektetni…” (P2) 

 

„…Azt látom, hogy a bizottságban az egészségüggyel és a foglalkoztatás üggyel foglalkozunk a 

legkevesebbet. Amivel foglalkozunk, az sem stratégiai kérdés, hanem inkább napi dolog, ami nem is 

egészségpolitikai kérdés, hanem adminisztratív ügyek. Ráadásul az erő pozíciójából, a nagy szolgáltatók 
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tudnának kezdeményezni ilyet, de az meg az egyetem, meg a megyei önkormányzat. Az ő problémájuk 

azonban teljesen más jellegű, semmint civil szervezetekkel egyeztessenek…” (P2) 

 

 

A helyi egészségpolitika értelmezése 

 

A civil érdekegyeztetés hiányát az egészségügyi kérdésekben a képviselők részben azzal 

indokolták, hogy az egészségpolitika nem tartozik az önkormányzatot foglalkoztató 

preferált területek közé. 
 

„…Én mindig is elmondtam, ahányszor szóba került az önkormányzatnál, akár bizottsági ülésen, akár 

közgyűlésen, hogy az egészségüggyel nem foglalkozik fontossági súlyának megfelelően az önkormányzat, 

a társadalmi életben betöltött szerepének megfelelően. És ez nagy baj…” (P2) 

 

A képviselők által elmondottakból kiderült, a helyi politika szintjén nincs koncepció, 

konkrét elképzelés a helyi lakosság egészségi állapotának, egészségügyi ellátásának 

javítása kérdéseiben. A korábban készített városi egészségterv részben ismert: a létezéséről 

tudnak a politikusok, a tartalmáról viszont már csak keveset. 
 

„…Van a városnak egy egészségterve, amit több mint tíz éve fogadott el a közgyűlés. Át kellene tekinteni 

és aktualizálni kellene ezeket a dolgokat. Ehhez nagyon jó lenne, ha az egészséges városok mozgalom 

keretében áttörést tudnánk elérni...” (P1) 

 

„…Ehhez kellene egy egészségpolitika, hogy egyáltalán mit szeretnénk csinálni. Onnantól kezdve pedig 

meg kellene keresni a partnereket, akik biztos lennének…” (P2) 

 

A képviselők körében megfogalmazódtak ugyan különböző elképzelések a helyi 

egészségpolitika tartalmát illetően, a folyamatára vonatkozóan viszont nem történt egyetlen 

utalás sem. A tartalom és célok tekintetében megjelent a helyi szükségletek 

feltérképezésére és az arra való reagálásra való igény. 

 
„…Először is igény oldalú fejlesztést kellene végrehajtani, mert a betegszervezetek tényleg tudják, hogy 

igény oldalon mi van, de erről sajnos ma még… ez egy álom, majd 2020 után válik talán valósággá. 

Addig sajnos a szigorú anyagi korlátok és a szükséges fejlesztések keresztülvitele van csak...” (P1) 

 

 

Vélemények a civil szervezetekről 

 

Az interjúk alapján elmondható, hogy a civil szektort a városi önkormányzat képviselői 

jelen állapotában nem tekintik olyan tárgyalópartnernek, akiket a helyi egészségügyet 

érintő kérdésekbe be tudnának vonni. 
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„..Én nem bántani akarom ezeket a szervezeteket, de jó értelemben vett amatőrök, lelkes amatőrök...” 

(P3) 

 

„…Vannak ilyen betegszervezetek, mindegyik lobbizik természetesen a saját helyzete javítása érdekében, 

de én nem igazán látom, hogy egy erőteljes képviselet lenne, akár az önkormányzat felé, akár az egyes 

kórházak felé…” (P4) 

 

A képviselők az önkormányzati feladatok átadásának kérdésében is szkeptikusak voltak a 

civilekkel kapcsolatban. Ennek – válaszaik alapján – a legfőbb oka az, hogy a civilek nem 

tudnak felmutatni kellő gazdasági stabilitást és kiszámíthatóságot. 
 

„…Arról van szó szerintem, hogy hiányzik a tőkeerő. Az előírásokat betartva, megfelelő felkészültséggel 

lehessen komoly szolgáltatásokat nyújtani, ehhez nagyon komoly tőke kell. Nyilván az állam azért vonult 

ki például a betegszállításból, mert ez egy logikus lépés volt. De ezeknek a szervezeteknek megfelelő 

tőkeerővel kell rendelkezniük, mert gépkocsikat kell vásárolni, informatikai rendszert, logisztikai 

rendszert kell üzemeltetni, ezek többmilliós beruházásokat igényelnek…” (P1) 

 

A véleményekben megjelenik egy másik érv is: egész egyszerűen a politikusok nem 

tulajdonítanak érdekérvényesítési szerepet a civil szférának. 
 

„…Maga az egészségügyi ellátás egy nagyon széles kör, és nagyon kicsi szegmenseket fognak fel a civil 

szervezetek, főleg valamilyen problémával, főleg valamilyen betegségben érintett embereket fogja össze a 

civil szféra. Ők nem is erre jöttek létre, hogy átvegyék ezeket a feladatokat...” (P3) 

 

Az egészségügyi civilekkel való párbeszéd hiányát azon túl, hogy az önkormányzat tagjai 

előtt a civilek nem ismertek, nem egyértelműek a nekik tulajdonított szerepek, elvárások 

(mi is a feladata a nonprofit szférának), nincs hova becsatlakozniuk (nincsenek napirenden 

olyan kérdések, amiben megnyilvánulhatnának), a megkérdezett politikusok azzal 

indokolták, hogy a jelenlegi állapotban nem tekintik tárgyalópartnernek a civileket. 
 

„…Ezek a betegszervezetek valamiképp összefoghatnának, annak nincs értelme, hogy külön-külön, hanem 

valamilyen képviseletet építenének fel saját maguknak, akikkel lehet tárgyalni. Annak nincs értelme, hogy 

ötszázféle külön szervezettel tárgyaljon az ember...” (P4) 

 

 

Hogyan ítélik meg az önkormányzati képviselők az egészségügyi civileket? 

 

Mint ahogy a civilek között, úgy megoszlottak a vélemények az önkormányzati képviselők 

és az orvosok körében is abban a kérdésben, hogy van-e egyáltalán keresnivalójuk a civil 

szervezeteknek a politikában? Voltak, akik elzárkóztak ez elől. 
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„…Megmondom őszintén, az a baj, hogy a magyar társadalomból hiányzik a civil kurázsi. Sajnos nem ez 

van. Minden nagy párt létrehozza a maga úgynevezett civil szervezetét, ezt nagyon jól látom belülről. 

Sajnos ez megy, és politikai befolyás szerzés megy…” (P1) 

 

„…Ezek az alapítványok, akiket a szolgáltatók hoztak létre, ez teljesen belterjes, csak azt csinálják, amiért 

létrejöttek, nem akarnak politizálni, máshova szolgáltatni, csak pénzt akarnak szerezni, illetve abból saját 

maguknak kis többletforrást biztosítani…” (P4) 

 

Voltak, akik azt vallották, hogy a civilek (közéleti) tevékenysége politikailag is 

értelmezhető.  
 

„…Az, hogy a betegeknek nincs egy hatékony, hatásos szerveződésük, az szerintem probléma ma 

Magyarországon. Az orvosoknak van, az ápolóknak van, a kórházaknak van, mindenkinek van, csak a 

betegeknek nincs…” (P2) 

 

A helyi politikai vezetés oldalán – néhány személyes tapasztalatot leszámítva – nem 

alakultak ki azok a szabályozó elvek, mércék, amelyek mentén a civil szervezetek 

eredményességét meg tudnák ítélni. 
 

„…Nincs ilyen rendszerünk, ami alapján értékeljük őket. Mi az, ami ilyenkor dönt? Igyekszünk megadni 

azt az összeget, amit kérnek…” (P3) 

 

„…Ha valaki, akkor én azt képviselem, hogy ezen a területen inkább civil szervezetek foglalkozzanak 

ezekkel a problémákkal. Jóval többet tudnak róla, gondoljunk csak a Szemelyácz Janiékra a drog 

prevenció területén. Én biztosabban mernék az INDIT Közalapítványhoz fordulni, mint a 

családsegítőhöz…” (P3) 

 

A civilek támogatása tehát nem tudatos elvek és rögzített szempontok mentén történik, 

annak leginkább csak az anyagi lehetőségek szabnak korlátot. 
 

„…Van még egy, amelyik nagyon erőszakos, van egy dohányzás ellenes társaság, állandóan zaklat 

bennünket, de hál’istennek most már leszokott róla, hogy adjunk több millió forintot, ilyen nyilvános 

helyen elhelyezett csikktartókra. De sajnos nagyon korlátozottak a lehetőségek…” (P1) 

 

 

Az orvosok kapcsolata az önkormányzattal és a civilekkel 

 

A helyi egészségpolitika meghatározó szereplői a szolgáltatók oldalán az orvosok. A 

vizsgálat során négy orvost kerestem meg, hármat a fekvőbeteg és járóbeteg 

szakellátásban, egyet az alapellátásban. Kapcsolatrendszerükről elmondható, hogy a 

megkeresett orvosok saját intézményi kereteiket csak ritka esetben kívánták átlépni. 

Egyetlen olyan törekvés mutatkozott, ahol a háziorvos kereste a kapcsolatot az 

önkormányzattal – az is csalódással végződött.  
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„Szombathelyen egy mentorkonferencia volt, és a beszélgetések során kiderült, hogy minden évben a 

polgármester leül a háziorvosokkal és megbeszélték a dolgokat. Mi annak idején, még nem is tudom 

melyik polgármester alatt, mentünk be, hogy elmondjuk, hogy más városokban ilyen és ilyen támogatást 

kaptak, hát fel sem akartak ott szólítani.” (O1) 

 

Az orvosok inkább a civil szervezetekkel folytatnak párbeszédet, de ezt a kapcsolatot is 

kivétel nélkül a civilek kezdeményezik, az orvosok soha. E mögött nem egy tudatos 

távolságtartás húzódik meg, hanem a megkérdezettek egyszerűen az orvosok 

leterheltségével magyarázták a passzivitást a civilekkel való együttműködésben. 
 

„Az a helyzet, hogy pontvadászat van, teljesítmény centrikus ellátás, és negyedóránként van egy beteg 

előjegyezve. Tehát nem hiszem, hogy túl sok idő jutna arra, hogy ilyennel foglalkozzanak. Ez egyébként 

egy fontos feladat lehetne a jövőben, de ez most még nem megy. Ehhez külön energia kellene és kevesebb 

beteg…” (O4) 

 

Ha nagyobb ellenállás nem is, néhány rossz tapasztalat előfordult az orvosok körében a 

civilekkel való együttműködés során. 
 

„…Volt itt egy olyan iszonyú erőszakos alapítvány is nálunk, akivel nem lehetett bírni. A legváratlanabb 

helyzetekben jött, például nem érdekelte volna az, hogy itt most beszélünk, beront, kopogás nélkül, és 

azonnal ezt és ezt kell csinálni. Az ember ezt egy darabig csinálta…” (O2) 

 

A civilek megítélése nem jelentett gondot a megkérdezett orvosok számára, hiszen 

mindegyik kapcsolatban állt egy vagy több ilyen szervezettel. A civil szféra sikerét és 

eredményességét az együttműködésben és az összefogásban látták. 
 

 „…Ha van egy nagy szervezet, nyilván akkor azon belül lehetnek súrlódások, ezek az emberi dolgok, ez 

tőlünk független. Például tükröződik, hogy két SM szervezet is van Magyarországon. Nem tudom, nem 

lenne-e jobb, ha egy nagy SM szervezet lenne, és együtt képviselnék a betegek érdekeit, mint hogy 

szétaprózódnak és kettő van belőle...” (O3) 

 

„…Azt mondom, hogy ne legyen egy betegcsoportra tíz szervezet, hanem egy legyen, de az jól működjön. 

Ez lenne a cél, meg egy kellő tájékoztatás. Legjobb lenne az orvosokkal, mert egy orvosnak az orvos-beteg 

kapcsolat révén mégiscsak nagyobb a ráhatása, a figyelemfelkeltése…” (O1) 

 

„…Így talán a nyomásgyakorlásnak nagyobb az eszköze. Bár, mondom, ez Magyarországon még abszolút 

gyerekcipőben jár, hogy bármilyen szervezet politikai szinten tudjon nyomást gyakorolni…” (O2) 

 

A civil szervezetek, a néhány rossz tapasztalat és a szektorról megfogalmazott kritikák 

ellenére fontos szerepet játszanak a gyógyításban – a megkérdezett orvosok szerint.  
 

„…Nagyon fontos, hogy megismerkedjünk az olyan jellegű problémákkal, amiket ők (betegek) a 

hétköznapjaikban megélnek. Például a krónikus májbetegségek esetén fontos annak ismerete, nem éri-e 
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valamilyen hátrányos megkülönböztetés. Tehát, hogy félnek tőlük, vagy nem engedik őket mondjuk 

élelmiszerrel foglalkozni, ilyesmi. Tehát, hogy a hétköznapi életükben milyen betegséggel kapcsolatos 

problémájuk van, a kommunikációjukban, a napi életvezetésben és így tovább...” (O4) 

 

„Ha elkezd szerveződni egy betegszervezet, annak mi mindig örülünk, részünkről semmiféle negatív, sőt 

inkább pozitív hozzáállás van.” (O3) 

 

„…Mert az, hogy tapasztalata van, ezt kicserélik, vagy látja, hogy a másiknak is volt ilyen problémája és 

megoldódott, ez hitet ad, ez reményt ad. Ez nagyon nagy dolog ebben az elveszett társadalomban…” (O1) 

 

Az orvos a betegeket az esetek nagy részében nem tájékoztatja a civil szervezetekről – 

vagy azért mert azt nem tartja munkája részének, vagy azért, mert nem fér bele az idejébe. 

A rendszeres tájékoztatást csak azokban a személyes orvos-beteg kapcsolatokban lehet 

felfedezni, mint például a genetikai tanácsadás, ahol az orvos hosszú időn keresztül szoros, 

személyes együttműködésben kell, hogy legyen a beteggel és családjával. Az 

alapellátásban, illetve a járóbeteg ellátásban a váróteremben elhelyezett szóróanyagok 

tájékoztathatnak a civilekről. 
 

 „Azt tudom elképzelni, hogy szóróanyagokat helyezzenek el a szakrendeléseken. Ott a beteg, ha 

érdeklődik, abból tud tájékozódni.” (O1) 

 

A civilek információs füzetei és egyéb megnyilvánulása olykor az orvosok szakmai 

rosszallásával találkozik, amikor – az orvosok szerint – félretájékoztatják, helytelen 

irányba befolyásolják a pácienseket. Ilyenkor inkább megnehezítik az orvos munkáját, 

semmint segítenék azt. 
 

„Az interneten is kialakultak ilyen csoportok. De ez sem mindig jó, mert a szakma nincs mindig mögötte. 

Például vannak a védőoltásról is akkora hülyeségek, hogy múltkor üzentem az egyik anyukának, hogy 

tegye fel, hogy ne hülyítsék már egymást! Tehát nincs mindig korrekt tájékoztatás. Én nem azt mondom, 

hogy telepedjen rá mindenhova egy szakember, de a háttérből azért kontrollálja, hogy jó-e, hogy ne 

hülyeségeket mondjon egyik a másiknak…” (O1) 

 

Nem voltak egyértelműek a vélemények abban a kérdésben, hogy mennyiben kell jelen 

lennie az orvosoknak a civilek tevékenységében, ténylegesen, illetve a szakmai kontroll 

képviseletében. Volt, aki inkább a háttérben maradna. 
 

„…Volt egy régi tapasztalatom, ami nagyon mélyen belém ivódott. Szóval, mivel én mondtam meg annak 

idején a diagnózist, érthető módon egy taszítást váltottam ki orvosként a civil csoportból. És akkor én ezt 

megfogadtam, hogy én minden ilyen civil csoportban háttérben kell maradjak. Ha igénylik, a legnagyobb 

készséggel megyek és támogatom, mert rendkívül fontosnak érzem, de nem szabad az élére állni, mert 

érthető módon egy rossz élményhez kötik a szakembert…” (O2) 
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A hagyományos medicinális szemlélet megnehezíti a gyógyítás társadalmiasítását, azt, 

hogy az orvosok az egészséget, a beteget egyre inkább holisztikus megközelítésben lássák, 

vagyis a társadalmi oldalt is érzékenyen kezeljék. Ez a szemlélet elengedhetetlen azoknak 

a kölcsönös előnyöknek a felismerésében, amiket a civil szféra és az orvos szakma nyújthat 

egymásnak. 
 

„…Az oktatás sem helyez hangsúlyt erre. Hiányzik az orvostanhallgatók oktatásában. Lehet, hogy valaki 

mondjuk kitűnően operál, neki ez az inprinting hiányzik, hogy érezze, hogy kell keresnem egy olyan 

partnert, aki viszont más téren tud sokat segíteni...” (O2) 

 

„…Ez az egész tevékenység megválogatja magának az embereket. Mindenkit nem lehet erre fogékonnyá 

tenni. És azt mondom, hogy mondjuk egy briliáns sebész, aki gyönyörűen tud agyat operálni, abba belefér, 

hogy ezzel az oldalával az orvos nem nagyon törődik. Ez a tevékenység, ahol egyébként kiváló 

szakembereket lehet találni, azokat vonzza magához, akiben van empátia, beleérzés és együttműködés, és 

akik nem ilyenek, azok nem is láthatók ebben a körben…” (O2) 

 

A civil szervezetek problémája mögött, miszerint csak nehezen tudják a betegeket 

aktivizálni, közösségbe integrálni, a megkérdezett orvosok szerint többek között a 

betegségekkel szembeni negatív társadalmi attitűd, előítélet húzódik meg. 
 

„…A stigmatizációtól való félelem nálunk nagyon erős. Még mindig, és ez valószínű sokáig így lesz, sőt 

bizonyos egyéneknél mindig is így lesz, hogy azért nem akarnak civil csoportokba menni, mert inkább 

röstellik. Inkább titokban tartják. Vannak olyanok, akik spontán kérdezik, hogy tudunk-e abban segíteni, 

hogy hogyan találhatnának társakat. Nem sok, ez a kisebb szám. De ez már nem is csak orvos szakmai 

feladat, ez egy nagyon összetett dolog...” (O2) 

 

„…Én azt gondoltam, hogy van egy anyukám, akinek egy Down-os gyereke van, a Márti, ő vállalta, hogy 

a szülőkkel elbeszélgessen. Van egy autista-epilepsziás kisgyerekem, és meg is beszéltük, a Márti idejött, 

tehát én direkt azért akartam, mert sérült ember a sérülttel jobban megérti egymást. De a szülő nem jött 

el…” (O1) 

 

 

Az orvosok külföldi tapasztalatai 

 

Az orvosok a külföldön töltött hosszabb idő alatt az ottani civil szféra működésébe is 

betekintést nyertek. Megítélésük szerint a nyugati egészségügyi civil szférára jellemző a 

szervezetek magasabb társadalmi támogatottsága, eltérő szemlélet a gyógyításról a 

lakosság körében, aktívabb civil társadalom, tőkeerős szervezetek (mögötte erős 

összefonódás az üzleti szférával), komoly politikai befolyás. 
 

„Más a szemlélet. Ők könnyebben adakoznak, jobban élnek az emberek, a középosztály…” (O1) 
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„Más a mentalitás, mert sokkal ráhagyóbbak. Tehát nincs az, hogy egyet prüszköl és már ott van az 

orvosnál, tehát van egy kivárási ideje és tudja azt, mit tegyen. Mert az orvos nélkül én abszolút semmit 

nem használok? Valahol ez tragédia, ez a régi szemlélet, hogy csak az orvos az, aki mindent megold…” 

(O1) 

 

„…Ráláttunk egy kicsit a világra, az ember látta, hogy a nemzetközi szervezetek sem úriasszonyoknak a 

jótéti egyesületei voltak, hanem mindenki dolgozott, a segítő szándékot várták el…” (O4) 

 

„…Nemrég volt Brüsszelben egy megbeszélés, hatan voltunk ott. Egy newcastle-i professzor tartotta az 

első, nagyon szép genetikai előadást, és a második előadás egy holland apuka volt, aki az európai civil 

csoportokat összefogó európai szervezet elnöke…” (O2) 

 

„…Hollandiában láttam, ahol a szakma, orvosok, civil csoportok, az ipar, politikusok valami egészen 

szoros kapcsolatban vannak. Az ipar nagyon fontos, mert azok hozzák a tőkét, a hardvert hozzák. A civilek 

az igazi hajtóerők, lobbi erők, az ipari meg megjelenít egy olyan hardvert, ami nélkül azt hiszem csak 

szépelgés maradna csak…” (O2) 

 

„…Azt látom, hogy külföldön a betegszervezeteknek sokkal erőteljesebb hatása van, mint 

Magyarországon. Ott egyszerűen politikai nyomása van egy betegszervezetnek, itt nálunk ilyen 

nincsen…” (O3) 

 

„…Itthon a nem beteg emberek nagyon nem tudnak a betegségekről. Külföldön sokkal inkább beépül az 

egész társadalomba a betegség, és nem probléma. Egy beteg sokkal könnyebben kiáll azzal, hogy ő beteg, 

sokkal elfogadóbbak. A magyarok szeretik behunyni a szemüket, riasztó számukra, ez külföldön nincs…” 

(O4) 

 

 

Összegzés 

 

Az egészségügyhöz, a helyi egészségpolitikához, illetve a civil társadalomhoz való 

viszonyulás a városi önkormányzati képviselők és az orvosok részéről a következőkben 

összegezhető. 

A városi vezetést a vizsgálat időpontjában gyakorlatilag egyetlen kérdés foglalkoztatta az 

egészségüggyel kapcsolatban, a megyei kórház és az egyetem integrációja. Az interjúkból 

jól látszott, hogy az integráció előkészítése látszólag szakmai kérdés (a nyilvánosság előtt 

hangoztatott érvek a párhuzamos ellátások megszüntetése és a hatékonyabb működés 

mellett szólnak), voltaképp azonban az erők játéka91. 

                                                 
91 A gyakorlati példa megerősítette azt a tézist, amit Losonczi Ágnes állapított meg 1998-as munkájában. 
Eszerint „az egészségügyi intézmények a hatalmi küzdelmeknek a tárgyai, ugyanakkor maguk is hatalmi 
tényezőkké válnak”… „…Ez azért van, mert működésükhöz minden társadalomban sok pénz szükséges, 
döntéseikben társadalmi felhatalmazást kívánnak hol az államtól, hol a biztosítási intézményektől, hol a 
közösségektől, hol az egyéntől. Ezért az egészségügy hatalmi harcok küzdelmeinek a színtere (Losonczi 
1998:14). 
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A városi önkormányzat munkájában nincs, vagy csak nyomokban fedezhető fel a helyi 

egészségpolitika, amennyiben az alatt nem csupán a kötelező önkormányzati feladatoknak 

való megfelelést, hanem a lakosság életminősége, egészségfejlesztése alakítását is értjük. 

Az önkormányzati képviselők elvben nem zárkóztak el a civilekkel való együttműködés 

elől, de annak gyakorlati megvalósulásáról nincsenek elképzeléseik. 

A civilek megítélése mind az önkormányzat, mind az orvos szakma részéről – néhány 

negatív tapasztalattól eltekintve – ambivalensnek mondható. Vagyis nincsenek kimondott 

ellenérdekek, komolyabb ellenérzések velük szemben, de a civilek többségét nem tekintik 

meghatározó politikai szereplőknek. A gyógyítás területén is háttérben maradnak, csak 

kisebb feladatokat szánnak nekik az orvosok. Egyrészt a szakmai kompetencia 

megkérdőjelezése látszik. Másrészt ennek további okai lehetnek a civilek egységes 

(szektorszintű) fellépésének hiánya, ami miatt nem képeznek számottevő társadalmi erőt, a 

tőkehiány, és a társadalmi támogatottság, a lakossági bázis gyengesége. 

 

A civilek és az (ön)kormányzatok közti kapcsolat másik oldala a közszolgálatokon túl a 

döntésekbe való bekapcsolódás, a civilek által képviselt lakossági csoportok érdekeinek 

képviselete. Gyakori vitatéma a szakemberek körében, hogy részt kell-e venniük a civil 

szervezetek képviselőinek a kormányzati és helyi döntéshozásban vagy sem. A kérdés 

megválaszolásakor eltérő érvek és ellenérvek hangoztak el a politikusok és a civilek 

oldalán. A politikusok arra hivatkoznak, hogy a lakosság őket választotta meg a vezetésre, 

így ők viseltetnek politikai felelősséggel a döntésekért. A civil szervezetek képviselői ezzel 

szemben úgy érvelnek, a testületi munka sokszor esik áldozatul a különböző 

pártérdekeknek, amin oldhat a civilek jelenléte a döntések kialakításánál. A helyi 

egészségpolitika gyakorlatánál valóban gyakori az (aktuál)politika diszfunkcionális, azaz 

nem a rendszer működtetése érdekében való és gyakori beavatkozása. A kormányzattal és 

az önkormányzattal való szoros együttműködések esetén elsősorban a személyes kapcsolat 

a döntő, például a szervezet vezetőségében gyakori, hogy az (ön)kormányzat valamely 

tagja is részt vesz. A civil és a kormányzatok kapcsolatát még számos tényező nehezíti: 

� a szervezetekben általánosan jellemző gazdasági egyensúly és stabilitás hiánya; 

� a civil szervezetek infrastrukturális állapotának alacsony szintje; 

� a szervezetek önmenedzselési készségének alacsony szintje; 

� a szakmai és készségbeli fejlesztést célzó képzések a civileknek csak egy kis körét érik 

el, illetve a meglévő képzések költségesek; 

� a szektort érintő vélemények beáramoltatása és ezek képviselete (a szektort nagyon 

nehéz átfogni), szektorszintű érdekérvényesítés hiánya; 

� a szakemberek, segítő munkatársak leterheltsége, melynek ellentételezésére nincs 

lehetőség; 

� a szervezetek fizetett alkalmazottainak alacsony száma vagy teljes hiánya; 
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� az (ön)kormányzati vezetők figyelmének hiánya, bizalmatlanság, közömbösség a civil 

társadalom irányába. 
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VI. Összegzés és javaslatok 

 

Dolgozatomban kutatásaim tudományelméleti megalapozásaként három nagy témakört 

jártam körül. Elsőként a nyugat- és kelet-európai országokban az elmúlt évtizedekben 

lezajló társadalmi folyamatok kereteibe ágyazva mutattam be az egészségügyi rendszer 

szereplőinek és egymáshoz való viszonyának jellemzőit, fókuszba állítva a nonprofit 

szektort. Itt kitértem a jóléti állam szerepének átalakulására és ennek az egészségügyi 

rendszer működésében jelentkező hatásaira. Jellemeztem a nemzeti és helyi 

egészségpolitika viszonyát, és ez alapján mutattam be a nonprofit szektor 

szerepvállalásának kereteit, területi szintjeit és szükségességét. A következőkben a 

nonprofit szektor térnyerésének, funkciónak, a szféra létét magyarázó teóriáknak a 

bemutatására törekedtem. A szektor történelmi hagyományai, fejlődése, az országonként 

eltérő gyakorlatok a nemzetközi példák alapján, valamint a működési jellemzők 

bemutatására azért volt szükség, mert mindezen sajátosságok vezettek annak a kérdésnek a 

megválaszolásához, hogy miért nem tudott a civil szféra ez idáig még az egészségügy és az 

egészségpolitika meghatározó szereplőjévé válni? Hasonló célokat szolgált a teljesítmény-

mérés lehetőségeinek, módszereinek, lehetséges indikátorainak a felkutatása és 

bemutatása, melyekről kiderült, hogy alkalmazásuk korántsem tekinthetők 

problémamentesnek. Ezt követően pedig a szakirodalom feldolgozásából megismert és a 

saját empirikus kutatásaim során született új eredményekkel igyekeztem a dolgozat elején 

felsorakoztatott kutatási kérdéseimet megválaszolni. A vizsgálatok során összegyűjtött 

eredmények, tapasztalatok alapján végül dolgozatom zárásaként arra törekszem, hogy 

összegezzem a konklúziókat, és javaslatokat fogalmazzak meg az egészségügyi civil 

szervezetek sikeressége, szolgáltató, érdekérvényesítő tevékenységének kiszélesítése terén. 

 

A Dél-Dunántúli Régióban végzett kérdőíves és interjús vizsgálatokból leszűrhető 

legfontosabb következtetés, hogy az egészségpolitikai szereplőkkel – elsősorban az 

egészségügyi ellátókkal, a helyi és központi kormányzattal és az üzleti szervezetekkel – 

való partneri viszony kialakításához nem elég a jó szándék, arra is szükség van, hogy a 

civil szervezetek megerősödjenek, intézményesültebbé, pénzügyileg és szakmailag 

stabilabbá, s ennek megfelelően függetlenebbé és öntudatosabbá váljanak. Erre a jelenlegi 

szervezeti feltételek, körülmények és a hatékony működést megnehezítő tényezők miatt a 

szervezetek többsége még nincs felkészülve. Néhány kivételt találhatunk csak, egy-egy, 

többnyire nagy múltú szervezet, a nyugati betegszervezetekhez hasonlóan magas 

színvonalon, sikeresen, a többi szférával hosszabb ideje tartó, hatékony együttműködést 

megvalósítva működik. 
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Legtöbb esetben történeti magyarázatokat (civil társadalom tradíciói, előzményei, az 

önkormányzatiság rövid ideje) találhatunk a probléma mögött. Meghatározóak tehát a jelen 

működést befolyásoló történeti előzmények, hagyományok, melyek összességében érintik 

a mai társadalom létállapotát és gondolkodásmódját, legyen az a civil kurázsi, a politikai 

magatartás, a demokratikus értékrend, vagy az egészséghez, az életminőséghez fűződő 

viszony. 

 

Az országos vizsgálatokkal egybecsengő eredményre jutottam az egészségügyi civilek és 

az állam/önkormányzat közti kapcsolatot elemezve. Ahogy a szervezetek és az állam 

viszonyában nem történt meg átfogó, rendszerszerű fordulat, úgy a helyi politikai vezetés 

is vonakodva fogadja a civilek részvételét. Ennek oka, hogy egyrészt nincs olyan 

koncepció, mely a helyi egészségpolitika tartalmi orientációit megmutatná, vagyis 

nincsenek napirenden a helyi társadalmat érintő egészségügyi, egészségfejlesztési 

kérdések, másrészt nincsenek kölcsönösen elfogadott keretei az egyeztetésnek és a 

párbeszédnek. 

 

A civil szervezetek nehezen találják meg bázisukat, tenni akaró tagságukat, a szervezetek 

körében folytatott interjús vizsgálatok az emberek aktivitásának csökkenéséről, a közösségi 

ügyektől való elfordulásáról tudósítottak. A betegszervezetek esetében a közösségbe 

tartozást tovább nehezítik a társadalom felől megnyilvánuló előítéletek. 

 

Az egészségügyi civil szervezeteken belüli nehézségek tovább akadályozzák az aktív 

szolgáltatói és érdekvédelmi tevékenységet. Nincs idejük szervezetük stratégiájával 

foglalkozni, az állandó egzisztenciális bizonytalanság következtében elvesznek a napi 

ügyekben, a forráskeresésben. A működéshez szükséges anyagi források 

kiszámíthatatlanok, esetlegesek, ez megnehezíti mind a rövid-, mind a hosszú távú 

tervezést. A szervezetek munkatársai túlterheltek, sok esetben egy vagy néhány ember 

vállára nehezedik az összes teendő. 

 

A közös célok ellenére sincs meg a kellő együttműködés a civilek között, mert a 

versenyhelyzet kialakulása miatt a szervezetek közötti kommunikáció visszaszorul. Az 

együttműködés, az integráció helyett a széthúzás és az elszigetelt működés a jellemző, ami 

a kohézió, a szektor szintű érdekképviselet hiánya miatt a nonprofit szféra társadalmi, 

politikai pozícióját rontja. 

 

A közös érdekek ellenére nincs meg a kellő együttműködés a civilek és a partner 

intézmények között sem, jóllehet a betegszervezetek munkáját alapvetően meghatározza ez 

a kapcsolat. Az együttműködést az egészségügyi intézményekkel, orvosokkal sok esetben 

kompetencia problémák, és az ebből adódó bizalmatlanság nehezíti. A betegszervezetek 



 223 

alkalmasak lennének az integrált egészségügyi és szociális ellátás elősegítésére is bizonyos 

területeken, ez azonban számos akadályba ütközik. 

 

 

Javaslatok 
 

A fenti kutatási eredmények tükrében politikai, valamint tudományos (további 

vizsgálatokat előrevetítő) javaslataimat öt területen fogalmaztam meg: 

(1) az egészségügyi civil szervezetek integrációjának elősegítésére; 

(2) a helyi önkormányzat munkájában való aktív részvétel elősegítésére; 

(3) az egészségügyi szervezetek érdekegyeztető, konzultatív szerepének erősítésére; 

(4) a regionális egészségpolitika kialakításában és alakításában való részvételre; 

(5) valamint a betegszervezetek megerősödését szolgáló modell-program kialakítására. 

 

 

A hasonló területen tevékenykedő egészségügyi civilek integrációjának elősegítése 

 

A dolgozatban többször is említésre került a szektorszintű civil érdekképviselet hiánya, 

aminek a kialakulását számos tényező nehezíti. A civil szféra felé irányuló támogatásoknak 

– mind az ide vonatkozó alapkutatások, mind a gyakorlati megvalósulás szintjén – ezt a 

kérdést is fel kell vállalniuk. A nonprofit kutatásokban hangsúlyos elem a civil szféra 

kapcsolatrendszere. Keveset tudunk azonban a civilek közti együttműködés konkrét 

gyakorlatairól, a meglévő szövetségek, ernyőszervezetek működéséről, a tevékenységüket 

meghatározó tényezőkről. Az integrációs tapasztalatok összegyűjtése, az esettanulmányok 

kiértékelése hiányzó terület még a hazai kutatások körében, ennek mélyebb megismerésére 

kell törekedni. 

 

A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják (többek között a skót civil szféra), hogy a 

szektor sikerét részben annak köszönheti, hogy a szolgáltatói és érdekvédelmi 

szerepköröket sikeresen tudta integrálni (Csanády 2003). A szektornak sikerült kialakítani 

a szakmai és politikai képviseletét, amely alkalmasnak bizonyult arra, hogy eredményes 

párbeszédet folytasson az üzleti szervezetek, az állami szervek és a politikai pártok 

képviselőivel. S ezt a párbeszédet nem az egyes szervezetek érdekében folytatták, hanem a 

szervezetek összessége, nem az egyes politikai pártok, hanem az öntevékeny 

állampolgárok érdekében. Ez az, amit Magyarországon el kellene tanulnunk. 

 

A szervezetek professzionális működése érdekében, növelni szükséges a nonprofit 

ismereteket, menedzsmentet fejlesztő képzések, továbbképzések számát, és ezeket 

elérhetővé kell tenni a betegszervezetek vezetői, tagjai számára. 
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A települési önkormányzat munkájában való aktív részvétel a helyi politika meghatározó 
szereplőiként 
 

Többször is előforduló megállapítás, hogy a civil szervezetek működésének egyik 

meghatározó tényezője, hogy milyen kapcsolatot alakít ki az állammal, a központi és a 

helyi kormányzat képviselőivel. Ez a kapcsolat kétirányú: egyrészt az állam határozza meg 

a civilek működésének kereteit és ellenőrzi annak betartását, másrészt a 

támogatáspolitikájával befolyásolja a civilek tevékenységének tartalmi orientációját. 

Ugyanakkor a civil szervezetek jelentős része szeretné az állam működését befolyásolni, 

ellenőrizni, szeretné, ha az állam figyelembe venné, markánsan képviselné az általuk 

megfogalmazott elveket, érdekeket. 

Az egészségügyi civil szervezetek, valamint az önkormányzat képviselői körében készített 

interjús vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása, hogy jóllehet deklarált módon kiemelt 

önkormányzati elvárás a szektorszintű érdekképviselet (lásd Nemzeti Civil Stratégiája, 

Baranya Megyei Önkormányzat Civil Stratégiája), a gyakorlatban viszont ez nem valósul 

meg. Pontosabban annak csak töredezett (egy-egy kiemelten kezelt szervezet bevonására 

irányuló, a szektor egészét nem érintő), és kisebb, felszínes (egy-egy akcióra kiterjedő, a 

helyi egészségpolitikát alapjaiban, koncepcionálisan befolyásolni nem tudó) próbálkozásai 

láthatók. 

 

A kétirányú kapcsolatot ma még számos tényező nehezíti, ezek közül is meghatározó a 

szereplők eltérő gondolkodásmódja, a köztük lévő bizalomhiány. Ez megakadályozza a 

partnereket a közös érdekek, találkozási pontok felismerésében. A nonprofit szféra és az 

állam/önkormányzatok közti együttműködés erősítését célzó kezdeményezéseknek 

elsőként is ennek a megbomlott bizalomnak a helyreállítására kell törekedniük. E nélkül 

nem jöhet létre érdemi párbeszéd, partnerszintű kapcsolat a két fél között. Ehhez először is 

a vélemények pontos ismerete szükséges, ami a kismintás, egy-egy települést vagy régiót 

érintő kutatásokon túlmenően országos, nagymintás vizsgálatokkal válik lehetővé.  

 

Fontos lenne összegyűjteni az egy-egy településen megvalósuló jó gyakorlatokat, 

hasonlóan a Domaniczky Endre (2006) által publikált Budapest XVIII. kerületében 

megvalósítottakhoz, ahol a civil referens és a polgármester voltak a meghatározó 

kulcsszemélyei a civilek és az önkormányzat sikeres együttműködésének. Hasonló módon 

az egészségügyi civil szervezetek esetében meg kell keresni azokat a lehetőségeket, 

aminek folytán azok az önkormányzatok egészségügyi bizottságának aktív részvevői 

lehetnek. Ennek egyik első lépése az egészségügyi kerekasztalok megalakítása az 

önkormányzatokban. A vizsgálatokból kiderült, a helyi egészségpolitikai kérdésekben 

fontos az interszektorális megoldások keresése – azaz meg kell keresni a kapcsolatot a 
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szociális platformokkal is az önkormányzaton belül. A civilek és az önkormányzat közti 

együttműködés során fontos, hogy ez folyamatos kapcsolatot jelentsen, ne csak 

krízishelyzetben történő tűzoltás legyen, hanem az aktuális ügyeken túlmutató kötődés.  

 

Az egészségügyi civilek kiterjedtségét a közfeladat ellátások területén csak úgy lehet 

növelni, ha a partnerek (az önkormányzatok, az egészségügyi és szociális intézmények) 

pontos tájékoztatást kapnak munkájukról. Ennek első lépéseként el kell készíteni egy olyan 

regisztert, amely részletesen bemutatja tevékenységüket, informál az elérhetőségekről. A 

nyilvánosság erősítéséhez járulhat hozzá a média egyes csatornáinak (internet, helyi 

televízió, rádió, újság stb.) kihasználása. Másodsorban az együttműködés alapfeltétele 

azoknak a támpontoknak, értékelési kritériumoknak, indikátoroknak a megalkotása, 

aminek hiányában a partner szereplők érdemi döntések meghozatalára nem képesek. Az 

együttműködés csak akkor jöhet létre, ha megmutatjuk, mit várhatunk el a civil 

szervezetektől, és a civilek saját maguk is képessé válnak teljesítményük, hatékonyságuk 

értékelésére. 

 

 

A civilek érdekegyeztető szerepének erősítése - az Egészséghatás-vizsgálatokban (EHV) 
való aktív civil részvétel 
 

Az egészségügyi civil szervezetek igen változatos szerepeket tölthetnek be a 

társadalomban. Ezeket alapvetően a szolgáltatói és a jog- és érdekvédelem szerepkörökre 

bonthatjuk. Az érdekvédelmi szerepkörbe beletartozik egyfajta kritikai-ellenőrző 

feladatkör is, egy másik része érdekegyeztető, konzultatív szerepeket jelent. Ez utóbbi 

szerepek betöltésére – meglátásom szerint – kitűnő keretként szolgálhat az ún. 

egészséghatás-vizsgálatokban (továbbiakban EHV) való aktív civil részvétel. 

 

Az egészséghatás-vizsgálat olyan döntéstámogató folyamat, amely a különböző 

kormányzati, önkormányzati döntések előtt, azok egészségre gyakorolt hatását vizsgálja, 

elemzik az egészségpolitikai szereplők aktív bevonásával. Ebből a szempontból a 

dolgozatban bemutatott kritériumok alapján ideális egészségpolitikai folyamat részként 

értékelhetjük ezt a nyugati országokban már elterjedt, hazánkban egyelőre nyomokban, 

kísérlet szinten megtalálható modellt. 

 

A WHO már tíz éve pártolja, hogy az egyes országok készítsenek egészséghatás-becslést. 

Példaként említhető az Egyesült Királyság, ahol minden nagy kormányzati döntés előtt 

végeznek egészséghatás-vizsgálatot, készítettek például ilyet a közlekedési és 

gazdaságpolitikai változtatások előtt is. Szlovéniában pedig az uniós csatlakozás előtt 

végeztek egészséghatás-vizsgálatokat, itt a közös agrárpolitika hatását vizsgálták a nemzeti 
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mezőgazdasági és élelmiszer-rendszerre. Fontos lenne, hogy Magyarországon is több 

egészséghatás-vizsgálat készüljön egy-egy döntés előtt, mely egyben jó eszköze az 

egészségpolitikának, hogy a többi szakmát befolyásolni tudja, és jó eszköz arra, hogy a 

folyamatba bevonják azokat, akiket valóban érint/érinthet egy-egy döntés hatása. 

 

A demokratikus döntéshozatal jogi keretei nálunk is adottak. A döntések, a szabályok 

meghozatalának előzetes hatásvizsgálatát jogszabály írja elő: az 1987. évi XI. törvény a 

jogalkotásról (továbbiakban Jat) 18. § (1) szabályozza, hogy „A jogszabály megalkotása 

előtt (…) meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását (…). Erről a jogalkotót 

tájékoztatni kell”. A Jat. 44. § alapján „A jogalkotó és a jogalkalmazó szerveknek 

figyelemmel kell kísérniük a jogszabályok alkalmazásának hatását (…), és a 

tapasztalatokat a jogalkotásban is hasznosítani kell”. A Kormány ügyrendje pedig a 

következőről rendelkezik: (10) „Az előterjesztésben (…) röviden be kell mutatni (…) a 

várható gazdasági, költségvetési, társadalmi, egészségi, környezeti és egyéb hatásait, 

illetve következményeit (…)”. Az már megszokottnak számít, hogy egy-egy döntés előtt 

környezethatás-vizsgálatot végeznek, azonban az egészségre gyakorolt hatásokat, 

következményeket még nagyon ritkán nézik. 

 

Mi is pontosan az egészséghatás-vizsgálat? Az EHV-nak fontos alapelvei a demokrácia 

(mint az emberek joga az átlátható döntési folyamatokban való részvételre), az 

esélyegyenlőség (a marginalizált, hátrányos helyzetű csoportok érdekeinek 

figyelembevétele), valamint a fenntartható fejlődés. Értékrendszerében alapvető a 

partnerségen alapuló probléma megközelítés, a közösségi részvétel, az elszámoltathatóság, 

a független elemzés és értékelés, az átláthatóság. Az EHV alapelveiből és 

értékrendszeréből következően erőteljesen épít a helyi társadalomra, köztük a civilek 

részvételére. Eszközrendszerének kifejlesztésével képes segíteni a városokat, hogy 

döntéseik hatásai az egészség jövőbeni alakulása és a fenntartható fejlődés szempontjából 

értékelhetőek legyenek. Az EHV „eljárások, módszerek és eszközök olyan kombinációja, 

amellyel vizsgálhatók egyes stratégiák, programok, projektek lehetséges hatásai a lakosság 

egészségére, továbbá a hatások eloszlása a népesség különböző csoportjaiban92” (WHO 

1999). 

 

Az EHV egy olyan eszköz, ami elősegítheti, hogy az egészségvédelem érdekei beépüljenek 

a politikába és a döntéshozatali folyamatba. Segíthet a szakpolitikák alakítóit döntéseik 

egészségre gyakorolt lehetséges hatásairól tájékoztatni, megteremteni az egészség védelme 

érdekében megvalósítandó ágazati együttműködés feltételeit. Érintettjei lehetnek a civil 

szervezetek képviselőin túl: a helyi és a szomszédos közösségek képviselői, a kérdéses 

                                                 
92 WHO European Centre of Health Policy, eds, Health Impact Assesment a Main concepts and suggested 
approach. Gothenburg Consensus Paper. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe 1999. 
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szakpolitika, projekt támogatói és ellenzői, szakértők, szakmai döntéshozók, a helyi 

politikai élet képviselői, valamint az üzleti szervezetek képviselői. A legfontosabb 

jellemzői, hasznai az alábbiakban foglalhatók össze: 

� támogatja a közösségi részvételt és a nyílt vitát; 

� az egészségi helyzet javítását támogató folyamat; 

� az egészség holisztikus modelljére támaszkodó gazdasági, társadalmi, környezeti, 

kulturális szempontokat is figyelembe veszi; 

� felhasználja az egészségi helyzetet befolyásoló tényezőkről gyűjthető kvantitatív és 

kvalitatív adatokra támaszkodó ismereteket, tudásokat; 

� rugalmas módszereket alkalmaz, amelyek széles körben biztosítják az 

alkalmazhatóságot; 

� átfogó megközelítést alkalmaz, kiterjesztve figyelmét az egészségügyön kívüli 

politikákra is. 

 

A szakértők a módszert korlátozó tényezőkre is felhívják a figyelmet93. Az egészséghatás-

vizsgálatok megvalósulását akadályozhatja a tudományos elemzések iránti szkepticizmus, 

az egészségügyi ellátórendszerre korlátozódó szűk körű egészségpolitikai és egészségügyi 

reform, az egészség túlmedikalizált értelmezése az ágazaton belül és kívül. Az is 

akadályozó lehet, ha nincsenek megfelelő szakértők és partnerek a megvalósításhoz. Az 

interszektorális tervezést pedig megnehezíti, hogy egyelőre nem épültek még ki a 

közpolitikai tervezés ágazatközi mechanizmusai.  

 

 

A Regionális Egészségügyi Tanács – a régió, mint a konszenzusos politika lehetséges 
terepe 
 

A szociális tárca 2003-ban pályázatot írt ki vissza nem térítendő támogatásként, a 

Regionális Egészségügyi Tanácsok (továbbiakban RET) megszervezéséhez, szakmai-

működési feltételeinek kialakításához és a regionális egészségügyi fejlesztési terv 

kialakításához94. 

A törvény szerint a Regionális Egészségügyi Tanácsok a regionális egészségpolitika 

kialakításában közreműködő, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek. Feladataik: 

a) az egészségügyi régió egészségpolitikai programjának összeállítása; 

                                                 
93 A Friedrich Ebert Alapítvány és az Országos Egészségfejlesztési Intézet „Egészséghatás-vizsgálat (EHV) – 
Érték-e az egészség a döntéshozatali folyamatban?” címmel 2008. október 30-án, Budapesten megrendezett 
konferenciáján elhangzott előadások alapján. 
94 A RET-ek létrehozása nem előzmények nélküli. A 90-es évek közepén a Soros Alapítvány támogatásával 
(Orosz Éva szakmai vezetésével) az ún. Mintarégió Programban dolgozták ki a szakértők azokat az 
alapelveket, amelyek a regionális fejlesztést, érdekegyeztetést, finanszírozást stb. szolgálták volna a régiók 
lakossága egészségi szükségleteinek jobb kielégítése érdekében. A programot a Dél-Dunántúli Régióban 
kezdték megvalósítani, ám a regionális finanszírozás soha nem jött létre. 
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b) koordináció és érdekegyeztetés az egészségügyi régió területén működő egészségügyi 

közszolgáltatók, fenntartók és a lakosság, illetve betegszervezetek között; 

c) az Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat (a továbbiakban: EFE) forrásaira kiírt 

pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá az EFE regionális részének kezelése; 

d) a kapacitás-szabályozásban és a többletkapacitás befogadására irányuló eljárásban való 

külön jogszabály szerinti közreműködés; 

e) működési területén az egészségügyi közszolgáltatást igénybe vevő betegek körében 

betegelégedettségi vizsgálatok végzése és ennek figyelembevétele a fejlesztési prioritások 

kijelölése során; 

f) a regionális egészségpolitikai program megvalósulásának évenkénti értékelése és 

amennyiben szükséges, annak módosítása és kiegészítése. 

A RET-ek működését a tervek szerint nonprofit szakmai háttérszervezet segíti. A nonprofit 

szakmai háttér-szervezetének segítségével évente elemezi, értékeli a térség lakosságának 

egészségi állapotát, a régió egészségügyi szolgáltató rendszerét, és a feltárt problémákra 

közös válasz-lehetőségeket fogalmaz meg. Emellett szintén a nonprofit háttér-

szervezetével együttműködve, el kell készítenie, valamint karban kell tartania a régió 

egészségügyi fejlesztési tervét. 

 

A fenti deklarált célok tehát láthatóan óriási lehetőséget adnak a helyi civil szervezetek 

kezébe, a helyi döntésekbe való beleszólás, az érdekérvényesíts területén. Ennek ellenére 

ma mégis egy kiüresedett, a neki szánt feladatokat ellátni nem képes intézményről van szó. 

 

Az első komoly feladat élesen rámutatott a RET-ek létrejöttének és működtetésének a 

hiányosságaira. A RET-ek az első érdemi feladatot a 2006. december 19-én az 

Országgyűlés által elfogadott „Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről” szóló 

törvénnyel kapták. A törvény célja az egészségügyi ellátórendszer olyan átalakítása, 

amelynek eredményeként a helyi döntéseket is bevonva egy igazságosabb hozzáférésű, 

hatékonyabb, korszerűbb, jobb minőségű, és fenntarthatóan finanszírozható ellátórendszer 

jön létre. A törvény logikája arra épült, hogy a kiemelt ellátások és a kapacitások 

összességének meghatározása parlamenti hatáskör, míg az általánosan igénybevett 

ellátások biztosítására szolgáló kapacitások meghatározása helyi kompetencia, amelyekről 

az érintetteknek közösen kell dönteniük. A törvény a helyi döntések szervezeteként a 

Regionális Egészségügyi Tanácsokat jelölte meg, így az ő feladatuk lett volna a régió 

egészségügyi ellátó-rendszerének kialakítása. A törvény értelmében a RET-ek tehettek 

javaslatot a kapacitások felosztására, az egyes intézmények kötelező ellátási területére, és a 

RET-ek feladata volt a javaslat elfogadtatása az érintettekkel. E fontos kérdés mérlegeként 

megjelölt RET-ekről azonban ebben az időszakban szinte semmilyen ismeret, információ 

nem állt a nyilvánosság rendelkezésére a tevékenységükről. Így a legitimitásuk erőteljesen 

megkérdőjeleződött, számos média hangoztatta azt a kérdést, hogy „fantomszervezetekre 
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bízta a döntést” a szaktárca vezetése. A helyzet azóta sem sokat javult, továbbra sincsenek 

a köztudatban, tevékenységükről csak a honlapokon fellelhető néhány határozat, javaslat 

árulkodik.  

 

A RET viszont továbbra is komoly lehetőséget jelentenek a konszenzusos (civil 

részvétellel megvalósuló) politika megteremtésére az egészségügyben. Egyet kell értsünk 

Orosz Évával abban, hogy „…erre csak akkor lett volna esély, ha a RET-nek létrehozását 

követte volna a finanszírozásban, azaz az érdekeltségi rendszerben is – az intézményi 

változással összhangban lévő – változás (például az Egészségbiztosítási Alapon belül 

regionális kasszák kialakítása) – aminek hatására a hatékonyabb tevékenységből eredő 

megtakarítások a régión belül maradtak volna…” „…Az intézményi keretek – a szereplők 

megfelelő hatásköre, felelőssége és érdekeltsége nélkül – kiüresedhetnek és kevéssé 

képesek a várt pozitív hatást eredményezni.” (Orosz 2001:140). Azaz a RET-ek 

felélesztésére a civil partnerség kialakítása érdekében is csak politikai szándék és 

konszenzus mellett lehet számítani. 

 

 

Az „önsegítő betegszervezetek inkubátorháza” 

 

Végül a javaslatok körében egy helyi program-tervezetet szeretnék bemutatni. A Dél-

Dunántúli Régióban működő egészségügyi civil szervezetek megismerését, összefogását, 

megerősítését véve alapul, a pécsi Down-munkacsoport95 (melynek a dolgozat szerzője is 

tagja), egy ideje az „Önsegítő betegszervezetek inkubátorháza” elnevezésű programon 

dolgozik. A program a helyi sajátosságok és részben a dolgozatban bemutatott kutatási 

eredmények figyelembevételével olyan szolgáltató központ kialakítását tűzte ki célul, 

amely a tartós egészségkárosodással élők önsegítő szervezeteinek egymás közötti know-

how átadásának támogatásával, a szociális és az egészségügyi ellátók együttműködésével, 

a szegregáció mérséklésével kívánja a tartós betegek életminőségét javítani. 

 

Az önsegítő betegszervezetek inkubátorháza alapvetően az egészségügyi civil szervezetek 

szolgáltató szerepére épít, azt kívánja erősíteni:  

� Egyes betegszervezetek jól funkcionáló szervezetet építettek ki. Ezekben a 

szervezetekben felhalmozódott tapasztalat jól hasznosítható lenne ma még nem, vagy 

nem megfelelően működő szervezetek alapításához illetve erősítéséhez.  

� A civil szervezeteken keresztül megvalósuló tudástranszfer javítja a szociális és 

egészségügyi ellátók beavatkozási potenciálját, az érintettek együttműködési készségét.  

                                                 
95 A munkacsoport Dr. Sándor János vezetésével a PTE Egészségtudományi Karán működik. 
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� Olyan kapcsolatrendszert alakíthat ki a betegszervezetek és az egyetem között, ami 

lehetővé teszi azoknak a hiányzó epidemiológiai adatoknak az előállítását, melyek 

nélkül ma nem tudunk megbízható képet adni a tartós egészségkárosodással élők 

életminőségének számos aspektusáról.  

� A sokszor a kelleténél hosszabb, igen drága kórházi tartózkodás helyett biztosítani kell, 

hogy a beteg hazabocsátása biztonságosan megtörténjen úgy, hogy hazabocsátásakor az 

otthoni ellátását végző szociális és egészségügyi gondozás, ápolás, házi segítségnyújtás 

azonnal rendelkezésre álljon. 

� Kapcsolódik a kistérségi központok rendszeréhez, továbbá kapcsolódik azokhoz a 

programokhoz, melyek általában a tartós egészségkárosodással élők beilleszkedését 

segítik. 

� Az inkubátor-ház eredményeinek kommunikálása hozzájárulhat a stigmatizáció, a 

szegregáció mérsékléséhez.  

� Csökkenti az önkormányzatok és az egészségügyi gondozásra nehezedő terheket, új 

állásokat hoz létre. 

� Eddig az egészségkárosodásuk ritkasága miatt, vagy alkalmas érintett vezető 

személyiség hiánya miatt nem működő önsegítő szervezetek jöhetnek létre. 

 

Az önsegítő betegszervezetek inkubátorháza lehetőséget adhat az egészségügyi civil 

szervezetek önkormányzattal szembeni ideális szerepeinek megnyilvánulására: 

� Szakmai mintaadó szerepben, a szervezetek hasznosítható, eredményeket kínálnak, még 

ismeretlen szakmai trendeket hozhatnak létre; 

� Együttműködő partneri szerepben fejleszthetik az önkormányzati intézmények 

szolgáltatásait; 

� Aktív részvételi szerepben a szervezetek beleszólhatnak az őket érintő kérdésekbe, 

hatást gyakorolhatnak a szabályozások kialakítására, véleményezik a döntéseket a 

társadalmi egyeztetéseken keresztül, vagy éppen kezdeményezőként saját 

koncepciójukkal, javaslataikkal állnak elő; 

� Érdekérvényesítő, kritikai, kontroll szerepben az állami testületek meggyőzésére, 

befolyásolására, ellenőrzésére törekedhetnek. 

 

Az elképzelés jól illeszkedik a Baranya Megyei Civil Stratégia és Pécs Város 

Egészségterve elképzeléseibe, a helyi szereplők aktív bevonásával megvalósuló programok 

körébe. Kidolgozásakor számba vettük azokat a hátráltató tényezőket, melyekre a 

vizsgálatok eredményei mutattak rá. Ilyen többek között az, hogy egyes civil szervezetek 

működését gyakran egy-egy tag elkötelezettsége, szakértelme határozza meg, emiatt nehéz 

az együttműködés tartós formáinak a kialakítása. Nem minden önsegítő betegszervezet 

mutat hajlandóságot arra, hogy együttműködjön a horizontális tudástranszferben, mert 

bizonyos források megszerzése terén verseny van a szervezetek között. A szponzorokért 
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való versenyben az egészségügyi ellátók is versenytársak, ami korlátozhatja az 

együttműködésüket. A központ egy idő után önfenntartóvá válhat. Addig azonban – az 

országos és helyi – politikai vezetés körében kell megtalálni azokat a szándékokat és 

együttműködési lehetőségeket, ami megfelelő támogatottságot biztosít a program 

beindításához. 
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Mellékletek 
 
1. sz. melléklet: A Dél-Dunántúli Régió egészségügy i civil szervezeti körében 
készített vizsgálat során használt kérd őív 
 
 
A kérdőív kitöltése nem kötelező!   Sorszám:     
 

Kérdőív 
a Dél-dunántúli, egészségügyi tevékenységet ellátó civil szervezetek számára 

 
1. Jelenleg aktívan működik-e a szervezetük? (Jelenlegi aktív 

működésen azt értjük, hogy az elmúlt 1 évben Önök valamilyen, 
a szervezetük céljainak megfelelő tevékenységet folytattak.) 

1 – igen 
(Ugrás a 3.  
kérdésre!) 

2 – nem 3 – megszűnt 

 

2. Kérjük, írja le röviden, mi az oka annak, hogy szervezetük jelenleg nem működik aktívan vagy annak, 
hogy megszűnt! 

 
 
 
 
 
 

A kérdőív hátralevő része a szervezetek működésére vonatkozik. Amennyiben szervezetük már megszűnt, 
így ezek a kérdések Önöket nem érintik. Ha csak nem működik jelenleg, de nem szűnt meg, kérjük, a 
hátralevő kérdéseket is töltse ki! Köszönjük segítségét! 

 

3. A szervezet alapításának éve:      
 

4. Szervezeti forma: 1 – alapítvány 3 – egyesület 
 2 – közalapítvány 4 – egyéb: ……………………………………………………..
 

5. A szervezet jogállása: 1 – közhasznú 2 – kiemelten közhasznú 3 – egyik sem 
 

6. A szervezet székhelye: 1 – megyeszékhely 3 – 1000 főnél nagyobb lakosságú község 
 2 – egyéb város 4 – 1000 főnél kisebb lakosságú község 
 

1 – főleg magánszemélyek 
2 – főleg vállalkozók, piaci szereplők 
3 – önkormányzat  
4 – egyház 
5 – más alapítvány, egyesület 

7. Kik voltak a szervezet alapítói/ 
alapító tagjai? 
 

 

6 – egyéb: ………………………………………………………………..
 

1 – főleg egészségügyi szakemberek 
2 – főleg nem egészségügyi szakemberek 
3 – egészségügyi és más foglalkozásúak is 

8. Kik voltak a szervezet alapítói/ 
alapító tagjai, foglalkozásukat 
tekintve? 

 4 – nem magánszemélyek 
 

9. Kérjük, írja le röviden, milyen céllal alakították meg a szervezetet, mi volt létrejöttének legfőbb indítéka? 
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10. Kérjük, írja le röviden, mi a szervezet fő tevékenységi köre! (Az elemzést nagymértékben megkönnyítené 
és külön megköszönnénk Önnek, amennyiben csatolni tudná az alapító okirat megfelelő oldalának 
másolatát a kérdőívhez!) 

 
 
 
 
 

1 – település egésze 4 – regionális 
2 – városi 5 – egy vállalat, intézmény 

dolgozói/gondozottjai 

11. Mekkora kiterjedtségű a 
szervezet, működési 
területét tekintve? 

3 – megye egésze 6 – nemzetközi 
 

 A) különböző társadalmi csoportok segítése  
 B) szakmai csoportok segítése (tudományos munka is) 
 C) intézmény(ek) kiszolgálása, segítése 

12. Mi a szervezet legfőbb célja 
elsősorban (1), másodsorban 
(2), és így tovább? Kérjük, 
rangsorolja a következőket 
fontosságuk sorrendjében! 

 D) egyéb: ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 

 

 
Pénzbeli 

támogatás 

Természet-
beni 

támogatás 

Ügyintézés, 
életviteli 
segítség 

A) gyerekek, fiatalok    
B) családosok    
C) egészségkárosultak, főleg 

mentális betegek 
   

D) fogyatékosok    
E) idősek    
F) nők    
G) rászorultak, szegények    
H) szenvedélybetegek    
I) nemzeti, etnikai kisebbség    

13. Amennyiben a szervezetük 
célja különböző társadalmi 
csoportok segítése, ebben az 
esetben kikből tevődik össze 
a szervezet „kliensköre”? 
Számukra mi a 
legjellemzőbb támogatási 
forma? Kérjük, X-szel 
jelölje az Önöknél 
előfordulókat! 

 
0 – a szervezetnek nem célja 
társadalmi csoportok konkrét 
segítése J) egyéb problémákkal küzdők:……    

 

 nem 
jellemző 

részben jellemző 

A) gyógyítás 1 2 3 
B) prevenció (szűrések stb.) 1 2 3 
C) rehabilitáció (gyógytorna stb.) 1 2 3 
D) egészségnevelés/fejlesztés (életvezetési tanácsok, 
információk, programok) 

1 2 3 

E) ápolás, látogatás 1 2 3 
F) szükségletfeltárás 1 2 3 
G) pszichológiai, mentális segítség 1 2 3 
H) gyógyszerellátásban való segítség 1 2 3 
I) közösségi támogatás 1 2 3 
J) szakemberek képzése, továbbképzése 1 2 3 
K) kutatás, tudományos tevékenység    
L) technikai eszközök beszerzése, kölcsönzése 1 2 3 
M) szállítás 1 2 3 
N) hospice 1 2 3 
O) tagok érdekvédelme, segítése 1 2 3 

14. Mire terjed ki a 
szervezet egész-
ségügyi tevé-
kenysége? 

P) döntéshozásban való részvétel 1 2 3 
 Q) egyéb:………………………………………………………………………… 
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A) ingyen:  %  
B) térítés ellenében:  %  
C) tagdíj ellenében:  % 

15. Kérjük, jelölje milyen arányban 
nyújtják szolgáltatásaikat ingyen, 
illetve térítés/tagdíj ellenében – úgy, 
hogy az összeg 100% legyen! Összesen: 100 % 

0 – nem nyújtanak 
szolgáltatást 

 

1 – személyesen 5 – szociális intézményen keresztül 
2 – levélben 
3 – családtagok, ismerősök útján 

6 – egyéb módon: ………………… 
……………………………………. 

16. Általában hogyan igénylik az 
Önökhöz fordulók a szolgálta-
tásokat, hogyan informálódnak, 
vagy kik küldik őket az Önök 
szervezetéhez? 

4 – egészségügyi intézményen 
keresztül 

0 – nem nyújtanak szolgáltatást 

 
 Rendsze-

resen 
Alkalman-

ként 
Nem 

jellemző 
A) egészségügyi intézménnyel 1 2 3 
B) szociális intézménnyel 1 2 3 
C) helyi önkormányzattal 1 2 3 
D) más nonprofit szervezetekkel 1 2 3 
E) egyházzal 1 2 3 
F) minisztériummal, főhatósággal 1 2 3 
G) vállalatokkal, vállalkozásokkal 1 2 3 

17. Munkájuk során mely 
szervezetekkel kerülnek 
kapcsolatba rendszeresen, 
illetve alkalmanként? 

H) külföldi szervezetekkel 1 2 3 
 

18. Munkájuk során milyen más nonprofit szervezetekkel kerültek egy-egy program során kapcsolatba? 
    

Helyi regionális országos nemzetközi 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

19. Mely nonprofit szervezetekkel állnak mindennapos, folyamatos kapcsolatban? 
    

helyi regionális országos nemzetközi 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
1 – igen 
2 – korábban kapcsolódott, de már nem  

20. Kapcsolódik-e közvetlenül a szervezet 
valamilyen egészségügyi intézmény 
működéséhez? 3 – nem (Ugrás a 22. kérdésre!) 

 

1 – háziorvosi ellátáshoz 7 – megelőzéshez, egészségneveléshez 
2 – járóbeteg-ellátáshoz 8 – népegészségügyi ellátáshoz 
3 – fekvőbeteg ellátáshoz 9 – alternatív egészségügyhöz 
4 – mentéshez, elsősegélyhez 10 – gyógyszerellátáshoz 
5 – rehabilitációhoz 11 – egyéb: …………………………………….

21. Milyen típusú 
egészségügyi ellátáshoz 
kapcsolódik/kapcsolódott 
szervezetük? (Több is 
megjelölhető!) 

6 – ápoláshoz …………………………………………...
 
 
 



 248 

 Rendsze-
resen 

Alkalman-
ként 

Soha 

A) állandó partnerként 1 2 3 
B) ad hoc bizottságokban 1 2 3 
C) felkért szakértőként 1 2 3 
D) egészségügyi, szociális kerekasztal résztvevőjeként 1 2 3 

22. Milyen gyakran 
kapcsolódnak be 
Önök az 
önkormányzat 
döntéshozatali 
munkájába? 

E) egyéb módon: …………………………... 1 2 3 
 

A) önálló irodával   H) földtulajdonnal, kerttel, ingatlannal 
B) számítógéppel   I) bútorral, berendezessél 
C) Internet hozzáféréssel   J) fénymásolóval 
D) önálló weboldallal   K) gépjárművel 
E) folyóirattal, hírlevéllel, rovattal   L) technikai, gyógyászati eszközzel 
F) telefonnal   M) naturáliákkal, gyógyszerekkel 

23. Rendelkezik-e az 
Önök szervezete a 
következőkkel? 
Kérjük, X-szel 
jelölje, ha IGEN! 

G) fax-szal   N) egyéb:……………………………... 
 

 Egyálta-
lán nem 
fontos 

   
Nagyo

n 
fontos

A) az egészségügy krónikus zavarainak enyhítése 1 2 3 4 5 
B) a hazai egészségügy modernizációs fejlesztése 1 2 3 4 5 
C) a hazai lakosság rossz egészségi állapotának javítása 1 2 3 4 5 

24. Ön szerint mit 
kell/kellene az 
egészségügyi-
szociális non-
profit szektor-
nak az egészség-
ügy terén tennie? D) egyéb:  

 

 
Egyáltalán 

nem 

 
NAGY 
mértékben

A) a betegségek megelőzéséhez 1 2 3 4 5 
B) a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez 1 2 3 4 5 
C) az egészségi állapotban megjelenő egyenlőtlenségek 

csökkentéséhez 1 2 3 4 5 

D) az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférésben 
megjelenő egyenlőtlenségek csökkentéséhez 1 2 3 4 5 

E) a betegek és családjuk segítéséhez az ápolásban, 
rehabilitációban 1 2 3 4 5 

F) a betegségből adódó hátrányok enyhítéséhez 1 2 3 4 5 
G) az egészséges környezet és életfeltételek 

megteremtéséhez, megóvásához 1 2 3 4 5 

H) az egészségneveléshez, betegségek megelőzéséhez 1 2 3 4 5 
I) az egészségügyi intézményrendszer kórházcentrikus 

felépítésének ellensúlyozásához 1 2 3 4 5 

J) az egészségügyi szolgáltatások fejlesztéséhez 1 2 3 4 5 
K) új orvosi, szakmai elképzelések kipróbálásához, 

meghonosításához 1 2 3 4 5 

L) az alternatív gyógyítási formák elterjesztéséhez, 
népszerűsítéséhez 1 2 3 4 5 

M) az egészségügy financiális eredetű gondjainak 
mérsékléséhez, a pénzügyi kiszolgáltatottság 
csökkentéséhez 

1 2 3 4 5 

N) a civil érdekképviselet megjelenítéséhez az 
egészségpolitika formálásában 1 2 3 4 5 

25. Az Önök 
szervezete 
mennyiben járul 
hozzá… 

O) bizonyos speciális betegségcsoportok célzott 
gyógyításához 1 2 3 4 5 
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P) orvosok, egészségügyi dolgozók munkájának, 
képzésének elősegítéséhez 1 2 3 4 5 

 
 

 
Egyáltalán 

nem fontos 

 
Nagyon 
fontos 

A) a betegségek megelőzéséhez 1 2 3 4 5 
B) a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez 1 2 3 4 5 
C) az egészségi állapotban megjelenő egyenlőtlenségek 

csökkentéséhez 1 2 3 4 5 

D) az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférésben 
megjelenő egyenlőtlen esélyek csökkentéséhez 1 2 3 4 5 

E) a betegek és családjuk segítéséhez az ápolásban, 
rehabilitációban 1 2 3 4 5 

F) a betegségből adódó hátrányok enyhítéséhez 1 2 3 4 5 
G) az egészséges környezet és életfeltételek 

megteremtéséhez 1 2 3 4 5 

H) az egészségneveléshez, megelőzéshez 1 2 3 4 5 
I) az egészségügyi intézményrendszer kórházcentrikus 

felépítésének ellensúlyozásához 1 2 3 4 5 

J) az egészségügyi szolgáltatások fejlesztéséhez 1 2 3 4 5 
   

K) új orvosi, szakmai elképzelések kipróbálásához, 
meghonosításához 1 2 3 4 5 

L) az alternatív gyógyítási formák elterjesztéséhez, 
népszerűsítéséhez 1 2 3 4 5 

M) az egészségügy financiális eredetű gondjainak 
mérsékléséhez, a pénzügyi kiszolgáltatottság 
csökkentéséhez 

1 2 3 4 5 

N) a civil érdekképviselet megjelenítéséhez az 
egészségpolitika formálásában 1 2 3 4 5 

O) bizonyos speciális betegségcsoportok célzott 
gyógyításához 1 2 3 4 5 

26. Ön szerint 
mennyire fontos, 
hogy az egészség-
ügyi non-profit 
szféra tevékeny-
ségével hozzájá-
ruljon a követke-
zőkhöz? 

P) orvosok, egészségügyi dolgozók munkájának, 
képzésének elősegítéséhez 1 2 3 4 5 

 

 
Egyáltalán 
nem 

 
Nagy 
mértékben

A) a betegségek megelőzéséhez 1 2 3 4 5 
B) a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez 1 2 3 4 5 
C) az egészségi állapotban megjelenő egyenlőtlenségek 

csökkentéséhez 1 2 3 4 5 

D) az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférésben 
megjelenő egyenlőtlen esélyek csökkentéséhez 1 2 3 4 5 

E) a betegek és családjuk segítéséhez az ápolásban, 
rehabilitációban 1 2 3 4 5 

F) a betegségből adódó hátrányok enyhítéséhez 1 2 3 4 5 
G) az egészséges környezet és életfeltételek 

megteremtéséhez 1 2 3 4 5 

H) az egészségneveléshez, megelőzéshez 1 2 3 4 5 
I) az egészségügyi intézményrendszer kórházcentrikus 

felépítésének ellensúlyozásához 1 2 3 4 5 

27. Ön szerint 
mennyire képes az 
egészségügyi non-
profit szféra 
összességében 
hozzájárulni a 
következőkhöz? 

J) az egészségügyi szolgáltatások fejlesztéséhez 1 2 3 4 5 
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K) új orvosi, szakmai elképzelések kipróbálásához, 
meghonosításához 1 2 3 4 5 

L) az alternatív gyógyítási formák elterjesztéséhez, 
népszerűsítéséhez 1 2 3 4 5 

M) az egészségügy financiális eredetű gondjainak 
mérsékléséhez, a pénzügyi kiszolgáltatottság 
csökkentéséhez 

1 2 3 4 5 

N) a civil érdekképviselet megjelenítéséhez az 
egészségpolitika formálásában 1 2 3 4 5 

O) bizonyos speciális betegségcsoportok célzott 
gyógyításához 1 2 3 4 5 

P) orvosok, egészségügyi dolgozók munkájának, 
képzésének elősegítéséhez 1 2 3 4 5 

 

28. Milyennek ítéli a kapcsolatukat az állami egészségügyi ellátórendszerrel, intézményekkel, orvosokkal, 
egészségügyi dolgozókkal? Előfordult-e valamilyen konfliktus (eltérő nézetek, érdekek, szakmai 
kompetenciák stb.)? Ha igen, kérjük, röviden írja le, mi volt ennek az oka! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2001 2000 1999 
A) központi költségvetésből kapot normatív támogatás    
B) támogatás a piaci szktortól (banok, biztosítók)    
C) alapítványi, egyházi támogatás    
D) külföldi források    
E) pénzbevételből származó forrás    
F) önkormányzati támogatás    
G) központi költségvetési nem normatív támogatás    
H) alaptevékenységből származó pénzbevétel    
I) OEP-től kapott támogatás    
J) térítésdíj, tagdíj bevételek    
K) lakossági támogatás (1%, egyéb pénzbeni és 

természetbeni tám.)    

L) önkéntes munkaerő által végzett munka    
M) hitelfelvétel    

29. Milyen forrásokból 
gazdálkodik az Önök 
szervezete? 
Kérjük, jelölje az elmúlt 3 
évben bevételeik (körülbelüli) 
%-os megoszlását, úgy, hogy 
az összeg 100% legyen! 
(Amilyen bevételük nem 
fordult elő, azt a mezőt, 
kérjük, hagyja üresen!) 

 

Összesen: 100% 100% 100%
 

 2001 2000 1999 
30. Mekkora pénzeszközből gazdálkodott az Önök szervezete az 

elmúlt 3 évben? Kérjük, az önkéntes munka és a pénzbeli 
adományok becsült értékét is vegye figyelembe! 

   

 
 A) magánszemélyektől   
 B) helyi önkormányzattól   
 C) non-profit szervezetektől   
 D) piaci szereplőktől   
 E) állami intézménytől   

31. Kiktől szoktak adományokat nyerni? 
Kérjük, rangsorolja 1-8-ig a követke-
zőket aszerint, hogy azok adományaikkal 
milyen mértékben járulnak hozzá az 
Önök működéséhez! (Ha  valamilyen 
adomány nem fordult elő Önöknél, azt a  F) egyháztól   
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 G) szakszervezettől   
 H) külföldi szervezetektől   
 9 – egyéb:………………………………………………… 

mezőt, kérjük, hagyja üresen!) 

 0 – egyik sem 
 

 1999 2000 2001 

A) Pályázatok száma:    

32. Mennyi volt az Önök által benyújtott 
pályázatok száma az elmúlt három évben, és 
ebből hány pályázat volt nyertes (részesült teljes 
vagy részösszegű támogatásban)? B) Ebből nyertes:    

 

1. Pénzbeni adományt: 2. Természetbeni adományt: 

A) magánszemélyeknek   A) magánszemélyeknek   
B) helyi önkormányzatnak    B) helyi önkormányzatnak    
C) non-profit szervezeteknek   C) non-profit szervezeteknek   
D) piaci szereplőknek   D) piaci szereplőknek   
E) állami intézményeknek   E) állami intézményeknek   
F) egyháznak   F) egyháznak   
G) szakszervezetnek   G) szakszervezetnek   
H) külföldi szervezetnek   H) külföldi szervezetnek   
9 – egyéb: ……………………..  9 – egyéb: ……………………… 

33. Kikből tevődik össze az Önök 
által támogatottak köre? 
Kérjük, rangsorolja 1-8-ig, 
kiknek juttatnak pénzbeni, 
illetve természetbeni 
adományokat, előfordulásuk, 
fontosságuk sorrendjében! 

Amilyen adomány nem fordul 
elő Önöknél, azokat a mezőket, 
kérjük, hagyja üresen! 

0 – nincs pénzbeni adomány  0 – nincs természetbeni adomány 
 
34. Kérjük, röviden jellemezze, támogatásait az Önök szervezete milyen elvek és elosztási mechanizmusok 

szerint nyújtja? 
 
 
 
 
 
35. Hirdettek-e meg Önök pályázatot működésük során 

valamilyen céltámogatásra vagy programra? 
1 – gyakran 2 – néha 3 – soha 

(Ugrás a 38. kérdésre!)
 
 

A) mérlegelési szempontrendszer 1 – gyakran 2 – néha 3 – soha 
B) formai megfelelési kritériumok 1 – gyakran 2 – néha 3 – soha 

36. Mi volt a pályázatok elbí-
rálásának módja? 

C) eseti elbírálás 1 – gyakran 2 – néha 3 – soha 
 
 

1 – újságokban (helyi vagy országos), szakmai lapokban 
2 – hírlevélben 
3 – hirdetményben (plakát, felhívás, szórólap, levél stb.) 
4 – Interneten 
5 – személyes úton 

37. Honnan lehet értesülni az 
Önök által meghirdetett pályázati 
lehetőség(ek)ről? 

(Többet is megjelölhet!) 

6 – egyéb:……………………………………………………….…….. 
 
 

1 – főleg személyes tapasztalatok révén 
2 – saját, kidolgozott értékelő rendszert működtetünk 
3 – egyéb:……………………………………………………….……...
4 – sehonnan 

38. Milyen módon tájékozódnak Önök a 
támogatásaik hasznosulásáról, 
eredményességéről? 

0 – nem nyújtunk támogatást 
 

39. Mekkora a szervezetük jelenlegi tagsága?  fő 
 

1 – nagymértékben nőtt 40. Hogyan változott a szervezetük 
tagsága, megalakulásuk óta? 2 – kismértékben nőtt 
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3 – kismértékben csökkent 
4 – nagymértékben csökkent 
5 – nem változott 

 
 

41. Hány tagja van a 
kuratóriumnak/vezetőségnek? 

  
fő 

 
 

A) Nő:  fő Férfi:  fő 
      

42. Ebből: 

B) Egészségügyi dolgozó vagy ehhez értő:  fő 
       

 C) Szociális területen dolgozó vagy ehhez értő:  fő 
       

 D) Felsőfokú végzettségű:  fő    
       

 E) A helyi közéletben résztvevő:  fő 
    

 F) Helyi közigazgatás szerepvállalója:  fő 
    

 G) Menedzser, vállalkozó:  fő 
    

 H) Egyházi személy:  fő 
    

 I) Közismert személy:  fő 
 
 

1 – munkájuk jóval könnyebb lett 
2 – munkájuk jelentősen megnehezedett 

43. Hogyan változott összességében a munkájuk, 
megalakulásukat követően? 

3 – nem változott számottevően 
 
 

44. Kérjük, röviden írja le, melyek azok a főbb tényezők, változások, amelyek az Önök munkáját leginkább 
megnehezítik? 

a)………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
b)……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………… 
c)……………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

45. Kérjük, röviden írja le, melyek azok a főbb tényezők, változások, amelyek az Önök munkáját az utóbbi 
időben valamilyen mértékben megkönnyítették, segítették? 

a)………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
b)……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………… 
c)………………………………………………………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

46. Kérjük, röviden írja le, mik azok a főbb tényezők, változások, amelyek az egészségügyi tevékenységet 
vállaló civil szféra munkáját összességében leginkább megnehezítik? 

a)………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
b)……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………… 
c)………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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47. Kérjük, röviden írja le, Ön szerint mi/mi lenne a szerepe  
A) a helyi egészségpolitikáknak? 
 
 
 
 

48. Ön szerint kinek a feladata  
A) a nemzeti egészségpolitika tervezése? 
 
 
 
 
B) a helyi egészségpolitika tervezése? 
 
 
 
 
C) Milyen szerepet vállalnak/vállalhatnak ebben a civil szervezetek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 igen nem nem tudom 
A) az Önök települése? 1 2 0 

49. Rendelkezik-e egészségstratégiával, 
egészségtervvel, vagy helyi egészség-
politikával…  B) az Önök szervezete? 1 2 0 

 
50. Kérjük röviden írja le, mit tart Ön szervezetük, munkájuk eddigi legnagyobb sikerének! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. Ha bármilyen egyéb észrevétele, hozzáfűznivalója lenne kérdőívünkhöz, a szervezetükkel, az egészség-
ügyi feladatokat ellátó non-profit szférával, vagy az egészségpolitikákkal kapcsolatban, kérjük, írja le! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönjük a türelmét, köszönjük, hogy válaszolt a kérdésekre! 
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2. sz. melléklet: a tartós beteg, fogyatékossággal élő gyerekek szülei 
körében készített kapcsolati t őke vizsgálat során használt kérd őív 
 
A válaszadás nem kötelező! A kérdőív sorszáma:     
 
Kedves Szülő/Nevelő! 
 

Ezt a felmérést a Down-munkacsoport (PTE Egészségtudományi Kar) tagjaiként azért végezzük, 
hogy jobban megismerhessük a sérült gyermeket nevelő családokat. Ehhez kérjük az Ön 
közreműködését. 

A kérdőív név nélküli. A felmérésben való részvétel önkéntes, ha valamire nem szeretne válaszolni, 
az sem jelent problémát. Minden kérdéshez válaszlehetőségek tartoznak, kérem, válassza ki a 
véleményéhez legközelebb esőt és a válasz számát karikázza be! A kérdőív kitöltése kb. 20 percet 
vesz igénybe. 

Segítségét köszönjük! 

 
1. A kérdőívet kitöltő neme (csak jelölni):  1 – férfi 2 – nő 
 
2. A kérdőívet kitöltő családi állása: 

1 – szülő 4 – testvér 
2 – nagyszülő 5 – más családtag 
3 – nevelőszülő 6 – egyéb: ……………………. 

 
3. Mikor született Ön?      
 
4. Az Önök családjában nevelkedő sérült gyermek: 

A. Születési éve:     
 B. Neme: 1 – fiú   2 – lány 
 
5.a. A gyermek betegsége/állapota (kérjük, az orvosi diagnózist vagy a szakértői véleményben 
szereplő diagnózist írja ide): ……………………………………………………………………… 
 
5.b. Hány hétre, mekkora súllyal született a gyermek? …………… hétre, …………………g 
súllyal. 
 
5.c. Az alábbiak közül van-e, volt-e valamelyik a sérült gyermeke esetében? 

 Igen Nem Nem tudja 
A. terhesség alatti komplikációk 1 2 3 
B. koraszülés 1 2 3 
C. alacsony születési súly 1 2 3 
D. koraszülés következtében kialakult agyvérzés 1 2 3 
E. genetikai betegség: ………………………………………….. 1 2 3 
F. születést követő baleset, sérülés 1 2 3 
G. születést követő fertőzés 1 2 3 

 
6. Ki neveli a gyermeket? 1 – édesanyja, édesapja együtt 

   2 – édesanyja egyedül 
   3 – édesapja egyedül 
   4 – más családtag, éspedig: ……………………………………… 
   5 – nevelőszülő 
   6 – egyéb: ……………………………………………………… 
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7. A gyermek édesanyjának/gondviselőjének legmagasabb iskolai végzettsége: 
1 – 8 általánosnál kevesebb 5 – gimnázium 
2 – 8 általános 6 – főiskola, egyetem 
3 – szakmunkásképző, szakiskola 7 – még tanul 
4 – szakközépiskola, technikum 0 – nem tudja 9 – nem válaszolt 

 
8. A gyermek édesapjának/gondviselőjének legmagasabb iskolai végzettsége: 

1 – 8 általánosnál kevesebb 5 – gimnázium 
2 – 8 általános 6 – főiskola, egyetem 
3 – szakmunkásképző, szakiskola 7 – még tanul 
4 – szakközépiskola, technikum 0 – nem tudja 9 – nem válaszolt 

 
9. Mi a gyermek édesapjának foglalkozása? ……………………………………………………… 
10. Mit dolgozik jelenleg? ………………………………………………………………………… 
 
11. Mi a gyermek édesanyjának foglalkozása? …………………………………………………… 
12. Mit dolgozik jelenleg? ………………………………………………………………………… 
 
13. A gyermek betegsége miatt fel kellett-e adnia (részben vagy teljesen) a család egyik 
tagjának az állását? 
 1 – igen, jelenleg sem dolgozik 
 2 – igen, de csak átmenetileg 
 3 – nem, de részmunkaidőre kellett váltani 
 4 – nem 

9 – nem válaszolt 
 
14. A település, ahol Önök élnek: 

1 – főváros 5 – 1000-2000 fős község 
2 – megyeszékhely 6 – 1000 főnél kisebb község 
3 – más város 7 – tanya 
4 – 2000 főnél nagyobb község 9 – nem válaszolt 

 
15. Hány szobás az Önök lakása (csak a lakószobák száma)?  
 
16. Ebben a lakásban használják Önök a következőket? 

 Igen Nem Nem válaszolt 
A. vezetékes ivóvíz 1 2 9 
B. villany 1 2 9 
C. vezetékes gáz 1 2 9 
D. vezetékes telefon 1 2 9 
E. vízöblítéses WC 1 2 9 
F. fürdőszoba 1 2 9 

 
17. Mennyiben tartja Ön alkalmasnak a lakásukat arra, hogy abban sérült gyermeket 
neveljenek? 
 1 – teljes mértékben alkalmas 
 2 – alapvetően alkalmas 
 3 – kevésbé alkalmas 
 4 – nem túl alkalmas 
 0 – nem tudja megítélni 
 9 – nem válaszolt 
 
 
18. Amennyiben az előző kérdésnél a 3., 4. választ adta, a gyermek szükségletei alapján miben 
látja a hiányokat?…………………………………………………………………………………… 
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19. Hányan laknak Önök itt, egy lakásban?      
 
20. Milyen jövedelmekből élnek Önök? Több válasz is adható! 

1 – munkából származó jövedelemből 8 – rendszeres szociális segély 
2 – GYES/GYED/GYET 9 – fogyatékossági támogatás 
3 – családi pótlék, emelt családi pótlék 10 – ápolási díj 
4 – saját jogú öregségi nyugdíj 11 – rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
5 – rokkantsági nyugdíj 12 – más tartja el a családot 
6 – özvegyi nyugdíj 13 – egyéb, éspedig:…………………………………. 
7 – munkanélküli ellátás 99 – nem válaszolt 

 
21. Milyennek ítéli az Önök anyagi helyzetét az átlaghoz képest? Kérjük jelölje egy 10 fokú 
skálán, ahol az 1-es jelenti azt, ha az átlagosnál sokkal rosszabb, a 10-es, ha az átlagosnál 
sokkal jobb! 
 

 
Az átlagosnál 
rosszabb 

 
Átlago
s 

   
Az átlagosnál 
jobb 

            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
22. Mennyire változó az, hogy mennyi pénzből élnek Önök egy hónapban? 

1 – viszonylag állandó 
2 – előfordul, hogy valamennyivel többől vagy kevesebből élünk 
3 – teljesen kiszámíthatatlan 
0 – nem tudja megítélni 
9 – nem válaszolt 

 
23. Mennyi (nettó) jövedelemből élnek egy hónapban? ……………………………………….Ft 
 9 – nem válaszolt 
 

24. Előfordult-e az elmúlt egy évben, hogy a következő kiadások finanszírozása gondot 
jelentett az Önök számára? 

 
Igen, 

gyakran 
Igen, 
néha 

Általában 
nem 

Nincsenek 
ilyen 

kiadásaik 

Nem 
válaszolt 

A. élelmiszerek 1 2 3 0 9 
B. lakhatás költségei 1 2 3 0 9 
C. tisztálkodó szerek 1 2 3 0 9 
D. ruházat 1 2 3 0 9 
E. utazás 1 2 3 0 9 
F. gyógyszer, ápolás 1 2 3 0 9 
G. terápia, gyógykezelés 1 2 3 0 9 
H. iskoláztatás 1 2 3 0 9 
I. orvosi kezelés 1 2 3 0 9 
J. egyéb kezelés (pl. gyógytorna) 1 2 3 0 9 
K. egyéb:………………………… 1 2 3 0 9 

 
25. Mennyire hisz abban, hogy a sérült gyermeke egészségi állapota, életminősége javítható? 
Kérjük, jelölje egy 5 fokú skálán, ahol az 1-es jelenti azt, ha egyáltalán nem hisz benne, az 5-
ös, ha teljes mértékben hisz benne. 
 Egyálta-

lán nem 
Vala-

mennyire 
Is-is 

Többnyi-
re igen 

Teljes 
mértékben 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszolt 

A. egészségi állapota 1 2 3 4 5 0 9 
B. életminősége 1 2 3 4 5 0 9 
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26. Ön mennyit tehet a sérült gyermeke életminőségének javítása érdekében? 
1 – nagyon sokat tehet 4 – keveset tehet 
2 – sokat tehet 5 – semmit sem tehet 
3 – valamennyit tehet 0 – nem tudja megítélni 9 – nem válaszolt 

 
27. Van-e a családban valakinek – gyermekén kívül – olyan panasza, sérülése, betegsége, 
amely akadályozza, illetve korlátozza a szokásos tevékenységében, pl. a munkában, 
vásárlásban, dolgai intézésében, vagy a másokkal való kapcsolattartásban? 

1 – van, éspedig: ………………………………………………............................................. 
2 – nincs 
9 – nem válaszolt 

 
28. A sérült gyermekével kapcsolatos nehéz élethelyzetben kinek a segítségére számíthat Ön? 
 
 Egyálta-

lán nem 
Vala-

mennyire 
Többnyi-

re 
Nagyon 

Nincs 
ilyen 

Nem 
válaszolt 

A. nagyszülő 1 2 3 4 0 9 
B. házastárs, élettárs 1 2 3 4 0 9 
C. munkatárs 1 2 3 4 0 9 
D. szomszéd 1 2 3 4 0 9 
E. barát 1 2 3 4 0 9 
F. gyermek 1 2 3 4 0 9 
G. rokon 1 2 3 4 0 9 
H. tanár 1 2 3 4 0 9 

…és az ő segítségükre 
mennyire számíthat? 

Egyálta-
lán nem 

Vala-
mennyire 

Többnyi-
re 

Nagyon 
Nincs 
ilyen 

Nem 
válaszolt 

I. orvos 1 2 3 4 0 9 
J. segítő foglalkozású szakember 1 2 3 4 0 9 
K. egyesület, civil csoport tagjai 1 2 3 4 0 9 
L. vallási szervezet, csoport tagjai 1 2 3 4 0 9 
M. egyéb:……………………….. 1 2 3 4 0 9 

0 – egyik sem, főleg csak saját magára számíthat 
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29. A következő állítások közül melyik jellemző és melyik nem jellemző Önre? 
 

Jellem
-ző 

Is-is 
Nem 

jellem
-ző 

Nem 
tudja 

Nem 
vá-

laszolt 
A. Befolyásolom a jövőmet. 1 2 3 0 9 
B. Inkább a mának élek, nem érdemes a jövővel 
foglalkozni, majd csak lesz valahogy. 

1 2 3 0 9 

C. Mindig sikerül megoldanom a nehéz problémákat, ha 
nagyon akarom. 

1 2 3 0 9 

D. Sokszor feladom, ha valamilyen nehézségbe ütközök. 1 2 3 0 9 
E. Általában elégedett vagyok az életemmel. 1 2 3 0 9 
F. Megkaptam az élettől azt, amit akartam. 1 2 3 0 9 
G. Néha úgy érzem, az élet nagyon elbánt velem. 1 2 3 0 9 
H. Általában érdekel mások véleménye, hogy mit 
gondolnak rólam. 

1 2 3 0 9 

I. Soha nem viszonyítom az életemet más emberekéhez. 1 2 3 0 9 
J. Úgy tűnik nekem, hogy mások könnyebben tudnak 
érvényesülni. 

1 2 3 0 9 

K. Ha valaki túlságosan barátságos velem, általában nem 
bízom benne. 

1 2 3 0 9 
 

30. Kérem, gondoljon élete egyik nehéz helyzetére! Az eseményt követő hetekben mennyire 
jellemezték Önt az alábbi állítások? 
 

Jellem
-ző 

Is-is 
Nem 

jellem
-ző 

Nem 
tudja 

Nem 
vá-

laszolt 
A. Elgondolkodtam a problémán, hogy jobban megértsem. 1 2 3 0 9 
B. Engedtem vagy egyezkedtem, hogy valami jó is 
származzon a dologból. 

1 2 3 0 9 

C. Gondoltam, minden rosszban van valami jó is, 
próbáltam derűsen felfogni a dolgokat. 

1 2 3 0 9 

D. A helyzet valamilyen kreatív, alkotó tevékenységre, 
munkára ösztönzött. 

1 2 3 0 9 

E. Más emberként kerültem ki a helyzetből – jó 
értelemben véve. 

1 2 3 0 9 

F. Igyekeztem megszabadulni a problémától egy időre, 
megpróbáltam pihenni, szabadságra menni. 

1 2 3 0 9 

G. Evéssel, ivással, dohányzással vezettem le a 
feszültségemet. 

1 2 3 0 9 

H. Nyugtatók vagy gyógyszerek szedésével próbálkoztam. 1 2 3 0 9 
I. Egy lapra tettem fel mindent, valami nagyon 
kockázatosba fogtam. 

1 2 3 0 9 

J. Egy baráttól vagy rokontól kértem tanácsot. 1 2 3 0 9 
K. Nem akartam, hogy mások megtudják, milyen nehéz 
helyzetben vagyok. 

1 2 3 0 9 

L. Másokon vezettem le a feszültséget. 1 2 3 0 9 
M. Több különböző megoldást találtam a problémára. 1 2 3 0 9 
N. Imádkoztam. 1 2 3 0 9 
O. Igyekeztem a dolgot a másik személy szempontjából 
nézni. 

1 2 3 0 9 

P. Segítő szervezethez, szakemberhez fordultam. 1 2 3 0 9 
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31. Vallásosnak tartja az Önök családját? 
1 – igen, szigorúan követem a vallásom tanításait 
2 – igen, többé-kevésbé, a magam módján 
3 – nem 
0 – nem tudja megítélni 
9 – nem válaszolt 

 

32. Részt vesznek-e a vallási közösség összejövetelein? 
1 – igen, gyakran 
2 – igen, de csak ritkán 
3 – sohasem 
9 – nem válaszolt 

 

33. Mennyire érzi igaznak a következő állításokat? 
 Nem 

Igen, 
néha 

Igen, 
mindi

g 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol

t 
A. Tudom, mi a szerepem a világban. 1 2 3 0 9 
B. Az életben sok minden okoz nekem örömöt. 1 2 3 0 9 
C. Képes vagyok megbocsátani magamnak és másoknak. 1 2 3 0 9 
D. Kétlem, hogy életemnek bármilyen jelentősége volna. 1 2 3 0 9 
E. Az értékeim és hitem vezérelnek mindennapjaimban. 1 2 3 0 9 
F. Összhangban vagyok a körülöttem élő emberekkel. 1 2 3 0 9 
G. Meg vagyok békélve helyemmel az életben. 1 2 3 0 9 
H. Szükséges, hogy magyarázatot keressünk az élet 
lényeges kérdéseire. 

1 2 3 0 9 

 
34. Most arról szeretnék néhány kérdést feltenni, milyennek ítéli gyermeke és családja 
helyzetét az egészségügyi, szociális ellátás és az oktatás szempontjából? Okoz-e komolyabb 
gondokat az Ön és családja életében az… 
 

Igen, 
gyakra

n 

Igen, 
néha 

Nem 

Nincs 
rá 

szüksé
g 

Nem 
Tudja 

Nem 
válaszol

t 

A. ha háziorvoshoz kell menni 1 2 3 4 0 9 
B. ha gyermekorvoshoz kell menni 1 2 3 4 0 9 
C. ha szakrendelésre kell menni 1 2 3 4 0 9 
D. ha kórházba kell menni 1 2 3 4 0 9 
E. ha speciális orvosi ellátást kell igénybe 
venni 

1 2 3 4 0 9 

F. ha gyógyszereket kell venni 1 2 3 4 0 9 
G. ha különleges felszerelést kell venni 1 2 3 4 0 9 
H. ha gyógytornát kell igénybe venni 1 2 3 4 0 9 
I. ha fejlesztő pedagógiát kell igénybe venni 1 2 3 4 0 9 
J. egyéb szolgáltatás esetén, éspedig: 
………………………………………………. 

1 2 3 4 0 9 
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35. Ha igen, milyen szempontból jelent problémát? 
 Gyakra

n 
jellemz
ő 

Néha 
jellemz
ő 

Nem 
jellemz
ő 

Nem 
Tudja 

Nem 
válaszolt 

A. nincs megfelelő szakorvos 1 2 3 0 9 
B. nincs megfelelő rendelés 1 2 3 0 9 
C. nincs megfelelő szolgáltatás 1 2 3 0 9 
D. hosszú a várólista 1 2 3 0 9 
E. sokba kerül az ellátás 1 2 3 0 9 
F. messze van az ellátás 1 2 3 0 9 
G. sokba kerül az utazás 1 2 3 0 9 
H. fájdalmakkal jár az utazás 1 2 3 0 9 
I. nincs megfelelő közlekedési eszköz 1 2 3 0 9 
J. kísérőre lenne szükség az ellátás 
igénybevételéhez 

1 2 3 0 9 

K. hátrányos megkülönböztetést észlel a gyermek 
állapota miatt 

1 2 3 0 9 

L. egyéb: …………………………………………... 1 2 3 0 9 
36. Mennyire elégedett azzal az ellátással, melyet gyermeke kap a következő területeken?  
 

Egyálta-
lán nem 
elégedet

t 

Kevésbé 
elégedet

t 

Általába
n 

elégedet
t 

Teljes 
mérték-

ben 
elégedet

t 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol

t 

A. háziorvosi ellátás 1 2 3 4 0 9 
B. szakorvosi ellátás 1 2 3 4 0 9 
C. kórházi ellátás 1 2 3 4 0 9 
D. speciális egészségügyi ellátás 1 2 3 4 0 9 
E. szociális ellátás 1 2 3 4 0 9 
F. oktatás, fejlesztés 1 2 3 4 0 9 
G. szabadidős tevékenység, 
közösségi lehetőségek 

1 2 3 
4 

0 9 

H. egyéb:……………………………. 1 2 3 4 0 9 
 
37. Milyen gyakran érintkezik Ön személyesen a rokonaival, barátaival vagy a 

szomszédokkal? Csak azokról szeretném kérdezni most, akikkel nem lakik együtt egy 
lakásban. Milyen gyakran… 

 
Gyakran Néha Soha 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszolt 

A. találkozik rokonaival 1 2 3 0 9 
B. beszél telefonon rokonaival 1 2 3 0 9 
C. ír levelet vagy üzenetet rokonainak 1 2 3 0 9 
D. találkozik barátaival? 1 2 3 0 9 
E. beszél barátaival telefonon 1 2 3 0 9 
F. ír levelet vagy üzenetet barátainak 1 2 3 0 9 
G. beszélget a szomszédaival 1 2 3 0 9 
H. Összesen hány rokonával tartja rendszeresen a kapcsolatot? ……… 
I. Összesen hány barátjával tartja rendszeresen a kapcsolatot? ………. 
J. Összesen hány szomszédjával tartja rendszeresen a kapcsolatot? …….. 
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38. Milyennek mondhatók az Ön által ismert, szintén sérült gyermeket nevelő családok? 
Olyanok, akik megbeszélik egymással a dolgaikat, próbálnak segíteni egymásnak, vagy 
olyanok, akik inkább a saját útjukat járják? Az alábbiak közül jelölje a legjellemzőbbet! 

1 – olyanok, akik segítik egymást 
2 – csak akkor segítik egymást, ha nagy baj van 
3 – inkább mindenki maga boldogul 
4 – nem nagyon ismerik egymást 
0 – nem tudja megítélni 
9 – nem válaszolt 

 

39. Mennyire segítőkészek az emberek ott, ahol Önök élnek? Jelölje a legjellemzőbbet! 
1 – a legtöbb ember elfogadó és az átlagosnál jobban odafigyel, segít nekünk 
2 – a legtöbb ember elfogadó 
3 – az emberek nem nagyon foglalkoznak velünk 
4 – a legtöbb ember ellenséges, lenéző, sajnálkozó velünk szemben 
0 – nem tudja megítélni 
9 – nem válaszolt 

 

40. Vállal-e Ön vagy valaki más a családban valamilyen közéleti, közösségi tevékenységet? 
1 – igen, éspedig: 

…………………………………………………………………………................ 
2 – nem 
9 – nem válaszolt 

 
41. Tagja-e Ön vagy valaki más a családban valamilyen klubnak, közösségnek a településen 
vagy máshol? Melyiknek? 

1 – igen, jelenleg is, éspedig: 
………………………………………………………………………… 

2 – korábban tagja voltam, de már nem, éspedig: 
…………………………………………………… 

3 – nem 
9 – nem válaszolt 

 
42. Végez-e Ön vagy valaki más a családban önkéntes munkát (olyan munkát, amiért nem 
fizetnek) valamilyen szervezetben a településen vagy máshol? 
 1 – igen, gyakran 
 2 – igen, néha 
  3 – nem 
  9 – nem válaszolt 
 
43. Az elmúlt öt évben tett-e Ön vagy valaki más a családban valamit annak érdekében, hogy 
saját és a hasonló helyzetű emberek gondjai megoldódjanak? 
 Igen Nem 

Nem 
válaszolt 

A. Felkereste a helyi rádiót, tévét, újságot. 1 2 9 
B. Felkereste az önkormányzati képviselőt, országgyűlési képviselőt (pl. 
elment a fogadóórájára). 

1 2 9 

C. Elment egy nyilvános fórumra, ahol Önt is érintő ügyeket tárgyaltak. 1 2 9 
D. Rendszeresen találkoztam a problémával érintettekkel. 1 2 9 
E. Támogatott egy civil kezdeményezést, amelynek célja a sérült gyerekek 
segítése, családjaik helyzetének megkönnyítése. 

1 2 9 

F. Aktív tagja lett egy civil kezdeményezésnek, amelynek célja a sérült 
gyerekek segítése, családjaik helyzetének megkönnyítése. 

1 2 9 

G. Tiltakozó megmozduláson vett részt. 1 2 9 
H. Lakógyűlésen vettem részt. 1 2 9 
I. Egyéb: ……………………………………………………………………. 1 2 9 
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44. Az elmúlt egy évben nyújtott-e Ön vagy valaki más a családban valamilyen segítséget 

környezetében valakinek? 
 
 

 
Gyakran Néha Soha 

Nem 
válaszolt 

A. pénzbeli segítség 1 2 3 9 
B. otthoni háztartási munka, bevásárlás 1 2 3 9 
C. gyerekfelügyelet 1 2 3 9 
D. beteggondozás 1 2 3 9 
E. építkezés, javító, szerelő munka 1 2 3 9 
F. ügyintézés, szállítás autóval 1 2 3 9 
G. ételt adott valakinek (zöldséget, 

gyümölcsöt, húst stb.) 
1 2 3 9 

H. ruhaneműt, tisztítószert, egyéb fogyasztási 
cikket adott valakinek 

1 2 3 9 

I. tanácsot adott, lelki segítséget nyújtott 1 2 3 9 
 
45. Mik azok a dolgok, amire a legnagyobb szüksége lenne Önnek ahhoz, hogy valamivel 
könnyebb legyen nevelnie a sérült gyermeküket? Ki tudna ebben segíteni (milyen szervezet, 
vagy kinek a feladata lenne)? Valamint, ha megvalósulna, milyen pozitívummal járna? 
 

A. Miben vár segítséget? 
……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
B. Kit ől várja a segítséget? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
C. Milyen pozitívuma lenne? 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
46. Hallott-e róla, illetve került-e kapcsolatba valaha a következő civil szervezetek 
valamelyikével? 
 
 

Hallott 
már róla 

Kapcsola
t-ba 

került 
már vele 

Rendszer
e-sen 

kapcsolat
ba kerül 

vele 

Nem 
hallott 
róla 

A.) PÉCSI DOWN ALAPÍTVÁNY 1 2 3 0 
B.) DOWN DADA SZOLGÁLAT 1 2 3 0 
C.) FOGD A KEZEM ALAPÍTVÁNY 1 2 3 0 
D.) KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY  1 2 3 0 
E.) MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT 1 2 3 0 
F.) VILÁG VILÁGOSSÁGA ALAPÍTVÁNY  1 2 3 0 
G.) DYSLEXIÁS GYERMEKEKÉRT BARANYÁBAN 

EGYESÜLET 
1 2 3 0 

H.) ÉLET-ESÉLY AUTISTÁKAT SEGÍTŐ EGYESÜLET 1 2 3 0 
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I.) FOGYATÉKKAL ÉLŐK BARANYA MEGYEI 

SPORTSZÖVETSÉGE 
1 2 3 0 

J.) HALMOZOTTAN SÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK 

EGYESÜLETE 
1 2 3 0 

K.) MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BARANYA MEGYEI 

EGYESÜLETE 
1 2 3 0 

L.) ŐK IS A MI GYERMEKEINK ALAPÍTVÁNY A SÉRÜLT 

GYERMEKEKÉRT  
1 2 3 0 

M.) SÉRÜLTEN AZ ÖNÁLLÓ ÉLETÉRT, ÉRTELMI 

FOGYATÉKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY 
1 2 3 0 

N.) SÉRÜLTEK ÉS SEGÍTŐIK EGYESÜLET 1 2 3 0 
O.) SZEMEM FÉNYE BETEG GYERMEKEKÉRT 

ALAPÍTVÁNY  
1 2 3 0 

P.) AZ EPILEPSZIÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 2 3 0 
Q.) BARANYAI VESEBETEG GYERMEKEKÉRT 

ALAPÍTVÁNY  
1 2 3 0 

R.) MAGYAR VÖRÖSKERESZT BARANYA MEGYEI 

SZERVEZETE 
1 2 3 0 

S.) SZÍVBETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 2 3 0 
T.) DIABETESES GYERMEKEKÉRT ÉS FIATALOKÉRT 1 2 3 0 
U.) NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 1 2 3 0 
V.) ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK ÉS SEGÍTŐIK ORSZÁGOS 

ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE (ÉFOÉSZ) 
1 2 3 0 

Z.) DOWN MUNKACSOPORT 1 2 3 0 
 
47. Van-e olyan civil szervezet, civil kezdeményezés a fentieken kívül, mellyel Ön vagy 
családja kapcsolatban áll? Kérjük, sorolja fel őket! 
………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
48. Amennyiben civil szervezettel, kezdeményezéssel kapcsolatban áll, mik azok a 
legfontosabb dolgok, amiben segítséget kaphat tőlük? 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

Köszönöm a türelmét, köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre! 
Ha valamilyen észrevétele van a kérdőívvel kapcsolatban, kérjük, mondja el (írja le)! 
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3. sz. melléklet: Az egészségügyi civil szervezetek  körében készített 
hatékonyság-vizsgálat során használt interjús kérdé ssor 

 
KÉRDÉSSOR 

 
A kutatást a PTE Egészségtudományi Karán működő Down-munkacsoport és a BTK Szociológia 
Tanszéke közösen végzi. Vizsgálatunk során a dél-dunántúli és budapesti egészségügyi civil 
szervezetek vezetőit, képviselőit kérdezzük szervezetük működéséről. Arra vagyunk elsősorban 
kíváncsiak, hogy hogyan értékelik a szervezetek a civil szférát érő új kihívásokat, közülük is a 
hatékonyságra, eredményességre vonatkozó elvárásokat, és hogyan tudnak ezeknek megfelelni. 
A beszélgetést magnóra vesszük, az anyagot bizalmasan kezeljük. 
A szervezet jobb megismerése céljából a hosszas részletkérdéseket egy kérdőívben gyűjtöttük 
össze, melyet itt hagynék, és arra kérem, hogy töltse/töltsék ki. Ha módjukban áll, kérem, 
csatoljanak a kérdőívhez egy másolatot az alapító okiratból és a szervezeti és működési 
szabályzatból. 
 
I. Bevezető 
 
1. Kérem mutassa be, milyen célból alapították a szervezetet? Mi volt létrejöttének legfőbb 
indítéka? (ha nem formális szervezet, akkor a társaság, klub stb. megalakulása) 
2. Változtak-e a megalakulás óta ezek a célok? 

Ha igen, milyen irányban? Milyen új feladatok, tevékenységek kapcsolódtak, mik 
szűntek meg? Rögzítették-e ezt a küldetési nyilatkozatban, okiratban? 

3. Értékelje, milyen mértékben tudják megvalósítani azokat a célokat, értékeket, amiért a 
szervezet létrejött? 
4. Mi a szervezet fő tevékenységi köre? 
5. Mely társadalmi csoport megsegítése a szervezet célja? Milyen formában segíti a 
szervezet ezeket az embereket, csoportokat? 
6. Mire terjed ki a saját szervezetük egészségügyi tevékenysége? 
7. Melyek a szervezet legfontosabb jövőbeli céljai? Törekednek-e új szolgáltatások, 
ellátások, tevékenységek kialakítására? 
8. Melyek a leggyakrabban felmerülő problémák feladataik elvégzése, céljaik 
megvalósítása során? 9. Milyen kihívások érintik legérzékenyebben a szervezetet a változó 
világban? (Ha itt mond valamit, azokról részletesebben kellene faggatni, mit ért rajta, 
pontosítsa!) 
 
II. A teljesítmény szubjektív értelmezése és értékelése 

 
1. Mit tart a szervezetük, munkájuk eddigi legnagyobb sikereinek? 
1.b. Mit tart a szervezetük 3 legerősebb jellemzőjének? És mit a 3 leggyengébb 
jellemzőjének? 
2. Hogyan ítéli meg szervezetük elismertségét, hírnevét? 
3. a. Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy minél többen tudomást szerezzenek 
a szervezetről? 
3. b. Vannak-e kiadványaik, ismertetőik magukról? Működtetnek-e honlapot, újságot? 

Ha igen: milyen intézményekhez, kikhez juttatják el ezeket? Kik olvassák az 
újságot, kik látogatják a honlapot? 

4. Mit gondol, mitől lesz hatékony, eredményes egy civil szervezet? 
5. Milyen és mekkora különbségeket lát az általa ismert civil szervezetek között, azok 
eredményessége, hatékonysága tekintetében? 
6. Mit gondol, mitől válhat eredményessé, hatékonnyá saját szervezetük? 
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7. Miket tesznek (terveznek tenni) szervezetük nagyobb hatékonysága érdekében? 
8. Fontosnak tartja-e, hogy a civil szervezetek valamilyen módon mérni tudják az 
eredményességet, hatékonyságot? 
9. Milyen fajta segítségre, információra lenne szüksége ehhez a szervezeteknek? 
10. Fontosnak tartja-e, hogy a civil szervezetek meg tudják mutatni a külvilágnak, hogy 
eredményesen, hatékonyan működnek? 
11. Fel tudna-e sorolni olyan szervezeteket (konkrétan), akik megítélése szerint jó 
gyakorlatot mutatnak be, eredményesen, hatékonyan tudnak működni? 
12. Mit gondol, milyen segítségre, változásra volna szükség, hogy az egészségügyi civilek 
még hatékonyabban működjenek? 
 
III. Kapcsolatrendszer 
 
Most a szervezetük kapcsolatrendszeréről kérdezném. 
1. Fontosnak tartja-e a szervezetük külső kapcsolatait? Milyen más szervezettel, 

intézménnyel állnak kapcsolatban rendszeresen, illetve esetenként? (Mondjon minél 
több konkrét példát!) 

2. Milyen céllal keresik az együttműködést velük? 
3. Milyen elvárásaik vannak a többi intézménnyel, szervezettel kapcsolatban? 
4. Mi jellemzi ezeket a kapcsolatokat? Milyen téren jó az együttműködés? Milyen téren 

nem jó? 
5. Kerültek-e már konfliktusba más intézménnyel, szervezettel? Mi volt ennek az oka? Mit 

gondol, mit tud tenni a szervezet az esetleges konfliktusok megelőzése érdekében? 
6. Nyújt-e bármilyen segítséget a szervezet a tagoknak, segítőknek abban, hogy az 

esetleges konfliktusokat kezelni tudják? 
7. Milyen tevékenységeket végeznek, milyen eszközöket használnak fel a kapcsolati körük 

kiszélesítése érdekében? 
8. Végeznek-e közfeladatot? 

Ha igen: Milyen formában? Szerződéses kapcsolatban állnak-e az 
önkormányzattal? Ki volt a kezdeményező, ki kereste meg a másikat? Hogy ítéli 
meg, megvan-e ehhez a szükséges szakmai felkészültségük? 
Ha nem: Kívánnak-e a jövőben közfeladat-ellátásba bekapcsolódni? Miért? 

 
 
 

A) Egészségügyi/szociális intézménnyel való együttműködés esetén: 
1. Melyik intézménnyel állnak kapcsolatban? 
2. Hogyan jellemezné ezt a kapcsolatot? 
3. Előfordult-e valamilyen konfliktus (eltérő nézetek, érdekek, szakmai 

kompetenciák stb.)? Mit tehet szerinte a szerezet ezeknek a konfliktusoknak a 
megelőzése érdekében? 

4. Miért fontos ez a kapcsolat a szervezetük számára? 
5. Mik azok a napi munka során felbukkanó problémák, amiket az intézménnyel 

együttműködve meg kell oldani? 
6. Milyen az intézményi vezetéssel folytatott együttműködés, kapcsolat? 
7. Hogyan oszlanak meg a feladatok és a felelősségi körök? 
8. Milyen feltételeknek kell megfelelni a szervezetnek, hogy együttműködés 

jöhessen létre köztük és az egészségügyi/szociális intézmények között? 
9. Mit vár el a szervezet az egészségügyi, szociális intézményektől, dolgozóktól? 
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B) Nonprofit szervezetekkel való együttműködés esetén: 
1. Fontosnak tartják-e, hogy munkájuk során más civil szervezetekkel is 

kapcsolatban álljanak? Miért? 
2. Sorolja fel, munkájuk során milyen nonprofit szervezettel kerülnek kapcsolatba 

rendszeresen, illetve esetenként? 
3. Miben tudnak egymásnak segíteni? 
4. Hogyan ítéli meg ezeket a kapcsolatokat? 
5. Hogyan jellemezné a helyi szervezetek közötti kapcsolatokat: inkább 

együttműködő, vagy inkább versengő? 
6. Milyen segítségre lenne szükség a civil kapcsolatok előmozdítására? 
7. Jónak tartaná-e, ha működne egyfajta ernyőszervezet a civilek felett, azok 

segítése céljából? 
 

C) Az önkormányzattal való együttműködés esetén: 
1. Milyennek ítéli a kapcsolatukat az önkormányzattal? 
2. Mik azok a napi munka során felbukkanó problémák, amiket a várossal 

együttműködve meg kell oldani? 
3. Előfordult-e valamilyen konfliktus (eltérő nézetek, érdekek, szakmai 

kompetenciák stb.)? Mivel kapcsolatban? 
4. Milyennek ítéli az önkormányzati vezetéssel folytatott együttműködést? 
5. Hogyan oszlanak meg a feladatok és a felelősségi körök? 
6. Milyen feltételeknek kell megfelelni a szervezetnek, hogy együttműködés 

jöhessen létre köztük és az önkormányzat között? 
7. Mit vár el a szervezet, hogy együttműködés jöhessen létre köztük és az 

önkormányzat között? 
8. Fontosnak tartják-e, hogy bekapcsolódjanak az önkormányzat döntéshozatali 

munkájába is? 
9. Bekapcsolódik-e a szervezet és hogyan az önkormányzat döntéshozatali 

munkájába? Tudna-e mondani példát az érdekérvényesítésre: milyen ügyben, 
milyen módon léptek fel eddig? 

 
IV. Vezetési-szervezési szempontok 
 
TERVEZÉS, IRÁNYÍTÁS 
1. Rendelkezik-e a szervezet stratégiai tervvel? 
2. Milyen módon alakítják a tevékenységüket, programjukat? 

a. Ki dolgozza ki? 
b. Van-e a munkatársaknak beleszólása? 
c. Kiknek a véleményét kérdezik meg? 

3. Milyen módon szabályozzák saját tevékenységüket, programjaikat? 
 
HUMÁN T ŐKE, INFRASTRUKTÚRA 
1. Milyennek ítéli meg a szervezetben dolgozók, segítők képzettségét, kompetenciáját? 
2. Milyennek ítéli meg a szervezet infrastrukturális, technikai ellátottságát? 
3. Működtet-e a szervezet bármilyen teljesítményértékelési rendszert munkatársai körében? 
4. Működtet-e a szervezet bármilyen ösztönzési, jutalmazási rendszert munkatársai 
körében? 
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FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, PÉNZÜGYEK 
1. Mekkora forrásból gazdálkodik a szervezet? Honnan származnak a források? Mennyire 
kiszámítható ez? 
2. Szoktak-e adományokat kapni? 

a. Kitől? 
b. Milyen módon tudnak adományokat gyűjteni? 
c. A kapott támogatásokat mire használják fel? 
d. Fontosnak tartja-e, hogy tájékoztassák az adományozókat támogatásaik 
hasznosulásáról, eredményességéről? Ha igen, milyen lehetőségeik vannak erre? 

3. Nyújt-e valamilyen támogatást a szervezet? 
Ha igen: milyen formában? Támogatásait a szervezet milyen elvek és elosztási 
mechanizmusok szerint nyújtja? 

4. Hirdettek-e meg valaha pályázatot valamilyen céltámogatásra vagy programra? 
Ha igen: mi volt a pályázatok elbírálásának módja? Honnan lehet értesülni a 
szervezet által meghirdetett pályázati lehetőségekről? Milyen módon tájékozódnak 
tevékenységük, támogatásaik hasznosulásáról, eredményességéről? 

 
AZ „ÜGYFÉL” 
1. Méri-e, keres-e visszajelzést valamilyen módon a szervezet a támogatottak/képviseltek 
elégedettségéről? 
2. Milyen kapcsolatban állnak a kliensekkel? 
3. Van-e módjuk a klienseknek arra, hogy javaslatokat tegyenek a szervezet munkáját 
illetően? 

Ha igen: Ezeket figyelembe tudják-e venni? Szerveznek-e fórumot, ahol az 
ügyfelek elmondhatják javaslataikat? 
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4. sz. melléklet: Az egészségügyi civil szervezetek  körében készített 
hatékonyság-vizsgálat interjúinak elemzése során ha sznált változók és 
kódkategóriák 
 
1. A szervezet  1.1 Milyen célból alapították a szervezetet? Ki hozta létre? 
1. érintett szülők/betegek hozták létre önsegítés céljából 
2. önkormányzat hozta létre közfeladat ellátása céljából 
3. egészségügyi intézmény vagy annak egy osztálya hozta létre forrásszerzés céljából 
(dolgozók továbbképzése, műszerek beszerzése stb.) 
4. egyéb 
1.2 Változtak-e a megalakulás óta ezek a célok? 
1. változtak és folyamatos az igény a változásra, megújulásra, bővülésre 
2. nem változtak, de lenne rá igény, szándék 
3. nem változtak és nincs is rá igény 
 1.3 Rögzítették-e ezt a küldetési nyilatkozatban, okiratban? 
1. igen 
2. nem, de kellene (csak drága, macerás stb.) 
3. nem, ezt nem tartják fontosnak 
1.4 Milyen mértékben tudják megvalósítani a célokat 
Tudja-e értelmezni a kérdést? 
1a. nem tudja értelmezni 
1b. valamit mond, de nem indokolja 
1c. értelmezi a kérdést, indokolja is, foglalkoztatja őket, hogy valamilyen módon értékeljék 
azt, hogy milyen mértékben tudják céljaikat megvalósítani 
Ha tudta értelmezni: 
2a. teljes mértékben elégedett 
2b. relatíve elégedett („ami tőlünk telt, azt megtettük”) 
2c. nem elégedett, és magyarázatként elsősorban külső okokat sorol fel 
2d. nem elégedett, és magyarázatként saját magukban keresi az okokat 
1.5 Mi a szervezet fő tevékenységi köre? (Több kód is adható) 
1. érdekvédelem 
2. szolgáltatás 

1. gyógyszer, tápszer beszerzése 
2. gyógytorna 
3. fejlesztés, képzés, gyógypedagógia 
4. szállítás 
5. táboroztatás, szabadidős programok szervezése 
6. foglalkoztatás 
7. segédeszközök beszerzése 
8. ügyintézés, jogsegély, pályázatok kitöltése, igazolások beszerezése, kérelmek 
megírása 
9. közösségi élet szervezése, a tagok közti kapcsolattartás segítése 
10. anyagi segítség, segély a rászorulóknak  
11. orvosi vizsgálatok, kezelések, szűrések szervezése 
12. gyerekvigyázás 

3. műszerek, segédeszközök beszerzése 
4. orvosok, egészségügyi dolgozók munkájának, képzésének elősegítése 
5. egészségfejlesztés, egészséges életmódra tanítás, megelőzés 
6. egyéb 
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1.6 Mely társadalmi csoport megsegítése a szervezet célja? (Több kód is adható) 
0. semmilyen 
1. betegek/fogyatékosok és családtagjaik 
2. a betegek/fogyatékosok közül csak a rászorultak (anyagi segély stb. esetében) 
3. orvosok, egészségügyi dolgozók 
4. a lakosság egésze általában 
5. gyerekek, fiatalok (nem csak betegek) 
6. idősek (nem csak betegek) 
7. egyéb 
1.7 Milyen formában segíti a szervezet ezeket az embereket, csoportokat? (Több kód is 
adható) 
1. érdekvédelem (képviseli őket) 
2. anyagi támogatás 
3. természetbeni támogatás 
4. személyes segítségnyújtás, szolgáltatás 
5. egyéb 
1.8 Mire terjed ki a saját szervezetük egészségügyi tevékenysége? (Több mód is adható) 
0. nincs ilyen 
1. érdekvédelem 
2. szolgáltatás 

1. gyógyszer, tápszer beszerzése 
2. gyógytorna 
3. fejlesztés, képzés, gyógypedagógia 
4. szállítás 
5. táboroztatás, szabadidős programok szervezése 
6. foglalkoztatás 
7. segédeszközök beszerzése 
8. ügyintézés, jogsegély, pályázatok kitöltése, igazolások beszerezése, kérelmek 
megírása 
9. közösségi élet szervezése, a tagok közti kapcsolattartás segítése 
10. anyagi segítség, segély a rászorulóknak  
11. orvosi vizsgálatok, kezelések, szűrések szervezése 
12. gyerekvigyázás 

3. műszerek, segédeszközök beszerzése 
4. orvosok, egészségügyi dolgozók munkájának, képzésének elősegítése 
5. egészségfejlesztés, egészséges életmódra tanítás, megelőzés 
6. egyéb 
1.9 Melyek a szervezet legfontosabb jövőbeli céljai? Törekednek-e új szolgáltatások, 
ellátások, tevékenységek kialakítására? 
0. nem 
1a. kisebb dolgok megvalósítására törekszenek (kis lépések) 
1b. nagy projektek megvalósítására is törekszenek (nagy lépések) 
Ha igen, mit: 

2a. érdekvédelem terén 
2b. szemléletváltás, tanulás, fejlődés terén 
2c. a szolgáltatások bővítése terén 
2d. egyéb téren 

Ha igen, hogyan: 
3a. egyedül 
3b. másokkal 
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1.10 Melyek a leggyakrabban felmerülő problémák feladataik elvégzése, céljaik 
megvalósítása során? (Több kód is adható) 
1. pénzhiány, anyagi kiszolgáltatottság, ingadozó-kiszámíthatatlan bevételek 
2. pályázati rendszer visszásságai: túl nagy humánerőforrás igénye van, túl nagy önerő 
kell, személyes kapcsolatok fontossága, átláthatatlan az elbírálás + megkérdőjelezhető a 
bírálók szakmai hozzáértése, igazságtalan a rendszer 
3. nem mindenkit tudnak elérni, akik segítésére a szervezet létrejött, vagy ha elérik, nem 
tudják bevonni őket 
4. humánerőforrás hiánya: nincs alkalmazott, kevés a segítő, a tagok nehezen 
aktivizálhatók, sok az adminisztráció, az ügyintézés 
5. a civileket nem elfogadó, nem segítő társadalmi környezet 
6. a betegeket, fogyatékosokat nem segítő, nem elfogadó társadalmi környezet 
7. a többi civillel nem jó a kapcsolat, a nonprofit szférában lévő visszásságok, 
konfliktusok, versenykörnyezet 
8. politikai támogatottság hiánya 
9. más intézményekkel (eü., szociális int., önkormányzat, minisztérium, APEH stb.) való 
konfliktusok  
10. egyéb 
1.11 Milyen kihívások érintik legérzékenyebben a szervezetet a változó világban? 
1. a nonprofit szektorra vonatkozó megállapításokat tesz 
2. a saját tevékenységükre vonatkozó kihívásokat említ (pl. a vakok esetében 
akadálymentesítés nélkül nem tudnak közlekedni stb.) 
3. az előző (1.10) kérdést ismétli meg – ugyanaz mint 1.10-nél 
4. egyéb 
5. nem tudja értelmezni 
 
2. A teljesítmény szubjektív értelmezése és értékelése 
2.1 Mit tart a szervezetük, munkájuk eddigi legnagyobb sikereinek? (Több kód is adható) 
1. anyagi gyarapodás 
2. egyre többet pályáznak 
3. régóta fennállnak és működnek, fenn tudtak maradni 
4. a betegek/fogyatékosok/rászorultak visszajelzéseit (jó a közösség, örülnek, fejlődnek 
stb.) 
5. ismertség, elismertség 
6. a kitűzött céljaikat meg tudták valósítani 
7. egyéb 
8. nem tudja értelmezni 
2.2 Mit tart a szervezetük 3 legerősebb jellemzőjének? (Több kód is adható) 
1. összetartó közösség, elfogadó, humánus környezet 
2. jó kommunikáció, jól szervezettség 
3. vezető(ség) munkája, kitartó, karizmatikus személy(ek) 
4. a megvalósított programok 
5. sok embernek tudnak segíteni 
6. érdekvédelem, sok dolgot kiharcoltak 
7. hazai és nemzetközi kapcsolatok 
8. ismertség, elismertség 
9. forrásszerző képesség 
10. változni tudás (önképzés, fejlődés) 
11. szakmaiság, minőségi szolgáltatás 
12. egyéb 
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13. nem tudja értelmezni 
2.3 És mit a 3 leggyengébb jellemzőjének? (Több kód is adható) 
1. ismertség hiánya, bezárkózás, nem tudják megmutatni magukat 
2. nem megfelelő vezetés (pl. egyszemélyes vezetés vállán túl nagy teher) 
3. kevés pénz, nem kielégítő forrásszerző munka 
4. a megcélzott társadalmi csoportnak csak egy kis részét tudják elérni, sokakat nem 
5. nem tudják aktivizálni a tagokat, kevés az önkéntes segítő, aki tevékenykedik a 
szervezetben 
6. nem versenyképesek a többi szervezettel szemben 
7. egyéb 
8. nem tudja értelmezni 
2.4 Hogyan ítéli meg szervezetük elismertségét, hírnevét? 
1. csak belső körben jó (a tagok, rászorultak és családjaik ismerik, szeretik) 
2. külső körben jó (mások, a szakma, a többi szervezet elismeréssel van feléjük) 
3. belső és külső körben is jó 
4. nem megfelelő egyik téren sem 
5. nem tudja értelmezni 
2.5 Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy minél többen tudomást szerezzenek a 
szervezetről? 
1. konkrét lépéseket tesznek 

1. konferenciákra járnak 
2. tévé, rádió, sajtó szerepléseket vállalnak 
3. kiadványokat osztanak, honlapot szerkesztenek 
4. több rendezvényt szerveznek és mások rendezvényein is ott vannak 
5. egyéb módon 

2. nem tesznek lépéseket, de szeretnének (vannak elképzeléseik) 
3. nem tesznek lépéseket és nem is szeretnének 
2.6 Vannak-e kiadványaik, ismertetőik magukról? Működtetnek-e honlapot, újságot? 
(Több kód is adható) 
1. szórólap 
2. füzet, könyv 
3. honlap 
4. rendszeresen megjelenő hírlevél, újság 
5. CD, DVD 
6. egyéb 
2.7 Milyen intézményekhez, kikhez juttatják el ezeket? Kik olvassák az újságot, kik 
látogatják a honlapot? (Több kód is adható) 
1. csak tagoknak 
2. a tagokon keresztül eljut sokfelé, továbbadják 
3. orvosoknak, egészségügyi, szociális dolgozóknak 
4. önkormányzathoz, minisztériumokhoz 
5. civil szervezeteknek 
6. egyéb 
2.8 Mit gondol, mitől lesz hatékony, eredményes egy civil szervezet? (Több kód is adható) 
1. anyagilag erős, sok bevétele van, sokat tud pályázni, sok támogatót tud szerezni 
2. a vezető(k)től függ 
3. attól függ, hogy tud-e önkénteseket, segítőket toborozni, akik valóban dolgoznak 
4. össze tudják tartani a szervezetet mint közösséget 
5. kapcsolatoktól függ 
6. attól függ, mennyire kitartóak, lelkesek 
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7. vannak céljai és a kitűzött célokat meg is tudják valósítani 
8. képzettség, szakmai hozzáértés, széles látókörűség, nyitottság megléte 
9. egyéb 
2.9 Milyen és mekkora különbségeket lát az általa ismert civil szervezetek között, azok 
eredményessége, hatékonysága tekintetében? 
0. nem ismeri a többi szervezetet, nem foglalkozik velük 
1. ismeri a többi civil szervezetet, de nem tud összehasonlítást tenni köztük 
2. a társadalmi hasznosságuk, tevékenységük jellege közti különbségeket emeli ki 
3. a régi, nagy szervezetek előnyeit hangsúlyozza (bebetonozott szervezetek jó helyzetben) 
4. politikai előnyöket emel ki 
5. egy-egy rendezvényt, programot emel ki, ez alapján értékeli „ügyesnek” a másik 
szervezetet 
6. anyagilag erős, sok bevételből gazdálkodó, nagy programokat megvalósító, széles 
bázissal rendelkező szervezeteket emel ki – ellentétben a kicsikkel 
7. ismert, nagy nyilvánosságot kereső szervezeteket emeli ki (akikről sokat hallunk) - és 
vannak kevésbé ismertek 
8. egyéb különbséget említ 
2.10 Mit gondol, mitől válhat eredményessé, hatékonnyá saját szervezetük? (Több kód is 
adható) 
1. társadalmi aktivisták számának növelése 
2. tagok, saját segítőik, aktivistáik elérése, motiválása, bevonása, képzése 
3. több anyagi forrás szerzése 
4. több és többféle szakember részvétele a munkájukban 
5. jobb vezetés, hatékonyabb menedzsment 
6. civil kapcsolatok, együttműködések bővítése 
7. a többi intézménnyel (eü., szociális, önk.) való kapcsolat javítása  
8. a civilek politikai pozíciójának, elismertségnek, támogatásának növelése, 
érdekérvényesítő képesség javítása 
9. egyéb 
10. nem tudja 
2.11 Miket tesznek (terveznek tenni) szervezetük nagyobb hatékonysága érdekében? 
0. semmit 
1. semmit, ennek oka külső 
2. semmit, ennek oka belső 
3. tesznek érte, vannak terveik 
2.12 Fontosnak tartja-e, hogy a civil szervezetek valamilyen módon mérni tudják az 
eredményességet, hatékonyságot? 
1. nem látja értelmét, egy civil szervezetnek nem ezzel kell foglalkoznia 
2. fontosnak és megvalósíthatónak tartja 
3. fontosnak, de nehezen megvalósíthatónak tartja (nem vagy nehezen lehet csak mérni) 
4. nem tudja 
5. egyéb 
2.13 Milyen fajta segítségre, információra lenne szüksége ehhez a szervezeteknek? (Több 
kód is adható) 
1. civil fórum, találkozások, tapasztalatcsere, információ 
2. anyagi segítség 
3. több önkéntes munka, tagok aktivizálása 
4. egy alkalmazott felvétele a szervezethez, aki az ügyintézéssel foglalkozna 
5. egyéb 
6. nem tudja 
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2.14 Fontosnak tartja-e, hogy a civil szervezetek meg tudják mutatni a külvilágnak, hogy 
eredményesen, hatékonyan működnek? 
1. igen 
2. nem 
3. nem tudja 
2.15 Fel tudna-e sorolni olyan szervezeteket (konkrétan), akik megítélése szerint jó 
gyakorlatot mutatnak be, eredményesen, hatékonyan tudnak működni? 
1. egy-egy szervezetet említ 
2. sok szervezetet említ 
3. nem ismeri a szervezeteket 
 
Akit felsorol, azért, mert: (Több kód is adható) 
1. együttműködik velük, vannak közös programjaik, szolgáltatásaik 
2. ismertek, híresek, sokat szerepelnek nyilvánosság előtt 
3. anyagilag, szervezetileg erősek 
4. jó programokat valósítanak meg 
5. személyes ismerőst említ, akinek a munkáját elismeri 
6. egyéb 
7. nem indokolja, hogy miért őket említette 
2.16 Mit gondol, milyen segítségre, változásra volna szükség, hogy az egészségügyi 
civilek még hatékonyabban működjenek? (Több kód is adható) 
1. civil fórum, találkozások, tapasztalatcsere, információ 
2. anyagi segítség 
3. kapcsolatok kiépítése az eü., szociális ellátórendszeren belül, az intézmények, orvosok 
és civilek között 
4. munkájuk erkölcsi elismertsége 
5. politikai támogatás, érdekérvényesítés 
6. nyilvánosság, a társadalom ismerje meg őket 
7. egyéb 
8. nem tudja 
3. Kapcsolatrendszer 
3.1 Fontosnak tartja-e a szervezetük külső kapcsolatait? Milyen más szervezettel, 
intézménnyel állnak kapcsolatban rendszeresen, illetve esetenként? (Több kód is adható) 
1. nem állnak kapcsolatban más szervezettel 
2. néhány helyi civillel 
3. sok civillel (országossal, nemzetközivel is) 
4. orvosokkal, kórházzal, klinikával, gyógytornásszal, eü. szakemberrel 
5. oktatási intézménnyel, gyógypedagógusokkal 
6. szociális intézménnyel 
7. önkormányzattal 
8. nonprofit szervezettel 
9. piaci céggel, vállalattal 
10. egyéb 
3.2 Milyen céllal keresik az együttműködést velük? (Több kód is adható) 
1. érdekérvényesítés erősítése miatt 
2. személyes kapcsolatok előnyei miatt 
3. jó színvonalú szolgáltatásokat várnak 
4. kölcsönös segítségnyújtás, együttműködés, kölcsönös előnyök miatt 
5. közösen pályáznak 
6. egyéb 
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3.3 Milyen elvárásaik vannak a többi intézménnyel, szervezettel kapcsolatban? (Több kód 
is adható) 
1. nincsenek elvárásaik, mert nem lehetnek (kiszolgáltatottság) 
2. nincsenek elvárásaik (csak, mert nem gondolkodnak ezen) 
3. kölcsönös segítségnyújtás 
4. anyagi előnyök 
5. személyes kapcsolatokból származó előnyök 
6. empátia, türelem, másság elfogadása, egyenlő bánásmód 
7. egyéb 
3.4 Mi jellemzi ezeket a kapcsolatokat? 
1. jó 
2. kisebb konfliktusok 
3. gyakori konfliktusok 
4. nem értelmezi 
3.5 Kerültek-e már konfliktusba más intézménnyel, szervezettel? Mi volt ennek az oka? 
(Több kód is adható) 
0. nem 
1. érdekellentétek - a beteg, fogyatékos ember érdekeit kellett megvédeni: 

1a. más civillel szemben 
1b. orvossal, szociális szakemberrel, pedagógussal szemben 
1c. önkormányzattal, minisztériummal szemben 
1d. rokkantosítási bizottsággal, egyéb hivatalos szervvel szemben 
1e. szülővel, családtagokkal szemben 
1f. egyéb esetben 

2. szakmai féltékenység, irigység 
3. anyagi torzsalkodás 
4. párhuzamosságok (ugyanarra a pályázatra pályáztak, ugyanolyan programot terveztek) 
5. kiüresedett kapcsolat megszüntetése, ami csak névleges, voltaképp nem működik 
6. egyéb 
3.6 Mit gondol, mit tud tenni a szervezet az esetleges konfliktusok megelőzése érdekében? 
0. semmit, mert nincsenek konfliktusok, nincs rá szükség 
1. nincs elképzelése erről 
2. főleg alkalmazkodás, kompromisszum (sokszor az anyagi kiszolgáltatottság miatt, 
illetve az orvosokkal egyéb szakemberekkel szemben a szakmai tudás hiányában) 
3. felkészülés, tudatos tevékenység a konfliktusok elkerülésére érdekében  
4. erélyes fellépés, „csak azért is” 
5. egyéb 
3.7 Nyújt-e bármilyen segítséget a szervezet a tagoknak, segítőknek abban, hogy az 
esetleges konfliktusokat kezelni tudják? 
1. nem tartja szükségesnek 
2. szükségesnek tartja, de nem tudja milyen módon lehetne 
3. szakember bevonását tartaná szükségesnek 
4. spontán módszereket találnak ki 
5. nem tudja értelmezni 
3.8 Milyen tevékenységeket végeznek, milyen eszközöket használnak fel a kapcsolati 
körük kiszélesítése érdekében? (Több kód is adható) 
0. semmilyet 
1. személyes ismeretségen keresztül bővítik a kapcsolatokat 
2. internet, saját honlap, kiadványok eljuttatása 
3. sajtó, róluk megjelent írások 
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4. rádiós, tévés szereplések 
5. konferenciákon való részvétel 
6. tudományos publikálások 
7. egyéb 
3.9 Végeznek-e közfeladatot? 
0. nem és nem is tervezik 
1. nem, de már próbálkoztak, csak elutasították őket 
2. nem, de szeretnének, csak még nincsenek meg a megfelelő feltételek hozzá 
3. igen 
3.10 Kívánnak-e a jövőben közfeladat-ellátásba bekapcsolódni? Miért? 
1. igen, tervezik 
2. nem 
3. nem tudja még 
3.11 Hogyan értékeli a civil szervezetek közti kapcsolatokat? 
0. nincs köztük kapcsolat 
1. inkább kooperatív 
2. inkább versengő (oka: anyagi forrásokért való verseny, érdekellentét - nemcsak anyagi 
természetű) 
3. nem is kooperatív, nem is versengő, mindenki teszi a dolgát 
4. egyéb 
 

4. Vezetési-szervezési szempontok 
4.1 TERVEZÉS, IRÁNYÍTÁS 
4.1a Rendelkezik-e a szervezet stratégiai tervvel? 
0. nem tudja, hogy mi az 
1. nincs ilyen 
2. van ilyen, és írásban rögzítik 
3. van ilyen, de csak szóbeli tervek születnek a megbeszéléseken 
4.1b Milyen módon alakítják a tevékenységüket, programjukat? 
1. egy személyben a vezető alakítja ki (a tagokkal csak jóváhagyatja maximum) 
2. a kuratórium közösen alakítja ki 
3. a tagokat is megkérdezi a vezető, és együtt alakítják ki 
4. egyéb 
4.1c Milyen módon szabályozzák saját tevékenységüket, programjaikat? 
1. írott normák szabályozzák 
2. nem írott normák szabályozzák (így szoktuk tenni, megszokás) 
3. nem szabályozzák, mert nem tartják szükségesnek 
4. nem szabályozzák, mert nem tudják, hogyan tegyék 
5. egyéb módon 
6. nem tudja 
4.2 HUMÁN TŐKE, INFRASTRUKTÚRA 
4.2a Milyennek ítéli meg a szervezetben dolgozók képzettségét, kompetenciáját és 
munkáját? 
1. jó a csapat, kiépült kapcsolatrendszerek, olajozott működés 
2. több szakember kellene, de nem tudják megfizetni, önkéntesen pedig kevesen vállalják a 
segítést 
3. a társadalmi munkát végzők (tagok, betegek és családjaik) nehezen motiválhatóak 
tanulásra, (ön)képzésre 
4. nincs idejük civil tevékenységre 
5. egyéb 
6. nem tudja 
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4.2b Milyennek ítéli meg a szervezet infrastrukturális, technikai ellátottságát? 
1. nem jó, és nagyon nehezen boldogulnak 
2. nem jó, de elboldogulnak 
3. viszonylag jó 
4. jó 
5. nem tudja 
4.2c Működtet-e a szervezet bármilyen teljesítményértékelési rendszert munkatársai 
körében? 
1. nem 
2. nem és nem is tartja szükségesnek 
3. igen 
4. nem tudja 
4.2d Működtet-e a szervezet bármilyen ösztönzési, jutalmazási rendszert munkatársai 
körében? 
1. nem tartja szükségesnek 
2. jutalmak vannak 
3. szóbeli elismerések vannak 
4. egyéb 
5. nem tudja 
4.3 FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, PÉNZÜGYEK 
4.3a Mekkora forrásból gazdálkodik a szervezet? 
1. az összeg (ha tól-ig, akkor az átlag) 
2. nem lehet meghatározni, folyton változó 
3. nem mondja meg 
4.3b Honnan származnak a források? (Több kód is adható) 
1. állami, önkormányzati támogatás 
2. NCA 
3. 1% 
4. tagdíj 
5. magánadományok 
6. céges, vállalati adományok (gyógyszercég is) 
7. más civil szervezet adománya 
8. külföldi adományok 
9. pályázatok 
10. egyéb 
11. nem tudja 
4.3c Mennyire kiszámítható ez? 
1. egyáltalán nem 
2. többnyire állandó 
3. minden évben ugyanannyi 
4. nem tudja 
4.3d Szoktak-e adományokat kapni? 
1a. nem szoktak 
1b. ritkán, nagyon esetleges, főleg ismerősöktől 
1c. gyakran kapnak adományokat, sok helyről 
 
2a. nem szoktak visszajelezni, hogy mire használják az adományokat 
2b. beszámolnak róla (elmondják, leírják) az adományozóknak, hogy mire használják 
2c. meghívják rendezvényeikre, programjaikra az adományozókat, kiadványaikból 
küldenek nekik 
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4.3e Nyújt-e valamilyen pénzbeli vagy természetbeni támogatást a szervezet? 
1a. pénzbelit 
1b. természetbenit 
1c. mindkettőt 
1.d egyiket sem 
 
Ha adnak: 
2a. mindenkinek, aki kér 
2b. személyesen ismerik a kérvényezőt és ez alapján bírálják el a kérelmet 
2c. kidolgozott elosztási elveik vannak (pályázni kell stb.) 
2d. esetleges elosztási mechanizmusok alapján adják 
4.3f Hirdettek-e meg valaha pályázatot valamilyen céltámogatásra vagy programra? 
1. igen, nagyobbat is 
2. igen, de csak kisebbet (rajzpályázat stb.) 
3. nem 
4.4 AZ „ÜGYFÉL” 
4.4a Méri-e, keres-e visszajelzést valamilyen módon a szervezet a 
támogatottak/képviseltek elégedettségéről? 
1. nem kell külön mérni, ez természetes, úgyis elmondják 
2. külön is megkérdezik őket, fórumot szerveznek, kikérik a véleményüket 
3. nem tartják szükségesnek 
4. egyéb 
5. nem tudja 
4.4b Van-e módjuk a klienseknek arra, hogy javaslatokat tegyenek a szervezet munkáját 
illetően? 
1. van és tesznek is 
2. van, de nem nagyon tesznek javaslatokat 
3. nincs 
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5. sz. melléklet: Az önkormányzati képvisel ők körében készült interjús 
vizsgálatban használt kérdéssor 
 
A) A civilekkel kialakított helyi kapcsolatrendszer, a civil szervezetek megítélése 
 
1. Hogyan ítéli meg a helyi egészségügyi nonprofit szervezetek szervezettségét, 

hatékonyságát, belső viszonyait, közösség összetartó- és formáló erejét? 
2. Fontosnak tartja-e a az Önkormányzat egészségügyi civil kapcsolatait? Milyen 

szervezetekkel állnak kapcsolatban rendszeresen, illetve esetenként? 
3. Milyen céllal keresik az együttműködést velük? 
4. Milyen támogatásokat nyújt az Önkormányzat az egészségügyi civil szervezeteknek? 
5. Mik azok a napi munka során felbukkanó problémák, amiket a civilekkel 

együttműködve kell megoldani? 
6. Milyen elvárásaik vannak a civilekkel kapcsolatban? 
7. Mi jellemzi ezeket a kapcsolatokat? Milyen téren jó az együttműködés? Milyen téren 

nem jó? 
8. Előfordult-e valamilyen konfliktus (eltérő nézetek, érdekek, szakmai kompetenciák 

stb.)? Mivel kapcsolatban? 
9. Milyen feltételeknek kell megfelelni a szervezetnek, hogy együttműködés jöhessen 

létre köztük és az önkormányzat között? 
10. Fontosnak tartja-e, hogy bekapcsolódjanak az eü. nonprofit szervezetek az 

Önkormányzat döntéshozatali munkájába? Tudna-e mondani konkrét példát az 
érdekérvényesítésre: milyen ügyben, milyen módon tudtak bekapcsolódni a helyi 
nonprofit szervezetek? 

11. Milyen tevékenységeket végez, milyen eszközöket használ fel az Önkormányzat civil 
kapcsolati körük kiszélesítése érdekében? 

12. Mik lennének a nagyobb civil szerepvállalás előfeltételei az egészségügyi 
szegmensben? 

 
B) Közfeladat ellátása közfeladat-ellátási szerződéssel az egészségügyi civil szektorban 
 
A közfeladat kiszerződésének körülményei: 
� Milyen céllal keresik egymást? 
� Ki a kezdeményező? 
� Mi jellemző a lobbi folyamatra? 
� A szerződés előkészítés folyamata: milyen szinteken történik az egyeztetés, belső 

elfogadtatás, mennyire játsszanak közre belső lobbik, szakmai-politikai-személyes 
szempontok? 

� Hogyan oszlanak meg a feladatok és a felelősségi körök? 
 
A feladat-ellátáshoz biztosított erőforrások: 
� Tárgyi-dologi 
� Humán (általában rendelkezésre áll vagy átveszi a szervezet a közszférában 

dolkgozókat) 
� Pénzügyi, normatíva 
� Arányosak-e ezek a feltételek? A civil oldalon gyakran hallottuk, hogy nem arányosak 

ezek a feltételek, súlyosan alulfinanszírozottak a tevékenységek. Mi erről a véleménye? 
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Az egészségügyi közfeladat ellátásnak tapasztalatai önkormányzati részről: 
� A kontaktus fenntartása a szervezettel, a szolgáltatást igénybe vevőkkel, hasonló 

profilú intézményekkel 
� A feladat-ellátás minőségében bekövetkezett változások figyelése, mérési technikák 
� A feladat ellátásának pénzügyi vonatkozásai, gazdálkodási tapasztalatok 
� A szerződés felmondásának lehetősége, új szerződéskötés körülményei 
� Ellenőrzések módszerei, szakmai és pénzügyi szinten 
� Konfliktushelyzetek (működési anomáliák, az igénybevevők panaszai) 

 
 
 


