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Előszó 
Mottó:„A világon minden mérhető, csak ki kell  

találni hozzá a megfelelő mértékegységet.” 
 
Ez a dolgozat egy tizenöt éve elkezdett – ám be nem fejezett – munka erőfeszítéseit, 

kísérleteit és eredményeit próbálja a teljesség teljesíthetetlen igénye nélkül szintetizálni. A 

civil-önkormányzati kapcsolatrendszer átfogó statisztikai megfigyelésének szükségessége 

akkori és jelenlegi munkahelyemen, a Központi Statisztikai Hivatalban, 1996-ban egy 

szakmai beszélgetés során merült fel először. A nonprofit szektorra vonatkozó adatgyűjtések 

során megállapítást nyert, hogy a civil szervezetek kétharmada helyi hatáskörben 

tevékenykedik, így a közösségi célok elérésében, a helyi életminőség javításában, egyáltalán a 

település fejlesztésében a „természetes” partner az önkormányzat lehet. Ebből adódóan 

kézenfekvőnek tűnt akkor a javaslat, hogy ezt a létező, vagy nem létező, esetleg éppen 

kialakulófélben lévő kapcsolatrendszert érdemes lenne a statisztika eszközeivel az 

önkormányzatok oldaláról is feltérképezni. Úttörő kezdeményezésünk a hivatal vezetésének 

támogatását is elnyerte, így az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programba (OSAP) bekerült 

az a négyévenkénti adatgyűjtés, mely egyfelől e disszertáció témájának gondolati 

előkészítését szolgálta, másfelől az elemzésekhez, következtetésekhez szükséges empirikus 

hátteret biztosította. E sorok szerzője mind a három megvalósult adatfelvétel (1996, 2000, 

2004) előkészítésében, lebonyolításában, az adatok konkrét feldolgozásában és az 

eredmények értékelésében, publikálásában részt vett. Éppen e munka során merült fel, hogy 

miután az önkormányzati-civil együttműködések olyan társadalmi „munkamegosztást” is 

jelentenek, melynek során a civil szervezetek kifejezetten önkormányzati feladatokat látnak 

el, célszerű lenne a kapcsolati formákat és dimenziókat, a civil szervezetek által ellátott 

funkciókat elméleti keretben is meghatározni és ezeknek valamilyen tipológiáját is felépíteni. 

 A jelenségek vizsgálatához azonban szükséges lenne olyan indikátorrendszer 

kialakítása is, amely az együttműködés méréséhez, mennyiségi és minőségi változásának 

nyomonkövetéséhez segítséget nyújtana. Természetesen figyelembe kell venni, hogy 

általában a mutatószámok nem arra alkalmasak, hogy a vizsgált jelenségeket önmagukban 

megmagyarázzák, de eszközként szolgálnak arra, hogy a jelenségeket felszínre hozzák, 

megvilágítsák és mérhetővé, számíthatóvá tegyék. Nélkülük a tudomány csak diszkrét 

folyamatokra érvényes egyedi ok-okozati összefüggések „halmaza” lenne, jórészt spekulatív 

és főleg szubjektív megközelítésekből állna. Ahogy Max Weber fogalmaz, „... a tudomány 

először is természetesen ismereteket nyújt arról a technikáról, amelynek segítségével számítás 
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révén uralmunk alá hajtjuk az életet, a külső dolgokat csakúgy, mint az emberek cselekvését.” 

(Weber 1995:42) Jelen munkában a „számítások révén”, azokra alapozva próbáljuk meg 

ennek a bonyolult témakörnek a lehetőségeken és a terjedelem adta kereteken belüli 

feldolgozását. Fontosnak tartjuk, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati részben a használt 

és a bevezetni kívánt fogalmakat kellőképpen és egyértelműen meghatározzuk, hogy a 

későbbiekből az ezek tisztázatlanságából fakadó félreérhetőségnek elejét vegyük. Amint 

Széchenyi mondja egyik akadémiai beszédében, „valamint káros, sőt némi esetekben valódi 

átok, ha társasági és emberi viszonyainkban összekevertetnek a szerepek, szintúgy 

burjánozhatik csak rossz, sőt veszély oly intézetekbül, melyeik irányaikbul esnek s céljaikat 

vesztik. Mert egyedül tiszta fogalmak alapján fejlődhetik ki az emberi jobblét, s egyedül saját 

határaik közt szorosan mozgó intézvények érhetik el teljes virágzásukat. – Tiszta fogalmakat 

terjeszteni zavartakat pedig salakjaikbul lehetőleg kitisztítani szintoly kötelesség tehát, mint 

szükséges minden egyes intézvénynek szoros határit lehető legnagyobb szabatossággal tűzni 

ki, hahogy a közélet mezején munkás részt venni bátorkodunk, és több rosszat nem kívánunk 

életbe hozni, mint jót, és ha ábránddal be nem érjük, de sikert óhajtunk.” (Széchenyi 1981:11) 

 Reméljük, ha másban nem is a kívánt mértékben, de ebben a tekintetben sikeres lesz 

ez a tanulmány. 
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1. Bevezetés 

1.1. Problémafelvetés 

„Önkormányzunk értetek, de nélkületek!” – választotta Kákai László (2004) ezt a képletesen 

az önkormányzatok szájába adott mondatot könyve címéül. „Önkormányzunk veletek, és 

helyettetek!” – felelhetnék-e erre a helyi civil szervezetek? Erre a kérdésre nem lehet 

sommásan válaszolni. Ha Magyarországon az elmúlt húsz esztendő önkormányzati-civil 

kapcsolatrendszerére vonatkozó – mérhetetlen mennyiségű – elméleti és gyakorlati, általános 

és egyedi, empirikus és mélyinterjús vizsgálatait, elemzéseit, leírásait, esettanulmányait egy 

képzeletbeli szintézisben összegeznénk, akkor sem lehetne egységes álláspontot kialakítani a 

civil társadalom helyi hatalmi, döntéshozatali és közszolgáltató intézményrendszer 

működtetésében játszott szerepéről, annak mikéntjéről, mértékéről, és legfőképpen a helyi 

társadalmi élet minőségére gyakorolt hatásáról. A civil szervezetek közösségfejlesztő, 

szolgáltató és érdekképviseleti – horribile dictu – politikai tevékenysége és ennek jelentősége 

ugyan tagadhatatlan, de hogy ez a helyi közhatalmat ténylegesen gyakorló (párt)politikai elit 

alkotta önkormányzatokkal való együttműködés keretében, vagy a velük való konfrontálódás 

jegyében, netán az utóbbiaktól teljesen függetlenül, a civil társadalmi élet, szinte a „civil 

magánszféra” rejtett szegmenseiben zajlik-e, ez mind időben, mind földrajzilag jelentősen 

eltérhet, és változhat. S ha abban egyetértés van, hogy valamilyen szintű kapcsolat 

mindenképpen – s szinte mindenhol – létezik a két szféra között, akkor abból az is 

következik, hogy ez tárgyi, anyagi és nem anyagi jellegű, szellemi és virtuális javak áramlását 

is hordozza magában. Ez az áramlás pedig nem pusztán egyirányú allokációt jelent, hanem 

bizonyos értelemben cserét feltételez, melyben mindkét fél valamilyen szinten előnyöket vél, 

remél és jobb esetben ki is aknáz. Hovatovább, e kooperáció során olyan társadalmi haszon, 

„társadalmi hozzáadott érték” („social added value”1) is képződhet, melyből kölcsönösen 

részesülhet a helyi társadalom és az önkormányzat is. Amennyiben elméleti szinten kísérletet 

tehetünk ennek a folyamatnak az elemzésére, úgy teljesen érthetően vetődik fel az a kérdés, 

hogy ennek hatása, eredménye mérhető-e.  

 Más szavakkal, ha a helyi önkormányzatok és civil szervezetek kapcsolatrendszerének 

feltérképezésére, leírására vállalkozunk, két egymástól – legalábbis kiinduláskor – eltérő 

irányból célszerű kiindulni, és a feladat az, hogy a végén valamilyen találkozási pontot 
                                                
1  “Social added value describes the benefits a business or organisation provides in terms of its social and 
environmental impact.” – A társadalmi hozzáadott érték azt a hasznot, nyereséget jelenti, mely az üzleti vagy 
nonprofit szervezetek szolgáltatásainak társadalmi vagy környezeti hatásában fejeződik ki. (Robbie–Maxwell 
2006:60) 
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találjunk. Az egyik az elméleti megközelítés, melynek során megkíséreljük e 

kapcsolatrendszer lényegét, összetevőit, dimenzióit, funkcióit, megjelenési formáit feltárni. 

Mindezek előtt azonban megpróbáljuk ezt a jelenséget beágyazni az 1980-as években 

megjelenő új fogalom, a társadalmi tőke körül kialakult tudományos vita kontextusába. Hogy 

miért is, arra Sík Endre szavaival válaszolhatunk: „... mert a társadalmi tőke fogalma szinte 

megkerülhetetlen egy mai gazdaságszociológus számára. (...) A társadalmi tőke fogalomra 

alapozó elemzés terjed, mint a bozóttűz. Manapság nehéz olyan antropológiai vagy 

gazdaságszociológiai elemzést végezni, amely során ne kényszerülne a szerző a társadalmi 

tőke fogalmát használni.” (Sík 2006:72) E „kényszernek” engedve, valamint a társadalmi tőke 

körüli definíciós viták helyi önkormányzati-civil szintre való logikai-spekulatív dedukciója 

révén felmerült bennünk a civil tőke fogalmának kísérleti jellegű megalkotása. Ennek bővebb 

kifejtését az erről szóló önálló fejezetben fogjuk megtenni, de elöljáróban azért mindenképpen 

érdemes Fukuyamára hivatkozni, aki általánosságban a társadalmi tőkével kapcsolatban a 

következő téziseket állítja fel: 

 A tudásalapú, poszt-indusztriális társadalomra való áttérés alapjaiban rombolja le a 

társadalom által addig létrehozott belső határokat és olyan mértékű szétbomlást, 

szétszervezést okoz a társadalmakban, ami szükségszerűen elvezet egy új társadalmi 

önszerveződéshez, amelyben a civil társadalom kulcsfontosságú szerepet tölt be. 

 Az egyes országok, társadalmak gazdaságának sikerességét, jólétét meghatározza a 

társadalmi tőke mennyisége és minősége, a bizalom hatósugara, rádiusza. 

 A civil társadalom a társadalmi önszerveződés kovásza, és ezáltal a társadalmi tőke 

hordozója és teremtésének egyik színhelye.(Kolumbán 2010 nyomán) 

Fukuyama a társadalmi tőkét ekképpen definiálja:  

„Azoknak az informális értékeknek és normáknak az összessége, amelyeket egy csoport tagjai 

követnek, s amelyek ezáltal lehetővé teszik az együttműködést közöttük. Ha a csoport tagjai 

bízhatnak abban, hogy a többiek megbízhatóan és becsületesen viselkednek, akkor bizalom 

köti össze őket…A társadalmi tőkét képező normák között feltétlenül szerepelniük kell olyan 

erényeknek, mint az igazmondás, a vállalt kötelezettségek teljesítése és a kölcsönösség.” 

(Fukuyama 2000:33–34.) 

 A fentiekben – mutatis mutandis – már megragadható az országok és társadalmak 

helyére becserélhető településekre és helyi társadalmakra vonatkoztathatóan a civil tőke 

értelmezésének lehetősége. A Fukuyama által említett kovász lehet az a katalizátor, amelynek 

hatásait vizsgálva határozhatjuk meg a civil-önkormányzati együttműködés valós 

eredményeit.  
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 A másik megközelítés az empíria oldaláról próbálja felvázolni e kapcsolatrendszer 

mennyiségi összetevőit. A statisztikai adatok szintjéről kiindulva próbálunk olyan kapcsolati 

formákat nevesíteni, melyekben a számszerűsíthető haszonáramlás minőségi változások és 

tényleges funkciók kialakulásának és ezeknek a civil szektor általi betöltésének tényét 

támasztják alá. Ebben a részben egyfelől a funkciók meghatározása, másfelől a magyarországi 

statisztikai felvételek eredményeinek bemutatása és elemzése segítségével egy 

pillanatfelvételt is készítünk az adott időszak konkrét együttműködési típusai mennyiségi 

ismérveinek számadatok formájában való közzététele által. Ennek okára és módszerére 

szintén külön fejezetben térünk ki. 

Végezetül a mérhetőség problémája kapcsán próbálunk meg a rendelkezésre álló nagy 

mennyiségű empirikus adat felhasználásával – és újrahasznosításával –, valamint az ezekből 

képzett szintetikus mutatók segítségével olyan indikátorrendszert kialakítani, mely 

reményeink szerint alkalmas lehet az önkormányzati-civil együttműködés, a közfeladatokban 

való civil részvétel mértékének, teljesítményének mérésére. Ebben a részben ugyan korábbi 

évek adatelvételeire támaszkodva tudjuk csak kísérleti jelleggel felvillantani ezeknek a 

mutatószámoknak tartalmát és értelmezhetőségét, azonban ennek a „prezentációnak” a célja 

elsősorban nem a mögöttes tényadatok közzététele, hanem annak bizonyítása, hogy ezek az 

indikátorok en général operacionalizálhatóak, mobilizálhatóak, magyarán működőképesek. 

 

1.2. Módszertani megközelítés 

1.2.1. A civil tőke definiálása 

A témakörhöz kapcsolódó kutatói tevékenység párhuzamos: egyfelől a társadalmi tőke 

vonatkozásában egy irodalom-feldolgozási folyamatot feltételez, melynek során a témában – a 

teljesség igénye nélkül – fellelhető legfontosabb szakmai megnyilatkozásoknak egy tömör 

esszenciáját, a társadalmi tőke egymással néha vitatkozó, néha egymásra építő elméleti 

megfogalmazásainak egy olyan láncolatát kívánjuk bemutatni, melyre felfűzhetőek az 

általunk definiálni kívánt civil tőkére jellemző sajátosságok is. A társadalmi tőke fogalmának 

tisztázása, illetve a civil tőke kísérleti definiálása során elsősorban a téma legjelentősebb 

szakértőinek (Bourdieu, Coleman és Putnam) nézeteit vettük alapul, de hazai kutatók 

eszmefuttatásait és interpretációit is (Sík 2006, 2010; Orbán–Szántó 2005; Vercseg 2004). 

Kiindulásképpen felállítjuk a civil tőke „munkadefinícióját”, és ezt a hipotetikus 

fogalmat szándékozunk tételesen a fenti szerzőknek a társadalmi tőke tárgykörében leírt 

gondolati rendszerében megmeríteni, a közös, illetve eltérő jegyeket feltérképezni, az 
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általánosból a speciális szintre való levezetésének lehetőségeit feltárni, s egyáltalán ennek a 

derivátumnak létét és létjogosultságát alátámasztani. 

Mindez alapján mondhatjuk azt, hogy a civil tőke az általános értelemben vett 

társadalmi tőke speciális esete, mely a helyi közhatalom letéteményese és a formálisan vagy 

informálisan intézményesült civil társadalom kontextusában, hálózatrendszerében 

értelmezhető. Ennek megfelelően a civil tőke a lokális hálózatokat alkotó elemek – a helyi 

társadalom szereplői, úgy mint civil szervezetek, körök, klubok, egyéb társadalmi 

önszerveződések, valamint az önkormányzat – közötti kapcsolatok összességében 

manifesztálódik, nem tehát magukban a szereplőkben, mint például az emberi tőke2. 

 A továbbiakban kitérünk még a civil tőke – társadalmi tőkéhez is viszonyítható 

tulajdonságaira, és egyéb tőkeformákra való konvertálhatóságára is. Ennek kapcsán 

feltételezzük azt is, hogy a helyi önkormányzati-civil együttműködés folyamán és a civilek 

által ellátott funkciók gyakorlása során megjelenő outputok (kitermelt közjavak) nemcsak az 

önkormányzatok részéről nyújtott anyagi, hanem a civil társadalom kapcsolati tőkéjének – 

jelesül a civil tőkének – a hozadéka is. 

 Ennek a „nyereségnek” a mérése viszont visszavezet a téma kezdeti empirikus 

megközelítéséhez, és reményeink szerint végeredményként éppen a civil tőke és mérhetősége 

– vagy a megfelelő indikátorok létezése – lesz egymás létezésének kölcsönös bizonyítéka. 

Leegyszerűsítve, miután empirikus módszerrel „felfedezhetjük” és mérhetjük a civil-

önkormányzati kapcsolatokból eredő tőke- és haszonáramlást, sőt a „társadalmi hozzáadott 

értéket”3 is, és az önkormányzatok részéréről nyújtott támogatásokat is felfoghatjuk tőkeként, 

befektetésként, melynek hozadéka, „társadalmi profitja” a civil szervezetek tevékenysége 

során realizálódik, akkor e folyamat egyben feltételezi a kapcsolati háló civil tőkeként való 

működését, vagyis meglétét is. 

 

1.2.2. Az önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolatának statisztikai vizsgálata 

A nonprofit szektor teljes körű statisztikai megfigyelése 1990-es évek elején indult a 

Központi Statisztikai Hivatalban. Jelen sorok szerzője a kezdetektől részt vett az éves 

gyakoriságú adatgyűjtések lebonyolításában, az adatok feldolgozásában és elemzésében. A 

szféra tevékenységének, hatókörének vizsgálata során kiderült, hogy a szervezetek mintegy 

kétharmada helyi szinten működik, vagyis földrajzi behatároltsága megegyezik a helyi 

                                                
2  A munkadefiníció Kis (2006:2) társadalmi tőke fogalmának átalakításával született. 
3  Gondoljunk például a helyi civil társadalom által a köz érdekében végzett önkéntes munkára.  
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önkormányzatok igazgatási és ellátási körzetével. S miután közös területből fakadóan sok 

„érdekeltségi átfedés” van közöttük4, célszerűnek tartottuk a közöttük levő kapcsolatrendszer 

gazdasági társadalmi összetevőinek statisztikai feltérképezését is. Ebből a felvetésből született 

meg a hivatalban egy önálló, négyévenkénti adatgyűjtés, melyben az adatszolgáltatók az 

önkormányzatok voltak, a kérdések pedig a különböző kapcsolati formákat mennyiségi 

ismérvek alapján írják le. Az 1996-ra és 2000-re vonatkozó vizsgálatok adatai publikálásra is 

kerültek (Mészáros–Sebestény 1997; Sebestény 1998, 2002a, 2002b), a 2004-es év adatai 

viszont mind a mai napig nem jelentek meg nyilvánosan.5. Miután azonban így ezek az 

információk a „legfrissebbek”, azon kívül – ahogy a bevezetésben leírtuk – célunk nem 

csupán az információszolgáltatás, hanem a módszer működés közbeni bemutatása, 

megragadjuk az alkalmat, és a dolgozat második részében részletesen bemutatjuk az 

adatfelvétel eredményeit.6 A „nyersadatok” teljes feldolgozását, javítását, pótlását, az 

elemzéshez szükséges adatbázis előállítását, a táblázatok és grafikonok elkészítését ebből 

adódóan jelen tanulmány céljából végeztük el.7  

 Miután a kapcsolati formák közül a legjelentősebbnek az önkormányzatok által 

folyósított pénzügyi támogatások tekinthetőek. Miután erre vonatkozóan az éves nonprofit 

adatfelvételből idősoros adatokkal is rendelkezünk, szükségesnek tartjuk ennek alakulását 

külön is górcső alá venni, hisz a vizsgálható 1993–2007 közötti időszak alatt a civil-

önkormányzati kapcsolatrendszer olyan tapasztalható minőségi változásokon ment keresztül, 

aminek mindenképpen tükröződnie kell e mintegy 15 év mennyiségi mutatóiban is. 

 A több mint évtizedes kutatói, statisztikusi gyakorlat, a helyi és országos civil 

közéletben szerzett tapasztalatok alapján e bonyolult témakört azonban – mindenek előtt – a 

helyi együttműködések kialakulásának, dimenzióinak és nem utolsó sorban funkcióinak a 

meghatározásával kívánjuk bevezetni. Mindehhez – anélkül, hogy a témában elmélyednénk és 

hazai szerzők erre vonatkozó szakirodalmát tételesen feldolgoznánk8 – a civil társadalomnak 

egy sajátos értelmezését is közreadjuk. Ennek oka a civil tőke korábbiakban leírt 

                                                
4  Erről bővebben a „Az együttműködést elősegítő és hátráltató tényezők” című részben szólunk. 
5  A 2004-re vonatkozó kérdőíves adatfelvétel megtörtént, azonban utána hivatali átszervezési okok miatt az 
adatfeldolgozás elmaradt. Miután tervben szerepelt a 2008-ra vonatkozó hasonló vizsgálat lebonyolítása is, 
célszerűnek tűnt a 2004-es adatoknak 2009-ben történő közös publikálása, így – ha némi késéssel is – de az 
idősoros elemzéshez szükséges információk hozzáférhetővé váltak volna az 1996–2008 közötti időszakra. 
Időközben azonban a hivatal vezetése az adatgyűjtést megszűntette, így a 2008-as lekérdezésre nem került sor. 
6  Emellett a függelékben bőséges táblaanyag áll rendelkezésre a további elemzésekhez. 
7  Az utólagos feldolgozáshoz és az adatok publikálásához a KSH hozzájárult. 
8 A teljesség igénye nélkül mindenképpen hivatkozni kell a következő forrásokra: Bartal–Kákai 2003; Bartal–
Kákai–Szabó 2004, 2005; Csegény–Kákai 2000, 2001; Kákai 2002, 2004, 2005a, 2008, 2009a, 2009b, 2009c; 
Osváth 2007, 2009. Sebestény 2006b. 



 13 

munkadefiníciójának a mindennapi életben való megjelenési formáinak megvilágítása, 

nevesítése. 

 

1.3. Kiinduló hipotézisek, várható eredmények 

 Az előbbiekben leírtak alapján felállíthatjuk azokat a munkahipotéziseket is, 

amelyeket a későbbiekben igazolni kívánunk: 

  Megfogalmazható a civil tőke kifejezés, amely a társadalmi tőkére vonatkozó 

közismert elméletek alapján a társadalmi tőkéből levezethető, mint annak a helyi 

társadalomban az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti kapcsolatokra „szűkíthető” 

speciális esete.  

  Civil szervezetekre vonatkozó statisztikai adatokból képezhetőek olyan mutatók, 

melyek segítségével a civil tőke nagysága, alakulása mérhető. 

  Meghatározhatóak azok a funkciók, amelyeket a civil szervezetek ellátnak az 

önkormányzat hatékony működésében. Lehetséges olyan mérőszámokat is képezni, 

melyekkel a civil szervezetek tevékenységének önkormányzatok számára is hasznos 

„hozadékait” lehet megbecsülni. 

  Az önkormányzati-civil kapcsolatrendszer egyes elemeit statisztikai módszerekkel, 

adatfelvételekkel eredményesen vizsgálhatjuk, és kidolgozhatunk olyan indikátorrendszert, 

mely az együttműködés mennyiségi ismérvein kívül annak minőségét, intenzitását is mérni 

képes. 

  Felállíthatunk egy kooperációs tipológiát, amely alapján a településeket 

besorolhatjuk olyan kategóriákba, amelyek az alapvető együttműködési formák megléte és 

intenzitása alapján kerültek kialakításra. Ezáltal a helyi társadalomban kialakuló partnerség 

fejlődési folyamatának fokozatai is meghatározhatóak. 

  Mindezek alapján szeretnénk bebizonyítani, hogy a fenti indikátorok és kategóriák 

a rendelkezésre álló statisztikai eszköztár segítségével, mélyebb elemzésre alkalmas módon 

előállíthatók, publikálhatóak és vizuális módon, közérthetően bemutathatóak. 

 

A módszertani bevezetés és a főbb gondolatmenet bemutatása után röviden kitérünk 

arra is, hogy konkrétan milyen eredményeket remélünk az elméleti kutatás és az empirikus 

elemzés szintéziséből. Az önkormányzati-civil együttműködés dimenziói és funkciói, a civil 

tőke valóságos társadalmi hozzáadott értékké alakulása a hagyományos statisztikai ismérvek 

használatával számszerűsíthetők. Az adatok összehasonlíthatósága, térbeni és időbeni 



 14 

elemzése jól körülhatárolt, és általánosan is használható indikátorok segítségével végezhetők 

el. Fontos szempont, hogy olyan mutatókat képezzünk, melyek a jövőben is előállíthatóak 

lesznek, hisz a társadalmi folyamatok követésének ez elengedhetetlen feltétele. A 2004-es 

önkormányzati adatgyűjtés eredményeiből készült táblázatokban szereplő indikátorok,9 illetve 

az 1993–2007 közötti önkormányzati támogatások elemzése során képzett mutatók10 

reményeink szerint az elkövetkező évek hasonló adatgyűjtéseinek eredményeképpen is 

publikálva és értékelve lesznek. 

Reménykedünk abban is, hogy ennek az elméleti és gyakorlati folyamatnak az 

eredményeképpen létrejövő indikátor-rendszer az önkormányzati-civil kapcsolódás és 

együttműködés mérhetőségén túl nem csak eszközként működik, hanem ösztönzőleg hat 

egyfelől a két fél jövőbeni kooperációjára, másfelől ennek a bonyolult viszonyrendszernek a 

további kutatására is. 

 Végezetül a civil tőke fogalma, az önkormányzati-civil együttműködés tipológiája, 

mint statikus elemek, valamint a kapcsolatrendszer folyamatos változásának nyomon 

követését és értelmezését elősegítő dinamikus indikátorok megfelelnek azoknak 

kritériumoknak – és így alkalmasak lehetnek a jövőbeni folyamatok „előrelátására” is – 

amelyeket Comte az alábbiak szerint fogalmazott meg. „Ebből a szempontból a történések 

minden osztályában kétfajta törvényt kell megkülönböztetnünk: az egyik a hasonlóság alapján 

kapcsol össze együtt létező jelenségeket, a másik az összefonódás révén köti össze az egymás 

után létezőket. Ez a nélkülözhetetlen megkülönböztetés lényegében annak felel meg, amit a 

külvilág kínál számunkra, amikor önkéntelenül mindig különbséget teszünk a létezés és a 

mozgás egymást kiegészítő állapotai között. Következésképpen minden valódi tudományban 

alapvető eltérés mutatkozik egy tárgy statikus és dinamikus megítélése között. A viszonyok 

két fajtája egyformán elősegíti a jelenségek magyarázatát, s ugyanígy előrelátását is, bár úgy 

látszik, hogy a harmónia törvényei inkább a magyarázatot, az egymásra következés törvényei 

viszont jobbára az előrelátást szolgálják. Valójában legyen szó akár magyarázatról, akár 

előrelátásról, mindig minden a kapcsolatra vezethető vissza: bármely, két jelenség között 

feltárt valóságos kapcsolat – akár statikus, akár dinamikus egyébként – egyszerre teszi 

lehetővé e jelenségek magyarázatát, s az egyiknek a másikból való előrelátását.” (Comte 

1979:221) 

                                                
9  Ilyenek például az önkormányzatok teljes bevételéből a nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások aránya, 
a támogatott szervezetek aránya, az egy főre jutó támogatás, s ezek standardizált változatai stb. 
10  Példaként említhetjük a teljes támogatási indexet, az SZJA 1%-os felajánlások és a Nemzeti Civil 
Alapprogramból (NCA) származó támogatások önkormányzati támogatásokhoz viszonyított addíciós mutatóját, 
vagy a Bíró-féle K.C.R. mutatót. 
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2. Társadalmi tőke – civil tőke.  

2.1. A társadalmi tőke és a civil tőke fogalma 

A társadalmi tőke fogalmának első használatát11 Hanifannak tulajdonítják. Ő bizonyos 

társadalmi egységben élő emberek mindennapi életével kapcsolatos interakciók, szimpátiák és 

baráti kötődések leírására használta. Ahogy fogalmazott: „a társadalmi tőke elnevezésben a 

tőke kifejezést nem a hagyományos, hanem átvitt értelemben használom. Nem földtulajdonra, 

nem ingóságokra vagy készpénzre gondolok, inkább olyan dolgokra, melyek a hétköznapi 

életben sokkal többet számítanak, mint ezek a kézzel fogható javak, nevezetesen a jóindulatra, 

a barátságra, a kölcsönös együttérzésre, olyan társadalmi egységet, vidéki közösséget alkotó 

egyének csoportjai és családjai közötti társasági érintkezésre, amelynek értelemszerűen egy 

iskola lehet a központja. A közösségépítésben, ahogy az üzleti szervezetekben is a 

terjeszkedéshez tőkefelhalmozásra van szükség mielőtt a építkező munka megkezdődhetne.” 

(Hanifan 1916:130) 

A társadalmi tőke koncepciója hosszú szünet után a hatvanas évek elején jelent meg 

ismét, de igazán ismertté az 1980-as években vált, és mint a társadalomban fellelhető nem 

anyagi erőforrás, napjainkban egyik népszerű területe a szociológiai és közgazdasági 

kutatásoknak. A társadalmi tőkének számos meghatározása létezik, ám ezekben van közös 

elem is, nevezetesen az, hogy a társadalmi tőkét a különböző definíciók egyaránt a 

hálózatokhoz kapcsoltan értelmezik. Hálózatokat alkotnak azok az elkülöníthető elemek, 

amelyek között valamilyen kapcsolat létezik. Ennek megfelelően a társadalmi tőke a 

hálózatokat alkotó elemek – a gazdaság és a társadalom szereplői – közötti kapcsolatok 

összességében manifesztálódik, nem pedig magukban a szereplőkben (mint például az emberi 

tőke). Egy olyan erőforrásról van tehát szó, amely a különböző társadalmi szerveződési 

szintek (család, szomszédság, település, kistérség, ország stb.) közösségeinek társadalmi, 

gazdasági folyamatait befolyásolja. (Arapovics 2009)  

 

                                                
11 Az eredeti szöveg: „In the use of the phrase social capital I make no reference to the usual acceptation of the 
term capital, except in a figurative sense. I do not refer to real estate, or to personal property or to cold cash, but 
rather to that in life which tends to make these tangible substances count for most in the daily lives of a people, 
namely, goodwill, fellowship, mutual sympathy and social intercourse among a group of individuals and families 
who make up a social unit, the rural community, whose logical center is the school. In community building as in 
business organization and expansion there must be an accumulation of capital before constructive work can be 
done.” (Hanifan 1916:130) [saját fordítás] 
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2.1.1. Egy elfelejtett előfutár: Pjotr Kropotkin 

Az utóbbi évtizedekben született definíciókban, interpretációkban több olyan tényező is 

említésre kerül, mely korábbi szerzőknél is megjelenik. Ezeknek az előzményeknek a 

részletes ismertetésétől eltekintünk, mindazonáltal szeretnénk megemlíteni egy olyan 

természet- és társadalomtudós, Pjotr Kropotkin nevét, aki ugyan nem emiatt – hanem 

anarchista ideológusként – vált később ismertté, ám a „Kölcsönös segítség mint 

természettörvény” című művében megjelennek azok a felvetések, melyek aztán a társadalmi 

tőke későbbi elméleteiben is felbukkannak. 

Kropotkin ázsiai kutatóútjai során az állatvilágról 

szerzett tapasztalatait általánosítva, az akkor divatos 

darwinizmussal szemben, mely a „létért való küzdelem” 

mindenek felettiségét hirdette, a kooperáció fontosságát 

hangsúlyozta: „az állati élet jeleneteiben, amelyek előttem 

játszódtak le, mindenütt azt láttam, hogy a kölcsönös 

segítség és kölcsönös támogatás oly nagy mértékben 

szerepel, hogy ebben kezdtem sejteni az élet- és 

fajfenntartás, valamint a továbbfejlődés legfontosabb 

tényezőjét.” (Kropotkin 1908:4). Mindezt az emberi 

társadalom kialakulásának magyarázatára is felhasználta: 

„a ’kölcsönös segítség’ nemcsak az erkölcsi ösztönöknek 

emberelőtti eredetét bizonyítja, hanem abból a szempontból 

esik vizsgálat alá, hogy mint természettörvény és a fejlődés tényezője világíttassék meg.” 

(Uo.:7). „Az emberi társadalom alapja nem a szeretet, és nem a rokonszenv, hanem az emberi 

szolidaritás öntudata, ha talán ez az öntudat még csak az ösztön fejlődési stádiumában van” 

(Uo.:8). „A vad és félvad tömegek teremtő szelleme a kölcsönös segítség számos és fontos 

intézményét teremtette meg már a legkorábbi időszakban, amikor a társadalom formája a törzs 

volt és még inkább később, a faluközösség korszakában.” (Uo.:9) Kropotkin művében aztán 

részletesen elemezte a későbbi történelmi időszakokat is, kiemelte a céhek, középkori városok 

– mint szintén a kölcsönös segítség intézményei – hatását a modern civilizációra. 

Folyamatosan hangsúlyozta, hogy a küzdelem, a nyomor, a széthúzás és a forradalmak 

ellenére „a tömegekben a kölcsönös segítség szokásainak, berendezéseinek és erkölcseinek 

magva elevenen marad, ez tartja őket össze, és ők szívesebben ragaszkodnak szokásaikhoz, 
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hitükhöz és hagyományaikhoz, semmint hogy elfogadják a tant mindenki harcáról mindenki 

ellen. (Uo.:192) 

 Korában a kölcsönös segítség egyik jellemző formájának éppen az egyesületeket, a 

civil szervezeteket látta. „Ugyancsak a kölcsönös segítségért való egyesülés mindig éber 

tendenciája nyilvánul más módon abban a megszámlálhatatlan egyesületben, klubban és 

társaságban, amelyet az élet élvezésére, tanulmányokra és kutatásokra, nevelésre és i. t. a 

legutóbbi időben oly tömegesen alapítottak, hogy csak a regisztrálásuk is évekbe telnék. (...) 

Anglia, Németország, Svájc stb. minden falvának megvan a maga klubja, egyesülete. (...) Más 

egyesületek sokkal terjedelmesebbek és egyesek, mint a kerékpáros-szövetség, hirtelen óriási 

módon fellendültek. Bár ennek a szövetségnek tagjait semmi egyéb nem köti össze, mint a 

kerékpározás szeretete, mégis valóságos szabadkőművesi szervezetük van a kölcsönös 

segítségre. (...) Az ilyen egyesületek bizonyára semmit sem változtatnak a társadalom 

gazdasági rétegzettségén, de különösen kisebb városokban mégis hozzájárulnak a szociális 

különbségek enyhítéséhez, és miután mindegyiküknek megvan az a tendenciája, hogy nagy 

nemzeti vagy nemzetközi szövetségekbe egyesüljenek, kétségtelenül elősegítik a személyes 

barátságos összeköttetés létrejöttét mindenféle emberek között, akik szét vannak szórva a 

világ minden részében. (...) Nemcsak hogy néhány év alatt nagyon hasznos munkát végeztek, 

(...) hanem új összeköttetéseket is teremtettek az emberek között.” (Uo.:205–206) 

Úgy véljük, ezekben az idézetekben  egyértelműen felbukkannak a „később” 

társadalmi tőkének nevezett fogalom definiálása során említett elemek, úgy mint a kapcsolati 

hálók, a tagok közötti bizalom (Fukuyama 1997), az egymásért való cselekvés (Coleman 

1994, 1998), a kölcsönös ismertségekből fakadó erőforrások (Bourdieu 1994). De ha a 

Putnam által felelevenített Hume példázatot vesszük figyelembe arról, hogy a földművelők a 

verseny és irigység helyett az összefogással milyen előnyökhöz juthatnának (Putnam 2006), 

abban is ráismerhetünk Kropotkinnak a törzsön belüli együttműködéstől a faluközösségeken 

át a városi kooperációig bemutatott számtalan hasonlatos példájára. 

 Emellett éppen Putman írja, hogy a társadalmi tőke többféle mechanizmuson keresztül 

működhet, úgymint társadalmi kapcsolathálókon alapuló kölcsönösségi/kölcsönös segítségi 

norma, vagy éppen kollektív cselekvés és társadalmi együttműködés, illetve 

kollektív/közösségi tudat, bizalom és szolidaritás. (Putnam 2000). Erre éppen „rímel” 

Kropotkin azon megállapítása is, miszerint „mindezek az egyesületek, társaságok, 

testvériségek, szövetségek stb., amelyeknek száma ma Európában tízezernyi és amelyek közül 

minden egyes egyesület az önkéntes, önzetlen, ingyen vagy rosszul fizetett munkának nagy 

tömegét képviseli – vajjon mi egyebek ezek, mint csupa különböző megnyilvánulásai az 



 18 

emberben állandóan munkálkodó tendenciának a kölcsönös segítségre és támogatásra?” 

(Uo.:207) 

 Ebben a mondatban már az ellenszolgáltatás nélküli önkéntes tevékenység is említésre 

kerül, mint a kölcsönös segítség, a „majdani” társadalmi tőke egy másik megnyilvánulása. A 

későbbi írásokban ez – az egyesületi tagsággal együtt – mint a társadalmi tőke lehetséges 

fokmérője is szerepelni fog. Végezetül Kropotkin az egyesületekben vélte felfedezni a civil 

társadalom építőköveit12, melyek az elvont állammal szemben a mindennapi, lokális 

életviszonyokat tudják szabályozni és megváltoztatni. „Az állam, amely azon alapult, hogy ő 

legyen az egyetlen összekötő kapocs az egyének laza tömegében, céljának nem felelt meg. 

Érctörvényein is győzedelmeskedett az a tendencia, amely kölcsönös segítség gyakorlására 

irányul, újra megjelent és újra megvetette lábát az egyesületeknek végtelen számában, 

amelyek ma arra irányulnak, hogy összefoglalják az élet minden megjelenési formáját.” 

(Uo.:217) Emellett a kapcsolati hálókban élő emberek normarendszerét, és ezáltal a 

viselkedési formákat szabályokat – amiket később Bordiue inkorporált kulturális tőkeként, 

Putnam pedig a közös haszon érdekében végzett koordinációt es együttműködést meghatározó 

tényezőként, a társadalmi tőke egyik megjelenési formájaként definiál – az az erkölcsi háttér 

testesíti meg, melynek „pozitív és kétségtelen eredetét a kölcsönös segítség működésében 

találjuk meg, amelyet követni tudunk a fejlődés legelső kezdetéig és bátran állíthatjuk, hogy 

az emberiség etikai fejlődésében oroszlánrésze a kölcsönös segítségnek volt...” (Uo.:221–222) 

A társadalmi tőke kifejezés, nem jelent ugyan meg Kropotkin munkáiban, az általa 

kölcsönös segítség törvényeként leírt (természeti és) társadalmi jelenség magában hordozza 

annak lényegi elemeit. Így véleményünk szerint megemlíthető azon szellemi előfutárok 

között, akiknek életművére alapozva a mai elméletek alkotói építhettek. 

 

2.1.2. A társadalmi tőke mai értelmezése 

A társadalmi tőke fogalmának bemutatása és az ennek speciális formáját képviselő civil tőke 

tisztázása során a téma legjelentősebb szakértőinek – Bourdieu, Coleman, Putnam és 

Fukuyama – munkáit vettük alapul. Nem célunk a kiemelt szerzők elméleteinek alapos és 

átfogó ismertetése, elemzése, erre a hazai szakirodalomban számos példát találhatunk 

                                                
12  Érdemes itt egy pillanatra felidézni Tocqueville sorait, melyet az amerikai társulások kapcsán írt: „... alig van 
olyan kis vállalkozás, amely érdekében az amerikaiak ne egyesülnének. Nyilvánvaló, hogy (...) benne látják a 
cselekvés egyetlen eszközét. Eszerint manapság az emberek a föld legdemokratikusabb országában fejlesztették 
a legnagyobb tökélyre azt a művészetet, hogy közös vágyaik célját közösen érjék el, és itt alkalmazták a 
legszélesebb körben ezt az új tudományt. Vajon a véletlen műve-e ez, vagy valóban létezik szükségszerű 
összefüggés a társulások és az egyenlőség között?” (Tocqueville 1983:403) 
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(Arapovics 2009; Csizmadia 2002; Füzér et al. 2005, 2006; Giczy–Sík 2009; Kis 2006; 

Kolumbán 2010; Lengyel–Szántó 1994, 1998; Orbán–Szántó 2005; Sík 2006, 2010; Vercseg 

2004). Ugyanakkor ezeknek az írásoknak a rövid összefoglalóját, szintézisét arra használjuk 

fel, hogy az általunk civil tőkeként definiált jelenségre a társadalmi tőke legfontosabb elemeit 

rávetítsük, és megpróbáljuk ezeket az összetevőket a helyi civil hatalom letéteményesei és a 

civil társadalom intézményesült képviselőinek viszonylatában is – ha olykor más-más 

alakban, dimenziókban is – felfedezni. 

Az emberi erőforrással kapcsolatos közgazdasági elméletek kiterjesztették a tőke 

fogalmát és elősegítették a szociológiai oldalról a társadalmi és a kulturális tőke 

megfogalmazását. Közgazdaságtani megközelítésben a társadalmi tőke az egyik termelési 

tényező, melynek az a sajátossága, hogy gazdasági tevékenység eredményeképpen jön létre, 

és erőforrásul szolgálhat a termeléshez. Ugyanakkor nem mindenki osztja ezt a véleményt. 

Éles kritikát fogalmaz meg például Sík (2006:86), aki szerint „a társadalmi tőke 

szakirodalmában gyakori, hogy a közgazdaságtan szűk tőkedefinícióját valamelyest kitágítják, 

kibővítik, aztán vizsgálják, hogy az így fabrikált új definíció miben (nem sokban) és mennyire 

(nem nagyon) tér el a többi tőke típustól. (…) A társadalmitőke-kutatók körében sokan 

dolgoznak kizárólag a kapcsolatokra összpontosító definícióval, ám teszik ezt anélkül, hogy 

ez a fogalomalkotásban tükröződne. (…) Csak egy lépésnyire vannak a szerzők attól, hogy ne 

társadalmi, hanem kapcsolati tőkéről beszéljenek, de ez a lépés nem tétetik meg” (Uo.:85). 

Miután a mi vizsgálatunk elsősorban az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti 

kapcsolatok, az ebből fakadó funkció- és szerepátadások, a civil társadalomban „termelődő” 

tőke önkormányzati hasznosulásáról szól, jól illik hozzá az a felvetés, amely a fenti jelenséget 

inkább kapcsolati tőkeként próbálja értelmezni. Ez a megközelítés, nemcsak formai, 

jelentésbeli, hanem éppen lényegi szinten is tekinthető a civil tőke létének induktív szélesebb 

„társadalmi” környezetben való bizonyításának. 

A civil tőke létezésével kapcsolatban kiemelendő még egy – a társadalmi tőke esetén 

is vitatott – momentum, nevezetesen e tőkék konvertálhatóságának kérdése. Amennyiben 

ugyanis a civil tőke jellemvonásait a társadalmi tőkéből deduktív módon eredeztetjük, illetve 

igyekszünk meglelni a megfeleltethető elemeket, akkor az átalakíthatóság kérdése is 

tisztázható. 
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2.1.3. A személyek közötti viszonyokban megtestesülő társadalmi tőke: Coleman 

Coleman az oktatás társadalmi kontextusának vizsgálatába vonta be a társadalmi tőke 

fogalmát, miután az emberi viszonyok széles körére kiterjesztette azt. Szerinte a társadalmi 

tőke a személyek közötti viszonyokban testesül meg, és akkor keletkezik, amikor „az emberek 

közötti viszonyok úgy változnak meg, hogy elősegítsék a cselekvést.” (Coleman 1998:17). 

Coleman leírja a társadalmi cselekvés, a társadalmi beágyazottság elvet (1986), kiemelve azt, 

hogy a társadalmi cselekvést a közösségi normák, a szabályrendszerek is befolyásoljak, 

nemcsak az egyén. A szociológus szerint a társadalmi tőke az emberi csoportban működik, 

vagy csoportok (szervezetek) között. A társadalmi tőke kapocs, mely megkönnyíti a 

csoporton belüli cselekvést. Nem kézzel fogható dolog, mert ereje a cselekvők közötti hálóban 

rejlik és a kölcsönösségi elv működteti. „A tőke többi formájától eltérően a társadalmi tőke a 

cselekvők közötti viszonyok struktúrájában ölt testet. Nem lelhető fel sem magukban a 

cselekvőkben, sem a termelés anyagi eszközeiben.” (Coleman 1998: 14) 

Vegyük szemügyre ezt a megközelítést a civil tőke szemszögéből! A helyi civil 

szervezetek egymáshoz való viszonya, illetve az egyes szervezeteken belül a tagok között 

kialakuló viszonyrendszer nagymértékben befolyásolja, ösztönözni tudja a közös cél 

érdekében történő cselekvést. Az „alapszabály”, az együttműködési megállapodások adhatnak 

ugyan ennek formális keretet, de itt inkább a személyek ismeretségéből, az egyéni képességek 

begyűjtéséből fakadó „alaptőke” konvertálódik egy „cselekvési kényszerré”, melyet a 

szervezet célja, programja gerjeszt. A kölcsönösség pedig szintén megjelenik a 

feladatmegosztás, illetve a közös munkavégzés során. Természetesen ez a hálózati 

kapcsolódás az egyének „külső”, tehát szervezeten kívüli tevékenysége során is előbukkanhat, 

sőt, ebben az esetben ennek előnyei is kamatoztathatóak.  

Coleman a társadalmi strukturális erőforrásokat az egyének tőkejavainak, azaz 

társadalmi tőkéjének tekinti. A társadalmi tőkében az fejeződik ki, hogy milyen értéke van 

erőforrásként a cselekvők számára a társadalmi struktúra azon vonásainak, amelyeket 

érdekeik érvényesítésében felhasználhatnak. (Coleman in Lengyel–Szántó [szerk.] 1998:18) 

Ennek analógiájára a civil tőke is megtestesíthet egy ilyen funkciót, azonban itt kifejezetten a 

lokális társadalmi struktúra által biztosított „eszközök” jelenthetik ezt az erőforrást. Ha 

mindezt az önkormányzatok szempontjából mérlegeljük, az együttműködések kapcsán éppen 

az a kérdéses, hogy mennyiben mozgósítható a civil tőke a szervezeten kívüli közösségi 

célok, közfeladatok ellátása, egyáltalán a közösség jólétének, életminőségének javítása 

érdekében.  
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Mindehhez még vegyük hozzá, hogy Coleman szerint a társadalmi tőke közjószág is, 

azaz bárki részesülhet ennek „hozadékából”, nemcsak az illető társadalmi csoport tagjai. Ez 

különösen akkor nyilvánul meg, amikor civil hálózatok működtetik, elősegítve az 

információcserét. A közjószág jelleg – behelyettesítve a civil tőkét – esetünkben éppen 

településszinten jelentkezik. 

Röviden: a Coleman-féle társadalmi tőke definíció szerint egy olyan 

katalizátorrendszerről van szó, mely az emberekben lévő szunnyadó energiát a társadalmi 

kapcsolatok kialakulása során, éppen e kapcsolatrendszer működéséhez szükséges 

szabályozók, normák, elvárások – „kapcsok” – megjelenése, elfogadása, az egyének 

közösséggé válásához nélkülözhetetlen alkalmazkodási képesség növelése által felszabadítja, 

összehangolja, és ezt az aktivitást a közösség szolgálatába állítja. A civil tőke tehát ebben a 

kontextusban a helyi civil társadalom megszerveződése, illetve a hatalmi tényezőkkel való 

intézményesült kapcsolatfelvétel során „halmozódik fel”, és ugyanúgy „ötödik” tőkeként, 

erőforrásként hasznosítható, mint a Coleman által felsorolt pénz-, tárgyi, emberi és társadalmi 

tőke. 

 

2.1.4. A tőkék rekonverziója: Bourdieu 

Bourdieu a „Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke” című művében (Bourdieu 

1994: 155–176) az egyes tőkefajták egymásra történő átváltásának („rekonverziójának”) 

folyamatait vizsgálta. Túllépve a közgazdaságtan tőkefogalmán, kulturális, társadalmi és 

szimbolikus tőkéről értekezett. Szerinte a tőke anyagi vagy elsajátított formában felhalmozott 

munka, melynek létrejöttéhez időre, befektetésre van szükség, ezért a látszólag 

megvásárolhatatlan dolgoknak is megvan a maguk ára. A tőke termelhet profitot, de 

újratermelheti saját magát is. A francia szociológus szerint a tőkének három alapvető formája 

létezik, ezek: a gazdasági, a kulturális és a társadalmi tőke. Ugyanakkor megfogalmazásában 

implicite a civil tőke is megjelenik; a magyarázatokban, a példákban, néhol annyira 

behelyettesíthetően, hogy saját olvasatunkban néha akár ezt a kifejezést is 

becsempészhetnénk. Éppen ezért az alábbi rövid összefoglalóban megpróbáljuk a két fogalom 

„párhuzamos” használatát. A három tőke rövid leírása a következő:  

 a gazdasági (anyagi) tőke, mely közvetlenül pénzzé váltható és a tulajdonjogban 

intézményesedik; 

 a kulturális tőke, amely gazdasági tőkévé konvertálható, és többnyire az iskolai 

végzettségekben nyilvánul meg; 
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 a társadalmi (szociális) tőke, mely gazdasági tőkévé alakítható és nemesi vagy 

egyéb címekben, rangokban intézményesedik. 

A kulturális tőke kapcsán Bourdieu azt fogalmazza meg, hogy az iskolai sikerek nem 

feltétlen velünk született tulajdonságoknak köszönhetőek, hanem a különböző társadalmi 

csoportok által birtokolt kulturális tőkére vezethetőek vissza. A kulturális tőke öntudatlanul, 

rejtett módon átöröklődik a családban.·A kulturális tőke ezen belül három formában létezhet: 

 Inkorporált (bensővé tett) formában, mely hosszú folyamat és személyes 

beruházások (lemondások, áldozatok) eredményeképpen elsajátított tudás, viselkedésmód, 

magatartásforma. 

 Objektivált (tárgyiasult) állapotban, kulturális javak, képek, könyvek, eszközök 

formájában, tehát „anyagi hordozók” révén adható át, de használatához inkorporált kulturális 

tőkére van szükség. A tárgyiasult kulturális javak feltételezik a gazdasági tőkét és a 

szimbolikus elsajátításhoz szükséges kulturális tőkét is. 

 Intézményesült formában, iskolai bizonyítványok objektiválása révén, melynél 

az iskolai titulus egyfajta garancia, a kulturális kompetencia bizonyítéka, független a hordozó 

személyétől és attól a tőkétől is, amellyel ténylegesen rendelkezik, hiszen a titulus viselői 

összehasonlíthatók és felcserélhetők. Megszerzéséhez gazdasági tőke szükséges, de egyúttal 

meg is határozza azt, mert az egyén munkaerő-piaci értékét növeli. Váltóárfolyamként is 

megjelenik a kulturális és a gazdasági tőke, mert az oktatás tömegesedésével a diplomák 

inflációja is bekövetkezhet. 

 Mielőtt azonban tovább mennénk, megjegyezzük, hogy a társadalmi tőke és – 

esetünkben – a civil tőke is felveheti a kulturális tőke három formáját. Vegyük sorra ezeket! 

 Inkorporált (bensővé tett) formájában a civil tőke is egy „elsajátítási folyamat” 

eredménye, vagyis megszerzése szintén „időbe kerül”, és ezt is a „beruházónak  személyesen 

kell beruháznia”. Azonban a tanulási szakasz itt nem oktatási vagy kulturális intézményben 

zajlik, hanem a helyi civil társadalom informális vagy formalizált közösségeiben. A 

műveltségi tőkéhez hasonlóan lehet az erre fordított időt mértékül venni, és ahogy Boudieu 

szerint ezt a családokban felhalmozott különböző kulturális tőke átadási és felhalmozási 

időszakának hossza és az erre szánt idő határozhatja meg, úgy a civil tőke átörökítési 

folyamatát a szervezeti tagság, illetve, a szervezetben, helyi közösségben kifejtett aktivitás, a 

megszerzett pozícióval járó feladatok „mennyisége” lassíthatja vagy gyorsíthatja. 

Végeredményben tehát az inkorporált civil tőke is egy „elsajátított tudás, viselkedésmód, 

magatartásforma”, de ezen felül a helyi környezetben való eligazodás, kapcsolatépítés és –

kihasználás képessége is. 
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 Objektivált (tárgyiasult) állapotban, a civil közösségben felhalmozódott 

dokumentumok, programokról szóló képek, beszámolók, hírlevelek formájában, tehát „anyagi 

hordozók” révén adható át, de használatához inkorporált civil tőkére van szükség. Ez a civil 

tőkefajta a leginkább hozzáférhető, nem csak a belső kör, hanem a tágabb társadalmi 

környezet számára is, s ezek „használata” az inkorporált, személyes civil tőke növelésére is 

alkalmazható. 

 Intézményesült formában, például egyesületi tagsági igazolványok, szervezeti 

pozíciók formájában, ezek „objektiválása” révén, melynél a titulus egyfajta garancia, a helyi 

közéleti kompetencia bizonyítéka, független a hordozó személyétől és attól a tőkétől is, 

amivel ténylegesen rendelkezik, hiszen a titulus viselői összehasonlíthatók és felcserélhetők. 

Ebből adódóan ez a tőkefajta is átadható, az új birtokos az előd teljes „tőkéjével” tud 

rendelkezni.  

 A konkrét társadalmi tőke Bourdieu szerint nemesi vagy egyéb címekben, rangokban 

intézményesedik. Nem kell nagyon elvonatkoztatnunk ahhoz, hogy az ő gondolatmenetét 

követve a civil tőke esetében ezt azonosítsuk a szervezeti vezetői státusszal, mely a helyi 

társadalmi hierarchiában bizonyos „előjogokat” is biztosít. Gondoljunk csak olyan, a 

pozícióból fakadó jogosultságokra, mint a képviselőtestületi ülésekre történő meghívás, a 

helyi ünnepségek alkalmával való fellépés lehetősége stb. S ahogy a nemesi cím „használata” 

delegálható, örökölhető, úgy ezek a civil előjogok is időlegesen átengedhetőek, illetve a 

pozíció viselőjének változásával átháramlanak.  

Bourdieu a társadalmi tőkét és a civil tőkét aktuális erőforrásként jellemzi, mely a 

kölcsönös ismertség elvén működik, és fontos eleme a csoporthoz tartozás. Az egyén 

társadalmi és civil tőkéje függ a kapcsolatháló kiterjedtségétől, erősségétől, illetve 

birtoklóitól. Függ az (egyleti) tagok gazdasági és kulturális tőkéjétől. A tartós, hasznos 

kapcsolatok szempontjából nélkülözhetetlenek az intézményesítési rítusok (közgyűlés, 

tagfelvétel, tisztújítás, díjak, kitüntetések), melyek a beavatottság érzését erősítik, és 

kölcsönös elismertséget feltételeznek. A társadalmi/civil tőke tartósságához szükséges a 

megerősítés, a folyamatos kapcsolattartás, mely időbe és pénzbe kerül, és bizonyos 

képességet is igényel, annak felismerését, hogy hogyan kell kihasználni a kapcsolatokat. 

 A három – illetve négy – tőkefajta nemcsak kiegészíti egymást, hanem egymásra 

átváltható és becserélhető zseton a „társadalmi élet kaszinójában”. Bourdieu a közvetlenül 

anyagi tőkévé váltható gazdasági tőke, valamint a bizonyos feltételek mellett gazdasági 

tőkévé konvertálható társadalmi és kulturális tőke fogalmából kiindulva jut el a tőkeátváltások 
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elemzéséhez. A kulturális és társadalmi/civil tőke gazdasági tőke révén érhető el, az 

átalakításuk a munka és az idő függvénye. 

Felfogásában a társadalmi tőke azokat az erőfeszítéseket foglalja magába, amelyeket 

az egyének a társadalmi kapcsolathálók, a helyi önszerveződések kialakítása, megszervezése 

céljából fejtenek ki. A társadalmi tőke – ennek folytán a civil tőke is – Bourdieu szerint 

magánvagyon, amely révén az érintettek erősíthetik társadalmi, közösségi státusukat, sőt 

(helyi) hatalomra tehetnek szert.  

A csoportok, szervezetek esetében delegálódik a tőke, a képviselő kezében 

összpontosul a csoport, az egylet teljes társadalmi/civil tőkéje. Ezért szabályozni kell, hogy ki 

jogosult, ki képes a társadalmi szervezet – és nem csupán a saját – érdekeit képviselni. 

Másrészt sokszor a szervezetet a képviselővel azonosítják. Erre számtalan példát hozhatnánk 

fel a hazai közéletből, akár országos , akár helyi szinten. 

Bourdieu továbbá a következőket mondja: a társadalmi tőke azon jelenlegi és 

lehetséges erőforrások együttese, amelyek a kapcsolatok tartós, a kölcsönös ismeretségen és 

elismertségen alapulóan többé-kevésbé intézményesített hálózatához kötődnek. Az 

intézményesítettség egy olyan csapathoz való tartozáson alapszik, amelynek tagjai nem 

csupán közös tulajdonságokkal rendelkeznek, hanem tartós és hasznos kötelékek fűzik őket 

egymáshoz. Amennyiben helyi viszonyokat veszünk alapul, és lokális környezetben próbáljuk 

Bourdieu szavait értelmezni, itt ő egyértelműen a civil tőkéről beszél. A társadalmi tőke 

nagysága, amellyel az egyén rendelkezik, függ egyrészt annak a kapcsolathálónak a 

kiterjedtségétől, amelyet mozgósítani tud, másrészt azon (gazdasági, kulturális vagy 

szimbolikus) tőke nagyságától, amelyet azok birtokolnak, akikkel kapcsolatban áll. Magyarán 

a civil tőke lehetséges mértékét a helyi közösség mérete, az adott településen működő 

szervezetek száma, valamint a helyi hatalommal való kapcsolattartás léte, minősége is 

befolyásolja.  

Bourdieu (1994:167–168) végül e tőke hasznáról is említést tesz, miszerint „a (helyi) 

kapcsolatháló azoknak az egyéni vagy kollektív beruházási stratégiáknak a terméke, amelyek 

tudatosan vagy öntudatlanul olyan társadalmi – civil – kapcsolatok megteremtésére és 

fenntartására irányulnak, amelyek előbb-utóbb közvetlen haszonnal kecsegtetnek” –

esetünkben a helyi közösség számára. 
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2.1.5. A társadalmi tőke, mint közjószág és civil kurázsi: Putnam 

A társadalmi tőke elméletével kapcsolatban talán legtöbbször Robert Putnam, amerikai 

politológus (1993, 1995, 2000, 2006) neve kerül előtérbe. A fogalom széles körű elterjedése, 

népszerűvé válása nagyrészt az ő, 1993-ban írt „A prosperáló közösség - A társadalmi tőke és 

a közélet” című tanulmányának köszönhető. Ebben Hume példázatán keresztül bemutatja, 

hogy a földművelők a verseny és irigység helyett az összefogással milyen előnyökhöz 

juthatnának.13 A politológus megfogalmazása szerint a fizikai és a humán tőke fogalmaival 

analóg módon (eszközök és képzés az egyéni teljesítőképesség fokozására), a „társadalmi 

tőke” is a társadalmi szerveződés jellemzőire utal (pl. hálózatok, normák és bizalom, amelyek 

elősegítik a közös haszon érdekében végzett koordinációt es együttműködést). „A társadalmi 

tőke fokozza a fizikai és humán tőkebefektetések hatékonyságát is”, könnyíti az 

együttműködést, ez a tőke a közjó egyik fajtája (Putnam 2006:12). Olaszországi példán 

keresztül azt mutatja be, hogy „az állampolgári részvétel normáiban és hálózataiban 

megtestesülő társadalmi tőke a gazdasági fejlődés előfeltétele, csakúgy, mint a hatékony 

kormányzásé.” A közösség pedig akkor hatékony, ha nem bizalmatlanok egymáshoz az 

emberek, mert „a bizalom megolajozza a társadalmi életet”. A társadalmi tőke kötelékekből, 

hálózatokból áll össze, akkor működik jól, akkor gyarapodik, ha használják. Putnam is a 

társadalmi tőke és a gazdasági fejlődés közötti összefüggésekre világít rá. A bölcs 

államvezetés ösztönözheti a társadalmi tőke képződését, ahogy a bölcs helyi vezetés a civil 

tőkéét.  

A társadalmi tőke közjószág-felfogása Putnam munkáiban teljesedik ki. Szerinte míg a 

fizikai tőke fogalma tárgyak és az emberi tőke fogalma emberek egyedi sajátosságaira utal, 

addig a társadalmi tőke inkább kollektív ismérv: egyének közti kapcsolatokat, szoros 

társadalmi kapcsolathálókat, erős civil szervezeteket, valamint a kölcsönösség, a szolidaritás 

és a bizalom ezekből fakadó normáit jelenti. A társadalmi tőke szorosan kapcsolódik a „civil 

kurázsi” fogalmához. A civil kurázsi sokkal hatékonyabb, ha a kölcsönös társadalmi 

kapcsolatok sűrű hálózatába ágyazódik (Putnam 2000:19). 

Putnam szerint a társadalmi tőke kulturális jelenség, egyszerre jelenti a kollektív 

cselekvésre való készséget és a közintézményekbe vetett bizalmat, nagy közösségek (akár 

nemzetek vagy régiók) jellemzője. Itt megint utalhatunk a „szűkített” értelmű civil tőkére, a 

kurázsi, a társadalmi kapcsolatok sűrűbb hálózata lokális környezetben sokkal inkább és 

                                                
13  Érdemes itt visszaidézni Kropotkin kölcsönös segítségről kifejtett gondolatait. 
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„gyorsabban”, közvetlenebbül használható, mint nagyobb regionális szinteken. A 

közintézmények iránti bizalom mértéke is jobban megítélhető – és egyéni tapasztalatokkal 

igazolható – a mindennapjainkban saját lakókörnyezetünkön belül, mintsem elvont, általános 

és ezért be nem látható szinteken.  

A társadalmi tőke annyiban különbözik jelentősen a pénztőkétől vagy az emberi 

tőkétől, hogy elsősorban nem az egyén tulajdona, hanem egy társadalmi csoport, közösség 

jellemzője. Putnam jól ismert könyve a „Making Democracy Work” igazolta, hogy a 

társadalmi bizalom forrása a hatékony és széles körben beágyazódott civil társadalom, azaz a 

civil társadalom súlya és sűrűsége (Putnam 1993). A társadalmi bizalom a közösségi aktivitás 

kontextusában bontakozik ki igazán. Itt ismét a civil tőke lappangó megfogalmazásának 

lehetünk tanúi. A társadalmi tőke plasztikusabb megjelenítése során, mint annyiszor, a civil 

társadalom az a közeg, amiben ez a fogalom megragadható. A civil társadalom pedig a maga 

valójában sokkal inkább behatárolható, nem elvont, hanem tényleges viszonyrendszerekben, 

így inkább településszinten, semmint ennél nagyobb egységekben. Vagyis a civil tőke 

egyszersmind a társadalmi tőke valóságos, bárki számára elérhető és követhető, 

„laboratóriumi” demonstrálására is alkalmas.  

Putnam értelmezésében a társadalmi tőke – és ahogy Bourdieunél megtettük, bátran 

behelyettesíthetjük civil tőkét is – közjószág, kollektív ismérv. Éppúgy beletartoznak az 

egyének közötti kapcsolatok, a szoros társadalmi kapcsolathálók, mint az erős civil 

szervezetek, valamint a kölcsönösség, a szolidaritás és a bizalom ezen alapuló normái. Más 

szóval a társadalmi/civil tőke fejlesztése olyan befektetés, amelynek célja a csoport identitás 

kialakítása. A barátság, bizalom, a közös normák és célok olyan befektetésnek tekinthetők, 

amelyek a társadalmi együttműködést, és ezen keresztül a jobb gazdasági hatékonyságot is 

szolgálják. 

Putnam szerint „a társadalmi tőke ráadásul a társadalmi szervezetek jellemzőiből 

származik, olyanokból, mint a bizalom, a normák és a hálózatok, amelyek növelhetik a (helyi) 

társadalom hatékonyságát azzal, hogy elősegítik az összehangolt cselekvéseket. Ennek 

megfelelően a társadalmi hálózatok jelentős erőforrásként szolgálhatnak mind az egyének, 

mind a csoportok, közösségek számára. Putnam „Bowling Alone” című könyvében a „civil 

erényként” definiált társadalmi tőke utal az egyének közötti kapcsolatokra, a kapcsolatokból 

felépülő hálózatokra, és a hálózatokat működtető generalizált és specializált kölcsönösségi 

elvekre is. A putnami társadalmi tőke koncepció kulcselemei a bizalom és a kölcsönösség, 

amely a társadalmi élet szinte minden területén lehetővé teszi a kölcsönös előnyök érdekében 
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létrejövő társadalmi kooperációt. Ez helyi szinten a civil társadalom, annak intézményesült 

egységei közötti és az önkormányzattal való együttműködést is jelentheti. A hagyományos 

értelemben vett tőkével ellentétben a társadalmi tőke Putnam szerint „közjó”, eszerint nem 

személyes tulajdona azoknak, akiknek hasznára válik, sőt – tehetjük hozzá – nemhogy 

nincsenek birtokosai, ezen felül azoknak is javát szolgálhatja, akik a hálózati kapcsolaton 

kívül esnek, és a társadalmi tőke hozadékából anélkül is részesednek, hogy ahhoz 

hozzájárultak volna („potyautasok”14). Mindezek mellett a társadalmi tőke tipikusan 

kötelékekből, normákból és bizalomból áll össze, amely átvihető az egyik társadalmi 

környezetből a másikba. Ez a mozzanat a civil tőke esetében is megragadható, gondoljunk 

csak a civil szervezetek külső kapcsolatrendszerére, a településeken átívelő szövetségekre, 

együttműködésekre vagy éppen közös programokra, találkozókra. Ezek során ez egyik 

településen felhalmozódó civil tőke könnyen egy másik helyen „kamatozhat” azáltal, hogy a 

közvetett kapcsolatok az aktivizálódás során közvetlenné válnak 

A társadalmi tőke mindegyik esetében jelen van a formális és informális társadalmi 

kapcsolatok valamilyen hálózata, melynek révén az egyének kölcsönhatásba lépnek 

egymással: a szűkebb és tágabb családban, rokoni és baráti/ismeretségi körben, munkahelyen, 

iskolában, lakóhelyen, társaságokban, klubokban stb. 

Attól függően, hogy milyen minőségű, irányultságú és erősségű társadalmi kapcsolat 

jellemzi, megkülönböztetjük a társadalmi tőke egy további dimenzióját. E szerint 

beszélhetünk: 

 Összekötő (vagy kizáró) társadalmi tőkéről, melyet erős kötések (például családon 

vagy etnikai közösségen belüli kapcsolatok) jellemeznek. A társadalmi tőkének ez a formája 

hajlamos másokat kizáró, homogén csoport- és közösségi tudat kialakítására. A civil tőke 

esetében ez a forma egy szervezeten belüli, kifejezetten tagsági viszonyon alapuló kötődést, 

összetartozást jelent  

 Áthidaló (vagy befogadó) társadalmi tőkéről, melyet gyengébb, kevésbé sűrű, de 

áthidaló, csoporthatárokat áttörő kötődések jellemeznek. Ez a forma inkább alkalmas a 

különböző társadalmi csoportok, rétegek – civil tőke vonatkozásában a helyi szervezetek – 

közötti kapcsolatteremtésre és integrációra (Putnam 2000). 

                                                
14 Más szavakkal a „potyautas (free rider)” probléma, amit Weisbrod megfogalmazott, a társadalmi tőke 
viszonylatában is felbukkan. Ennek lényege, hogy az emberek hajlanak arra, hogy potyautasként viselkedjenek; 
anélkül vegyenek igénybe kollektív javakat, hogy azok előállításához hozzájárulnának. Vagyis a kollektív javak 
felhasználóinak egy része nem járul hozzá a finanszírozáshoz. (Weisbrod 1975; Weisbrod in Kuti–Marschall 
[szerk.] 1991) A társadalmi tőke esetében is ez tehát azt jelenti, hogy a közösségen belül „tőkebefektetés” nélkül 
is lehet részesedni a haszonból. 
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Összefoglalva, a társadalmi tőke fogalmának kifejtése során az összes idézett szerző 

közül Putnam van a legközelebb ahhoz, hogy mindezt az emberi léptékű, megfogható 

társadalmi közösségek szintjén próbálja értelmezni, így rendszeresen a civil társadalom, a 

civil szervezetek kapcsolati viszonyait hozza fel érvelése során. Ha tehát a sokszor az általa 

példaként említett lokális társadalmi közeget nemcsak a társadalmi tőke illusztrálásához 

használt „díszletként”, hanem annak egy speciális, ám saját jellegzetességekkel is bíró 

megjelenési formájának természetes „élőhelyeként” fogadjuk el, ezt a civil tőke létének egy 

újabb bizonyítékaként tekinthetjük. 

 

2.1.6. A társadalmi tőke, mint normák és értékek összessége: Fukuyama 

A társadalmi tőke fogalmát Francis Fukuyama „Bizalom” című munkája (Fukuyama 1997) 

nyomán a következőképpen határozhatjuk meg: az emberek közti társadalmi együttműködést 

(kooperációt) elősegítő, „mozgósított” informális társadalmi normák és értékek együttese, 

kezdve a reciprocitástól a bizalmon át egészen a valláserkölcsig. 

A hangsúly a két kulcsszón van: együttműködés és mozgósítás. Társadalmi tőkéről, 

vagyis felhasználható és bővíthető erőforrásról ugyanis csak akkor beszélhetünk, ha a 

potenciális társadalmi normákat adott társadalmi kapcsolatban (legyen az mondjuk a 

kölcsönösség normája egy baráti kapcsolatban) életre hívjuk, mozgósítjuk, a kölcsönösen 

előnyös együttműködés céljából. A közgazdasági szakkifejezés, a tőke használata azért lehet 

indokolt, mert a társadalmi kapcsolatokban rejlő, majd az együttműködéshez életre hívott 

társadalmi normák segítségével a társadalmat ugyanúgy lehet építeni és rombolni, mint az 

anyagi/fizikai vagy az emberi tőke segítségével. Az anyagi/fizikai tőkével éppúgy lehet 

például kórházakat vagy iskolákat építeni, mint nukleáris fegyvereket gyártani. Egy zseniális 

tudós éppúgy felhasználhatja tudását a rákbetegségek gyógyítására, mint vegyi fegyverek 

kifejlesztésére. Ehhez hasonlóan: a társadalmi tőke kiaknázása is történhet a társadalmi 

fejlődés előmozdítása céljából, de más esetekben etnikai konfliktusok vagy „törzsi” háborúk 

kitörését, kirekesztést, korrupciót, bűnözést és egyéb káros társadalmi jelenségeket idézhet 

elő. Ezzel pusztán azt hangsúlyozzuk, hogy a társadalmi tőke önmagában nem feltétlenül 

előnyös, nem biztos, hogy a közjót szolgálja.  

 A civil tőkére vonatkoztatva Fukuyama megközelítését, a civil szervezetekben 

meglévő – közös cél, közösségi programok megvalósítását szolgáló – kooperáció és a tagok 

tenniakarásának aktivizálására való képesség alighanem kielégítené a szerző társadalmi tőke 

fogalma kapcsán megfogalmazott definíciós igényeit is. 
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Fukuyama munkáiban (1997, 2000) többször is megfogalmazza a társadalmi tőke 

jelentőségét. Különösen nagy figyelmet szentel a bizalom kérdéskörének. Szerinte a 

társadalmi tőke – a normák és hálózatok összességéből eredő kollektív cselekedet – akkor jön 

létre, ha bizalom van az emberek között. Ennek egyik típusa az általános bizalom, hogy 

mennyire bízhatunk általában az emberekben, a másik típusa pedig a helyhez kötött, lokális 

bizalom, mely összetettebb, nehezebben mérhető, a közösségbe, szervezetekbe, 

közintézményekbe vetett bizalom (Fukuyama 1997). A civil tőke vonatkozásában itt az 

általános bizalom mértékét a helyi társadalom állapota – ennek minden összetevőjével 

egyetemben – határozhatja meg, míg a lokális bizalomnak nevezett szubjektív érzelem-

halmaz a település intézményhálózatával kapcsolatos pozitív vagy negatív élmények, 

tapasztalatok felhalmozódása alapján kialakult egyéni álláspontok szintéziseként, azok 

eredőjeként aposztrofálható. 

Végezetül Fukuyama megjegyzése, miszerint „Tocqueville gyaníthatóan egyetértene 

azzal a gondolattal, hogy társadalmi tőke nélkül nem létezhet civil társadalom, civil 

társadalom nélkül pedig nincs sikeres demokrácia” (Fukuyama 2000:38), kiegészíthető 

lehetne azzal is, hogy a francia gondolkodó reményeink szerint arra is rábólintana, hogy civil 

tőke nélkül nem létezhet helyi közösség, és helyi közösség nélkül nincs sikeres 

önkormányzatiság sem. 

 

2.1.7. Inkább kapcsolati tőke: Sík Endre 

Sík Endre tanulmányában magát a társadalmi tőke fogalmát, létjogosultságát kérdőjelezi meg: 

„Mi a társadalmi tőke? Miért kell a társadalmi tőke fogalmát a kapcsolati tőke fogalmával 

felcserélni? Alkalmazható-e a kapcsolatok esetében a közgazdaságtani konvencióknak 

megfelelő tőkefogalom? Ha igen, akkor a kapcsolati tőke egy-e a ’normális’ tőkék közül, 

vagy azok valamilyen különös (csak korlátozottan tőkének tekinthető) fajtája? (...) A 

társadalmi tőke definiálása gyerekcipőben jár, méghozzá egy túlsúlyos  és olykor enyhén 

értelmi fogyatékosnak tűnő gyerek cipőjében” (Sík 2006:72). Ugyanakkor az általa kapcsolati 

tőkének nevezett jelenséget valahogy mégis ebből származtatja. „A társadalmi tőke rossz 

metafora, de nem azért, amiért szidni szokás (tudniillik, hogy nem tőke), hanem a ’társadalmi’ 

jelző miatt. Ezért szükséges a társadalmi tőke fogalmát a kapcsolati tőke fogalmával 

felcserélni, vagyis megőrizni, ami értékes a fogalomban (valódi ’újtőkéről’ van szó), de 

szűkíteni annak terjedelmét, hogy ily módon elméletileg koherensebb és jobban mérhető 

fogalomhoz jussunk.” (Uo.:92) 
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Az elmondottak miatt lehetetlen a kapcsolati tőkét a társadalmi tőke fogalmának 

mellőzésével definiálni. A kapcsolati tőke tőkejellegének tárgyalása előtt a társadalmi tőke 

fogalmából kell kiindulni, hogy ennek hibáit feltárva, értelmezhessük (vagy sem) tőkeként a 

kapcsolati tőkét. 

Vannak, akik azt tartják a létező társadalmitőke-meghatározási kísérletek legnagyobb 

hibájának, hogy a társadalmi tőke fogalma nem több, mint sokféle elemből összerakott 

zagyvalék, ami azért nem alkalmas komoly elemzésre, mert sem az egyes definíciós elemek 

(hálózat, bizalom, norma, civil tevékenység stb.) pontos jelentése, sem ezek egymáshoz való 

viszonya nem tisztázódik a definiálás során. 

A társadalmi tőke fogalma alkalmas arra is, hogy általa lecserélhető legyen a 

társadalmi gondok megoldásának hagyományos (pl. a szakszervezetek és a munkásmozgalom 

által használt) diskurzusa. 

A kapcsolati tőke definiálásához a szerző megelégszik a közgazdaságtan szűk 

tőkedefiníciójával. Eszerint a kapcsolati tőke a tőke közgazdaságtani szűk definíciója 

értelmében azért tekinthető tőkének, mert eleget tesz két előírt feltételnek: 

 a kapcsolati tőke alkalmas termékek és szolgáltatások létrehozására, miközben 

maga nem alakul át; illetve  

 a kapcsolati tőke előállításához a majdani haszon reményében áldozatot kell hozni 

(ami azonban el is maradhat). (Uo.:77) 

 A kapcsolati tőke ugyanakkor bizonyos tranzakciókban a résztvevők által racionálisan 

tervezett és alkalmazott biztosíték, amire a tranzakciókban mint fedezetre lehet számítani. Ez 

azt bizonyítja, hogy 

 a kapcsolati tőke használata tudatos beruházás terméke is lehet; 

 a kapcsolat – ami egy közgazdasági modellben csupán „zaj” – valójában hasznot 

hajtó erőforrás; 

  a kapcsolati tőke alkalmas eszköz olyan, a közgazdaságtan által is modellezhető 

funkciók ellátására, mint a kockázat csökkentése, a meggyőzés, az ellenőrzés, a csalás; 

 a kapcsolat egyidejűleg lehet a gazdasági folyamat terméke, és lehet a tranzakciót 

megelőzően létező intézmény is. (Uo.:82) 

Sík utalva más szerzőkre, velük vitatkozva felsorolja a fizikai tőke általuk említett 

lényegi jellemzőit, melyek mindegyike azok szerint a társadalmi tőkére is érvényes. A 

társadalmi tőkét a többi tőkefajtával a következő metszetekben vetik össze: átalakító-képesség 

és tőkék közötti átalakulási képesség, állandóság, elveszthetőség, elidegeníthetőség, továbbá 

rugalmasság, helyettesíthetőség és összeilleszthetőség, romlékonyság, megbízhatóság. 
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Sík – ahogy írja – ezek közül az első három jellemzőt a szűk értelemben vett tőkeként 

való definiálás dimenzióinak tekinti. A többi jellemző megléte szerinte nem szükséges 

feltétele a tőkeként való definiálásnak, legfeljebb hasznosak a tőke sajátosságainak 

megismerése során. Nézzük, hogyan írja le az egyes jellemzőket:  

 „Az átalakító-képesség (általában, illetve a tőkék között) azt fejezi ki, hogy a 

termelés során az adott tőkefajta mennyiben képes arra, hogy általa a javak más javakká 

alakuljanak át (pl. egy acélgyár a vasból acélt, egy esztergagép egy öntvényből fúrót készít), 

illetve hogy az adott tőke más tőkefajtákká legyen konvertálható. 

 Az állandóság a tőke azon képessége, hogy működése során eredeti állapotát 

megtartja. Ez a sajátossága különbözteti meg a tőkét a termelés fogyóeszközeitől, amelyek 

átalakulnak a termelés során (pl. a benzin, a melasz és a szén átalakul a felhasználás során.) 

 Az elveszthetőség minden tőkefajta lényege, mivel ez a jellemző teszi a tőkét 

kockázatos jószággá. A társadalmi tőke elveszik például, amikor a szomszédságból vagy 

szülői munkaközösségből sokan elköltöznek, vagy kilépnek.  

 Az elidegeníthetőség (a tőke eladható, örökölhető, ajándékozható, bérelhető) a tőke 

piacképességének feltétele. 

 A rugalmasság a tőke által előállítható javak és szolgáltatások sokféleségének 

mértéke. Lehet, hogy a tőke csak egyetlen termék előállítására alkalmas, tehát rugalmatlan, de 

lehet rugalmas, sokféleképpen felhasználható.  

 A helyettesíthetőség és az összeilleszthetőség a tőke működtethetőségének feltételei. 

 A romlékonyság azt fejezi ki, hogy az adott tőke a használat során mennyire megy 

tönkre. 

 A megbízhatóság annak mértéke, hogy mennyire kiszámítható a tőke.” (Uo.:86)  

Röviden próbáljuk meg a civil tőke „behelyettesítését” az ő gondolatmenetébe. Az 

átalakító-képességre példaként hozható fel, hogy a civil kapcsolati háló segítségével újabb 

kapcsolati hálókat lehet „gyártani”. Az állandóságon egyfelől a civil szervezet fennmaradását, 

másfelől társadalmi beágyazottságának stabilitását is érthetjük. Ugyanakkor az elveszthetőség 

a civil tőke esetében is fenyegethet, hasonlóan a fent leírt okokhoz, és nemcsak az egyesületi 

tagok kilépésével valósulhat meg, de adott esetben magának a szervezetnek a megszűnésével 

is, ami bekövetkezhet más, nem a belső felbomlás, érdektelenség, hanem éppen külső – 

objektív – okok miatt is. Az elidegeníthetőség többféle módon is megvalósítható, ha az eladás 

nehezen is oldható meg – bár programok lebonyolításában való részvétel, közreműködés  

során a kapcsolati tőke ha áruba nem is bocsátható, de „bérbe adható”, illetve a szervezet 

vezetésének „megújításával” egy része legalábbis átörökíthető. A rugalmasság mint a civil 
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tőke által előállítható közjavak és közszolgáltatások mértéke, a helyi civil társadalom 

elvárásainak, igényeinek, heterogenitásának is függvénye, másfelől pedig az adott lokális civil 

„kurázsi” (pro)aktivitása és reakcióképessége alapján határozható meg. A helyettesíthetőség 

vonatkozásában a meglévő civil tőke, miután helyi szinten éppen a lehető legnagyobb területi 

lefedettséget is magába foglalja, nehezen váltható ki „másikkal”, hisz tartalma éppen egy 

adott helyen, adott időben létező kapcsolathalmaz, melynek csomó- és végpontjai csak lassan, 

és nem egy időben cserélődnek. A romlékonyság viszont éppen ez utóbbiak változásából 

fakad, a kérdés tehát az adott társadalmi környezet stabilitása, illetve labilitása. Lassan 

átalakuló társadalmi közegben a civil tőke „árfolyama” tartósan magas, ellenkező esetben 

ingatag, s a civil tőke maga is könnyen inflálódik. A megbízhatóság egyrészt az előbbi 

környezeti tényezők alakulásának és a társadalmi elvárásoknak, másrészt az 

elveszthetőségből, elidegeníthetőségből eredő státuszváltozás következményeinek külső 

partnerek általi sommás megítélésének általános kifejeződése. 

Végezetül a kapcsolati tőke esetében a szerző által összeállított táblázatban szereplő 

jellemzőkön felül „végiggondolandó néhány további szempont is, ami e tőkeforma 

szociológiai jellemzőinek elemzése során hasznos lehet. 

Így például a kapcsolati tőke az elidegeníthetőség szemszögéből nézve a közjavak egy 

speciális esetének tekinthető, mivel nem tisztán egyéni tulajdonban lévő erőforrásról van szó. 

A kapcsolat emberek közötti viszonyokba, egész hálózatokba van ágyazva. A kapcsolati 

tőkének nincs egyetlen és kizárólagos tulajdonosa, illetve valamilyen mértékben minden 

hálózattag birtokosa e közös tőkeállománynak. Mint korábban láttuk, van olyan közgazdász, 

aki éppen a kapcsolati tőke korlátozott vagy sajátos elidegeníthetősége miatt nem is tekinti a 

kapcsolatokat tőkének. A bemutatott táblázat alapján úgy vélem, hogy mivel a kapcsolati tőke 

esetében is értelmezhetők mindazon folyamatok, amelyek a többi tőkék esetében az 

elidegeníthetőséget biztosítják, ezért a kapcsolati tőke nem is olyan különleges.” (Uo.:89.) 

Sík Endre gondolatmenetét követve megkíséreljük a táblázat kiegészítését egy hatodik 

oszloppal is, melyben a tőkefajták jellemzőit a civil tőkére vonatkoztatva is megjelenítjük és 

példákkal illusztráljuk. 

 

 



 33 

1. ábra 
A különböző tőkefajták jellemzői 

 
Megnevezés Pénztőke Fizikai tőke Emberi tőke Kapcsolati tőke Civil tőke 

Elidegeníthetőség Eladható 
(valutaátváltás), 
elcserélhető, 
adományozható (1%-
os adó), örökölhető, 
kollaterálisként 
használható (letét) 

Eladható, elcserélhető 
(lakás), 
adományozható (pl. 
az önkormányzat 
földet ad egy 
beruházás részére), 
örökölhető 

Megvehető (iskolai 
bizonyítvány, 
oklevél), elcserélhető 
(tankör, közös 
tanulás), 
adományozható 
(gyereknevelés, 
önkéntesek oktatása), 
örökölhető (bourdieu-
i rekonverzióval) 

Megvehető 
(korrupció, 
klientúraépítés), 
elcserélhető (kaláka), 
adományozható 
(segítés), örökölhető 
(intergenerációs 
kaláka, szülő üzlete) 

Átvehető 
(pozíciószerzés, 
tisztújítás), 
kölcsönadható, bérbe 
adható (közös 
projektek, együtt-
működések) 
Delegálható 
(önkormányzati 
bizottságok, 
szövetségek) 

Mérhetőség Teljes mértékű, 
specializált szakmák 
mérik minden 
rezdülését (pl. alkusz, 
bróker, pénzváltó, 
kockázatértékelő) 

Teljes mértékű 
értékelését speciális 
szakmák képviselői 
végzik (pl. 
vagyonértékelés, 
amortizáció, 
ingatlanértékelés) 

Csak becsülhető, de 
léteznek már standard 
mérési módok 
(elvégzett 
osztályszám, iskola 
értékelés pl. a 
továbbtanulók aránya 
alapján, PISA) 

Csak becsülhető, 
kísérletek standard 
mérési technikák 
kialakítására (Fisher-
féle névgenerátor) 

Csak becsülhető, de 
empirikus adatokból 
indikátorok 
előállíthatók (civil 
szervezetek száma, 
egyesületi tagok 
aránya, tagdíj és 
lakossági támogatás 
mértéke) 

Romlékonyság Devalváció, infláció, 
fizikai pusztulás 

Hosszú ideig tartós 
(fizikailag még akkor 
is, amikor a 
könyvelés már leírta) 

Hosszú ideig tartós 
(szakmai ismeretek, 
nyelvtudás, etikett) 

Hosszú ideig tartós 
(rokonság 
beleszületve, barátság 
örök), de vannak 
rövid távú formái is 

Hosszúideig tartós 
lehet, de a lokális 
társadalmi környezet 
stabilitása határozza 
meg. 

Rugalmasság „mindent” (a 
szerelem kivételével) 
meg lehet szerezni 
általa 

Van, ami csak arra jó, 
amire létrehozták 
(célgép), van, ami 
mindenre alkalmas 
(föld) 

Van, ami csak arra jó, 
amire létrehozták 
(nyelvtudás), van, 
ami mindenre 
alkalmas (testbeszéd) 

Van, ami csak arra jó, 
amire létrehozták 
(szavazatszerzés), 
van, ami mindenre 
alkalmas (tejtestvér) 

Van, ami csak arra jó, 
amire létrehozták 
(egyesületi tagság) 
Van, ami a helyi civil 
társadalom elvárá-
sainak, igényeinek, 
heterogenitásának 
függvényében konver- 
tálható (ismeretség, 
kapcsolati háló, 
delegálási lehetőség) 

 

 



2.1.8. A társadalmi/civil tőke lényege  

Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy mindegyik szerző társadalmi tőke fogalma mögött 

világos alapösszefüggés húzódik meg. Ezen premissza szerint a társadalmi tőke a különböző 

relációkkal jellemezhető társadalmi struktúrák egy olyan erőforrása, amelynek társadalmi és 

gazdasági hatásai vannak. A társadalmi tőke tőkeként való meghatározása magában hordozza 

azt a feltevést, hogy a társadalmi hálózatok erőforrásként szolgálhatnak az egyének és 

közösségeik számára. Ezzel együtt az is kifejezésre kerül, hogy a társadalmi tőke társadalmi 

hálózatokba ágyazottan létezik, tehát ez a fajta erőforrás kizárólag hálózatok útján, 

hálózatokon keresztül hozható létre és válhat hasznosítható tényezővé. Hasznosítása azt 

jelenti, hogy általa a hálózatok, közösségek és társadalmak – más erőforrások (emberi és 

gazdasági tőke, természeti erőforrások) felhasználásával együtt – kölcsönösségen alapuló 

együttműködések révén olyan célokat érhetnek el, amelyek realizálása, fenntartása társadalmi 

tőke nélkül nem, vagy csak jelentős áldozatok árán lehetséges. Mindemellett a társadalmi tőke 

egy konvertálható erőforrás, ami azt jelenti, hogy a tőke más formáivá (emberi és gazdasági 

tőke) alakítható át. A társadalmi tőke tehát hozzájárul a különböző társadalmi szerveződési 

szintek közösségeinek fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, fejlesztéséhez.  

Esetünkben a társadalmi tőke helyi önkormányzati-civil közegébe „szűkített” és civil 

tőkeként definiált változatára a fenti összefoglaló megállapítások egyenként is érvényesek. A 

lokális társadalmi hálózatok szintén erőforrásként működhetnek, mind ez egyének, mind az 

adott település közössége számára. Ennek révén egyfelől a közösségi célok elérése, 

közszolgáltatások biztosítása, a közjavak mennyiségi és minőségi bővítése egyszerűbben, 

gyorsabban és „olcsóbban” megvalósulhat, másfelől olyan lappangó szükségletek, a 

közhatalom által – a korlátozott kapacitásai miatt – figyelembe nem vett igények kielégítése is 

lehetségessé válik, amelyek esetében ez a szükséges kapcsolati háló hiányában 

kivitelezhetetlen lenne.  

A civil tőke, hasonlóan a társadalmi tőkéhez, szintén konvertálható, és – mint azt a 

későbbiekben megpróbáljuk kimutatni – az önkormányzati funkciók civil szervezek általi 

ellátása során ennek a tőkének a hozadéka éppen a helyi önkormányzatoknál realizálódik. 

Be kell azonban látni, hogy a társadalmi tőke –– s így természetesen a civil tőke –

„termelésében” az önkormányzati oldalnak is fontos szerepe, funkciója van. A helyi 

közhatalom letéteményese tudja ugyanis megteremteni és biztosítani azt a demokratikus 

légkört, amely az „igazi” önszerveződések („grassroots organizations”) megszületéséhez és 

hatékony működéséhez szükséges. A társadalmi/civil tőke felhalmozódása pedig éppen 
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ezeknek a civil szervezeteknek a civil társadalom kiépítéséhez való aktív hozzájárulása 

következtében zajlik. (Snavely–Desai 2001) 

 

2.2. Mérhető-e a társadalmi és a civil tőke, s ha igen, hogyan? 

„Sem a szociológusok, sem a közgazdászok nem örültek a társadalmi tőke kifejezés egyre 

gyakoribb használatának; az előbbiek azért, mert ebben is annak jelét látják, hogy a 

közgazdaságtan bekebelezi a társadalomtudományokat, az utóbbiak pedig azért, mert olyan 

ködös fogalomnak tartják, amelyet bajos, sőt lehetetlen egzaktan mérni.” (Fukuyama 

2000:38). Ez a mondat akár mottója is lehetne e fejezetnek, amelyben megpróbáljuk az eddigi 

legfontosabb mérési elképzeléseket röviden leírni, illetve megkíséreljük a hazai nonprofit 

statisztikából rendelkezésre álló adatok segítségével a civil tőke lehetséges mérőszámait 

meghatározni.  

 

2.2.1. A társadalmi és a civil tőke mérése csoportok, egyesületek és a tagság alapján 

Fukuyama szerint tehát a társadalmi tőke koncepciójának egyik gyenge pontja, hogy 

nincs egyetértés abban, hogyan mérhető. Két átfogó szemléletmód létezik a társadalmi tőke 

mérését illetően. Az első a társadalmi csoportok és csoporttagok számán, míg a második a 

társadalmi szintű bizalom és a civil szerveződések kiterjedtségén alapul. Az első megközelítés 

kapcsán nézzük meg, milyen kísérletet tett Putnam (2000) arra, hogy a társadalmi tőkét a civil 

társadalomhoz tartózó csoportok, illetve azok tagjainak számával mérje. A számítást Orbán 

Annamária és Szántó Zoltán interpretációja segítségével (Orbán–Szántó 2005:62–64)15, saját 

– civil tőkére vonatkozó – kiegészítéseinkkel mutatjuk be. A civil tőkére való alkalmazás 

„kipróbálása” érdekében, a levezetésben az eredeti szövegben szereplő csoportok helyett a 

helyi civil társadalom csoportjait, jelesül civil szervezeteit vesszük tekintetbe, a 

megállapításokat rájuk vonatkoztatva kíséreljük megtenni.  

Ha n-nel jelöljük a tagok számát, s feltesszük, hogy t számú önszerveződés (például 

sportkör, önkéntes szervezet, politikai klub, társaskör stb.) létezik az adott társadalomban, 

akkor a civil tőke (CT) kézenfekvő mérőszáma: 

                                                
15 A következő szövegben a civil tőke kapcsán egy szubsztitúciós eljárással próbálkoztunk, amelynek lényege az, 
hogy az eredeti, esetünkben a társadalmi tőkével kapcsolatos elemek, példák helyére „behelyettesítettük” a helyi 
civil társadalom szintjén létező, véleményünk szerint hasonló tartalmú, csak más léptékű elnevezéseket, 
fogalmakat, jelenségeket. Ha az eredetileg leírt logikus gondolatmenet ezekkel sem „törik meg” és a 
következtetéseink is közelítenek a kiinduló forráséhoz, akkor az eljárást „használhatónak” tételezhetjük fel. 
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 CT = Σ n 1…t 

Mind n, mind pedig t fontos mérőszáma a civil társadalomnak. Az alacsony létszám 

korlátozhatja a szektor által elérhető célokat: egy kisebb helyi szervezet jól működhet egy 

kistelepülésen, de mondjuk politikai nyomásgyakorlásban vélhetően nem hatékony. A t 

önmagában is jó mutatója lehet a civil szféra kiterjedésének, azonban a rendelkezésre álló 

adatok korlátozottsága és megbízhatatlansága (például a taglétszám esetében) nagyban 

csökkenti ennek a mutatónak a használhatóságát. Fordított arányosság állhat fenn n és t között 

(minél nagyobb az átlagos egyesületi taglétszám, annál kevesebb civil szervezet van), habár 

ezt enyhítheti, ha az egyének több szervezetnek is tagjai egyszerre.  

A szóban forgó önszerveződések belső kohéziója és kollektív cselekvési képessége 

lényeges eltéréseket mutathat. Ezt a problémát egy olyan k koefficiens bevezetésével 

kezelhetjük, amely kifejezi az egyes szervezetek kohézióját. Habár nincs általánosan 

elfogadott módszer a civil szervezeti kohézió mérésére – vagyis a k nagymértékben 

szubjektív, mivel külső megfigyelő határozhatja meg az értékét –, mégis fontos mérőszáma a 

civil tőkének. Világos, hogy k értéke egyesületről egyesületre változik, s a civil tőke 

mennyisége mindezt figyelembe véve az alábbi módon fejezhető ki: 

 CT = Σ (kn) 1…t 

Ahogy arról már korábban is volt szó, a civil tőke az egyéb tőkefajtákhoz képest jelentős 

pozitív és negatív külső hatásokat idéz elő, ezért a „mérés” során ezeket az externáliákat is 

figyelembe kell venni. A bizalom kisugárzása lehet az egyik példa a pozitív külső hatásokra, 

mivel az kialakulhat függetlenül attól, hogy az adott szervezet milyen közös célok elérésére 

törekszik. Egy vallási szervezet, egy rotary klub például, amely tagjait becsületes és 

megbízható viselkedésre bátorítja, szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket 

követel meg, hatékonyabb üzleti kapcsolatokat ápolhat a tagságon belül. A civil tőkével 

rendelkező csoportok mindegyikére jellemző egy meghatározott „bizalomsugár” (radius of 

trust). A bizalomsugár azon emberek körét jelöli, akikre az adott szervezet kooperációs 

normái kiterjednek. Ez egy helyi civil szervezetnél nem csak a tagokat, hanem a támogatók, 

önkéntesek – bizonyos tevékenységeknél még a szolgáltatásokat igénybe vevők körét is – és 

mindezek családtagjait jelenthetik, nevezzük el ezt egyesületi „holdudvarnak”. 

Ha az egylet civil tőkéje pozitív külső hatásokat eredményez, akkor a bizalom a 

szervezet által „elért” lakosságon kívülre is kisugárzódik, a bizalomsugár meghaladja a 

csoport nagyságát (rp>1). Az iménti példánál maradva: ha az említett rotary klub tagjai 

nemcsak egymással, de másokkal is becsületesen és megbízhatóan viselkednek az üzleti 

életben, akkor ez egy pozitív túlcsordulási hatás a nagyobb üzleti közösség számára. 
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Ellenkező esetben, ha a bizalomsugár kisebb mint a holdudvar (rp<1), akkor a kooperációs 

normák csak a szervezet belső részhalmazában érvényesülnek. Ide tartoznak többnyire a 

nagyméretű csoportok vagy az úgynevezett „tagsági csoportok”. Például a Magyar 

Autóklubnak többszázezer tagja van (n nagy), de a kohéziója és a bizalomsugara vélhetően 

igen alacsony (k és rp kicsi). Sok csoport esetében (például bélyeggyűjtőkör, futballcsapat, de 

éppen lehet ez egy helyi politikailag „nem független” társaskör, polgári kör is, netán 

kisebbségi szervezet) viszont a bizalomsugár pontosan a csoportra terjed ki (rp=1). Ebben az 

esetben nem beszélhetünk külső hatásról. Ha a pozitív externáliát jelentő bizalomsugár 

jelölésére bevezetjük az rp jelölést, akkor a civil tőke mennyiségét kifejező képletet az alábbi 

módon bővíthetjük: 

 CT = Σ (rpkn) 1…t 

A civil tőke mennyiségét befolyásoló utolsó tényező azt veszi tekintetbe, hogyan 

viszonyulnak ez egyes civil szervezetek a kívülállókhoz. Az erős szervezeti kohéziót jelentő 

összekötő (vagy kizáró) kapcsolatok esetenként csökkenthetik a kívülállókba vetett bizalmat 

és ezen keresztül a velük kialakítandó kooperáció esélyét. Például az erős politikai 

megosztottságban és társadalmi feszültséggel terhes településeken valószínűbb, hogy hiányzik 

a szervezeteken túlmutató, általánosított társadalmi bizalom, a közösségi szintű 

együttműködés képessége. Szélsőséges esetben ez az állapot mély bizalmatlansághoz, 

intoleranciához, sőt a kívülállókkal szembeni erőszakos fellépéshez vezethet. Bizonyos 

szervezetek, melyek képesek hatékonyan megszervezni a belső kooperációt, egyenesen 

károsak és veszélyesek lehetnek a társadalom egésze számára (mint például a különböző 

„gárdák” Magyarországon). Az ilyen egyletek tehát negatív külső hatásokat 

eredményezhetnek, amit a továbbiakban a „bizalmatlanság-sugár” (radius of distrust) 

kifejezéssel illetünk és rn-nel jelölünk. Minél nagyobb rn értéke, annál nagyobb veszélyt jelent 

az ilyen szervezet a helyi társadalom számára. Ha tehát a negatív externáliákat is figyelembe 

kívánjuk venni adott szervezetre jutó civil tőke mennyiségének mérésekor, akkor rpkn értékét 

meg kell szorozni az rn értékének reciprokával. Mindezek fényében adott civil társadalom 

civil tőke mennyiségének kínálatát az alábbi formulával ragadhatjuk meg: 

 CT = Σ [(1/rn)(rpkn)] 1…t 

Várható, hogy k és rn gyakran pozitív korrelációban áll egymással: a belső szervezeti kohézió 

gyakran olyan erős, megkötő és kizáró kapcsolatokon, s ennek megfelelően közös értékeken 

és normákon alapul, amelyek negatív külső hatásokkal járnak. Ez persze nem törvényszerű. 

Ideális esetben viszont k maximalizálása és rn minimalizálása lehet a cél. Erre példát 

jelenthetnek olyan szakmai szervezetek, melyek tagjaikat erősen a saját professziójuk 



 38 

értékeire szocializálják, de ugyanakkor széles körű társadalmi bizalmat élveznek (például 

helyi értelmiségi vagy éppen termelői és gazdakörök, környezetvédő szervezetek). 

 

2.2.2. A civil tőke mérése statisztikai indikátorokkal 

Az előző gondolatmenetet és ezt a „szubsztitúciós eljárást” lezárva, a fentiek alapján 

nyilvánvaló, hogy a társadalmi (és persze azért a civil) tőke készletének pontos mérése szinte 

lehetetlen vállalkozás, mert részben szubjektív, becsült vagy akár nem létező adatok nehezen 

megvalósítható összegyűjtésén alapul. Ez vezet el a másik széles körben használt mérési 

eljáráshoz, amelyet a társadalmi tőke mennyiségének becslésére használnak: az általánosított 

bizalom mértékének és a civil társadalom kiterjedtségének kérdőíves adatfelvételek útján 

történő feltérképezéséhez. A szóban forgó kérdőívek a különböző gazdasági, jogi, politikai, 

társadalmi és vallási intézményekbe vetett bizalom szintjére, a politikai ismeretekre, a 

toleranciára, a politikusok teljesítményére, az állampolgárok aktivitására, valamint az 

önkéntes szerveződésekben való részvétel mértékére vonatkozó kérdéssorokat tartalmaznak. 

Természetesen a kérdőíves adatfelvétel is számos problémát vet fel: „Ön szerint a legtöbb 

emberben meg lehet bízni, vagy az ember nem lehet elég óvatos másokkal?” típusú 

kérdésekre adott válaszok pontossága és érvényessége sok szempontból megkérdőjelezhető. 

Valójában nem sokat tudhatunk meg belőlük a válaszadók közti bizalomsugárról, a 

családtagokkal, rokonokkal, barátokkal, az azonos felekezethez vagy etnikai csoporthoz 

tartozókkal vagy akár az idegenekkel való kooperációs hajlandóságról. 

Putnam talán legismertebb munkájában, a „Bowling alone” című művében (2000) 

ezeket a mutatókat is nevesíti, ezek szerint a mérések alapja lehet: 

 Politikai részvételi hajlandóság, politikai érdeklődés (részvétel a választáson, 

tisztség betöltése szervezetben, klubban, levélírás közérdekű témában újságnak, politikusnak, 

aláírásgyűjtés, párttagság stb.) 

 Civil szerepvállalás (nonprofit szervezetek száma/1000fő, szervezeti taglétszám, 

tisztségek betöltése civil szervezetben, összejövetelek gyakorisága stb.) 

 Vallási alapú szerepvállalás (egyházköz[ös]ségi tagság, istentiszteletre járás) 

 Munkahelyi kapcsolatok (szakszervezeti tagság, munkakapcsolathoz kötődő 

barátság, kölcsönös segítségnyújtás valószínűsége) 

 Informális társadalmi kapcsolatok (családi vacsora, baráti kártyaparti, 

szomszédolás, közös kávézás/sörözés, sport, kultúra) 
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 Altruizmus, önkéntesség, filantrópia (önkéntes munka, adakozás, véradás stb.) 

 Reciprocitás és bizalom (becsületesség, részvételi hajlandóság kérdőíves 

vizsgálaton, közlekedési szabályok betartása) 

 A fenti hét indikátorcsoport közül a civil tőke esetében értelemszerűen azt a kettőt 

használhatjuk, amelyek éppen a helyi civil társdalomban kifejtett aktivitásra, egyesületi, 

egyesülési intenzitásra vonatkoznak, illetve amelyekhez empirikus adatokkal is tudunk 

szolgálni. A civil szerepvállalás mérőszámai közül a szervezetek száma és a tagok létszáma 

tekintetében regiszter-információkból, és statisztikai adatfelvételekből meglehetősen pontos 

értékekkel rendelkezünk. Emellett még a tagdíjbefizetések összegéből is következtethetünk az 

egyesületekben való részvételre. A tisztségek összetételéről, összejövetelek gyakoriságáról ez 

már nem mondható el, ehhez külön, speciális kutatásokra lenne szükség. Az adományozás és 

önkéntesség terén szintén léteznek országos adatok is, azonban éppen ez utóbbival 

kapcsolatban a legnehezebb a valóságos helyzet felvázolása. Ennek az az oka, hogy már 

magának a fogalomnak a definiálása is nehézségekbe ütközik, miután az „értelmezési 

tartomány” szélességéből adódóan nemhogy többször egymás után, de még egyetlen vizsgálat 

alkalmával is problémát okoz a konzisztens adatok begyűjtése térben és ágazatokon belül is 

más és másnak minősülő önkéntes tevékenységről (Czike–Bartal 2005; Czike–Kuti 2006; 

Sebestény in Czike–Kuti 2006). Az adományozás, és az adományozási hajlandóság viszont 

lemérhető a civil szervezeteknek jutatott pénzbeni támogatások alapján, amelynek konkrét 

adatai a statisztikai forrásokban, időben összehasonlítható formában megtalálhatóak.16 Igaz 

ugyan, hogy a lakossági hozzájárulások nagymértékben függenek számos egyéb jogi, 

gazdasági tényezőtől (adományok fogadására vonatkozó szabályok, adókedvezmények, 

jövedelmi helyzet, válság stb.), melyek változása eltorzíthatja, megzavarhatja a mutató 

értékét, ám a civil tőke méréséhez és alakulásához, kísérleti jelleggel igénybe vehetjük ezt az 

információt is. 

A civil tőke mutatóinak számításához a következő ismert adatokat használhatjuk fel: 

 a helyi nonprofit szervezetek száma, (NPDB) 

 a helyi társas nonprofit szervezetek száma, (TSZDB) 

 a lakosság száma, (LAKSZAM) 

  a lakosság nettó jövedelme, (LAKJOV) 

  a civil szervezeteknek nyújtott összes lakossági támogatás , (LAKTAM) 

                                                
16 Az önkéntesség és taglétszámadatok több évre visszamenőlegesen megvannak, azonban ezek korlátozott 
megbízhatósága miatt időbeni összehasonlításra, intenzitási viszonyszámok képzésére csak kísérleti, tájékoztató 
jelleggel vállalkozhatunk. 
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 a civil szervezetek által megadott taglétszám, (TAGFO) 

  a civil szervezetek által begyűjtött tagdíj összege, (TAGDIJ) 

  a szervezeteknek nyújtott önkéntes munkamennyiség számított önkéntesként 

foglalkoztatottban kifejezve (ONKFO)17. 

A képzett mutatók pedig a következők lehetnek. 

2. ábra 
A civil tőke indikátorai 

 
Indikátor neve Számítása Mértékegysége 

Az egyesületi tagok aránya a lakosság 
számához képest (TAGFO/LAKSZAM) % 

A 10.000 lakosra jutó társas nonprofit 
szervezetszám (TSZDB*10000/LAKSZAM) db/10000 fő 

A 10.000 lakosra jutó nonprofit 
szervezetszám (NPDB*10000/LAKSZAM) db/10000 fő 

Lakosság tagdíjra fordított jövedelmi 
hányada (TAGDIJ/LAKJOV) ‰ 

Az egy lakosra jutó tagdíj összege (TAGDÍJ/LAKSZAM) Ft 

A lakosság támogatásra fordított 
jövedelmi hányada (LAKTAM/LAKJOV) ‰ 

Az egy lakosra jutó támogatás összege (LAKTAM/LAKSZAM) Ft 

A számított főállású önkéntesek száma a 
lakosság számához képest (ONKFO/LAKSZAM) ‰ 

Dinamikus jelzőszámok 
MUTATÓIJ/MUTATÓ0 ahol „J” index a mutató 
adott év szerinti értékét, „0” pedig a kiindulási 
év adatát jelzi 

% 

 

Ezeket a mutatókat 2000-re 2003-ra, 2005-re és végül 2007-re az összegyűjtött 

statisztikai adatainkból illusztrációként ki is számítottuk18. A képzett mutatókból azután 

dinamikus viszonyszámokat képeztünk, melyeket grafikonon is ábrázolhatunk. Ugyanakkor 

ezeket az indikátorokat egyelőre csak a civil tőke lehetséges mérőszámaiként kívánjuk 

bemutatni. 

                                                
17  A számított önkéntesként foglalkoztatottak száma az önkéntesek által a szervezet részére végzett munka 
becsült időtartamának és az egy főállású alkalmazott órákban számított éves munkaidejének hányadosa. Azt 
fejezi ki, hogy a szervezet részére az év során végzett összes önkéntes munkát hány főállású személy tudta volna 
ellátni.  
18 Forrás: Éves nonprofit Statisztikai adatfelvételek 2000, 2003, 2005, 2007 és a KSH T-Star adatbázisa.  
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 Az egyesületi tagok aránya a lakosság számához képest (tagsági arány) 

Ez a mutató talán a „legkeményebb” mérőszám, amelyre hivatkozni lehet, Putnam 

több művében is ez az egyik kulcsváltozó (Putnam 1995, 2000). Természetesen ezt a 

jelzőszámot befolyásolja a helyben „rendelkezésre álló” szervezetek száma, illetve a meglévő 

szervezeti, tevékenységi kínálat is. Ebben az indikátorban nem tudjuk figyelembe venni az 

informális önszerveződésekben kifejtett aktivitást, amely szintén „termelhet” civil tőkét. 

Ugyanakkor saját statisztikai gyakorlatunk szerint is a szervezetek taglétszám-bevallásai igen 

pontatlanok, és sokszor hiányosak. A kisebb és a nagyobb, de komolyabb infrastruktúrával 

rendelkező szervezetek tudnak inkább valós adatokkal szolgálni, – az előbbiek a „személyes”, 

az utóbbiak pedig a hivatalos nyilvántartásaikból, ám sok tipikusan „középméretű” egyesület 

nincs tisztában tagjai számával, vagy ha igen, a tényleges és bevallott „hivatalos” létszám 

igencsak eltérő értékeket mutat. Emellett ez a mutató nem a lakosság azon hányadát adja meg, 

akik egyesületi tagok19, hanem csak a „tagság-számot”, miután egy fő több szervezetnek is 

tagja lehet. Ugyanakkor viszont a civil tőke szempontjából a többszörös tagság többszörös 

hozzáadott tőkeként is felfogható, ebből adódóan ez a „felülbecslés” a mutató tartalmát 

jelentősen nem befolyásolja. Az adott területi elemzésnél ellenben ez az indikátor nem veszi 

figyelembe, hogy lehetnek „máshol” élő, és máshol regisztrált tagok is (tagszervezetek és 

alapszervezetek esetében például), így ez felfelé és lefelé is torzíthatja az eredményeket. 

Országos átlagban a példaként vizsgált négy év adatai 49, 44, 37 és 40 százalék volt. 

 A tízezer lakosra jutó társas nonprofit szervezetszám (egyesületi arány)  

 A szervezeti „sűrűség” szintén szerepelt a putnami számításokban, erre vonatkozóan 

regiszterszintű – tehát az adatgyűjtésekhez képest pontosabb – számokkal tudunk szolgálni. A 

tízezer főre mért átlagos értékek 27, 31, 34, 38 voltak, vagyis itt aránylag egyenletes a 

növekedés.20 

 A tízezer lakosra jutó nonprofit szervezetszám (szervezeti arány)  

 Miután a civil tőke nemcsak egyesületekben, szigorúan véve tagsági 

jogviszony során „keletkezik”, hanem más civil szervezetek, például alapítványok köré 

csoportosult támogatók, önkéntesek, tisztségviselők körében is, érdemes nem pusztán az 

egyesületi, hanem a teljes civil szervezeti ellátottságot vizsgálni. A tízezer főre mért átlagos 

                                                
19 Ehhez lakossági adatfelvételre lenne szükség, ilyen adattal országos szinten viszont jelenleg nem 
rendelkezünk. 
20 Még akkor is, ha a lakosságszám országosan folyamatosan csökkent, ami értelemszerűen növeli a relatív 
szervezetszámot. 
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szervezetszám így 47, 52, 56 és végül 62 volt a négy évben, ezek szerint itt is egy hasonló, de 

némileg emelkedő tendencia rajzolódik ki.21. A két mutató együttes használata emiatt 

feleslegesnek is tűnhet, szinte redundáns információkat sejttet, ezért ez utóbbit inkább csak 

akkor érdemes külön is figyelembe venni, ha kisebb területi egységeket, településeket 

kívánunk megfigyelni. Ezeknél ugyanis a csekély szervezetszám, és a sokszor csak 

alapítványi formában működő önszerveződések léte miatt az intézményesült civil háttérről ez 

az indikátor tud pontosabb képet adni. 

 Lakosság tagdíjra fordított jövedelmi hányada (tagdíj arány) 

 Ez a mutató független a szervezeti háttér méretétől, arról viszont tájékoztathat, hogy a 

lakosság átlagosan jövedelme mekkora hányadát „áldozza” az egyesületi tagdíjakra, ennek 

aránya valószínűsíthetően kifejezheti a civil szervezetek iránti elkötelezettség mértékét is. A 

tagsági arányhoz hasonlóan ennél az indikátornál is problémát jelenthet, hogy a civil tőke 

tartalom a szervezet székhelyén kerül számbavételre, akkor is, ha a befizetés nem ott történt.  

Ennek a mutatónak értékei a négy év adatai alapján 3,5, 3,8, 4,2, és 3,7 ezrelék voltak. 

 Az egy lakosra jutó tagdíj összege (átlagos tagdíj)  

 Megfigyelhetjük annak alakulását is, hogy egy lakosra évente mekkora tagdíjösszeg 

jut. Ez a mutató nem függ közvetlenül sem a szervezetszámtól, sem a taglétszámtól, csak a 

szektor együttes tagdíjbevételétől, azonban nem ad arról információt, hogy adott mennyiségű 

civil tőke egy közösségben mekkora kiterjedésű. Magyarán ennek értéke azonos lehet két 

azonos méretű településen akkor is, ha az egyikben például csak egy zárt, néhány főből álló 

igen magas egyéni tagdíjakat szedő vadásztársaság található, a másikban pedig számos 

egyesület tevékenykedik, szerény tagdíjat fizető, nagy létszámú aktív taggal. A „reálisabb” 

időbeni összehasonlítás miatt a mutatót célszerű bázisáron, esetünkben 2000-es áron 

kiszámolni, ezek szerint az egy főre jutó tagdíj reálértékben 1131, 1303, 1514, és végül 2007-

ben 1522 forint volt, ez a szervezeti arányokhoz hasonlóan folyamatos növekedést feltételez. 

 A lakosság támogatásra fordított jövedelmi hányada (támogatási arány)  

 A szervezetek iránti bizalom, mint a civil tőke egyik megnyilvánulási formája, 

statisztikai alapon a szektornak nyújtott önkéntes támogatás mértékében is megnyilvánulhat. 

Mint említettük, az adományozást rengeteg egyéb tényező is befolyásolhatja, de ha ezektől 

eltekintünk, akkor vélelmezhetjük azt, hogy a lakossági támogatások összege a civil 

                                                
21  A társas nonprofit szervezetek aránya a szektoron belül 2000-től 2007-ig 57-ről 61 százalékra emelkedtek, 
természetszerűleg ez tükröződik vissza a tízezer lakosra vetített szervezetszámokban is.  
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szervezetekbe vetett bizalom függvényében változik, s ezáltal egyik mérőszáma lehet a civil 

tőkének. A magánszemélyektől származó támogatás abszolút összege önmagában viszont 

nem elegendő annak megítélésére, hogy ez mekkora áldozatvállalást, szolidaritást jelent, – 

más szavakkal „mennyiből ad ennyit” a lakosság – ezért azt a helyi társadalom jövedelméhez 

viszonyítjuk. Adataink szerint ez az arány 3,4, 3,1, 3,5 és 4,2 ezrelék volt.  

 Az egy lakosra jutó támogatás összege (átlagos támogatás) 

Hasonlóan a tagdíjaknál leírtakhoz, a lakossági támogatásból is kiszámolhatjuk az egy 

főre jutó hozzájárulást. Az idősorban itt szintén reálértékben, 2000-es árakon adjuk meg a 

lakossági adományok értékét. Ez 2000-ben fejenként 1114 forint volt, 2003-ban visszaesett 

1089-re, majd 2005-re 1262-ot ért el végül 2007-ben 1723 forintra „szökött”.  

 A számított főállású önkéntesek száma a lakosság számához képest 

       (önkéntesek aránya)  

A civil tőke egyik legfontosabb mérőszáma lehet a civil szervezetek részére végzett 

lakossági munka mennyisége. Ez a tevékenység még az adományoknál is nagyobb bizalmat 

fejez ki, és a személytelen pénzügyi „tranzakciókhoz” képest itt már a személyes kapcsolat, a 

közvetlen érintkezés is megjelenik, emellett a passzív szolidaritást felváltja a tevőlegesség. 

Ebből adódóan az „időadományozásra” vonatkozó döntést a szervezetről alkotott személyes 

vélemény, és az adott közösséghez való tartozás intenzitása is befolyásolja. Elmondhatjuk 

tehát, hogy egy településen minél nagyobb a helyi szervezetek részére vagy szervezésében 

végzett önkéntes munka mennyisége, annál nagyobb a civil szervezetekbe vetett bizalom is, 

következésképpen a közösségi civil tőke is. Sajnos, éppen ehhez az igazán „alkalmas” 

indikátorhoz szükséges alapadatok begyűjtése – ahogy ezt a fentiekben említettük – a 

legnehezebb. Az illusztráció kedvéért, a nonprofit adatfelvételből származó információkból 

előállítottuk a kérdéses mutatókat, azonban ezek megbízhatósága kisebb annál, mintsem az 

időbeni változásokat rájuk hivatkozva elfogadjuk, netán magyarázni próbáljuk. Az indikátort 

a szervezetek által becsült éves önkéntes munkaórák alapján számoljuk, úgy, hogy a számított 

önkéntesként foglalkoztatottak számát a teljes helyi népességhez viszonyítjuk. A kapott 

értékek a következők voltak, 2000-ben 1,7, majd 1,6, 3,6 és 2007-re 2,4 ezrelék. 

 Dinamikus jelzőszámok 

A felsorolt jelzőszámok időbeni alakulását dinamikus viszonyszámokkal is 

kifejezhetjük. Ha tehát kísérletképpen a 2000. évi kiinduló értékeinket vesszük 100 

százaléknak, akkor megnézhetjük, hogyan is mozdultak el ezek a vizsgált három időpontban. 
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Nem ábrázolunk minden egyes felsorolt mutatót, a szervezeti ellátottságot csak az egyesületek 

esetében tüntetjük fel, az önkéntességet pedig a nagyfokú bizonytalanság miatt nem vesszük 

tekintetbe. Hangsúlyozzuk, hogy a hat indikátor alapján kirajzolódó görbék nem egy 

tényleges folyamatot, nem a civil tőke mennyiségének valóságos alakulását, hanem csak egy 

lehetséges mérési módszer kísérleti eredményeit tükrözik vissza.  

 
3. ábra 

A civil tőke mutatóinak alakulása 2000-ben, 2003-ban, 2005-ben és 2007-ben 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E szemléltetés alapján is, jelenleg csak azt kockáztathatjuk meg, hogy a bemutatott 

indikátorok alkalmasak lehetnek a civil tőke mérésére, azonban a különböző mutatók jelenlegi 

tartalmukkal (és főleg ilyen megbízhatósággal) egyelőre nem elégítik ki azokat a 

követelményeket, amelyek egy ilyen társadalmi jelenség, mint a civil tőke – és annak 

mennyiségi és minőségi változásának elemzésére alkalmas – mérőszámaitól elvárható lenne.  
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Ehhez korábbi kutatások eredményeinek22 ismételt feldolgozása, újabbak elvégzése – a 

lehetséges mutatószámok tisztítása és tesztelése – szükséges, amelyhez ez a gondolatmenet 

legfeljebb kiindulópontként szolgálhat. A civil tőke magyarországi állapotára, működésére 

„hatékonyságára” egyelőre csak közvetve, a civil-önkormányzati együttműködések – 

későbbiekben bemutatandó – vizsgálatából leszűrhető információk alapján vonhatunk le 

következtetéseket.  

                                                
22 É Végezetül érdemes említést tenni egy hazai kísérletről, melynek során Kopp Mária és Skrabski Árpád (Kopp 
Mária–Skrabski Árpád [2008]: A bizalom mint a társadalmi tőke központi jellemzője. 
www.vigilia.hu/2008/10/skrabski.htm) a társadalmi tőke magyarországi alakulását kívánta megvizsgálni. A 
szerzők nem tudtak egyértelmű trendekről beszámolni. Kutatási eredményeik azt mutatják, hogy – szemben a 
korábbi időszakokkal, amelyekre a civil társadalom fokozatos erősödése volt jellemző – 2002 és 2006 között az 
egyesületi tagok aránya 13 százalékról 10 százalékra csökkent a felnőtt népesség körében. A szerzők azt 
állapították meg, hogy 2002 és 2006 között a társadalmi tőke csökkenését, az anómia nagyarányú növekedését a 
magyar társadalom a társas támogatás (család, rokonság) jelentős mértékű növelésével igyekezett kompenzálni. 
A Civil Jelentés bevezetőjében erre a kutatásra utalva írja Bartal Anna Mária, hogy „egyértelműen 
megállapítható, hogy 2008-ban a nonprofit szervezetek olyan társadalmi környezetben működtek, amelyet a 
merton-i értelemben vett anómia – az elfogadott normák és a társadalmi valóság közötti konfliktus –, a fokozódó 
értékvesztés jellemzett” (Bartal 2009:11).  

 



 46 

3. A civil önkormányzati együttműködés formái, dimenziói 

3.1. Az együttműködés kialakulásának előzményei 

A települési önkormányzatok felállásával 1990-ben egy teljesen új korszak kezdődött a 

magyar közigazgatás történetében. A városok, községek elnyerték tényleges függetlenségüket, 

azonban azt, hogy ez mi mindennel jár, még nem láthatták világosan. A „hirtelen” rájuk 

szakadt szabadság mindennapi életben való alkalmazása az első időszakban számos problémát 

felvetett, ám azért a több-kevesebb közigazgatási gyakorlattal rendelkező képviselőtestületek 

és polgármesterek mégis ki tudták alakítani működési rendjüket a törvény által meghatározott 

keretek és útmutatások alapján. A demokratikus választások eredményeképpen helyi 

hatalomhoz jutó új vezetés kellő legitimációs munícióval rendelkezett ahhoz, hogy úgy 

gondolja, nincs szüksége arra, hogy a kiépült közigazgatási rendszer mellett „másokat” is 

közvetlenül bevonjon a lokális ügyek intézésébe. (Sebestény 2009) 

 Ezzel egy időben indult a civil társadalom újjászületése is, számos egyesület, 

alapítvány kezdte el működését. Ezek többsége helyi szinten fejtette ki tevékenységét, vagy 

olyan feladatok végzésére, olyan célok, programok megvalósítására vállalkozott, melyek az 

adott településen élők mindennapi életének, környezetének jobbítását szolgálták. Tették 

mindezt közismerten szerény anyagi körülmények közepette, hiszen bevételük jórészt saját 

forrásokból és a – korlátozottan elérhető – magántámogatásokból származott (Bocz et al. 

1995, 1997, 1999, 2002, 2005; Nagy–Sebestény–Szabó 2007, 2008, 2009, 2010). 

 Az önkormányzatok nagy része az első időszakban igyekezett „tudomást sem venni” a 

helyi civil szektor létezéséről olyan értelemben, hogy úgy vélték, a civileknek jogában áll 

létezni, de lehetőség szerint ne zavarják, és főleg ne szóljanak bele a testület munkájába. 

(Kákai 2004) A velük való kapcsolattartást egyáltalán nem tartották fontosnak, sőt 

megpróbálták őket úgy elkerülni, mint siető járókelő a kéregetőt, hisz akkori meggyőződésük 

szerint a civil szervezetek csak akkor és azért bukkannak fel, hogy pénzt kérjenek. 

 Ugyanakkor egyre több önkormányzatnak kellett szembenézni azzal is, hogy az 

intézményi struktúra fenntartása, a tervbe vett fejlesztések végrehajtása és a sokasodó 

közfeladatok ellátása mellett az erre fordítható források nem, hogy növekedtek, hanem sok 

esetben szűkültek, így számba kellett venni, hogy milyen „külső” segítségre számíthatnak. 

Ezzel párhuzamosan lezajlott a civil szektor társadalmi emancipációja, ami abban 

nyilvánult meg, hogy mind a kormányzat, mind a lakosság, de még valamelyest az üzleti 

szféra szemében is a kezdetben oly sokszor gyanakvással kísért civil szervezetek már 

„elismert” részét képezték az ily módon tehát háromszektorúnak tekintett társadalmi 
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intézményrendszernek. E két késztetés hatására indult el egyfajta általános közeledés az 

önkormányzatok részéről a civilek felé. A terep végül is nem volt teljesen ismeretlen 

számukra, hisz a nonprofit forma adta lehetőségekkel már korábban is éltek: számos 

(köz)alapítványt, közhasznú társaságot, települési szövetséget stb. ők maguk is létrehoztak. 

Ehhez képest mégis jelentős lépésnek tekinthető a nyitás a „klasszikus” civilek felé, mely 

egyben paradigmaváltásként is felfogható.  

 

3.2. A civil társadalom helyi megközelítésből – a civil ethosz 

A civil társadalom lényegéről, mibenlétéről könyvtárnyi irodalom született az elmúlt 

évtizedekben, sőt évszázadokban. Kiváló társadalomtudósok sora fogalmazta meg, mit is 

jelent – számára – ez a fogalom, milyen sajátságai vannak, és valószínűleg számos általános 

érvényű definíciót is idézhetnénk. Nem célunk, hogy ezekre hivatkozva, ezekből kiindulva 

egy újabb meghatározással kísérletezzünk, inkább – felvállalva a szubjektivitás és a 

leegyszerűsítés ódiumát – a jelenlegi magyar civil társadalom szerepéről, funkciójáról 

kialakult nézeteinket próbáljuk röviden összefoglalni. Úgy véljük, a civil közéleti 

tevékenységet előidéző és irányító, de nehezen megfogható „lényeget”, amit talán 

nevezhetünk civil ethosznak is, nem önmagában létező jelenségnek, hanem a környező 

társadalmi viszonyokra, felbukkanó problémákra adott ösztönös válasznak is tekinthetjük. Ez 

a válasz néhol tagadó, néhol alternatívát kereső, de semmiképpen sem független a mindenkori 

állam által meghatározott társadalmi, gazdasági és politikai környezettől. S az is fontos, hogy 

a „társadalmi-gazdasági problémák megoldása nem várható el a civil szektortól, sem az 

államtól, hanem azok ilyen vagy olyan kezelése a társadalmi fejlődés generális kérdése. A 

civil szektor a válaszadási stratégiák menedzselésével és szervezésével járulhat hozzá ehhez a 

folyamathoz …”.(Szabó 2008:9) Más szavakkal a civil ethosz nem más, mint az „állami 

ethosz” valamilyen ellenpárja, s egyszersmind legtöbb összetevője éppen emiatt a közhatalom 

jellemzőiből vezethető le. 

Természetesen tudjuk azt, hogy a civil társadalmat, ezt a bonyolult és összetett 

viszonyrendszert, nem lehet csak e két „szektor” dialektikus vizsgálatával megmagyarázni, 

hiszen mindkettőt a gazdasági, az üzleti és a magánszféra is alakítja, befolyásolja, s így az 

inkább a „többiek” kölcsönhatásának eredőjeként fogható fel. Ugyanakkor „a kreatív 

problémamegoldás keresése a sajátossága a civil szektornak, amely a politikai és gazdasági 

hatalom birtokosainak valamiféle versenytársává és kihívójává teszi…” (Szabó 2008:10) Ezen 

belül nem kétséges, hogy a mindenkori állam tekinthető a legnagyobb tényezőnek, így – 
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némileg leegyszerűsítve is – de megengedhető, hogy a civil ethoszt most csak ebben a 

kontextusban elemezzük.  

 Ha a civil társadalom lehetséges funkciói felől közelítünk a témához, szintén azt 

tapasztalhatjuk, hogy ezek az állami funkciók mellett, azokat kiegészítve, illetve azokra való 

reakcióként léteznek23. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbként az alábbiakat említhetjük 

meg (Sebestény 2005b). 

 

 Közjavak, közszolgáltatások biztosítása 

Az állam ugyan éppen erre a feladatra jött létre, azonban ezt maradéktalanul nem tudja ellátni. 

Emellett a társadalom elvárásai általában gyorsabban változnak és nőnek, mintsem az állam 

ezekkel lépést tudna – akarna – tartani. A hiányok pótlását, a rések betömését – amennyiben 

nem óhajtanak a helyzetbe beletörődni – a civileknek vagy maguknak kell megoldaniuk, vagy 

nyomásgyakorlással érhetik el, hogy e plusz-szolgáltatások beépüljenek a közjóléti 

„alapellátásba”. 

 

 Speciális és részigények kielégítése 

Az államtól nem várható el, hogy egyedi szolgáltatásokat nyújtson, az ő feladata az átlagos, 

tömegellátás biztosítása a társadalom valamennyi tagja számára. Az előzőhöz hasonlóan, ezen 

igények kielégítése a civil kezdeményezések létezésétől függ. 

 

 Az állami közintézményrendszer támogatása 

A mindenható állam megszűnésével a közintézményrendszer fenntarthatósága veszélybe 

került, nem beszélve a kívánatos fejlesztésekről, korszerűsítésekről. A kieső, illetve csökkenő 

állami források pótlásáról – mint fogyasztóknak saját érdekükben – a civil társadalomnak 

kényszerűen magának kell gondoskodnia. 

                                                
23  Természetesen nem mondhatjuk, hogy az adott civil társadalomban konszenzus lenne a következő civil 
funkciók tartalmát illetőleg, sőt már magának az államnak a szükséges funkcióiról is eltérőek lehetnek egy adott 
történelmi és politikai konstellációban az álláspontok. Ezt a konfliktushelyzetet már John Stuart Mill is 
megfogalmazta a „Szabadságról” című híres művében: „Némelyek, mikor felfedeznek valami megvalósításra 
méltó jót, vagy megakadályozni való rosszat, szívesen ösztönöznék a kormányt, hogy végezze el a dolgot, mások 
ellenben szinte bármilyen társadalmi visszásságot elviselnének inkább, semmint egy jottányit is hozzátegyenek a 
kormány felügyelete alá tartozó dolgokhoz. S az emberek az egyes esetekben aszerint állnak az egyik vagy a 
másik oldalra, hogy milyen érzelmeik általános iránya; vagy hogy mennyiben érdekeltek abban a dologban, 
melybe a kormánynak be kellene avatkoznia; vagy hogy vannak-e kétségeik az iránt, hogy a kormány úgy 
intézné a dolgot, ahogyan ők szeretnék; ám szinte sohasem valamilyen következetesen alkalmazott vélemény 
alapján, mely szerint el tudnák dönteni, hogy mi az, ami a kormányra tartozik. S úgy tetszik, az erre vonatkozó 
szabály vagy elv hiányának következtében manapság az egyik oldal épp annyit téved, mint a másik, a kormány 
beavatkozását éppoly gyakran igénylik helytelenül, mint amilyen gyakran utasítják vissza helytelenül.” (Mill 
1983:53–54) 
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 Szolidaritás, jótékonyság 

Ez a tradicionális funkció nem szorul különösebb magyarázatra. Az elesettek, a rászorulók 

támogatása, a társadalmi igazságosság nevében végzett jószolgálati tevékenység az egyik 

alapvető civil érték. 

 

 Érdekegyesítés, érdekérvényesítés és -képviselet 

A politikai érdekérvényesítés eszköze (vagy célja?) a hatalom megszerzése, az állam vezetése. 

A demokrácia lényege a többségi akarat érvényre juttatása, és a kisebbségi törekvések 

„tiszteletben tartása”. A sokszínű civil társadalmat alkotó csoportok, rétegek arányos 

képviselete, a kisebbségi érdek tekintetbe vétele, a hatalom „civilbaráttá” formálása nem 

valósulhat meg a civilek aktív, de szigorúan csak erre kiterjedő közéleti, véleményformáló és 

figyelem-felhívó tevékenysége nélkül. 

 

 Társadalmi ellenőrzés a hatalom felett 

A képviseleti demokráciákban a hatalom birtokosai adott időre kapnak felhatalmazást az 

állam irányítására. Ugyanakkor elengedhetetlenül szükséges e hatalom folyamatos 

ellenőrzése, a döntések és magának a döntési mechanizmusnak a figyelemmel kisérése. A 

civil társadalom érettségét talán éppen ennek a funkciónak a gyakorlása alapján lehet lemérni. 

 

 Önálló közösségi „ügyintézés”, közéleti aktivitás 

Az államnak nem az a feladata, hogy a társadalom minden „ügyét intézze”. Egyrészt nem is 

képes rá, másrészt pedig régen rossz, ha minden ügyben a túlterjeszkedett állam hozza meg a 

döntést. A szubszidiaritás elvének megfelelően a döntéseket azon a helyen kell meghozni, 

ahol azok hatásai is érvényesülnek. Az állam „hajlamos” arra, hogy olyan kérdésekben is 

döntést hozzon, amelyek nem tartoznak rá. Működő civil társadalom hiányában feljogosítva 

érezheti magát, hogy ezt megtegye. Ennek megakadályozása viszont a civilek „kötelessége”. 

 

 Közösségépítés, közösségi rekreáció 

Ezt a feladatot szintén „célszerű” helyben, a közhatalom beavatkozása nélkül ellátni. A helyi 

közösségi szolgáltatások megfelelő biztosítása akkor találkozik a valós igényekkel, ha azt 

maguk az igénybevevők szervezik meg, és az állami részvétel legfeljebb a támogatásra 

szorítkozik. 
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 Önkifejezés, a tenniakarás terepe  

Az államnak addig van szüksége az egyének szolgálataira, amíg azt a maga számításai szerint 

kifizetődően a közjó szolgálatába tudja állítani. Ha ez megszűnik, az egyén az állam számára 

csak „szükséges teher”, akinek létfeltételeit azonban minimális szinten köteles biztosítani. 

Ugyanakkor ezekben az emberekben rengeteg „fölös energia” van, amelynek pozitív 

társadalmi hasznosulására a civil közélet biztosíthat kereteket. Ennek „megszervezése” talán a 

civil társadalom legfontosabb feladata. 

 

 Ezek a funkciók azonban önmagukban nem tudnak érvényesülni. Akármennyire is 

„függetleníteni” szeretnénk az állami-önkormányzati szerepvállalástól, mindig ez utóbbi 

határozza meg, végül is milyen mértékben képes a civil társadalom szándékait és lehetőségeit 

valóságos cselekvéssé formálni. (S ez igaz akkor is, ha tudjuk, a civileknek elvben és 

gyakorlatban is van lehetőségük arra, hogy az államot a maguk eszközeivel formálják. Az már 

más kérdés, mennyire tudnak élni ezzel.) Hiszen mind a diktatórikus „civilfób”, mind a túlzott 

„atyai gondoskodó” állam fékezőleg hat az alulról jövő kezdeményezések kibontakozására. 

Az előbbi a kénytelen, az utóbbi a kényelmes passzivitás irányába tereli a civileket. Lehet 

azonban a hatalom még oly jóindulatú, próbálhat partneri viszonyt kialakítani a civil 

társadalommal, ösztönözheti tevékenységüket, az eltérő motívumok, a különböző „világnézet” 

eleve magában hordozza az egymás meg nem értéséből kiinduló súrlódásokat, konfliktusokat. 

De miből is fakad ez a folyamatosan – és szinte mondhatni, konkrét ügyektől is 

elvonatkoztatható – disszonancia? (Sebestény 2006a) Mielőtt erre a kérdésre választ 

keresnénk, érdemes kitérnünk azokra a problémákra – dilemmákra – melyek a helyi civil 

szféra egységes fellépését, kohézióját, következésképpen a kooperációs képességét gyengítik. 

 

3.3. A civil társadalom belső dilemmái, mint az együttműködés gátjai 

Bár a háromszektorú gazdaság létét ugyan már mind az állam, mind az üzleti világ többé-

kevésbé fel- és elismerte, és a lakosság is a társadalmi felépítmény szerves részeként tekint a 

civil szférára, mégis úgy tűnik sok esetben maguk a civil szereplők bizonytalanok abban, hol 

is van a „helyük”. Ez a betagozódási folyamat sokkal akadozóbban halad előre, mint ahogy ez 

a szektor napjainkban vitathatatlan súlyából, fontosságából, megkerülhetetlenségéből 

következően elvárható lenne. Természetesen a jelenség nem általánosítható, számos konkrét 

példát hozhatnánk fel a jól működő, öntudatos civil aktivitás meglétére, az új struktúrába való 

zökkenőmentes beilleszkedésre, ám a hétköznapi tapasztalataink azt mutatják, hogy ezek 
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ellenére létezik valamiféle nehezen megragadható problémahalmaz, melynek csupán 

megfogalmazása, összetevőinek meghatározása sem könnyű feladat. Mindenesetre érdemes 

kísérletet tenni, hogy a teljesség igénye nélkül felsoroljunk néhány olyan dilemmát, melyek 

véleményünk szerint – kimondva vagy kimondatlanul – de foglalkoztatják a szektor 

legkülönbözőbb szintjein tevékenykedő szereplőit. E diagnózisnak korántsem nevezhető 

gondolatsor nem óhajt és nem is adhat ezekre válaszokat, de talán hozzájárul ahhoz, hogy 

azok, akiknek viszont előbb-utóbb meg kell találniuk a – valószínűleg egyedenként és 

esetenként is eltérő – megoldást, első lépésként szembesülni tudjanak ezekkel a kihívásokkal. 

(Sebestény 2004) 

 

3.3.1. Függetlenség vs. kiszolgáltatottság 

A civilség egyik legfontosabb definitív kritériuma a függetlenség. Függetlennek lenni az 

(állam)hatalomtól, pártoktól, az üzleti világtól, általában a társadalom erőviszonyait alakító 

hagyományos formációktól és nem utolsó sorban egymástól. E függetlenség feladása, 

bárminemű csorbítása könnyen annak a lényegnek az elvesztésével járna, mely e mozgalom 

alapját képezi. Sarkítottan fogalmazva, a szervezet életre hívója tulajdonképpen maga a 

tagadás, az a cselekvésre ösztönző felismerés, hogy a központilag felépített és irányított 

struktúrában (legyen az a legdemokratikusabb is) való önkéntes vagy kényszerű részvétel a 

szabadságról való részleges lemondást jelenti. Jóllehet, az ebbe formálisan be nem tagozódó, 

ám szervezeti keretek között működő és relatíve nagy mozgástérrel bíró kisközösségek 

kialakításához is – a függetlenség hivatalos elismer(tet)ése érdekében – el kellett fogadni 

bizonyos külső korlátokat (jogrend, gazdálkodási szabályok stb.), de további engedményeket 

nem célszerű tenni. 

 Ugyanakkor a működéshez, fennmaradáshoz pénzügyi támogatás szükségeltetik. Ezt 

valamilyen forrásból biztosítani kell, az önfenntartó „nonprofit” szervezet meglehetősen ritka 

jelenség, és ráadásul tevékenységüket tekintve ezek állnak legmesszebb a hétköznapi 

értelemben vett közérdekű civil kezdeményezésektől. Támogató ugyan lehet maga a tagság, 

az érintettek vagy érdekeltek, netán szintén „független” nagylelkű magánszemélyek, cégek, de 

– a világon bárhol – a szektor bevételi szerkezének tanulmányozása során látható, hogy az 

állam ebből a körből nem hagyható ki. Az állami támogatásnak persze lehetnek 

közvetet(tebb) formái is (normatívák, szerződéses feladatátadás, 1 százalék, adó-visszatérítés 

stb.), melyek kevésbé tűnnek „alamizsnának”, attól azok még a függetlenséget leginkább 

veszélyeztető aktortól származnak. És máris megfogalmazódik az első dilemma. Hogyan lehet 
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független egy olyan szervezet, melyet köldökzsinór köt a kormányzati szervekhez, 

minisztériumokhoz, önkormányzathoz? Még markánsabban vetődik fel ez akkor, ha 

történetesen olyan alapítványról, egyesületről van szó, mely programjában, céljait tekintve 

éppen „szembemegy” a hatalom elképzeléseivel, szándékaival. Hogyan tiltakozzon egy helyi 

környezetvédő szervezet az önkormányzat „természetromboló” beruházása ellen, ha éppen 

működési támogatást kér tőle? És ha nem kapja meg, nem lesz elegendő pénze akciókra, 

rendezvényekre, szórólapra, szakértők bevonására, netán ügyvédre. Függetlenség vagy 

tevékenység – szélsőséges esetben így is megfogalmazható a helyzet. És ha meg is kapja a 

támogatást, vajon nem azért, hogy „csendben maradjon”? Vagy gondoljunk csak pusztán az 

önkormányzati ingatlanok, infrastruktúra – meglehetősen gyakran előforduló, és nemes 

gesztusnak értékelhető – ingyenes használatára. Vajon Damoklész kardjaként nem lóg-e a 

fejük felett annak a lehetősége, hogy mindez megszűnhet, ha a szervezet „nem jól 

viselkedik”? A másik oldalnak könnyű a dolga, hisz ezeket a „fenyegetéseket” – feltéve, hogy 

szándékában áll – még kódolva sem kell közölnie, a szervezetek ezt akkor is így (ít)élik meg 

nap, mint nap. Akkor is, ha tisztában vannak azzal, hogy tevékenységük közhaszna 

megkérdőjelezhetetlen. 

 Milyen választ tudnak erre adni a civilek? Hogyan próbálják a függetlenségüket is és 

magukat is fenntartani? „Független szervezet vagyunk, nem kérünk és nem is kapunk 

semmiféle állami támogatást!” – hallhattuk már sokszor szervezeti vezetők bemutatkozása 

során. Más szavakkal a függetlenség deklarálása kimerül annak anyagi javakra való 

degradálásában. Igaz, a valóságban tényleg erről van szó. Kevésbé tehetős szervezetek 

azonban – és ebből van a több – ezt az elhatárolódást nem engedhetik meg maguknak. S ha 

nem tudják túltenni magukat ezen az ambivalencián, sok esetben ők is a verbális deklarációs 

eszköztárhoz nyúlnak. „Az önkormányzat tartsa tiszteletben a civil szervezetek 

autonómiáját.” Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal sokszor találkozhattunk különböző 

fórumokon, együttműködési megállapodásokban, felhívásokban stb. akkor is, amikor a fent 

említett probléma nem is merült fel. Ennek az elismertetési kényszernek azonban más a 

funkciója, arra hivatott, hogy csökkentse a kiszolgáltatottsági érzés okozta frusztrációs hatást. 

Ennek erőteljesebb, de szintén gyakran tapasztalható megnyilvánulási formája az, amikor a 

civil szervezetek az állami szervek, önkormányzatok részéről érkező kezdeményezéseket, 

javaslatokat „ab ovo” azzal a gyanúperrel kezelik, és ennek hangot is adnak, hogy ezek a 

függetlenségük csökkentésére, tevékenységük külső befolyásolására irányulnak. Ezek a 

gyakorta megalapozatlan előfeltevések fölösleges konfliktushelyzeteket teremtenek az amúgy 
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sem problémamentes viszonyrendszerben, és ettől a kommunikációs csatornák – illetve 

radikálisabb reakciók esetében a támogatási források is – időről-időre eldugulhatnak. 

 Természetesen nem állítjuk, hogy a hatalmi szféra soha sem próbálna olyan lépéseket 

tenni, melyek célja a civilek kordában tartása, lekenyerezése – horribile dictu – megosztása 

lenne, és emiatt a civilek gyanakvása teljesen alaptalan lenne, de úgy vélem, a téma 

szempontjából ez most kevésbé érdekes. Sokkal inkább az, hogy mi módon tudja a szektor 

általánosságban elfogadni és feldolgozni a kényszerű és tényszerű támogatottság állapotát. 

Hiszen még a magyar kifejezés sem túl szerencsés, támogatni a gyengét, a kiszolgáltatottat 

kell, s ezt csak az erősebb teheti, így ez automatikusan az alá-fölérendeltségi viszonyt 

feltételezi. Lehet-e a támogatottságot és függetlenséget másként, mint egymást kizáró 

ellentétet értelmezni? Lehet-e a formálisan egyirányú pénzáramlást „üzleti tranzakcióként” 

felfogni? A válasz egyértelműen igen, és ennek alátámasztásához szükséges ideológiai 

muníciót szintén az életből vett példákból nyerhetünk. 

 Gyakran hallható a támogatások kieszközlésekor érvként, hogy a civil szervezet olyan 

közhasznú tevékenység elvégzésének biztosításához „igényel” hozzájárulást, mely egyébként 

az állam, önkormányzat feladatkörébe tartozik, és ebből fakadóan megilleti őt az ehhez 

szükséges részesedés a közpénzekből. (Ennek intézményesült formája is van, a szerződéses 

feladat-átvállalás, ez azonban már éppen hivatalos volta miatt nem érinti ezt a problémakört). 

A támogatás ilyetén felfogása sokkal praktikusabb, öntudatosabb civil hozzáállásra vall, a 

függetlenségi dilemma ebben az esetben valószínűleg nem is kerül előtérbe. Kevésbé 

gyakorlatias, de annál logikusabbnak tűnik az a vélekedés, miszerint a közvetett demokrácia 

elvén megválasztott képviseleti szerveknek a redisztribúciós folyamat során is az őket 

megbízó adófizető civil társadalom akaratát kell végrehajtani („ők vannak miértünk, nem 

fordítva”), így kötelességük ez utóbbiból közvetlenül szerveződött közösségek anyagi 

támogatása is. E két érvelés már túllépett a dilemma feloldhatatlanságán oly módon, hogy a 

civil szektort és így magukat a szervezeteket is a társadalmi, gazdasági és politikai szerkezet 

részének tekinti, melynek megvannak a maga kötelességei és – ami a lényeg – jogai. 

 Így a függetlenség fogalmának már egészen más a tartalma. A társadalmi 

játékszabályok önkéntes betartása mindenkit feljogosít arra, hogy a közjavakból súlyának, 

helyzetének megfelelő részesedést kapjon. Ezáltal a függetlenség is független változóvá válik 

a financiális körülményektől. Főleg akkor, ha eljutunk ahhoz a felismeréshez is, hogy itt nem 

két homogén elem viszonyáról van szó, hiszen a döntéshozó hatalom meglehetősen összetett 

rendszer. Ennek csak egy eleme az újraelosztó funkció, és az ellenőrzési és hatósági jogkör 
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pedig mégiscsak valamiféle demokratikus kontroll alatt áll. A civil szervezetek által 

fenntartani kívánt és óvandó függetlenség pedig ez utóbbival van kapcsolatban.  

 A támogatótól való tényleges vagy vélt függőség természetesen akkor bukkan fel, ha 

egy szervezet bevételeinek jelentős része egyetlen adományozótól származik, és annál inkább, 

minél nagyobb arányban. A fenti elemzés ennek legtipikusabb esetére, az állam és annak 

szerveitől kapott hozzájáruláshoz „járuló” kiszolgáltatottságra vonatkozott, de ez a jelenség 

megragadható akkor is, ha a kizárólagos szponzor történetesen egy vállalat, egy párt, egy 

külföldi szervezet, az egyház, vagy éppenséggel egy jómódú magánszemély. Vajon ekkor 

milyen mértékben érvényesül az adott egyesület, alapítvány tevékenységében – 

adomány(tovább)osztó szervezetek esetében az objektív döntéshozatalban – az ismert vagy 

gyanított támogatói akarat iránti engedelmesség, elvárásoknak való megfelelés, a lojalitás? És 

itt még az előbbiekben említett „közjogi státusra” sem lehet hivatkozni, legfeljebb arra, hogy 

„viszont” az államtól való függetlenség töretlen, és különben is a cél szentesíti a pénzeszközt.  

Az anyagi kiszolgáltatottság és a megfelelő mozgástér együttes megléte a mindennapi élet 

legkülönbözőbb területén is megjelenik. Gondoljunk csak az állami segélyből, dotációból élő 

tiltakozó munkanélküliekre, kistermelőkre vagy a vállalati belső ellenőrökre, akik szintén 

kerülhetnek konfliktusba kenyéradójukkal. Jóllehet, a jogi garanciák formálisan ki is zárják 

annak lehetőségét, hogy méltánytalan retorziók érjék őket, ennek permanens veszélye 

nyilvánvalóan tudatosul bennük. Feltehetjük azonban, hogy nekik nincs szükségük arra, hogy 

„helyzetük” bizonyítására felesleges energiákat fordítsanak. Mindez viszont egy hallgatólagos 

társadalmi konszenzus eredménye, melynek lényege az, hogy a felek „elfogadták” egymást, 

és nem kérdőjelezik meg egymás legitimitását. A civil szektor esetében, úgy tűnik, ez a 

folyamat általánosan és teljes körűen még nem zárult le, és a helykeresés, a megfelelő stabil 

pozíciók elfoglalása, vagyis a korábban említett társadalmi beágyazódás még nem ért véget. 

Ennek a felszíni megjelenése a függetlenség és a kiszolgáltatottság elő-előbukkanó 

dilemmája.  

 

3.3.2. Legitimitás 

Az előzőkben többször is felmerült a legitimitás kérdése. Itt természetesen nem a civil 

szervezetek formális legitimitásáról van szó, hiszen a vonatkozó jogszabályok betartásával 

született alapítványok, egyesületek létjogosultsága nem vonható kétségbe. Inkább az a kérdés 

vetülhet fel, hogy az adott ügyet, célt felvállaló szervezetnek ki ad felhatalmazást, kinek a 
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nevében cselekedhet. Az ugyan egyértelmű, hogy a közvetlen tagság, támogatói kör – 

formailag is meglévő – jogosítványokkal ruházza fel közvetlen módon a „jogi személyt”, és 

addig, ameddig az nem is lépi túl ezt a határt, ez a dilemma nem is vetődik fel. A 

gyakorlatban a szervezetek döntő többsége ilyen „hatókörrel” működik, a vadásztársaságok, 

az iskolai alapítványok, baráti körök és sportklubok jól behatárolható embercsoport 

meghatározható tevékenységének biztosítanak keretet. Azonban mi történik akkor, ha a 

szervezet már egy nagyobb – és főleg közvetlenül hozzá nem kapcsolható, külső – közösség 

nevében tűnik fel? Amikor olyan horderejű téma kapcsán aktivizálódik, mely messze 

túlhaladja az előbb említett szervezeti kereteket? Mire tud hivatkozni, ha olyanokat is 

képvisel, akik erre nem ad(hat)ják meg hozzájárulásukat, annál az egyszerű oknál fogva, hogy 

a civil szervezet a közvetlen demokrácia alapján, és csak „házon belül” működik?  

 Lehet ez a nehezen értelmezhető közérdek, aminek nevében feljogosítva érzi magát, 

ám ennek megfogalmazása csak szubjektív módon történhet. És még ha valóban a józan ész 

által is ennek tekinthető álláspontot hirdet, akkor is lehetetlen annak bizonyítása, hogy nem 

létezik ezzel ellentétes másik közérdek. És ha van, akkor máris kétségbe vonható a külső 

támogatottság ellenőrizhetetlen nagysága. A többség-kisebbség ellentét kialakulása pedig 

óhatatlanul a közérdek részérdekké való degradálódásához vezet, mely magának a 

szervezetnek a kiterjesztett legitimitását is lecsökkenti. Mindez adott konfliktushelyzetben a 

cselekvőképesség korlátozódásához vezet. Ráadásul, ha az „ellenfél” valamilyen – közvetett 

demokratikus úton megválasztott – államhatalmi szerv, amelynek pontosan meghatározható, 

és megkérdőjelezhetetlen legitimitása van, a civil szervezet meglehetősen nehéz helyzetbe 

kerül. Az elveszett legitimitás pótlására ugyan léteznek különböző eszközök, ezek 

alkalmazása azonban amellett, hogy a konfliktus eszkalálódásához vezet, nem mindig hoz 

sikert. 

 Ilyen eszköz lehet a közvélemény megnyerése különböző felvilágosító, tiltakozó 

akciók, kampányok indításával. A közvélemény támogatása ugyan nehezen „regisztrálható”, 

de mértékének helyes felismerése növelheti az adott ügyet felvállaló szervezet legitimitását. 

Mindez racionális keretek között is történhet, de sok olyan példával is találkozhattunk, amikor 

a saját álláspontot általános és elvont felsőbbrendű igazságként próbálják beállítani. Más 

szavakkal a hiányzó társadalmi bázist transzcendens legitimitással helyettesítik. Ez a módszer 

azonban sokszor irreális követelésekkel párosul, ami hosszú távon az elszigetelődéshez 

vezethet.  
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 Gyakran fordul elő, hogy civil szervezetek egymással keverednek elvi és szakmai, 

netán anyagi konzekvenciákkal is járó vitába, érdekellentétbe, és ilyenkor saját igazuk 

alátámasztására érvként a másik civilségének megkérdőjelezésével állnak elő. Ez a „ki is az 

igazi civil, vagy ki a civilebb?” hangoztatása nem más, mint a relatív legitimitás növelésére 

irányuló kétségbeesett kísérlet. Ennek különösen nagy veszélye abban rejlik, hogy az ilyen 

megnyilvánulások a civil szektor egészének legitimitását csökkentik – abszolút mértékben. 

Ha viszont ezek által egy helyi szervezetnek sikerül is egy kisebb közösséget maga 

mellett felsorakoztatni egy olyan ügy kapcsán, mely már túlnyúlik a lokális kereteken, 

könnyen előfordulhat, hogy a túlbecsült legitimitás, a helyi közérdek következetes képviselete 

ellentétbe keveredik a külső közérdekkel.  

 

3.3.3. Lokalitás vs. globalitás 

Ez a következő dilemma, melynek feloldása szintén nem könnyű. Meddig mehet el egy civil 

szervezet a lokális szempontok előtérbe helyezésében akkor, ha az nyilvánvalóan és 

bizonyíthatóan csak a globális érdekek semmibe vételével jár együtt. Úgy is feltehetjük a 

kérdést, mi a fontosabb, a cél vagy a közösség? Ha visszautalunk az előzőekre, a szervezet a 

legitimitását a közösségtől kapta, amely azt várja el, hogy a lokális célokért küzdjön. Ha a 

szervezet határozottan ilyen indíttatással jött létre – pusztán érdekvédőként –, akkor nyilván 

elfogadja, hogy a külső társadalom is csak ennek tekintse. Ám ez esetben tevékenysége során 

le kell mondania arról, hogy érvrendszerébe általános – és ezáltal könnyebben védhető – 

igazságokra hivatkozzon. Ha azonban magasztosabb célok vezérelték, önmagával kerül 

ellentmondásba akkor, ha nem a globális érdek érvényesítéséért tevékenykedik, akár a helyi 

közösség ellenében is. Vajon felvállalja-e ennek ódiumát? Megerősíti ugyan helyi 

legitimitását, de végképp elveszti a cél iránti elkötelezettségének külső elismertségét.  

Miután a szervezetek nagy része lokális tevékenységet folytat, ez a dilemma igen 

gyakran felbukkan. Napjainkban nem egy olyan konkrét esetről hallhatunk, például a 

környezetvédelem területén, amikor is helyi zöld szervezetek a helyi lakosság érdekében 

„kénytelenek” akadályozni olyan beruházásokat, mely ugyan valóban lokális károsodást 

okozhatnak, de ezzel egy időben a globális környezeti problémák enyhítését célozzák. 

Hogyan dönt ilyenkor a környezetért, de a helyi közösségért is felelősséget érző civil? 

Kijelentheti-e, hogy a környezet védelme csak a településhatárig fontos. Bárhogy is dönt, az 
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hitelvesztéssel jár. A verbális deklarációk szintjén megkísérelt feloldás ezt csak rövid távon 

odázhatja el.  

És újra megjelenik a függetlenség kérdése is, igaz más vonatkozásban. Ahhoz, hogy az 

adott helyzetben olyan alternatívát képviseljen, amely mondjuk az arányos „közteherviselés” 

szellemében megpróbálja a lokális károk bizonyos fokú reális csökkentésének elérése fejében 

rávenni a helyi közösséget a terv elfogadására, az kell, hogy függetlenedni tudjon attól a 

közegtől, mely viszont a legitimitását biztosítja, és ezt a bizalmat bármikor visszavonhatja.  

 

3.3.4. Laicitás vs. szakszerűség 

Ha a civil szervezet megfelelő színvonalon kívánja tevékenységét folytatni, bizonyos 

érdekeket képviselni, célokat elérni, akkor elengedhetetlen, hogy az adott (szak)területen 

alapvető ismeretekkel rendelkezzen, ezen kívül tisztában legyen a jogi, gazdasági 

környezettel, mely meghatározza mozgásterét. Ez még a látszólag „egyszerűbb”, 

hétköznapibb kisközösségre is vonatkozik, hiszen még egy nyugdíjaskörnek is vannak 

adminisztratív kötelezettségei, nem beszélve arról, hogy különböző források, támogatások 

megszerzése is megköveteli a hozzáértést és nem utolsó sorban a folyamatos tájékozottságot. 

A szervezetek tagsága azonban többségében nem ilyen jellemzők mentén verbuválódik. 

Általában valamilyen helyi, generációs, szociális, egészségügyi érintettség, közös érdeklődés, 

netán a spontaneitás hozza össze az egyéneket. Katalizátor hatása van ebben sokszor a 

személyes aktivitásnak, ambícióknak, a felhalmozódott tenniakarásnak, a lelkesedésnek, a 

szabadidő hasznos eltöltése iránti igénynek, a közösségi élet vonzóerejének, és még 

sorolhatnánk. A létrejövő szervezetben azután mind az alaptevékenység, mind a működéshez 

szükséges kötelező feladatok végzése során előbb-utóbb kiderülhet, hogy fenti tulajdonságok 

önmagukban nem elegendőek. Hatványozottan jelentkezik mindez akkor, amikor a szervezet 

valamilyen formában már a közéletben is megjelenik. Ha továbbra is ezzel a – nevezzük így – 

laicitással próbál eredményeket elérni, nagyon könnyen legyőzhető éppen azzal a 

szakszerűséggel, aminek híján van. Ha könnyen eltéved a jog vagy hivatal útvesztőiben, ha 

nem tud kellően alátámasztott szakszerű érveléssel előállni, ha bármilyen formai 

követelménynek nem tud megfelelni, erre való hivatkozással egyszerűen nem tekintik 

partnernek, vagy ha mégis, nem veszik komolyan. A kellő szakszerűséget pedig nagyon kevés 

szervezet tudja saját kebelén vagy közvetlen környezetén belül biztosítani. Ehhez többnyire 

külső, a témában járatos szakemberek, tanácsadók bevonása szükségeltetik, ami persze már 

megfelelő anyagi hátteret is igényel.  
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Mindez a szervezet fejlődését is megköveteli, mégpedig egy olyan irányba, amelyet 

esetleg az alapítók nem tartottak, és most sem tartanak kívánatosnak. Nevezetesen a 

kötetlenségből az intézményesültség felé. S ha mindez még a szervezet fizikai növekedésével 

is együtt jár, elkerülhetetlen a formalizáltság belső kiépítése is. 

A szakértők megjelenése ezeken felül még egy konfliktushelyzet kialakulásának 

lehetőségét is magában hordozza. A jobb felkészültségű, szélesebb látókörrel rendelkező 

„profik” tevékenysége hamar amortizálhatja a régi laikus vezetőgárdát. S ha ezek ezt nem 

tudják rugalmasan elviselni, önként „visszábbvonulni” és az új modus vivendit kialakítani, 

akkor ez elkerülhetetlenül összeütközésekbe torkollik, felüti fejét az elégedetlenség, netán a 

hatalmi harc, és a belső megosztottság könnyűszerrel a szervezet erodálódásához vezethet. 

A dilemma tehát nem csak a laicitás-szakszerűség vagy a formalitás-informalitás 

dichotómiájában jelenik meg, hanem valójában mint fejlődés-lemaradás, hatékonyság-

eredménytelenség. De vajon a kezdetben még előrevivő, katalizátorként említett 

tulajdonságok fokozatos háttérbe kerülése során – melynek bizony még a tagságot érintő 

személyi konzekvenciái is lehetnek – nem tűnik-e el az eredeti cél? Vajon fenntartható-e 

bizonyos egyensúly a két véglet között?  

 

3.3.5. Kötetlenség vs. bürokrácia 

Az előbbi kérdés kapcsán a kisközösség belső viszonyairól szóltunk. Ugyanakkor lényegbe 

vágó a külső megjelenés is. A potenciális partnerek szemében csak a közös akaratot kifejező, 

egységes fellépést mutató civil szervezet tárgyalóképes. A „befelé kétség, kifelé egység” 

elvének alkalmazása azonban korántsem ilyen egyszerű. Ismét arról van szó, hogy valami 

olyanról kell lemondani, ami valahol a civil mozgalom lényege, valami olyasmi javára, ami 

ellen létrejött. Hiszen hogyan tud a szervezet egyszerre a sokszínűség belső, és az 

uniformizáltság külső kényszerének megfelelni? Hogyan tudja kifelé a társadalomnak és 

intézményeinek bürokratikus szabályait elfogadó „alattvalói” viselkedést folyamatosan 

megjátszani úgy, hogy ez a belső életére ne nyomja rá a bélyegét? Hogy akarva-akaratlanul, 

ráadásul a siker érdekében ez az azonosulás ne jelenjen meg az összejövetelek során, hogy a 

tervezett program kialakításakor még véletlenül se a külső elvárásoknak való megfelelés 

váljon a döntő szemponttá?  

És fordítva, hogyan lehet a belső heterogenitást közös döntéssé konvertálni, és a 

bürokrácia nyelvére emészthető módon folyamatosan lefordítani? Mi van akkor, ha még ez 



 59 

sem hozza meg a kellő eredményt, és az érdekérvényesítésért – alapvető civil elvek fokozatos 

feladása és kompromisszumok árán – tett eddigi erőfeszítések is kevésnek bizonyulnak?  

Marad a közéleti szerepvállalás fokozása, ez viszont már elvezethet a politika – 

eleddig kínosan elkerült – porondjára való fellépéshez is.  

 

3.3.6. A párttal vagy a néppel 

Meddig mehet el a civil társadalom a politikai döntéshozatalban való részvételben? Egy 

általánosan hangoztatott nézet szerint csak a döntés-előkészítési szakaszban célszerű és 

kívánatos a jelenlétük. Ennek számos informális és intézményesített formája létezik. A 

minisztériumok különböző tanácsokba hívják meg az érintett szervezetek képviselőit, 

önkormányzatok állandó vagy eseti meghívottként kezelik a szervezeteket, néhol még 

bizottsági tagként is számítanak rájuk. Mára a helyi civil társadalom nyilvános negligálása 

ebben a folyamatban szinte elképzelhetetlen, a politikai etikett megsértését jelentené. A 

civilek természetesen igénylik is ezt a bánásmódot és általában élnek is a lehetőséggel. 

Véleményezik a szakterületükkel kapcsolatos tervezeteket, előadják elképzeléseiket, részt 

vesznek a különböző vitákon. A közéletbe való aktív bekapcsolódásuk, a hatalmi szervek és a 

lakosság közötti kommunikációs, közvetítő szerepük pozitív hatása elvitathatatlan.  

De mi történik akkor, ha ez a szerepvállalás nem elegendő a hatékony 

érdekképviseletre és -érvényesítésre? A szervezet dönthet úgy, hogy – szigorúan 

megkülönböztetve és elhatárolva magát a politikai pártoktól – beszáll a helyi választási 

küzdelembe, vagyis közvetlenül a döntéshozatalból kíván részt vállalni. Már önmagában a 

szándék is komoly dilemmával jár, hiszen egy választási kampányban való részvétel olyan 

politikusi attitűdöt követel meg, amely a klasszikus értelemben vett civilségnek nem sajátja. 

Ha azonban sikerrel jár, és képviselője a pártok küldöttjeivel egyenrangúan foglal helyet a 

testületben, szembe kell néznie a következőkkel. 

A civil képviselő már nem csak a szervezeti tagságnak, hanem választóinak is 

felelősséggel tartozik. (Sebestény 2005) 

A pártok általában – és jó esetben – egy település valamennyi problémáját érintő 

program végrehajtását tűzték ki célul, míg a civil szervezetek többségükben egy-egy speciális 

részterülethez „értenek”. Ugyanakkor a többi témában születő döntésekben szintén részt kell 

venni, vállalva annak minden következményét. Vajon egy városvédő szervezet képviselője 

felkészült-e arra, hogy adott esetben jóváhagyjon egy iskola-bezárást, miután megismertették 

vele a költségvetési deficit várható nagyságát. És ha igen, vajon nem kerül-e emiatt 
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konfliktusba saját tagtársaival, akik az ő mandátumát pusztán városvédelmi kérdésekre 

értelmezték? 

A civil szervezet képviselője „függetlennek” tekinti-e magát, aki csak választóinak 

felel, vagy pedig a pártdelegáltakhoz hasonlóan a pártutasítások szószólójának? Első esetben 

hamarosan a küldő szervezettől is „függetlenedni” fog, utóbbi esetben viszont a civil 

szervezet kényszerül arra, hogy pártként viselkedve, politikai kérdésekben is döntéseket 

hozzon és ezt „közvetítője” útján érvényesítse. Hol lesz akkor a civil lényeg, hogyan tud e 

szervezet az eredeti tevékenységével foglalkozni? És akkor még meg sem említettük a 

politikai csatározásokkal járó egyéb kényszerű változások hatásait. Milyen lesz vajon ezután 

az egyleti élet? 

A bipolarizált hazai politikai közéletben való független civil részvétel még a legjobb 

szándék ellenére is fel fogja kelteni a szervezet politikai elkötelezettségének gyanúját. A külső 

környezet könnyen állásfoglalásai alapján fogja a civil képviselő politikai hovatartozását 

elkönyvelni. Még akkor is, ha a lelkiismeretes civil saját legjobb belátása alapján szavaz, hol 

egyik párttal, hol a másikkal, legfeljebb akkor még a „megbízhatatlan” jelzőt is kiérdemelheti. 

Számolni kell azzal is, hogy az újraelosztási döntéseket aktívan befolyásolni képes civil 

szervezet kapcsolatrendszere alapvetően megváltozik. Mind a lakosság, mind a többi civil 

szemében a hatalom gyakorlójává válik. A korábban leírt civil dilemmák egy része 

megoldódik, egy része megmarad, s mindez átkerül a „túloldalra”.  

Összefoglalva tehát a kérdés az, hogy annak az ügynek az előbbre vitele, ami miatt a 

civil szervezet ezt a lépést választja, megéri-e ezeknek a kihívásoknak az önkéntes 

felvállalását? 

 

3.3.7. Felelősség 

Többször is utaltunk a felelősség kérdésére is. A döntéshozatalban való részvétel esetén ez 

formálisan is megjelenik, ráadásul halmozottan is. Egyrészt politikai szinten a választások 

során, másrészt közjogi értelemben a közvagyon feletti rendelkezés kapcsán. De ha 

visszatérünk a „hagyományos” civil terepre, ha a civil közéleti aktivitást csak a döntés-

előkészítési folyamatra korlátozzuk, akkor is felmerül a kérdés, a civilek tartoznak-e 

valakinek is felelősséggel? Szervezeten belül a tisztségviselők a tagság felé mindenképp, de 

ezt tekinthetjük „belügynek” is, és ameddig csak olyan szervezetről van szó, amely 

tevékenységének kifelé irányuló hatása nincsen, a kérdés számunkra irreleváns. De ha már a 

civil egy közösség, egy másokat is érintő döntés befolyásolásában vállal szerepet, és ennek 
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hatása is van, vajon számon kérhető-e ez rajta valamilyen formában? Mi történik akkor, ha 

például civil nyomásra történik valami úgy, ahogy, és később kiderül, hogy tévedés történt? A 

nyomásgyakorlás során mennyire befolyásolja a civileket az, hogy gyakorlatilag rájuk nézve 

semmiféle következménye nincs annak, amit csinálnak? Vajon ugyanolyan alapossággal 

járnak-e el, mintha lenne? És ezeket a kérdéseket ők maguk is felteszik-e akkor? S ha igen, 

elég-e, ha csak önmaguk előtt felelnek? Ez a dilemma már csak azért is a legnehezebb, mert 

morális területet is érint. És a függetlenség újabb aspektusa is előbukkan, függetlennek lenni 

saját cselekedetük közvetett hatásaitól. 

 

3.3.8. Együtt, de külön 

Végezetül még egy olyan kérdés felvetését is szükségesnek tartjuk, mely a fent elmondottak 

fényében és azokhoz kapcsolódóan még plasztikusabban vetődik fel. A függetlenségről, mint 

a civil mozgalom egyik lényegi eleméről többféle vonatkozásban is szó esett. A szervezetek 

lehetőségükhöz mérten próbálják ezt fenntartani, még akkor is, ha a forrásteremtés, 

hatékonyság, szakszerűség, legitimitás, érdekérvényesítés oltárán fel is kell „áldozni” ebből 

valamennyit. Mindezeket azonban nagyobb eséllyel tudják elérni akkor, ha nem külön-külön, 

hanem egymással összefogva, tevékenységüket összehangolva lépnek fel. Ennek lehetnek 

formalizált és kevésbé formalizált, hálózat-jellegű együttműködések, egy valami azonban 

közös bennük. Mindegyik esetében valamelyest csorbul az egyéni függetlenség. Ezzel a 

szervezetek is tisztában vannak, sőt néha hajlamosak a kérdést misztifikálni is. Sokszor úgy 

érzik, maradék függetlenségük kerül veszélybe akkor, ha bármilyen felettes csúcsszerv 

vonzásába kerülnek. Az ettől való félelem olyan erős, hogy sokszor még a többi „fronton” 

elérhető többszörös nyereség biztos tudatában is elzárkóznak mindennemű kooperációtól 

sorstársaikkal. Vajon mi lehet az oka, hogy a felsorolt mindennapi kihívások közül éppen itt 

tapasztalható leginkább a vonakodás? 

Talán megint a helykeresésből fakadó bizonytalanság, a szektorszintű szerény 

önbizalom megnyilvánulásának lehetünk tanúi. A fenti dilemmák a társadalmi felépítmény 

régi és erősebb (vagy annak vélt) szereplőihez való közvetett vagy közvetlen viszonyulásból, 

az eleve esélytelennek ítélt küzdelem miatti kisebb aktivitásból eredeznek. Ez utóbbi viszont 

csak egyenrangú felekre tartozik, itt nyílik lehetőség a korábbi kudarcok ellensúlyozására, 

hisz az ellenállás itt kecsegtet a legtöbb sikerrel. 

És nem szabad megfeledkezni a politika jószándékúnak korántsem nevezhető 

begyűrűző hatásáról sem. A pártok holdudvarában leledző – függetlennek nemigen tekinthető 
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– elkötelezett civil szervezetek aknamunkájáról sem. A politikusok rémálmaiban felderengő 

semleges civil összefogás egyébként – sajnos – irreális képe által kiváltott aktivitás hatására 

gomba módra szaporodnak a pusztán jogi értelemben civilnek titulált szerveződések, és az 

eredendően független közösségek körében végzett halászat sem teljesen eredménytelen. Az 

anyagi javakra fordítható érdekérvényesítő-képesség növelésével kecsegtető, leplezhető vagy 

nyíltan felvállalt behódolás, mint alternatíva, valós kihívás elé állíthatja az egyébként 

politikamentes célkitűzéseket követő szervezeteket is. Ez az orientáció nem mozdítja elő a 

területi vagy a szakmai kooperáció szekerét. És arról még nem is szóltunk, hogy a civil 

szektort sok politikai ejtőernyős is alkalmas leszállási terepnek, és majdani ugródeszkának 

tekinti… 

 

 A fenti dilemmák leírása – ahogy ezt a fejezet elején írtuk – nem a megoldási 

javaslatok kidolgozásának szándékával született. A civil szervezetek belső problémái viszont 

az egymás közötti kapcsolatrendszerük, hálózati, avagy civil tőke felhalmozásuknak a gátjai, 

fékezői lehetnek, és ez csökkentheti a helyi civil társadalomnak a helyi hatalom 

letéteményesével szembeni eredményes fellépési, intézményesülési képességét. S ennek 

következtében az egyenrangú, partneri kapcsolatrendszer létrejötte helyett könnyen az alá-, 

fölérendeltségi viszonyok kialakulása, vagy legalábbis a „gyámság alattiság” képzetének 

kényszerű elfogadása következhet be. 

 

3.4. Az együttműködést elősegítő és hátráltató tényezők 

Ha elvi síkon nézzük, az önkormányzatok és civilek tevékenységének számos olyan eleme 

van, mely az együttműködés kialakítása irányába hat. A civilek nagy része egy-egy 

településhez kötődik, aktivitásukat az adott község, város területén fejtik ki, vagyis 

„hatókörük” azonos az önkormányzatéval. Összekötik őket a közös problémák, célok és nem 

utolsósorban sok területen azonosak az érdekeik is. Mindkét fél előbb-utóbb felismeri, hogy 

hatékonyabban működhetnek, ha erőforrásaikat egyesítik egy-egy konkrét feladat ellátása 

során. Tulajdonképpen eszközként is felhasználhatják egymást, a társadalmi rendszerben való 

beágyazódásuk folytán: a civilek részére az önkormányzat közvetítő szerepet láthat el a 

központi államigazgatási szintek felé, a civilek pedig kapocsként funkcionálhatnak az 

önkormányzat és a lakosság között. Az összehangolt cselekvés fejlesztő hatást is kifejthet 

mind a két oldal irányában: a két eltérő felépítésű és működésű szervezet esetenként 

pozitívnak bizonyuló eljárásai a folyamatos kooperáció során bizonyos szintig adaptálhatóak. 
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 Ezzel szemben viszont éppen a két szervezeti forma különböző lényegi tulajdonságai 

meglehetősen nehezítik a fent említett tényezők érvényesülését. Gyakorlatilag 

meghatározhatunk olyan ellentétpárokat, melyek szinte kizárják, vagy legalábbis hátráltatják a 

közös nevező kialakítását. A teljesség igénye és külön magyarázat nélkül a legfontosabbaknak 

a következőket tekinthetjük. 

4. ábra 
Az önkormányzati és a civil alaptulajdonságok ellenpárjai 

 
Önkormányzat  Civilek 

képviseleti demokrácia   részvételi demokrácia 

paternalizmus    függetlenség 

változó és komplex érdekrendszer   állandó és homogén érdekrendszer 

eredmény-orientált   érték-orientált  

hivatali bürokrácia, formalitás   rugalmasság, informalitás 

 bonyolult döntési mechanizmus   ad hoc jellegű döntések 

kiszámíthatóság, lassú reagálás   bizonytalanság, gyors reagálás 

financiális korlátok   humán erőforrás korlátok 

szabálykövetés   célkövetés 

felelősség   elkötelezettség 

 

Nem lenne célszerű, és nem is szükséges ezeknek a jellemzőknek egyenkénti 

kifejtése24, példákkal való illusztrálása, hiszen ez akarva-akaratlanul is „soronként” 

megkérdőjelezhetné az elméleti síkon szembeállított fogalom-párok tagjainak egyértelmű 

hozzárendelését egyik vagy másik oldalhoz. Ha viszont külön-külön, függőleges irányban 
                                                
24 Érdemes viszont ehelyett minden külön magyarázat nélkül itt Bibó István szavait idézni: „Ezeket a tényezőket 
ismerve egyszerre rájövünk, mennyire nincs tartalma, sőt egységes jellege sem annak, amit mint közérdeket vagy 
mint eredményt a közigazgatás központi céljaként vagy értelmeként emlegetni szoktak. A közérdek a hatalom 
szájában mindig önkényes célkitűzést jelent, mely magában egyaránt lehet áldás, ötlet, erőszak vagy átok. Ha a 
hatalom a hivatallal és az élettel nincs jól rendezett organikus kapcsolatban, akkor célkitűzéseinek a 
közérdekűsége és eredményessége akkor is eleve kétséges, ha maguk a célkitűzések helyessége elvileg nem 
vitás. A hivatal szájában a közérdek már valami reális, valóságos anyagból kivont értékképzetet jelent, de 
magában inkább egy szakszerű működés belső rendjét, összhangját, elmélyítését jelenti, mintsem a köz ügyét. 
Végül a közérdek úgy, ahogyan az élet, a társadalom, akár egyéneiben, akár különböző társulásaiban 
megfogalmazza, a köz ügyéhez legközelebb áll, de valami tagolatlan, körvonalazatlan, sok szubjektív elemtől és 
pillanatnyi behatástól érintett értékelés. Teljesen más és más módon kapcsolódnak a közérdeknek mindezek az 
aspektusai a magánérdekkel: a merőben a hatalom által képviselt közérdek úgyszólván szükségszerűen harcba 
kerül magánérdekekkel, a hivatal által képviselt közérdek rendszerint egyeztető részletmunkával jut 
kiegyenlítődésre a magánérdek különböző megjelenéseivel, az élet, a társadalom által hangoztatott közérdek 
pedig eleve magánérdekképzetek összegződéseiből születik meg. Hasonlóképpen teljesen más az eredményesség 
és jogszerűség viszonya is aszerint, hogy honnan jelentkeznek. Más, ha a hatalom eredményre törekvése a 
hivatal szakmai jogszerűségével áll szemben, és más, ha a társadalom egyes tagjainak egyéni jogaiba, jogi 
igényeibe vagy várakozásaiba ütközik. Más, amikor a hivatal tör „eredményre” az ellenálló s jogait védő 
társadalommal szemben, és ismét más, amikor a társadalom követel eredményt a szakmai jogszerűségben 
megrekedt hivataltól.” (Bibó 1986:475) 
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„olvassuk össze” e definíciós elemeket, nagy valószínűséggel a felső sorban található 

„megfejtést” senki nem vonná kétségbe. 

 A korábbiakban ellentétpárok felállításáról írtunk, pedig mint látható, a folyamat 

éppen fordítva zajlott. A gondolatmenet szerint először kerültek megfogalmazásra a két 

társadalmi konstrukció elemei, s tulajdonképpen utána „derült ki”, hogy tudat alatt, 

ösztönösen logikai ellenpólusok születtek. Mégis az történt tehát, hogy a civil társadalom 

lényegét, ethoszát, mint az államnak egyfajta antitézisét sikerült levezetni.  

 S felmerülhet a kérdés, vajon a valóságban, a tényleges működés során is annyira 

áthatolhatatlan a távolság közöttük, vagy pedig egy egészséges társadalomban ez éppen egy 

közmegelégedést kiváltó munkamegosztás feltételeit alapozza meg?  

 Az együttműködés adott helyen és időben tapasztalható fokát, elterjedtségét és 

színvonalát – természetesen a két fél hozzáállása és szándéka mellett – éppen az határozhatja 

meg, hogy a mindennapi gyakorlatban ezeket az ellentmondásokat mennyire képesek 

feloldani. 

 

3.5. A kapcsolatrendszer kialakításának folyamatai, a kapcsolatok formái 

 A kapcsolatfelvétel konkrét folyamatai több szinten is zajlottak. Először is a 

deklaráció szintjén: a hivatalos és nem hivatalos képviselői, polgármesteri beszédekben egyre 

gyakrabban szerepeltek a civil társadalom hasznosságára, fontosságára, 

nélkülözhetetlenségére és a kialakítandó partneri viszonyra vonatkozó kitételek. Sorban 

jelentek meg nevesített civil szervezetek az önkormányzatok szervezeti és működési 

szabályzatában, testületi, bizottsági ülésekre, ünnepségekre szóló meghívókat postáztak helyi 

egyesületek, alapítványok vezetői részére. S fordítva, önkormányzati képviselők, hivatali 

vezetők, sőt polgármesterek jelennek meg civil rendezvényeken.  

 Szerephez jutnak a civilek a döntés-előkészítésben is. Rész vesznek bizottságok 

munkájában, véleményezik a különböző előterjesztéseket, javaslatokat tehetnek, 

kezdeményezhetnek. 

Elindul a civil szervezetek bevonása a szolgáltatásnyújtásba is. A sokszor olcsóbb, 

rugalmasabb civil szolgáltatók különböző önkormányzati közfeladatok25 ellátását végzik 

hivatalos szerződésekben megszabott feltételekkel és a feladathoz rendelt pénzeszközök 

biztosítása mellett. 

                                                
25 Közfeladat az olyan állami vagy helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról – jogszabály alapján –az 
államnak vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia (Bíró 2011:154). Ezt a kifejezést a továbbiakban is 
ebben az értelemben használjuk.  
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 Megnyílnak az önkormányzati támogatási források is. A kezdeti eseti és egyedi 

hozzájárulások mellett és helyett kialakítják a helyi pályázati rendszereket, a civilek sokszor 

erre a célra elkülönített alapokból juthatnak pénzbeli támogatáshoz programjaik 

lebonyolítására vagy éppenséggel működési költségeik fedezésére. Mindennapossá válnak a 

természetbeni juttatások is, az önkormányzatok elhelyezést, kommunikációs lehetőséget 

biztosítanak a helyi szervezetek számára. Mindezek annak kinyilvánításával járnak együtt, 

hogy a civileknek nyújtott segítség nem egyirányú gesztus, hanem társadalmi „befektetés”, 

melynek az egész közösség számára lesz haszna. 

 Az együttműködés fokozatosan intézményesültté is válik. Egyrészt jogi eszközökkel, 

rendeletekkel határozzák meg a kapcsolattartás mikéntjét, szabályozzák a támogatások 

elosztásának menetét, rögzítik a rendszeres pályáztatások feltételeit. Másrészt megjelenik az 

önálló civil referensi munkakör, a nagyobb önkormányzatoknál külön felelőse lesz a 

civilekkel való folyamatos kapcsolattartásnak.  

A fenti fejlődésben jól elkülöníthető három szakasz, nevezetesen a távolságtartó, a 

kényszerű kapcsolatépítő, és a kölcsönös előnyökön alapuló partnerség stádiuma. (Sebestény 

2005c:79–80) 

5. ábra 
Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti valós kapcsolati formák és a közvetlen 

haszonáramlás iránya 
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 A kialakult együttműködésben a kapcsolati formák természetesen sokfélék lehetnek. 

Ezek részletes tárgyalására nem térünk ki, azonban egy dolgot fontos megjegyezni. Annak 

ellenére, hogy egy-egy típus esetében a közvetlen haszonáramlás iránya meghatározható, a 

közvetett előnyök valamennyi esetben mindkét fél számára kölcsönösen jelentkeznek. 

(Sebestény 2002b:16) 

 Kuti Éva így szól erről a folyamatról: „A sokoldalú kapcsolatoknak ez a rövid 

áttekintése azt sugallja, hogy az önkormányzatok nonprofit szektorral kapcsolatos attitűdje 

semmivel sem kedvezőtlenebb, mint a központi kormányzaté. Sőt, a kapcsolatok helyi szinten 

–a dolgok természetéből adódóan – jóval szorosabbak, gyakoribbak, intenzívebbek, az 

együttműködés formái is sokkal gazdagabbak. Az önkormányzatok és a civil szervezetek 

közötti kapcsolatok fejlődése csendben, fokozatosan, majdhogynem észrevétlenül ment 

végbe. Nem voltak igazán látványos ország-világ előtt reklámozott események, egyszerűen 

csak lezajlott egy tanulási folyamat, amelyben az egymásra utalt partnerek megtanultak az új 

körülmények között együtt élni, s az esetek egy részében együtt is működni egymással. E 

folyamat eredményeként a kapcsolatok átgondoltabbá, strukturáltabbá váltak. A korábbi, 

ösztönös reakciókat lassan felváltották a tudatos megfontolások, a körülmények mérlegelésén 

alapuló együttműködési döntések.” (Kuti 1998:126–127) 

 A civil-önkormányzati együttműködés eddigi történetének három szakaszáról ír 

Brachinger Tamás is. Szerinte az első a „romantikus ősállapot”, amikor „az önkormányzati 

rendszer kialakulásának idején sajátos körülmény, hogy a tanácsrendszer rutinszerű 

támogatáspolitikáját a korábban is működő, települési szinten szerveződő, sport- és 

szabadidős egyesületek vonatkozásában tovább folytatják. Ezek a szervezetek továbbra is 

’kiszámítható’ partnernek minősülnek, főleg a kontinuitást képviselő és a helyi viszonyok 

alapos ismeretével rendelkező hivatali apparátusnak köszönhetően. 

Alkalmi, spontán együttműködések, amely nélkülözi a koncepciózus, tervszerű 

kooperációt. Az új helyi hatalmi elit gyakran állt közeli kapcsolatban azokkal a civil 

kezdeményezésekkel, amelyek a rendszerváltás társadalmi folyamatában születtek. Az új 

hatalom gyakran őket minősítette hitelesnek, ezért a kapcsolatépítés, a támogatási szándék az 

ő irányukban vált intenzívvé. A felek az intézményes tapasztalatok hiányában, inkább a 

perszonális kapcsolatokat preferálták, amely meglehetősen kiszámíthatatlanná, rapszodikussá 

tette a viszonyukat és ezzel bizonytalanná vált a partnerség jövője. 

A kompetitív magatartás kialakulása, amelynek részeként egyes civil szervezetek 

politikai szerepvállalásba fogtak és ez sok-sok szerepkonfliktussal, meghasonlással járt 

együtt.” (Brachinger 2008:96) 



 67 

Az együttműködés eddigi történetének második szakasza a „köztes helyzet”, az 

együttműködés formalizálódásának időszaka, amely elsősorban a helyi statútumokban 

(SZMSZ), továbbá munkakörökben (civil referens), egyeztetésekben (civil fórumok, 

kerekasztalok) manifesztálódik. A harmadik szakasz a „szabályozott viszonyokra törekvés”. 

A kormányzati politika központi és önkormányzati szinten egyaránt a civilekkel kialakítandó 

partnerségre törekszik az ezredfordulótól. A törekvés erősödik, de még egyáltalán nem 

teljesedett ki. (Brachinger 2008) 

 Természetesen ez az általánosan megfogalmazott fejlődési folyamat mindenütt más és 

más „sebességgel” zajlott és zajlik. A kezdeti és a jelenlegi állapotban is önkormányzatonként 

jelentős eltéréseket tapasztalhatnánk, nem beszélve arról, hogy a valóságban ez a pozitív 

tendencia nem egy település esetében nem vagy alig érhető tetten. Az együttműködés 

színvonalának időbeni alakulását valószínűleg hatalmas hullámvölgyek és -hegyek tarkították, 

és bizonyára találnánk példát arra is, hogy a kapcsolatok éppenséggel visszafejlődtek, vagy 

teljesen elhaltak. Hisz mindezt erőteljesen befolyásolja az adott önkormányzat 

fogadókészsége, rugalmassága, a helyi civil társadalom fejlettsége és nem utolsósorban a 

politikai váltógazdaságnak a lokális viszonyok folyamatosságát megingató hatása. Az 

önkormányzati hatalomváltások a civilek számára nem mindig bizonyultak 

zökkenőmentesnek, gyakran a civil kapcsolatoknak is az „újraértékelésével”, a holdudvarban 

tevékenykedő szervezetek esetleges „lecserélésével” jártak együtt, és ez sok helyen 

visszavetette, jobb esetben új alapokra helyezte az együttműködést. Általánosságban 

elmondható, hogy „a helyi önkormányzati demokrácia egyik kulcsfontosságú eleme 

tekintetében tehát a fejlődés trendje ellentmondásos. Egyik oldalon a civil szektorban 

határozott mennyiségi növekedés, erőteljesebb szervezettség, növekvő szerepvállalás 

tapasztalható, ugyanakkor a civil szervezetek helyi politika világában elfoglalt helye nem 

stabilizálódott, sőt elmondható, hogy kiszorulóban vannak.” (Pálné 2008:259) 

Mindazonáltal a három stádium, nevezetesen a távolságtartó, a kényszerű 

kapcsolatépítő, és a kölcsönös előnyökön alapuló partnerség konkrét mozzanatait az 

önkormányzatok szemszögéből elemezve – a teljesség igénye nélkül – nevesíthetünk 

bizonyos funkciókat, melyeket a helyi civilek ösztönösen vagy tudatosan, hallgatólagosan 

vagy mindkét fél által nyíltan megfogalmazva lát(hat)nak el, függetlenül attól, hogy mindez 

aktív önkormányzati támogatás mellett vagy a nélkül történik. Ez utóbbi azonban nagyban 

befolyásolja az adott funkcióhoz köthető feladatok „végrehajtásának” mennyiségi és minőségi 

mutatóit. 
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3.6. A civil szervezetek konkrét funkciói az önkormányzatok hatékony működésében 

 Szolgáltató funkció 

 

A civil szervezetek számos olyan szolgáltatást nyújtanak a helyi lakosság részére, melyek 

valós igényeket elégítenek ki. Ezek lehetnek olyanok is, melyek az önkormányzatok kötelező 

feladatkörébe tartoznak (oktatás, szociális és egészségügyi ellátás stb.), és ebben az esetben 

konkrét feladatátvállalás (kiszerződés) is történhet. A közfeladat-ellátásban való civil 

részvétel (KCR)26 lehet átvállaló, feladatmegosztó, kiegészítő, támogató, illetve kontrol-

típusú. (Bíró 2005b:16-17) Emellett az adott településen működő egyesületek, alapítványok 

számos olyan extra szolgáltatást is biztosíthatnak, melyeket az önkormányzat nem tud vagy 

nem akar felvállalni, ugyanakkor a lakosság, vagy annak csak egy szűk rétege igényel (sport, 

szabadidős tevékenység, környezetvédelem stb.). Ha mindezek bármilyen formában is, de 

elérhetővé válnak az emberek számára, az a helyi ellátás szintjét és ennek következtében az 

általános elégedettséget is növeli. Ez mindenképpen érdeke a helyi vezetésnek, így a civilek 

közvetve az önkormányzat pozícióját is erősíthetik. Természetesen a másik fél számára is 

nyújt előnyöket, hiszen „a civil szervezetek az önfenntartáshoz szükséges gazdasági stabilitást 

várják egy szerződéses viszony kialakításától, amely nemcsak állandó bevételi forrást jelent, 

hanem a szervezet állandóságát is képes biztosítani.” (Zám 1997:425) 

 

 Forrásteremtő funkció 

 

A helyi nonprofit szervezetek többféleképpen is juthatnak „külső” forráshoz. A máskülönben 

„elvándorló” adófizetői 1 százalékok megkötése, a központi (NCA, NKA stb.), miniszteriális 

forrásokból, egyéb magán és külföldi támogatóktól, uniós alapokból az adott településre 

befolyó pénzek egy része helyben kerül felhasználásra, növelve a fizetőképes keresletet, és 

közvetve a helyben maradó adóbevételeket is. A külső támogatások kiválthatják, illetve 

csökkenthetik az önkormányzat által nyújtandó civil támogatásokat is, vagy azok további 

szervezetek részére átcsoportosíthatóak. Ezek pozitív pénzügyi hatását persze nehéz lenne 

számszerűsíteni27, de ennek megléte logikai úton könnyen bizonyítható. Számos fejlesztési 

program támogatásának feltétele, hogy arra az önkormányzat csak civil partnerekkel közösen 

                                                
26  A közfeladat-ellátásban való civil részvételről és a K.C.R. mutató kiszámításáról, valamint az értékek 2007-es 
alakulásáról külön fejezetben lesz szó. 
27  A külső pályázati és egyéb források additív hatásának bemutatására külön fejezetben kerül sor. 
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nyújthat be pályázatot. Az ilyen típusú sikeres együttműködés anyagi hozadéka már 

összegszerűen is meghatározható. 

 

 Kommunikációs funkció 

A civil szervezetek fontos láncszemek a helyi társadalom és az önkormányzat kétirányú 

kommunikációjában. A szervezetek vezetői részére tartott tájékoztatók, beszámolók 

biztosítják, hogy az ott elhangzó információk továbbjussanak a tagsághoz, ez által a szélesebb 

közönséghez. Ugyanakkor a szervezetek a lakosság jelentős részének véleményét, 

problémáját, kívánságát tudják összegyűjteni és ezeket az önkormányzattal kialakított 

közvetlen csatornákon keresztül a döntéshozók felé hitelesen továbbítani. Az 

információáramlás tehát gyorsabbá és hatékonyabbá válhat. 

 

 Döntés-előkészítő funkció 

Az önkormányzatok a tényleges döntés-előkészítő munkába is bevonhatják a civileket. 

(Csegény–Kákai 2000; Kákai 2002) Az egy-egy szakterületre szakosodott szervezetek 

sokszor „ingyenes” szakértői háttérrel rendelkeznek, kiegészíthetik az önkormányzatokban 

folyó szakmai tevékenységet. Természetesen ez a kooperáció mindkét fél részéről nagyfokú 

rugalmasságot is igényel, hiszen a felelősség az önkormányzatot terheli, így a döntések 

meghozatalánál olyan szempontokat is figyelembe kell vennie, amelyek sokszor nem kerülnek 

a civilek látóterébe. Ez könnyen vezethet konfliktusokhoz, melyben az önkormányzat 

„akadékoskodással”, a civil szféra „a látszat demokrácia gyakorlásával” vádolhatja egymást. 

 

 Legitimációs funkció 

A két előbbi funkció ellátása nagyban hozzájárulhat az önkormányzat mindennapi 

legitimitásának fenntartásához, növeléséhez is. S ez a legitimáció az önkormányzatiság 

kialakulásakor „csak” jogi értelemben volt meg28. Ha az önkormányzat a civileken keresztül 

is „kommunikál” a helyi társadalommal, bevonja őket a tervezésbe, netán megvalósít 

bizonyos „alulról jövő” kezdeményezéseket, sokkal könnyebb elfogadtatni a lakossággal az 

intézkedések következményeit, bizonyítani a „mi vagyunk értük, és nem ők értünk” alapelv 

                                                
28  1991-ben még ezt írta Pálné Kovács Ilona: „... megkockáztatom, hogy az új önkormányzatok legitimációja 
nem megnyugtató. A tapasztalható helyi társadalmi közöny nálunk nem a jól működő demokrácia ’normális 
állapota’, hanem intő jel. Nem szilárdult még meg az a természetes szövetség, amelyik a helyi társadalmat 
önkormányzatával összeköti.” (Pálné 1991). 



 70 

érvényesülését. S nem utolsó sorban bármikor lehet erre hivatkozni is. A helyi civil szféra 

„elismerése” néhol még jogi deklaráció keretében is történhet.29 

 

 Mozgósító funkció 

A civil szervezetek mögött tagok, támogatók, önkéntesek is állnak, akik a helyi lakosság egy 

meghatározott részét képezik. Ezt a sokaságot közvetlenül mozgósítani egy konkrét cél 

elérése, egy-egy rendkívüli feladat elvégzésére rendkívül nehéz.30 A civilek kellő motiváltság 

esetén aktivizálni tudják ezeket az embereket, sőt, a kívülállók között is hatékonyabb agitációt 

tudnak kifejteni, mint maga az önkormányzat.  

 

 Presztízsnövelő funkció 

A helyi társadalom demokratikus fokmérője a helyi civil társadalom fejlettségi szintje is. Az 

önkormányzatnak, mint a helyi társadalom választott, legitim képviseletének, elemi érdeke az, 

hogy az általa képviselt közösségről alkotott kép minél kedvezőbb legyen. Ha ezen a képen 

előkelő helyet foglalnak el az önkormányzattal partneri viszonyban tevékenykedő civil 

szervezetek, az nagymértékben növeli a település, az önkormányzat presztízsét, és ebből 

adódóan a külső érdekérvényesítő képességét is. (Sebestény 2005c:81–83) 

 

A fent említett funkciók közös eleme, hogy mindegyikben megjelenik a participáció, a 

a részvétel, mint a funkció ellátásának elengedhetetlen feltétele. Ficzere Lajos „A civil 

társadalmi szerveződések szerepe a kormányzati döntéshozatal rendszerében” című cikkében 

közigazgatási szemszögből az államnak a társadalmi szervezetekkel kialakított konzultációs 

mechanizmusait elemzi, és a participáció fontosságának hangsúlyozása során szintén 

megfogalmaz olyan funkciókat és szerepköröket, amelyeket a konzultáció folyamodványaként 

kialakuló együttműködéseken és feladatátvállalásokon keresztül a társadalom intézményei, 

szervezetei vállal(hat)nak fel. Ezt a folyamatot a következőképpen írja le: „elsődlegesen a 

közigazgatási szervezet az, amely konzultációs mechanizmust működtetve az érintett 

szervezetekkel megkísérli az érdekek egyeztetését és az esetleges konszenzus elérését. Az 

érdekelt autonóm jellegű társadalmi alakulatoknak (érdekképviseletek, szakmai szervezetek, 
                                                
29  Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendelete például a következőket monda ki. „(1) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia 
megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a kerület polgárainak önszerveződő közösségeivel. 
(3) Az Önkormányzat elismeri, megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását...” (Forrás: 
2/2004. [III. 12.] ök. rendelete)  
30  Itt természetesen nem a konfrontatív mozgósításra, a társadalmi-politikai problémák és konfliktusok hatására 
kialakuló mozgalmakra gondolunk, amelyek ilyen értelemben egy külön „dinamikusan változó mozgalmi 
szektorként” is felfoghatók. (Szabó 1994:45) 
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egyesületek, korporatív alakulatok stb.) a politikai pluralizmusból fakadó sokasága az, amely 

egy rendkívül differenciált, tagolt, a pluralizmust szervezetileg is kifejező konzultációs 

mechanizmus kiépítését igényli, teszi szükségessé.  

Az állam, a közigazgatás funkcióinak szélesedő tendenciája, valamint szolgáló 

szerepének előtérbe kerülése ugyancsak a konzultációs mechanizmusok kiépítését és 

gyakorlati működtetését helyezi előtérbe. A modern társadalmakra jellemző a döntési igény 

intenzitása, a döntés kényszere, a döntési szükséglet megsokszorozódása. Ez utóbbi az egész 

állami szervezetet és ezen belül a közigazgatást merőben új helyzet elé állítja. Ilyen 

körülmények között érthető a konzultációs mechanizmus intézményesülése, különösen a 

döntések előkészítésében, és a döntések végrehajtásában, amely végső soron egy 

konszenzuson alapuló koordinációt is feltételez. A 60-as évektől kezdődően általánosan 

elfogadottá vált a participáció igénye, amely az állami, az államigazgatási tevékenység egész 

területén, sőt ezen túlmenően a gazdasági és az intézményi struktúra relációjában is 

erőteljesen jelen van. 

A modern társadalomban az információs rendszerek kiépítése, intézményesítése az 

állam, illetve a közigazgatás, másfelől viszont a társadalom viszonylatában reális szükséglet. 

(…) Ilyen módon a konzultációs mechanizmusnak számos olyan intézménye van, amelynek 

kifejezett rendeltetése a döntés tudományos megalapozása. A konzultációs mechanizmus több 

intézménye viszont egyidejűleg szolgálja az érdekeltek részvételét (participáció) és a 

szakmai-tudományos megalapozás követelményének az érvényesítését. (…) 

A konzultációs mechanizmus funkciói rendkívül sokrétűek. E funkciók az egyes 

területeken, ágazatokban, sőt az egyes ágazatokon belül is különbözők lehetnek. Eltérés 

figyelhető meg egyes konzultációs intézmények esetében is. Így a konzultációs rendszer 

egyes szerveinek politikai funkciója van, másoknak inkább szakmai és így tovább. 

A funkciók közül első helyen említjük a politikai funkciót, amely sokrétű szerepkört 

tölthet be, beleértve az állami döntések előkészítésében az érdekek ütköztetését, feltárását, 

egyeztetését és a konszenzus lehetséges kialakítását is. A politikai funkcióhoz kapcsolódik a 

participációs funkció, amely attól nehezen választható el. Egyes konzultációs intézmények 

feladatai között kiemelt feladatként jelentkezik a participáció, azaz az érdekeltek 

részvételének a biztosítása a döntések előkészítésében, meghozatalában, az adott tevékenység 

irányításában. A participáció funkciója a döntések előkészítésében, meghozatalában való 

részvételen túl a végrehajtásban való részvételt is magában foglalja. 

A participációs funkció a kooperációs funkcióval is összekapcsolódhat, mert számos 

esetben éppen a konzultációs eljárás keretében alakul ki egy adott tevékenység 
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vonatkozásában a kooperáció, az együttműködés a társadalomban létező különféle 

szervezetek és az állam szervei között. E folyamatban intézményesülhet a nem állami 

testületek meghatározott feladatátvállalása, egyes esetekben az államigazgatási hatáskörök 

átruházása is. (…) 

A konzultációs mechanizmus funkciói között emelhető ki a koordinációs funkció, 

amely szorosan kapcsolódik az előzőekben említett funkciókhoz. A koordinációs funkció a 

koordinációs eljárások markáns jellemzője. A konzultáció keretében ugyanis szükségszerű a 

céltudatos törekvés a kívánatos összhang biztosítására mind a döntések meghozatalában, mind 

pedig azok végrehajtásában. 

A kommunikációs funkció a konzultációs rendszer működésének további lényeges 

funkciója. A modern igazgatási rendszerekben a kommunikációs rendszer minőségétől 

jelentős mértékben függ az igazgatás minősége és hatékonysága is, mivel egy jól funkcionáló 

kommunikációs rendszer teszi lehetővé az információk megfelelő áramlását. A konzultációs 

mechanizmusnak ezért kiemelt szerepe, hogy biztosítsa az érdekeltek között kommunikációt, 

azaz az információk áramlását felülről lefelé, illetve alulról fölfelé, hogy minden szinten 

rendelkezésre álljanak azok az információk, amelyek a megalapozott döntéshozatalhoz és 

természetszerűleg az érdekek érvényesítéséhez szükségesek.” (Ficzere 1995:45–46) 

Az igazgatás minősége és hatékonysága tehát önkormányzati szinten is a 

kommunikációtól, a participáció mértékétől, jelesül az együttműködés, a kooperáció 

minőségétől függ, mindezek pedig a részletezett funkciókon keresztül tudnak érvényesülni. A 

szerepkörök, feladatok ellátása természetesen a civil szervezetek részéről nem kevés anyagi és 

természetbeli ráfordítással jár. Az önkormányzatoktól érkező aktív támogatás nélkül ennek 

eredményessége csak alacsony szintű lehet. Kellő és körültekintő befektetés esetén azonban 

nem marad el – a már rövidtávon is érzékelhető – társadalmi nyereség. Ennek meghatározása 

és mérése azonban empirikus megközelítést, statisztikai módszerek, indikátorok kidolgozását 

és alkalmazását teszi szükségessé. A következő fejezetben az önkormányzatok és a civil 

szervezetek kapcsolatának empirikus elemzése során erre teszünk kísérletet. 
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4. Az önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolatának empirikus vizsgálata 

4.1. Kapcsolati formák 

 Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok statisztikai 

vizsgálatára először 1996-ban tettünk kísérletet. Az akkori felmérés eredményei azt mutatták, 

hogy a magyar települések többségében intenzív és sokrétű kooperáció zajlott. Ugyanakkor a 

kapcsolatokkal nem rendelkező önkormányzatok magas aránya, illetve a különböző 

együttműködési formák alternatív és korántsem teljes körű elterjedése arra utalt, hogy ez a 

fejlődési folyamat még kezdeti stádiumban van, és a jövőben mind a mennyiségi, mind a 

minőségi vonatkozásokat tekintve jelentős bővülés várható. (Sebestény 1998) 2000-re 

vonatkozóan később hasonló adatgyűjtésre került sor, melynek alapján már lehetőség nyílott 

nemcsak az újabban felfedezett kapcsolati formák bemutatására, hanem a négy év alatt 

lezajlott változások statisztikai jellegű leírására is (Balogh et al. 2003; Sebestény 2002b, 

2002c). Az eredeti tervek szerint rendszeresen négyévenként végrehajtandó adatfelvétel 

azonban a 2004-es évvel – adminisztratív okokból – megszakadt. A kérdőívek kiküldése, az 

adatok összegyűjtése megtörtént ugyan, de a feldolgozás, és következésképpen az elemzés 

már nem készült el.  

 Jelen fejezetben a 2004. évre vonatkozó utolsó vizsgálat31 – mindeddig nem 

publikált32 – eredményeit összegezzük. Ez sok tekintetben az előző adatfelvételekre épült, 

módszertanát az azokból leszűrhető tapasztalatok figyelembevételével alakítottuk ki.  

 Értelemszerűen a gyakorlatban fellelhető, sokszor eseti jelleggel előforduló 

együttműködési lehetőségek közül azokat – az előző fejezetben felvázolt – általánosnak 

tekinthető formákat helyeztük előtérbe, amelyeket mennyiségi ismérvek alapján is 

vizsgálhatunk. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy valamennyi kapcsolati forma, vagy 

önkormányzati funkció „közös” gyakorlása teljességében leírhatóvá, elemezhetővé, 

mérhetővé és térben, időben összehasonlíthatóvá válik az egyes önkormányzatoktól beérkező 

kérdőíveken szereplő számok alapján. Ám az adatok, tendenciák bemutatása, vizuális 

megjelenítése mellett képezhetünk olyan mutatókat, indexeket, aggregátumokat is, melyek e 

komplex kapcsolatrendszer indikátoraiként működhetnek, illetve lehetőséget adhatnak a 

                                                
31  A KSH 2008-ra vonatkozóan még tervbe vette az adatgyűjtést, de végül a végrehajtásra már nem került sor. 
Jelen pillanatban van esély arra, hogy 2012-ről újra készül hasonló adatfelvétel. 
32  Az immár hat esztendős „legfrissebb” adatok feldolgozása mégis indokolt. Egyfelől reményeink szerint a 
jövőben lesznek hasonló vizsgálatok, és akkor az idősoros összehasonlításoknál ezek az információk is 
felhasználhatóak lesznek. Másfelől az új módszertani megközelítések tesztelése az elavultnak tűnő, régebbi 
értékek segítségével is lehetséges. 
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kapcsolati formák tipizálására, ideáltípusok definiálására, s végül településszintű besorolások 

elvégzésére is. Így pedig az elméleti megközelítésben felvázolt fogalmi rendszer valóságos 

alapokat és tartalmat – ezáltal bizonyítást– kaphat. 

Bár reális az a feltételezés, hogy az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek 

kapcsolatfelvétele mindig a jövő- és reménybeli kölcsönös előnyökre gondolva történik, 

mégis megállapítható, hogy a különböző együttműködési formák alkalmazása során a 

közvetlen – anyagi, természetbeni, szellemi – haszonáramlás nem feltétlenül reciprok 

természetű. Az önkormányzat által egyesületnek, alapítványnak nyújtott pénzügyi támogatás 

– vagy fordítva, az önkormányzat kiadásaihoz való civil hozzájárulás – egyirányú 

tőkeáramlásként értelmezhető még akkor is, ha a későbbiekben az így finanszírozott 

beruházásból, javakból, szolgáltatásokból a település egésze részesedik valamilyen módon. 

Mindezt azért tartjuk fontosnak megemlíteni, mert a következőkben leírandó jelenségek 

elemzése során nem szeretnénk azt sugalmazni, hogy csupán a mennyiségi ismérvek (a 

gyakoriságok, nagyságrendek, összegek és a közvetlen haszonáramlás irányai) alapján 

megítélhető lenne egy-egy önkormányzat, illetve a helyi civil társadalom tevékenysége és 

hatékonysága. Egy településen kialakult kooperáció foka és milyensége számos olyan 

tényezőtől – a lakosság összetétele, a helyi civil társadalom fejlettsége, a térség földrajzi, 

természeti, gazdasági adottságai stb. – is függ, melyet a leíró statisztika nem minden esetben 

és nem mindig a kellő hangsúllyal tud figyelembe venni. Mindenesetre az önkormányzati 

funkciók statisztikai módszerekkel való értékeléséhez ez segítséget nyújthat.  

 Az elemzésben a korábban említett együttműködési formákat külön-külön mutatjuk 

be. Megkülönböztető jegyként a települések típusát, a nonprofit szervezetek jogi formáját, 

tevékenységi területét használjuk. Ugyanakkor a bőséges táblaanyag33 lehetőséget nyújt 

további elemzések elvégzéséhez. A mellékletben valamennyi mutatót területi – megyénkénti, 

régiónkénti – bontásban is megjelenítjük, ez elegendő információt kínál helyi összehasonlító 

számítások céljára.  

 Az eredmények szöveges bemutatása elsősorban leíró jellegű, hisz elsődleges célunk 

elsősorban nem a mélyebb összefüggések konkrét időszakra vonatkozó ok-okozati vizsgálata, 

hanem annak megvilágítása, hogy a statisztikai adatok milyen részletességű másodlagos 

felhasználásra, milyen mutatók és indikátorok képzésére alkalmasak. A levont 

következtetések – már csak az időbeli távolság miatt is – főként azt illusztrálják, hogy az 

                                                
33  A részletes táblázatok a függelékben találhatók. 
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általunk kialakított jelzőszámok segítségével – megfelelő frissességű adatok birtokában – 

milyen jellegű konklúziókra lehetne jutni. 

 Az elemzés végén arra is kísérletet teszünk, hogy az adatgyűjtés legfontosabb 

eredményeire támaszkodva, a kialakított indikátorok felhasználásával a városokra 

vonatkozóan felállítsuk a helyi civil-önkormányzati együttműködések tipológiáját. 

 

4.2. A 2004-re vonatkozó adatgyűjtés legfontosabb megállapításai 

 A 2004-re vonatkozó adatfelvétel során a 3168 települési önkormányzatból már csak 

380, vagyis 12 százalék állította azt, hogy semmilyen kapcsolata nincs nonprofit szervezettel. 

1996-ban ez az arány még megközelítette a 30, 2000-ben pedig a 20 százalékot. 

Az önkormányzatok 2677 alapítványt, közalapítványt, illetve 962 közhasznú 

társaságot hoztak létre 2004-ig, és ezek közel 90-90 százaléka a vizsgálat idején is működött.  

A települések háromötöde volt tagja – mint jogi személy – valamilyen települési 

szövetségnek, térségi társulásnak.  

A helyi feladatok megosztása vagy átadása érdekében 1996-ban csupán 338 

önkormányzat kötött szerződést 900 nonprofit szervezettel. 2004-re a településeknek már 22 

százaléka, 702 önkormányzat írt alá – összesen 2358 – ilyen megállapodást. 

 2004-ben az önkormányzatok majdnem 80 százaléka nyújtott (együttesen több mint 26 

ezer esetben) anyagi támogatást nonprofit szervezeteknek, 29 milliárd forint értékben. 1996-

hoz képest 110 százalékkal bővült a támogatotti kör, valamint folyó áron 374, reálértékben 

pedig 125 százalékkal növekedett a támogatási összeg. Ezekből a juttatásokból 1996-ban 

minden negyedik, 2000-ben már minden harmadik, 2004-ben pedig majdnem minden 

második bejegyzett nonprofit szervezet részesedett. Az önkormányzatok lakosonként 

átlagosan mintegy 1200 forintot, teljes költségvetési bevételük 1,1 százalékát költötték a civil 

szektor támogatására, nyolc évvel korábban ez az arány csak 0,6 százalék volt. 

 1996-ban meglepően kis számú, 636 önkormányzat, 2000-ben pedig már 1282 

település számolt be arról, hogy természetbeni támogatásban részesített nonprofit szervezetet. 

Az egyik leginkább elterjedt – és a szektor számára legfontosabb – módozat az ingyenes 

ingatlanhasználat volt. 1996-ban csak mintegy 1100, 2004-ben már több mint 3000 szervezet 

működött ilyen „feltételekkel”, önkormányzat tulajdonában lévő épületben, helyiségben. 

 Duplájára emelkedett a nonprofit szervezetektől pénzügyi támogatásban részesült 

önkormányzatok száma. A 382 önkormányzatnak juttatott közel 1,5 milliárd forintos összeg 

még reálértékben is jóval több mint háromszoros növekedést jelent. Az önkormányzat 
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számára végzett – alapítványok, egyesületek által szervezett – önkéntes munkáról 2004-ben a 

települések 29 százaléka számolt be. Az együttesen 400 ezer elvégzett munkaóra értéke 410 

millió forintra becsülhető. 

A 297 városi, fővárosi, kerületi önkormányzat többségében már kialakult az 

intézményes együttműködés valamilyen formája. A képviselőtestületek háromnegyedénél 

gyakorlattá vált a településen működő alapítványok, egyesületek döntéselőkészítésbe való 

bevonása, több mint kétharmada pedig üléseire is – bizonyos rendszerességgel – meghívta az 

érdekelt civilek képviselőit. 2004-ben minden negyedik nagyobb településen foglalkoztattak 

az önkormányzatok civil referenst, és mintegy 15 százalékukban már született valamilyen – 

kifejezetten a civil szervezeteket érintő – helyi rendelet is. 

 

4.3. Az önkormányzati alapítású nonprofit szervezetek 

4.3.1. Közalapítványok, közhasznú társaságok 

 1990 és 2004 között az önkormányzatok 2677 alapítványt, közalapítványt hoztak létre, 

ezek közel 70 százalékát önállóan, a többit társalapítói minőségben. E szervezetek jobbára a 

városokhoz és a nagy lélekszámú községekhez kötődnek, csupán 667 működött – általában a 

településen egyletként – a több mint 1700 kis faluban. A saját alapítvánnyal rendelkező 

városok aránya 1996 óta szinte nem változott, igaz, esetükben már akkor erős „telítettség” 

mutatkozott. A megyeszékhelyek valamennyien alapítók – és egyszersmind működtetők – 

maradtak, a nagyközségekben és a fővárosban viszont a 2000-es csúcshoz képest kismértékű 

visszaesés mutatkozik.34 Folyamatos növekedés csak a kisközségek körében mutatható ki, 

míg 1996-ban csak ötödük, 2004-ben már harmaduk rendelkezett helyi alapítvánnyal, bár az 

összes községet tekintve az alapítványt tevők így is kisebbségben maradtak. 

                                                
34 Fontos megjegyezni, hogy a kérdés mindhárom adatfelvétel során az volt, hogy 1990-től az önkormányzat 
részt vett-e (köz)alapítvány létrehozásában, illetve ezen szervezetek közül a vizsgált évben hány működött. A 
„valaha alapító” önkormányzatok száma ennek okán elvben nem csökkenhetne, legfeljebb az alapítványt 
továbbra is „fenntartóké”. Az adatok tehát azt mutatják, hogy az adatszolgáltatók is ez utóbbi formában 
értelmezték a kérdést, vagyis az időközben valamennyi alapítványukat felszámoló önkormányzatok egy része 
már nem sorolta magát az alapítók közé. Ez az értelmezés a közhasznú társaságok alapítására vonatkozó 
(hasonló formában feltett) kérdésnél is jelentkezett. 
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6. ábra 
Azon önkormányzatok aránya, amelyek közreműködtek alapítvány létrehozásában, 

településtípusonként, 1996, 2000 és 2004 
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 Az önkormányzati részvétellel létrehozott alapítványok közül 2004-ig 273 – közel 

minden tizedik – szűnt meg. Az országosan mért, átlagosan éppen 10 százalékos mutató 

mögött azonban igen nagy szóródás rejlik. A megszűnési arány a települési hierarchiában a 

kerületektől az aprófalvakig folyamatosan csökken, 22-ről 7 százalékra. 

 Az önkormányzatok mintegy ötödrésze nemcsak alapítványok, hanem közhasznú 

társaságok alakításában is részt vett. Ezekből 2004 végén 857 tevékenykedett az országban. 

2000-ig jóval működőképesebbnek bizonyultak, mint az alapítványok: a felszámoltak aránya 

csupán 5 százalék volt35, azonban 2004-re már meg is haladták az előbbieknél mért 10 

százalékos rátát. Mint az ábrán látható, a jelentős tőkét igénylő – és többségében kommunális, 

jóléti szolgáltatásokat nyújtó, közfeladatokat ellátó – közhasznú társaságok alapítására eddig a 

községek csekély hányada vállalkozott, a kisvárosoknak is alig több mint a fele, s a budapesti 

kerületek közül is csak 14. A főváros és a megyeszékhelyek önkormányzatainak döntő része 

ellenben élt ezzel a lehetőséggel. 

 

                                                
35 Közhasznú társaságok csupán a PTK 1993-as módosítása után alakulhattak, így „fennmaradási képességük” 
csak bizonyos megszorításokkal hasonlítható össze a már jóval korábban létrehozható alapítványokkal. 
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7. ábra 
Azon önkormányzatok aránya, amelyek közreműködtek közhasznú társaság létrehozásában, 

településtípusonként, 2000 és 2004 
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Az alapítás éve szerint a két szervezettípus jelentős szerkezeti eltérést mutat. Az 

alapítványok négyötöde már 1990 és 2000 között – tehát ez előző felmérés előtt – létrejött, az 

1994 óta bejegyezhető közhasznú társaságoknak csak alig kétharmada. Bár ez utóbbiak 

ezredforduló előtti alacsonyabb arányú alakulása ezzel a „késéssel” is magyarázható lenne, 

azonban a két periódusra jutó éves átlagok mást mutatnak; Az új (köz)alapítványok száma az 

éves 200-ról körülbelül 120-ra esett vissza a vizsgált utolsó négy évben, míg a közhasznú 

társaságok éves gyarapodása 86-ról 89-re változott. Ez a tendencia nem köthető kifejezetten 

valamelyik településtípushoz, így általánosan is kijelenthető, hogy az önkormányzatok 

kilencvenes évekre tehető alapítványtételi aktivitása erőteljesen lecsökkent 2000 után, de a 

nonprofit formájú „vállalkozások” létrehozása továbbra is jellemző maradt. Feltételezhető az 

is, hogy az önkormányzatok a „vagyonkihelyezés” és (remélt) gyarapítás helyett egyre inkább 

a közfeladat-ellátás függő-független formájú kiszervezésére kezdtek nagyobb hangsúlyt 

fektetni. Bár az adatokból nem derül ki, hogy a közalapítványok létrehozásának visszaesése 

csak a „telítettség” megközelítését jelentette-e, vagy pedig a már létezők gazdaságtalan és 

nem hatékony működésével is összefüggött, de maga a tendencia egybevág Pavluska 

(1999:178-179) megállapításával, mely szerint „a közhasznú társasági forma egyik célja 

éppen az volt, hogy a kényszerből túlhasznált alapítványi, egyesületi kört mentesítse a 
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gazdasági tevékenység alól egy gazdálkodásra alkalmasabb megoldással. Az alapítványi 

gazdálkodás korlátai ugyanis eltűnnek, mégis megmarad a nonprofit működési keret”. 

 
8. ábra 

Az önkormányzatok által önállóan vagy társalapítóként létrehozott közalapítványok és 
közhasznú társaságok megoszlása alapítási év szerint, 2004 
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Ezen kívül még egy okot feltételezhetünk, mely közrejátszhatott a fenti folyamatban. 

Ez a területi együttműködés, mely ebben az esetben a közös alapításban mutatkozik meg. 

Hagyományosan az alapítványok nagy többsége önálló alapítású volt (országosan 69 

százalék), s ez vonatkozott a városi közhasznú társaságok kétharmadára is. A községekben 

viszont inkább közös alapítású nonprofit társaságokat találtunk, 70 százalékban, ezek 

valószínűsíthetően a kistérségi társulások, együttműködések fejlődésének „termékei”. A 

közös feladatmegoldás kényszere tehát feltehetőleg szerepet játszott abban, hogy az ennek 

kézenfekvő szervezeti formáját kínáló kht-k alapítása a 2000-es évek elején folytatódjon. 

 

4.3.2. Önkormányzati szövetségek, társulások 

 Az önkormányzatok fent említett együttműködésének az egyik bevett formája, hogy 

különböző szövetségeket, társulásokat alapítanak, melyekben jogi személy tagként vesznek 

részt. „E szervezetek alapvető feladata megteremteni a helyi önkormányzatok közötti 

információkat, közreműködni a tapasztalatcserékben, szakmailag segíteni a községi, városi 

önkormányzatokat, eljárni annak érdekében, hogy a különböző típusú és szerveződésű 

(központi, területi) szervezetek között partneri kapcsolatok alakuljanak ki” (Csefkó 

1997:175). Egy-egy önkormányzat egyszerre több szervezetnek is tagja lehet, annak 

hangsúlyozása mellett, hogy a szövetségbe való belépés csak önkéntesen képzelhető el, és a 

szövetségek egymással is szövetkezhetnek (Uo.:177). Ezek nemcsak területi, regionális 



 80 

alapon, hanem valamilyen közös cél, érdek vagy érték – esetleg valami közös jellemző – 

mentén is szerveződhetnek.36 2004-ben a települések 60 százaléka jelentette, hogy alapítóként 

vagy később csatlakozó tagként részt vesz ilyen intézményesült együttműködésben. Ez a fajta 

aktivitás azonban –– a főváros kivételével – már 1996-ban is tapasztalható volt, sőt az 

ezredfordulóig még intenzívebbé vált. A 2000-es évek elején tehát egy visszaesésnek lehetünk 

tanúi. 

 
9. ábra 

Az önkormányzatok tagsága nonprofit szervezetekben, 1996, 2000 és 2004 
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Ennek okára utólag nehéz magyarázatot találni, de vélhetően szerepe lehetett annak is, hogy 

éppen ezekben az években indult el és zajlott a kialakított kistérségekben a „társulási 

                                                
36  Ilyen szervezetek például a következők: Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége; Cserfa 
Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület; Ecovast Magyarországi Falvak és Kisvárosok 
Műhelye Egyesület; Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége; Egészségesebb Falvakért Egyesület; 
Falvak Együttműködése Egyesület; Fejér Megyei Településekért Egyesület; Hajdúvárosok Hagyományőrző és 
Érdekképviseleti Szövetsége; Heves Megyei Települések Szövetsége; Intelligens Települések Országos 
Szövetsége Közhasznú Egyesület; Keresztúr Nevű Települések Szövetsége; Klímabarát Települések Szövetsége, 
Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesülete; Községek, Kistelepülések, Kistérségek Országos 
Önkormányzati Szövetsége; Magyar Fürdővárosok Szövetsége; Magyar Szőlő- És Borvárosok Egyesülete; 
Magyar Városok Szövetsége; Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége; Szociális Földprogramot 
Működtető Települések Szakmai Érdekképviseleti Szövetsége Egyesület; Testvértelepülések Baráti Köre 
Egyesület; Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása; Tiszazugi Települések Szövetsége; Vámos 
Települések Szövetsége; Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió; Vasutas Települések Szövetsége. 
Néhány esetben még nem tagsági viszonyon alapuló, alapítványi formában létrejövő együttműködést is 
találhatunk: Apáti Nevű Települések Közalapítvány; Nádasd Települések Együttműködéséért Közalapítvány. 
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mozgalom”, és vélhetően sok eredetileg nonprofit formációban létrejött területi 

együttműködés később kistérségi területfejlesztési társulások alakjában, s így nem szövetségi 

keretekben tevékenykedett.37 Ez egyben az adott önkormányzatok nonprofit szervezeti 

tagságának is véget vetett. 

A 2004-ben tagsági viszonyban levő önkormányzatok többsége – több mint 60 

százaléka – nem csak egy szervezetben képviseltette magát (egyötödnyien legalább négyben). 

A többszörös tagság leginkább a városokra volt jellemző. Mindamellett a térségi, települési 

együttműködésnek ez a formája tehát mind a bevont földrajzi, mind a konkrét tevékenységi 

területek tekintetében a vizsgált időszakban jelentősen nem változott. 

 

4.4. Együttműködés nonprofit szervezetekkel közfeladatok ellátásában 

4.4.1. Szerződéses feladatátadás 

A helyi önkormányzatok kötelező vagy önként vállalt közfeladataik megosztása vagy 

átadása érdekében szerződést köthetnek nonprofit szervezetekkel. A szolgáltató funkció 

ellátása során a részleges vagy teljes feladatátvétel révén az ehhez rendelt forrásokhoz is 

hozzájutnak főként támogatás, de gyakran megbízási, szerződési, vállalkozási díj formájában, 

bár a különböző finanszírozási formák „meglehetősen összemosódnak” (Bullain–Csanády 

2008; Bíró 2010). Míg 1996-ban csupán 338 önkormányzat – a fővárosban minden második 

kerület, kettő kivételével valamennyi megyeszékhely, minden harmadik város, valamint a 

községek kevesebb mint 10 százaléka – élt ezzel a lehetőséggel, és a szerződések száma is 

alig haladta meg a 900-at, 2004-re a településeknek már 22 százaléka, 702 önkormányzat írt 

alá ilyen megállapodást 2358 nonprofit szervezettel. Más szavakkal 8 év alatt a 

feladatmegosztásra hajlandó önkormányzatok és a partner-szervezetek száma is bőven 

megkétszereződött. A növekedés valamennyi településtípus esetében kimutatható. 

A szerződő partnerek körében duplájára – egyötödre – emelkedett a közhasznú 

társaságok aránya. Ez a változás jórészt az egyesületek „rovására” következett be, ám 

utóbbiak – a 2000-ben mért 49 százalékos „mélypont”után – még mindig az abszolút 

többséget képviselték.  

 

                                                
37 A KSH nonprofit regiszterében jelenleg kb. 50 területfejlesztési társulás szerepel, ezeknek csak fele létezik 
hivatalosan, és egynegyedük éppen 2000 és 2004 között halt el. 
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10. ábra 
A szerződéses viszonyban lévő nonprofit szervezetek megoszlása szervezettípus szerint, 

1996, 2000 és 2004 
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A szerződések 63 százalékát – nagyjából azonos arányban – az oktatás, kultúra, az 

egészségügyi, szociális szolgáltatás, valamint a sport, szabadidő területén tevékenykedő 

szervezetekkel kötötték. 1996-hoz képest – már 2000-ben is – jelentősen csökkent a 

kulturális, oktatási tartalmú együttműködések aránya. Néhány százalékkal emelkedett viszont 

az egészségügyi, szociális és sport, szabadidős feladatokra vonatkozóké. A település- és 

gazdaságfejlesztésben állt be az ezredforduló után a legnagyobb visszaesés, e terület 

részesedése egynegyedével, 15 százalékra apadt. Kiemelendő viszont a bűnmegelőzésben – 

jórészt helyi polgárőrségekkel – kialakított hivatalos kooperáció részarányának már az első 

négyéves periódusban tapasztalt megkétszereződése, ami az abszolút számok több mint 

négyszeres növekedéséből adódott. A fővárosban a legtöbb szerződést sport, szabadidős 

szervezettel kötötték (44%), a legkisebb településeken pedig a betegek, rászorulók 

támogatására és falufejlesztésre jött létre az együttműködések közel 30 százaléka. A 

megyeszékhelyeken a művelődési célú szerződések képviselték a legnagyobb arányt, 

majdnem minden második együttműködés ezt a célt szolgálta. 
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11. ábra 
A szerződéses viszonyban lévőt nonprofit szervezetek megoszlása tevékenység szerint,  

1996, 2000 és 2004 
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4.4.2. Pályázati együttműködés 

 Az önkormányzatok számára pótlólagos bevételi források megszerzésére kínál 

lehetőséget, ha a helyi civil szervezetekkel közösen állami, kormányzati szervekhez vagy 

adományosztó (köz)alapítványokhoz nyújtanak be pályázatot (forrásteremtő funkció). Erre 

azonban 2004-ben a települések alig 6 százalékában volt példa. A megyeszékhelyek közül 

viszont minden második próbálkozott. A pályázó települések 3,7 milliárd forintot igényeltek, 

amiből 2,2 milliárdot, vagyis éppen 60 százalékot sikerült is elnyerniük. A 

legeredményesebbnek a városok bizonyultak 70 százalék feletti aránnyal, a fővárosi kerületek 

pedig kevesebb mint 30 százalékát kapták a kívánt összegnek.  

 Az adatok szerint alaposan megváltozott a pályázati hajlandóság 2000 óta. Akkor 

mind az igényelt, mind az elnyert támogatások többsége a községekben született közös 

pályázatokhoz kötődött, négy évvel később ugyanez már a városokról, illetve a 

megyeszékhelyekről volt elmondható. 



 84 

12. ábra 
A közösen megpályázott és elnyert összeg megoszlása településtípus szerint, 2000 
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13. ábra 
A közösen megpályázott és elnyert összeg megoszlása településtípus szerint, 2004 
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4.5. Önkormányzati támogatások nonprofit szervezeteknek 

4.5.1. Pénzügyi támogatások 

 Az együttműködés legjellemzőbb és „legkézzelfoghatóbb” formája a pénzügyi 

hozzájárulás. Az önkormányzatok 79 százaléka nyújtott anyagi támogatást a nonprofit 

szervezetek tevékenységéhez38. Érdemes megjegyezni, hogy ez az egyetlen mutató, mely még 

településtípusok szerinti bontásban sem tükröz jelentős elmozdulást 1996 és 2000 között, 

viszont értéke majdnem egynegyedével ugrott meg a következő négy évben. A városok 

kategóriájában tapasztalható csekély visszaesésben némiképp az időközben várossá 

                                                
38 A települések 13 százalékában – 420, kizárólag 1000 főnél kisebb lélekszámú faluban – azonban semmilyen 
nonprofit szervezet nem működött 2004-ben. Lásd: Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2004 – Központi 
Statisztikai Hivatal, Budapest, 2006. 
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nyilvánított települések „átsorolása” is közrejátszhatott39, bár ezek többsége korábban is 

támogatta a helyi civil szervezeteket. A kisközségeknél tapasztalható körülbelül egyharmados 

növekedés azonban nemcsak abból adódik, hogy ezekben a helységekben is felismerték a 

támogatás szükségességét, hanem figyelembe kell venni, hogy 2004-re 13 százalékkal 

lecsökkent az olyan falvak aránya, ahol nem működött nonprofit szervezet. Így ezeknek az 

önkormányzatoknak is megnyílott a lehetőség helyi civilek finanszírozására. 

 
14. ábra 

Azon önkormányzatok aránya, amelyek pénzügyi támogatást nyújtanak nonprofit szervezet 
részére, településtípusonként, 1996, 2000 és 2004 
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A nyolc év alatt jelentősen, és folyamatosan bővült mind a támogatotti kör, mind a 

rendelkezésükre bocsátott forrás. A kedvezményezettek száma megkétszereződött, ami azt is 

jelentette, hogy az országban működő nonprofit szervezetek fele már részesült valamilyen 

mértékű helyi pénzügyi segítségben. Az erre a célra fordított pénzeszközök az év során 

megközelítették a 30 milliárd forintot, ez még reálértekben is duplája volt az 1996-ban mért 

összegnek. 

                                                
39 Az önkormányzatok száma 1996 és 2000 között – az önállósodások miatt – 3149-ről 3158-ra, 2004-re pedig 
3168-ra nőtt. Az ezer főnél kisebb települések száma – a lélekszám csökkenés okán – 1669-ről 1721-re, illetve 
1717-re változott. A nem megyeszékhely városok száma pedig – a várossá nyilvánítások következtében – 181-
ről 218-ra, majd 255-re emelkedett.  
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15. ábra 
Az önkormányzatok által nyújtott támogatások változása, 1996, 2000 és 2004 
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 Megjegyzés: A fogyasztói árindex szerint az infláció 1996 és 2000 között 63,3%, 1996 és 2004 között 109,9% 
volt. 

 

 A legnagyobb változás a közpénzek elosztásának módjában állt be. Korábban az 

önkormányzatok által adott pénzügyi juttatások leggyakoribb formája az eseti támogatás volt. 

2000-ben mintegy tíz és félezer szervezet – a kedvezményezettek 71 százaléka – részesült 

ilyen jogcímen anyagi hozzájárulásban. Igaz, az így kiosztott összeg (mintegy 5,7 milliárd 

forint) az összes támogatás kisebb részét, 41 százalékát képviselte. 2004-re ezek a mutatók 

visszaestek ugyan, de még mindig a szektor fele ilyen „egyedi döntések” alapján jutott hozzá 

a források egynegyedéhez. Az önkormányzatok továbbra is a saját alapítású és a velük 

szerződésben lévő szervezeteknek adtak magas összegű támogatásokat. E két csoportba a 

támogatotti körnek csupán egy-egy huszada tartozott, de hozzájuk került a pénzek majdnem 

kétharmada, 37, valamint 26 százaléka.  

Egyre elterjedtebb, hogy az önkormányzati pénzügyi támogatások elosztása helyi 

pályázatok útján történik. Igaz, ezen a csatornán keresztül általában kisebb összegek jutnak a 

helyi civil szervezetekhez. 
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16. ábra 
A támogatott nonprofit szervezetek, és a részükre nyújtott támogatások megoszlása 

a támogatási forma szerint, 2000 
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17. ábra 

A támogatott nonprofit szervezetek, és a részükre nyújtott támogatások megoszlása 
a támogatási forma szerint, 2004 
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2000-ben közel 3000 alapítvány, egyesület és közhasznú társaság pályázott sikeresen. 

A támogatásban részesültek 20 százaléka ebben a formában szerezte meg a támogatásra 

fordított teljes összeg 7 százalékát. Négy évvel később már közel tízezer pályázó között 

osztották ki a teljes keret 11 százalékát. Jól érzékelhető tehát az a folyamat, melyben egyfelől 

az önkormányzatok megpróbálják egyre inkább – szerződéses úton vagy saját nonprofit 

intézményeken keresztül – a civil szektort elsősorban a közfeladatok elvégzésébe bevonni, 

másfelől pedig a „közösségi célra” szánt közpénzeket inkább az objektívabb és így 

társadalmilag – sőt, politikailag – elfogadhatóbb pályáztatás, mintsem az egyedi kérelmek 

részlehajlóbbnak és szubjektívnak tekinthető elbírálása útján kihelyezni.  

A ráfordítások nagysága erősen függött a település méretétől, típusától is. A 

fővárosban átlagosan 2–4, a városokban pedig körülbelül 1,3 millió forintot szántak egy 

szervezetre, míg a kis falvakban ez az összeg nem érte el a 180 ezer forintot sem. 
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18. ábra 
A támogatott nonprofit szervezetek, illetve a részükre nyújtott támogatások megoszlása 

 településtípus szerint, 1996, 2000 és 2004 
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Összességében a 29 milliárd forintnyi támogatás negyedét – ahogy 1996-ban is – a 

főváros, több mint felét a vidéki városok önkormányzatai osztották ki. Az előbbiből 

megközelítőleg 3000, az utóbbiból 12 000 szervezet részesedett. A városok kategóriáján belül 

a támogatások megoszlása 2000-ben ugyan jelentősen elmozdult a megyeszékhelyektől a 

kisvárosok felé, ám ez a tendencia nem bizonyult tartósnak.  

A majdnem háromezer községre a nyolc évvel ezelőtti egyötöd helyett csak a 

támogatási összeg egyhatoda jutott – az is döntően a nagyobb lakosságszámúakra –, annak 

ellenére, hogy a támogatottak 42 százaléka falusi szervezet volt. Első ránézésre a három 

grafikon alapján – eltekintve a szervezetszám és az összeg esetében is kimutatott abszolút 
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növekedéstől – jelentős arányváltozásokról nem számolhatunk be. Mégis mindkét mutató 

szerint némi átrendeződés zajlott a fővárosban; a kerületek „bőkezűbbé” váltak. Ugyanakkor 

nem látszik nagy elmozdulás a községek esetében. Ez azért meglepő, mert itt ugrásszerűen 

emelkedett a támogatási hajlandóságot mutató önkormányzatok száma és hányada. Az 

ellentmondás azonban könnyen feloldható, arról van szó, hogy a korábban is támogatást 

nyújtó városi önkormányzatoknál nagyobb ütemben nőtt a támogatott szervezetek aránya, 

mint ahogy a községek közül a támogatást nyújtó önkormányzatoké és ezeken belül átlagosan 

a támogatott szervezeteké együttvéve.40 Más szavakkal a városokban egy belső fejlődés 

zajlott, egyre több szervezetnek nyújtott forrást az önkormányzat, míg a falvakra ez nem volt 

annyira jellemző, viszont újabb és újabb községi önkormányzatok döntöttek úgy, hogy 

kiegészítik a helyi civil szervezeteik költségvetését. 

 Fontos kérdés az is, hogy ezek a támogatások milyen funkciókra koncentrálódtak, 

illetve milyen szerkezeti változások mutatkoznak a vizsgált időpontok között.  

 

4.5.2. Az önkormányzatok támogatási hajlandósága 

 Az önkormányzatok által nyújtott pénzügyi támogatások mértékét több tényező is 

befolyásolja. A település gazdasági, földrajzi, társadalmi és demográfiai helyzete, az ezekből 

fakadó adottságok meglehetősen szűk mozgásteret biztosítanak a helyi nonprofit 

szervezetekre vonatkozó szándékaik kialakításához. Mindezek együttes számbavételére az 

adatfelvételek során gyűjtött információk alapján nem vállalkozhatunk. Mindazonáltal 

képezhetünk néhány olyan mutatót, amely segítségével – ha más és más vonatkozásban is – 

kifejezhetővé s így mérhetővé tehetjük az önkormányzati hozzájárulások intenzitását. A 

többféle megközelítésre azért van szükség, mert egy-egy képzeletbeli leegyszerűsített (nem 

adományozó – adományozó, vagy nem támogató – támogató) skálán egy adott önkormányzat 

más és más helyen szerepelne. Ez azonban azt is jelenti, hogy egy-egy településen az adott 

civil szektor méretétől, összetételétől, valamint a helyi gazdasági adottságoktól politikai 

megfontolásoktól függően más-más támogatási stratégia létezhet. 

                                                
40  Ez az állítás számítással is igazolható. 1996 és 2004 között az egy önkormányzatra jutó támogatott 
szervezetek aránya a városokban 64, a községekben 105 százalékkal nőtt. Ugyanakkor az egy támogatást nyújtó 
önkormányzatra jutó támogatott szervezetek hasonló növekedési rátája 68 százalék a városokban, és csak 61, 
vagyis kevesebb a falvakban. 
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A mutatók számításához a következő ismert adatokat használjuk fel: 

 az önkormányzat rendelkezésére álló éves költségvetési bevétel (BEV), 

 a lakosság száma, (LAKSZAM) 

 a helyi nonprofit szervezetek száma, (NPDB) 

 a támogatott nonprofit szervezetek száma, (TAMDB) 

  a támogatási összeg. (TAMFT) 

A képzett mutatók pedig a következők. 

19. ábra 
Az önkormányzatok támogatási hajlandóságának indikátorai 

 

Indikátor neve Számítása Mérték-
egysége 

A támogatott nonprofit szervezetek 
aránya (TAMDB/NPDB) % 

Egy működő szervezetre jutó támogatás (TAMFT/NPDB) ezer Ft 

Az egy lakosra jutó támogatás (TAMFT/LAKSZAM) Ft 

A támogatási összeg aránya a 
költségvetési bevételhez képest (TAMFT/BEV) ‰ 

A standardizált támogatási összeg aránya 
a költségvetési bevételhez képest 

(TAMFT/BEV)*[(TAMFTΣ/LAKSZAMΣ)/(TAMFT/LAKSZAM)a
hol „TAMFTΣ/LAKSZAMΣ” az országos átlagos egy lakosra 
jutó támogatást jelenti. 

‰ 

Relatív jelzőszámok MUTATÓX/MUTATÓΣ  ahol „X” index a mutató adott di-
menzió szerinti értékét „Σ” pedig az országos átlagot jelzi 

% 

 

 A támogatott nonprofit szervezetek aránya 

A legegyszerűbb mutató (TAMDB/NPDB), azt fejezi ki, hogy az adott önkormányzat 

hány szervezetnek nyújt pénzügyi támogatást az adott év során, a területén működő civil 

szerveződések számához képest. A mutató problémája az, hogy az önkormányzatok 

támogathatnak és támogatnak olyan szervezeteket is, amelyeknek székhelye nem az adott 

területen van, sőt, még a tevékenysége révén sem köthető oda41. Mindazonáltal azért a 

nagyobb lélek- és szervezetszámú települések – a tapasztalatok és az adatok42 szerint – jórészt 

a „saját” szervezeteiket részesítik előnyben. A mutató tehát alkalmas arra, hogy a támogatási 

                                                
41  Ilyenek például az országos jótékonysági szervezeteknek (Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat stb.), 
kiemelt egészségügyi alapítványoknak (Gyermekrák Alapítvány stb.), vagy valamilyen országos, regionális célra 
indított gyűjtésre, illetve az esetleges katasztrófák enyhítésére létrehozott szervezeteknek folyósított 
támogatások.  
42  A 2000-es adatfelvétel során bekértük és ezért rendelkezésünkre állt a támogatott szervezetek név szerinti 
listája is, így ezek alapján elemezni tudtuk a nyújtott támogatások földrajzi értelemben vett „irányultságát”, 
mozgását is. 
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hajlandóságot, a helyi civil szervezetekkel való kapcsolatok „mennyiségét” visszatükrözze. 

Időbeni elemzésekre is használható, azonban a szervezetek szaporodása vagy csökkenése 

„automatikusan” rontja vagy javítja az értékét. A települési hierarchiában a mutató torzulhat, 

sőt, a fenti ok miatt értéke egyedi szinten meghaladhatja a 100 százalékot is, illetve – helyi 

nonprofit szervezettel nem bíró kisfalvak esetén – értelmezhetetlen is lehet43. Különböző 

aggregátumokban azonban az elemzési dimenziók mentén ezek gyakorlatilag nem okoznak 

problémát. Miután a mutatónak pénzügyi tartalma nincs, pusztán ez alapján nem lehet 

következtetést levonni arra, hogy az önkormányzat mennyit is fordít erre a célra, hiszen 

ugyanakkora támogatási összegnél – a racionális határokon belül – bármilyen támogatottsági 

ráta előfordulhat.  

1996-ban a működő nonprofit szervezetek 26 százaléka, mintegy negyede kapott 

önkormányzati támogatást. Négy évvel később már a harmada, s 2004-re közel a fele. Ez a 

töretlen növekedés – a főváros kivételével – valamennyi településtípusnál jelentkezett.  

 

20. ábra 
A támogatott nonprofit szervezetek aránya településtípusonként, 1996, 2000 és 2004 
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Megjegyzés: A támogatott szervezetek aránya az összes támogatott szervezet és a helyben működő 
szervezetek százalékban kifejezett aránya. Miután egy önkormányzat nem helyben működő 
szervezetnek is nyújthat támogatást, ez az érték meghaladhatja a 100%-ot is. 

 

                                                
43  A nullával való osztás miatt a mutató értéke matematikailag végtelen lenne. 
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Ez a mutató természetszerűleg erőteljesen csökken, ha felfelé haladunk a települési 

skálán. A községekben támogatáshoz jutott a szervezetek döntő többsége, a városokban 

kevesebb mint fele, a fővárosban pedig „csupán” minden ötödik. Indikátorunk azonban – 

ahogy jeleztük – annyiban torzít, hogy a kisebb településeken jóval kevesebb – sokszor csak 

egyetlen – nonprofit szervezet létezik, vagy egyáltalán nincs is. S vélhetően ez utóbbiak 

aktivitása miatt lett a 2004-es kisközségi mutató értéke 123 százalék.44 Az önkormányzattal 

való kapcsolattartás esélyei ezért itt sokkal nagyobbak, mint a nagyobb városokban. Ez a 

körülmény azt is magyarázza, hogy a tízezernél is több szervezettel rendelkező fővárosban a 

támogatott nonprofit szervezetek aránya 2004-ben is relatíve alacsony volt. 

 

 Egy működő szervezetre jutó támogatás 

 Az önkormányzat által nyújtott teljes támogatási összeg és a helyi civil szervezetek 

számának hányadosa (TAMFT/NPDB), forintban fejezi ki az átlagos támogatás nagyságát. Az 

előző indikátorhoz hasonlóan „jobban” függ a helyi szervezetek, mint a ténylegesen – 

esetlegesen nem oda bejegyzett – kedvezményezettek számától. Sem az önkormányzat 

támogatási aktivitásáról, sem a financiális lehetőségéről nem ad pontos információt, arra 

alkalmas, hogy a civil szféra méretéhez viszonyítva – térben és időben – meghatározza az 

önkormányzati hozzájárulás alakulását.  

Az önkormányzati civil forrásokból 2004-ben országosan 422 ezer forint jutott 

„volna” minden működő szervezetre. Ez az érték a megyeszékhelyeken és a többi városban is 

jóval meghaladta az átlagot; előbbiekben 575 ezer, utóbbiakban 616 ezer forint volt, a 

falvakban csak 219. Mindez nem jelenti azt, hogy a vidéki városokban adták volna általában a 

nagyobb összegű támogatásokat, miután az egy támogatott szervezetre jutó pénzbeni 

hozzájárulás a fővárosi önkormányzatnál 3,9, a kerületeknél 2,2 millió forintra rúgott, míg az 

előbb kiemelt városokban csak 1,3-ra. 

 

 Az egy lakosra jutó támogatás 

 Szintén könnyen számítható mutató (TAMFT/LAKSZAM), független a helyben működő 

szervezetek számától, mi több, létezésétől is. Ugyanakkor ez az indikátor csak a település 

                                                
44  A 420 civil szervezet nélküli község többsége, 245 falu nyújtott pénzügyi támogatást – értelemszerűen nem 
helyi – nonprofit szervezetnek 2004-ben. 
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méretét veszi figyelembe, a gazdasági helyzete, vagyis az önkormányzat „áldozatkészsége”, 

támogatási képessége, vagy éppen nagyvonalúsága nem tükröződik benne. 

Az önkormányzatok 2004-ben lakosonként átlagosan mintegy 2500 forintot költöttek a 

civil szektor támogatására. Ez a szám a megyeszékhelyeken megközelítette a 4000 forintot, a 

kis- és nagyközségekben pedig az átlagos érték 1000 és 1500 forint volt. Mindebből nem 

következik, hogy a nagyobb települések általában véve „nagyobb áldozatot” hoztak volna, 

hisz tudjuk, hogy esetükben az egy főre jutó bevétel is sokkal jelentősebb, mint a 

kistelepüléseken. 

 

 A támogatási összeg aránya a költségvetési bevételhez képest 

Teljes mértékben pénzügyi mutató (TAMFT/BEV), az adott önkormányzat 

rendelkezésére álló költségvetésből a (helyi) civil szektor részére folyósított pénzeszközök 

arányát fejezi ki. Financiális szempontból teljesen tisztán jelzi, hogy a helyi közpénzek 

mekkora részét hajlandó vagy képes a település vezetése ilyen célra fordítani. Azt azonban itt 

nem tudhatjuk meg, hogy mekkora szervezeti hányadot érint a támogatás, illetve milyen 

tételből, – szélsőségesen fogalmazva – esetlegesen milyen más forrás átcsoportosításából, 

vagy pedig lekötetlen, szabad pénzeszközökből származik-e a kiutalt összeg. Nyilvánvaló, 

hogy bármennyire is fontosnak tartják az önkormányzatok a szektor segítését, ez más 

területekről von el forrásokat. A kérdés nemcsak az tehát, hogy mennyi pénzt hajlandók ilyen 

célra fordítani, hanem az is, hogy mennyiből. Miután az indikátor nem utal a 

szervezethalmazra, az sem derül ki, hogy a juttatások mekkora része jut helyi szervezetekhez. 

Az összességében 2625 milliárd forinttal gazdálkodó önkormányzatok 2004-ben 29 

milliárd forintot, azaz a költségvetésük 1,1 százalékát juttatták a nonprofit szervezeteknek. Az 

adat értelmezéséhez tudni kell, hogy a települések ötöde egyáltalán nem áldozott erre a célra, 

és csupán szintén egyötöde fordított erre 1 százalék felett, azonban a településtípus szórása itt 

is nagy volt; a kisközségek közül csak minden hatodik, a megyeszékhelyeknek pedig a 

többsége lépte át a „százalékos határt”. 

 Az országos adat 1996-ban 6,4 ezrelék volt, 2000-ben 7,9, ami azt jelenti, hogy – bár 

kicsinek tűnnek a számok – az időközi növekedés majdnem 25, majd 40, s együttesen több 

mint 70 százalékot tett ki. Ha azonban az önkormányzatok ezen támogatások aránya szerint 

kialakított csoportjainak megoszlását nézzük, ez a jelentősnek mondható változás csak az 

második négyéves periódusban mutatható ki, ami nem az emelkedés egyenletes, általános 

voltára utal. 
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 Ez a mutató azonban – ahogy már utaltunk rá – nem ad választ arra, hogy az adott 

település mennyire „gazdag”. Nem mindegy, hogy az adott arányú és összegű hozzájárulást 

mennyi „feleslegből” fedezik, illetve mennyire kell más területre szánt kiadást megkurtítani. 

 

21. ábra 
Az önkormányzatok megoszlása a költségvetésükből juttatott támogatások aránycsoportjai 

szerint, 1996, 2000 és 2004 
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Az önkormányzati támogatási stratégiákat a fentiekben felsorolt mutatókkal nem lehet 

ugyan egyértelműen bemutatni, azonban az indikátorok arra mindenképpen alkalmasak, hogy 

a kiutalt támogatásokra vonatkozó adatok alapján a területi különbözőségeket feltérképezzük. 

Ennek demonstrálására két alapvető mutató segítségével, nevezetesen a támogatott 

szervezetek arányával és a támogatási összegnek az önkormányzati bevételhez viszonyított 

arányával bemutatjuk azt, hogy még megyei szinten is jelentős eltérések tapasztalhatóak. 

Találunk olyan megyéket, amelyek mindkét érték szerint „aktívabbnak” – Zala, mint mindkét 

tekintetben „első” (Hóbor–Varga 2003) és Vas –, illetve „passzívabbnak” (Győr-Sopron, 

Nógrád, Heves) bizonyultak, illetve olyanokat is, ahol vagy csak az egyik (Somogy, Baranya) 

vagy csak a másik (Csongrád, Pest, Komárom) indikátor szerint volt az átlaghoz képest 

intenzívebb ez a kapcsolat. Érdekes, hogy a „középmezőnyben” stabilan csak egy megye, 

Veszprém helyezkedett el. 

A fővárosban – mint egy közigazgatási egységben – volt a legkisebb a helyi civil 

szféra támogatási „lefedettsége”, alig egyötödnyi. Azonban nem feledkezhetünk meg arról, 

hogy itt működött a teljes nonprofit szektor negyede, ezen belül a helyi, kerületi alapítványok 

és egyesületek mellett az országos szövetségek, csúcs- és ernyőszervezetek döntő többsége is. 
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22. ábra 
A magyarországi megyék megoszlása különböző támogatási mutatók szerint, 2004 
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Az önkormányzatok teljes bevételéből civil szervezetek számára nyújtott támogatás aránya szerint 
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Budapestet, ha kerületekből is áll, és el is különül 23 „alszektorra”, a megyei bontású térképen 

– a halmozódás elkerülése végett – mégis egységként kell kezelnünk, így a mutatót csak a 

főváros egészére lehet értelmezni45. A fővárosi és a kerületi önkormányzatok elkülönült 

költségvetéséből viszont a civil támogatási arányt már meg lehet bontani. Eszerint a 

székesfőváros mint egész a 11,1 százalékos országos érték alatt, de a középmezőnyben volt 

2004-ben, a kerületek átlagosan viszont jóval e fölött, a negyedik kategóriába (1,2–1,7%) 

kerültek volna. 

 

23. ábra 
A fővárosi kerületek megoszlása különböző támogatási mutatók szerint, 2004 
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Ha a fővároson belül külön-külön is ábrázoljuk a két mutatót, az országos képhez 

hasonló tarka, de egymástól eltérően „foltos” térképet látunk. Miután az előzőekben leírtak 

szerint a fővárosban átlagosan kisebb a támogatottak aránya, mint vidéken, viszont a 

költségvetési hányadoknak – az egyedi adatok miatt – nagyobb a szórása, ennek megfelelően 

más bontásokat alkalmaztunk. 
                                                
45  A halmozódást az okozná, hogy ha a fővárosi önkormányzat támogatását az összes budapesti működő 
szervezet számához viszonyítanánk, és ezzel együtt a 23 kerületiét pedig a helyi szervezetszámhoz, akkor 
ugyanaz a budapesti szervezet kétszer kerülne számbavételre. Magyarán a támogatott szervezetek arányát itt 
csak fővárosra aggregált formában adtuk meg. Külön problémát okoz, hogy a kerületi besorolás az adott 
szervezet székhelyének irányítószáma alapján történik, és a nyilvántartásban szerepelnek olyan szervezetek is, 
melyeknél az irányítószám hiányzik, vagy abból a kerület nem állapítható meg. Azért van az, hogy a fővárosi 
szervezetszám 2004-ben 14 116 volt, azonban a 23 kerület együtt csak 13 968 szervezetet számlált. A kerületi 
térképeknél kerületenként ez utóbbi adatokat használtuk. 
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A kerületi szintű adatokat részletesebben nem elemezzük, azonban egy megjegyzést 

mindenképpen tehetünk. A „gazdagabbnak” tekinthető budai és belvárosi kerületek (I., II., V., 

XII. kerület) önkormányzatai egyik indikátor alapján sem kerültek az „átlagon felüli” 

csoportba, ugyanakkor a legmagasabb értékeket kivétel nélkül csak a – nem a tehetősebbek 

közé sorolható – peremkerületeknél találunk. Mindkét mutató alapján a „legcivilbarátabbnak” 

Budafok-Nagytétény bizonyult 2004-ben. 

 A standardizált támogatási összeg aránya a költségvetési bevételhez képest 

 Az előzőekben említett mérési-értelmezési problémára ezzel a mutatóval úgy 

reagáltunk, hogy az önkormányzati költségvetésből juttatott támogatások mértékét a 

települések lakosságszámra vetített önkormányzati bevétellel standardizáltuk. Kiszámítása a 

következő: 

(TAMFT/BEV)*[(TAMFTΣ/LAKSZAMΣ)/(TAMFT/LAKSZAM)], ahol TAMFTΣ/LAKSZAMΣ az 

országosan mért átlagos egy lakosra jutó támogatást jelenti. Itt tehát nem azt láthatjuk, hogy 

mekkora bevételi hányad került a civil szervezetekhez, hanem azt, hogy egy-egy 

önkormányzat bevétele mekkora hányadát juttatta volna nonprofit szervezeteknek, ha minden 

településen ugyanakkora lett volna az egy lakosra jutó támogatási összeg. Az így konstruált 

indikátorunk az előzőeknél valamivel „objektívebben” fejezi ki az önkormányzatok 

támogatási hajlandóságát, azonban ez sem veszi figyelembe a helyi civil szektor méretét. A 

standardizálás miatt viszont időbeni összehasonlításra nem alkalmas. 

Ami a számítások eredményét illeti, az országos 11,1 ezrelékes átlaghoz képest 2004-

ben a kis- és nagyközségek mutatója a tényleges 4,9 és 8,4 ezrelék helyett a két legmagasabb, 

11,8, illetve 13,9 „lett volna”, a kisvárosoké pedig a tényleges maximális 11,1 ezrelékről a 

minimális 9,3-ra, a megyeszékhelyeken pedig 15,1-ről 9,4-re esett volna vissza. A két mérési 

módszer a főváros arányszámaiban csekélyebb különbséget mutatott. Más szavakkal, ezzel az 

indikátorral azt lehetett kifejezni, hogy a kisebb, rosszabb gazdasági körülmények között 

működő községi önkormányzatok erejükhöz mérten nagyobb mértékben próbáltak 

hozzájárulni a – leginkább helyi – civil szervezetek működéséhez, programjaikhoz. 

 Relatív jelzőszámok 

 A következőkben a négy jelzőszám értékeinek az országos átlagokhoz viszonyított 

arányát mutatjuk be.  
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24. ábra 
A pénzügyi támogatások mértékének relatív jelzőszámai településtípusonként, 2004 
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 Ez az összevetés jól érzékelhetővé teszi a különböző településtípusok közötti jelentős 

differenciákat. A községek általában a helyi szervezetek viszonylag nagy részét támogatták, 

de egy-egy kedvezményezett számára csak szerény forrásokat tudtak biztosítani, miközben 

ezek az összegek „jobban hiányoztak” költségvetésükből. A városok az átlagnál nagyobb 

lakosonkénti hozzájárulásban részesítették nonprofit szervezeteik jóval kisebb részét, de ez a 

tényleges kiadás nem jelentett számukra komoly forráselvonást. A fővárosban relatíve kevés 

szervezet kapott támogatást, de a nekik jutó összegek viszonylag magasabbak voltak, és 

mindez nagyobb arányú költségvetési hozzájárulást igényelt. 

 Ezeket az indikátorokat időbeni összehasonlításra, az elmozdulások érzékeltetésére is 

alkalmazhatjuk. Jelen példánkban településtípusonként a 2000-es adatot tekintettük bázisnak, 

és a négy évvel később mért értékeket ezekhez hasonlítottuk. A forintban kifejezett mutatók 

esetében figyelembe vettük az inflációt is, vagyis a százalékos változások a reálértékben mért 

tendenciákat tükrözik.  

Valamennyi mutató értéke mind a falvakban, mind a városokban 100 százalék felett van, ami 

azt jelenti, hogy mind a négy indikátor szerint pozitív változás, növekedés zajlott le a négy év 

során. A legnagyobb előrelépés az adatok tanúsága szerint a megyeszékhelyeken és a 

kisközségekben történt. 
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25. ábra 
A pénzügyi támogatások mértéke jelzőszámának relatív változása 2000 és 2004 között 
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 Megjegyzés: A fogyasztói árindex szerint 2000 és 2004 között az infláció 29% volt. 
 

4.5.3. Természetbeni támogatások 

 Az önkormányzatok nem csak közvetlenül pénzben, hanem természetben is tudják 

támogatni a helyi civil szervezeteket.46 Az ilyen típusú segítségnyújtás sokszor nagyobb 

értékű is lehet és több szervezetet is elérhet, mint az anyagi forrás biztosítása. Ugyanakkor 

sokkal nehezebben mérhető, hiszen bizonyos fajtáinak „forintosítása” meglehetősen 

problémás, vagy éppen lehetetlen. Az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok, 

irodahelyiségek „ingyen bérbeadása” még beárazható a helyben szokásos üzleti tarifák 

alapján, de például a polgármesteri hivatal infrastruktúrájának alkalmi és nem elkülönített 

használata47, az apparátus által a civilek érdekében elvégzett „önkéntes munka”48 mennyisége 

                                                
46 Természetbeni támogatáson az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan ingyenes vagy kedvezményes 
használatát, az önkormányzat telefon-, faxvonalának és járművének ingyenes használatát, a levelezés 
költségeinek átvállalását, valamint az önkormányzat által nyújtott ingyenes irodai, könyvelési, jogi, szakmai stb. 
szolgáltatást, illetve bármilyen – nem anyagi jellegű – ellenszolgáltatás nélkül nyújtott segítséget értünk. 
47  Irodai, postai szolgáltatás igénybevétele, telefon- és fax használat stb. 
48 Gondoljunk itt a könyvelési, pályázatírási és jogi tanácsadásra, ügyintézésre! 
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és értéke meghatározhatatlan. Mindezek azonban a helyi nonprofit szervezetek részére 

„megtakarítást”, meg nem fizetett szolgáltatásokhoz való hozzáférést jelentenek. 

1996-ban még az önkormányzatok meglepően kis hányada számolt be arról, hogy 

természetbeni támogatásban részesített nonprofit szervezetet. Mindössze 636 település 

válaszolt igennel a kérdésre, közülük is legnagyobb arányban – három kivétellel – a 

megyeszékhelyek, a városoknak és a kerületeknek pedig körülbelül a fele. A kistelepüléseken 

ez a támogatási forma meglehetősen ritkának bizonyult. 2000-re ez a mutató nagymértékben 

emelkedett, immár 75 százalékkal több, 1119 önkormányzat jelezte, hogy ilyen típusú 

segítségben részesítette a helyi civileket. Ennek feltehetőleg két oka volt. Egyrészt az 

önkormányzatok ilyen irányú szolgáltatásai valóban bővültek és gyakoribbá váltak. Másrészt 

nyilvántartásuk – ebből fakadóan kimutathatóságuk – minőségileg javult. Más szavakkal, 

1996-ban sok olyan településről is érkezett nemleges válasz, ahol a valóságban gyakorolták a 

természetbeni támogatást, csak az önkormányzat „nem tudott róla”. 

 

26. ábra 
Azon önkormányzatok aránya, amelyek természetbeni támogatást nyújtanak nonprofit 

szervezet részére, településtípusonként, 1996, 2000 és 2004 
 
 

54

83

55

26

11

20

83

100

84

45

21

35

83

89

72

49

29

41

0 25 50 75 100 125

Főváros

Megyeszékhely

Többi város

Község 1000 fő felett

Község 1000 fő alatt

Összesen

%

2004
2000
1996

 2004-re – igaz, szerényebb mértékben – tovább növekedett a természetbeni támogatás 

elterjedtsége, 1282 önkormányzat esetében, vagyis a hazai települések több mint 40 

százalékánál már bevett gyakorlat volt az ilyen típusú segítségnyújtás. Ez a kapcsolati forma 
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azonban továbbra is inkább a városi önkormányzatokat jellemzi. Döntő többségükben, de még 

a kisebb városok mintegy háromnegyedénél is mindennapossá vált, hogy a helyi nonprofit 

szervezetek használják az önkormányzati ingatlanokat, infrastruktúrát vagy szellemi tőkét. 

Örvendetes, hogy ez a községek felében-harmadában is fellelhető volt.  

 A természetbeni támogatás valamennyi formája jelentősen bővült. Az egyik leginkább 

elterjedt – és a szektor számára legfontosabb – módozat az ingyenes ingatlanhasználat volt. 

1996-ban csak mintegy 1100, 2000-ben már több mint 2700, 2004-ben majdnem 3000 

szervezet dolgozott önkormányzati tulajdonban lévő helyiségben anélkül, hogy bérleti díjat 

fizetett volna. 200-ról 500, illetve 600 fölé emelkedett a kedvezményes díj ellenében ingatlant 

használó alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok száma. 2004-ben már majdnem 3 

és félezer szervezet kapott könyvelési, szakmai, szellemi segítséget. Itt a pályázati 

szaktanácsadás és az önkormányzatok soránál létrehozott civil referensi munkakör hatása is 

érvényesülhetett. Szintén gyakoribbá vált a szervezetek adminisztratív kötelezettségeinek 

ellátásához nyújtott segítség, valamint a kommunikációs és közlekedési eszközök 

használatának engedélyezése is. 

27. ábra 
A természetbeni támogatások különböző formáiban részesülő 

nonprofit szervezetek száma, 1996, 2000 és 2004 
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28. ábra 
Az önkormányzatok támogatási formák szerint 1996-ban és 2004-ben 
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 A természetbeni és a pénzügyi támogatás nem tekinthető sem egymást feltételező, sem 

pedig kizáró támogatási formának. Annak ellenére, hogy kimutatásaink alapján az utóbbi 

bizonyult gyakoribbnak, sok olyan települést találtunk, ahol csak az egyik vagy a másik volt 

jelen. A 22. ábra településszintű térképein a négy lehetséges kombinációt ábrázoltuk a 1996-

os és a 2004-es állapotok szerint.49 A „foltokból” jól érzékelhető, hogy az első időpontban a 

pénzügyi hozzájárulás dominált, nyolc évvel később pedig már a „vegyes” támogatás vált a 

leggyakoribbá. A kizárólagos természetbeni segítségnyújtás ugyan nőtt, és – ami a 

legfontosabb fejlődés – a „fehér foltok” nagymértékben visszaszorultak. 

 

4.6. A nonprofit szervezetek hozzájárulása az önkormányzatok működéséhez 

4.6.1. Anyagi hozzájárulás, önkéntes munka 

 A nonprofit szervezetek főként az általuk végzett tevékenységgel segítik az 

önkormányzatokat feladataik ellátásában, ugyanakkor fellelhetőek más támogatási formák is. 

Ezek közé tartozik a közvetlenül vagy közvetve a helyi önkormányzatnak vagy valamilyen 

intézményének nyújtott anyagi támogatás (forrásteremtő funkció), illetve a – testületi 

hatáskörbe tartozó (köz)feladatokat vagy közterületeket érintő, azokhoz kapcsolódó – 

önkéntes munkavégzés (mozgósító funkció) is. Ezen utóbbiak nyilvántartása ráadásul az 

önkormányzatoknál meglehetősen bizonytalan, ezért a részünkre szolgáltatott adatok inkább 

becslésen alapulnak. 

 Az önkormányzatok közül 1996-ban 210, 2004-ban 382 jelezte, hogy kapott 

pénzadományt nonprofit szervezettől50. Az összességében közel másfél milliárd forintos 

támogatás még reálértékben is több mint háromszorosára emelkedett a négy év során. 

Figyelmet érdemel, hogy a vidéki városok önkormányzataihoz jutott az anyagi támogatások 

kétharmada, s a főváros, valamint a megyeszékhelyek részesedése elhanyagolható volt. 

 

                                                
49 A települések megoszlása a négy támogatási forma szerint 1996-ban és 2004-ban a következő: nincs 
támogatás: 34%, illetve 18%; csak természetbeni támogatás 1%, illetve 3%; pénzügyi támogatás 46%, illetve 
42%, mindkét forma 19%, illetve 37%. 
50  Ezeknek a támogatásoknak egy része nonprofit szervezetek által meghirdetett pályázatokból származott. 
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29. ábra 
A nonprofit szervezetek által nyújtott támogatások változása, 1996, 2000 és 2004 
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Megjegyzés: A fogyasztói árindex szerint az infláció 1996 és 2000 között 63,3%, 1996 és 

2004 között 109,9% volt. 

 Önkéntes munkáról 1996-ban mindössze 153, 2000-ben 736, 2004-ben pedig 925 

település – az önkormányzatok 30 százaléka – számolt be. A segítségnek ez a formája 

továbbra is leginkább a megyeszékhelyeken (78 százalékukban) fordult elő. A vizsgált nyolc 

év alatt, országosan két és félszeresére, 150 ezerről 395 ezerre emelkedett a nonprofit 

szervezetek által végzett munka becsült óraszáma (2000-ben még ennél is több volt). Ennek 

pénzbeli értéke 410 millió Ft-ra rúgott. 

 Eszerint a nonprofit szektor a kapott segítséget a részére juttatott önkormányzati 

pénzügyi támogatás 6,4 százalékának (pénzben 5,0, önkéntes munkában 1,4 százalék) 

megfelelő értékben viszonozta közvetlenül. Ez némi visszaesés a 2000-ben mért 8,1 

százalékhoz (pénzben 5,5, önkéntes munkában 2,6 százalék) képest, de nem jelenti azt, hogy a 

civil szektor pedig „hálátlanabbá” volt volna, már csak azért sem, mert abszolút értékben a 

civilek hozzájárulása is emelkedett. A relatív visszaesés inkább az önkormányzati támogatási 

rendszer intenzívebbé válásából fakad. 
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4.7. Együttműködési formák a városokban 

4.7.1. Intézményesült kapcsolattartási formák, kommunikáció 

„Az önkormányzati döntési mechanizmus, a szervezeti modell, a helyi politika 

világában rejlő közvetlenség esélyt kínál a partnerkapcsolatok szisztematikus kiépítésére a 

civil társadalommal” (Pálné 2008:260). A közösség érdekében végzett munka során a helyi 

civil társadalom és a település vezetése között számos intézményes együttműködési forma 

alakulhat ki. Az önkormányzatok egy része civil fórumot működtet, civil referenst alkalmaz, 

vagy egyéb módon vonja be a civil szervezeteket a döntéshozásba (Csegény–Kákai 2001). Az 

együttműködés fokáról a KSH fentiekben ismertetett adatgyűjtése csak az önkormányzatok 

oldaláról nyújt információkat, ami némiképp problematikus, mert – ahogy ez más kutatásból 

is kiderült – „az önkormányzati döntéshozatal vagy -előkészítés folyamatában való részvétel 

alatt mást értenek az önkormányzatok, és mást a civil szervezetek” (Kákai 2005a:18). 

A kisebb települések esetében – mind a népesség, mind a helyi nonprofit szervezetek 

számának alacsony voltából adódóan – a kooperáció jórészt informális keretek között zajlik 

(Kákai 2002). Mivel erre az informális szinten zajló együttműködésre a KSH felmérései nem 

terjednek ki, ezirányú vizsgálatainkat a városokra szűkítjük.  

A 297 városi, fővárosi kerületi önkormányzat többségében az együttműködés 

valamilyen típusa mára már beépült a mindennapok gyakorlatába. A 2004-re vonatkozó 

adatok szerint például több mint kétharmaduk rendszeresen, de legalább alkalmi jelleggel 

meghívta a helyi civilek képviselőit a testületi ülésekre, ha a napirenden lévő kérdésben azok 

érdekeltek voltak. Minden negyedik városi önkormányzat kialakított már valamilyen 

intézményes egyeztető fórumot, melyen – bizonyos rendszerességgel – lehetőség nyílik az 

önkormányzat vezetőivel való közvetlen eszmecserére. Emellett 75 százalékuk állította, hogy 

a döntés-előkészítésbe bevonják a településen működő alapítványokat, egyesületeket is 

(döntés-előkészítő funkció). 

Minden negyedik városban – köztük valamennyi megyeszékhelyen – működött olyan 

civil ház, közösségi központ, amelyben a nonprofit szervezetek különböző információkhoz, 

szolgáltatáshoz, segítséghez juthattak. Ezek működtetéséhez sok önkormányzat jelentős 

támogatást nyújtott. 

2000-ben a fővárosi kerületek felében, a megyeszékhelyek négyötödében az 

önkormányzatok már külön tisztségviselőt – civil referenst – is foglalkoztattak. Ezek többsége 

ugyan más önkormányzati tevékenység mellett vagy csupán részidős munka formájában látta 
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el ezt a feladatot, de volt, ahol már főállású, önálló munkatársat alkalmaztak erre a területre. A 

kisebb városoknál ez a feladat még ritkán önállósult, alig ötödük számolt be csak erről. 

 
30. ábra 

Nonprofit szervezetekkel intézményesen együttműködő városi önkormányzatok aránya, 2000 
 

23

52

72

17

19

69

0 20 40 60 80

%

Nonprofit szervezetek meghívása
a közgyűlésre
Intézményes egyeztető fórum,
civil tanács
Civil ház működése

Nonprofit szervezetek részvétele a
döntéselőkészítésben
Nyilvántartás a helyi nonprofit
szervezetekről 
Civil referens foglalkoztatása

 

31. ábra 
Nonprofit szervezetekkel intézményesen együttműködő városi önkormányzatok aránya, 2004 

 

15

25

60

75

24

29

69

0 20 40 60 80

%

Nonprofit szervezetek meghívása
a közgyűlésre
Intézményes egyeztető fórum,
civil tanács
Civil ház működése

Nonprofit szervezetek részvétele a
döntéselőkészítésben
Nyilvántartás a helyi nonprofit
szervezetekről 
Civil referens foglalkoztatása

Civil szervezetekre vonatkozó
rendelet

 

Az önkormányzatok egy része a civilekkel való kapcsolattartásról, a számukra 

nyújtható támogatásokról, esetleg a pályázati feltételekről külön helyi rendeletet is alkotott. 

Ennek jelentősége abban rejlik, hogy ezen jogszabályok egyfelől intézményesítik – s így az ad 

hoc jellegű döntésektől, személyi indíttatású beavatkozásoktól mentesítik – a kapcsolattartást, 

másfelől az együttműködés kereteit úgy határozzák meg, hogy abban nem csak a civileknek, 
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hanem magának az önkormányzatnak is lehetnek kötelezettségei. Ez pedig a helyi szektor 

egyenrangú partnerként való kezelését is biztosíthatja.51 

A városok 60 százaléka vezetett nyilvántartást a területén működő nonprofit 

szervezetekről. Ezekben átlagosan az összes hivatalosan bejegyzett szervezet mintegy 

negyede szerepelt; a fővárosban – érthető okoknál fogva – ennél jóval alacsonyabb, míg a 

kisvárosokban magasabb (40 százalék feletti) volt az arány. 

2004-ben a városi önkormányzatok kilenctizedének volt rendszeresen megjelenő helyi 

sajtóterméke. Ezekben – jelentésük szerint kivétel nélkül – rendszeresen, de legalább 

alkalmanként helyet biztosítanak a helyi civil szektorral kapcsolatos hírek, információk, 

beszámolók közzétételére (kommunikációs funkció). 

 

4.7.2. A civil szervezetek részvétele a helyi közpolitikában és a döntéshozatalban 

A helyi civil szervezetek nem csak névlegesen, de ténylegesen is felléphetnek a helyi 

társadalom képviselőjeként, ugyanis „a helyi társadalom legtöbb civil szervezet működésének, 

hatást kifejtő tevékenységének a kontextusa. Így az önkormányzati munkában való 

részvételnek is ez az értelmezési tartománya.” (Brachinger 2005:51) A civil szervezeteknek a 

helyi politikában, döntéshozatalban betöltött szerepe lehet konfrontatív, kooperatív és 

konzultatív, bár általában ezek valamilyen kombinációja érvényesül. Mindenesetre a 

képviselőtestület oldaláról nézve nem a közvetlen demokrácia civilek általi gyakorlásának 

esetenként konfliktusos módszerei a kívánatosak, hanem az önkormányzatok által „felkínált” 

és vezérelt vélemény-becsatornázási mechanizmusok alkalmazása. Ezek helytől, időtől és 

természetesen politikai indíttatástól függően más és más formát ölthetnek, kezdve az 

esetenkénti tájékoztató fórumoktól a rendszeres konzultációkig, a különböző döntés-

előkészítési folyamatokba való bevonásig. Ez utóbbi is terjedhet a véleménykéréstől egészen 

a szakértői anyagok elkészíttetéséig, szakmai feladatok „kihelyezéséig”. Itt persze nem 

pusztán az önkormányzat demokratikus működés iránti elkötelezettsége jelenik meg, hanem 

kemény anyagi érdekek is motiváló tényezők lehetnek. „A helyi kormányzatok szabályozott 

képviseleti és közvetlen demokratikus intézményrendszerén messze túlmutat a helyi 

kormányzásban (governance) különböző súllyal és módon részt vevők köre. A hatalom 

forrása ugyanis nem csupán a politikai legitimáció, társadalmi tudás, hanem az erőforrások 

                                                
51 Példaként a Függelékben bemutatjuk Budapest XV. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének éppen 
2004-ben született rendeletét a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról. Emellett további példákat 
említhetnénk, úgy mint Avarkeszi 2005; Báder–Sebestény 2008; Domaniczky 2006; 2008; Patakiné 2008; Radó 
2005; Renn 2004; Varga 1996. 
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feletti kontroll, márpedig a települést fenntartó erőforrásokat nem kizárólag, sőt elsősorban 

nem a helyi önkormányzat birtokolja.” (Pálné 2008:267) 

A helyi civil elit önkormányzati aktivitása nehezen mérhető, azonban a polgármesteri 

hivataloknak küldött adatlapokon szerepeltek olyan kérdések,52 melyek alapján – legalábbis 

ez utóbbiak interpretálásában – következtethetünk a közpolitikai együttműködés intenzitására. 

A közgyűlési részvétel, a civil egyeztető fórumok léte, valamint a döntés-előkészítésbe való 

bevonás mikéntje és gyakorisága alapján képezhetünk egy olyan négyfokozatú skálát, melyen 

az önkormányzatok „elhelyezhetőek” az inaktív-passzív-aktív-intenzív kooperációs fokozatok 

mentén. A civil közpolitikai participáció mértéke szerint a 297 városi (kerületi) 

önkormányzatnak 12 százalékát a kooperáció teljes hiánya jellemezte, 15 százalékában pedig 

nagyon intenzív együttműködést találtunk. 35 illetve 38 százalékban fordult elő az alacsony és 

a közepes fejlettségű kapcsolatrendszer. Ez a képzeletbeli, majdnem szimmetrikus harang 

eloszlás arra utal, hogy átmeneti időszakot élünk: a városi testületek időben és „sebességben” 

eltérően ugyan, de elkezdték kiépíteni a formális együttműködés kereteit a helyi civil 

társadalommal a közügyek intézésében. Ahhoz azonban, hogy az adatokból kirajzolódó 

fejlődési tendencia tartósságáról megbizonyosodjunk, mindenképpen szükség lenne későbbi, 

hasonló tartalmú információkra is. Mindenesetre ez a 2004-es állapot kiindulópontként 

szolgálhat egy ilyen témájú jövőbeni elemzéshez. 

 

4.7.3. A civil szervezetek önkormányzati támogatottsága 

A korábbiakban már elemeztük a pénzügyi és természetbeni támogatási formákat, és 

különböző indikátorok segítségével próbáltuk meghatározni ezek mértékét, jelentőségét. Az 

előző, közpolitikai részvételi aktivitásra vonatkozó skálához hasonlóan az anyagi jellegű 

önkormányzati-civil kapcsolatok intenzitásának mérésére is képezhetünk diszkrét 

halmazokból álló sorozatot, melyekbe az önkormányzatok besorolhatóak a nonprofit 

szervezetek támogatottságának foka szerint. A természetbeni segítségnyújtás, a pénzügyi 

hozzájárulás és a – további forrásallokációt feltételező – helyi közfeladat-ellátásba való 

bevonás (kiszerződés) mennyiségi ismérveinek felhasználásával egy olyan szintetikus mutatót 

állítottunk elő, mely lehetővé teszi, hogy egy négyfokozatú, zérótól a magas támogatottsági 

szintig terjedő skála segítségével az önkormányzatok négy különböző csoportját definiáljuk. 

E mutató szerint a városi önkormányzatok jóval nagyobb aktivitásról tesz 

tanúbizonyságot, mint amit a közpolitika alakításában tapasztalt együttműködésnél láthattunk. 

                                                
52 A konkrét kérdések megtalálhatók a Függelékben szereplő kérdőíveken. 
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Két település kivételével mindenhol mérhető valamilyen szintű finanszírozás, s körülbelül 

egy-egy negyednyi az alacsony és az átlagon felüli támogatási hajlandóságú 

képviselőtestületek aránya. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon az aktívabb támogatási politikát 

folytató településeken a döntéshozatalban is jobban érvényesülnek-e a civil szempontok, vagy 

e két kapcsolattípus megléte között nincs összefüggés. Ha a kérdést idősoros adatok 

hiányában nem is tudjuk megválaszolni, megkísérelhetünk e két dimenzió mentén felvázolni 

négy olyan ideáltípust, melyeknek konkrét előfordulását csak a jövőben tudjuk a gyakorlatban 

is feltérképezni, illetve egyes konkrét települések szintjén értelmezni. Jelen pillanatban csak 

arra vállalkozhatunk, hogy a 2004-es adatok, vagyis az akkori viszonyok alapján kísérleti 

jelleggel soroljuk be a 297 városi önkormányzatot. 

 

4.7.4. Az önkormányzatok kapcsolattípus szerinti tipológiája 

Ha a civil közpolitikai participáció és a nonprofit szervezetek támogatottságának 

mértékét egy koordinátarendszerben ábrázoljuk, vagyis a két dimenzió négy-négy 

fokozatához rendeljük a településeket, akkor elvben tizenhat kombináció alakulhat ki. 

Ezekből az „alacsony-magas” képzeletbeli összevonásokkal négy nagyobb klasztert 

formálhatunk. Az ábrán bemutatjuk a városi önkormányzatok eloszlását és a különböző 

csoportok számosságát. 

A négy más-más részvételi és támogatottsági intenzitás által meghatározott csoport a 

következő. 

 Periférikus kapcsolat 

 Ebben a csoportban azokat az önkormányzatokat találjuk (2004-ben 44 önkormányzat, 

15 százalék), melyekben a helyi vezetés és a civil szféra kapcsolata – ha egyáltalán van – 

minimális. A település költségvetésében a helyi civil szervezetek támogatására nincsen keret, 

vagy elhanyagolható arányú az ilyen forrás53, a természetbeni támogatás előfordulása is ritka. 

Miután ezekben a városokban működnek helyi szervezetek54, néhol százas nagyságrendben is, 

a kooperáció hiányát nem az alacsony szervezetszám, hanem vagy az önkormányzat 

hozzáállása, vagy a helyi civil szféra és a településvezetés rossz viszonya, vagy a kapcsolatok 

hiánya okozza. A vizsgált évben a városok egyhetede került ebbe a kategóriába, vélhetőleg 

arányuk a következő években csökkent. 

                                                
53 A támogatottság mértékén belül a pénzügyi hozzájárulás fokát, mint összetevőt, az önkormányzatok teljes 
bevételéből civil szervezetek számára nyújtott támogatás aránya határoztuk meg. 
54  A kérdéses 44 település közül a „legkisebben” is 11 civil szervezet volt 2004-ben, de találtunk 220-as 
szervezetszámot is. 
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 Participatív kapcsolat 

A legkisebb halmazba csak 28-at, azaz a városok kevesebb mint 10 százalékát 

sorolhattunk be. Nem véletlenül, mert a tapasztalatok és a korábbi adatok szerint is a 

közpolitikába való bevonás olyan helyi szervezeti körre terjed ki, amely az önkormányzat 

látómezejében van, és ezek általában a támogatások reményében vették fel a kapcsolatot a 

helyi hatalom képviselőivel. Más szavakkal: városi szinten ritkán születik olyan civil-politika, 

melynek ne lenne része valamilyen mértékű támogatáspolitika is. Mindenesetre 2004-ben még 

találhattunk arra példát, hogy a civilek úgy vesznek részt aktívan a helyi 

döntéselőkészítésben, hogy közben a képviselőtestület gyakorlatilag nem járul hozzá 

működésükhöz. Az előző kategóriához hasonlóan az ilyen típusú kapcsolati forma 

előfordulása is valószínűsíthetően csökkenő tendenciát mutat. 

 

32. ábra 
A városi önkormányzatok száma részvételi és támogatási intenzitás, illetve kapcsolattípusok 

szerint, 2004 
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 Patrónusi kapcsolat  

A civil-önkormányzati kapcsolatrendszer „legősibb” és a kezdeti időszakban 

alapvetően egyirányú formája. Ez már – ha más preferenciák és döntéshozatali mechanizmus 

mentén is – a rendszerváltás előtt is bevett gyakorlat volt. A helyi vezetés „patronálta” az 

akkori – jobbára szabadidős és kulturális célú – kifejezetten közösségi programokat nyújtó 

klubokat, egyesületeket. Értelemszerűen ekkor az érdekképviseleti vagy szolgáltatási 

tevékenység szóba sem került, így ezekben az évtizedekben igazi „ellenszolgáltatásról” még 

nem beszélhetünk. A rendszerváltás utáni „önkormányzatosodás” folytán függetlenné vált 

települések egyfelől megörökölték ennek a szervezethalmaznak a túlélő részét, másfelől pedig 

végigjárták a szokásos utat a helyi szféra ki- és átalakulásaképpen létrejött új civil 

szervezetekkel való kapcsolatfelvétel során. (Brachinger 2007; Kákai 2005b; Sebestény 

2005c, 2009). Ennek folyamán a „klasszikus” eseti támogatási szisztémát fokozatosan 

felváltotta, kiegészítette a pályázatokon, közfeladat-átadással együtt járó forráskihelyezéseken 

alapuló támogatási politika, melynek lényege, hogy az önkormányzatok valamilyen számon 

kérhető „ellenszolgáltatást” vártak a civilektől. Ez lehetett közvetlen szolgáltatásnyújtás, 

pénzben mérhető teljesítmény vagy legalább valamilyen, közvetett módon ható – de a helyi 

közösségnek hasznot hozó, életminőséget javító – kulturális vagy szabadidős program, esetleg 

ilyen tevékenységű szervezet működéséhez való hozzájárulás. 

Ez a fajta patrónusi kapcsolat persze – ahogy erről már korábban írtunk – könnyen 

függőséget is okozhat, illetve kialakíthat egy civil holdudvart is a helyi hatalom mellett. Ezzel 

az önkormányzat éppen a közpolitikai részvétel visszaszorítását érheti el, vagy legalábbis 

kieszközölheti a helyi civil közvélemény „jóindulatú passzivitását”. Nem biztos azonban, 

hogy ez a politika hosszú távon hatékonynak bizonyul. Másfelől a támogatások növelése és a 

közfeladatok kihelyezése anyagilag is megerősítheti a civileket. Ezáltal az anyagi 

kiszolgáltatottság erősödése mellett megjelenik egy visszahatás is, nevezetesen az 

önkormányzat is függésbe kerül az őt „kiszolgáló” civilektől, ezért előbb-utóbb felismeri, 

hogy a legnagyobb „közös haszon” eléréséhez az együttműködés egy minőségileg magasabb 

fokára kell jutni. 

2004-ben az adatok tanúsága szerint hozzávetőlegesen a városi önkormányzatok bő 

harmada a patrónusi kapcsolattal jellemezhető fejlődési szakaszban volt. Ebbe a csoportba 

tartozott a 23 fővárosi kerület közül öt, és a 18 megyeszékhely közül kettő.  
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 Partnerségi kapcsolat 

Az előző két kapcsolattípus elegye, más szavakkal az e csoportba tartozó 

településeken mind a civil szervezetek önkormányzati finanszírozása, mind a közéletben való 

szerepvállalásuk igen magas szinten van. A két szektor közötti együttműködés két – ideális 

esetben – egyenrangú fél kölcsönös előnyökön alapuló partneri viszonya, melyben 

mindkettejüknek nagyjából meghatározhatóak a feladatai és kötelességei. A kooperáció 

számos formát ölthet, ebben nemcsak írott szerződések, rendeletek, pályázati kiírások, hanem 

a helyi szokásjog, gyakorlat által bevezetett és bevett eljárások is fontos szerepet játszanak. A 

döntés-előkészítési folyamatban való részvétel rendszeressége feltételezi, hogy a település 

fontosabb kérdéseiről hozott határozatokban megjelennek, visszatükröződnek a helyi civil 

szervezetek érdekei, javaslatai is. A közfeladatokban való aktívabb részvétel nagyobb 

forrásmegosztást igényel, és ha megvan az előbbi érdekképviseleti, beleszólási lehetőség, 

akkor itt már a települési költségvetés kialakításában való közvetett közreműködés, a 

részigények becsatornázásának lehetősége is megvalósul. Ez az ideáltípus azonban nem 

tekinthető automatikusan „ideálisnak” is. Bár az együttműködés formális fejlődésének ez a 

végső szakasza lehet, a „túlfejlesztett” kapcsolatrendszertől várt pozitív hatás a visszájára is 

fordulhat. A döntések előtti indokolatlan egyeztetések, az előkészítésbe bevont szervezetek 

körének felesleges bővítése, a kommunikációs folyamatok elhúzódása a döntéshozatal 

lassításához, a városvezetés hatékonyságának csökkenéséhez is vezethet. A támogatási 

források túlzott bővítése, meg nem térülő és társadalmilag „haszontalan”, öncélú programok 

ok nélküli finanszírozása a közpénzek „elherdálásaként” is jelentkezhet. A közfeladatok 

átadásának (kiszerződésének) racionális szempontokat mellőző erőltetése szintén nem 

eredményezi a partnerségi kapcsolatok előnyeinek érvényesülését. Magyarán, a fenti 

kapcsolattípusok közötti váltások ugyan egy fejlődési tendenciát is magukban hordozhatnak, 

azonban ez csak formális, illetve mennyiségi értelemben tekinthető valamilyen haladásnak. A 

különböző kapcsolati elemek léte vagy nem léte csak a feltételeket határozza meg ahhoz, 

hogy az ezekben rejlő előnyöket az önkormányzatok (és a civilek is) kiaknázhassák. A 

konkrét tartalom, azaz a kooperációk „termékének” minősége, értéke már a körülményektől, 

az egyes szereplők tényleges tevékenységétől függ. S ha a partnerségi viszony mint a civil-

önkormányzati együttműködés „legfelső foka” – a fent említett okokból – nem váltja be a 

hozzá fűzött reményeket, akkor könnyen előfordulhat, hogy a hatékonyság, eredményesség 

érdekében az adott önkormányzat – talán éppen a helyi civil társadalom nyomására – 

bizonyos visszarendeződési folyamatokat indít el. 
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A 2004-es adatok szerint 120 városi, kerületi önkormányzat volt ebben a partnerségi 

kapcsolatokkal jellemezhető fejlődési szakaszban. Arra a kérdésre azonban, hogy a csoporton 

belül ezek a kapcsolatok hogyan, milyen eredményesen, és főleg milyen tartósan működtek, 

jelen pillanatban még nem tudunk választ adni. 

Az elemzés végén – 2004-es pillanatfelvételként – ábrázoljuk a magyar városok fenti 

kapcsolattípusok szerinti regionális elhelyezkedését. 

 

33. ábra 
A városi önkormányzatok Magyarországon a kapcsolattípusok szerint, 2004 

 
A térkép célja elsősorban a vizuális ábrázolás lehetőségének bemutatása; a mélyebb 

regionális elemzés és a területi különbségek magyarázata meghaladná a disszertáció 

terjedelmi kereteit. Annyit azonban fontosnak tartunk megjegyezni, hogy a hazai 

városszerkezet sajátosságai miatt a keleti országrészben mutatkozó nagyobb „lefedettség” 

természetesen önmagában nem a civil-önkormányzati együttműködések magasabb fejlettségi 

szintjét jelzi, mint ahogy a nagyobb számú és területű városok kontúrjai sem e kapcsolatok 

szélesebb elterjedtségre utalnak. Az adatok szerint – Budapestet és Pest megyét nem számítva 

– Nyugat- és Kelet-Magyarországon a városok kapcsolattípusok szerinti megoszlása szinte 

teljesen azonos, csoportonként alig 1–2 százalékos eltérést mutat. 
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5.Az önkormányzati támogatások a nonprofit szektorban 

5.1. Az önkormányzati támogatások alakulása 1993 és 2007 között 

Az előző fejezetben az önkormányzati-civil kapcsolatok alakulását az előbbiek által 

szolgáltatott információk elemzésével végeztük el. A különböző kapcsolati formák létét és 

mennyiségi, minőségi változását a polgármesteri hivataloknak négyévente küldött 

kérdőívekből vett adatok feldolgozása és értékelése alapján vázoltuk fel. A támogatási formák 

közül a legjellemzőbbnek a helyi civil szervezetek részére nyújtott önkormányzati pénzügyi 

segítség bizonyult. A helyi hatalom képviselői azonban vélhetőleg a közpénzek elosztásánál 

számos szempontot számba vesznek, több különböző preferenciát érvényesítenek. 

Mindezekről a civil szervezeteknél adott időszakban ténylegesen megjelenő helyi források 

feltérképezésével, illetve a kedvezményezettek jellemzőinek figyelembevételével, 

„utólagosan” tudunk megállapításokat tenni. 

 A KSH 1993 óta többé-kevésbé változatlan szerkezetben végez adatfelvételt a 

nonprofit szektorról. A kérdőíveken a különböző forrásokból származó bevételekre 

részletesen is rákérdezünk. Így az önkormányzatoktól különböző címeken érkező 

támogatások is önálló rovatokban szerepelnek55. Az adatlapok arra vonatkozóan is szolgálnak 

információval, hogy az önkormányzati forrásokból mekkora hányad került pályázati úton az 

adott szervezethez. Ezekből az adatokból, valamint a szervezetek alapinformációi alapján 

lehetőség nyílik az önkormányzati támogatások általános és longitudinális elemzésére is. 

Jelen fejezetben az 1993 és 2007 között lezajlott változások bemutatására vállalkozunk, 

azonban az átláthatóság érdekében csak 7 kiválasztott év adatait vizsgáljuk. A függelékben 

szereplő idősoros táblázatokat ugyan valamennyi fő dimenzió56 szerinti bontásban, abszolút 

értékekkel és különböző mutatókkal is elkészítettük, azonban a szektor egészére vonatkozó 

megállapítások mellett csak a főbb tevékenységcsoportok és a településtípusok kapcsán 

vállalkozunk mélyebb következtetések levonására. 

 Célunk nem elsősorban a fejlődési dinamika teljes körű bemutatása és a részletekben 

rejlő összefüggések felszínre hozatala, sokkal inkább az alapadatok lehetséges elemzési és 

értelmezési módjainak prezentálása, különböző tartalmú indikátorok képzése, és ezek valódi 

tartalmának összehasonlítása, s ezáltal az eltérő támogatási „szokások”, minták felvázolása. 

                                                
55 A kérdőíven az alábbi rovatok szerepelnek: normatív (fejkvótás), illetve nem normatív támogatás, helyi 
költségvetési intézménytől kapott támogatás, valamint – ahol ez a támogatási lehetőség létezik – a helyi 
iparűzési adóból átengedett összeg. 
56  A főbb dimenziók a következők: szervezeti forma, szervezeti jelleg, megye és régió, településtípus, részletes 
és összevont tevékenységi csoport. 
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Úgy gondoljuk, ezek a szervezeti oldalról felvillanó „stratégiák” a későbbiek során 

tesztelhetőek, mérhetők lesznek az önkormányzati adatok statisztikai célú felhasználása során 

is. 

 Az 1993 óta rendelkezésünkre álló adatsorokból egy szervezetszintű és idősoros 

uniformizált adatbázist állítottunk fel, melyben a szervezeti jellemzők mellett az összes, s 

ezen belül a pályázati úton szerzett önkormányzati támogatások összege is szerepelt.57  

 A vizsgált tizenöt esztendő alatt egyenletesen kilencről több mint húszezerre, 

kétszeresére nőtt az önkormányzatok által valamilyen formában támogatott nonprofit 

szervezetek száma. Ez azt is jelenti, hogy míg 1993-ban minden negyedik, 2007-ben már 

minden harmadik civil szervezet költségvetésében szerepeltek helyi közpénzek.58 

 
34. ábra 

Az önkormányzati támogatások legfontosabb mutatói, 1993–2007 
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 Hatalmas növekedést látunk a támogatási összegeknél, közel tizenkétszeresére, ötről 

hatvan milliárd forint fölé ment fel a folyóáron számított önkormányzati források értéke. Ha 

ezt a szektor teljes bevételéhez viszonyítjuk, az is egy pozitív fejlődési tendenciát mutat: az 

                                                
57  A rekordok tartalmazták az adott szervezet szervezeti formáját, tevékenységi besorolását, megyekódját, 
székhelytelepülésének típusát és az önkormányzattól az adott év során kapott összes, ezen belül pedig a pályázati 
úton elnyert támogatás összegét. A 1993-tól 2007-ig tartó tizenöt éves idősorban csak a 1993-as, 1995-ös, 1997-
es, 2000-es, 2003-as, 2005-ös, valamint a 2007-es éveket vettük számításba. Az adatállomány így is több mint 
300.000 rekordból állt. 
58 1993-ban 34 662 nonprofit működött, közülük 9 022 (26%) jutott önkormányzati támogatáshoz, 2007-ben 
pedig 64 207 közül 20 026 (32%). (Bocz et. al. 1995, 1997, 1999, 2002, 2005; Nagy–Sebestény–Szabó 2007, 
2009) 
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önkormányzati hozzájárulás mértéke a kezdeti 4,3-ról 6,3 százalékra, másfélszeresére kúszott 

fel. Mindez a helyi civil-önkormányzati kapcsolatok intenzívebbé válását bizonyítja akkor is, 

ha a reálértékben számított növekedés természetesen jóval alacsonyabb, „csak” két és 

félszeres emelkedést mérhetünk. Fontos megjegyezni, hogy – amint azt az előző részben a 

pénzügyi támogatások formája kapcsán kiemeltük – hiába terjedt el a pályáztatás, az idősoros 

adatok szerint az ehhez rendelt források nem tudtak lépést tartani a más típusú 

forráskihelyezések bővülésével, hiszen a pályázati keretek „csupán” hétszeresükre növekedtek 

(reálértékben mindössze 58 százalékkal). 

 Az időbeni tendenciát a reálfolyamatok változása kapcsán egy kissé torz, fordított 

szinuszgörbe jellemzi. 1993 után némi visszaesést tapasztalhatunk, utána 2003-ig folyamatos 

növekedés, majd ezután enyhe csökkenés érzékelhető. Egyedül a szervezetszám mutat 

nagyjából egyenletes – bár nem túl meredek – emelkedést. 

 
35. ábra 

Az önkormányzati támogatások legfontosabb mutatóinak változása, 1993–2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: A fogyasztói árindex változása (infláció) 1993 és 2007 között 459,5% volt. 
 

Ennek a jelenségnek a magyarázatához a 2007-ben kezdődött szervezeti átalakulás – a 

közalapítványok „befagyasztása”, a közhasznú társaságok nonprofit gazdasági társasággá való 

kényszerű átalakítása, illetve ennek a nonprofit közszolgáltató formának a visszafejlesztése – 

a lefelé ívelő görbék végpontjára vonatkozóan adhat némi támpontot, de a már 2003 után 

elkezdődött csökkenést valószínűleg más tényezők hatása idézte elő. Ennek feltárására 

azonban a rendelkezésre álló információk nem elegendőek, a tisztább kép érdekében további 

mélyebb elemzések, valamint a 2003 óta lezajlott, illetve ma is zajló folyamatok nyomon 

követésére lenne szükség. 
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36. ábra 
A támogatott szervezetek megoszlása tevékenység szerint, 1993–2007 

 

37. ábra 
A támogatások megoszlása tevékenység szerint, 1993–2007 
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Egyértelmű, jól magyarázható tendenciákat tükröző képet tudunk viszont adni az 

önkormányzati támogatások tevékenységek és településtípusok szerinti megoszlásának 

alakulásáról. Mindezekből egyfelől a helyi hatalom forráselosztásában bekövetkezett 

preferencia-változásokra, illetve a lokális civil szféra fejlődéséből adódó átstrukturálódására is 

következtethetünk.  

A „tradicionális”, rendszerváltás előtti civil szféra döntően társas nonprofit 

szervezetekből állt, ezek közel felét pedig a sport-, szabadidős és hobbiszervezetek alkották. 

Így nem meglepő, hogy ehhez „igazodva” még 1993-ban is mind a támogatott szervezetek, 

mind a juttatott források többsége ebben az alszektorban „talált egymásra”. Emellett még a 

kulturális, oktatási szféra képviselt jelentősebb hányadot, a kedvezményezetti körben és a 

kiosztott támogatásokban is 16-16 százalékkal részesült. 

Az évek folyamán azonban a civil-önkormányzati kapcsolatokban beindult fejlődéssel, 

valamint az állami támogatási rendszerek létrejöttével párhuzamosan (vagy némi 

fáziskéséssel) kialakult és a helyi forráselosztási mechanizmusokba is szervesen beépült a 

civil közfeladat-ellátás, valamint a helyi fejlesztési feladatokra szakosodott nonprofit 

szervezetek finanszírozásának kényszere. Ebből adódóan a közjóléti, illetve a település- és 

gazdaságfejlesztési célú szervezetek fokozatosan nagyobb arányban részesedtek az amúgy is 

bővülő, a civilek számára fokozatosan megnyíló költségvetési támogatásokból, éppen az 

előbb említett szabadidős tevékenység rovására. Míg azonban a közművelődési, közjóléti és 

közbiztonsági területen a növekedés a szervezethalmaz és a források tekintetében 

hozzávetőleg arányosan zajlott, addig a helyi fejlesztésre szakosodott nonprofit szervezetek 

aránya a tizenöt év alatt „csak” 6-ról 11 százalékra nőtt, viszont a hozzájuk áramló 

önkormányzati támogatások aránya több mint négyszeresére 31 százalékra emelkedett. Így 

2007-re már a többnyire helyi kötődésű település-, gazdaságfejlesztés és környezetvédelem 

jelentette az önkormányzati hozzájárulások legnagyobb célterületét. 

A településtípusok szerinti megoszlásnál szintén markáns változást észlelhetünk, 

azonban ez jóformán csak a kisvárosokat és a községeket érinti. A főváros és a 

megyeszékhelyek esetében gyakorlatilag nincs elmozdulás, a vizsgált időszakban kisebb-

nagyobb ingadozásokkal ugyan, de a szervezeti arány 15, illetve 20 százalék közötti, a rájuk 

eső támogatások aránya pedig Budapesten 22–34, a megyeszékhelyeken 30 százalék körüli 

értéket vett fel. A kisebb településeknél azonban komoly átrendeződés tanúi lehettünk; a 

kisvárosi támogatott civilek aránya 25-ről 35-re nőtt, míg a községieké 41-ről 31 százalékra 

csökkent. Ez a tendencia a támogatások összegében is megjelent, sőt, a községeknél még 

drámaibb volt a változás, az 1993-as egyötödnyi részesedés 10 százalékra esett vissza. 
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38. ábra 
A támogatott szervezetek megoszlása településtípus szerint, 1993–2007 

 

39. ábra 
A támogatások megoszlása településtípus szerint, 1993–2007 
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Ebben komoly szerepet játszott, hogy a másfél évtized alatt 104 viszonylag nagy, tehát 

az önkormányzati hozzájárulások szempontjából is jelentős súlyú község vált várossá59, így 

ezeknek a településeknek a támogatási adatai a várossá nyilvánítás évétől kezdve 

értelemszerűen a városok csoportját „erősítették”. 

 
5.2 A teljes támogatási index 

A civil szervezeteknek nyújtott önkormányzati források számszerű adatai olyan 

„nyers” mutatószámok, amelyek alakulását a helyi önkormányzatok pénzügyi lehetőségei 

által meghatározott, illetőleg korlátozott támogatási alapok nagysága és felosztásának 

mikéntje egyaránt befolyásolja. 

A támogatások összegének, a kedvezményezettek számának és összetételének ezek a 

„nyers” mutatószámai azonban önmagukban nem képesek a háttérben zajló tényleges 

folyamatok nyomon követésére, nem adnak pontos képet a helyi civil támogatási politika 

preferenciáiról, valamint ezek időbeni változásáról. Ahogy az előző fejezetben az 

önkormányzatok oldaláról már megvizsgáltuk, a különböző indikátorok más és más 

aspektusból világítják meg az adott kapcsolati formát, bizonyos fontos tényezőket pedig nem 

vesznek figyelembe. 

Adott költségvetésből gazdálkodó önkormányzat támogathat több vagy kevesebb 

szervezetet, nyújthat átlagosan kisebb vagy nagyobb támogatási összegeket, és az sem 

mindegy, hogy mindez milyen gazdasági helyzetben, mekkora „relatív” ráfordításként60 

jelentkezik. A támogatások időbeni növekménye pedig az infláció miatt nem tekinthető 

„reális”, többletjavakra vagy -szolgáltatásra fordítható forrásbővülésnek. Emiatt az 

önkormányzati források „vásárlóerejének” változását célszerű az aktuális fogyasztói 

árindexekkel korrigálni. Ezt a reálértékben mért változást a fejezet elején már ábrázoltuk is, 

                                                
59 1993 után 104 községet nyilvánítottak várossá 2007-ig: 1995: Bátaszék, Csepreg, Fertőd, Sásd, Simontornya, 
Szabadszállás; 1996: Elek, Létavértes, Nagymaros, Pécel, Szendrő, Szentlőrinc; 1997: Bóly, Devecser, 
Felsőzsolca, Gyál, Izsák, Nagyecsed, Pilisvörösvár, Polgárdi, Sellye, Solt, Újszász, Zalakaros; 1999: Göd, 
Harkány, Herend, Veresegyház; 2000: Balatonfűzfő, Budakeszi, Dévaványa, Dombrád, Dunaharaszti, Ercsi, 
Füzesgyarmat, Pannonhalma, Pomáz, Rakamaz, Szob, Tiszacsege, Villány, Visegrád, Zalalövő; 2001: 
Borsodnádasd, Demecser, Emőd, Gönc, Gyömrő, Kerekegyháza, Komádi, Nagybajom, Répcelak, Tét, Tököl, 
Tura, Vámospércs, Vecsés, Vésztő; 2003: Albertirsa, Bábolna, Kaba, Nyékládháza; 2004: Abaújszántó, Adony, 
Badacsonytomaj, Balkány, Bélapátfalva, Berhida, Cigánd, Dunavarsány, Dunavecse, Fót, Hajdúsámson, 
Jánossomorja, Kenderes, Lábatlan, Örkény, Szigethalom, Tompa, Velence; 2005: Abádszalók, Csorvás, 
Kadarkút, Kemecse, Kisköre, Kistarcsa, Martonvásár, Nyírlugos, Nyírtelek, Ócsa, Őriszentpéter, Pálháza, Pilis, 
Sándorfalva, Üllő; 2007: Ács, Alsózsolca, Biatorbágy, Bük, Kozármisleny, Körösladány, Maglód, Mándok, 
Törökbálint. (1994-ben, 1998-ban, 2002-ben és 2006-ban nem történt várossá nyilvánítás.) 
60 Itt a „relatív ráfordítást” értelmezhetjük úgy, mint az előző fejezetben definiált standardizált támogatási 
összeg aránya a költségvetési bevételhez képest. Magyarán ugyanannyi szervezetnek ugyanannyi támogatást adni 
ugyanakkora költségvetésből nem jelent azonos támogatási „áldozatot”, mert ez utóbbi erősen függ az adott 
település egyéb demográfiai, gazdasági mutatóitól is. 
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azonban az értékalapú mutató nem ad információt arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre 

álló önkormányzati forrás mekkora civil szervezeti halmaz számára volt elérhető, 

szervezetenként milyen mértékű realizálható bevétel-növekedés állt be. Ezért éreztük 

szükségét annak, hogy a támogatási reálértékek sorozatát egy támogatott szervezetre vetítsük. 

Ez az indikátor már alkalmas arra, hogy tükrözze az önkormányzat által „helyzetbe hozott” 

civil szervezetek reálértékben mért átlagos támogatottságát. 

 

40. ábra 
Az egy szervezetre jutó támogatás reálértékének alakulása* és a teljes támogatási index** 

változása a nonprofit szektorban, 1993–2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Az egy szervezetre jutó bevétel reálértékváltozása a szektor teljes bevételének reálérték változása és a 
szervezetszám változásának hányadosa.  
** Teljes támogatási index: A támogatott szervezetek számának és az egy szervezetre jutó támogatás 
reálértékének százalékban kifejezett változásának mértani átlaga. 

 

A vizsgált 15 éves periódusban az indikátor diszkrét értékeit összekötő vonal egy 

elnyújtott, és – a korábbi legfontosabb mutatókat megjelenítő ábrán lévőhöz képest jóval 

szabályosabb –szinuszgörbe alakját ölti, melynek amplitúdója mintegy 30-30 százalékos a 

kezdő 1993-as értékhez képest. Más szavakkal az első szakaszban az ezredfordulóig egy 

csökkenő majd emelkedő „félhullámhossz”, majd ezután a 2007-es utolsó adatig egy ezzel 

ellentétes tendencia körvonalazódik. A további adatok hiányában nem tudhatjuk, hogy ez a 

visszaesés folytatódik-e, illetve hogy ennek oka csak a már említett folyamat, nevezetesen az 

önkormányzatokhoz közeli nonprofit szervezetek (közhasznú társaságok, közalapítványok) 

visszaszorulásának, átalakulási hullámának beindulásában keresendő-e. Csak 
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1993 és 2007 között hasonló görbét írt le, csak a kilengések valamivel kisebb arányúak. 

(Nagy–Sebestény–Szabó 2009:39). Vagyis a szektor bevételi struktúrájában csupán 4–6 

százalékot kitevő önkormányzati támogatás ezen indikátor szerint tulajdonképpen – nagyobb 

tehetetlenséggel (amplitúdóval) – „követi” a teljes szférában zajló financiális trendeket. 

Kiküszöbölendő az előző mutató támogatotti körrel kapcsolatos „érzéketlenségét”, 

megpróbálhatjuk ennek és a támogatott szervezetek számának százalékos változásából egy 

olyan szintetikus mutató képzését, mely mindkét aspektust egyenlő mértékben veszi 

figyelembe. Ezt a két dinamikus viszonyszám mértani átlagaként határozzuk meg, és teljes 

támogatási indexnek neveztük el. Ez az indikátor tehát arra ad választ, hogy egy vizsgált 

periódusban egy bizonyos szervezeti halmazon belül általában az önkormányzati támogatási 

hajlandóság61 milyen ütemben és irányban változott. Fontos hangsúlyozni, hogy általában 

miután ezekhez az értékekhez a forrásadatok a nonprofit szervezetektől származnak, a 

jelzőszám nem az egyes önkormányzatok támogatási hajlandóságának mérésére szolgál. Ez 

utóbbihoz az önkormányzati adatfelvételből nyert információkat lehetne felhasználni.62  

Az előző ábrán jól érzékelhető, hogy az összetett támogatási index „felülről” jól követi 

az egy szervezetre jutó átlagos támogatás reálértékének görbéjét, ami persze – miután két 

összetevőjének egyikéről van szó – természetesnek mondható, azonban a periódus végén 

tapasztalható negatív tendencia ellenére is „nyílik az olló”. Ez pedig nyilvánvalóan abból 

fakad, hogy az önkormányzati támogatások 1993-tól tapasztalt bővülése elsősorban a preferált 

civil szervezetek számának növekedésével függ össze, és kisebb mértékben köszönhető a 

források bővülésének. Végeredményben a 2007-es értékek azért 60 százalékos pozitív 

változást jeleznek, célszerű lenne, ha ez a mutató későbbi vizsgálatok tárgyát képezné. 

 A teljes támogatási index alakulását megfigyelhetjük a főbb tevékenységi csoportok és 

településtípusok szerint is. Az előbbi bontásban végzett vizsgálat meglepetéssel szolgál: a 

sport, szabadidős tevékenység stagnálást és nem csökkenést mutat, annak ellenére, hogy az e 

célra fordított támogatások és a kedvezményezettek aránya is – ahogy ezt korábban 

ábrázoltuk – erősen visszaesett a tizenöt év során. Ez azt bizonyítja, hogy ez a terület csak 

relatíve szorult vissza, az önkormányzatok támogatási hajlandósága ez irányban „töretlen”. 

Az átlagosnál nagyobb értékeket mutat a közművelődés, de igazán látványos növekedés a 

fejlesztési célú szervezeteknél zajlott le. Bár mindkét csoportra igaz, hogy a szervezetszám is 
                                                
61 Az önkormányzatok támogatási hajlandósága tehát két összetevő eredője alapján határozható meg, úgy mint a 
támogatott szervezetek számának és az egy támogatott szervezetre jutó támogatás reálértékének változása. Ez a 
mutató az önkormányzati adatfelvételekből származó adatokra is.  
62 Ezzel azért nem kísérleteztünk, mert csak három (1996-os, 2000-es és 2004-es) év adatai állnak a 
rendelkezésünkre. Reméljük, a jövőben lesz lehetőség további vizsgálatok alapján hosszabb idősorok elemzésére 
is. 
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átlagon felül emelkedett, a nagy változás inkább a fajlagos reáltámogatások 

megsokszorozódásának köszönhető, ami az utóbbi területen az átlag közel négyszeresét 

jelentette63. A település- és gazdaságfejlesztési tevékenységek ugrásszerű térnyerése 

valószínűleg kapcsolatban lehetett az uniós (elő)csatlakozás során megnyíló fejlesztési és 

munkahelyteremtő céllal kiírt pályázati források megjelenésével, valamint a helyi 

infrastrukturális beruházások és települési társulások egyidejű elterjedésével is. Ezeknél az 

önkormányzatok alapítói, tagi, partneri minőségben, vagy megrendelőként, szerződő 

felekként jelentek meg, mint a civil szervezetek finanszírozói. 

 
41. ábra 

A teljes támogatási index változása tevékenységek szerint, 1993–2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kisebb eltéréseket figyelhetünk meg a különböző méretű és státuszú települések 

esetében is. A teljes támogatási index a fővárosban és a kisebb városokban érte el 2007-ben a 

legmagasabb értéket, ám a támogatási politika eltérő volt a két csoport között. Budapesten a 

támogatotti kör az átlagosnál kisebb mértékben tágult, viszont a fajlagos támogatás egyedül itt 

haladta meg az országos átlagot, annak másfélszeresét tette ki. A városoknál viszont inkább a 

kedvezményezettek arányszámának tudható be magas indexérték, a növekedésben azonban itt 

is szerepet játszott a korábban leírt „városodási” folyamat. 

                                                
63 A növekedés mértékét érzékelhetjük a következő adatok alapján. 1993 és 2007 között a fejlesztési célú 
szervezetek körében az önkormányzati támogatás összege folyóáron ötvenhatszorosára, reálértékben pedig 
tizenkétszeresére nőtt. Az érintett szervezeti kör pedig több mint négyszeresére bővült. 
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42. ábra 
A teljes támogatási index változása településtípus szerint, 1993–2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Az önkormányzati támogatások forrásgeneráló hatása 

A civil szervezetek forrásteremtő funkciójának tárgyalásakor elmondtuk, hogy a 

szektor által becsatornázott külső támogatások közvetve az önkormányzatoknak is anyagi 

hasznot hozhatnak. Ezáltal a településvezetésnek elemi érdeke, hogy a helyben működő 

civilek minél több forrás pályázására, fogadására legyenek képesek. Ehhez biztosítani kell a 

helyi civil szféra – szabálykövető – működéséhez szükséges pénzügyi alapokat. Ezt azonban 

sokszor a szervezetek csak – elsősorban a helyi önkormányzatok által folyósított – 

támogatások útján tudják megoldani. Hasonló módon a (köz)szolgáltatást nyújtó nonprofitok 

stabil, pályázóképes és adománygyűjtésre alkalmas szervezeti hátterüket és megfelelő 

humánerőforrásukat is elsősorban az önkormányzat „megrendeléseiből” tudják biztosítani.  

Joggal feltételezhetjük tehát, hogy a civil szervezeteknek juttatott önkormányzati 

források segíthetik, sőt, katalizátorként növelhetik is a civil szervezetek állami 

költségvetésből, az üzleti és magánszférából származó források megszerzésére irányuló 

tevékenységének eredményességét. S ha konkrét ok-okozati összefüggést nem is tudunk 

bizonyítani az önkormányzati támogatások mértéke és az ilyen „külső” pénzösszegek 

nagysága között, kísérletképpen megnézhetjük, hogy két, a szektor többsége részére 

hozzáférhető központi állami forrás, nevezetesen a személyi jövedelemadóból felajánlható 1 

százalékok és a Nemzeti Civil Alapprogramból sikeresen igényelt támogatási összegek adott 

szervezeti halmazokban a helyi költségvetésből érkező hozzájárulásokhoz mérten mekkora 

hányadot képviselnek. Ezt a mutatót addíciós aránynak neveztük el, utalva tehát arra, hogy 
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véleményünk szerint ezek a központból érkező juttatások felfoghatóak úgy is, mint 

valamilyen „hozzáadott érték”, mely az önkormányzati költségvetés civileknek szánt részét 

növeli meg.  

 
43. ábra 

Az önkormányzati támogatásokhoz mért addíciós arány szervezeti jelleg szerint, 2007 
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* Addiciós arány: Az adott „állami civil” forrásból (SZJA 1%, NCA támogatás) származó bevételek aránya az 
önkormányzati támogatásokhoz képest.  

 

Mindezt természetesen hosszabb távon, idősoros adatok vizsgálatával kellene 

elemezni, s nemcsak e két állami támogatási forma, hanem más, például üzleti vagy lakossági 

hozzájárulások „együtt járását” is figyelembe véve igazolni vagy cáfolni, hogy létezik-e ilyen 

„civil hozadék”, vagyis a támogatások tekinthetőek-e olyan beruházásnak, mely a civileknél 

hozza meg a „profitját”.  

Jelen pillanatban azonban csak arra van lehetőségünk, hogy a 2007-es adatok 

segítségével megbecsüljük, mekkora hozzáadott értéket jelentett a két kiválasztott bevételi 

összetevő, mekkora volt az addíciós arányuk. Országosan az 1% 15, míg az NCA 10 

százalékkal növelte meg az önkormányzati forrásokat, vagyis e két központi költségvetési 

hozzájárulás éppen 25 százalékos növekményt eredményezett. A relatív értékek az 

érdekképviseleteknél kiugróak ugyan, azonban ez csak a részükre jutott önkormányzati 

támogatások elenyésző mértékéből adódik. Ugyanakkor a klasszikus civileknél nem csak 

mértékét, hanem értékét tekintve is nagyon jelentős ez az együttesen több mint 50 százalékos 

támogatás-kiegészítés. 
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6. A közfeladat-ellátásban való civil részvétel (K.C.R.) mutatói  

6.1. A K.C.R. mutató tartalma  

A civil szervezetek egyik legfontosabb és legalapvetőbb funkciója – ahogy ezt a korábbiakban 

is kifejtettük – a szolgáltatásnyújtás. E tevékenység nagy része (állami, önkormányzati) 

közfeladatok állátásában való aktív részvételt jelent. Bíró Endre ezt szükségszerű 

kapcsolatnak nevezi „az állami szervek és intézményeik működése, illetve a civil nonprofit 

szervezetek tevékenysége között, miszerint a jogszabályba foglalt állami közfeladatokat az 

állami szervek és intézményeik csak a civil nonprofit szektorral együttműködve tudják a 

lehetőségeikhez képest legjobban ellátni.” Ez a munkamegosztás javítja az állami funkciók 

gyakorlásának hatékonyságát, s ez nem más, mint „a közfeladatok ellátásának részleges, 

kivételes esetekben pedig teljes társadalmasítása.” Ennek a „társadalmasításnak” az okai az 

állami és önkormányzati források kimerülésében és korlátozottságában keresendők (Zám 

1997), s „így nincsen más út, mint a társadalom erőforrásainak (…) bevonása a közfeladatok 

ellátásában. Ez a KCR dimenzió.” (Bíró 2005b:8). 

 Ez a részvétel azonban nem korlátozódhat és nem is korlátozódik egy-egy feladat 

teljes körű átvételére (kiszerződésre). A gyakorlatban a közfeladat teljesítésébe való bevonás 

számos formája fellelhető a részleges feladat-átadástól az „állami” civil szervezetek 

működtetésén át egészen a megbízásos – netán vállalkozási – alapon bonyolódó szolgáltatás-

vásárlásig. Valamennyi forma jellemzője ugyanakkor a feladat ellátásához való (állami, 

önkormányzati) forrás átadása, átengedése (Kinyik 2009; Nemoda 2005) 

 A nem kellőképpen tisztázott fogalmak és tartalmak miatt nem lehet egyértelműen 

meghatározni, hogy a civil szervezetekhez érkező állami forrásokból mekkora hányad az ún. 

„ellenszolgáltatás nélküli támogatás”, és milyen arányú a támogatási formát öltő „szolgáltatási 

ellenérték”.  

 Már korábban is többször felmerült kutatói körökben (Harsányi 1997), hogy az 

alaptevékenységi vagy gazdálkodási bevételekként könyvelt tételekből mennyi lehet az 

állami, önkormányzati megrendelésre nyújtott szolgáltatások díja, magyarán a költségvetéstől 

a támogatásokon túl vajon még mekkora összeg érkezik a nonprofit szektorba. A hazai 

nonprofit statisztikában éppen emiatt az alaptevékenységi bevételeken belül 

megkülönböztetjük az állami illetve nem állami szektorokból érkező összegeket.64  

                                                
64 A KSH nonprofit adatgyűjtése során használt kérdőíven a bevételi táblában 2003-tól az Alap- és közhasznú 
tevékenység összes bevétele rovatban az alábbi sorok szerepelnek:  
 állami, önkormányzati szervektől szolgáltatási, megbízási ár-, díj- és értékesítési bevétel; 
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 Ezzel meghatározhatjuk az úgynevezett állami forrást, amely definíció szerint az 

összes állami támogatás és az állami, önkormányzati szervektől származó szolgáltatási, 

megbízási ár-, díj- és értékesítési bevétel összege. Ugyanakkor természetesen nem minden 

állami forrás kapcsolódik közfeladat-átadáshoz. A kifejezetten közfeladat-átvállaláshoz 

kötődő összegek arányának a becsléséhez Bíró Endre a K.C.R. mutató használatát javasolja 

(Bíró 2005a) , melynek kiszámítását a következőképpen fogalmazza meg, és egyúttal becsüli 

is a 2007-es előzetes KSH adatok alapján. 

„. A nonprofit szektor összes bevétele a statisztikai adatok szerint 2007. évben 964.309 

millió forint volt (…) 

 Az állami támogatásként a statisztikában megjelenő jogcímek közül biztosan és teljes 

egészében K.C.R.-jellegű jogviszonyt feltételez a normatív költségvetési támogatás és a 

normatív önkormányzati támogatás. (…) 

 Részben hordoznak K.C.R-tartalmat a nem normatív költségvetési támogatások, a nem 

normatív önkormányzati támogatások és a központi alapoktól kapott támogatások. (…) Arra a 

kérdésre, hogy milyen arányban tudjuk K.C.R.-jellegű bevételként számításba venni a nem 

normatív támogatásokat és a központi alapoktól kapott támogatásokat – egyik lehetséges 

válasz lehet az, hogy olyan arányban, amilyen arányt a tisztán K.C.R.-jellegű bevételek 

elfoglalnak az összes állami támogatásokhoz viszonyítva. (…) 

 Összeadva 2. pont alatti teljes egészében K.C.R.-jellegű és a 3. pont alatti részben 

(számítottan) K.C.R.-jellegű állami támogatásokat 139.796 millió forint összeget és 35,6 %-os 

arányt kapunk - ennyi az összes állami támogatáson belüli K.C.R.-mutató, illetve K.C.R.-

arány. 

 A nonprofit szektor teljes bevételéhez képest elvégzendő K.C.R. számításhoz a 4. pont 

alatti állami támogatás jogcímen belüli K.C.R. adatokhoz hozzá kell adni az Alaptevékenység 

bevétele állami, önkormányzati szervektől jogcímen a statisztikában szereplő forrást, mert 

K.C.R.-szempontból ez is olyan jellegű, mint a normatív állami és önkormányzati támogatás: 

biztosan és teljes egészében közfeladat-ellátásban civil részvételt valósít meg a jogviszony. 

(Csak nem támogatás, hanem például megbízási díj jogcímén.) (…) 

 A nonprofit szektor 2007. évi K.C.R. mutatója tehát 181.111,4 millió forint; az összes civil 

szervezetek összes bevételéhez viszonyított K.C.R.-ből származó források aránya pedig 18,78 

                                                                                                                                                   
 egyéb jogi és magánszemélyektől szolgáltatási, megbízási ár-, díj- és értékesítési bevétel. 
(A teljes alaptevékenységi bevételbe beletartozó tagdíjakat külön rovatban szerepeltetjük.) 
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%. A kifejezetten állam-civil támogatási, gazdasági, pénzügyi, kapcsolatokban a K.C.R.-

jellegű támogatások és szerződéses ellenértékek aránya 41,6 %.” (Bíró 2010:23–24)  

 A kísérleti jellegű, és nem teljes körűen rendelkezésre álló aggregált adatok alapján 

készült számítások módszerét felhasználva elkészítettünk egy olyan algoritmust, mely az adott 

éves nonprofit adatbázisban a K.C.R. értéket rekordonként, azaz szervezetenként képes 

előállítani. Ezáltal az ebből képezhető mutatókat nem csak a szektor egészére, de adott 

tulajdonsági szervezethalmazra, különböző csoportosítások szerint is elvégezhetjük. A K.C.R. 

arányok időbeni alakulásnak kísérleti jellegű bemutatása céljából az indikátorokat, egészen a 

nonprofit adatgyűjtés kezdetéig, 1993-ig visszamenőlegesen kiszámítottuk.65.  

Ennek célja egyfelől az volt, hogy az önkormányzati-civil kapcsolatrendszer egyik 

legfontosabb elemét, a szolgáltatási funkció mértékét egy vélhetőn gyakorlatban is 

alkalmazható indikátoron keresztül számszerűsíthetővé tegyük, másfelől a legfrissebb 

nonprofit adatgyűjtéseknél már alkalmazni kívánt mutatószámhoz a dinamikus 

viszonyszámok képzéséhez szükséges adatsorok elérhetőek legyenek. A K.C.R. mutató nem 

csak az önkormányzati közfeladat-átadással járó forrásallokációt méri, hiszen ebben a 

központi állami költségvetés ilyen irányú forrásai is benne foglaltatnak. Ennek ellenére joggal 

tekinthetjük a civil-önkormányzati együttműködés intenzitását kifejező közvetett 

mérőszámnak, hiszen a „K.C.R. tartalom” arányát a normatívák segítségével becsüli, s ezek a 

– sokszor az önkormányzatok által is kiegészített – fejkvótás támogatások sok esetben éppen 

az önkormányzattal alapítói vagy szerződéses viszonyban levő nonprofit intézményekbe 

áramlanak.  

 
6.2. A K.C.R. mutató alakulása 1993 és 2007 között  

 Bár a K.C.R. összeg folyóáron a tizenöt év alatt éppen tizenötszörösére, 12-ről 180 

milliárd forintra ugrott, a reálfolyamatok ábrázolása érdekében az időbeni 

összehasonlításoknál a pénzügyi adatokat 1993-as áron vettük figyelembe. Ez idő alatt a 

szektor teljes bevétele reálértékben a megduplázódást sem tudta produkálni. Az állami 

támogatáspolitika fejlődése és a nagy félállami nonprofit szervezetek megjelenése nyomán az 

állami források viszont megnégyszereződtek. Ehhez igazodva a K.C.R. összeg is hasonló, de 

kisebb mértékű növekedési pályát futott be, ám itt is legalább háromszoros a reálértékben 

                                                
65 Az önkormányzati támogatások alakulásának elemzéséhez hasonlóan a 1993-tól 2007-ig tartó tizenöt éves 

idősorban csak a 1993-as, 1995-ös, 1997-es, 2000-es, 2003-as, 2005-ös, valamint a 2007-es éveket vettük 

számításba. 
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mért forrásbővülés. A 2003-tól látható visszaesés a korábbi elemzések során, más 

vonatkozásban is felmerült66, így ennek okaira az ott leírtaknál több magyarázattal nem 

tudunk szolgálni. Mindenesetre, a vizsgált időszak második felében – első megközelítésben – 

jelentős pozitív változások tapasztalhatóak. 

 

44. ábra 
Az összes bevétel, az állami források és a K.C.R. mutató összegének változása, 1993–2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Az összes állami forrás: Az összes állami támogatás és az összes állami, önkormányzati szervektől származó 
alaptevékenységi bevétel összege. 
** K.C.R. összege: Bíró Endre által kidolgozott indikátor a közfeladatellátásban való civil részvétel (K.C.R.) 
pénzben kifejezett értékének becslésére. 
 

 Más képet kapunk azonban, ha a K.C.R. értékek helyett ezek relatív arányainak 

időbeni alakulását vesszük szemügyre. 

 Az állami források bevételen belüli részesedése közismerten növekedett a kérdéses 

időszakban, ezt valamennyi erre vonatkozó statisztika alátámasztja. Ehhez mérten a Bíró-féle 

mutató szerint a szektorba közfeladat-ellátásra befolyt állami, önkormányzati hozzájárulások 

részaránya is duplájára, 10-ről 20 százalék körüli értékre emelkedett. Más szavakkal, a 

költségvetésből származó összegek relatív és abszolút értelemben vett pozitív elmozdulása 

együtt járt a közfeladatokra szánt közpénzek hasonló arányú bővülésével. Ugyanakkor ez azt 

is jelenti, hogy az állami és önkormányzati támogatáspolitika nem elsősorban e célból növelte 

a szektor számára szánt anyagi eszközöket, hanem – legalábbis az adatok erre engednek 

következtetni – „általában” valamennyi klasszikus civil tevékenység – aktívabb finanszírozása 

céljából. Mindez a nettó K.C.R. arány hektikus, de inkább csökkenő tendenciát mutató 
                                                
66 Itt is ugyanazok, az előző fejezetben az önkormányzati támogatások legfontosabb mutatóinak változása 
kapcsán megfogalmazott lehetséges magyarázatok érvényesek. 

176

167

177

101 108

136
139

157

386
409411

246

101

141

251 352
320333

100

200

300

400

1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Összes bevétel reálértéke Összes állami forrás* reálértéke
K.C.R. mutató összege reálértékben

 %



 130 

alakulásával is alátámasztható. Ellenkező esetben ugyanis ez utóbbinak az előzőekhez kellene 

igazodnia. 

 
45. ábra 

Az állami forrás és a K.C.R. arányok* változása a nonprofit szektorban, 1993–2007 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
* A bruttó K.C.R. arány a K.C.R. összeg összes bevételhez, a nettó az összes állami forráshoz viszonyított aránya. 

 
 

 Leegyszerűsítve tehát, a következő állításokat fogalmazhatjuk meg: 

 Az 1993-2007 közötti időszakban az állami források aránya a nonprofit szektor 

teljes bevételében nagyjából megkétszereződött. 

 A szektor közfeladat-ellátás céljára kapott bevételeinek aránya a teljes bevételéhez 

képest szintén megduplázódott. 

 Ezzel ellentétben, a szektor közfeladat-ellátás céljára kapott bevételeinek aránya az 

összes állami forráshoz képest nem emelkedett, sőt enyhe negatív trend tapasztalható. 

 Megállapítható tehát, hogy a civil szervezetek közfeladat-ellátásban való egyre 

aktívabb részvétele a vizsgált időszakban nem kizárólag az állami források bővülésének 

ütemétől függ, nem azzal „egyenes arányban” erősödik. 

 Az előző kijelentések alapján valószínűsíthető, hogy az intenzívebb civil 

közszolgáltatói közreműködést – amire a bruttó K.C.R. arány emelkedő tendenciája utal – 

nemcsak újabb, hanem inkább „korábbi”, más civil területről „átcsoportosított” költségvetési 

tételek megjelenése idézte elő. Más szavakkal, az állami, önkormányzati szervek a közfeladat-

ellátásba úgy vonták be a nonprofit szervezetek szélesedő körét, hogy ennek pénzügyi hátterét 

nem feltétlenül a civil támogatáspolitika „nagyvonalúbbá” tételével, hanem belső 

átalakításával teremtették meg. 
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6.3. A K.C.R. mutató 2007-ben  

A konkrét számítások alapján a K.C.R. összege 2007-ben egészen pontosan 180 

milliárd 127 millió forint volt, az a szektor teljes bevételének 18,6, az összes állami forrás 

41,4 százalékát jelentette.67 

Az előzőekhez hasonlóan az összes állami forrás és a K.C.R. összeg a tevékenységi 

csoportok közötti megoszlásban is eltérést mutat. A hagyományos közjóléti szolgáltatásokra 

szánt (közművelődés, egészségügyi, szociális ellátás) összegek aránya 2007-ben jóval 

magasabb volt, mint az állami forrásból ezekre a célokra általában fordított pénzügyi 

hozzájárulásé. S csak e két területen volt nagyobb mind a nettó, mind a bruttó K.C.R. arány az 

országos átlagnál. 

 

46. ábra 
Az összes állami forrás* és a K.C.R. összegének megoszlása tevékenység szerint, 2007 
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** K.C.R. összeg: Bíró Endre által kidolgozott indikátor a közfeladatellátásban való civil részvétel (K.C.R.) 
pénzben kifejezett értéke. 
 

Ezzel együtt viszont a fejlesztésekre, környezetvédelemre az állami, önkormányzati 

költségvetésből nagyobb hányad jutott, mint amekkora végül a közfeladatellátás keretében 

került a civil szervezetekhez. Ez azt is jelenti, hogy ezen a területen a nem kifejezetten 

közcélokat szolgáló – bár ettől még a közösség szempontjából hasznosnak („közhasznúnak”) 

tekinthető – programok relatíve nagyobb anyagi támogatásban részesültek, mint az előző két 

ágazatban. Ezt a jelenséget az előző – időbeni változásokat szemléltető – ábránál már 

elmondottakhoz hasonlóan értelmezhetjük. Nevezetesen az első kettő és a harmadik nagyobb 

súlyú tevékenységen belül a nettó és bruttó K.C.R. arány egymáshoz viszonyított értéke 
                                                
67 Bíró Endre előzetes adatokra épített számításai (K.C.R. összeg: 181 milliárd 111 millió forint; bruttó K.C.R. 
arány: 18,8%; nettó K.C.R. arány: 41,6%) tehát alig tértek el a végleges értékektől. 



 132 

igencsak eltér egymástól. A kultúra, oktatás estében ez a mutató 1,8 (52/29), az egészségügyi, 

szociális területen 1,7 (49/29), míg a fejlesztésnél 2,1 (32/15). Bár még ez utóbbi is a 2,2-es 

(41/19) országos átlag alatt van, a különbség jelentős; ez pedig azt is mutatja, hogy 2007-ben 

az állami forrásokhoz mérten a közművelődési és közjóléti közfeladatok átvállalása céljából 

civil szervezetekkel kötött szerződések viszonylagosan nagyobb összegekről szóltak, mint azt 

a rendelkezésre álló állami források lehetővé tették volna. 

 
47. ábra 

Az összes állami forrás és a K.C.R. összegének megoszlása tevékenység szerint, 2007 
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S ahogy írtuk, ez ugyan még a település- és gazdaságfejlesztő szervezetek halmazánál 

is szerény mértékben kimutatható, de mivel itt a K.C.R. arányok már átlag alattiak, így 

fordulhatott elő az állami források K.C.R. összegnél nagyobb tevékenységcsoportonkénti 

részesedése. Ez utóbbi a sport, szabadidő esetében ugyan erőteljesebben jelentkezik, de e 

terület súlya ebben a finanszírozási formában igen csekély. 

 E rövid elemzés ugyan nem adott átfogó képet a közfeladat-ellátásban való civil 

részvétel minden vetületéről és tényleges társadalmi hasznáról, hatékonyságáról, de 

rávilágított arra, hogy e fontos, és napjainkban mindinkább előtérbe kerülő témakör 

vizsgálatához szükség van olyan számszerűsíthető mutatók alkalmazására, melyek ennek az 

együttműködésnek a mennyiségi – és ebből következően financiális szempontból is 

elemezhető – vonatkozásait és változásait érzékelhetővé, követhetővé tudják tenni. 
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7. Összegzés, befejezés helyett 

7.1. A kiinduló hipotézisekre adott válaszok  

Nehéz lenne tömören és lényegre törően összefoglalni az előző fejezetek tartalmát. 

Mindazonáltal először is idézzük fel, és röviden próbáljuk meg megválaszolni a dolgozat 

elején feltett hipotéziseket, vajon igazolni tudtuk-e, s ha igen, milyen mértékben az azokban 

megfogalmazott állításokat.  

  A civil tőke fogalmának a társadalmi tőkéből való levezetése véleményünk szerint 

legalább olyannyira sikerült, hogy a továbbiakban erre vonatkozó elméleti vitákhoz 

kiindulópontként szolgálhat.  

  A civil tőke mérésére szolgáló mutatóink egyelőre nem alkalmasak arra, hogy 

ennek mértékét és alakulását mérhetővé tegyék. Ennek egyfelől módszertani oka van, 

másfelől viszont a megfelelő adatgyűjtési kapacitás is hiányzik ehhez. 

  Véleményünk szerint – ha nem is a teljesség igényét kielégítve – meghatároztuk 

azokat a funkciókat, amelyeket a civil szervezetek (is) ellátnak, de az önkormányzatok 

feladatköréből fakadnak. Az általunk képzett mérőszámok segítenek abban, hogy ennek a 

civil tőkének az önkormányzatok részére is hasznot hozó „működése”, felhasználása során 

keletkezett „profitját” megbecsülhessük. 

  A önkormányzati-civil kapcsolatrendszer elemei az eddig használt statisztikai 

módszerekkel, adatfelvételekkel eredményesen vizsgálhatók, és úgy véljük, sikerült előállítani 

olyan indikátorrendszert, mely képes az együttműködés formáit mennyiségi oldalról is kutatás 

és elemzés tárgyává tenni, és ezáltal a kapcsolatok fejlődéséről pontosabb képet nyerni. 

  Felállítottuk az „ígért” kooperációs tipológiát, de egyelőre kísérleti szinten, az 

ehhez szükséges alapadatokat csak 2004-ről és közvetett információkból tudtuk megszerezni. 

Bár a kapcsolati formák ideáltípusait meghatároztuk, körülírtuk, a jövőben a pontosabb 

besorolás érdekében további kategorizálási szempontokat is figyelembe kell venni, és az 

adatgyűjtések tartalmi részét ehhez igazítani. A partnerséghez, mint az önkormányzati-civil 

kapcsolatok „legfelső fokához” vezető út alaposabb feltérképezéséhez további munkára van 

szükség. 

  Ez a disszertáció terjedelmi okokból sem alkalmas arra, hogy a fenti indikátoroktól 

és kategóriáktól remélt módszertani előrelépés gyakorlati hasznát kétséget kizáróan 

bizonyítsa, de bízunk abban, lesz lehetőségünk a közeljövőben arra, hogy mindezt próbára 

tegyük. 
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 E konkrét válaszok után célszerűnek tarjuk az értekezés gondolatmenetével 

összhangban összefoglalni a különböző megközelítésekből származó eredményeket, 

felismeréseket. Ehhez azonban először vegyük végig az elemzés logikai felépítését, az 

együttműködés kialakulásához vezető „eseményeket” és ezek sorrendjét. 

 

7.2. Az elemzés logikai menete 

Az önkormányzatok és a civil szervezetek között kialakuló kapcsolatrendszer vizsgálatának 

kiinduló pontja a helyi szinten elhelyezkedő két különböző tulajdonságú és képességű 

szereplő, nevezetesen az önkormányzat, mint a helyi politikai hatalom birtokosa és 

gyakorlója, valamint az adott településen élő, dolgozó, adófizető állampolgárokból álló civil 

társadalom.  

Az előbbi konkrét intézményi keretben, hivatali struktúrában látja el feladatait, melyek 

az utóbbi sokaság igazgatását, közjavakkal, közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint az 

infrastruktúra működtetését foglalják magukban. Az önkormányzatnak tehát el kell látni 

ezeket a funkciókat, meg kell hozni az ehhez szükséges döntéseket is. A feladatellátás 

történhet más szervezet bevonásával, a feladatok átadása, szolgáltatások megvásárlása útján 

is. Az önkormányzat számára rendelkezésre álló anyagi bázis általában nem elégséges, így 

szükség van más – pénzügyi és természetbeni – források fellelésére és bevonására is. 

„Ezalatt” a helyi társadalom közös érdekek, értékek és célok mentén szerveződik, 

kialakulnak a tagsággal, belső autonómiával rendelkező önkéntes szervezetek, és idővel ezek 

vagy valamilyen kényszerből, vagy józan megfontolásból kapcsolatokat építenek ki 

egymással. Az ismeretségek, hálózatok megjelenése és aktivizálódása termelni kezdi a 

társadalmi tőke egy speciális megjelenési formáját, a civil tőkét, melynek felhalmozódása 

ösztönzi és képessé teszi a helyi civil szférát a közszolgáltatások nyújtásában és a közpolitika 

alakításában való intenzív közreműködésre. Ezáltal kialakulnak azok a konkrét funkciók, 

melyeket a civilek látnak el és amelyekkel hozzájárulnak az önkormányzatok hatékony 

működéséhez.  Az önkormányzat előbb-utóbb felismeri az együttműködés szükségességét, és 

biztosítja az ehhez szükséges forrásokat is. Kialakulnak a helyi támogatási rendszerek, illetve 

az együttműködés egyéb formái is.  

Ez az „ideális helyzet” természetesen nem egyenes és egyenletes fejlődés 

következménye, illetve végeredménye; egy adott településen egy adott időben meglévő 

„állapot” is folyamatosan változhat.  
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48. ábra 
Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés funkcionális elemzésének 

logikai menete 
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Ez az elméleti folyamatleírás azonban nem születhetett volna meg empirikus 

megközelítés nélkül. A konkrét települések és a civil szervezetek rendszeres statisztikai 

vizsgálata teszi lehetővé, hogy a fenti gondolatmenet követhető és a folyamat mérhető legyen. 

A 48. ábra ennek logikai útját mutatja be. 

Az empirikus szinten tehát nemcsak a számszerűsíthető adatok közlése, értelmezése és 

elemzése folyik, hanem éppen a számok mögött rejlő szabályszerűségek, tendenciák 

feltérképezése is. Az összehasonlíthatóság és a statikus és dinamikus különbségek, változások 

ábrázolásához, érzékeltetéséhez olyan mutatók kialakítására van szükség, amelyek ezután 

bármikor előállíthatók, és kellően megbízható módon alkalmasak a mérési funkció ellátására. 

Jelen esetben az önkormányzatok oldaláról – a teljes statisztikai vizsgálat elvégzése 

mellett – az együttműködés egyik legmegfoghatóbb elemének, a pénzügyi támogatásoknak az 

indikátorait határoztuk meg, illetve az önkormányzati-civil kapcsolatok egy másik aspektusa, 

a döntéselőkészítésben való civil részvétel megléte és intenzitása alapján állítottunk fel 

kategóriákat. 

Civil oldalról pedig a társadalmi tőkéből levezetett civil tőke méréséhez kíséreltünk 

meg mutatókat létrehozni. Ezekhez az indikátorokhoz az egyesületek alapadatai, úgy mint a 

szervezetszám, a taglétszám, a támogatottság, illetve a lakosság önkéntes tevékenysége 

szolgált alapul.  

Az elemzés logikai menete végén egyfelől kísérletképpen kiszámoltuk a fent említett 

indikátorokat, másfelől felállítottunk egy városi tipológiát, melybe az adott vizsgált év 

információi alapján be is soroltuk a vizsgált településeket. 

A gondolatmenet zárásaként, a leszűrhető tapasztalatok figyelembe vételével levontuk 

azt a következtetést, hogy a két szegmens, vagyis az önkormányzati és a civil oldal további 

vizsgálatát ezeknek az indikátoroknak a használatával a kapcsolódási pontok mentén célszerű 

folytatni. Ennek során nem elegendő a jelenlegi mutatórendszer alkalmazása, hanem újabb 

kutatások, kísérletek szükségesek egyfelől az eddigi eredmények alátámasztásához, másfelől a 

jövőbeni folyamatok nyomonkövetéséhez. 

 

7.3. Az elemzés során elért főbb általános eredmények és felmerült kérdések  

Anélkül, hogy a korábbi fejezetekben megfogalmazott állításokat ismét felsorolnánk, 

fontosnak tartjuk azt, hogy az önkormányzati-civil kapcsolatok empirikus adatelemzésekből 

kirajzolódó fejlődésének főbb mozzanatait, tendenciáit kiemeljük, és ezek alapján olyan 

általános megállapításokat tegyünk, melyek érvényessége túlmutat a vizsgált időszakon. 
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Kétségtelen, hogy a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek közötti kooperáció az 

elmúlt két évtizedben folyamatosan szélesedett, intenzívebbé vált. Az évek során fokozatosan 

egyre több település vezetése ismerte fel, hogy a közszolgáltatások biztosítása, a 

közintézmények és az infrastruktúra zavartalan működtetése, a helyi igények kielégítése és az 

életminőség javítása olyan feladat – és egyben cél is –, melynek elvégzése, illetve elérése a 

helyi civil társadalom érdeke is. Így az együttműködés nemcsak az egyik, vagy a másik fél 

számára fontos, hanem a partnerség kiépítése mindkét fél javát szolgálja. Emellett pedig az 

önkormányzatnak szüksége van arra a segítségre, hozzáadott értékre – a civil tőke hozadékára 

– amelyet a helyi önszerveződő közösségek nyújtanak számára. Már az utolsó vizsgált évben, 

2004-ben is csak a települések 12 százalékában nem volt kimutatható semmilyen kapcsolat a 

két oldal között, az azóta eltelt évek során feltételezhetően ez az arány talán már elérte azt a 

minimum értéket, amelyet csak azok a kisebb falvak „képeznek”, ahol nem a szándék, hanem 

a civil szervezetek hiánya miatt nem alakul(hat)ott ki ilyen viszony. 

Fokozatos növekedett a közfeladatellátásban való civil részvétel mértéke is. Mind az 

önkormányzati, mind a nonprofit szervezetekre vonatkozó adatok (K.C.R. mutatók) az ilyen 

típusú szerződések számának, és az ezekkel együtt járó támogatási összegek növekedéséről 

tanúskodnak. Az utóbbi években bekövetkező válság, és az ezt követő (ön)kormányzati 

döntések, illetve a jóléti kiadások „lefaragásának” hatására azonban könnyen előfordulhat, 

hogy az együttműködések ezen formája némileg visszaszorul. Ezt a feltételezést a vizsgált 

időszak utolsó adatai alapján nem tudjuk igazolni, és csak a jelenleg folyó, feldolgozás alatt 

levő statisztikai adatgyűjtések eredményeinek kiértékelése után68 lehet bizonyítani vagy 

megcáfolni. 

A helyi civil szervezetek önkormányzati támogatása, vagyis az önkormányzatok 

támogatási hajlandósága szintén töretlen fejlődést mutatott 1996–2004 között az empirikus 

vizsgálatok során, azonban az utána következő három év adatai már csak a 

kedvezményezettek körének némi bővülését jelzik. Ezzel szemben ezalatt a támogatási 

összegek reálértékben csökkentek, így a teljes támogatási index stagnált. Ebben az esetben is 

nehéz jóslásokba bocsátkozni, de a szerződéses kapcsolatoknál felvetett okokból kifolyólag a 

továbbiakban abszolút mértékű visszaesésre is számíthatunk a forrásokat illetően. 

Mindenképpen pozitív tendenciát fedezhetünk fel az önkormányzati-civil 

együttműködések nem pénzügyi dimenzióiban. A természetbeni támogatások, ezen belül is 

főleg az ingyenes ingatlanhasználat elterjedése, mindennapossá válása nemcsak a korábbi 

                                                
68 A 2009-es nonprofit vizsgálat adatbázisának feldolgozása és az elemzés készítése még folyamatban van. A 
2010-es évre vonatkozó adatfelvétel pedig csak a kérdőívek begyűjtésének stádiumában van.  
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statisztikai adatok, de más források, kutatások, egyedi tapasztalatok sokasága alapján is 

alátámasztható. 

A civilek döntéshozatali mechanizmusba való bevonása, a döntéselőkészítésben való 

aktív részvételének biztosítása hasonlóképpen általánosságban is bevett gyakorlattá lépett elő, 

vagyis a közpolitikai participáció mértéke folyamatosan emelkedett. Mindez azt jelenti, hogy 

a 2004-es adatok felhasználásával kialakított városi kooperációs tipológia kategóriáiban 

szereplő városok száma a perifériális csoportban vélhetően mostanra jelentősen lecsökkent, 

míg a partnerségi kapcsolatokkal rendelkezők már döntő többséget alkotnak. Erre 

vonatkozólag viszont csak „közvetett bizonyítékaink” vannak, mindenképpen szükség lenne 

újabb vizsgálatokra, s nemcsak amiatt, hogy ismételten besorolhassuk a városainkat a 

jelenlegi kapcsolattípusokba, hanem azért is, hogy az időközben lejátszódó társadalmi, 

gazdasági változások hatásait, következményeit górcső alá véve felülvizsgáljuk, és szükség 

esetén aktualizáljuk magát a tipológiai rendszert is. 

Végezetül a civil tőke mérhetőségének dilemmájáról kell szólni. A társadalmi tőke 

nemzetközi irodalomban fellelhető mérési módszereit, mutatóit ugyan sikerült konvertálni, és 

„keményebb” statisztikai indikátorok bevonásával a civil tőkére vonatkoztatva elméleti 

szinten pontosítani, azonban éppen ezeknek a konkrét adatoknak a jelenlegi 

megbízhatatlansága következtében a gyakorlati alkalmazásra még csak kísérleti jelleggel van 

lehetőségünk. Ehhez a statisztikai adatgyűjtések technikai átalakítását, speciális 

„hozzáigazítását” is el kellene végeznünk. 

S ha mindehhez még hozzávesszük, hogy napirenden van a teljes önkormányzati 

rendszer reformja, s a közeljövőben más típusú, méretű és felépítésű, következésképpen jóval 

kevesebb települési önkormányzat fog működni, melyeknek feladat- és hatásköre is alapvető 

átszervezésen megy át, akkor könnyen belátható, hogy az eddig felhalmozott 

ismeretanyagunkat is át kell értékelni, és az önkormányzati-civil együttműködés dimenziót, 

valamint a civil szervezeteknek a helyi közéletben, közszolgáltatásban betöltött szerepét, 

funkcióit is újra kell gondolni.  

Ebből adódóan a közeljövőben ezen a területen lesz elég feladat, tennivaló. Bízunk 

abban, hogy ez a munka is segítséget nyújthat további vizsgálatok elindításához. 

 

„Sum ergo laboro.” 
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1. Táblák

Módszertani megjegyzések a táblázatok értelmezéséhez

Az 2004 tavaszán végrehajtott adatfelvétel során valamennyi települési önkormányzat részére

küldtünk kérd ívet. Települési önkormányzatnak tekintettük a község, város, a f város és

kerületeinek önkormányzatát. A kérd íven konkrét adatokat kértünk

- az önkormányzat teljes költségvetésér l;

- azon nonprofit szervezetek számáról, amelyeknek az önkormányzat jogi személy tagja;

- létrehozott alapítványaik számáról;

- létrehozott közhasznú társaságaik számáról;

- a nonprofit szervezetekkel kötött szerz déseir l;

- különböz  formában pénzügyileg támogatott nonprofit szervezetek számáról,

  és a részükre folyósított összegekr l;

- a különböz  természetbeni juttatásban részesített nonprofit szervezetek számáról;

- azon nonprofit szervezetek számáról, amelyek pénzügyi támogatást nyújtottak

  az önkormányzatnak és a hozzájárulás mértékér l;

- azon nonprofit szervezetek számáról, amelyek az önkormányzat részére önkéntes munkát

  végeztek és a munkavégzés mértékér l;

- a nonprofit szervezetekkel való intézményes kapcsolattartás formáiról;

- a nonprofit szervezetek részvételér l az önkormányzat döntésel készít  munkájában.

A helyi önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatát csak abban az esetben tekintettük

él nek, ha az adatlapon az erre irányuló – fent említett –  kérdések legalább egyikére pozitív választ

adott. A kitöltött kérd íveket mind 3168 önkormányzat visszaküldte, így az adatgy jtés teljes

kör nek tekinthet . Az elemzés során a következ  fogalmakat és csoportosításokat használtuk.

Településtípus (az önkormányzat székhelyének jogállás és méret szerinti típusa):

- f város;

- f városi kerület;

- megyeszékhely;

- többi város;

- község 1000 lakos felett

- község 1000 lakos alatt.

A f városi és a budapesti kerületek külön csoportba sorolását az indokolta, hogy ugyan egy

településen belül tevékenyked , de önálló költségvetéssel rendelkez , nem azonos funkciót ellátó és
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más lehet ségekkel bíró önkormányzatok adatairól van szó. Ez megmutatkozott a két típus eltér

támogatási rendszerében is.

Alapítói min ség (az önkormányzat milyen formában hozott létre alapítványt,

   közalapítványt, közhasznú társaságot):

- önálló alapító (az önkormányzat egyedül hozta létre);

- társalapító (az önkormányzat egy vagy több más természetes és/vagy jogi személyiséggel

  együtt hozta létre).

Támogatási forma (milyen formában nyújtott az önkormányzat anyagi támogatást nonprofit

 szervezetnek):

- saját alapítású szervezet részére;

- az önkormányzattal valamilyen közfeladat ellátására kötött szerz déses viszonyban lév

   nonprofit szervezet részére;

- pályázat útján;

- egyéb, eseti támogatás formájában;

Szervezettípus (a támogatásban részesített nonprofit szervezet jogi formája):

- alapítvány, közalapítvány;

- egyesület (tagsági viszonyon alapuló társadalmi szervezet, köztestület, munkaadói,

  munkavállalói szervezet, a politikai pártok kivételével);

- közhasznú társaság.

Nyilvántartott szervezetek az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala által vezetett

nyilvántartásban szerepl , hivatalosan bejegyzett, jogi személyiség  nonprofit szervezetek.

Tevékenységre vonatkozóan összevont tevékenységi f csoportokat alkalmaztunk:

- kultúra, oktatás;

- egészségügy és szociális szolgáltatás;

- település és gazdaságfejlesztés, környezetvédelem;

- b nözés megel zése, állampolgári jogvédelem;

- sport, hobbi, szabadid ;

- egyéb, fel nem sorolt tevékenység.

Ez utóbbi kialakításához a Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszerét (NSZOR)

használtuk.

Természetbeni támogatáson az önkormányzat tulajdonában lév  ingatlan nonprofit szervezet

általi ingyenes vagy kedvezményes használatát, az önkormányzat telefon- és faxvonalának és

járm vének ingyenes használatát, a szervezet levelezésének az önkormányzat költségére történ
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intézését, valamint az önkormányzat által nyújtott ingyenes irodai, könyvelési, jogi, szakmai stb.

szolgáltatást, illetve bármilyen – nem anyagi jelleg  – ellenszolgáltatás nélkül nyújtott segítséget.

A nonprofit szektor támogatottságának meghatározásához a következ  mutatókat

használtuk:

- a támogatott szervezetek aránya ( és az önkormányzat székhely településén nyilvántartott

  nonprofit szervezetek hányadosa százalékban kifejezve);

- az egy lakosra jutó támogatás (a teljes támogatási összeg és a lakosságszám hányadosa,

              forintban kifejezve);

- a támogatási összeg aránya a költségvetési bevétel arányában (az önkormányzat által

              pénzügyileg támogatott nonprofit szervezetek részére nyújtott támogatás összege és az

  önkormányzat adott évi teljes költségvetési bevételének hányadosa ezrelékben kifejezve);

- a standardizált támogatási összeg aránya a költségvetési bevételhez képest (az el  mutató

              standardizált változata, a számlálóban a tényleges támogatási összeg helyett az egy lakosra

              jutó támogatás országos átlaga és a lakosságszám szorzata szerepel).
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1. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatban álló önkormányzatok száma és aránya a kapcsolat
formája szerint, településtípusonként, 1996

A kapcsolat formája város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Közrem ködés alapítvány
létrehozásában

(db) 1 20 18 153 605 340 1 137
(%) 100,0 87,0 100,0 84,5 48,1 20,4 36,1

Pénzügyi támogatás
- saját alapítású nonprofit
  szervezet részére

(db) 1 20 17 108 385 299 830
(%) 100,0 87,0 94,4 59,7 30,6 17,9 26,4

- szerz déses viszonyban
  lév  nonprofit szervezetnek

(db) 1 11 16 57 116 137 338
(%) 100,0 47,8 88,9 31,5 9,2 8,2 10,7

- egyéb nonprofit szervezet
  részére

(db) 1 21 16 161 734 630 1 563
(%) 100,0 91,3 88,9 89,0 58,4 37,7 49,6

- pénzügyi támogatás együtt
(db) 1 23 18 180 926 896 2 044
(%) 100,0 100,0 100,0 99,4 73,7 53,7 64,9

Természetbeni támogatás
(db) 1 12 15 100 321 187 636
(%) 100,0 52,2 83,3 55,2 25,5 11,2 20,2

Nincs semmilyen kapcsolat*
(db) – – – – 220 667 887
(%) – – – – 17,5 40,0 28,2

Összes önkormányzat
(db) 1 23 18 181 1 257 1 669 3 149
(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* A fent említett kapcsolati formák egyike sem létezett.



 161

2. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatban álló önkormányzatok száma és aránya a kapcsolat
formája szerint, településtípusonként, 2000

Önkormányzatok város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Közrem ködés alapítvány
  létrehozásában

száma 1 23 18 192 698 500 1 432
aránya, % 100,0 100,0 100,0 88,1 59,3 29,1 45,3

Közrem ködés közhasznú
  társaság létrehozásában

száma 1 15 18 106 251 182 573
aránya, % 100,0 65,2 100,0 48,6 21,3 10,6 18,1

Szerz déses viszony
  nonprofit szervezettel
  közfeladat ellátására

száma 1 19 15 96 243 258 632
aránya, % 100,0 82,6 83,3 44,0 20,6 15,0 20,0

Együttm ködés nonprofit
 szervezettel közös pályázat
 benyújtása érdekében

száma – 2 7 22 102 48 181
aránya, % – 8,7 38,9 10,1 8,7 2,8 5,7

Pénzügyi támogatás
nonprofit
 szervezet részére

száma 1 23 18 212 902 863 2 019
aránya, % 100,0 100,0 100,0 97,2 76,6 50,1 63,9

Természetbeni támogatás
  nonprofit szervezet részére

száma 1 19 18 184 528 369 1 119
aránya, % 100,0 82,6 100,0 84,4 44,9 21,4 35,4

Nincs semmilyen kapcsolat*
száma – – – 1 101 552 654
aránya, % – – – 0,5 8,6 32,1 20,7

Összes önkormányzat
száma 1 23 18 218 1 177 1 721 3 158
aránya, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* A fent említett kapcsolati formák egyike sem létezett.
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3. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatban álló önkormányzatok száma és aránya a kapcsolat
formája szerint, településtípusonként, 2004

Önkormányzatok város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Közrem ködés alapítvány
  létrehozásában

száma 1 22 18 216 655 564 1 476
aránya, % 100,0 95,7 100,0 84,7 56,8 32,8 46,6

Közrem ködés közhasznú
  társaság létrehozásában

száma 1 14 16 145 263 225 664
aránya, % 100,0 60,9 88,9 56,9 22,8 13,1 21,0

Szerz déses viszony
  nonprofit szervezettel
  közfeladat ellátására

száma 1 23 18 122 268 270 702
aránya, % 100,0 100,0 100,0 47,8 23,2 15,7 22,2

Együttm ködés nonprofit
 szervezettel közös pályázat
 benyújtása érdekében

száma – 4 9 45 82 56 196
aránya, % – 17,4 50,0 17,6 7,1 3,3 6,2

Pénzügyi támogatás
nonprofit
 szervezet részére

száma 1 23 18 247 993 1 230 2 512
aránya, % 100,0 100,0 100,0 96,9 86,0 71,6 79,3

Természetbeni támogatás
  nonprofit szervezet részére

száma 1 19 16 184 569 493 1 282
aránya, % 100,0 82,6 88,9 72,2 49,3 28,7 40,5

Nincs semmilyen kapcsolat*
száma – – – – 59 321 380
aránya, % – – – – 5,1 18,7 12,0

Összes önkormányzat
száma 1 23 18 255 1 154 1 717 3 168
aránya, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* A fent említett kapcsolati formák egyike sem létezett.



 163

4. Az önkormányzatok közrem ködésével létrehozott alapítványok száma és aránya településtípusok
szerint, 2004

Közrem ködés formája város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Önálló alapítású
száma 17 104 151 482 665 430 1 849
aránya, % 0,9 5,6 8,2 26,1 36,0 23,2 100,0

Társalapítású
száma 4 20 67 210 290 237 828
aránya, % 0,5 2,4 8,1 25,4 35 28,6 100,0

Összesen
száma 21 124 218 692 955 667 2 677
aránya, % 0,8 4,6 8,1 25,8 35,7 25 100,0

Ezekb l megsz nt
száma – 27 31 81 85 49 273
aránya, % – 9,9 11,4 29,7 31,1 17,9 100,0

Összes m köd
száma 21 97 187 611 870 618 2 404
aránya, % 0,9 4,0 7,8 25,4 36,2 25,7 100,0

Fennmaradási arány, % 100 78,2 85,8 88,3 91,1 92,7 89,8

5. Az önkormányzatok által önállóan vagy társalapítóként létrehozott alapítványok száma alapítási
év és településtípus szerint, 2004

Alapítás éve város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Önálló alapítású
1990–1994 9 46 59 212 228 127 681
1995 2 10 8 31 44 26 121
1996 – 12 15 50 42 24 143
1997 2 8 10 33 61 35 149
1998 – 3 13 28 62 37 143
1999 2 5 16 23 61 44 151
2000 – 4 10 23 47 42 126
2001 1 7 4 29 33 24 98
2002 – 1 6 9 18 21 55
2003 1 5 6 28 29 28 97
2004 – 3 4 16 40 22 85
  Összesen 17 104 151 482 665 430 1 849

Társalapítású
1990–1994 3 10 28 123 133 80 377
1995 – 1 2 16 17 25 61
1996 – – 8 9 15 15 47
1997 – – 11 15 13 16 55
1998 – – 6 10 18 12 46
1999 – 1 3 3 19 20 46
2000 – 1 2 13 20 9 45
2001 – 1 2 9 14 19 45
2002 – – 2 4 17 7 30
2003 1 6 1 3 8 8 27
2004 – – 2 5 16 26 49
  Összesen 4 20 67 210 290 237 828
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6. Az önkormányzatok által önállóan vagy társalapítóként létrehozott, m köd  alapítványok száma
megyék, régiók és településtípus szerint, 2004

város, megye, régió város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Budapest 21 97 – – – – 118
Pest – – – 70 127 6 203
  Közép-Magyarország 21 97 – 70 127 6 321

Fejér – – 4 31 61 13 109
Komárom-Esztergom – – 25 34 41 15 115
Veszprém – – 5 41 55 96 197
  Közép-Dunántúl – – 34 106 157 124 421

Gy r-Moson-Sopron – – 12 26 44 36 118
Vas – – 11 24 15 46 96
Zala – – 8 29 28 78 143
  Nyugat-Dunántúl – – 31 79 87 160 357

Baranya – – 41 24 20 53 138
Somogy – – 9 44 42 44 139
Tolna – – 1 36 33 28 98
  Dél-Dunántúl – – 51 104 95 125 375

Borsod-Abaúj-Zemplén – – 15 33 63 76 187
Heves – – 5 14 56 13 88
Nógrád – – 7 18 33 33 91
  Észak-Magyarország – – 27 65 152 122 366

Hajdú-Bihar – – 2 30 42 10 84
Jász-Nagykun-Szolnok – – 4 29 49 8 90
Szabolcs-Szatmár-Bereg – – 8 28 56 37 129
  Észak-Alföld – – 14 87 147 55 303

Bács-Kiskun – – 10 48 51 13 122
Békés – – 8 36 26 6 76
Csongrád – – 12 16 28 7 63
  Dél-Alföld – – 30 100 105 26 261

  Összesen 21 97 187 611 870 618 2 404
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7. Az önkormányzatok közrem ködésével létrehozott közhasznú társaságok száma és aránya
településtípusok szerint, 2004

Közrem ködés formája város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Önálló alapítású
száma 13 43 49 162 125 40 432
aránya, % 3,0 10,0 11,3 37,5 28,9 9,3 100,0

Társalapítású
száma 2 5 33 89 174 227 530
aránya, % 0,4 0,9 6,2 16,8 32,8 42,9 100,0

Összesen
száma 15 48 82 251 299 267 962
aránya, % 1,6 5,0 8,5 26,1 31,1 27,7 100,0

Ezekb l megsz nt
száma – 18 13 22 23 29 105
aránya, % – 17,1 12,4 21,0 21,9 27,6 100,0

Összes m köd
száma 15 30 69 229 276 238 857
aránya, % 1,8 3,5 8,1 26,7 32,2 27,7 100,0

Fennmaradási arány, % 100 62,5 84,1 91,2 92,3 89,1 89,1

8. Az önkormányzatok által önállóan vagy társalapítóként létrehozott közhasznú társaságok száma
alapítási év és településtípus szerint, 2004

Alapítás éve város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Önálló alapítású
1994–1998 5 22 19 62 45 11 164
1999 1 2 4 19 17 7 50
2000 – 3 7 30 14 4 58
2001 2 5 5 10 15 2 39
2002 3 1 8 10 6 4 32
2003 1 6 2 13 11 5 38
2004 1 4 4 18 17 7 51
Összesen 13 43 49 162 125 40 432

Társalapítású
1994–1998 2 1 13 30 70 84 200
1999 – 1 5 19 17 26 68
2000 – 2 5 8 21 29 65
2001 – – 2 10 14 7 33
2002 – – 3 7 15 19 44
2003 – 1 1 10 16 12 40
2004 – – 4 5 21 50 80
Összesen 2 5 33 89 174 227 530
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9. Az önkormányzatok által önállóan vagy társalapítóként létrehozott, m köd  közhasznú
társaságok száma megyék, régiók és településtípus szerint, 2004

város, megye, régió város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Budapest 15 30 – – – – 45
Pest – – – 30 34 3 67
  Közép-Magyarország 15 30 – 30 34 3 112

Fejér – – – 10 15 – 25
Komárom-Esztergom – – 3 11 7 – 21
Veszprém – – 2 10 4 4 20
  Közép-Dunántúl – – 5 31 26 4 66

Gy r-Moson-Sopron – – 2 4 9 12 27
Vas – – 4 6 3 20 33
Zala – – 2 11 15 20 48
  Nyugat-Dunántúl – – 8 21 27 52 108

Baranya – – 20 13 11 56 100
Somogy – – – 7 9 7 23
Tolna – – – 14 11 8 33
  Dél-Dunántúl – – 20 34 31 71 156

Borsod-Abaúj-Zemplén – – 5 16 23 22 66
Heves – – 2 3 16 2 23
Nógrád – – 5 9 11 16 41
  Észak-Magyarország – – 12 28 50 40 130

Hajdú-Bihar – – 3 10 9 4 26
Jász-Nagykun-Szolnok – – 4 9 14 5 32
Szabolcs-Szatmár-Bereg – – 2 18 47 48 115
  Észak-Alföld – – 9 37 70 57 173

Bács-Kiskun – – 4 13 12 1 30
Békés – – 1 13 8 6 28
Csongrád – – 10 22 18 4 54
  Dél-Alföld – – 15 48 38 11 112

  Összesen 15 30 69 229 276 238 857
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10. Az önkormányzatok száma és megoszlása aszerint, hogy tagjai-e nonprofit szervezetnek,
településtípusonként, 2004

Az önkormányzat
tagja nem tagja

Településtípus

nonprofit szervezetnek, szövetségnek

Összesen Önkormányzatok
közül a tagok

aránya, %
város 1 – 1 100,0
városi kerület 19 4 23 82,6

Megyeszékhely 17 1 18 94,4
Többi város 221 34 255 86,7
Község 1000 f  felett 720 434 1 154 62,4
Község 1000 f  alatt 936 781 1 717 54,5
  Összesen 1 914 1 254 3 168 60,4

11. Az önkormányzatok száma és megoszlása aszerint, hogy tagjai-e nonprofit szervezetnek,
megyénként, régiónként, 2004

Az önkormányzat
tagja nem tagja

város, megye, régió

nonprofit szervezetnek, szövetségnek

Összesen Önkormányzatok
közül a tagok

aránya, %
Budapest 20 4 24 83,3
Pest 124 62 186 66,7
  Közép-Magyarország 144 66 210 68,6

Fejér 66 42 108 61,1
Komárom-Esztergom 59 17 76 77,6
Veszprém 149 68 217 68,7
  Közép-Dunántúl 274 127 401 68,3

Gy r-Moson-Sopron 86 96 182 47,3
Vas 116 100 216 53,7
Zala 137 120 257 53,3
  Nyugat-Dunántúl 339 316 655 51,8

Baranya 157 144 301 52,2
Somogy 122 123 245 49,8
Tolna 74 34 108 68,5
  Dél-Dunántúl 353 301 654 54,0

Borsod-Abaúj-Zemplén 231 126 357 64,7
Heves 70 49 119 58,8
Nógrád 88 41 129 68,2
  Észak-Magyarország 389 216 605 64,3

Hajdú-Bihar 67 15 82 81,7
Jász-Nagykun-Szolnok 58 20 78 74,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg 103 126 229 45,0
  Észak-Alföld 228 161 389 58,6

Bács-Kiskun 82 37 119 68,9
Békés 59 16 75 78,7
Csongrád 46 14 60 76,7
  Dél-Alföld 187 67 254 73,6

  Összesen 1 914 1 254 3 168 60,4
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12. A tag önkormányzatok száma aszerint, hogy hány nonprofit szervezetnek tagjai,
településtípusonként, 2004

Az önkormányzatok száma aszerint, hogy
1 2 3 4 5 5-nél több

Településtípus

nonprofit szervezetnek, szövetségnek tagja

Összesen

város – – 1 – – – 1
városi kerület 5 5 2 3 1 3 19

Megyeszékhely 1 3 3 – 1 9 17
Többi város 54 47 32 26 17 45 221
Község 1000 f  felett 298 196 105 56 40 25 720
Község 1000 f  alatt 378 272 150 69 32 35 936
  Összesen 736 523 293 154 91 117 1 914

13. A tag önkormányzatok száma aszerint, hogy hány nonprofit szervezetnek tagjai, megyénként,
régiónként, 2004

Az önkormányzatok száma aszerint, hogy
1 2 3 4 5 5-nél több

város, megye, régió

nonprofit szervezetnek, szövetségnek tagja

Összesen

Budapest 5 5 3 3 1 3 20
Pest 47 26 22 10 12 7 124
  Közép-Magyarország 52 31 25 13 13 10 144

Fejér 33 15 8 1 2 7 66
Komárom-Esztergom 21 18 11 6 1 2 59
Veszprém 50 53 25 7 7 7 149
  Közép-Dunántúl 104 86 44 14 10 16 274

Gy r-Moson-Sopron 31 30 8 5 5 7 86
Vas 62 32 17 4 0 1 116
Zala 51 44 16 16 3 7 137
  Nyugat-Dunántúl 144 106 41 25 8 15 339

Baranya 52 47 24 15 8 11 157
Somogy 70 21 14 7 4 6 122
Tolna 31 19 14 5 3 2 74
  Dél-Dunántúl 153 87 52 27 15 19 353

Borsod-Abaúj-Zemplén 70 65 51 19 12 14 231
Heves 29 18 9 7 5 2 70
Nógrád 38 17 11 11 5 6 88
  Észak-Magyarország 137 100 71 37 22 22 389

Hajdú-Bihar 15 17 17 10 4 4 67
Jász-Nagykun-Szolnok 17 12 12 6 6 5 58
Szabolcs-Szatmár-Bereg 56 31 11 2 1 2 103
  Észak-Alföld 88 60 40 18 11 11 228

Bács-Kiskun 26 21 7 9 7 12 82
Békés 19 21 6 4 2 7 59
Csongrád 13 11 7 7 3 5 46
  Dél-Alföld 58 53 20 20 12 24 187

  Összesen 736 523 293 154 91 117 1 914
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14. A tag önkormányzatok aránya aszerint, hogy hány nonprofit szervezetnek tagjai,
településtípusonként, 2004

(%)
Az önkormányzatok aránya aszerint, hogy

1 2 3 4 5 5-nél több
Településtípus

nonprofit szervezetnek, szövetségnek tagja

Összesen

város – – 100,0 – – – 100,0
városi kerület 26,3 26,3 10,5 15,8 5,3 15,8 100,0

Megyeszékhely 5,9 17,6 17,6 0,0 5,9 53,0 100,0
Többi város 24,3 21,3 14,5 11,8 7,7 20,4 100,0
Község 1000 f  felett 41,3 27,2 14,6 7,8 5,6 3,5 100,0
Község 1000 f  alatt 40,4 29,1 16,0 7,4 3,4 3,7 100,0
  Összesen 38,5 27,3 15,3 8,0 4,8 6,1 100,0

15. A tag önkormányzatok aránya aszerint, hogy hány nonprofit szervezetnek tagjai, megyénként,
régiónként, 2004

(%)
Az önkormányzatok aránya aszerint, hogy

1 2 3 4 5 5-nél több
város, megye, régió

nonprofit szervezetnek, szövetségnek tagja

Összesen

Budapest 25,0 25,0 15,0 15,0 5,0 15,0 100,0
Pest 37,9 21,0 17,7 8,1 9,7 5,6 100,0
  Közép-Magyarország 36,2 21,5 17,4 9,0 9,0 6,9 100,0

Fejér 50,1 22,7 12,1 1,5 3,0 10,6 100,0
Komárom-Esztergom 35,6 30,5 18,6 10,2 1,7 3,4 100,0
Veszprém 33,6 35,5 16,8 4,7 4,7 4,7 100,0
  Közép-Dunántúl 38,0 31,4 16,1 5,1 3,6 5,8 100,0

Gy r-Moson-Sopron 36,1 34,9 9,3 5,8 5,8 8,1 100,0
Vas 53,4 27,6 14,7 3,4 0,0 0,9 100,0
Zala 37,2 32,1 11,7 11,7 2,2 5,1 100,0
  Nyugat-Dunántúl 42,4 31,3 12,1 7,4 2,4 4,4 100,0

Baranya 33,1 29,9 15,3 9,6 5,1 7,0 100,0
Somogy 57,4 17,2 11,5 5,7 3,3 4,9 100,0
Tolna 41,8 25,7 18,9 6,8 4,1 2,7 100,0
  Dél-Dunántúl 43,5 24,6 14,7 7,6 4,2 5,4 100,0

Borsod-Abaúj-Zemplén 30,3 28,1 22,1 8,2 5,2 6,1 100,0
Heves 41,4 25,7 12,9 10,0 7,1 2,9 100,0
Nógrád 43,2 19,3 12,5 12,5 5,7 6,8 100,0
  Észak-Magyarország 35,1 25,7 18,3 9,5 5,7 5,7 100,0

Hajdú-Bihar 22,4 25,3 25,4 14,9 6,0 6,0 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok 29,4 20,7 20,7 10,3 10,3 8,6 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 54,4 30,1 10,7 1,9 1,0 1,9 100,0
  Észak-Alföld 38,7 26,3 17,5 7,9 4,8 4,8 100,0

Bács-Kiskun 31,8 25,6 8,5 11,0 8,5 14,6 100,0
Békés 32,2 35,5 10,2 6,8 3,4 11,9 100,0
Csongrád 28,3 23,9 15,2 15,2 6,5 10,9 100,0
  Dél-Alföld 31,1 28,3 10,7 10,7 6,4 12,8 100,0

  Összesen 38,5 27,3 15,3 8,0 4,8 6,1 100,0
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16. A szerz déses viszonyban lév  önkormányzatok száma a nonprofit szervezet típusa és
településtípus szerint, 2004

Szervezettípus város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Alapítvány 1 20 15 47 81 84 248
Egyesület 1 17 14 61 141 122 356
Közhasznú társaság 1 15 11 69 120 101 317
  Összesen 1 23 18 122 268 270 702

17. A szerz déses viszonyban lév  önkormányzatok aránya a nonprofit szervezet típusa és
településtípus szerint, 2004

(%)
Szervezettípus város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Alapítvány 100,0 87,0 83,3 18,4 7,0 4,9 7,8
Egyesület 100,0 73,9 77,8 23,9 12,2 7,1 11,2
Közhasznú társaság 100,0 65,2 61,1 27,1 10,4 5,9 10,0
  Összesen 100,0 100,0 100,0 47,8 23,2 15,7 22,2

18. A szerz déses viszonyban lév  önkormányzatok száma a nonprofit szervezet tevékenysége és
településtípus szerint, 2004

Tevékenység város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Kultúra, oktatás 1 15 15 54 67 50 202
Egészségügy, szociális
szolg.

1 18 14 43 80 130 286

Település- és gazdaság  fej-
  lesztés, környezetvédelem

1 11 11 49 107 75 254

nmegel zés, jogvédelem 1 6 6 33 56 32 134
Sport, hobbi, szabadid 1 10 10 40 97 62 220
Egyéb 1 6 9 28 61 55 160
  Összesen 1 23 18 122 268 270 702

19. A szerz déses viszonyban lév  önkormányzatok aránya a nonprofit szervezet típusa és
településtípus szerint, 2004

(%)
Tevékenység város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Kultúra, oktatás 100,0 65,2 83,3 21,2 5,8 2,9 6,4
Egészségügy, szociális
szolg.

100,0 78,3 77,8 16,9 6,9 7,6 9,0

Település- és gazdaság  fej-
  lesztés, környezetvédelem

100,0 47,8 61,1 19,2 9,3 4,4 8,0

nmegel zés, jogvédelem 100,0 26,1 33,3 12,9 4,9 1,9 4,2
Sport, hobbi, szabadid 100,0 43,5 55,6 15,7 8,4 3,6 6,9
Egyéb 100,0 26,1 50,0 11,0 5,3 3,2 5,1
  Összesen 100,0 100,0 100,0 47,8 23,2 15,7 22,2
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20. A szerz déses viszonyban lév  nonprofit szervezetek száma szervezettípus és településtípus
szerint, 2004

Szervezettípus város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Alapítvány 60 77 90 131 155 122 635
Egyesület 71 127 132 346 347 226 1 249
Közhasznú társaság 7 30 43 107 151 136 474
  Összesen 138 234 265 584 653 484 2 358

21. A szerz déses viszonyban lév  nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint,
szervezettípusonként, 2004

(%)
Szervezettípus város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Alapítvány 9,4 12,1 14,2 20,6 24,4 19,3 100,0
Egyesület 5,7 10,2 10,6 27,7 27,8 18,0 100,0
Közhasznú társaság 1,5 6,3 9,1 22,6 31,8 28,7 100,0
  Összesen 5,9 9,9 11,2 24,8 27,7 20,5 100,0

22. A szerz déses viszonyban lév  nonprofit szervezetek megoszlása szervezettípus szerint,
településtípusonként, 2004

(%)
Szervezettípus város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Alapítvány 43,5 32,9 34,0 22,4 23,7 25,2 26,9
Egyesület 51,4 54,3 49,8 59,3 53,2 46,7 53,0
Közhasznú társaság 5,1 12,8 16,2 18,3 23,1 28,1 20,1
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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23. A szerz déses viszonyban lév  szervezetek száma  tevékenység és településtípus szerint, 2004

Tevékenység város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Kultúra, oktatás 28 67 121 152 90 62 520
Egészségügy, szociális
szolg.

37 74 53 94 92 144 494

Település- és gazdaság  fej-
  lesztés, környezetvédelem

6 21 31 57 162 88 365

nmegel zés, jogvédelem 2 11 14 37 59 32 155
Sport, hobbi, szabadid 61 44 33 113 146 70 467
Egyéb 4 17 13 131 104 88 357
  Összesen 138 234 265 584 653 484 2 358

24. A szerz déses viszonyban lév  nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint,
tevékenységenként, 2004

(%)
Tevékenység város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Kultúra, oktatás 5,4 12,9 23,3 29,2 17,3 11,9 100,0
Egészségügy, szociális
szolg.

7,5 15,0 10,7 19,1 18,6 29,1 100,0

Település- és gazdaság  fej-
  lesztés, környezetvédelem

1,6 5,8 8,5 15,6 44,4 24,1 100,0

nmegel zés, jogvédelem 1,3 7,1 9,0 23,9 38,1 20,6 100,0
Sport, hobbi, szabadid 13,1 9,4 7,1 24,2 31,2 15,0 100,0
Egyéb 1,1 4,8 3,6 36,8 29,1 24,6 100,0
  Összesen 5,9 9,9 11,2 24,8 27,7 20,5 100,0

25. A szerz déses viszonyban lév  nonprofit szervezetek megoszlása tevékenységek szerint,
településtípusonként, 2004

(%)
Tevékenység város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Kultúra, oktatás 20,3 28,6 45,7 26,0 13,8 12,8 22,1
Egészségügy, szociális
szolg.

26,8 31,6 20,0 16,1 14,1 29,8 20,9

Település- és gazdaság  fej-
  lesztés, környezetvédelem

4,3 9,0 11,7 9,8 24,8 18,2 15,5

nmegel zés, jogvédelem 1,4 4,7 5,3 6,3 9,0 6,6 6,6
Sport, hobbi, szabadid 44,2 18,8 12,5 19,3 22,4 14,5 19,8
Egyéb 3,0 7,3 4,8 22,5 15,9 18,1 15,1
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



 173

26. A szerz déses viszonyban lév  szervezetek száma  tevékenység és szervezettípus szerint, 2004

SzervezettípusTevékenység
Alapítvány Egyesület Közhasznú társaság

Összesen

Kultúra, oktatás 225 220 75 520
Egészségügy, szociális
szolg.

199 177 118 494

Település- és gazdaság  fej-
  lesztés, környezetvédelem

76 79 210 365

nmegel zés, jogvédelem 28 114 13 155
Sport, hobbi, szabadid 44 397 26 467
Egyéb 63 262 32 357
  Összesen 635 1249 474 2358

27. A szerz déses viszonyban lév  nonprofit szervezetek megoszlása szervezettípus szerint,
tevékenységenként, 2004

(%)
SzervezettípusTevékenység

Alapítvány Egyesület Közhasznú társaság
Összesen

Kultúra, oktatás 43,3 42,3 14,4 100,0
Egészségügy, szociális
szolg.

40,3 35,8 23,9 100,0

Település- és gazdaság  fej-
  lesztés, környezetvédelem

20,8 21,6 57,6 100,0

nmegel zés, jogvédelem 18,1 73,5 8,4 100,0
Sport, hobbi, szabadid 9,4 85,0 5,6 100,0
Egyéb 17,6 73,4 9,0 100,0
  Összesen 26,9 53,0 20,1 100,0

28. A szerz déses viszonyban lév  nonprofit szervezetek megoszlása tevékenységek szerint,
szervezettípusonként, 2004

(%)
SzervezettípusTevékenység

Alapítvány Egyesület Közhasznú társaság
Összesen

Kultúra, oktatás 35,4 17,6 15,8 22,1
Egészségügy, szociális
szolg.

31,3 14,2 24,9 20,9

Település- és gazdaság  fej-
  lesztés, környezetvédelem

12,0 6,3 44,3 15,5

nmegel zés, jogvédelem 4,4 9,1 2,7 6,6
Sport, hobbi, szabadid 6,9 31,8 5,5 19,8
Egyéb 10,0 21,0 6,8 15,1
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
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29. A szerz déses viszonyban lév  nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és településtípus
szerint, 2004

város, megye, régió város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Budapest 138 234 – – – – 372
Pest – – – 62 148 4 214
  Közép-Magyarország 138 234 – 62 148 4 586

Fejér – – 26 17 44 6 93
Komárom-Esztergom – – 15 31 41 4 91
Veszprém – – 19 5 21 27 72
  Közép-Dunántúl – – 60 53 106 37 256

Gy r-Moson-Sopron – – 4 1 21 18 44
Vas – – 22 22 8 39 91
Zala – – 9 20 52 152 233
  Nyugat-Dunántúl – – 35 43 81 209 368

Baranya – – 31 17 47 29 124
Somogy – – 2 11 8 43 64
Tolna – – 3 29 19 17 68
  Dél-Dunántúl – – 36 57 74 89 256

Borsod-Abaúj-Zemplén – – 36 25 56 41 158
Heves – – 1 11 15 6 33
Nógrád – – 6 4 17 48 75
  Észak-Magyarország – – 43 40 88 95 266

Hajdú-Bihar – – 14 36 18 2 70
Jász-Nagykun-Szolnok – – 9 16 22 2 49
Szabolcs-Szatmár-Bereg – – 19 48 55 27 149
  Észak-Alföld – – 42 100 95 31 268

Bács-Kiskun – – 19 207 23 16 265
Békés – – 8 15 15 1 39
Csongrád – – 22 7 23 2 54
  Dél-Alföld – – 49 229 61 19 358

  Összesen 138 234 265 584 653 484 2 358
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30. A szerz déses viszonyban lév  nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint,
megyénként, régiónként, 2004

(%)
város, megye, régió város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Budapest 37,1 62,9 – – – – 100,0
Pest – – – 29,0 69,1 1,9 100,0
  Közép-Magyarország 23,5 39,9 – 10,6 25,3 0,7 100,0

Fejér – – 28,0 18,3 47,2 6,5 100,0
Komárom-Esztergom – – 16,5 34,1 45,0 4,4 100,0
Veszprém – – 26,4 6,9 29,2 37,5 100,0
  Közép-Dunántúl – – 23,4 20,7 41,4 14,5 100,0

Gy r-Moson-Sopron – – 9,1 2,3 47,7 40,9 100,0
Vas – – 24,2 24,2 8,8 42,8 100,0
Zala – – 3,9 8,6 22,3 65,2 100,0
  Nyugat-Dunántúl – – 9,5 11,7 22,0 56,8 100,0

Baranya – – 25,0 13,7 37,9 23,4 100,0
Somogy – – 3,1 17,2 12,5 67,2 100,0
Tolna – – 4,4 42,7 27,9 25,0 100,0
  Dél-Dunántúl – – 14,1 22,3 28,9 34,7 100,0

Borsod-Abaúj-Zemplén – – 22,8 15,8 35,5 25,9 100,0
Heves – – 3,0 33,3 45,5 18,2 100,0
Nógrád – – 8,0 5,3 22,7 64,0 100,0
  Észak-Magyarország – – 16,2 15,0 33,1 35,7 100,0

Hajdú-Bihar – – 20,0 51,4 25,7 2,9 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok – – 18,4 32,7 44,8 4,1 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg – – 12,8 32,2 36,9 18,1 100,0
  Észak-Alföld – – 15,7 37,3 35,4 11,6 100,0

Bács-Kiskun – – 7,2 78,1 8,7 6,0 100,0
Békés – – 20,5 38,4 38,5 2,6 100,0
Csongrád – – 40,7 13,0 42,6 3,7 100,0
  Dél-Alföld – – 13,7 64,0 17,0 5,3 100,0

  Összesen 5,9 9,9 11,2 24,8 27,7 20,5 100,0
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31. A szerz déses viszonyban lév  nonprofit szervezetek megoszlása megyék, régiók szerint,
településtípusonként, 2004

(%)
város, megye, régió város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Budapest 100,0 100,0 – – – – 15,5
Pest – – – 10,6 22,7 0,8 9,1
  Közép-Magyarország 100,0 100,0 – 10,6 22,8 0,8 24,7

Fejér – – 9,8 2,9 6,7 1,2 3,9
Komárom-Esztergom – – 5,7 5,3 6,3 0,8 3,9
Veszprém – – 7,2 0,9 3,2 5,6 3,1
  Közép-Dunántúl – – 22,7 9,1 16,2 7,6 10,9

Gy r-Moson-Sopron – – 1,5 0,2 3,2 3,7 1,9
Vas – – 8,3 3,8 1,2 8,1 3,9
Zala – – 3,4 3,4 8,0 31,5 9,9
  Nyugat-Dunántúl – – 13,2 7,4 12,4 43,3 15,6

Baranya – – 11,7 2,9 7,2 6,0 5,3
Somogy – – 0,8 1,9 1,2 8,9 2,7
Tolna – – 1,1 5,0 2,9 3,5 2,9
  Dél-Dunántúl – – 13,6 9,8 11,3 18,4 10,9

Borsod-Abaúj-Zemplén – – 13,4 4,3 8,6 8,5 6,7
Heves – – 0,4 1,9 2,3 1,2 1,4
Nógrád – – 2,3 0,7 2,6 9,9 3,2
  Észak-Magyarország – – 16,2 6,8 13,5 19,6 11,3

Hajdú-Bihar – – 5,3 6,2 2,8 0,4 3,0
Jász-Nagykun-Szolnok – – 3,4 2,7 3,4 0,4 2,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg – – 7,2 8,2 8,4 5,6 6,3
  Észak-Alföld – – 15,8 17,1 14,5 6,4 11,4

Bács-Kiskun – – 7,2 35,3 3,5 3,3 11,2
Békés – – 3,0 2,6 2,3 0,2 1,7
Csongrád – – 8,3 1,2 3,5 0,4 2,3
  Dél-Alföld – – 18,5 39,2 9,3 3,9 15,2

  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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32. Az önkormányzatok nonprofit szervezetekkel közösen benyújtott pályázatainak f bb mutatói
településtípus szerint, 2004

Megpályázott összeg Elnyert összegTelepüléstípus Közös pályázatot be-
nyújtó önkormányzatok

száma aránya,
%

ezer Ft megoszlása,
%

ezer Ft megoszlása,
%

aránya,
%

város – – – – – – –
városi kerület 4 17,4 330 400 8,8 92 900 4,1 28,1

Megyeszékhely 9 50,0 1 237 502 32,9 781 604 34,9 63,2
Többi város 45 17,6 1 449 456 38,6 1 034 568 46,2 71,4
Község 1000 f  felett 82 7,1 500 761 13,3 209 427 9,3 41,8
Község 1000 f  alatt 56 3,3 239 459 6,4 123 962 5,5 51,8
  Összesen 196 6,2 3 757 578 100,0 2 242 461 100,0 59,7

33. Az önkormányzatok nonprofit szervezetekkel közösen benyújtott pályázatainak f bb mutatói
megyék, régiók szerint, 2004

Megpályázott összeg Elnyert összegváros, megye, régió Közös pályázatot be-
nyújtó önkormányzatok

száma aránya,
%

ezer Ft megoszlása,
%

ezer Ft megoszlása,
%

aránya,
%

Budapest 4 16,7 330 400 8,8 92 900 4,1 28,1
Pest 22 11,8 349 237 9,3 67 378 3,0 19,3
  Közép-Magyarország 26 12,4 679 637 18,1 160 278 7,1 23,6

Fejér 7 6,5 17 251 0,5 13 693 0,6 79,4
Komárom-Esztergom 6 7,9 54 345 1,4 25 675 1,1 47,2
Veszprém 9 4,1 26 484 0,7 20 630 0,9 77,9
  Közép-Dunántúl 22 5,5 98 080 2,6 59 998 2,7 61,2

Gy r-Moson-Sopron 16 8,8 46 700 1,2 35 875 1,6 76,8
Vas 11 5,1 106 406 2,8 94 926 4,2 89,2
Zala 12 4,7 93 645 2,5 80 332 3,6 85,8
  Nyugat-Dunántúl 39 6,0 246 751 6,6 211 133 9,4 85,6

Baranya 13 4,3 413 561 11,0 393 146 17,5 95,1
Somogy 6 2,4 33 700 0,9 12 060 0,5 35,8
Tolna 6 5,6 75 970 2,0 1 731 0,1 2,3
  Dél-Dunántúl 25 3,8 523 231 13,9 406 937 18,1 77,8

Borsod-Abaúj-Zemplén 24 6,7 710 795 19,0 190 617 8,5 26,8
Heves 13 10,9 272 243 7,2 186 220 8,3 68,4
Nógrád 3 2,3 18 292 0,5 18 000 0,8 98,4
  Észak-Magyarország 40 6,6 1 001 330 26,7 394 837 17,6 39,4

Hajdú-Bihar 5 6,1 498 227 13,3 498 027 22,3 100
Jász-Nagykun-Szolnok 6 7,7 62 000 1,7 55 700 2,5 89,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg 15 6,6 120 757 3,2 62 764 2,8 52
  Észak-Alföld 26 6,7 680 984 18,1 616 491 27,6 90,5

Bács-Kiskun 8 6,7 132 967 3,5 111 877 5,0 84,1
Békés 6 8,0 57 491 1,5 50 585 2,3 88
Csongrád 4 6,7 337 107 9,0 230 325 10,3 68,3
  Dél-Alföld 18 7,1 527 565 14,0 392 787 17,5 74,5

  Összesen 196 6,2 3 757 578 100,0 2 242 461 100,0 59,7
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34. Az önkormányzatok által nonprofit szervezeteknek meghirdetett pályázatok f bb mutatói
településtípus szerint, 2004

Megpályázható
összeg

Nyertes szervezetekTelepüléstípus Pályázatot hirdet
önkormányzatok

száma aránya,
%

ezer Ft megoszlása,
%

Pályázó
szervezetek

száma száma aránya,
%

város 1 100,0 975 050 27,5 711 685 96,3
városi kerület 20 87,0 430 821 12,2 1 825 1 297 71,1

Megyeszékhely 17 94,4 956 625 27,0 5 210 3 766 72,3
Többi város 104 40,8 915 934 25,9 4 280 3 373 78,8
Község 1000 f  felett 65 5,6 254 953 7,2 732 680 92,9
Község 1000 f  alatt 11 0,6 6 311 0,2 52 51 98,1
  Összesen 218 6,9 3 539 694 100,0 12 810 9 852 76,9

35. Az önkormányzatok által nonprofit szervezeteknek meghirdetett pályázatok f bb mutatói
 megyék, régiók szerint, 2004

Megpályázható
összeg

Nyertes szervezetekváros, megye, régió Pályázatot hirdet
önkormányzatok

száma aránya,
%

ezer Ft megoszlása,
%

Pályázó
szervezetek

száma száma aránya,
%

Budapest 21 87,5 1 405 871 39,6 2 536 1 982 78,2
Pest 40 21,5 377 010 10,7 1 244 972 78,1
  Közép-Magyarország 61 29,0 1 782 881 50,5 3 780 2 954 78,1

Fejér 13 12,0 93 709 2,6 463 387 83,6
Komárom-Esztergom 6 7,9 32 320 0,9 480 238 49,6
Veszprém 8 3,7 72 110 2,0 398 330 82,9
  Közép-Dunántúl 27 6,7 198 139 5,6 1 341 955 71,2

Gy r-Moson-Sopron 5 2,7 34 812 1,0 311 210 67,5
Vas 7 3,2 94 953 2,7 334 290 86,8
Zala 7 2,7 151 525 4,3 342 305 89,2
  Nyugat-Dunántúl 19 2,9 281 290 7,9 987 805 81,6

Baranya 7 2,3 158 080 4,5 662 532 80,4
Somogy 10 4,1 78 769 2,2 482 293 60,8
Tolna 8 7,4 54 462 1,5 228 213 93,4
  Dél-Dunántúl 25 3,8 291 311 8,2 1 372 1 038 75,7

Borsod-Abaúj-Zemplén 8 2,2 125 671 3,6 713 502 70,4
Heves 9 7,6 55 747 1,6 558 411 73,7
Nógrád 4 3,1 21 100 0,6 135 109 80,7
  Észak-Magyarország 21 3,5 202 518 5,7 1 406 1 022 72,7

Hajdú-Bihar 10 12,2 72 994 2,1 933 543 58,2
Jász-Nagykun-Szolnok 18 23,1 52 591 1,5 594 496 83,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 3,1 95 275 2,7 628 562 89,5
  Észak-Alföld 35 9,0 220 860 6,2 2 155 1 601 74,3

Bács-Kiskun 9 7,6 118 590 3,4 532 442 83,1
Békés 12 16,0 79 324 2,2 594 535 90,1
Csongrád 9 15,0 364 781 10,3 643 500 77,8
  Dél-Alföld 30 11,8 562 695 15,9 1 769 1 477 83,5
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  Összesen 218 6,9 3 539 694 100,0 12 810 9 852 76,9
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36. A nonprofit szervezetek részére az önkormányzatok által nyújtott pénzügyi támogatások f bb
mutatói településtípus szerint, 2004

Településtípus A pénzügyi támogatást nyújtó
önkormányzatok

száma aránya, %

Támogatott
szervezetek

száma

A támogatás
összege,
ezer Ft

Egy támogató
önkormányzatra
 jutó támogatás,

ezer Ft
város 1 100,0 895 3 477 013 3 477

013
városi kerület 23 100,0 2 051 4 569 819 198 688

Megyeszékhely 18 100,0 5 244 7 046 582 391 477
Többi város 247 96,9 7 074 9 392 809 38 028
Község 1000 f  felett 993 86,0 6 703 3 961 821 3 990
Község 1000 f  alatt 1 230 71,6 4 518 808 104 657
  Összesen 2 512 79,3 26 485 29 256 148 11 647

37. A nonprofit szervezetek részére az önkormányzatok által nyújtott pénzügyi támogatások f bb
mutatói megyék, régiók szerint, 2004

város, megye, régió A pénzügyi támogatást nyújtó
önkormányzatok

száma aránya, %

Támogatott
szervezetek

száma

A támogatás
összege,
ezer Ft

Egy támogató
önkormányzatra
 jutó támogatás,

ezer Ft
Budapest 24 100,0 2 946 8 046 832 335 285
Pest 153 82,3 2 115 3 514 032 22 968
  Közép-Magyarország 177 84,3 5 061 11 560 864 65 316

Fejér 90 83,3 1 124 1 039 149 11 546
Komárom-Esztergom 71 93,4 832 1 016 297 14 314
Veszprém 175 80,6 1 340 729 784 4 170
  Közép-Dunántúl 336 83,8 3 296 2 785 230 8 289

Gy r-Moson-Sopron 153 84,1 1 141 598 742 3 913
Vas 179 82,9 1 148 900 538 5 031
Zala 215 83,7 1 544 1 301 060 6 051
  Nyugat-Dunántúl 547 83,5 3 833 2 800 340 5 119

Baranya 188 62,5 1 544 1 161 086 6 176
Somogy 181 73,9 1 487 641 159 3 542
Tolna 90 83,3 791 537 865 5 976
  Dél-Dunántúl 459 70,2 3 822 2 340 110 5 098

Borsod-Abaúj-Zemplén 256 71,7 1 634 1 946 180 7 602
Heves 104 87,4 978 432 752 4 161
Nógrád 109 84,5 512 185 049 1 698
  Észak-Magyarország 469 77,5 3 124 2 563 981 5 467

Hajdú-Bihar 72 87,8 1 053 1 179 717 16 385
Jász-Nagykun-Szolnok 70 89,7 1 099 799 416 11 420
Szabolcs-Szatmár-Bereg 164 71,6 1 381 973 200 5 934
  Észak-Alföld 306 78,7 3 533 2 952 333 9 648

Bács-Kiskun 104 87,4 1 499 1 344 425 12 927
Békés 62 82,7 1 145 440 584 7 106
Csongrád 52 86,7 1 172 2 468 281 47 467
  Dél-Alföld 218 85,8 3 816 4 253 290 19 511

  Összesen 2 512 79,3 26 485 29 256 148 11 647
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38. Az önkormányzati támogatásban részesült nonprofit szervezetek és a támogatások f bb mutatói
településtípus szerint, 2004

Szervezettípus A pénzügyi támogatásban
részesült nonprofit szervezetek

A támogatási összeg Egy szervezetre
jutó támogatás

száma megoszlása, % ezer Ft megoszlása, % ezer Ft
város 895 3,4 3 477 013 11,9 3 885
városi kerület 2 051 7,7 4 569 819 15,6 2 228

Megyeszékhely 5 244 19,8 7 046 582 24,1 1 344
Többi város 7 074 26,7 9 392 809 32,1 1 328
Község 1000 f  felett 6 703 25,3 3 961 821 13,5 591
Község 1000 f  alatt 4 518 17,1 808 104 2,8 179
  Összesen 26 485 100,0 29 256 148 100,0 1 105

39. Az önkormányzati támogatásban részesült nonprofit szervezetek és a támogatások f bb mutatói
megyék, régiók szerint, 2004

Szervezettípus A pénzügyi támogatásban
részesült nonprofit szervezetek

A támogatási összeg Egy szervezetre
jutó támogatás

száma megoszlása, % ezer Ft megoszlása, % ezer Ft
Budapest 2 946 11,3 8 046 832 27,6 2731
Pest 2 115 8,0 3 514 032 12,0 1661
  Közép-Magyarország 5 061 19,2 11 560 864 39,5 2284

Fejér 1 124 4,2 1 039 149 3,6 925
Komárom-Esztergom 832 3,1 1 016 297 3,5 1 222
Veszprém 1 340 5,1 729 784 2,5 545
  Közép-Dunántúl 3 296 12,4 2 785 230 9,5 845

Gy r-Moson-Sopron 1 141 4,3 598 742 2,0 525
Vas 1 148 4,3 900 538 3,1 784
Zala 1 544 5,8 1 301 060 4,4 843
  Nyugat-Dunántúl 3 833 14,5 2 800 340 9,6 731

Baranya 1 544 5,8 1 161 086 4,0 752
Somogy 1 487 5,6 641 159 2,2 431
Tolna 791 3,0 537 865 1,8 680
  Dél-Dunántúl 3 822 14,4 2 340 110 8,0 612

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 634 6,2 1 946 180 6,7 1 191
Heves 978 3,7 432 752 1,5 442
Nógrád 512 1,9 185 049 0,6 361
  Észak-Magyarország 3 124 11,8 2 563 981 8,8 821

Hajdú-Bihar 1 053 4,0 1 179 717 4,0 1 120
Jász-Nagykun-Szolnok 1 099 4,1 799 416 2,7 727
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 381 5,2 973 200 3,3 705
  Észak-Alföld 3 533 13,3 2 952 333 10,1 836

Bács-Kiskun 1 499 5,7 1 344 425 4,6 897
Békés 1 145 4,3 440 584 1,5 385
Csongrád 1 172 4,4 2 468 281 8,4 2 106
  Dél-Alföld 3 816 14,4 4 253 290 14,5 1 115

  Összesen 26 485 100,0 29 256 148 100,0 1 105
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40. Az önkormányzati pénzügyi támogatásban részesült nonprofit szervezetek száma a támogatás
formája és településtípus szerint, 2004

Településtípus Saját alapítású
szervezetnek

Szerz déses
viszony alapján

Pályázat útján Egyéb, eseti
támogatás
formájában

Összesen

város 29 111 685 70 895
városi kerület 70 182 1 297 502 2 051

Megyeszékhely 112 210 3 766 1 156 5 244
Többi város 258 241 3 374 3 201 7 074
Község 1000 f  felett 281 292 684 5 446 6 703
Község 1000 f  alatt 171 248 54 4 045 4 518
  Összesen 921 1 284 9 860 14 420 26 485

41. Az önkormányzati pénzügyi támogatásban részesült nonprofit szervezetek száma a támogatás
formája és megyék, régiók szerint, 2004

Településtípus Saját alapítású
szervezetnek

Szerz déses
viszony alapján

Pályázat útján Egyéb, eseti
támogatás
formájában

Összesen

Budapest 99 293 1 982 572 2 946
Pest 80 70 976 989 2 115
  Közép-Magyarország 179 363 2 958 1 561 5 061

Fejér 50 69 387 618 1 124
Komárom-Esztergom 57 44 238 493 832
Veszprém 55 36 330 919 1 340
  Közép-Dunántúl 162 149 955 2 030 3 296

Gy r-Moson-Sopron 41 21 210 869 1 141
Vas 35 63 290 760 1 148
Zala 62 152 305 1 025 1 544
  Nyugat-Dunántúl 138 236 805 2 654 3 833

Baranya 38 90 534 882 1 544
Somogy 35 18 294 1 140 1 487
Tolna 33 34 213 511 791
  Dél-Dunántúl 106 142 1 041 2 533 3 822

Borsod-Abaúj-Zemplén 86 99 502 947 1 634
Heves 32 12 411 523 978
Nógrád 24 27 109 352 512
  Észak-Magyarország 142 138 1 022 1 822 3 124

Hajdú-Bihar 29 46 543 435 1 053
Jász-Nagykun-Szolnok 20 23 496 560 1 099
Szabolcs-Szatmár-Bereg 45 49 562 725 1 381
  Észak-Alföld 94 118 1 601 1 720 3 533

Bács-Kiskun 44 75 443 937 1 499
Békés 31 25 535 554 1 145
Csongrád 25 38 500 609 1 172
  Dél-Alföld 100 138 1 478 2 100 3 816

  Összesen 921 1 284 9 860 14 420 26 485
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42. Az önkormányzati pénzügyi támogatásban részesült nonprofit szervezetek aránya a támogatás
formája szerint, településtípusonként, 2004

(%)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

város 3,2 12,4 76,6 7,8 100,0
városi kerület 3,4 8,9 63,2 24,5 100,0

Megyeszékhely 2,1 4,0 71,9 22,0 100,0
Többi város 3,6 3,4 47,7 45,3 100,0
Község 1000 f  felett 4,2 4,4 10,2 81,2 100,0
Község 1000 f  alatt 3,8 5,5 1,2 89,5 100,0
  Összesen 3,5 4,8 37,2 54,5 100,0

43. Az önkormányzati pénzügyi támogatásban részesült nonprofit szervezetek aránya a támogatás
formája szerint, megyénként, régiónként, 2004

(%)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

Budapest 3,4 9,9 67,3 19,4 100,0
Pest 3,8 3,3 46,1 46,8 100,0
  Közép-Magyarország 3,5 7,2 58,5 30,8 100,0

Fejér 4,4 6,1 34,4 55,1 100,0
Komárom-Esztergom 6,9 5,3 28,6 59,2 100,0
Veszprém 4,1 2,7 24,6 68,6 100,0
  Közép-Dunántúl 4,9 4,5 29,0 61,6 100,0

Gy r-Moson-Sopron 3,6 1,8 18,4 76,2 100,0
Vas 3,0 5,5 25,3 66,2 100,0
Zala 4,0 9,8 19,8 66,4 100,0
  Nyugat-Dunántúl 3,6 6,2 21,0 69,2 100,0

Baranya 2,5 5,8 34,6 57,1 100,0
Somogy 2,4 1,2 19,8 76,6 100,0
Tolna 4,2 4,3 26,9 64,6 100,0
  Dél-Dunántúl 2,8 3,7 27,2 66,3 100,0

Borsod-Abaúj-Zemplén 5,3 6,1 30,7 57,9 100,0
Heves 3,3 1,2 42,0 53,5 100,0
Nógrád 4,7 5,3 21,3 68,7 100,0
  Észak-Magyarország 4,5 4,4 32,7 58,4 100,0

Hajdú-Bihar 2,8 4,4 51,5 41,3 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok 1,8 2,1 45,1 51,0 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3,3 3,5 40,7 52,5 100,0
  Észak-Alföld 2,7 3,3 45,3 48,7 100,0

Bács-Kiskun 2,9 5,0 29,6 62,5 100,0
Békés 2,7 2,2 46,7 48,4 100,0
Csongrád 2,1 3,2 42,7 52,0 100,0
  Dél-Alföld 2,6 3,6 38,7 55,1 100,0

  Összesen 3,5 4,8 37,2 54,5 100,0
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44. Az önkormányzati pénzügyi támogatásban részesült nonprofit szervezetek aránya településtípus
szerint, támogatási formánként, 2004

(%)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

város 3,1 8,6 6,9 0,5 3,4
városi kerület 7,6 14,2 13,2 3,5 7,7

Megyeszékhely 12,2 16,4 38,3 8,0 19,8
Többi város 28,0 18,8 34,2 22,2 26,7
Község 1000 f  felett 30,5 22,7 6,9 37,7 25,3
Község 1000 f  alatt 18,6 19,3 0,5 28,1 17,1
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

45. Az önkormányzati pénzügyi támogatásban részesült nonprofit szervezetek aránya megyék,
régiók szerint, támogatási formánként, 2004

(%)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

Budapest 10,7 23,0 20,2 4,0 11,3
Pest 8,7 5,5 9,9 6,9 8,0
  Közép-Magyarország 19,4 28,3 29,9 10,8 19,2

Fejér 5,4 5,4 3,9 4,3 4,2
Komárom-Esztergom 6,2 3,4 2,4 3,4 3,1
Veszprém 6,0 2,8 3,3 6,4 5,1
  Közép-Dunántúl 17,6 11,6 9,7 14,1 12,4

Gy r-Moson-Sopron 4,5 1,6 2,1 6,0 4,3
Vas 3,8 4,9 2,9 5,3 4,3
Zala 6,7 11,8 3,1 7,1 5,8
  Nyugat-Dunántúl 15,0 18,4 8,2 18,4 14,5

Baranya 4,1 7,0 5,4 6,1 5,8
Somogy 3,8 1,4 3,0 8,0 5,6
Tolna 3,6 2,6 2,2 3,5 3,0
  Dél-Dunántúl 11,5 11,1 10,6 17,6 14,4

Borsod-Abaúj-Zemplén 9,3 7,7 5,1 6,6 6,2
Heves 3,5 0,9 4,2 3,6 3,7
Nógrád 2,6 2,1 1,1 2,4 1,9
  Észak-Magyarország 15,4 10,7 10,4 12,6 11,8

Hajdú-Bihar 3,1 3,6 5,5 3,0 4,0
Jász-Nagykun-Szolnok 2,2 1,8 5,0 3,9 4,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4,9 3,8 5,7 5,0 5,2
  Észak-Alföld 10,2 9,2 16,2 11,9 13,3

Bács-Kiskun 4,8 5,8 4,5 6,5 5,7
Békés 3,4 1,9 5,4 3,8 4,3
Csongrád 2,7 3,0 5,1 4,2 4,4
  Dél-Alföld 10,9 10,7 15,0 14,6 14,4

  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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46. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatás összege a támogatás
formája és településtípus szerint, 2004

(ezer Ft)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

város 1 019 325 1 429 101 923 003 105 584 3 477 013
városi kerület 2 714 249 1 023 362 415 421 416 787 4 569 819

Megyeszékhely 2 584 405 1 873 056 656 943 1 932 178 7 046 582
Többi város 3 566 115 2 433 992 883 670 2 509 032 9 392 809
Község 1000 f  felett 813 047 900 775 247 596 2 000 403 3 961 821
Község 1000 f  alatt 78 476 94 036 6 181 629 411 808 104
  Összesen 10 775 617 7 754 322 3 132 814 7 593 395 29 256 148

47. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatás összege a támogatás
formája és megyék, régiók szerint, 2004

(ezer Ft)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

Budapest 3 733 574 2 452 463 1 338 424 522 371 8 046 832
Pest 972 674 1 422 016 371 598 747 744 3 514 032
  Közép-Magyarország 4 706 248 3 874 479 1 710 022 1 270 115 11 560 864

Fejér 415 156 251 813 90 134 282 046 1 039 149
Komárom-Esztergom 741 455 123 225 32 270 119 347 1 016 297
Veszprém 284 650 160 122 72 110 212 902 729 784
  Közép-Dunántúl 1 441 261 535 160 194 514 614 295 2 785 230

Gy r-Moson-Sopron 132 751 128 955 23 415 313 621 598 742
Vas 286 554 210 357 94 893 308 734 900 538
Zala 606 634 129 082 150 085 415 259 1 301 060
  Nyugat-Dunántúl 1 025 939 468 394 268 393 1 037 614 2 800 340

Baranya 59 377 103 079 108 020 890 610 1 161 086
Somogy 35 195 21 969 76 893 507 102 641 159
Tolna 91 752 187 196 54 202 204 715 537 865
  Dél-Dunántúl 186 324 312 244 239 115 1 602 427 2 340 110

Borsod-Abaúj-Zemplén 656 793 663 106 123 271 503 010 1 946 180
Heves 137 668 57 443 54 493 183 148 432 752
Nógrád 20 868 62 036 20 225 81 920 185 049
  Észak-Magyarország 815 329 782 585 197 989 768 078 2 563 981

Hajdú-Bihar 385 493 379 580 59 512 355 132 1 179 717
Jász-Nagykun-Szolnok 313 057 144 186 51 110 291 063 799 416
Szabolcs-Szatmár-Bereg 170 497 276 390 76 373 449 940 973 200
  Észak-Alföld 869 047 800 156 186 995 1 096 135 2 952 333

Bács-Kiskun 212 544 591 582 97 607 442 692 1 344 425
Békés 15 210 104 727 76 697 243 950 440 584
Csongrád 1 503 715 284 995 161 482 518 089 2 468 281
  Dél-Alföld 1 731 469 981 304 335 786 1 204 731 4 253 290

  Összesen 10 775 617 7 754 322 3 132 814 7 593 395 29 256 148
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48. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatás aránya a támogatás
formája szerint, településtípusonként, 2004

(%)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

város 29,3 41,2 26,5 3,0 100,0
városi kerület 59,4 22,4 9,1 9,1 100,0

Megyeszékhely 36,7 26,6 9,3 27,4 100,0
Többi város 38,0 25,9 9,4 26,7 100,0
Község 1000 f  felett 20,5 22,7 6,2 50,6 100,0
Község 1000 f  alatt 9,7 11,6 0,8 77,9 100,0
  Összesen 36,8 26,5 10,7 26,0 100,0

49. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatás aránya a támogatás
formája szerint, megyénként, régiónként, 2004

(%)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

Budapest 46,4 30,5 16,6 6,5 100,0
Pest 27,7 40,4 10,6 21,3 100,0
  Közép-Magyarország 40,7 33,5 14,8 11,0 100,0

Fejér 40,0 24,2 8,7 27,1 100,0
Komárom-Esztergom 73,0 12,1 3,2 11,7 100,0
Veszprém 39,0 21,9 9,9 29,2 100,0
  Közép-Dunántúl 51,7 19,2 7,0 22,1 100,0

Gy r-Moson-Sopron 22,2 21,5 3,9 52,4 100,0
Vas 31,8 23,4 10,5 34,3 100,0
Zala 46,7 9,9 11,5 31,9 100,0
  Nyugat-Dunántúl 36,6 16,7 9,6 37,1 100,0

Baranya 5,1 8,9 9,3 76,7 100,0
Somogy 5,5 3,4 12,0 79,1 100,0
Tolna 17,1 34,8 10,1 38,0 100,0
  Dél-Dunántúl 8,0 13,3 10,2 68,5 100,0

Borsod-Abaúj-Zemplén 33,7 34,2 6,3 25,8 100,0
Heves 31,8 13,3 12,6 42,3 100,0
Nógrád 11,3 33,5 10,9 44,3 100,0
  Észak-Magyarország 31,8 30,5 7,7 30,0 100,0

Hajdú-Bihar 32,7 32,2 5,0 30,1 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok 39,2 18,0 6,4 36,4 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 17,5 28,4 7,8 46,3 100,0
  Észak-Alföld 29,4 27,1 6,3 37,2 100,0

Bács-Kiskun 15,8 44,0 7,3 32,9 100,0
Békés 3,5 23,8 17,4 55,3 100,0
Csongrád 61,0 11,5 6,5 21,0 100,0
  Dél-Alföld 40,7 23,1 7,9 28,3 100,0

  Összesen 36,8 26,5 10,7 26,0 100,0
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50. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatás aránya településtípus
szerint, támogatási formánként, 2004

(%)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

város 9,5 18,4 29,4 1,4 11,9
városi kerület 25,2 13,2 13,3 5,5 15,6

Megyeszékhely 24,0 24,2 21,0 25,4 24,1
Többi város 33,1 31,4 28,2 33,1 32,1
Község 1000 f  felett 7,5 11,6 7,9 26,3 13,5
Község 1000 f  alatt 0,7 1,2 0,2 8,3 2,8
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

51. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatás aránya megyék, régiók
szerint, támogatási formánként, 2004

(%)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

Budapest 34,5 31,5 43,0 6,9 27,6
Pest 9,0 18,3 11,9 9,8 12,0
  Közép-Magyarország 43,6 50,0 54,6 16,7 39,5

Fejér 3,9 3,2 2,9 3,7 3,6
Komárom-Esztergom 6,9 1,6 1,0 1,6 3,5
Veszprém 2,6 2,1 2,3 2,8 2,5
  Közép-Dunántúl 13,4 6,9 6,2 8,1 9,5

Gy r-Moson-Sopron 1,2 1,7 0,7 4,1 2,0
Vas 2,7 2,7 3,0 4,1 3,1
Zala 5,6 1,7 4,8 5,5 4,4
  Nyugat-Dunántúl 9,5 6,0 8,6 13,7 9,6

Baranya 0,6 1,3 3,4 11,8 4,0
Somogy 0,3 0,3 2,5 6,7 2,2
Tolna 0,9 2,4 1,7 2,7 1,8
  Dél-Dunántúl 1,7 4,0 7,6 21,1 8,0

Borsod-Abaúj-Zemplén 6,1 8,6 3,9 6,6 6,7
Heves 1,3 0,7 1,7 2,4 1,5
Nógrád 0,2 0,8 0,6 1,1 0,6
  Észak-Magyarország 7,6 10,1 6,3 10,1 8,8

Hajdú-Bihar 3,6 4,9 1,9 4,7 4,0
Jász-Nagykun-Szolnok 2,9 1,9 1,6 3,8 2,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1,6 3,6 2,4 5,9 3,3
  Észak-Alföld 8,1 10,3 6,0 14,4 10,1

Bács-Kiskun 2,0 7,6 3,1 5,8 4,6
Békés 0,1 1,4 2,4 3,2 1,5
Csongrád 14,0 3,7 5,2 6,8 8,4
  Dél-Alföld 16,1 12,7 10,7 15,9 14,5

  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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52. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatás átlagos összege a
támogatás formája és településtípus szerint, 2004

(ezer Ft)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

város 35 149 12 875 1347 1 508 3 885
városi kerület 38 775 5 623 320 830 2 228

Megyeszékhely 23 075 8 919 174 1 671 1 344
Többi város 13 822 10 100 262 784 1 328
Község 1000 f  felett 2 893 3 085 362 367 591
Község 1000 f  alatt 459 379 114 156 179
  Összesen 11 700 6 039 318 527 1 105

53. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatás átlagos összege a
támogatás formája és megyék, régiók szerint, 2004

(ezer Ft)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

Budapest 3 7713 8 370 675 913 2 731
Pest 1 2158 20 315 381 756 1 661
  Közép-Magyarország 2 6292 10 673 578 814 2 284

Fejér 8303 3 649 233 456 925
Komárom-Esztergom 1 3008 2 801 136 242 1 222
Veszprém 5175 4 448 219 232 545
  Közép-Dunántúl 8897 3 592 204 303 845

Gy r-Moson-Sopron 3238 6 141 112 361 525
Vas 8187 3 339 327 406 784
Zala 9784 849 492 405 843
  Nyugat-Dunántúl 7434 1 985 333 391 731

Baranya 1563 1 145 202 1 010 752
Somogy 1006 1 221 262 445 431
Tolna 2780 5 506 254 401 680
  Dél-Dunántúl 1758 2 199 230 633 612

Borsod-Abaúj-Zemplén 7637 6 698 246 531 1 191
Heves 4302 4 787 133 350 442
Nógrád 870 2 298 186 233 361
  Észak-Magyarország 5742 5 671 194 422 821

Hajdú-Bihar 1 3293 8 252 110 816 1 120
Jász-Nagykun-Szolnok 1 5653 6 269 103 520 727
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3789 5 641 136 621 705
  Észak-Alföld 9245 6 781 117 637 836

Bács-Kiskun 4831 7 888 220 472 897
Békés 491 4 189 143 440 385
Csongrád 60 149 7 500 323 851 2106
  Dél-Alföld 17 315 7 111 227 574 1 115

  Összesen 11 700 6 039 318 527 1 105
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54. Az önkormányzati pénzügyi támogatásban részesült nonprofit szervezetek száma megyék, régiók
és településtípus szerint, 2004

város, megye, régió város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Budapest 895 2 051 – – – – 2 946
Pest – – – 1 154 940 21 2 115
  Közép-Magyarország 895 2 051 – 1 154 940 21 5 061

Fejér – – 265 362 450 47 1 124
Komárom-Esztergom – – 133 242 372 85 832
Veszprém – – 94 379 362 505 1 340
  Közép-Dunántúl – – 492 983 1 184 637 3 296

Gy r-Moson-Sopron – – 242 211 416 272 1 141
Vas – – 278 295 128 447 1 148
Zala – – 362 287 258 637 1 544
  Nyugat-Dunántúl – – 882 793 802 1 356 3 833

Baranya – – 556 197 201 590 1 544
Somogy – – 339 261 331 556 1 487
Tolna – – 84 280 286 141 791
  Dél-Dunántúl – – 979 738 818 1 287 3 822

Borsod-Abaúj-Zemplén – – 391 371 471 401 1 634
Heves – – 270 165 443 100 978
Nógrád – – 77 93 149 193 512
  Észak-Magyarország – – 738 629 1 063 694 3 124

Hajdú-Bihar – – 370 453 160 70 1 053
Jász-Nagykun-Szolnok – – 297 469 282 51 1 099
Szabolcs-Szatmár-Bereg – – 496 278 357 250 1 381
  Észak-Alföld – – 1 163 1 200 799 371 3 533

Bács-Kiskun – – 189 727 491 92 1 499
Békés – – 201 551 354 39 1 145
Csongrád – – 600 299 252 21 1 172
  Dél-Alföld – – 990 1 577 1 097 152 3 816

  Összesen 895 2 051 5 244 7 074 6 703 4 518 26 485
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55. Az önkormányzati pénzügyi támogatásban részesült nonprofit szervezetek aránya településtípus
szerint, megyénként, régiónként, 2004

(%)
város, megye, régió város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Budapest 30,4 69,6 – – – – 100,0
Pest – – – 54,6 44,4 1,0 100,0
  Közép-Magyarország 17,7 40,5 – 22,8 18,6 0,4 100,0

Fejér – – 23,6 32,2 40,0 4,2 100,0
Komárom-Esztergom – – 16,0 29,1 44,7 10,2 100,0
Veszprém – – 7,0 28,3 27,0 37,7 100,0
  Közép-Dunántúl – – 14,9 29,8 36,0 19,3 100,0

Gy r-Moson-Sopron – – 21,2 18,5 36,5 23,8 100,0
Vas – – 24,2 25,7 11,1 39,0 100,0
Zala – – 23,4 18,6 16,7 41,3 100,0
  Nyugat-Dunántúl – – 23,0 20,7 20,9 35,4 100,0

Baranya – – 36,0 12,8 13,0 38,2 100,0
Somogy – – 22,8 17,6 22,3 37,3 100,0
Tolna – – 10,6 35,4 36,2 17,8 100,0
  Dél-Dunántúl – – 25,6 19,3 21,4 33,7 100,0

Borsod-Abaúj-Zemplén – – 23,9 22,7 28,9 24,5 100,0
Heves – – 27,6 16,9 45,3 10,2 100,0
Nógrád – – 15,0 18,2 29,1 37,7 100,0
  Észak-Magyarország – – 23,6 20,1 34,1 22,2 100,0

Hajdú-Bihar – – 35,1 43,1 15,2 6,6 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok – – 27,0 42,7 25,7 4,6 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg – – 35,9 20,1 25,9 18,1 100,0
  Észak-Alföld – – 32,9 34,0 22,6 10,5 100,0

Bács-Kiskun – – 12,6 48,5 32,8 6,1 100,0
Békés – – 17,6 48,1 30,9 3,4 100,0
Csongrád – – 51,2 25,5 21,5 1,8 100,0
  Dél-Alföld – – 25,9 41,4 28,7 4,0 100,0

  Összesen 3,4 7,7 19,8 26,7 25,3 17,1 100,0



 191

56. Az önkormányzati pénzügyi támogatásban részesült nonprofit szervezetek aránya megyék,
régiók szerint, településtípusonként, 2004

(%)
város, megye, régió város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Budapest 100,0 100,0 – – – – 11,3
Pest – – – 16,3 14,2 0,5 8,0
  Közép-Magyarország – 100,0 0,0 16,3 14,0 0,5 19,2

Fejér – – 5,1 5,1 6,7 1,0 4,2
Komárom-Esztergom – – 2,5 3,4 5,5 1,9 3,1
Veszprém – – 1,8 5,4 5,4 11,2 5,1
  Közép-Dunántúl – – 9,4 13,9 17,6 14,1 12,4

Gy r-Moson-Sopron – – 4,6 3,0 6,2 6,0 4,3
Vas – – 5,3 4,2 1,9 9,9 4,3
Zala – – 6,9 4,1 3,8 14,1 5,8
  Nyugat-Dunántúl – – 16,8 11,2 12,0 29,9 14,5

Baranya – – 10,6 2,8 3,0 13,1 5,8
Somogy – – 6,5 3,7 4,9 12,3 5,6
Tolna – – 1,6 4,0 4,3 3,1 3,0
  Dél-Dunántúl – – 18,7 10,4 12,2 28,5 14,4

Borsod-Abaúj-Zemplén – – 7,5 5,2 7,0 8,9 6,2
Heves – – 5,1 2,3 6,6 2,2 3,7
Nógrád – – 1,5 1,3 2,2 4,3 1,9
  Észak-Magyarország – – 14,1 8,9 15,9 15,4 11,8

Hajdú-Bihar – – 7,1 6,4 2,4 1,5 4,0
Jász-Nagykun-Szolnok – – 5,7 6,6 4,2 1,1 4,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg – – 9,5 3,9 5,3 5,5 5,2
  Észak-Alföld – – 22,1 17,0 11,9 8,2 13,3

Bács-Kiskun – – 3,6 10,3 7,3 2,0 5,7
Békés – – 3,8 7,8 5,3 0,9 4,3
Csongrád – – 11,3 4,2 3,8 0,5 4,4
  Dél-Alföld – – 18,9 22,3 16,4 3,4 14,4

  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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57. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatás összege megyék, régiók
és településtípus szerint, 2004

(ezer Ft)
város, megye, régió város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Budapest 3 477 013 4 569 819 – – – – 8 046 832
Pest – – – 2 489 856 1 018 561 5 615 3 514 032
  Közép-Magyarország 3 477 013 4 569 819 – 2 489 856 1 018 561 5 615 11 560 864

Fejér – – 124 000 571 995 335 149 8 005 1 039 149
Komárom-Esztergom – – 80 800 820 184 98 708 16 605 1 016 297
Veszprém – – 195 175 386 453 88 099 60 057 729 784
  Közép-Dunántúl – – 399 975 1 778 632 521 956 84 667 2 785 230

Gy r-Moson-Sopron – – 227 395 109 269 219 194 42 884 598 742
Vas – – 518 892 226 688 71 864 83 094 900 538
Zala – – 397 323 663 189 117 859 122 689 1 301 060
  Nyugat-Dunántúl – – 1 143 610 999 146 408 917 248 667 2 800 340

Baranya – – 748 800 203 303 136 886 72 097 1 161 086
Somogy – – 331 385 148 177 111 435 50 162 641 159
Tolna – – 95 000 329 114 91 510 22 241 537 865
  Dél-Dunántúl – – 1 175 185 680 594 339 831 144 500 2 340 110

Borsod-Abaúj-Zemplén – – 876 531 580 166 315 643 173 840 1 946 180
Heves – – 119 400 135 398 159 472 18 482 432 752
Nógrád – – 7 780 87 045 58 044 32 180 185 049
  Észak-Magyarország – – 1 003 711 802 609 533 159 224 502 2 563 981

Hajdú-Bihar – – 207 271 760 304 204 910 7 232 1 179 717
Jász-Nagykun-Szolnok – – 295 353 309 877 174 790 19 396 799 416
Szabolcs-Szatmár-Bereg – – 131 789 443 370 338 492 59 549 973 200
  Észak-Alföld – – 634 413 1 513 551 718 192 86 177 2 952 333

Bács-Kiskun – – 727 370 465 133 141 812 10 110 1 344 425
Békés – – 26 850 325 327 86 271 2 136 440 584
Csongrád – – 1 935 468 337 961 193 122 1 730 2 468 281
  Dél-Alföld – – 2 689 688 1 128 421 421 205 13 976 4 253 290

  Összesen 3 477 013 4 569 819 7 046 582 9 392 809 3 961 821 808 104 29 256 148
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58. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatás aránya településtípus
szerint, megyénként, régiónként, 2004

(%)
város, megye, régió város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Budapest 43,2 56,8 – – – – 100,0
Pest – – – 70,8 29,0 0,2 100,0
  Közép-Magyarország 30,1 39,6 – 21,5 8,8 0,0 100,0

Fejér – – 11,9 55,0 32,3 0,8 100,0
Komárom-Esztergom – – 8,0 80,7 9,7 1,6 100,0
Veszprém – – 26,7 53,0 12,1 8,2 100,0
  Közép-Dunántúl – – 14,4 63,9 18,7 3,0 100,0

Gy r-Moson-Sopron – – 38,0 18,2 36,6 7,2 100,0
Vas – – 57,6 25,2 8,0 9,2 100,0
Zala – – 30,5 51,0 9,1 9,4 100,0
  Nyugat-Dunántúl – – 40,8 35,7 14,6 8,9 100,0

Baranya – – 64,5 17,5 11,8 6,2 100,0
Somogy – – 51,7 23,1 17,4 7,8 100,0
Tolna – – 17,7 61,2 17,0 4,1 100,0
  Dél-Dunántúl – – 50,2 29,1 14,5 6,2 100,0

Borsod-Abaúj-Zemplén – – 45,1 29,8 16,2 8,9 100,0
Heves – – 27,6 31,3 36,8 4,3 100,0
Nógrád – – 4,2 47,0 31,4 17,4 100,0
  Észak-Magyarország – – 39,1 31,3 20,8 8,8 100,0

Hajdú-Bihar – – 17,6 64,4 17,4 0,6 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok – – 36,9 38,8 21,9 2,4 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg – – 13,5 45,6 34,8 6,1 100,0
  Észak-Alföld – – 21,5 51,3 24,3 2,9 100,0

Bács-Kiskun – – 54,1 34,6 10,5 0,8 100,0
Békés – – 6,1 73,8 19,6 0,5 100,0
Csongrád – – 78,4 13,7 7,8 0,1 100,0
  Dél-Alföld – – 63,3 26,5 9,9 0,3 100,0

  Összesen 11,9 15,6 24,1 32,1 13,5 2,8 100,0
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59. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatás aránya megyék, régiók
szerint, településtípusonként, 2004

(%)
város, megye, régió város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Budapest 100,0 100,0 – – – – 27,6
Pest – – – 26,4 25,6 0,7 12,0
  Közép-Magyarország 100,0 100,0 – 26,7 25,7 0,7 39,5

Fejér – – 1,8 6,1 8,5 1,0 3,6
Komárom-Esztergom – – 1,1 8,7 2,5 2,1 3,5
Veszprém – – 2,8 4,1 2,2 7,4 2,5
  Közép-Dunántúl – – 5,7 18,9 13,2 10,5 9,5

Gy r-Moson-Sopron – – 3,2 1,2 5,5 5,3 2,0
Vas – – 7,4 2,4 1,8 10,3 3,1
Zala – – 5,6 7,1 3,0 15,2 4,4
  Nyugat-Dunántúl – – 16,2 10,6 10,3 30,7 9,6

Baranya – – 10,6 2,2 3,5 8,9 4,0
Somogy – – 4,7 1,6 2,8 6,2 2,2
Tolna – – 1,3 3,5 2,3 2,8 1,8
  Dél-Dunántúl – – 16,7 7,2 8,6 17,9 8,0

Borsod-Abaúj-Zemplén – – 12,4 6,2 8,0 21,3 6,7
Heves – – 1,7 1,4 4,0 2,3 1,5
Nógrád – – 0,1 0,9 1,5 4,0 0,6
  Észak-Magyarország – – 14,2 8,5 13,5 27,8 8,8

Hajdú-Bihar – – 2,9 8,1 5,2 0,9 4,0
Jász-Nagykun-Szolnok – – 4,2 3,3 4,4 2,4 2,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg – – 1,9 4,7 8,5 7,4 3,3
  Észak-Alföld – – 9,0 16,1 18,1 10,7 10,1

Bács-Kiskun – – 10,3 5,0 3,6 1,3 4,6
Békés – – 0,4 3,5 2,2 0,3 1,5
Csongrád – – 27,6 3,6 4,9 0,2 8,4
  Dél-Alföld – – 38,2 12,0 10,6 1,7 14,5

  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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60. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatás átlagos összege megyék,
régiók és településtípus szerint, 2004

(ezer Ft)
város, megye, régió város F városi

kerület
Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Budapest 3 885 2 228 – – – – 2 731
Pest – – – 2 158 1 084 267 1 661
  Közép-Magyarország – – – 2 158 1 084 267 2 284

Fejér – – 468 1 580 745 170 925
Komárom-Esztergom – – 608 3 389 265 195 1 222
Veszprém – – 2 076 1 020 243 119 545
  Közép-Dunántúl – – 813 1 809 441 133 845

Gy r-Moson-Sopron – – 940 518 527 158 525
Vas – – 1 867 768 561 186 784
Zala – – 1 098 2 311 457 193 843
  Nyugat-Dunántúl – – 1 297 1 260 510 183 731

Baranya – – 1 347 1 032 681 122 752
Somogy – – 978 568 337 90 431
Tolna – – 1 131 1 175 320 158 680
  Dél-Dunántúl – – 1 200 922 415 112 612

Borsod-Abaúj-Zemplén – – 2 242 1 564 670 434 1 191
Heves – – 442 821 360 185 442
Nógrád – – 101 936 390 167 361
  Észak-Magyarország – – 1 360 1 276 502 323 821

Hajdú-Bihar – – 560 1 678 1 281 103 1 120
Jász-Nagykun-Szolnok – – 994 661 620 380 727
Szabolcs-Szatmár-Bereg – – 266 1 595 948 238 705
  Észak-Alföld – – 545 1 261 899 232 836

Bács-Kiskun – – 3 849 640 289 110 897
Békés – – 134 590 244 55 385
Csongrád – – 3 226 1 130 766 82 2 106
  Dél-Alföld – – 2 717 716 384 92 1 115

  Összesen 3 885 2 228 1 344 1 328 591 179 1 105
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61. Az önkormányzatok költségvetési bevétele, az ebb l nyújtott támogatások összege, átlagos
nagysága és aránya településtípusok szerint, 2004

Településtípus Költségvetési
bevétel

Támogatás összege Átlagos támogatás A támogatás átlagos
aránya

millió Ft millió Ft ezer Ft ‰
város 338 885,7 3 477,0 3 477 013 10,3
városi kerület 343 263,0 4 569,8 198 687 13,3

Megyeszékhely 464 734,6 7 046,6 391 476 15,2
Többi város 845 199,2 9 392,8 36 834 11,1
Község 1000 f  felett 469 667,8 3 961,8 3 433 8,4
Község 1000 f  alatt 162 852,7 808,1 470 5,0
  Összesen 2 624 603,0 29 256,1 9 234 11,1

62. Az önkormányzatok költségvetési bevétele, az ebb l nyújtott támogatások összege, átlagos
nagysága és aránya megyék, régiók szerint, 2004

város, megye, régió Költségvetési
bevétel

Támogatás összege Átlagos támogatás A támogatás átlagos
aránya

millió Ft millió Ft ezer Ft ‰
Budapest 682 148,9 8 046,8 335 284 11,8
Pest 217 360,0 3 514,0 18 892 16,2
  Közép-Magyarország 899 508,6 11 560,9 55 051 12,9

Fejér 104 433,2 1 039,1 9 621 9,9
Komárom-Esztergom 70 154,2 1 016,3 13 372 14,5
Veszprém 86 345,1 729,8 3 363 8,5
  Közép-Dunántúl 260 932,6 2 785,2 6 945 10,7

Gy r-Moson-Sopron 100 959,1 598,7 3 289 5,9
Vas 60 314,0 900,5 4 169 14,9
Zala 76 411,8 1 301,1 5 062 17,0
  Nyugat-Dunántúl 237 685,0 2 800,3 4 275 11,8

Baranya 99 285,5 1 161,1 3 857 11,7
Somogy 89 430,9 641,2 2 617 7,2
Tolna 53 533,5 537,9 4 980 10,0
  Dél-Dunántúl 242 249,9 2 340,1 3 578 9,7

Borsod-Abaúj-Zemplén 198 811,1 1 946,2 5 451 9,8
Heves 78 038,7 432,8 3 636 5,5
Nógrád 47 741,3 185,0 1 434 3,9
  Észak-Magyarország 324 591,1 2 564,0 4 238 7,9

Hajdú-Bihar 125 859,6 1 179,7 14 386 9,4
Jász-Nagykun-Szolnok 92 932,3 799,4 10 248 8,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg 137 161,8 973,2 4 249 7,1
  Észak-Alföld 355 953,7 2 952,3 7 589 8,3

Bács-Kiskun 110 859,3 1 344,4 11 297 12,1
Békés 86 448,7 440,6 5 874 5,1
Csongrád 106 374,0 2 468,3 41 138 23,2
  Dél-Alföld 303 682,1 4 253,3 16 745 14,0

  Összesen 2 624 603,0 29 256,1 9 234 11,1
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63. Az önkormányzatok száma a költségvetésükb l juttatott támogatások aránycsoportja és
településtípus szerint, 2004

Településtípus Nincs
támogatás*

0,5 %
alatt

0,5-0,9 %
között

1,0-1,9 %
között

2,0-2,9 %
között

3,0 %
felett

Összesen

város – – – 1 – – 1
városi kerület – 8 4 6 3 2 23

Megyeszékhely – 5 3 6 2 2 18
Többi város 13 98 56 54 13 21 255
Község 1000 f  felett 168 437 273 195 47 34 1 154
Község 1000 f  alatt 494 696 232 210 49 36 1 717
  Összesen 675 1 244 568 472 114 95 3 168

64. Az önkormányzatok száma a költségvetésükb l juttatott támogatások aránycsoportja és megyék
régiók szerint, 2004

város, megye, régió Nincs
támogatás*

0,5 %
alatt

0,5-0,9 %
között

1,0-1,9 %
között

2,0-2,9 %
között

3,0 %
felett

Összesen

Budapest – 8 4 7 3 2 24
Pest 34 58 30 38 12 14 186
  Közép-Magyarország 34 66 34 45 15 16 210

Fejér 18 42 22 15 8 3 108
Komárom-Esztergom 5 31 17 17 2 4 76
Veszprém 42 101 43 18 5 8 217
  Közép-Dunántúl 65 174 82 50 15 15 401

Gy r-Moson-Sopron 30 51 56 36 5 4 182
Vas 37 69 41 48 13 8 216
Zala 42 85 49 55 14 12 257
  Nyugat-Dunántúl 109 205 146 139 32 24 655

Baranya 116 98 31 38 14 4 301
Somogy 66 110 34 25 7 3 245
Tolna 19 40 25 23 0 1 108
  Dél-Dunántúl 201 248 90 86 21 8 654

Borsod-Abaúj-Zemplén 106 155 42 33 11 10 357
Heves 16 59 19 19 5 1 119
Nógrád 20 60 28 18 3 – 129
  Észak-Magyarország 142 274 89 70 19 11 605

Hajdú-Bihar 11 47 13 5 1 5 82
Jász-Nagykun-Szolnok 10 41 14 9 2 2 78
Szabolcs-Szatmár-Bereg 67 72 46 33 4 7 229
  Észak-Alföld 88 160 73 47 7 14 389

Bács-Kiskun 15 52 30 18 2 2 119
Békés 13 40 10 11 1 – 75
Csongrád 8 25 14 6 2 5 60
  Dél-Alföld 36 117 54 35 5 7 254

  Összesen 675 1 244 568 472 114 95 3 168

* Nincs önkormányzati támogatás (N=656) vagy az nem éri el az önkormányzat teljes bevételének 0,0 %-át (N=19).
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65. Az önkormányzatok aránya a költségvetésükb l juttatott támogatások aránycsoportjai
szerint, településtípusonként, 2004

(%)
Településtípus Nincs

támogatás*
0,5 %
alatt

0,5-0,9 %
között

1,0-1,9 %
között

2,0-2,9 %
között

3,0 %
felett

Összesen

város – – – 100,0 – – 100,0
városi kerület – 34,8 17,4 26,1 13,0 8,7 100,0

Megyeszékhely – 27,8 16,7 33,3 11,1 11,1 100,0
Többi város 5,1 38,4 22,0 21,2 5,1 8,2 100,0
Község 1000 f  felett 14,6 37,8 23,7 16,9 4,1 2,9 100,0
Község 1000 f  alatt 28,8 40,5 13,5 12,2 2,9 2,1 100,0
  Összesen 21,3 39,3 17,9 14,9 3,6 3,0 100,0

66. Az önkormányzatok aránya a költségvetésükb l juttatott támogatások aránycsoportjai szerint,
megyénként, régiónként, 2004

(%)
város, megye, régió Nincs

támogatás*
0,5 %
alatt

0,5-0,9 %
között

1,0-1,9 %
között

2,0-2,9 %
között

3,0 %
felett

Összesen

Budapest – 33,3 16,7 29,2 12,5 8,3 100,0
Pest 18,3 31,2 16,1 20,4 6,5 7,5 100,0
  Közép-Magyarország 16,2 31,5 16,2 21,4 7,1 7,6 100,0

Fejér 16,7 38,8 20,4 13,9 7,4 2,8 100,0
Komárom-Esztergom 6,6 40,7 22,4 22,4 2,6 5,3 100,0
Veszprém 19,4 46,5 19,8 8,3 2,3 3,7 100,0
  Közép-Dunántúl 16,2 43,5 20,4 12,5 3,7 3,7 100,0

Gy r-Moson-Sopron 16,5 28,0 30,8 19,8 2,7 2,2 100,0
Vas 17,1 32,0 19,0 22,2 6,0 3,7 100,0
Zala 16,3 33,1 19,1 21,4 5,4 4,7 100,0
  Nyugat-Dunántúl 16,6 31,3 22,3 21,2 4,9 3,7 100,0

Baranya 38,5 32,6 10,3 12,6 4,7 1,3 100,0
Somogy 26,9 44,9 13,9 10,2 2,9 1,2 100,0
Tolna 17,6 37,1 23,1 21,3 0,0 0,9 100,0
  Dél-Dunántúl 30,7 38,0 13,8 13,1 3,2 1,2 100,0

Borsod-Abaúj-Zemplén 29,7 43,4 11,8 9,2 3,1 2,8 100,0
Heves 13,4 49,6 16,0 16,0 4,2 0,8 100,0
Nógrád 15,5 46,5 21,7 14,0 2,3 0,0 100,0
  Észak-Magyarország 23,5 45,3 14,7 11,6 3,1 1,8 100,0

Hajdú-Bihar 13,4 57,3 15,9 6,1 1,2 6,1 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok 12,8 52,6 17,9 11,5 2,6 2,6 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 29,3 31,4 20,1 14,4 1,7 3,1 100,0
  Észak-Alföld 22,6 41,1 18,8 12,1 1,8 3,6 100,0

Bács-Kiskun 12,6 43,7 25,2 15,1 1,7 1,7 100,0
Békés 17,3 53,4 13,3 14,7 1,3 0,0 100,0
Csongrád 13,3 41,8 23,3 10,0 3,3 8,3 100,0
  Dél-Alföld 14,2 45,9 21,3 13,8 2,0 2,8 100,0

  Összesen 21,3 39,3 17,9 14,9 3,6 3,0 100,0

* Nincs önkormányzati támogatás (N=656) vagy az nem éri el az önkormányzat teljes bevételének 0,0 %-át (N=19).
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67. Az önkormányzatok aránya településtípus szerint, a költségvetésükb l juttatott támogatások
aránycsoportjaiként, 2004

(%)
Településtípus Nincs

támogatás*
0,5 %
alatt

0,5-0,9 %
között

1,0-1,9 %
között

2,0-2,9 %
között

3,0 %
felett

Összesen

város – – – 0,2 – – 0,0
városi kerület – 0,6 0,7 1,3 2,6 2,1 0,7

Megyeszékhely – 0,4 0,5 1,3 1,8 2,1 0,6
Többi város 1,9 7,9 9,9 11,4 11,4 22,1 8,0
Község 1000 f  felett 24,9 35,1 48,1 41,3 41,2 35,8 36,4
Község 1000 f  alatt 73,2 56,0 40,8 44,5 43,0 37,9 54,3
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

68. Az önkormányzatok aránya megyék, régiók szerint, a költségvetésükb l juttatott támogatások
aránycsoportjaiként, 2004

 (%)
város, megye, régió Nincs

támogatás*
0,5 %
alatt

0,5-0,9 %
között

1,0-1,9 %
között

2,0-2,9 %
között

3,0 %
felett

Összesen

Budapest – 0,6 0,7 1,5 2,6 2,1 0,8
Pest 5,0 4,7 5,3 8,1 10,5 14,6 5,9
  Közép-Magyarország 5,0 5,3 6,0 9,5 13,2 16,8 6,6

Fejér 2,7 3,4 3,9 3,2 7,0 3,2 3,4
Komárom-Esztergom 0,7 2,5 3,0 3,6 1,8 4,2 2,4
Veszprém 6,2 8,1 7,6 3,8 4,4 8,4 6,8
  Közép-Dunántúl 9,6 14,0 14,4 10,6 13,2 15,8 12,7

Gy r-Moson-Sopron 4,4 4,1 9,7 7,6 4,4 4,2 5,7
Vas 5,5 5,5 7,2 10,2 11,4 8,4 6,8
Zala 6,2 6,8 8,6 11,5 12,3 12,6 8,1
  Nyugat-Dunántúl 16,1 16,5 25,7 29,5 28,0 25,3 20,7

Baranya 17,3 7,9 5,5 8,1 12,2 4,2 9,5
Somogy 9,8 8,8 6,0 5,3 6,1 3,2 7,7
Tolna 2,8 3,2 4,4 4,9 0,0 1,1 3,4
  Dél-Dunántúl 30,0 19,9 15,8 18,2 18,4 8,4 20,6

Borsod-Abaúj-Zemplén 15,7 12,6 7,4 7,0 9,6 10,5 11,2
Heves 2,4 4,7 3,3 4,0 4,4 1,1 3,8
Nógrád 3,0 4,8 4,9 3,8 2,6 0,0 4,1
  Észak-Magyarország 21,0 22,0 15,7 14,8 16,7 11,6 19,1

Hajdú-Bihar 1,6 3,8 2,3 1,1 0,9 5,3 2,6
Jász-Nagykun-Szolnok 1,5 3,3 2,5 1,9 1,8 2,1 2,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg 9,9 5,8 8,1 7,0 3,5 7,4 7,2
  Észak-Alföld 13,0 12,9 12,9 10,0 6,1 14,7 12,3

Bács-Kiskun 2,2 4,2 5,3 3,8 1,8 2,1 3,8
Békés 1,9 3,2 1,8 2,3 0,9 0,0 2,4
Csongrád 1,2 2,0 2,5 1,3 1,8 5,3 1,9
  Dél-Alföld 5,3 9,4 9,5 7,4 4,4 7,4 8,0

  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Nincs önkormányzati támogatás (N=656) vagy az nem éri el az önkormányzat teljes bevételének 0,0 %-át (N=19).
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69. A nonprofit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának mértéke településtípus szerint,
2004

Településtípus köd * Támogatott Egy m köd  Egy támogatott

nonprofit szervezetek
száma

Támogatott
szervezetek
aránya*, % nonprofit szervezetre jutó

támogatás, ezer Ft
város 895 246 3 884
városi kerület } 14 116 2 051  } 20,9 327 2 228

Megyeszékhely 12 253 5 244 42,8 575 1 343
Többi város 15 236 7 074 46,4 616 1 327
Község 1000 f  felett 9 908 6 703 67,7 399 591
Község 1000 f  alatt 3 684 4 518 122,6 219 178
  Összesen 55 197 26 485 48,0 422 1 104

70. A nonprofit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának mértéke megyék, régiók szerint,
2004

város, megye, régió köd * Támogatott Egy m köd  Egy támogatott

nonprofit szervezetek
száma

Támogatott
szervezetek
aránya*, % nonprofit szervezetre jutó

támogatás, ezer Ft
Budapest 14 116 2 946 20,9 286 2 731
Pest 4 841 2 115 43,7 725 1 661
  Közép-Magyarország 18 957 5 061 26,7 351 2 284

Fejér 1 747 1 124 64,3 594 924
Komárom-Esztergom 1 525 832 54,6 666 1 221
Veszprém 2 374 1 340 56,4 307 544
  Közép-Dunántúl 5 646 3 296 58,4 493 845

Gy r-Moson-Sopron 2 220 1 141 51,4 269 524
Vas 1 590 1 148 72,2 566 784
Zala 1 905 1 544 81,0 683 842
  Nyugat-Dunántúl 5 715 3 833 67,1 490 730

Baranya 2 165 1 544 71,3 536 752
Somogy 2 115 1 487 70,3 303 431
Tolna 1 389 791 56,9 387 680
  Dél-Dunántúl 5 669 3 822 67,4 412 612

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 341 1 634 48,9 582 1 191
Heves 1 731 978 56,5 250 442
Nógrád 1 019 512 50,2 181 361
  Észak-Magyarország 6 091 3 124 51,3 420 820

Hajdú-Bihar 2 594 1 053 40,6 454 1 120
Jász-Nagykun-Szolnok 1 816 1 099 60,5 440 727
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 266 1 381 60,9 429 704
  Észak-Alföld 6 676 3 533 52,9 442 835

Bács-Kiskun 2 455 1 499 61,1 547 896
Békés 1 867 1 145 61,3 236 384
Csongrád 2 121 1 172 55,3 1 163 2 106
  Dél-Alföld 6 443 3 816 59,2 660 1 114

  Összesen 55 197 26 485 48,0 422 1 104
* A halmozódás elkerülése végett a f városban m köd  nonprofit szervezeteket csak egyszer vettük számításba.
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71. A nonprofit szervezetek részére az önkormányzatok által nyújtott pénzügyi támogatások
mértékének különböz  jelz számai, településtípus szerint, 2004

Támogatott nonprofit

szervezetek

A tényleges A standardizáltTelepüléstípus

aránya*, % egy önkormány-
zatra jutó száma

Egy lakosra
jutó támogatás

összege, Ft
támogatás az önkormányzat
teljes bevétele arányában, ‰

város 895 2 038 10,2 12,4
városi kerület  } 20,9 89 2 679 13,3 12,2

Megyeszékhely 42,8 291 3 961 15,1 9,4
Többi város 46,4 27 2 926 11,1 9,3
Község 1000 f  felett 67,7 5 1 500 8,4 13,9
Község 1000 f  alatt 122,6 2 1 034 4,9 11,8
  Összesen 48,0 8 2 474 11,1 11,1

72. A nonprofit szervezetek részére az önkormányzatok által nyújtott pénzügyi támogatások
mértékének különböz  jelz számai, megyék, régiók szerint, 2004

Támogatott nonprofit

szervezetek

A tényleges A standardizáltváros, megye, régió

aránya*, % egy önkormány-
zatra jutó száma

Egy lakosra
jutó támogatás

összege, Ft
támogatás az önkormányzat
teljes bevétele arányában, ‰

Budapest 20,9 122 2 359 11,8 12,4
Pest 43,7 11 3 126 16,2 12,8
  Közép-Magyarország 26,7 24 2 549 12,9 12,5

Fejér 64,3 10 2 425 10,0 10,2
Komárom-Esztergom 54,6 10 3 218 14,5 11,1
Veszprém 56,4 6 1 980 8,5 10,6
  Közép-Dunántúl 58,4 8 2 503 10,7 10,6

Gy r-Moson-Sopron 51,4 6 1 360 5,9 10,8
Vas 72,2 5 3 381 14,9 10,9
Zala 81,0 6 4 385 17,0 9,6
  Nyugat-Dunántúl 67,1 5 2 791 11,8 10,4

Baranya 71,3 5 2 886 11,7 10,0
Somogy 70,3 6 1 919 7,2 9,2
Tolna 56,9 7 2 175 10,0 11,4
  Dél-Dunántúl 67,4 5 2 379 9,7 10,0

Borsod-Abaúj-Zemplén 48,9 4 2 636 9,8 9,2
Heves 56,5 8 1 336 5,5 10,3
Nógrád 50,2 4 848 3,9 11,3
  Észak-Magyarország 51,3 5 2 003 7,9 9,8

Hajdú-Bihar 40,6 12 2 143 9,4 10,8
Jász-Nagykun-Szolnok 60,5 14 1 935 8,6 11,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 60,9 6 1 667 7,1 10,5
  Észak-Alföld 52,9 9 1 908 8,3 10,8

Bács-Kiskun 61,1 12 2 482 12,1 12,1
Békés 61,3 15 1 121 5,1 11,2
Csongrád 55,3 19 5 797 23,2 9,9
  Dél-Alföld 59,2 15 3 126 14,0 11,1
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  Összesen 48,0 8 2 474 11,1 11,1
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73. A nonprofit szervezetek részére az önkormányzatok által nyújtott pénzügyi támogatások
mértékének különböz  relatív jelz számai, településtípus szerint, 2004

(%)
Támogatott nonprofit

szervezetek

A tényleges A standardizáltTelepüléstípus

aránya* egy önkormány-
zatra jutó száma

Egy lakosra
jutó támogatás

összege
támogatás az önkormányzat

teljes bevétele arányában
város 11 187,5 82,4 91,9 111,7
városi kerület  } 43,5 1 112,5 108,3 119,8 109,9

Megyeszékhely 89,2 3 637,5 160,1 136,0 84,7
Többi város 96,7 337,5 118,3 100,0 83,8
Község 1000 f  felett 141,0 62,5 60,6 75,7 125,2
Község 1000 f  alatt 255,4 25,0 41,8 44,1 106,3
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

74. A nonprofit szervezetek részére az önkormányzatok által nyújtott pénzügyi támogatások
mértékének különböz  relatív jelz számai, megyék, régiók szerint, 2004

(%)
Támogatott nonprofit

szervezetek

A tényleges A standardizáltváros, megye, régió

aránya* egy önkormány-
zatra jutó száma

Egy lakosra
jutó támogatás

összege
támogatás az önkormányzat

teljes bevétele arányában
Budapest 43,5 1 525,0 95,4 106,3 111,7
Pest 91,0 137,5 126,4 145,9 115,3
  Közép-Magyarország 55,6 300,0 103,0 116,2 112,6

Fejér 134 125,0 98,0 90,1 91,9
Komárom-Esztergom 113,8 125,0 130,1 130,6 100,0
Veszprém 117,5 75,0 80,0 76,6 95,5
  Közép-Dunántúl 121,7 100,0 101,2 96,4 95,5

Gy r-Moson-Sopron 107,1 75 55,0 53,2 97,3
Vas 150,4 62,5 136,7 134,2 98,2
Zala 168,8 75,0 177,2 153,2 86,5
  Nyugat-Dunántúl 139,8 62,5 112,8 106,3 93,7

Baranya 148,5 62,5 116,7 105,4 90,1
Somogy 146,5 75,0 77,6 64,9 82,9
Tolna 118,5 87,5 87,9 90,1 102,7
  Dél-Dunántúl 140,4 62,5 96,2 87,4 90,1

Borsod-Abaúj-Zemplén 101,9 50,0 106,5 88,3 82,9
Heves 117,7 100,0 54,0 49,5 92,8
Nógrád 104,6 50,0 34,3 35,1 101,8
  Észak-Magyarország 106,9 62,5 81,0 71,2 88,3

Hajdú-Bihar 84,6 150,0 86,6 84,7 97,3
Jász-Nagykun-Szolnok 126,0 175,0 78,2 77,5 99,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg 126,9 75,0 67,4 64,0 94,6
  Észak-Alföld 110,2 112,5 77,1 74,8 97,3

Bács-Kiskun 127,3 150,0 100,3 109,0 109,0
Békés 127,7 187,5 45,3 45,9 100,9
Csongrád 115,2 237,5 234,3 209 89,2
  Dél-Alföld 123,3 187,5 126,4 126,1 100,0
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  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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75. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatások az önkormányzat
tényleges bevétele arányában támogatási formák és településtípus szerint, 2004

(%)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

város 3,0 4,2 2,7 0,3 10,3
városi kerület 7,9 3,0 1,2 1,2 13,3

Megyeszékhely 5,6 4,0 1,4 4,2 15,2
Többi város 4,2 2,9 1,0 3,0 11,1
Község 1000 f  felett 1,7 1,9 0,5 4,3 8,4
Község 1000 f  alatt 0,5 0,6 0,0 3,9 5,0
  Összesen 4,1 3,0 1,2 2,9 11,1

76. A nonprofit szervezeteknek nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatások az önkormányzat
tényleges bevétele arányában támogatási formák és megyék, régiók szerint, 2004

(%)
Településtípus Saját alapítású

szervezetnek
Szerz déses

viszony alapján
Pályázat útján Egyéb, eseti

támogatás
formájában

Összesen

Budapest 5,5 3,6 2,0 0,8 11,8
Pest 4,5 6,5 1,7 3,4 16,2
  Közép-Magyarország 5,2 4,3 1,9 1,4 12,9

Fejér 4,0 2,4 0,9 2,7 10,0
Komárom-Esztergom 10,6 1,8 0,5 1,7 14,5
Veszprém 3,3 1,9 0,8 2,5 8,5
  Közép-Dunántúl 5,5 2,1 0,7 2,4 10,7

Gy r-Moson-Sopron 1,3 1,3 0,2 3,1 5,9
Vas 4,8 3,5 1,6 5,1 14,9
Zala 7,9 1,7 2,0 5,4 17,0
  Nyugat-Dunántúl 4,3 2,0 1,1 4,4 11,8

Baranya 0,6 1,0 1,1 9,0 11,7
Somogy 0,4 0,2 0,9 5,7 7,2
Tolna 1,7 3,5 1,0 3,8 10,0
  Dél-Dunántúl 0,8 1,3 1,0 6,6 9,7

Borsod-Abaúj-Zemplén 3,3 3,3 0,6 2,5 9,8
Heves 1,8 0,7 0,7 2,3 5,5
Nógrád 0,4 1,3 0,4 1,7 3,9
  Észak-Magyarország 2,5 2,4 0,6 2,4 7,9

Hajdú-Bihar 3,1 3,0 0,5 2,8 9,4
Jász-Nagykun-Szolnok 3,4 1,6 0,6 3,1 8,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1,2 2,0 0,6 3,3 7,1
  Észak-Alföld 2,4 2,2 0,5 3,1 8,3

Bács-Kiskun 1,9 5,3 0,9 4,0 12,1
Békés 0,2 1,2 0,9 2,8 5,1
Csongrád 14,1 2,7 1,5 4,9 23,2
  Dél-Alföld 5,7 3,2 1,1 4,0 14,0

  Összesen 4,1 3,0 1,2 2,9 11,1
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77. A nonprofit szervezetek részére természetbeni támogatást nyújtott önkormányzatok száma
településtípus szerint, támogatási formánként, 2004

Településtípus Ingyenes Kedvez-
ményes

ingatlanhasználat

Kommuni
-kációs
segítség

Járm
használat

Könyvelés,
nyilván-

tartás

Szellemi
segítség-
nyújtás

Egyéb
támogatás

város 1 – 1 – – 1 –
városi kerület 15 13 5 4 4 10 5

Megyeszékhely 15 12 5 3 3 9 3
Többi város 139 43 81 53 33 110 16
Község 1000 f  felett 433 50 236 163 121 285 62
Község 1000 f  alatt 343 27 216 138 97 209 50
  Összesen 946 145 544 361 258 624 136

78. A nonprofit szervezetek részére természetbeni támogatást nyújtott önkormányzatok száma
megyék, régiók szerint, támogatási formánként, 2004

város, megye, régió Ingyenes Kedvez-
ményes

ingatlanhasználat

Kommuni
-kációs
segítség

Járm
használat

Könyvelés,
nyilván-

tartás

Szellemi
segítség-
nyújtás

Egyéb
támogatás

Budapest 16 13 6 4 4 11 5
Pest 63 15 33 21 16 41 13
  Közép-Magyarország 79 28 39 25 20 52 18

Fejér 42 5 20 7 8 23 6
Komárom-Esztergom 34 5 18 10 12 19 4
Veszprém 64 4 39 16 21 38 7
  Közép-Dunántúl 140 14 77 33 41 80 17

Gy r-Moson-Sopron 61 8 39 21 24 51 11
Vas 59 6 23 17 16 35 6
Zala 71 9 40 27 29 43 9
  Nyugat-Dunántúl 191 23 102 65 69 129 26

Baranya 50 6 39 25 11 37 5
Somogy 58 7 31 22 6 35 15
Tolna 44 11 28 14 9 29 7
  Dél-Dunántúl 152 24 98 61 26 101 27

Borsod-Abaúj-Zemplén 62 10 35 40 17 45 10
Heves 43 9 20 8 10 30 4
Nógrád 38 5 30 21 13 35 5
  Észak-Magyarország 143 24 85 69 40 110 19

Hajdú-Bihar 32 4 18 12 6 16 4
Jász-Nagykun-Szolnok 41 9 27 21 11 30 3
Szabolcs-Szatmár-Bereg 49 2 30 29 16 31 7
  Észak-Alföld 122 15 75 62 33 77 14

Bács-Kiskun 52 3 28 16 17 24 6
Békés 35 7 19 19 3 27 4
Csongrád 32 7 21 11 9 24 5
  Dél-Alföld 119 17 68 46 29 75 15

  Összesen 946 145 544 361 258 624 136
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79. A nonprofit szervezetek részére természetbeni támogatást nyújtott önkormányzatok aránya
településtípus szerint, támogatási formánként, 2004

(%)
Településtípus Ingyenes Kedvez-

ményes
ingatlanhasználat

Kommuni
-kációs
segítség

Járm
használat

Könyvelés,
nyilván-

tartás

Szellemi
segítség-
nyújtás

Egyéb
támogatás

város 100,0 – 100,0 – – 100,0 –
városi kerület 65,2 56,5 21,7 17,4 17,4 43,5 21,7

Megyeszékhely 83,3 66,7 27,8 16,7 16,7 50,0 16,7
Többi város 54,5 16,9 31,8 20,8 12,9 43,1 6,3
Község 1000 f  felett 37,5 4,3 20,5 14,1 10,5 24,7 5,4
Község 1000 f  alatt 20,0 1,6 12,6 8,0 5,6 12,2 2,9
  Összesen 29,9 4,6 17,2 11,4 8,1 19,7 4,3

80. A nonprofit szervezetek részére természetbeni támogatást nyújtott önkormányzatok aránya
megyék, régiók szerint, támogatási formánként, 2004

(%)
város, megye, régió Ingyenes Kedvez-

ményes
ingatlanhasználat

Kommuni
-kációs
segítség

Járm
használat

Könyvelés,
nyilván-

tartás

Szellemi
segítség-
nyújtás

Egyéb
támogatás

Budapest 66,7 54,2 25,0 16,7 16,7 45,8 20,8
Pest 33,9 8,1 17,7 11,3 8,6 22,0 7,0
  Közép-Magyarország 37,6 13,3 18,6 11,9 9,5 24,8 8,6

Fejér 38,9 4,6 18,5 6,5 7,4 21,3 5,6
Komárom-Esztergom 44,7 6,6 23,7 13,2 15,8 25,0 5,3
Veszprém 29,5 1,8 18,0 7,4 9,7 17,5 3,2
  Közép-Dunántúl 34,9 3,5 19,2 8,2 10,2 20,0 4,2

Gy r-Moson-Sopron 33,5 4,4 21,4 11,5 13,2 28,0 6,0
Vas 27,3 2,8 10,6 7,9 7,4 16,2 2,8
Zala 27,6 3,5 15,6 10,5 11,3 16,7 3,5
  Nyugat-Dunántúl 29,2 3,5 15,6 9,9 10,5 19,7 4,0

Baranya 16,6 2,0 13,0 8,3 3,7 12,3 1,7
Somogy 23,7 2,9 12,7 9,0 2,4 14,3 6,1
Tolna 40,7 10,2 25,9 13,0 8,3 26,9 6,5
  Dél-Dunántúl 23,2 3,7 15,0 9,3 4,0 15,4 4,1

Borsod-Abaúj-Zemplén 17,4 2,8 9,8 11,2 4,8 12,6 2,8
Heves 36,1 7,6 16,8 6,7 8,4 25,2 3,4
Nógrád 29,5 3,9 23,3 16,3 10,1 27,1 3,9
  Észak-Magyarország 23,6 4,0 14,0 11,4 6,6 18,2 3,1

Hajdú-Bihar 39,0 4,9 22,0 14,6 7,3 19,5 4,9
Jász-Nagykun-Szolnok 52,6 11,5 34,6 26,9 14,1 38,5 3,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg 21,4 0,9 13,1 12,7 7,0 13,5 3,1
  Észak-Alföld 31,4 3,9 19,3 15,9 8,5 19,8 3,6

Bács-Kiskun 43,7 2,5 23,5 13,4 14,3 20,2 5,0
Békés 46,7 9,3 25,3 25,3 4,0 36,0 5,3
Csongrád 53,3 11,7 35,0 18,3 15,0 40,0 8,3
  Dél-Alföld 46,9 6,7 26,8 18,1 11,4 29,5 5,9

  Összesen 29,9 4,6 17,2 11,4 8,1 19,7 4,3
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81. Az önkormányzati természetbeni támogatásban részesült nonprofit szervezetek száma
településtípus szerint, támogatási formánként, 2004

Településtípus Ingyenes Kedvez-
ményes

ingatlanhasználat

Kommuni
-kációs
segítség

Járm
használat

Könyvelés,
nyilván-

tartás

Szellemi
segítség-
nyújtás

Egyéb
támogatás

város 43 – 40 – – 44 –
városi kerület 149 175 12 8 16 165 28

Megyeszékhely 122 192 106 16 10 386 64
Többi város 896 177 541 186 109 1 083 169
Község 1000 f  felett 1 235 82 698 373 254 854 142
Község 1000 f  alatt 609 35 396 218 141 348 75
  Összesen 3 054 661 1 793 801 530 2 880 478

82. Az önkormányzati természetbeni támogatásban részesült nonprofit szervezetek száma megyék,
régiók szerint, támogatási formánként, 2004

város, megye, régió Ingyenes Kedvez-
ményes

ingatlanhasználat

Kommuni
-kációs
segítség

Járm
használat

Könyvelés,
nyilván-

tartás

Szellemi
segítség-
nyújtás

Egyéb
támogatás

Budapest 192 175 52 8 16 209 28
Pest 310 32 122 45 37 302 34
  Közép-Magyarország 502 207 174 53 53 511 62

Fejér 157 58 90 19 15 169 12
Komárom-Esztergom 113 13 89 21 23 95 4
Veszprém 161 8 107 24 29 157 19
  Közép-Dunántúl 431 79 286 64 67 421 35

Gy r-Moson-Sopron 149 34 89 35 48 174 71
Vas 136 21 57 32 23 143 9
Zala 152 41 84 43 60 106 39
  Nyugat-Dunántúl 437 96 230 110 131 423 119

Baranya 106 6 84 51 32 147 12
Somogy 163 14 98 46 19 73 43
Tolna 121 14 58 23 12 105 7
  Dél-Dunántúl 390 34 240 120 63 325 62

Borsod-Abaúj-Zemplén 141 91 80 66 31 103 27
Heves 80 20 48 15 20 86 5
Nógrád 95 12 66 42 24 100 27
  Észak-Magyarország 316 123 194 123 75 289 59

Hajdú-Bihar 75 40 59 21 16 61 29
Jász-Nagykun-Szolnok 165 23 114 59 23 169 14
Szabolcs-Szatmár-Bereg 159 3 104 64 28 119 10
  Észak-Alföld 399 66 277 144 67 349 53

Bács-Kiskun 235 8 130 52 38 195 15
Békés 193 28 141 80 9 198 8
Csongrád 151 20 121 55 27 169 65
  Dél-Alföld 579 56 392 187 74 562 88

  Összesen 3 054 661 1 793 801 530 2 880 478
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83. Az önkormányzati természetbeni támogatásban részesült nonprofit szervezetek megoszlása
településtípus szerint, támogatási formánként, 2004

(%)
Településtípus Ingyenes Kedvez-

ményes
ingatlanhasználat

Kommuni
-kációs
segítség

Járm
használat

Könyvelés,
nyilván-

tartás

Szellemi
segítség-
nyújtás

Egyéb
támogatás

város 1,4 – 2,2 – – 1,5 –
városi kerület 4,9 26,5 0,7 1,0 3,0 5,7 5,9

Megyeszékhely 4,0 29,0 5,9 2,0 1,9 13,4 13,4
Többi város 29,3 26,8 30,2 23,2 20,6 37,6 35,3
Község 1000 f  felett 40,5 12,4 38,9 46,6 47,9 29,7 29,7
Község 1000 f  alatt 19,9 5,3 22,1 27,2 26,6 12,1 15,7
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

84. Az önkormányzati természetbeni támogatásban részesült nonprofit szervezetek megoszlása
megyék, régiók szerint, támogatási formánként, 2004

(%)
város, megye, régió Ingyenes Kedvez-

ményes
ingatlanhasználat

Kommuni
-kációs
segítség

Járm
használat

Könyvelés,
nyilván-

tartás

Szellemi
segítség-
nyújtás

Egyéb
támogatás

Budapest 6,3 26,5 2,9 1,0 3,0 7,3 5,9
Pest 10,1 4,8 6,8 5,6 7,0 10,3 7,1
  Közép-Magyarország 16,4 31,3 9,7 6,6 10,0 17,7 13,0

Fejér 5,1 8,8 5,0 2,4 2,8 5,9 2,5
Komárom-Esztergom 3,7 2,0 5,0 2,6 4,3 3,3 0,8
Veszprém 5,3 1,2 6,0 3,0 5,5 5,5 4,0
  Közép-Dunántúl 14,1 12,0 16,0 8,0 12,6 14,6 7,3

Gy r-Moson-Sopron 4,9 5,1 5,0 4,4 9,1 6,0 14,9
Vas 4,5 3,2 3,2 4,0 4,3 5,0 1,9
Zala 5,0 6,2 4,7 5,4 11,4 3,7 8,2
  Nyugat-Dunántúl 14,3 14,5 12,8 13,7 24,7 14,7 24,9

Baranya 3,5 0,9 4,7 6,4 6,0 5,1 2,5
Somogy 5,3 2,1 5,5 5,7 3,6 2,5 9,0
Tolna 4,0 2,1 3,2 2,9 2,3 3,6 1,5
  Dél-Dunántúl 12,8 5,1 13,4 15,0 11,9 11,3 13,0

Borsod-Abaúj-Zemplén 4,6 13,8 4,5 8,2 5,8 3,6 5,6
Heves 2,6 3,0 2,7 1,9 3,8 3,0 1,0
Nógrád 3,1 1,8 3,7 5,2 4,5 3,5 5,6
  Észak-Magyarország 10,3 18,6 10,8 15,4 14,2 10,0 12,3

Hajdú-Bihar 2,5 6,1 3,3 2,6 3,0 2,1 6,1
Jász-Nagykun-Szolnok 5,4 3,5 6,4 7,4 4,3 5,9 2,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5,2 0,5 5,8 8,0 5,3 4,1 2,1
  Észak-Alföld 13,1 10,0 15,4 18,0 12,6 12,1 11,1

Bács-Kiskun 7,7 1,2 7,3 6,5 7,2 6,8 3,1
Békés 6,3 4,2 7,6 9,9 1,7 6,9 1,7
Csongrád 4,9 3,0 6,7 6,9 5,1 5,9 13,6
  Dél-Alföld 19,0 8,5 21,9 23,3 14,0 19,6 18,4

  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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85. Az önkormányzatok részére nyújtott nonprofit szervezeti pénzügyi támogatások f bb mutatói,
településtípusok szerint, 2004

Pénzügyi támogatást kapott
önkormányzatok

A pénzügyi támogatásokTelepüléstípus

száma aránya, % összege, ezer Ft megoszlása, %
város – – – –
városi kerület 5 21,7 20 480 1,4

Megyeszékhely 3 16,7 15 761 1,1
Többi város 55 21,6 987 631 67,9
Község 1000 f  felett 170 14,7 304 748 20,9
Község 1000 f  alatt 149 8,7 126 525 8,7
  Összesen 382 12,1 1 455 145 100,0

86. Az önkormányzatok részére nyújtott nonprofit szervezeti pénzügyi támogatások f bb mutatói,
megyék, régiók szerint, 2004

Pénzügyi támogatást kapott
önkormányzatok

A pénzügyi támogatásokváros, megye, régió

száma aránya, % összege, ezer Ft megoszlása, %
Budapest 5 20,8 20 480 1,4
Pest 23 12,4 48 646 3,3
  Közép-Magyarország 28 13,3 69 126 4,8

Fejér 14 13,0 43 174 3,0
Komárom-Esztergom 22 28,9 98 818 6,8
Veszprém 43 19,8 22 702 1,6
  Közép-Dunántúl 79 19,7 164 694 11,3

Gy r-Moson-Sopron 10 5,5 18 562 1,3
Vas 19 8,8 45 761 3,1
Zala 22 8,6 95 310 6,5
  Nyugat-Dunántúl 51 7,8 159 633 11,0

Baranya 21 7,0 36 017 2,5
Somogy 7 2,9 28 041 1,9
Tolna 12 11,1 27 270 1,9
  Dél-Dunántúl 40 6,1 91 328 6,3

Borsod-Abaúj-Zemplén 42 11,8 37 462 2,6
Heves 29 24,4 30 532 2,1
Nógrád 14 10,9 23 939 1,6
  Észak-Magyarország 85 14,0 91 933 6,3

Hajdú-Bihar 21 25,6 308 075 21,2
Jász-Nagykun-Szolnok 17 21,8 24 731 1,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg 21 9,2 12 507 0,9
  Észak-Alföld 59 15,2 345 313 23,7

Bács-Kiskun 17 14,3 79 130 5,4
Békés 12 16,0 5 524 0,4
Csongrád 11 18,3 448 464 30,8
  Dél-Alföld 40 15,7 533 118 36,6

  Összesen 382 12,1 1 455 145 100,0
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87. A nonprofit szervezetek által az önkormányzatok részére végzett önkéntes munka f bb mutatói
településtípusok szerint, 2004

Az önkéntes munka becsült mennyiségeÖnkéntes munka
formájában támogatást
kapott önkormányzatok

munkaórában kifejezve pénzben kifejezve
Településtípus

száma aránya, % óra megoszlás, % ezer Ft megoszlás, %
város 1 100,0 900 0,2 900 0,2
városi kerület 11 47,8 18 884 4,8 18 638 4,5

Megyeszékhely 14 77,8 69 926 17,7 63 446 15,5
Többi város 131 51,4 100 819 25,5 104 875 25,6
Község 1000 f  felett 429 37,2 132 082 33,4 153 920 37,6
Község 1000 f  alatt 339 19,7 72 506 18,4 68 224 16,6
  Összesen 925 29,2 395 117 100,0 410 003 100,0

88. A nonprofit szervezetek által az önkormányzatok részére végzett önkéntes munka f bb mutatói
megyék, régiók szerint, 2004

Az önkéntes munka becsült mennyiségeÖnkéntes munka
formájában támogatást
kapott önkormányzatok

munkaórában kifejezve pénzben kifejezve
város, megye, régió

száma aránya, % óra megoszlás, % ezer Ft megoszlás, %
Budapest 12 50,0 19 784 5,0 19 538 4,8
Pest 67 36,0 30 704 7,8 47 477 11,6
  Közép-Magyarország 79 37,6 50 488 12,8 67 015 16,3

Fejér 45 41,7 13 208 3,3 15 646 3,8
Komárom-Esztergom 33 43,4 7 810 2,0 6 236 1,5
Veszprém 70 32,3 22 191 5,6 23 483 5,7
  Közép-Dunántúl 148 36,9 43 209 10,9 45 365 11,1

Gy r-Moson-Sopron 63 34,6 23 071 5,8 26 130 6,4
Vas 71 32,9 14 821 3,8 17 260 4,2
Zala 67 26,1 13 998 3,5 16 042 3,9
  Nyugat-Dunántúl 201 30,7 51 890 13,1 59 432 14,5

Baranya 52 17,3 17 044 4,3 16 826 4,1
Somogy 66 26,9 15 488 3,9 14 939 3,6
Tolna 34 31,5 14 420 3,6 14 600 3,6
  Dél-Dunántúl 152 23,2 46 952 11,9 46 365 11,3

Borsod-Abaúj-Zemplén 58 16,2 12 729 3,2 12 896 3,1
Heves 41 34,5 55 911 14,3 47 612 11,6
Nógrád 36 27,9 13 778 3,5 11 475 2,8
  Észak-Magyarország 135 22,3 82 418 20,9 71 983 17,5

Hajdú-Bihar 29 35,4 20 615 5,2 20 620 5,0
Jász-Nagykun-Szolnok 45 57,7 22 369 5,7 20 000 4,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg 43 18,8 23 330 5,9 19 075 4,7
  Észak-Alföld 117 30,1 66 314 16,8 59 695 14,6

Bács-Kiskun 36 30,3 11 842 3,0 15 864 3,9
Békés 30 40,0 23 759 6,0 19 654 4,8
Csongrád 27 45,0 18 245 4,6 24 630 6,0
  Dél-Alföld 93 36,6 53 846 13,6 60 148 14,7

  Összesen 925 29,2 395 117 100,0 410 003 100,0
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89. A különböz  mennyiség  önkéntes munkával támogatott önkormányzatok száma
településtípusok szerint, 2004

Az önkormányzatok száma aszerint, hogy
1 2-5 6-10 11-20 21-50 50-nél több

Településtípus

önkéntes munkanap támogatást kaptak

Összesen

város 1 – – – – – 1
városi kerület 6 3 2 – – – 11

Megyeszékhely 5 3 4 – 1 1 14
Többi város 20 36 57 6 7 5 131
Község 1000 f  felett 22 103 168 59 37 40 429
Község 1000 f  alatt – 24 117 55 71 72 339
  Összesen 54 169 348 120 116 118 925

90. A különböz  mennyiség  önkéntes munkával támogatott önkormányzatok száma megyék, régiók
szerint, 2004

Az önkormányzatok száma aszerint, hogy
1 2-5 6-10 11-20 21-50 50-nél több

város, megye, régió

önkéntes munkanap támogatást kaptak

Összesen

Budapest 7 3 2 – – – 12
Pest 8 20 27 5 4 3 67
  Közép-Magyarország 15 23 29 5 4 3 79

Fejér 2 7 23 5 5 3 45
Komárom-Esztergom – 9 13 6 5 0 33
Veszprém 3 7 25 10 13 12 70
  Közép-Dunántúl 5 23 61 21 23 15 148

Gy r-Moson-Sopron 1 13 24 9 9 7 63
Vas – 7 32 11 10 11 71
Zala – 8 20 14 12 13 67
  Nyugat-Dunántúl 1 28 76 34 31 31 201

Baranya 2 2 17 8 9 14 52
Somogy 2 8 28 10 12 6 66
Tolna 3 4 14 4 3 6 34
  Dél-Dunántúl 7 14 59 22 24 26 152

Borsod-Abaúj-Zemplén 5 12 22 6 4 9 58
Heves 4 14 10 2 5 6 41
Nógrád – 6 13 6 5 6 36
  Észak-Magyarország 9 32 45 14 14 21 135

Hajdú-Bihar 3 8 11 4 2 1 29
Jász-Nagykun-Szolnok 3 7 23 6 1 5 45
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4 11 11 5 5 7 43
  Észak-Alföld 10 26 45 15 8 13 117

Bács-Kiskun 4 10 11 6 3 2 36
Békés – 8 14 2 4 2 30
Csongrád 3 5 8 1 5 5 27
  Dél-Alföld 7 23 33 9 12 9 93

  Összesen 54 169 348 120 116 118 925
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91. A különböz  mennyiség  önkéntes munkával támogatott önkormányzatok aránya
településtípusok szerint, 2004

(%)
Az önkormányzatok aránya aszerint, hogy

1 2-5 6-10 11-20 21-50 50-nél több
Településtípus

önkéntes munkanap támogatást kaptak

Összesen

város 100,0 – – – – – 100,0
városi kerület 54,5 27,3 18,2 – – – 100,0

Megyeszékhely 35,8 21,4 28,6 – 7,1 7,1 100,0
Többi város 15,3 27,5 43,5 4,6 5,3 3,8 100,0
Község 1000 f  felett 5,1 24,0 39,2 13,8 8,6 9,3 100,0
Község 1000 f  alatt – 7,1 34,6 16,2 20,9 21,2 100,0
  Összesen 5,8 18,3 37,6 13,0 12,5 12,8 100,0

92. A különböz  mennyiség  önkéntes munkával támogatott önkormányzatok aránya megyék, régiók
szerint, 2004

(%)
Az önkormányzatok aránya aszerint, hogy

1 2-5 6-10 11-20 21-50 50-nél több
város, megye, régió

önkéntes munkanap támogatást kaptak

Összesen

Budapest 58,3 25,0 16,7 – – – 100,0
Pest 11,9 29,9 40,2 7,5 6,0 4,5 100,0
  Közép-Magyarország 19,0 29,1 36,7 6,3 5,1 3,8 100,0

Fejér 4,4 15,6 51,1 11,1 11,1 6,7 100,0
Komárom-Esztergom – 27,3 39,3 18,2 15,2 0,0 100,0
Veszprém 4,3 10,0 35,7 14,3 18,6 17,1 100,0
  Közép-Dunántúl 3,4 15,5 41,3 14,2 15,5 10,1 100,0

Gy r-Moson-Sopron 1,6 20,6 38,1 14,3 14,3 11,1 100,0
Vas – 9,9 45,0 15,5 14,1 15,5 100,0
Zala – 11,9 29,9 20,9 17,9 19,4 100,0
  Nyugat-Dunántúl 0,5 13,9 37,9 16,9 15,4 15,4 100,0

Baranya 3,8 3,8 32,8 15,4 17,3 26,9 100,0
Somogy 3,0 12,1 42,4 15,2 18,2 9,1 100,0
Tolna 8,8 11,8 41,2 11,8 8,8 17,6 100,0
  Dél-Dunántúl 4,6 9,2 38,8 14,5 15,8 17,1 100,0

Borsod-Abaúj-Zemplén 8,6 20,7 38,0 10,3 6,9 15,5 100,0
Heves 9,8 34,1 24,4 4,9 12,2 14,6 100,0
Nógrád – 16,7 36,0 16,7 13,9 16,7 100,0
  Észak-Magyarország 6,7 23,7 33,2 10,4 10,4 15,6 100,0

Hajdú-Bihar 10,3 27,6 38,0 13,8 6,9 3,4 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok 6,7 15,6 51,1 13,3 2,2 11,1 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 9,3 25,6 25,6 11,6 11,6 16,3 100,0
  Észak-Alföld 8,5 22,2 38,6 12,8 6,8 11,1 100,0

Bács-Kiskun 11,1 27,8 30,5 16,7 8,3 5,6 100,0
Békés – 26,7 46,6 6,7 13,3 6,7 100,0
Csongrád 11,1 18,5 29,7 3,7 18,5 18,5 100,0
  Dél-Alföld 7,5 24,7 35,5 9,7 12,9 9,7 100,0

  Összesen 5,8 18,3 37,6 13,0 12,5 12,8 100,0



 214

93. A helyi nonprofit szervezetekkel való kapcsolattartás hivatali formái a városi
önkormányzatoknál, településtípusonként, 2004

Önkormányzatok város városi
kerület

Megye-
székhely

Többi város Összesen

Van valamilyen formában
civil referensi munkakör

száma 1 12 15 47 75
aránya, % 100,0 52,2 83,3 18,4 25,3

Nincs ilyen munkakör
száma – 11 3 208 222
aránya, % – 47,8 16,7 81,6 74,7

Van valamilyen formában
  önkormányzati civil rendelet

száma – 8 6 30 44
aránya, % – 34,8 33,3 11,8 14,8

Nincs ilyen rendelet
száma 1 15 12 225 253
aránya, % 100,0 65,2 66,7 88,2 85,2

  Összesen
száma 1 23 18 255 297
aránya, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

94. A helyi nonprofit szervezetek nyilvántartása a városi önkormányzatoknál, településtípusonként,
2004

Megnevezés város városi
kerület

Megye-
székhely

Többi város Összesen

A nyilvántartással rendel-
  kez  önkormányzatok

száma 1 17 16 145 179
aránya, % 100,0 73,9 88,9 56,9 60,3

A nyilvántartott szervezetek
  együttes száma 926 1 737 4 598 6 790 14 051
A m köd  szervezetek
  együttes száma*           14 116 12 253 15 236 41 605
A nyilvántartási arány, % 6,6 12,3 37,5 44,6 25,2
* A halmozódás elkerülése végett a f városban m köd  nonprofit szervezeteket csak egyszer vettük számításba.

95. A helyi nonprofit szervezetek megjelenési lehet sége a városi önkormányzatok sajtójában,
településtípusonként, 2004

Önkormányzatok város városi
kerület

Megye-
székhely

Többi város Összesen

Rendszeresen
száma – 17 9 160 186
aránya, % – 73,9 49,9 62,7 62,6

Alkalmanként
száma 1 6 6 68 81
aránya, % 100,0 26,1 33,4 26,7 27,3

Nincs helyi sajtó
száma – – 3 27 30
aránya, % – – 16,7 10,6 10,1

  Összesen
száma 1 23 18 255 297
aránya, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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96. A városi önkormányzatok és a helyi nonprofit szervezetek közvetlen kapcsolattartási formái,
ezek el fordulása és részaránya településtípusonként, 2004

Önkormányzatok város városi
kerület

Megye-
székhely

Többi város Összesen

Nonprofit szervezetek meghívása a közgy lésre
Állandó jelleggel

száma 1 8 4 59 72
aránya, % 100,0 34,8 22,2 23,1 24,2

Témától függ en, esetenként
száma – 8 10 115 133
aránya, % – 34,8 55,6 45,1 44,8

Soha
száma – 7 4 81 92
aránya, % – 30,4 22,2 31,8 31,0

Intézményes egyeztet  fórum, civil tanács
ködik

száma 1 13 14 57 85
aránya, % 100,0 56,5 77,8 22,4 28,6

Nem m ködik
száma – 10 4 198 212
aránya, % – 43,5 22,2 77,6 71,4

Civil ház
ködik

száma 1 8 16 47 72
aránya, % 100,0 34,8 88,9 18,4 24,2

Nem m ködik
száma – 15 2 208 225
aránya, % – 65,2 11,1 81,6 75,8

Nonprofit szervezetek a döntésel készítésben
Részt vesznek

száma 1 20 17 185 223
aránya, % 100,0 87,0 94,4 72,5 75,1

   Éspedig a következ  formákban:
   -  Szakmai anyagok készítése

   száma 1 12 15 118 146
   aránya, % 100,0 52,2 83,3 46,3 49,2

   - Szakért i tevékenység
   száma 1 13 15 80 109
   aránya, % 100,0 56,6 83,3 31,4 36,7

   - Véleménynyilvánítás
   száma 1 14 17 128 160
   aránya, % 100,0 60,9 94,4 50,2 53,8

   - Egyeztetés
   száma 1 19 16 170 206
   aránya, % 100,0 82,6 88,9 66,6 69,4

Nem vesznek részt
száma – 3 1 70 74
aránya, % – 13,0 5,6 27,5 24,9

  Összesen
száma 1 23 18 255 297
aránya, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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97. A helyi nonprofit szervezetek részvételi gyakorisága a városi önkormányzatok döntésel készít
munkájában településtípusonként, 2004

Önkormányzatok város városi
kerület

Megye-
székhely

Többi város Összesen

Nonprofit szervezetek meghívásának gyakorisága a közgy lésre
Rendszeres

száma 1 16 12 159 188
aránya, % 100,0 69,6 66,7 62,3 63,3

Alkalomszer
száma – – 2 15 17
aránya, % – – 11,1 5,9 5,7

Soha
száma – 7 4 81 92
aránya, % – 30,4 22,2 31,8 31,0

Intézményes egyeztet  fórum, civil tanács m ködési gyakorisága
Rendszeres

száma 1 6 6 27 40
aránya, % 100,0 26,1 33,3 10,6 13,5

Alkalomszer
száma – 7 8 30 45
aránya, % – 30,4 44,5 11,8 15,2

Soha
száma – 10 4 198 212
aránya, % – 43,5 22,2 77,6 71,3

Nonprofit szervezetek részvétei gyakorisága a döntésel készítési folyamatban
Rendszeres, folyamatos

száma 1 4 6 24 35
aránya, % 100,0 17,4 33,3 9,4 11,8

Esetleges, alkalomszer
száma – 9 11 85 105
aránya, % – 39,2 61,1 33,3 35,4

Ritka, kivételes
száma – 7 – 76 83
aránya, % – 30,4 – 29,8 27,9

Soha
száma – 3 1 70 74
aránya, % – 13,0 5,6 27,5 24,9

A civil közpolitikai participáció mértéke*
Magas, intenzív

száma 1 4 9 22 36
aránya, % 100,0 17,4 49,9 8,6 12,1

Közepes, aktív
száma – 14 7 91 112
aránya, % – 60,9 38,9 35,7 37,7

Alacsony, passzív
száma – 2 1 103 106
aránya, % – 8,7 5,6 40,4 35,7

Zéró, inaktív
száma – 3 1 39 43
aránya, % – 13,0 5,6 15,3 14,5

  Összesen
száma 1 23 18 255 297
aránya, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Az el bbi három gyakorisági értékb l el állított szintetikus mutató.
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98. A helyi nonprofit szervezetek városi önkormányzatok általi támogatottsága településtípusonként,
2004

Önkormányzatok város városi
kerület

Megye-
székhely

Többi város Összesen

Nonprofit szervezetek természetbeni támogatása
Gyakori

száma – 1 1 76 78
aránya, % – 4,3 5,6 29,8 26,3

Ritka
száma 1 18 15 108 142
aránya, % 100,0 78,3 83,3 42,4 47,8

Soha
száma – 4 2 71 77
aránya, % – 17,4 11,1 27,8 25,9

Nonprofit szervezetek bevonása a közszolgáltatásba
Gyakori

száma 1 19 16 49 85
aránya, % 100,0 82,6 88,9 19,2 28,6

Ritka
száma – 4 2 73 79
aránya, % – 17,4 11,1 28,6 26,6

Soha
száma – – – 133 133
aránya, % – – – 52,2 44,8

Nonprofit szervezetek pénzügyi támogatása
Rendszeres

száma – 6 7 52 65
aránya, % – 26,1 38,9 20,4 21,9

Gyakori
száma 1 9 6 90 106
aránya, % 100,0 39,1 33,3 35,3 35,7

Ritka
száma – 8 5 100 113
aránya, % – 34,8 27,8 39,2 38,0

Soha
száma – – – 13 13
aránya, % – – – 5,1 4,4

A nonprofit szervezetek támogatottságának mértéke*
Magas, intenzív

száma 1 12 12 56 81
aránya, % 100,0 52,2 66,7 22,0 27,3

Közepes, aktív
száma – 10 6 128 144
aránya, % – 43,5 33,3 50,1 48,4

Alacsony, passzív
száma – 1 – 69 70
aránya, % – 4,3 – 27,1 23,6

Zéró, inaktív
száma – – – 2 2
aránya, % – – – 0,8 0,7

  Összesen
száma 1 23 18 255 297
aránya, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Az el bbi három gyakorisági értékb l el állított szintetikus mutató.
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99. A városi önkormányzatok száma a részvételi és támogatási intenzitás szerint, 2004

A nonprofit szervezetek támogatottságának mértéke ÖsszesenA civil közpolitikai
participáció mértéke Magas,

intenzív
Közepes, aktív Alacsony,

passzív
Zéró, inaktív

Magas, intenzív 13 17 6 – 36
Közepes, aktív 41 49 22 – 112
Alacsony, passzív 19 58 29 – 106
Zéró, inaktív 8 20 13 2 43
  Összesen 81 144 70 2 297

100. A különböz  részvételi intenzitású városi önkormányzatok megoszlása a támogatási intenzitás
szerint, 2004

(%)
A nonprofit szervezetek támogatottságának mértéke ÖsszesenA civil közpolitikai

participáció mértéke Magas,
intenzív

Közepes, aktív Alacsony,
passzív

Zéró, inaktív

Magas, intenzív 36,1 47,2 16,7 – 100,0
Közepes, aktív 36,6 43,8 19,6 – 100,0
Alacsony, passzív 17,9 54,7 27,4 – 100,0
Zéró, inaktív 18,6 46,5 30,2 4,7 100,0
  Összesen 27,3 48,4 23,6 0,7 100,0

101. A különböz  támogatási intenzitású városi önkormányzatok megoszlása a részvételi intenzitás
szerint 2004

(%)
A nonprofit szervezetek támogatottságának mértéke ÖsszesenA civil közpolitikai

participáció mértéke Magas,
intenzív

Közepes, aktív Alacsony,
passzív

Zéró, inaktív

Magas, intenzív 16,0 11,8 8,6 – 12,1
Közepes, aktív 50,6 34,0 31,4 – 37,7
Alacsony, passzív 23,5 40,3 41,4 – 35,7
Zéró, inaktív 9,9 13,9 18,6 100,0 14,5
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

102. A városi önkormányzatok megoszlása a részvételi és támogatási intenzitás szerint, 2004
(%)

A nonprofit szervezetek támogatottságának mértéke ÖsszesenA civil közpolitikai
participáció mértéke Magas,

intenzív
Közepes, aktív Alacsony,

passzív
Zéró, inaktív

Magas, intenzív 4,4 5,7 2,0 – 12,1
Közepes, aktív 13,8 16,5 7,4 – 37,7
Alacsony, passzív 6,4 19,5 9,8 – 35,7
Zéró, inaktív 2,7 6,7 4,4 0,7 14,5
  Összesen 27,3 48,5 23,6 0,7 100,0
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103. A városi önkormányzatok száma a civilekkel való kapcsolattartás típusa és településtípus
szerint, 2004

Kapcsolattípus város városi
kerület

Megye-
székhely

Többi város Összesen

Perifériális, nincs kapcsolat – – – 44 44
Participatív, részvételi – 1 – 27 28
Patrónusi, támogató – 5 2 98 105
Partnerségi, együttm köd 1 17 16 86 120
  Összesen 1 23 18 255 297

104. A különböz  típusú kapcsolatot tartó városi önkormányzatok megoszlása településtípus szerint,
2004

(%)
Kapcsolattípus város városi

kerület
Megye-
székhely

Többi város Összesen

Perifériális, nincs kapcsolat – – – 100,0 100,0
Participatív, részvételi – 3,6 – 96,4 100,0
Patrónusi, támogató – 4,8 1,9 93,3 100,0
Partnerségi, együttm köd 0,8 14,2 13,3 71,7 100,0
  Összesen 0,3 7,7 6,1 85,9 100,0

105. A városi önkormányzatok megoszlása a civilekkel való kapcsolattartás típusa szerint
településtípusonként, 2004

(%)
Kapcsolattípus város városi

kerület
Megye-
székhely

Többi város Összesen

Perifériális, nincs kapcsolat – – – 17,3 14,8
Participatív, részvételi – 4,3 – 10,6 9,4
Patrónusi, támogató – 21,7 11,1 38,4 35,4
Partnerségi, együttm köd 100,0 74,0 88,9 33,7 40,4
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

106. A városi önkormányzatok megoszlása a civilekkel való kapcsolattartás típusa és településtípus
szerint, 2004

(%)
Kapcsolattípus város városi

kerület
Megye-
székhely

Többi város Összesen

Perifériális, nincs kapcsolat – – – 14,8 14,8
Participatív, részvételi – 0,3 – 9,1 9,4
Patrónusi, támogató – 1,7 0,7 33,0 35,4
Partnerségi, együttm köd 0,3 5,7 5,4 29,0 40,4
  Összesen 0,3 7,7 6,1 85,9 100,0
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107. Városi önkormányzatok a civilekkel való kapcsolat típusa szerint, 2004

Kapcsolattípus Város
Perifériális, nincs kapcsolat  ASZÓD, BARCS, BÁTASZÉK, BATTONYA, BONYHÁD, CEGLÉD, CELL-

DÖMÖLK, CIGÁND, CSORNA, CSURGÓ, DÉVAVÁNYA, DOMBRÁD, DUNA-
VARSÁNY, FELS ZSOLCA, FERT D, GÁRDONY, HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
HEVES, KENDERES, KISBÉR, KISÚJSZÁLLÁS, KISVÁRDA, KÖRMEND,

RINCI, MOHÁCS, NAGYBAJOM, PÁSZTÓ, POLGÁR, PUTNOK, PÜSPÖK-
LADÁNY, RÁCKEVE, RÉTSÁG, SARKAD, SOLT, SZIKSZÓ, TAPOLCA, TÉG-
LÁS, TÉT, TISZACSEGE, TISZAFÖLDVÁR, TISZAKÉCSKE, TISZAVASVÁRI,
TURA, VÁC (44 város)

Participatív, részvételi BALATONALMÁDI, BALATONFÜRED, BALATONF ZF , BÁTONYTERE-
NYE, BERETTYÓÚJFALU, BERHIDA, BUDAPEST 16. KER., DUNAHARASZTI,
FEHÉRGYARMAT, FÓT, JÁSZÁROKSZÁLLÁS, KALOCSA, KUNSZENT-
MÁRTON, MARCALI, NAGYKÁTA, NAGYK RÖS, SÁROSPATAK, SÁRVÁR,
SIÓFOK, SOPRON, SZABADSZÁLLÁS, SZARVAS, SZEGHALOM, SZIGETVÁR,
TAB, TOMPA, TÖRÖKSZENTMIKLÓS, VÁSÁROSNAMÉNY (28 város)

Patrónusi, támogató ABAÚJSZÁNTÓ, ABONY, ADONY, ALBERTIRSA, BÁBOLNA, BAJA,
BAKTALÓRÁNTHÁZA, BALATONFÖLDVÁR, BALATONLELLE, BALKÁNY,
BÓLY, BORSODNÁDASD, BUDAKESZI, BUDAPEST 05. KER., 10. KER., 12.
KER., 17. KER., 19. KER., CSENGER, CSEPREG, DABAS, DERECSKE,
DEVECSER, DOROG, DUNAFÖLDVÁR, DUNAKESZI, DUNAVECSE,
EDELÉNY, ELEK, EM D, ENCS, ENYING, ERCSI, ÉRD, FÜZESGYARMAT,
GÖNC, GYÁL, GYOMAENDR D, GYÖMR , GYULA, HAJDÚHADHÁZ,
HEREND, IBRÁNY, IZSÁK, JÁNOSHALMA, KABA, KECEL,
KEREKEGYHÁZA, KISKUNMAJSA, KISTELEK, KOMÁROM, KOMLÓ,

SZEG, KUNHEGYES, KUNSZENTMIKLÓS, LÁBATLAN, LAJOSMIZSE,
LENGYELTÓTI, MÁRIAPÓCS, MEZ CSÁT, MEZ KÖVESD, MEZ TÚR,
MONOR, MÓR, MÓRAHALOM, NÁDUDVAR, NAGYATÁD, NAGYECSED,
NAGYHALÁSZ, NAGYKÁLLÓ, ÖRKÉNY, PÁPA, PÉCSVÁRAD,
PÉTERVÁSÁRA, PILISVÖRÖSVÁR, POLGÁRDI, POMÁZ, RÉPCELAK,
SAJÓSZENTPÉTER, SÁSD, SIMONTORNYA, SOLTVADKERT, SÜMEG,
SZÉCSÉNY, SZENDR , SZERENCS, SZIGETHALOM, SZOB, SZOMBATHELY,
TATABÁNYA, TISZALÖK, TOKAJ, TÖKÖL, ÚJSZÁSZ, VÁMOSPÉRCS,
VÁRPALOTA, VECSÉS, VELENCE, VERESEGYHÁZ, VÉSZT , VISEGRÁD,
ZÁHONY, ZALAKAROS, ZALALÖV , ZALASZENTGRÓT (105 város)

Partnerségi, együttm köd  AJKA, BÁCSALMÁS, BADACSONYTOMAJ, BALASSAGYARMAT, BALATON-
BOGLÁR, BALMAZÚJVÁROS, BÉKÉS, BÉKÉSCSABA, BÉLAPÁTFALVA,
BICSKE, BIHARKERESZTES, BUDAÖRS, BUDAPEST 01. KER., 02. KER., 03.
KER., 04. KER., 06. KER., 07. KER., 08. KER., 09. KER., 11. KER., 13. KER., 14.
KER., 15. KER., 18. KER., 20. KER., 21. KER., 22. KER., 23. KER., BP.

VÁROS, CSONGRÁD, DEBRECEN, DEMECSER, DOMBÓVÁR,
DUNAÚJVÁROS, EGER, ESZTERGOM, FONYÓD, FÜZESABONY, GÖD,
GÖDÖLL , GYÖNGYÖS, GY R, HAJDÚDOROG, HAJDÚNÁNÁS,
HAJDÚSÁMSON, HAJDÚSZOBOSZLÓ, HARKÁNY, HATVAN, HÉVÍZ,
HÓDMEZ VÁSÁRHELY, JÁNOSSOMORJA, JÁSZAPÁTI, JÁSZBERÉNY,
JÁSZFÉNYSZARU, KAPOSVÁR, KAPUVÁR, KARCAG, KAZINCBARCIKA,
KECSKEMÉT, KESZTHELY, KISK RÖS, KISKUNFÉLEGYHÁZA,
KISKUNHALAS, KOMÁDI, LENTI, LÉTAVÉRTES, LETENYE, MAKÓ,
MARTF , MÁTÉSZALKA, MEZ BERÉNY, MEZ HEGYES,
MEZ KOVÁCSHÁZA, MINDSZENT, MISKOLC, MOSONMAGYARÓVÁR,
NAGYKANIZSA, NAGYMAROS, NYÉKLÁDHÁZA, NYERGESÚJFALU, NYÍR-
ADONY, NYÍRBÁTOR, NYÍREGYHÁZA, OROSHÁZA, OROSZLÁNY, ÓZD,
PAKS, PANNONHALMA, PÉCEL, PÉCS, RAKAMAZ, SALGÓTARJÁN,
SÁRBOGÁRD, SÁTORALJAÚJHELY, SELLYE, SIKLÓS, SZÁZHALOMBATTA,
SZEGED, SZÉKESFEHÉRVÁR, SZEKSZÁRD, SZENTENDRE, SZENTES,
SZENTGOTTHÁRD, SZENTL RINC, SZIGETSZENTMIKLÓS, SZOLNOK,
TAMÁSI, TATA, TISZAFÜRED, TISZAÚJVÁROS, TOLNA, TÓTKOMLÓS,
TÚRKEVE, ÚJFEHÉRTÓ, VASVÁR, VESZPRÉM, VILLÁNY, ZALAEGERSZEG,
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ZIRC (120 város)
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108. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok f bb mutatóinak változása
1996 és 2000 között (1#3)

A kapcsolat formája város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Önkormányzatok száma
1996-ban 1 23 18 181 1 257 1 669 3 149
2000-ben 1 23 18 218 1 177 1 721 3 158
változás, % – – – 20,4 -6,4 3,1 0,3

Alapítványt létrehozó
  önkormányzatok száma

1996-ban 1 20 18 153 605 340 1 137
2000-ben 1 23 18 192 698 500 1 432
abszolút változás,

%
– 15,0 – 25,5 15,4 47,1 25,9

relatív változás, % – 15,0 – 4,2 23,2 42,6 25,6
köd  önkormányzati

  alapítványok száma
1996-ban 16 78 176 523 842 379 2 014
2000-ben 13 91 285 591 916 543 2 439
abszolút változás,

%
-18,8 16,7 61,9 13,0 8,8 43,3 21,1

relatív változás, % -18,8 16,7 61,9 -6,2 16,2 38,9 20,8
Nonprofit szervezetben tag
  önkormányzatok száma

1996-ban 1 11 18 155 813 923 1 921
2000-ben 1 20 18 205 820 1 057 2 121
abszolút változás,

%
– 81,8 – 32,3 0,9 14,5 10,4

relatív változás, % – 81,8 – 9,8 7,7 11,1 10,1
Szerz déses viszonyban lév
  önkormányzatok száma

1996-ban 1 11 16 57 116 137 338
2000-ben 1 19 15 96 243 258 632
abszolút változás,

%
– 72,7 -6,3 68,4 109,5 88,3 87,0

relatív változás, % – 72,7 -6,3 39,8 123,7 82,6 86,4
Szerz déses viszonyban lév
  nonprofit szervezetek száma

1996-ban 57 47 258 127 191 225 905
2000-ben 128 179 111 364 485 399 1 666
abszolút változás,

%
124,6 280,9 -57,0 186,6 153,9 77,3 84,1

relatív változás, % 124,6 280,9 -57,0 138,0 171,2 72,0 83,6
Pézügyi támogatást nyújtó
  önkormányzatok száma

1996-ban 1 23 18 180 926 896 2 044
2000-ben 1 23 18 212 902 863 2 019
abszolút változás,

%
– – – 17,8 -2,6 -3,7 -1,2

relatív változás, % – – – -2,2 4,0 -6,6 -1,5
Pézügyi támogatásban
  részesült nonprofit
  szervezetek száma

1996-ban 976 977 1 876 3 146 3 644 1 979 12 598
2000-ben 354 1 061 2 410 4 109 4 751 2 329 15 014
abszolút változás, -63,7 8,6 28,5 30,6 30,4 17,7 19,2
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%
relatív változás, % -63,7 8,6 28,5 8,4 39,2 14,1 18,8

* A halmozódás elkerülése végett a f városban m köd  nonprofit szervezeteket csak egyszer vettük számításba.
Megjegyzés: Az abszolút változás a 2000-s és az 1996-os évek értékeinek változása százalékban kifejezve.
                     A relatív változás az el bbi hányadosnak a településszám változásával súlyozott aránya.
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109. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok f bb mutatóinak változása
1996 és 2000 között (2#3)

A kapcsolat formája város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Pénzügyi támogatásban
  részesült nonprofit
  szervezetek aránya*, %

1996-ban 14,6 17,1 28,1 39,0 66,2 26,3
2000-ben 11,5 22,8 33,4 54,6 71,7 31,8
abszolút változás,

%
-21,2 33,3 18,9 40,0 8,3 20,9

relatív változás, % -21,2 33,3 -1,3 49,5 5,0 20,6
A pénzügyi támogatás ösz-
  szege, folyó áron, millió Ft

1996-ban 761,8 801,5 1 328,7 2 020,4 1 073,0 185,2 6 170,6
2000-ben 2 073,9 2 360,6 2 028,7 5 321,3 1 909,1 295,0 13 988,6
abszolút változás,

%
172,2 194,5 52,7 163,4 77,9 59,3 126,7

relatív változás, % 172,2 194,5 52,7 118,7 90,0 54,5 126,1
A pénzügyi támogatás ösz-
  szege, 1996-os változatlan
  áron*, millió Ft

1996-ban 761,8 801,5 1 328,7 2 020,4 1 073,0 185,2 6 170,6
2000-ben 1 270,0 1 445,6 1 242,3 3 258,6 1 169,1 180,6 8 566,2
abszolút változás,

%
66,7 80,4 -6,5 61,3 9,0 -2,5 38,8

relatív változás, % 66,7 80,4 -6,5 33,9 16,4 -5,4 38,4
Egy támogatott szervezetre
  jutó pénzügyi támogatás
  összege, folyó áron, ezer Ft

1996-ban 781 820 708 642 294 94 490
2000-ben 5 828 2 224 841 1 295 401 126 931
abszolút változás,

%
646,2 171,2 18,8 101,7 36,4 34,0 90,0

relatív változás, % 646,2 171,2 18,8 67,5 45,7 30,0 89,5
Egy támogatott szervezetre
  jutó pénzügyi támogatás
  összege, 1996-os válto-
  zatlan áron*, ezer Ft

1996-ban 781 820 708 642 294 94 490
2000-ben 3 569 1 362 515 793 246 77 570
abszolút változás,

%
357,0 66,1 -27,3 23,5 -16,3 -18,1 16,3

relatív változás, % 357,0 66,1 -27,3 2,6 -10,6 -20,6 16,0
A pénzügyi támogatás
aránya
  az önkormányzat
  bevételéhez képest, ‰

1996-ban 5,6 6,2 7,3 7,2 5,8 4,0 6,4
2000-ben 7,5 10,1 6,7 10,3 5,6 3,0 7,9
abszolút változás,

%
33,9 62,9 -8,2 43,1 -3,4 -25,0 23,4

relatív változás, % 33,9 62,9 -8,2 18,8 3,1 -27,3 23,1
Természetbeni támogatást
  nyújtó önkormányzatok
  száma
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1996-ban 1 12 15 100 321 187 636
2000-ben 1 19 18 184 528 369 1 119
abszolút változás,

%
– 58,3 20,0 84,0 64,5 97,3 75,9

relatív változás, % – 58,3 20,0 52,8 75,7 91,4 75,4
* Megjegyzés: A fogyasztói árindex változása (infláció) 1996 és 2000 között 63,3% volt.
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110. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok f bb mutatóinak változása
1996 és 2000 között (3#3)

A kapcsolat formája város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Ingyenes
ingatlanhasználatra
  jogosult nonprofit
  szervezetek száma

1996-ban 4 16 42 317 603 159 1 141
2000-ben 46 138 217 865 1 036 415 2 717
abszolút változás,

%
1 050,0 762,5 416,7 172,9 71,8 161,0 138,1

relatív változás, % 1 050,0 762,5 416,7 126,6 83,5 153,1 137,4
Kedvezményes ingatlan-
  bérletre jogosult nonprofit
  szervezetek száma

1996-ban 2 10 65 76 30 15 198
2000-ben 3 67 119 234 80 34 537
abszolút változás,

%
50,0 570,0 83,1 207,9 166,7 126,7 171,2

relatív változás, % 50,0 570,0 83,1 155,6 184,8 119,8 170,4
Kommunikációs segítségben
  részesült nonprofit
  szervezetek száma

1996-ban 2 19 29 115 238 79 482
2000-ben 40 42 271 599 592 318 1 862
abszolút változás,

%
1 900,0 121,1 834,5 420,9 148,7 302,5 286,3

relatív változás, % 1 900,0 121,1 834,5 332,5 165,6 290,4 285,2
Járm használatra jogosult
  nonprofit szervezetek száma

1996-ban – 4 6 53 220 71 354
2000-ben – – 39 243 323 126 731
abszolút változás,

%
– -100,0 550,0 358,5 46,8 77,5 106,5

relatív változás, % – -100,0 550,0 280,7 56,8 72,1 105,9
Könyvelési, nyilvántartási
  segítségben részesült
  nonprofit szervezetek száma

1996-ban – 16 10 90 96 44 256
2000-ben 41 12 41 317 244 130 785
abszolút változás,

%
x -25,0 310,0 252,2 154,2 195,5 206,6

relatív változás, % x -25,0 310,0 192,4 171,4 186,5 205,8
Szellemi segítségben részesült
  nonprofit szervezetek száma

1996-ban – 47 48 250 236 112 693
2000-ben 40 88 845 1 210 583 257 3 023
abszolút változás,

%
x 87,2 1 660,4 384,0 147,0 129,5 336,2

relatív változás, % x 87,2 1 660,4 301,9 163,8 122,5 335,0
Egyéb természetbeni
  támogatásban részesült
  nonprofit szervezetek száma

1996-ban – 1 5 24 84 15 129
2000-ben 8 1 100 121 146 66 442
abszolút változás, x – 1 900,0 404,2 73,8 340,0 242,6
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%
relatív változás, % x – 1 900,0 318,6 85,6 326,7 241,7

Kapcsolattal nem rendelkez
  önkormányzatok száma

1996-ban – – – – 220 667 887
2000-ben – – – 1 101 552 654
abszolút változás,

%
– – – x -54,1 -17,2 -26,3

relatív változás, % – – – x -51,0 -19,7 -26,5
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111. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok f bb mutatóinak változása
2000 és 2004 között (1#3)

A kapcsolat formája város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Önkormányzatok száma
2000-ben 1 23 18 218 1 177 1 721 3 158
2004-ben 1 23 18 255 1 154 1 717 3 168
változás, % – – – 17,0 -2,0 -0,2 0,3

Alapítványt létrehozó
  önkormányzatok száma

2000-ben 1 23 18 192 698 500 1 432
2004-ben 1 22 18 216 655 564 1 476
abszolút változás,

%
– -4,3 – 12,5 -6,2 12,8 3,1

relatív változás, % – -4,3 – -3,8 -4,3 13,1 2,7
köd  önkormányzati

  alapítványok száma
2000-ben 13 91 285 591 916 543 2 439
2004-ben 21 97 187 611 870 618 2 404
abszolút változás,

%
61,5 6,6 -34,4 3,4 -5,0 13,8 -1,4

relatív változás, % 61,5 6,6 -34,4 -11,6 -3,1 14,1 -1,7
Nonprofit szervezetben tag
  önkormányzatok száma

2000-ben 1 20 18 205 820 1 057 2 121
2004-ben 1 19 17 221 720 936 1 914
abszolút változás,

%
– -5,0 -5,6 7,8 -12,2 -11,4 -9,8

relatív változás, % – -5,0 -5,6 -7,8 -10,4 -11,2 -10,0
Szerz déses viszonyban lév
  önkormányzatok száma

2000-ben 1 19 15 96 243 258 632
2004-ben 1 23 18 122 268 270 702
abszolút változás,

%
– 21,1 20,0 27,1 10,3 4,7 11,1

relatív változás, % – 21,1 20,0 8,6 12,5 4,9 10,7
Szerz déses viszonyban lév
  nonprofit szervezetek száma

2000-ben 128 179 111 364 485 399 1 666
2004-ben 138 234 265 584 653 484 2 358
abszolút változás,

%
7,8 30,7 138,7 60,4 34,6 21,3 41,5

relatív változás, % 7,8 30,7 138,7 37,2 37,3 21,6 41,1
Pénzügyi támogatást nyújtó
  önkormányzatok száma

2000-ben 1 23 18 212 902 863 2 019
2004-ben 1 23 18 247 993 1 230 2 512
abszolút változás,

%
– – – 16,5 10,1 42,5 24,4

relatív változás, % – – – -0,4 12,3 42,9 24,0
Pénzügyi támogatásban
  részesült nonprofit
  szervezetek száma

2000-ben 354 1 061 2 410 4 109 4 751 2 329 15 014
2004-ben 895 2 051 5 244 7 074 6 703 4 518 26 485
abszolút változás, 152,8 93,3 117,6 72,2 41,1 94,0 76,4
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%
relatív változás, % 152,8 93,3 117,6 47,2 43,9 94,4 75,8

* A halmozódás elkerülése végett a f városban m köd  nonprofit szervezeteket csak egyszer vettük számításba.
Megjegyzés: Az abszolút változás a 2004-es és a 2000-es évek értékeinek változása százalékban kifejezve.
                     A relatív változás az el bbi hányadosnak a településszám változásával súlyozott aránya.
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112. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok f bb mutatóinak változása
2000 és 2004 között (2#3)

A kapcsolat formája város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Pénzügyi támogatásban
  részesült nonprofit
  szervezetek aránya*, %

2000-ben 11,5 22,8 33,4 54,6 71,7 31,8
2004-ben 20,9 42,8 46,4 67,7 122,6 48,0
abszolút változás,

%
81,7 87,7 38,9 24,0 71,0 50,9

relatív változás, % 81,7 87,7 18,8 26,5 71,4 50,5
A pénzügyi támogatás ösz-
  szege, folyó áron, millió Ft

2000-ben 2 073,9 2 360,6 2 028,7 5 321,3 1 909,1 295,0 13 988,6
2004-ben 3 477,0 4 569,8 7 046,6 9 392,8 3 961,8 808,1 29 256,1
abszolút változás,

%
67,7 93,6 247,3 76,5 107,5 173,9 109,1

relatív változás, % 67,7 93,6 247,3 50,9 111,7 174,6 108,5
A pénzügyi támogatás ösz-
  szege, 2000-es változatlan
  áron*, millió Ft

2000-ben 2 073,9 2 360,6 2 028,7 5 321,3 1 909,1 295,0 13 988,6
2004-ben 2 704,2 3 554,1 5 480,4 7 305,1 3 081,2 628,5 22 753,5
abszolút változás,

%
30,4 50,6 170,1 37,3 61,4 113,1 62,7

relatív változás, % 30,4 50,6 170,1 17,4 64,6 113,5 62,1
Egy támogatott szervezetre
  jutó pénzügyi támogatás
  összege, folyó áron, ezer Ft

2000-ben 5 828 2 224 841 1 295 401 126 931
2004-ben 3 884 2 228 1 343 1 327 591 178 1 104
abszolút változás,

%
-33,4 0,2 59,7 2,5 47,4 41,3 18,6

relatív változás, % -33,4 0,2 59,7 -12,4 50,3 41,6 18,2
Egy támogatott szervezetre
  jutó pénzügyi támogatás
  összege, 2000-es válto-
  zatlan áron*, ezer Ft

2000-ben 5 828 2 224 841 1 295 401 126 931
2004-ben 3 021 1 733 1 044 1 032 460 138 859
abszolút változás,

%
-48,2 -22,1 24,1 -20,3 14,7 9,5 -7,7

relatív változás, % -48,2 -22,1 24,1 -31,9 17,0 9,8 -8,0
A pénzügyi támogatás
aránya
  az önkormányzat
  bevételéhez képest, ‰

2000-ben 7,5 10,1 6,7 10,3 5,6 3,0 7,9
2004-ben 10,3 13,3 15,2 11,1 8,4 5,0 11,1
abszolút változás,

%
37,3 31,7 126,9 7,8 50,0 66,7 40,5

relatív változás, % 37,3 31,7 126,9 -7,9 53,0 67,1 40,1
Természetbeni támogatást
  nyújtó önkormányzatok
  száma
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2000-ben 1 19 18 184 528 369 1 119
2004-ben 1 19 16 184 569 493 1 282
abszolút változás,

%
– – -11,1 – 7,8 33,6 14,6

relatív változás, % – – -11,1 -14,5 9,9 33,9 14,2
* Megjegyzés: A fogyasztói árindex változása (infláció) 2000 és 2004 között 28,5% volt.
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113. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok f bb mutatóinak változása
2000 és 2004 között (3#3)

A kapcsolat formája város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Ingyenes
ingatlanhasználatra
  jogosult nonprofit
  szervezetek száma

2000-ben 46 138 217 865 1 036 415 2 717
2004-ben 43 149 122 896 1 235 609 3 054
abszolút változás,

%
-6,5 8,0 -43,8 3,6 19,2 46,7 12,4

relatív változás, % -6,5 8,0 -43,8 -11,4 21,6 47,1 12,0
Kedvezményes ingatlan-
  bérletre jogosult nonprofit
  szervezetek száma

2000-ben 3 67 119 234 80 34 537
2004-ben – 175 192 177 82 35 661
abszolút változás,

%
-100,0 161,2 61,3 -24,4 2,5 2,9 23,1

relatív változás, % -100,0 161,2 61,3 -35,3 4,5 3,2 22,7
Kommunikációs segítségben
  részesült nonprofit
  szervezetek száma

2000-ben 40 42 271 599 592 318 1 862
2004-ben 40 12 106 541 698 396 1 793
abszolút változás,

%
– -71,4 -60,9 -9,7 17,9 24,5 -3,7

relatív változás, % – -71,4 -60,9 -22,8 20,3 24,8 -4,0
Járm használatra jogosult
  nonprofit szervezetek száma

2000-ben – – 39 243 323 126 731
2004-ben – 8 16 186 373 218 801
abszolút változás,

%
– x -59,0 -23,5 15,5 73,0 9,6

relatív változás, % – x -59,0 -34,6 17,8 73,4 9,2
Könyvelési, nyilvántartási
  segítségben részesült
  nonprofit szervezetek száma

2000-ben 41 12 41 317 244 130 785
2004-ben – 16 10 109 254 141 530
abszolút változás,

%
-100,0 33,3 -75,6 -65,6 4,1 8,5 -32,5

relatív változás, % -100,0 33,3 -75,6 -70,6 6,2 8,7 -32,7
Szellemi segítségben részesült
  nonprofit szervezetek száma

2000-ben 40 88 845 1210 583 257 3 023
2004-ben 44 165 386 1083 854 348 2 880
abszolút változás,

%
10 87,5 -54,3 -10,5 46,5 35,4 -4,7

relatív változás, % 10 87,5 -54,3 -23,5 49,4 35,7 -5
Egyéb természetbeni
  támogatásban részesült
  nonprofit szervezetek száma

2000-ben 8 1 100 121 146 66 442
2004-ben – 28 64 169 142 75 478
abszolút változás, -100,0 2 700,0 -36,0 39,7 -2,7 13,6 8,1
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%
relatív változás, % -100,0 2 700,0 -36,0 19,4 -0,8 13,9 7,8

Kapcsolattal nem rendelkez
  önkormányzatok száma

2000-ben – – – 1 101 552 654
2004-ben – – – – 59 321 380
abszolút változás,

%
– – – -100,0 -41,6 -41,8 -41,9

relatív változás, % – – – -100,0 -40,4 -41,7 -42,1
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114. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok f bb mutatóinak változása
1996 és 2004 között (1#3)

A kapcsolat formája város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Önkormányzatok száma
1996-ban 1 23 18 181 1 257 1 669 3 149
2004-ben 1 23 18 255 1 154 1 717 3 168
változás, % – – – 40,9 -8,2 2,9 0,6

Alapítványt létrehozó
  önkormányzatok száma

1996-ban 1 20 18 153 605 340 1 137
2004-ben 1 22 18 216 655 564 1 476
abszolút változás,

%
– 10,0 – 41,2 8,3 65,9 29,8

relatív változás, % – 10,0 – 0,2 17,9 61,2 29,0
köd  önkormányzati

  alapítványok száma
1996-ban 16 78 176 523 842 379 2 014
2004-ben 21 97 187 611 870 618 2 404
abszolút változás,

%
31,3 24,4 6,3 16,8 3,3 63,1 19,4

relatív változás, % 31,3 24,4 6,3 -17,1 12,5 58,5 18,6
Nonprofit szervezetben tag
  önkormányzatok száma

1996-ban 1 11 18 155 813 923 1 921
2004-ben 1 19 17 221 720 936 1 914
abszolút változás,

%
– 72,7 -5,6 42,6 -11,4 1,4 -0,4

relatív változás, % – 72,7 -5,6 1,2 -3,5 -1,4 -1,0
Szerz déses viszonyban lév
  önkormányzatok száma

1996-ban 1 11 16 57 116 137 338
2004-ben 1 23 18 122 268 270 702
abszolút változás,

%
– 109,1 12,5 114,0 131,0 97,1 107,7

relatív változás, % – 109,1 12,5 51,9 151,7 91,6 106,4
Szerz déses viszonyban lév
  nonprofit szervezetek száma

1996-ban 57 47 258 127 191 225 905
2004-ben 138 234 265 584 653 484 2 358
abszolút változás,

%
142,1 397,9 2,7 359,8 241,9 115,1 160,6

relatív változás, % 142,1 397,9 2,7 226,4 272,4 109,1 159,0
Pénzügyi támogatást nyújtó
  önkormányzatok száma

1996-ban 1 23 18 180 926 896 2 044
2004-ben 1 23 18 247 993 1 230 2 512
abszolút változás,

%
– – – 37,2 7,2 37,3 22,9

relatív változás, % – – – -2,6 16,8 33,4 22,2
Pénzügyi támogatásban
  részesült nonprofit
  szervezetek száma

1996-ban 976 977 1 876 3 146 3 644 1 979 12 598
2004-ben 895 2 051 5 244 7 074 6 703 4 518 26 485
abszolút változás, -8,3 109,9 179,5 124,9 83,9 128,3 110,2
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%
relatív változás, % -8,3 109,9 179,5 59,6 100,4 121,9 109,0

* A halmozódás elkerülése végett a f városban m köd  nonprofit szervezeteket csak egyszer vettük számításba.
Megjegyzés: Az abszolút változás a 2004-es és az 1996-os évek értékeinek változása százalékban kifejezve.
                     A relatív változás az el bbi hányadosnak a településszám változásával súlyozott aránya.
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115. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok f bb mutatóinak változása
1996 és 2004 között (2#3)

A kapcsolat formája város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Pénzügyi támogatásban
  részesült nonprofit
  szervezetek aránya*, %

1996-ban 14,6 17,1 28,1 39,0 66,2 26,3
2004-ben 20,9 42,8 46,4 67,7 122,6 48,0
abszolút változás,

%
43,2 150,3 65,1 73,6 85,2 82,5

relatív változás, % 43,2 150,3 17,2 89,1 80,0 81,4
A pénzügyi támogatás ösz-
  szege, folyó áron, millió Ft

1996-ban 761,8 801,5 1 328,7 2 020,4 1073,0 185,2 6 170,6
2004-ben 3477,0 4569,8 7046,6 9392,8 3961,8 808,1 29 256,1
abszolút változás,

%
356,4 470,2 430,3 364,9 269,2 336,3 374,1

relatív változás, % 356,4 470,2 430,3 230,0 302,2 324,1 371,3
A pénzügyi támogatás ösz-
  szege, 1996-os változatlan
  áron*, millió Ft

1996-ban 761,8 801,5 1 328,7 2 020,4 1 073,0 185,2 6 170,6
2004-ben 1 655,8 2 176,2 3 355,7 4 473,0 1 886,7 384,8 13 932,3
abszolút változás,

%
117,4 171,5 152,6 121,4 75,8 107,8 125,8

relatív változás, % 117,4 171,5 152,6 57,1 91,5 102,0 124,4
Egy támogatott szervezetre
  jutó pénzügyi támogatás
  összege, folyó áron, ezer Ft

1996-ban 781 820 708 642 294 94 490
2004-ben 3 884 2 228 1 343 1 327 591 178 1 104
abszolút változás,

%
397,3 171,7 89,7 106,7 101,0 89,4 125,3

relatív változás, % 397,3 171,7 89,7 46,7 119,0 84,1 124,0
Egy támogatott szervezetre
  jutó pénzügyi támogatás
  összege, 1996-os válto-
  zatlan áron*, ezer Ft

1996-ban 781 820 708 642 294 94 490
2004-ben 1 850 1 061 640 632 281 85 526
abszolút változás,

%
136,9 29,4 -9,6 -1,6 -4,4 -9,6 7,3

relatív változás, % 136,9 29,4 -9,6 -30,1 4,1 -12,1 6,7
A pénzügyi támogatás
aránya
  az önkormányzat
  bevételéhez képest, ‰

1996-ban 5,6 6,2 7,3 7,2 5,8 4,0 6,4
2004-ben 10,3 13,3 15,2 11,1 8,4 5,0 11,1
abszolút változás,

%
83,9 114,5 108,2 54,2 44,8 25,0 73,4

relatív változás, % 83,9 114,5 108,2 9,4 57,8 21,5 72,4
Természetbeni támogatást
  nyújtó önkormányzatok
  száma
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1996-ban 1 12 15 100 321 187 636
2004-ben 1 19 16 184 569 493 1 282
abszolút változás,

%
– 58,3 6,7 84,0 77,3 163,6 101,6

relatív változás, % – 58,3 6,7 30,6 93,1 156,3 100,4
* Megjegyzés: A fogyasztói árindex változása (infláció) 1996 és 2004 között 109,9% volt.
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116. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok f bb mutatóinak változása
1996 és 2004 között (3#3)

A kapcsolat formája város F városi
kerület

Megye-
székhely

Többi
város

Község
1000 f

felett

Község
1000 f

alatt

Összesen

Ingyenes
ingatlanhasználatra
  jogosult nonprofit
  szervezetek száma

1996-ban 4 16 42 317 603 159 1 141
2004-ben 43 149 122 896 1 235 609 3 054
abszolút változás,

%
975,0 831,3 190,5 182,6 104,8 283,0 167,7

relatív változás, % 975,0 831,3 190,5 100,6 123,1 272,3 166,1
Kedvezményes ingatlan-
  bérletre jogosult nonprofit
  szervezetek száma

1996-ban 2 10 65 76 30 15 198
2004-ben – 175 192 177 82 35 661
abszolút változás,

%
-100,0 1 650,0 195,4 132,9 173,3 133,3 233,8

relatív változás, % -100,0 1 650,0 195,4 65,3 197,7 126,8 231,8
Kommunikációs segítségben
  részesült nonprofit
  szervezetek száma

1996-ban 2 19 29 115 238 79 482
2004-ben 40 12 106 541 698 396 1 793
abszolút változás,

%
1 900,0 -36,8 265,5 370,4 193,3 401,3 272,0

relatív változás, % 1 900,0 -36,8 265,5 233,9 219,5 387,3 269,8
Járm használatra jogosult
  nonprofit szervezetek száma

1996-ban – 4 6 53 220 71 354
2004-ben – 8 16 186 373 218 801
abszolút változás,

%
– 100,0 166,7 250,9 69,5 207,0 126,3

relatív változás, % – 100,0 166,7 149,1 84,7 198,5 124,9
Könyvelési, nyilvántartási
  segítségben részesült
  nonprofit szervezetek száma

1996-ban – 16 10 90 96 44 256
2004-ben – 16 10 109 254 141 530
abszolút változás,

%
– – – 21,1 164,6 220,5 107,0

relatív változás, % – – – -14,0 188,2 211,5 105,8
Szellemi segítségben részesült
  nonprofit szervezetek száma

1996-ban – 47 48 250 236 112 693
2004-ben 44 165 386 1 083 854 348 2 880
abszolút változás,

%
– 251,1 704,2 333,2 261,9 210,7 315,6

relatív változás, % – 251,1 704,2 207,5 294,2 202,0 313,1
Egyéb természetbeni
  támogatásban részesült
  nonprofit szervezetek száma

1996-ban – 1 5 24 84 15 129
2004-ben – 28 64 169 142 75 478
abszolút változás, – 2 700,0 1 180,0 604,2 69,0 400,0 270,5
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%
relatív változás, % – 2 700,0 1 180,0 399,8 84,1 386,0 268,3

Kapcsolattal nem rendelkez
  önkormányzatok száma

1996-ban – – – – 220 667 887
2004-ben – – – – 59 321 380
abszolút változás,

%
– – – – -73,2 -51,9 -57,2

relatív változás, % – – – – -70,8 -53,2 -57,4
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117. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások legfontosabb mutatói, 1993–2007

Megnevezés 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007

Az összes pénzügyi támogatás
  össszege folyóáron (millió Ft) 5 145,1 6 479,5 13 302,1 28 396,5 50 698,8 55 798,5 60 700,8

1993. évi árszinten 5 145,1 4 254,4 5 973,3 9 236,7 13 697,8 13 638,4 13 221,5
  változása folyóáron (%) 100,0 125,9 258,5 551,9 985,4 1 084,5 1 179,8

reálértékben 100,0 82,7 116,1 179,5 266,2 265,1 257,0
  aránya a szektor teljes bevé-

teléhez képest (%) 4,3 3,6 4,7 5,7 6,9 6,5 6,3

Az összes pályázati úton nyújtott támogatás
  össszege folyóáron (millió Ft) 651,9 747,2 1 420,7 2 957,7 5 163,2 5 303,4 4 729,7

1993. évi árszinten 651,9 490,6 638,0 962,1 1 395,0 1 296,3 1 030,2
  változása folyóáron (%) 100,0 114,6 217,9 453,7 792,0 813,5 725,5

reálértékben (%) 100,0 75,3 97,9 147,6 214,0 198,8 158,0
  aránya az összes támogatás-

hoz képest (%) 12,7 11,5 10,7 10,4 10,2 9,5 7,8

A pénzügyi támogatásokban részesült szervezetek
  száma 9 022 10 454 12 351 15 447 18 190 18 692 20 026
  számának változása (%) 100,0 115,9 136,9 171,2 201,6 207,2 222,0
  aránya (%) 26,0 24,4 26,1 32,8 34,3 33,0 32,1

Az egy szervezetre jutó pénzügyi támogatás
  össszege folyóáron (ezer Ft) 570 620 1 077 1 838 2 787 2 985 3 031

1993. évi árszinten 570 407 484 598 753 730 660
  változása folyóáron (%) 100,0 108,8 188,9 322,5 488,9 523,7 531,8

reálértékben (%) 100,0 71,4 84,9 104,9 132,1 128,1 115,8

Teljes támogatási index (%)* 100,0 91,0 107,8 134,0 163,2 162,9 160,3

  * Teljes támogatási index: A támogatott szervezetek számának és az egy szervezetre jutó támogatás reálértékének százalékban
                                             kifejezett változásának mértani átlaga.
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118. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások összege szervezeti forma szerint, 1993–2007
(millió Ft)

Szervezeti forma 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Alapítvány 1 538,1 1 391,8 2 605,6 6 510,2 9 512,7 6 831,2 9 340,7
Közalapítvány – 284,2 776,1 2 288,4 2 936,0 3 987,6 3 470,5
Egyesület 3 600,7 4 641,7 7 068,0 10 907,4 15 768,2 16 968,2 17 740,7
Köztestület – 3,6 19,5 19,6 22,3 74,7 49,0
Szakszervezet 4,3 2,3 4,8 148,2 11,2 40,0 29,5
Szakmai, munkáltatói
  érdekképviselet 2,0 10,6 13,9 118,8 184,9 493,6 146,3
Közhasznú társaság – 135,0 2 792,3 8 366,0 22 212,0 27 374,2 29 866,3
Nonprofit intézmény – 10,3 21,9 37,9 51,5 23,7 27,9
Egyesülés – – – – – 5,3 29,9
  Összesen 5 145,1 6 479,5 13 302,1 28 396,5 50 698,8 55 798,5 60 700,8

119. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások megoszlása szervezeti forma szerint, 1993-2007
(%)

Szervezeti forma 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Alapítvány 29,9 21,5 19,6 22,9 18,8 12,2 15,4
Közalapítvány – 4,4 5,8 8,1 5,8 7,1 5,7
Egyesület 70,0 71,5 53,2 38,4 31,1 30,4 29,2
Köztestület – 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Szakszervezet 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0
Szakmai, munkáltatói
  érdekképviselet 0,0 0,2 0,1 0,4 0,4 0,9 0,2
Közhasznú társaság – 2,1 21,0 29,5 43,8 49,2 49,4
Nonprofit intézmény – 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
Egyesülés – – – – – 0,0 0,0
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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120. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások összege szervezeti forma szerint, 1993-2007
(millió Ft)

Szervezeti forma 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Alapítvány 194,7 210,7 280,5 834,6 1 283,7 1 105,0 873,6
Közalapítvány – 2,0 81,1 39,5 92,6 96,5 118,2
Egyesület 455,9 531,2 754,4 1 627,8 2 489,7 2 808,4 3 022,3
Köztestület – 1,7 0,2 1,8 11,7 7,8 1,8
Szakszervezet 0,5 – 0,2 3,9 2,1 2,2 3,1
Szakmai, munkáltatói
  érdekképv. 0,8 1,1 1,7 56,8 34,2 114,8 51,6
Közhasznú társaság – – 297,7 387,0 1 237,2 1 167,4 653,2
Nonprofit intézménye – 0,5 4,9 6,3 12,0 1,3 2,6
Egyesülés – – – – – – 3,3
  Összesen 651,9 747,2 1 420,7 2 957,7 5 163,2 5 303,4 4 729,7

121. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások megoszlása szervezeti forma szerint, 1993-2007
(%)

Szervezeti forma 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Alapítvány 29,9 28,2 19,7 28,2 24,9 20,8 18,5
Közalapítvány – 0,3 5,7 1,3 1,8 1,8 2,5
Egyesület 69,9 71,1 53,2 55,1 48,2 53,1 63,8
Köztestület – 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0
Szakszervezet 0,1 – 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Szakmai, munkáltatói
  érdekképv. 0,1 0,1 0,1 1,9 0,7 2,2 1,1
Közhasznú társaság – – 21,0 13,1 24,0 22,0 13,8
Nonprofit intézménye – 0,1 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1
Egyesülés – – – – – – 0,1
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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122. A pályázati úton nyert támogatások aránya az összes önkormányzati támogatáshoz viszonyítva  szervezeti forma szerint, 1993-2007
(%)

Szervezeti forma 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Alapítvány 12,7 15,1 10,8 12,8 13,5 16,2 9,4
Közalapítvány – 0,7 10,5 1,7 3,2 2,4 3,4
Egyesület 12,7 11,4 10,7 14,9 15,8 16,6 17,0
Köztestület – 46,5 1,0 9,1 52,4 10,5 3,8
Szakszervezet 11,9 3,3 6,0 2,7 18,5 5,4 9,9
Szakmai, munkáltatói
  érdekképv. 41,7 10,5 12,3 47,9 18,5 23,2 35,3
Közhasznú társaság – – 10,7 4,6 5,6 4,3 2,2
Nonprofit intézménye – 4,4 22,3 16,7 23,2 5,6 9,3
Egyesülés – – – – – – 11,1
  Összesen 12,7 11,5 10,7 10,4 10,2 9,5 7,8

123. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k száma  szervezeti forma szerint, 1993–2007

Szervezeti forma 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Alapítvány 1 814 1 920 2 771 4 034 4 263 4 039 4 239
Közalapítvány – 183 369 525 593 635 638
Egyesület 7 114 8 178 8 913 10 158 12 518 13 095 14 220
Köztestület – 16 14 27 38 62 23
Szakszervezet 67 48 50 83 51 42 31
Szakmai, munkáltatói
  érdekképviselet 27 68 53 201 220 259 287
Közhasznú társaság – 34 160 388 489 550 575
Nonprofit intézmény – 7 21 31 18 7 7
Egyesülés – – – – – 3 6
  Összesen 9 022 10 454 12 351 15 447 18 190 18 692 20 026
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124. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k  megoszlása szervezeti forma szerint, 1993-2007
(%)

Szervezeti forma 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Alapítvány 20,1 18,4 22,4 26,1 23,4 21,6 21,2
Közalapítvány – 1,8 3,0 3,4 3,3 3,4 3,2
Egyesület 78,9 78,0 72,2 65,8 68,8 70,2 71,0
Köztestület – 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1
Szakszervezet 0,7 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2
Szakmai, munkáltatói
  érdekképviselet 0,3 0,7 0,4 1,3 1,2 1,4 1,4
Közhasznú társaság – 0,3 1,3 2,5 2,7 2,9 2,9
Nonprofit intézmény – 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0
Egyesülés – – – – – 0,0 0,0
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

125. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k aránya szervezeti forma szerint, 1993-2007
(%)

Szervezeti forma 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Alapítvány 15,3 12,6 15,6 21,8 21,6 19,6 19,2
Közalapítvány – 39,9 44,1 44,9 41,3 39,7 38,5
Egyesület 35,4 35,8 35,9 45,3 47,4 45,7 43,5
Köztestület – 6,6 3,0 5,7 7,7 12,7 4,7
Szakszervezet 3,4 2,3 3,0 6,5 4,3 3,8 2,7
Szakmai, munkáltatói
  érdekképviselet 3,7 3,8 4,1 8,7 9,0 10,5 11,4
Közhasznú társaság – 18,7 31,7 43,7 40,0 35,6 34,0
Nonprofit intézmény – 14,1 38,9 52,5 36,0 17,5 16,3
Egyesülés – – – – – 2,0 4,3
  Összesen 26,0 24,4 26,1 32,8 34,3 33,0 32,1



 245

126. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások összege szervezeti jelleg szerint, 1993-2007
(millió Ft)

Szervezeti jelleg 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Klaszikus civil szervezet 5 138,9 6 033,5 9 673,5 17 417,5 25 280,7 23 799,3 27 081,7
Érdekképviselet 6,2 16,5 38,2 286,3 218,5 613,8 254,8
Egyéb nonprofit szervezet – 429,5 3 590,4 10 692,7 25 199,6 31 385,4 33 364,3
  Összesen 5 145,1 6 479,5 13 302,1 28 396,5 50 698,8 55 798,5 60 700,8

127. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások megoszlása szervezeti jelleg szerint, 1993-2007
(%)

Szervezeti jelleg 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Klaszikus civil szervezet 99,9 93,1 72,7 61,3 49,9 42,7 44,6
Érdekképviselet 0,1 0,3 0,3 1,0 0,4 1,1 0,4
Egyéb nonprofit szervezet – 6,6 27,0 37,7 49,7 56,2 55,0
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

128. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások összege szervezeti jelleg szerint, 1993-2007
(millió Ft)

Szervezeti jelleg 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Klaszikus civil szervezet 650,6 741,9 1 034,8 2 462,3 3 773,4 3 913,6 3 895,9
Érdekképviselet 1,3 2,9 2,2 62,6 47,9 124,7 59,7
Egyéb nonprofit szervezet – 2,4 383,7 432,8 1 341,9 1 265,1 774,1
  Összesen 651,9 747,2 1 420,7 2 957,7 5 163,2 5 303,4 4 729,7

129. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások megoszlása szervezeti jelleg szerint, 1993-2007
(%)

Szervezeti jelleg 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Klaszikus civil szervezet 99,8 99,3 72,8 83,3 73,1 73,7 82,3
Érdekképviselet 0,2 0,4 0,2 2,1 0,9 2,4 1,3
Egyéb nonprofit szervezet – 0,3 27,0 14,6 26,0 23,9 16,4
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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130. A pályázati úton nyert támogatások aránya az összes önkormányzati támogatáshoz viszonyítva szervezeti jelleg szerint, 1993-2007
(%)

Szervezeti jelleg 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Klaszikus civil szervezet 12,7 12,3 10,7 14,1 14,9 16,4 14,4
Érdekképviselet 21,3 17,3 5,8 21,9 21,9 20,3 23,4
Egyéb nonprofit szervezet – 0,6 10,7 4,0 5,3 4,0 2,3
  Összesen 12,7 11,5 10,7 10,4 10,2 9,5 7,8

131. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k száma szervezeti jelleg szerint, 1993-2007

Szervezeti jelleg 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Klaszikus civil szervezet 8 928 10 098 11 684 14 192 16 781 17 134 18 459
Érdekképviselet 94 132 117 311 309 366 347
Egyéb nonprofit szervezet – 224 550 944 1 100 1 192 1 220
  Összesen 9 022 10 454 12 351 15 447 18 190 18 692 20 026

132. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k megoszlása szervezeti jelleg szerint, 1993-2007
(%)

Szervezeti jelleg 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Klaszikus civil szervezet 99,0 96,6 94,6 91,9 92,3 91,6 92,2
Érdekképviselet 1,0 1,3 0,9 2,0 1,7 2,0 1,7
Egyéb nonprofit szervezet – 2,1 4,5 6,1 6,0 6,4 6,1
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

133. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k aránya szervezeti jelleg szerint, 1993-2007
(%)

Szervezeti jelleg 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Klaszikus civil szervezet 27,9 26,6 27,4 34,7 36,3 34,7 33,7
Érdekképviselet 3,5 3,2 3,4 7,6 7,5 8,7 8,1
Egyéb nonprofit szervezet – 32,5 39,4 44,6 40,6 37,5 36,0
  Összesen 26,0 24,4 26,1 32,8 34,3 33,0 32,1
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134. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások megyék és régiók szerint, 1993-2007
(millió Ft)

város, megye, régió 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Budapest 1 242,5 1 865,0 2 892,6 8 485,1 14 192,8 18 811,8 18 208,2
Pest 350,3 308,6 1 019,7 2 207,4 3 807,4 4 047,2 6 073,7
  Közép-Magyarország 1 592,8 2 173,7 3 912,3 10 692,5 18 000,2 22 858,8 24 281,9
Fejér 141,9 245,0 718,8 1 490,7 2 781,2 1 508,0 2 208,0
Komárom-Esztergom 181,6 258,0 326,3 849,6 1 535,5 1 616,7 1 647,9
Veszprém 211,3 219,9 427,3 889,1 1 244,1 1 491,4 2 975,1
  Közép-Dunántúl 534,8 723,1 1 472,4 3 229,5 5 560,8 4 615,9 6 831,0
Gy r-Moson-Sopron 343,4 313,5 687,0 905,6 2 023,2 1 410,8 1 644,3
Vas 123,1 156,7 346,5 939,6 1 989,6 1 188,1 1 115,4
Zala 202,1 252,2 498,2 708,9 1 253,5 1 349,4 1 214,7
  Nyugat-Dunántúl 668,7 722,4 1 531,8 2 554,1 5 266,4 3 948,1 3 974,3
Baranya 172,5 226,2 755,2 913,7 2 293,6 2 573,6 2 361,2
Somogy 182,6 268,1 428,2 1 060,2 1 065,7 968,2 1 145,5
Tolna 131,9 121,2 226,1 584,9 1 084,7 1 106,6 991,7
  Dél-Dunántúl 487,1 615,5 1 409,6 2 558,8 4 443,9 4 648,1 4 498,5
Borsod-Abaúj-Zemplén 268,9 302,4 877,6 2 220,3 2 646,6 4 648,3 4 581,0
Heves 112,8 153,0 217,0 685,4 726,2 860,5 1 039,5
Nógrád 103,1 64,9 251,2 339,5 696,9 701,3 707,1
  Észak-Magyarország 484,7 519,8 1 345,7 3 244,8 4 069,8 6 211,3 6 327,4
Hajdú-Bihar 339,6 316,9 655,1 1 156,2 2 316,1 2 888,2 3 478,7
Jász-Nagykun-Szolnok 208,6 296,9 489,6 684,9 1 118,1 1 505,0 1 736,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg 197,4 301,9 533,6 985,8 3 372,7 2 451,2 2 729,5
  Észak-Alföld 745,5 915,9 1 678,2 2 827,1 6 806,8 6 844,2 7 945,1
Bács-Kiskun 215,9 355,6 545,5 966,6 2 108,5 2 090,4 1 711,8
Békés 172,6 170,8 281,9 608,7 820,3 884,8 1 182,5
Csongrád 243,0 282,7 1 124,7 1 714,3 3 622,1 3 697,0 3 948,2
  Dél-Alföld 631,5 809,1 1 952,1 3 289,7 6 550,9 6 672,1 6 842,6
  Összesen 5 145,1 6 479,5 13 302,1 28 396,5 50 698,8 55 798,5 60 700,8
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135. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások megoszlása megyék és régiók szerint, 1993-2007
(%)

város, megye, régió 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Budapest 24,1 28,6 21,7 30,0 28,0 33,8 30,2
Pest 6,8 4,8 7,7 7,8 7,5 7,3 10,0
  Közép-Magyarország 30,9 33,6 29,4 37,6 35,5 40,9 40,0
Fejér 2,8 3,8 5,4 5,2 5,5 2,7 3,6
Komárom-Esztergom 3,5 4,0 2,5 3,0 3,0 2,9 2,7
Veszprém 4,1 3,4 3,2 3,1 2,5 2,7 4,9
  Közép-Dunántúl 10,4 11,2 11,1 11,4 11,0 8,3 11,3
Gy r-Moson-Sopron 6,7 4,8 5,2 3,2 4,0 2,5 2,7
Vas 2,4 2,4 2,6 3,3 3,9 2,1 1,8
Zala 3,9 3,9 3,7 2,5 2,5 2,4 2,0
  Nyugat-Dunántúl 13,0 11,1 11,5 9,0 10,4 7,1 6,5
Baranya 3,4 3,5 5,7 3,2 4,5 4,6 3,9
Somogy 3,5 4,1 3,2 3,7 2,1 1,7 1,9
Tolna 2,6 1,9 1,7 2,1 2,1 2,0 1,6
  Dél-Dunántúl 9,5 9,5 10,6 9,0 8,8 8,3 7,4
Borsod-Abaúj-Zemplén 5,2 4,7 6,6 7,8 5,2 8,3 7,5
Heves 2,2 2,4 1,6 2,4 1,4 1,5 1,7
Nógrád 2,0 1,0 1,9 1,2 1,4 1,3 1,2
  Észak-Magyarország 9,4 8,0 10,1 11,4 8,0 11,1 10,4
Hajdú-Bihar 6,6 4,9 4,9 4,1 4,6 5,2 5,7
Jász-Nagykun-Szolnok 4,1 4,6 3,7 2,4 2,2 2,7 2,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3,8 4,7 4,0 3,5 6,7 4,4 4,5
  Észak-Alföld 14,5 14,1 12,6 10,0 13,4 12,3 13,1
Bács-Kiskun 4,2 5,5 4,1 3,4 4,2 3,7 2,8
Békés 3,4 2,6 2,1 2,1 1,6 1,6 1,9
Csongrád 4,7 4,4 8,5 6,0 7,1 6,6 6,5
  Dél-Alföld 12,3 12,5 14,7 11,6 12,9 12,0 11,3
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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136. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások megyék és régiók szerint, 1993-2007
(millió Ft)

város, megye, régió 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Budapest 330,3 355,1 475,9 1 467,0 1 884,7 2 279,8 1 430,8
Pest 27,5 17,5 78,9 258,0 507,5 478,7 640,1
  Közép-Magyarország 358,0 372,7 554,2 1 724,9 2 392,1 2 758,7 2 071,2
Fejér 5,2 6,5 31,5 76,3 485,4 139,9 301,7
Komárom-Esztergom 5,7 4,8 52,1 46,6 56,4 55,9 117,9
Veszprém 12,0 12,3 21,7 73,7 85,4 107,9 165,0
  Közép-Dunántúl 22,9 23,5 105,4 196,6 627,1 303,7 584,7
Gy r-Moson-Sopron 18,2 28,6 32,5 77,7 63,6 75,1 83,9
Vas 8,5 12,7 23,0 65,6 76,9 70,5 89,4
Zala 5,0 6,0 12,6 50,9 104,4 133,7 94,3
  Nyugat-Dunántúl 31,6 47,3 68,1 194,2 244,9 279,3 267,6
Baranya 13,3 30,0 75,9 91,9 346,2 226,2 240,7
Somogy 13,2 49,6 22,9 55,0 101,9 89,7 81,4
Tolna 11,5 20,0 31,6 33,7 70,6 63,0 91,9
  Dél-Dunántúl 38,0 99,6 130,4 180,6 518,8 378,9 413,9
Borsod-Abaúj-Zemplén 13,3 34,2 42,9 83,4 150,4 280,3 158,0
Heves 4,7 14,3 20,3 58,7 56,1 40,5 77,5
Nógrád 2,2 3,1 9,8 8,4 22,6 69,5 157,2
  Észak-Magyarország 20,2 51,5 73,1 150,4 229,1 390,3 392,8
Hajdú-Bihar 103,2 51,1 260,9 103,0 196,4 474,6 324,7
Jász-Nagykun-Szolnok 24,8 23,0 45,8 101,8 82,7 67,6 83,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4,8 12,0 85,3 65,4 81,6 81,4 114,6
  Észak-Alföld 132,8 86,1 392,1 270,2 360,8 623,4 522,7
Bács-Kiskun 20,9 22,4 23,0 79,1 499,3 173,9 177,2
Békés 4,6 5,2 20,2 75,6 76,0 132,8 131,2
Csongrád 23,0 38,8 53,9 85,9 215,1 262,4 168,8
  Dél-Alföld 48,4 66,5 97,4 240,8 790,4 569,1 476,8
  Összesen 651,9 747,2 1 420,7 2 957,7 5 163,2 5 303,4 4 729,7
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137. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások megoszlása megyék és régiók szerint, 1993-2007
(%)

város, megye, régió 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Budapest 50,9 47,7 33,6 49,6 36,4 43,1 30,3
Pest 4,2 2,3 5,6 8,7 9,8 9,0 13,5
  Közép-Magyarország 55,0 50,0 39,0 58,4 46,5 52,0 43,6
Fejér 0,8 0,9 2,2 2,6 9,4 2,6 6,4
Komárom-Esztergom 0,9 0,6 3,7 1,6 1,1 1,1 2,5
Veszprém 1,8 1,6 1,5 2,5 1,7 2,0 3,5
  Közép-Dunántúl 3,5 3,1 7,4 6,6 12,1 5,7 12,4
Gy r-Moson-Sopron 2,8 3,8 2,3 2,6 1,2 1,4 1,8
Vas 1,3 1,7 1,6 2,2 1,5 1,3 1,9
Zala 0,8 0,8 0,9 1,7 2,0 2,5 2,0
  Nyugat-Dunántúl 4,8 6,3 4,8 6,6 4,7 5,3 5,7
Baranya 2,0 4,0 5,3 3,1 6,7 4,3 5,1
Somogy 2,0 6,6 1,6 1,9 2,0 1,7 1,7
Tolna 1,8 2,7 2,2 1,1 1,4 1,2 1,9
  Dél-Dunántúl 5,8 13,3 9,2 6,1 10,0 7,1 8,8
Borsod-Abaúj-Zemplén 2,0 4,6 3,0 2,8 2,9 5,3 3,3
Heves 0,7 1,9 1,4 2,0 1,1 0,8 1,6
Nógrád 0,3 0,4 0,7 0,3 0,4 1,3 3,3
  Észak-Magyarország 3,1 6,9 5,1 5,1 4,4 7,4 8,3
Hajdú-Bihar 15,8 6,8 18,4 3,5 3,8 8,9 6,9
Jász-Nagykun-Szolnok 3,8 3,1 3,2 3,4 1,6 1,3 1,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,7 1,6 6,0 2,2 1,6 1,5 2,4
  Észak-Alföld 20,4 11,5 27,6 9,1 7,0 11,8 11,1
Bács-Kiskun 3,2 3,0 1,6 2,7 9,7 3,3 3,7
Békés 0,7 0,7 1,4 2,6 1,5 2,5 2,8
Csongrád 3,5 5,2 3,8 2,9 4,2 4,9 3,6
  Dél-Alföld 7,4 8,9 6,9 8,1 15,3 10,7 10,1
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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138. A pályázati úton nyert támogatások aránya az összes önkormányzati támogatáshoz viszonyítva megyék és régiók szerint, 1993-2007
(%)

város, megye, régió 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Budapest 26,6 19,1 16,4 17,3 13,3 12,1 7,9
Pest 7,8 5,7 7,7 11,7 13,3 11,8 10,5
  Közép-Magyarország 22,5 17,2 14,2 16,1 13,3 12,1 8,5
Fejér 3,7 2,6 4,4 5,1 17,5 9,3 13,7
Komárom-Esztergom 3,1 1,9 16,0 5,5 3,7 3,5 7,2
Veszprém 5,7 5,5 5,1 8,3 6,9 7,2 5,5
  Közép-Dunántúl 4,3 3,2 7,2 6,1 11,3 6,6 8,6
Gy r-Moson-Sopron 5,3 9,1 4,7 8,6 3,1 5,3 5,1
Vas 6,9 8,1 6,6 7,0 3,9 5,9 8,0
Zala 2,5 2,4 2,5 7,2 8,3 9,9 7,8
  Nyugat-Dunántúl 4,7 6,5 4,4 7,6 4,7 7,1 6,7
Baranya 7,7 13,2 10,1 10,1 15,1 8,8 10,2
Somogy 7,2 18,5 5,4 5,2 9,6 9,3 7,1
Tolna 8,7 16,5 14,0 5,8 6,5 5,7 9,3
  Dél-Dunántúl 7,8 16,2 9,3 7,1 11,7 8,2 9,2
Borsod-Abaúj-Zemplén 5,0 11,3 4,9 3,8 5,7 6,0 3,5
Heves 4,2 9,4 9,4 8,6 7,7 4,7 7,5
Nógrád 2,1 4,7 3,9 2,5 3,2 9,9 22,2
  Észak-Magyarország 4,2 9,9 5,4 4,6 5,6 6,3 6,2
Hajdú-Bihar 30,4 16,1 39,8 8,9 8,5 16,4 9,3
Jász-Nagykun-Szolnok 11,9 7,7 9,4 14,9 7,4 4,5 4,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2,4 4,0 16,0 6,6 2,4 3,3 4,2
  Észak-Alföld 17,8 9,4 23,4 9,6 5,3 9,1 6,6
Bács-Kiskun 9,7 6,3 4,2 8,2 23,7 8,3 10,3
Békés 2,6 3,0 7,2 12,4 9,3 15,0 11,1
Csongrád 9,5 13,7 4,8 5,0 5,9 7,1 4,3
  Dél-Alföld 7,7 8,2 5,0 7,3 12,1 8,5 7,0
  Összesen 12,7 11,5 10,7 10,4 10,2 9,5 7,8
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139. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k száma megyék és régiók szerint, 1993-2007

város, megye, régió 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Budapest 1 355 1 678 2 002 2 560 2 755 2 788 2 706
Pest 612 595 897 1 235 1 713 1 914 2 248
  Közép-Magyarország 1 970 2 271 2 899 3 795 4 468 4 699 4 956
Fejér 372 376 466 613 769 726 788
Komárom-Esztergom 358 530 390 511 613 617 614
Veszprém 501 533 665 749 928 966 1 086
  Közép-Dunántúl 1 230 1 441 1 521 1 873 2 310 2 309 2 488
Gy r-Moson-Sopron 436 621 579 676 780 844 898
Vas 376 410 477 611 697 695 775
Zala 462 498 589 777 789 806 884
  Nyugat-Dunántúl 1 273 1 529 1 645 2 064 2 266 2 345 2 558
Baranya 327 403 559 657 773 839 796
Somogy 463 501 656 788 801 881 892
Tolna 259 269 372 550 671 663 741
  Dél-Dunántúl 1 049 1 173 1 587 1 995 2 245 2 383 2 428
Borsod-Abaúj-Zemplén 511 509 764 888 1 027 1 068 1 121
Heves 341 419 449 568 667 670 757
Nógrád 212 249 321 302 369 374 434
  Észak-Magyarország 1 064 1 175 1 534 1 758 2 063 2 115 2 311
Hajdú-Bihar 220 404 471 702 768 773 760
Jász-Nagykun-Szolnok 464 456 554 570 689 710 720
Szabolcs-Szatmár-Bereg 488 418 564 682 867 885 930
  Észak-Alföld 1 172 1 279 1 589 1 954 2 324 2 368 2 409
Bács-Kiskun 442 665 597 701 938 897 1 135
Békés 370 369 501 693 843 832 916
Csongrád 453 551 478 614 733 744 825
  Dél-Alföld 1 264 1 586 1 576 2 008 2 514 2 473 2 876
  Összesen 9 022 10 454 12 351 15 447 18 190 18 692 20 026
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140. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k megoszlása megyék és régiók szerint, 1993-2007
(%)

város, megye, régió 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Budapest 15,1 15,8 16,0 16,5 15,3 15,0 13,4
Pest 6,8 5,7 7,3 8,0 9,4 10,2 11,2
  Közép-Magyarország 21,9 21,8 23,5 24,6 24,6 25,2 24,8
Fejér 4,1 3,6 3,8 4,0 4,2 3,9 3,9
Komárom-Esztergom 4,0 5,1 3,2 3,3 3,4 3,3 3,1
Veszprém 5,6 5,1 5,4 4,8 5,1 5,2 5,4
  Közép-Dunántúl 13,6 13,8 12,3 12,1 12,7 12,4 12,4
Gy r-Moson-Sopron 4,8 5,9 4,7 4,4 4,3 4,5 4,5
Vas 4,2 3,9 3,9 4,0 3,8 3,7 3,9
Zala 5,1 4,8 4,8 5,0 4,3 4,3 4,4
  Nyugat-Dunántúl 14,1 14,6 13,3 13,4 12,5 12,5 12,8
Baranya 3,6 3,9 4,5 4,3 4,2 4,5 4,0
Somogy 5,1 4,8 5,3 5,1 4,4 4,7 4,5
Tolna 2,9 2,6 3,0 3,6 3,7 3,5 3,7
  Dél-Dunántúl 11,6 11,2 12,8 12,9 12,3 12,7 12,1
Borsod-Abaúj-Zemplén 5,7 4,9 6,2 5,7 5,6 5,7 5,6
Heves 3,8 4,0 3,6 3,7 3,7 3,6 3,8
Nógrád 2,3 2,4 2,6 2,0 2,0 2,0 2,2
  Észak-Magyarország 11,8 11,2 12,4 11,4 11,3 11,3 11,5
Hajdú-Bihar 2,4 3,9 3,8 4,5 4,2 4,1 3,8
Jász-Nagykun-Szolnok 5,1 4,4 4,5 3,7 3,8 3,8 3,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5,4 4,0 4,6 4,4 4,8 4,7 4,6
  Észak-Alföld 13,0 12,2 12,9 12,6 12,8 12,7 12,0
Bács-Kiskun 4,9 6,4 4,8 4,5 5,2 4,8 5,7
Békés 4,1 3,5 4,1 4,5 4,6 4,5 4,6
Csongrád 5,0 5,3 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1
  Dél-Alföld 14,0 15,2 12,8 13,0 13,8 13,2 14,4
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



 254

141. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k aránya megyék és régiók szerint, 1993-2007
(%)

város, megye, régió 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Budapest 13,8 14,1 15,7 20,8 20,5 19,5 18,0
Pest 32,0 26,7 27,3 34,7 38,9 37,2 37,8
  Közép-Magyarország 16,8 16,0 18,0 23,9 25,0 24,2 23,7
Fejér 32,2 29,0 33,4 44,2 45,3 40,1 37,8
Komárom-Esztergom 32,4 31,2 30,0 38,4 40,6 40,4 40,3
Veszprém 32,3 31,5 31,5 35,8 40,2 39,4 38,6
  Közép-Dunántúl 32,3 30,7 31,6 38,9 41,9 39,9 38,8
Gy r-Moson-Sopron 28,6 28,2 30,3 34,6 36,8 37,4 36,3
Vas 37,3 35,5 39,8 43,7 44,4 42,6 44,2
Zala 34,6 32,6 34,9 45,7 43,6 41,9 42,1
  Nyugat-Dunántúl 32,9 31,3 34,3 40,9 41,2 40,3 40,4
Baranya 23,9 24,0 26,3 37,9 37,9 36,9 31,7
Somogy 30,7 28,5 32,1 40,5 40,0 40,8 38,1
Tolna 36,1 29,9 34,2 45,5 49,8 45,9 46,7
  Dél-Dunántúl 29,2 27,0 30,2 40,8 41,7 40,5 37,7
Borsod-Abaúj-Zemplén 30,5 23,8 27,7 31,7 32,7 31,1 29,1
Heves 30,8 31,9 29,8 37,4 39,1 38,1 38,8
Nógrád 34,1 31,3 31,9 35,9 37,5 36,2 36,5
  Észak-Magyarország 31,3 27,7 29,1 34,1 35,4 33,9 33,1
Hajdú-Bihar 16,7 23,8 22,8 31,6 30,4 28,6 25,9
Jász-Nagykun-Szolnok 32,2 29,0 30,6 36,3 39,9 38,7 37,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg 40,3 32,5 33,2 37,2 40,6 38,2 36,3
  Észak-Alföld 29,5 28,0 28,5 34,7 36,4 34,6 32,5
Bács-Kiskun 30,2 27,1 27,5 32,8 36,8 35,6 35,7
Békés 32,0 29,3 32,0 40,0 44,5 42,8 43,3
Csongrád 27,7 25,2 25,8 32,8 35,1 33,1 32,0
  Dél-Alföld 29,7 26,9 28,2 35,0 38,5 36,9 36,5
  Összesen 26,0 24,4 26,1 32,8 34,3 33,0 32,1
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142. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások összege tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(milló Ft)

Tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra 495,1 635,3 2 301,4 3 927,1 8 748,4 12 770,9 11 902,1
Vallás 20,2 76,3 212,0 186,5 625,5 171,0 167,3
Sport 2 772,1 3 260,9 5 134,7 7 061,2 9 087,7 9 675,6 9 684,7
Szabadid , hobbi 54,4 312,7 538,0 1 479,5 4 154,0 4 702,4 4 612,8
Oktatás 333,9 217,7 632,2 2 978,3 2 843,0 3 159,7 4 624,8
Kutatás 6,3 39,2 47,0 199,5 235,2 535,4 465,5
Egészségügy 178,1 203,1 290,6 722,4 1 531,5 1 459,9 1 231,3
Szociális ellátás 399,0 459,5 1 152,4 2 320,9 4 781,8 5 240,0 4 870,1
Polgárvédelem, t zoltás 139,6 171,0 297,0 340,9 494,2 537,3 596,0
Környezetvédelem 101,1 58,7 386,2 897,8 1 782,6 2 008,3 2 078,3
Településfejlesztés 169,4 281,4 884,1 4 925,4 9 705,4 8 335,4 11 225,6
Gazdaságfejlesztés 67,3 104,8 535,1 1 744,9 3 745,2 3 450,8 5 783,0
Jogvédelem 9,0 11,0 39,1 128,7 222,5 185,7 299,6
Közbiztonság védelme 159,6 221,3 405,6 528,9 1 407,2 1 577,2 1 759,8
Többcélú adományosztás,
  nonprofit szövetségek 122,3 349,5 335,5 531,2 883,8 1 166,3 918,6
Nemzetközi kapcsolatok 46,8 24,4 54,2 102,5 209,2 203,8 205,3
Szakmai, gazdasági
  érdekképviselet 59,4 41,4 50,9 282,9 213,3 573,9 212,9
Politika 11,5 11,3 6,1 37,9 28,3 44,9 63,1
  Összesen 5 145,1 6 479,5 13 302,1 28 396,5 50 698,8 55 798,5 60 700,8
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143. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra 9,6 9,8 17,3 13,8 17,3 22,9 19,6
Vallás 0,4 1,2 1,6 0,7 1,2 0,3 0,3
Sport 53,7 50,4 38,7 24,8 17,9 17,3 16,0
Szabadid , hobbi 1,1 4,8 4,0 5,2 8,2 8,4 7,6
Oktatás 6,5 3,4 4,8 10,5 5,6 5,7 7,6
Kutatás 0,1 0,6 0,4 0,7 0,5 1,0 0,8
Egészségügy 3,5 3,1 2,2 2,5 3,0 2,6 2,0
Szociális ellátás 7,8 7,1 8,7 8,2 9,4 9,4 8,0
Polgárvédelem, t zoltás 2,7 2,6 2,2 1,2 1,0 1,0 1,0
Környezetvédelem 2,0 0,9 2,9 3,2 3,5 3,6 3,4
Településfejlesztés 3,3 4,3 6,6 17,3 19,2 14,9 18,5
Gazdaságfejlesztés 1,3 1,6 4,0 6,1 7,4 6,2 9,5
Jogvédelem 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5
Közbiztonság védelme 3,1 3,4 3,0 1,9 2,8 2,8 2,9
Többcélú adományosztás,
  nonprofit szövetségek 2,4 5,4 2,5 1,9 1,7 2,1 1,5
Nemzetközi kapcsolatok 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Szakmai, gazdasági
  érdekképviselet 1,2 0,6 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4
Politika 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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144. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(milló Ft)

Tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra 55,7 95,2 430,8 658,4 1 281,7 1 252,0 907,1
Vallás 3,6 24,5 7,8 42,0 46,9 25,9 46,5
Sport 150,9 226,6 238,9 489,5 875,0 1 187,5 1 207,8
Szabadid , hobbi 10,4 66,7 89,0 236,4 689,4 725,9 527,5
Oktatás 14,8 34,0 92,8 165,7 308,9 214,2 359,9
Kutatás 1,7 28,1 2,9 55,6 35,2 15,0 21,9
Egészségügy 21,6 71,2 45,7 204,0 153,1 127,3 100,0
Szociális ellátás 289,7 82,3 229,7 378,1 578,8 816,3 426,2
Polgárvédelem, t zoltás 11,2 8,6 21,4 14,9 27,8 33,5 25,1
Környezetvédelem 58,5 9,7 51,1 72,7 121,7 69,3 47,4
Településfejlesztés 11,0 54,4 99,7 299,8 439,7 217,5 301,3
Gazdaságfejlesztés 0,1 12,4 60,3 111,1 191,3 197,3 239,0
Jogvédelem 4,5 1,8 7,4 57,8 82,1 32,7 156,5
Közbiztonság védelme 0,9 2,8 12,2 17,9 93,0 73,1 55,5
Többcélú adományosztás,
  nonprofit szövetségek 3,6 13,1 12,7 42,2 155,6 96,2 162,1
Nemzetközi kapcsolatok 5,5 3,8 6,5 44,4 33,3 87,6 43,9
Szakmai, gazdasági
  érdekképviselet 7,3 9,1 8,9 60,8 44,7 124,7 59,7
Politika 0,9 2,9 2,9 6,4 5,0 7,4 42,3
  Összesen 651,9 747,2 1 420,7 2 957,7 5 163,2 5 303,4 4 729,7
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145. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra 8,5 12,7 30,4 22,1 24,8 23,6 19,2
Vallás 0,6 3,3 0,5 1,4 0,9 0,5 1,0
Sport 23,1 30,2 16,8 16,6 16,9 22,4 25,4
Szabadid , hobbi 1,6 8,9 6,3 8,0 13,4 13,7 11,2
Oktatás 2,3 4,6 6,5 5,6 6,0 4,0 7,6
Kutatás 0,3 3,8 0,2 1,9 0,7 0,3 0,5
Egészségügy 3,3 9,5 3,2 6,9 3,0 2,4 2,1
Szociális ellátás 44,5 11,0 16,2 12,8 11,2 15,4 9,0
Polgárvédelem, t zoltás 1,7 1,2 1,5 0,5 0,5 0,6 0,5
Környezetvédelem 9,0 1,3 3,6 2,5 2,4 1,3 1,0
Településfejlesztés 1,7 7,3 7,0 10,1 8,5 4,1 6,4
Gazdaságfejlesztés 0,0 1,7 4,2 3,8 3,7 3,7 5,1
Jogvédelem 0,7 0,2 0,5 2,0 1,6 0,6 3,3
Közbiztonság védelme 0,1 0,4 0,9 0,6 1,8 1,4 1,2
Többcélú adományosztás,
  nonprofit szövetségek 0,6 1,8 0,9 1,4 3,0 1,8 3,4
Nemzetközi kapcsolatok 0,8 0,5 0,5 1,5 0,6 1,7 0,9
Szakmai, gazdasági
  érdekképviselet 1,1 1,2 0,6 2,1 0,9 2,4 1,3
Politika 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,9
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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146. A pályázati úton nyert támogatások aránya az összes önkormányzati támogatáshoz viszonyítva tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra 11,3 15,0 18,7 16,8 14,6 9,8 7,6
Vallás 18,0 32,1 3,7 22,5 7,5 15,1 27,8
Sport 5,4 7,0 4,7 6,9 9,6 12,3 12,5
Szabadid , hobbi 19,2 21,3 16,5 16,0 16,6 15,4 11,4
Oktatás 4,4 15,6 14,7 5,6 10,9 6,8 7,8
Kutatás 27,4 71,7 6,2 27,9 15,0 2,8 4,7
Egészségügy 12,1 35,1 15,7 28,2 10,0 8,7 8,1
Szociális ellátás 72,6 17,9 19,9 16,3 12,1 15,6 8,8
Polgárvédelem, t zoltás 8,0 5,0 7,2 4,4 5,6 6,2 4,2
Környezetvédelem 57,8 16,6 13,2 8,1 6,8 3,4 2,3
Településfejlesztés 6,4 19,3 11,3 6,1 4,5 2,6 2,7
Gazdaságfejlesztés 0,2 11,8 11,3 6,4 5,1 5,7 4,1
Jogvédelem 49,9 16,1 18,9 44,9 36,9 17,6 52,2
Közbiztonság védelme 0,6 1,3 3,0 3,4 6,6 4,6 3,2
Többcélú adományosztás,
  nonprofit szövetségek 3,0 3,7 3,8 7,9 17,6 8,2 17,6
Nemzetközi kapcsolatok 11,8 15,5 12,0 43,4 15,9 43,0 21,4
Szakmai, gazdasági
  érdekképviselet 12,2 21,9 17,5 21,5 20,9 21,7 28,1
Politika 8,1 25,4 46,3 17,1 17,6 16,4 67,1
  Összesen 12,7 11,5 10,7 10,4 10,2 9,5 7,8



 260

147. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k száma tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007

Tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra 1 026 1 238 1 692 2 131 2 543 2 653 3 017
Vallás 66 123 164 233 228 193 239
Sport 4 333 3 965 3 874 3 887 4 164 4 053 4 214
Szabadid , hobbi 418 1 409 1 645 2 089 2 801 3 063 3 312
Oktatás 381 444 739 1 325 1 488 1 554 1 593
Kutatás 38 39 82 122 89 107 85
Egészségügy 245 254 337 498 585 528 502
Szociális ellátás 509 625 902 1 286 1 563 1 556 1 679
Polgárvédelem, t zoltás 621 585 625 568 586 553 603
Környezetvédelem 208 207 240 374 421 456 476
Településfejlesztés 238 341 557 918 1 201 1 222 1 346
Gazdaságfejlesztés 63 106 137 252 287 287 316
Jogvédelem 80 96 123 177 229 258 211
Közbiztonság védelme 384 452 664 801 1 174 1 274 1 448
Többcélú adományosztás,
  nonprofit szövetségek 95 211 193 255 286 294 295
Nemzetközi kapcsolatok 131 67 130 159 164 183 225
Szakmai, gazdasági
  érdekképviselet 165 228 205 302 298 357 337
Politika 21 64 42 70 83 101 128
  Összesen 9 022 10 454 12 351 15 447 18 190 18 692 20 026
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148. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra 11,4 11,8 13,7 13,8 14,0 14,2 15,1
Vallás 0,7 1,2 1,3 1,5 1,3 1,0 1,2
Sport 48,1 38,0 31,3 25,2 22,7 21,8 21,0
Szabadid , hobbi 4,6 13,5 13,3 13,5 15,4 16,4 16,5
Oktatás 4,2 4,2 6,0 8,6 8,2 8,3 8,0
Kutatás 0,4 0,4 0,7 0,8 0,5 0,6 0,4
Egészségügy 2,7 2,4 2,7 3,2 3,2 2,8 2,5
Szociális ellátás 5,6 6,0 7,3 8,3 8,6 8,3 8,4
Polgárvédelem, t zoltás 6,9 5,6 5,1 3,7 3,2 3,0 3,0
Környezetvédelem 2,3 2,0 1,9 2,4 2,3 2,4 2,4
Településfejlesztés 2,6 3,3 4,5 5,9 6,6 6,5 6,7
Gazdaságfejlesztés 0,7 1,0 1,1 1,6 1,6 1,5 1,6
Jogvédelem 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,1
Közbiztonság védelme 4,3 4,3 5,4 5,2 6,5 6,8 7,2
Többcélú adományosztás,
  nonprofit szövetségek 1,1 2,0 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5
Nemzetközi kapcsolatok 1,5 0,6 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1
Szakmai, gazdasági
  érdekképviselet 1,8 2,2 1,7 2,0 1,6 1,9 1,7
Politika 0,2 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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149. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k aránya tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra 29,0 28,6 36,3 43,1 44,5 42,6 41,7
Vallás 12,4 12,5 13,7 18,0 16,0 13,4 15,9
Sport 57,1 55,9 54,3 60,1 59,4 57,5 55,2
Szabadid , hobbi 9,5 20,0 20,7 28,4 32,8 32,8 31,7
Oktatás 11,0 9,6 12,6 19,3 19,6 19,5 18,8
Kutatás 6,8 4,3 8,0 11,5 7,8 9,0 6,6
Egészségügy 19,1 14,5 16,2 23,6 24,2 20,0 17,2
Szociális ellátás 18,5 19,7 23,2 31,1 34,4 31,2 30,0
Polgárvédelem, t zoltás 49,1 49,9 57,6 63,7 69,6 65,7 65,0
Környezetvédelem 27,4 22,5 23,7 36,7 33,8 34,0 30,5
Településfejlesztés 23,3 22,7 28,6 38,2 40,0 35,8 35,4
Gazdaságfejlesztés 10,1 18,8 18,8 28,7 28,3 23,0 22,7
Jogvédelem 17,5 18,7 21,5 31,6 33,6 32,1 22,9
Közbiztonság védelme 48,7 41,8 50,2 56,9 69,0 68,0 66,2
Többcélú adományosztás,
  nonprofit szövetségek 23,9 30,7 27,3 37,1 37,2 38,7 36,5
Nemzetközi kapcsolatok 17,7 11,4 19,7 25,1 21,9 22,1 26,6
Szakmai, gazdasági
  érdekképviselet 3,9 4,2 4,0 7,4 7,2 8,5 7,9
Politika 8,3 14,0 9,5 20,1 16,9 19,7 22,8
  Összesen 26,0 24,4 26,1 32,8 34,3 33,0 32,1
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150. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások összege összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(milló Ft)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 829,0 853,0 2 933,6 6 905,4 11 591,4 15 930,6 16 526,9
Egészségügy, szociális szolg. 577,1 662,6 1 443,0 3 043,3 6 313,3 6 699,9 6 101,4
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 337,8 444,9 1 805,4 7 568,1 15 233,2 13 794,5 19 086,9

nmegel zés, jogvédelem 168,6 232,3 444,7 657,6 1 629,7 1 762,9 2 059,4
Sport hobbi, szabadid 2 826,5 3 573,6 5 672,7 8 540,7 13 241,7 14 378,0 14 297,5
Egyéb 406,1 713,1 1 002,7 1 681,4 2 689,5 3 232,6 2 628,7
  Összesen 5 145,1 6 479,5 13 302,1 28 396,5 50 698,8 55 798,5 60 700,8

151. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások megoszlása összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 16,1 13,2 22,1 24,3 22,9 28,6 27,2
Egészségügy, szociális szolg. 11,3 10,2 10,9 10,7 12,4 12,0 10,0
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 6,6 6,8 13,5 26,6 30,1 24,7 31,4

nmegel zés, jogvédelem 3,3 3,6 3,3 2,4 3,2 3,1 3,4
Sport hobbi, szabadid 54,8 55,2 42,7 30,0 26,1 25,7 23,6
Egyéb 7,9 11,0 7,5 6,0 5,3 5,9 4,4
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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152. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások változása összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 100,0 102,9 353,9 833,0 1 398,2 1 921,7 1 993,6
Egészségügy, szociális szolg. 100,0 114,8 250,0 527,3 1 094,0 1 161,0 1 057,3
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 100,0 131,7 534,5 2240,4 4 509,5 4 083,6 5 650,4

nmegel zés, jogvédelem 100,0 137,8 263,8 390,0 966,6 1 045,6 1 221,5
Sport hobbi, szabadid 100,0 126,4 200,7 302,2 468,5 508,7 505,8
Egyéb 100,0 175,6 246,9 414,0 662,3 796,0 647,3
  Összesen 100,0 125,9 258,5 551,9 985,4 1 084,5 1 179,8

153. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások összege 1993. évi árszinten összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(milló Ft)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 829,0 560,1 1 317,3 2 246,2 3 131,8 3 893,8 3 599,8
Egészségügy, szociális szolg. 577,1 435,1 648,0 989,9 1 705,7 1 637,6 1 329,0
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 337,8 292,1 810,7 2 461,7 4 115,7 3 371,7 4 157,4

nmegel zés, jogvédelem 168,6 152,5 199,7 213,9 440,3 430,9 448,6
Sport hobbi, szabadid 2 826,5 2 346,4 2547,3 2 778,1 3 577,6 3 514,3 3 114,2
Egyéb 406,1 468,2 450,3 546,9 726,6 790,1 572,6
  Összesen 5 145,1 4 254,4 5 973,3 9 236,7 13 697,8 13 638,4 13 221,5
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154. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások változása reálértékben összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 100,0 67,6 158,9 271,0 377,8 469,7 434,2
Egészségügy, szociális szolg. 100,0 75,4 112,3 171,5 295,6 283,8 230,3
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 100,0 86,5 240,0 728,7 1 218,4 998,1 1 230,7

nmegel zés, jogvédelem 100,0 90,5 118,4 126,9 261,2 255,6 266,1
Sport hobbi, szabadid 100,0 83,0 90,1 98,3 126,6 124,3 110,2
Egyéb 100,0 115,3 110,9 134,7 178,9 194,6 141,0
  Összesen 100,0 82,7 116,1 179,5 266,2 265,1 257,0

155. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(milló Ft)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 70,5 129,2 523,6 824,1 1 590,6 1 466,2 1 267,0
Egészségügy, szociális szolg. 311,3 153,5 275,4 582,1 731,9 943,6 526,2
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 69,6 76,5 211,1 483,6 752,7 484,1 587,7

nmegel zés, jogvédelem 5,4 4,6 19,6 75,7 175,1 105,8 212,0
Sport hobbi, szabadid 161,3 293,3 327,9 725,9 1 564,4 1 913,4 1 735,3
Egyéb 33,8 90,1 63,1 266,3 348,5 390,3 401,5
  Összesen 651,9 747,2 1 420,7 2 957,7 5 163,2 5 303,4 4 729,7
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156. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások megoszlása összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 10,8 17,3 36,9 27,7 30,8 27,6 26,8
Egészségügy, szociális szolg. 47,8 20,5 19,4 19,7 14,2 17,8 11,1
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 10,7 10,3 14,8 16,4 14,6 9,1 12,5

nmegel zés, jogvédelem 0,8 0,6 1,4 2,6 3,4 2,0 4,5
Sport hobbi, szabadid 24,7 39,1 23,1 24,6 30,3 36,1 36,6
Egyéb 5,2 12,2 4,4 9,0 6,7 7,4 8,5
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

157. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások változása összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 100,0 183,3 742,7 1 168,9 2 256,2 2 079,7 1 797,2
Egészségügy, szociális szolg. 100,0 49,3 88,5 187,0 235,1 303,1 169,0
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 100,0 109,9 303,3 694,8 1 081,5 695,5 844,4

nmegel zés, jogvédelem 100,0 85,2 363,0 1 401,9 3 242,6 1 959,3 3 925,9
Sport hobbi, szabadid 100,0 181,8 203,3 450,0 969,9 1 186,2 1 075,8
Egyéb 100,0 266,6 186,7 787,9 1 031,1 1 154,7 1 187,9
  Összesen 100,0 114,6 217,9 453,7 792,0 813,5 725,5
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158. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások összege 1993. évi árszinten összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(milló Ft)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 70,5 84,8 235,1 268,1 429,7 358,4 276,0
Egészségügy, szociális szolg. 311,3 100,8 123,7 189,3 197,7 230,6 114,6
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 69,6 50,2 94,8 157,3 203,4 118,3 128,0

nmegel zés, jogvédelem 5,4 3,0 8,8 24,6 47,3 25,9 46,2
Sport hobbi, szabadid 161,3 192,6 147,2 236,1 422,7 467,7 378,0
Egyéb 33,8 59,2 28,3 86,6 94,2 95,4 87,5
  Összesen 651,9 490,6 638,0 962,1 1 395,0 1 296,3 1 030,2

159. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások változása reálértékben összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 100,0 120,3 333,5 380,3 609,5 508,4 391,5
Egészségügy, szociális szolg. 100,0 32,4 39,7 60,8 63,5 74,1 36,8
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 100,0 72,1 136,2 226 292,2 170 183,9

nmegel zés, jogvédelem 100,0 55,6 163 455,6 875,9 479,6 855,6
Sport hobbi, szabadid 100,0 119,4 91,3 146,4 262,1 290 234,3
Egyéb 100,0 175,1 83,7 256,2 278,7 282,2 258,9
  Összesen 100,0 75,3 97,9 147,6 214 198,8 158,0
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160. A pályázati úton nyert támogatások aránya az összes önkormányzati támogatáshoz viszonyítva öszevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 8,5 15,1 17,8 11,9 13,7 9,2 7,7
Egészségügy, szociális szolg. 53,9 23,2 19,1 19,1 11,6 14,1 8,6
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 20,6 17,2 11,7 6,4 4,9 3,5 3,1

nmegel zés, jogvédelem 3,2 2,0 4,4 11,5 10,7 6,0 10,3
Sport hobbi, szabadid 5,7 8,2 5,8 8,5 11,8 13,3 12,1
Egyéb 8,3 12,6 6,3 15,8 13,0 12,1 15,3
  Összesen 12,7 11,5 10,7 10,4 10,2 9,5 7,8

161. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k száma összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 1 407 1 682 2 431 3 456 4 031 4 207 4 610
Egészségügy, szociális szolg. 754 879 1 239 1 784 2 148 2 084 2 181
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 509 654 934 1 544 1 909 1 965 2 138

nmegel zés, jogvédelem 464 548 787 978 1 403 1 532 1 659
Sport hobbi, szabadid 4 751 5 374 5 519 5 976 6 965 7 116 7 526
Egyéb 1 137 1 317 1 441 1 709 1 734 1 788 1 912
  Összesen 9 022 10 454 12 351 15 447 18 190 18 692 20 026
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162. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k megoszlása összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 15,6 16,0 19,7 22,4 22,2 22,5 23,1
Egészségügy, szociális szolg. 8,3 8,4 10,0 11,5 11,8 11,1 10,9
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 5,6 6,3 7,5 9,9 10,5 10,4 10,7

nmegel zés, jogvédelem 5,2 5,2 6,4 6,3 7,8 8,2 8,3
Sport hobbi, szabadid 52,7 51,5 44,6 38,7 38,1 38,2 37,5
Egyéb 12,6 12,6 11,8 11,2 9,6 9,6 9,5
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

163. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k számának változása összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 100,0 119,5 172,8 245,6 286,5 299,0 327,6
Egészségügy, szociális szolg. 100,0 116,6 164,3 236,6 284,9 276,4 289,3
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 100,0 128,5 183,5 303,3 375,0 386,1 420,0

nmegel zés, jogvédelem 100,0 118,1 169,6 210,8 302,4 330,2 357,5
Sport hobbi, szabadid 100,0 113,1 116,2 125,8 146,6 149,8 158,4
Egyéb 100,0 115,8 126,7 150,3 152,5 157,3 168,2
  Összesen 100,0 115,9 136,9 171,2 201,6 207,2 222,0
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164. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k aránya összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 20,1 18,8 23,1 29,3 30,3 29,6 29,3
Egészségügy, szociális szolg. 18,7 17,9 20,8 28,6 30,9 27,3 25,6
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 21,2 21,9 25,3 35,9 36,3 32,7 31,7

nmegel zés, jogvédelem 37,2 34,4 41,5 49,7 58,9 57,2 53,4
Sport hobbi, szabadid 39,6 38,0 36,6 43,2 44,8 43,4 41,6
Egyéb 14,3 12,9 14,1 19,0 18,1 18,3 18,7
  Összesen 26,0 24,4 26,1 32,8 34,3 33,0 32,1

165. Az egy szervezetre jutó támogatások öszege összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(ezer Ft)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 589 507 1 207 1 998 2 876 3 787 3 585
Egészségügy, szociális szolg. 765 754 1 165 1 706 2 939 3 215 2 798
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 664 680 1 933 4 902 7 980 7 020 8 927

nmegel zés, jogvédelem 363 424 565 672 1 162 1 151 1 241
Sport hobbi, szabadid 595 665 1 028 1 429 1 901 2 021 1 900
Egyéb 357 541 696 984 1 551 1 808 1 375
  Összesen 570 620 1 077 1 838 2 787 2 985 3 031
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166. Az egy szervezetre jutó támogatások összének változása összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 100,0 86,1 204,9 339,2 488,3 643,0 608,7
Egészségügy, szociális szolg. 100,0 98,6 152,3 223,0 384,2 420,3 365,8
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 100,0 102,4 291,1 738,3 1 201,8 1 057,2 1 344,4

nmegel zés, jogvédelem 100,0 116,8 155,6 185,1 320,1 317,1 341,9
Sport hobbi, szabadid 100,0 111,8 172,8 240,2 319,5 339,7 319,3
Egyéb 100,0 151,5 195,0 275,6 434,5 506,4 385,2
  Összesen 100,0 108,8 188,9 322,5 488,9 523,7 531,8

167. Az egy szervezetre jutó támogatás összege 1993. évi árszinten összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(ezer Ft)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 589 333 542 650 777 926 781
Egészségügy, szociális szolg. 765 495 523 555 794 786 609
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 664 447 868 1 594 2 156 1 716 1 945

nmegel zés, jogvédelem 363 278 254 219 314 281 270
Sport hobbi, szabadid 595 437 462 465 514 494 414
Egyéb 357 356 312 320 419 442 299
  Összesen 570 407 484 598 753 730 660
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168. Az egy szervezetre jutó támogatások összegének változása reálértékben összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 100,0 56,5 92,0 110,4 131,9 157,2 132,6
Egészségügy, szociális szolg. 100,0 64,7 68,4 72,5 103,8 102,7 79,6
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 100,0 67,3 130,7 240,1 324,7 258,4 292,9

nmegel zés, jogvédelem 100,0 76,6 70,0 60,3 86,5 77,4 74,4
Sport hobbi, szabadid 100,0 73,4 77,6 78,2 86,4 83,0 69,6
Egyéb 100,0 99,7 87,4 89,6 117,4 123,8 83,8
  Összesen 100,0 71,4 84,9 104,9 132,1 128,1 115,8

169. A teljes támogatási index változása összevont tevékenységcsoportok szerint, 1993-2007
(%)

Összevont tevékenységcsoport 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
Kultúra, oktatás 100,0 82,2 126,1 164,7 194,4 216,8 208,4
Egészségügy, szociális szolg. 100,0 86,9 106 131,0 172,0 168,5 151,8
Település- és gazdaság-
  fejlesztés, környezetvédelem 100,0 93,0 154,9 269,9 348,9 315,9 350,7

nmegel zés, jogvédelem 100,0 95,1 109,0 112,7 161,7 159,9 163,1
Sport hobbi, szabadid 100,0 91,1 95,0 99,2 112,5 111,5 105,0
Egyéb 100,0 107,4 105,2 116,0 133,8 139,5 118,7
  Összesen 100,0 91,0 107,8 134,0 163,2 162,9 160,3

  * Teljes támogatási index: A támogatott szervezetek számának és az egy szervezetre jutó támogatás reálértékének százalékban
                                             kifejezett változásának mértani átlaga.
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170. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások összege településtípus szerint, 1993-2007
(millió Ft)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 1 242,5 1 865,0 2 892,7 8 485,2 14 192,8 18 811,7 18 208,1

Megyeszékhely 1 557,4 1 741,1 3 948,0 7 661,6 16 090,0 15 183,7 17 201,9
Többi város 1 304,6 1 750,1 4 354,5 8 154,7 13 657,5 15 799,1 19 607,4
Község 1 040,6 1 123,3 2 106,9 4 095,0 6 758,5 6 004,0 5 683,4
  Összesen 5 145,1 6 479,5 13 302,1 28 396,5 50 698,8 55 798,5 60 700,8

171. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások megoszlása településtípus szerint, 1993-2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 24,1 28,8 21,7 29,9 28,0 33,7 30,0

Megyeszékhely 30,3 26,9 29,7 27,0 31,8 27,2 28,3
Többi város 25,4 27,0 32,8 28,7 26,9 28,3 32,3
Község 20,2 17,3 15,8 14,4 13,3 10,8 9,4
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

172. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások változása településtípus szerint, 1993-2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 100,0 150,1 232,8 682,9 1 142,3 1 514,0 1 465,4

Megyeszékhely 100,0 111,8 253,5 491,9 1 033,1 974,9 1 104,5
Többi város 100,0 134,1 333,8 625,1 1 046,9 1 211,0 1 502,9
Község 100,0 107,9 202,5 393,5 649,5 577 546,2
  Összesen 100,0 125,9 258,5 551,9 985,4 1 084,5 1 179,8
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173. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások összege 1993. évi árszinten településtípus szerint, 1993-2007
(milló Ft)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 1 242,5 1 224,5 1 299,0 2 760,0 3 834,6 4 598,0 3966,0

Megyeszékhely 1 557,4 1 143,2 1 772,8 2 492,1 4 347,2 3 711,2 3 746,8
Többi város 1 304,6 1 149,1 1 955,4 2 652,5 3 690,0 3 861,7 4 270,8
Község 1 040,6 737,5 946,1 1 332,0 1 826,0 1 467,5 1 237,9
  Összesen 5 145,1 4 254,4 5 973,3 9 236,7 13 697,8 13 638,4 13 221,5

174. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatások változása reálértékben településtípus, 1993-2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 100,0 98,6 104,5 222,1 308,6 370,1 319,2

Megyeszékhely 100,0 73,4 113,8 160,0 279,1 238,3 240,6
Többi város 100,0 88,1 149,9 203,3 282,8 296,0 327,4
Község 100,0 70,9 90,9 128,0 175,5 141,0 119,0
  Összesen 100,0 82,7 116,1 179,5 266,2 265,1 257,0

175. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások összege településtípus szerint, 1993-2007
(millió Ft)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 330,5 355,4 475,5 1 466,9 1 884,6 2 279,8 1 431,0

Megyeszékhely 195,2 162,3 596,1 682,3 1 731,3 1 750,0 1 521,0
Többi város 90,3 170,1 271,5 642,4 1 199,6 989,8 1 529,4
Község 35,9 59,4 77,6 166,1 347,7 283,8 248,3
  Összesen 651,9 747,2 1 420,7 2 957,7 5 163,2 5 303,4 4 729,7
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176. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások megoszlása településtípus szerint, 1993–2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 50,7 47,6 33,5 49,6 36,6 42,9 30,3

Megyeszékhely 29,9 21,7 41,9 23,1 33,5 33,0 32,2
Többi város 13,9 22,8 19,1 21,7 23,2 18,7 32,3
Község 5,5 7,9 5,5 5,6 6,7 5,4 5,2
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

177. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások változása településtípus szerint, 1993-2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 100,0 107,5 143,9 443,8 570,2 689,8 433,0

Megyeszékhely 100,0 83,1 305,4 349,5 886,9 896,5 779,2
Többi város 100,0 188,4 300,7 711,4 1 328,5 1 096,1 1 693,7
Község 100,0 165,5 216,2 462,7 968,5 790,5 691,6
  Összesen 100,0 114,6 217,9 453,7 792,0 813,5 725,5

178. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások összege 1993. évi árszinten településtípus szerint, 1993-2007
(milló Ft)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 330,5 233,4 213,5 477,1 509,2 557,2 311,7

Megyeszékhely 195,2 106,6 267,7 221,9 467,8 427,7 331,3
Többi város 90,3 111,7 121,9 209,0 324,1 241,9 333,1
Község 35,9 39,0 34,8 54,0 93,9 69,4 54,1
  Összesen 651,9 490,6 638,0 962,1 1 395,0 1 296,3 1 030,2
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179. A helyi önkormányzatoktól pályázati úton kapott támogatások változása reálértékben településtípus, 1993-2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 100,0 70,6 64,6 144,4 154,1 168,6 94,3

Megyeszékhely 100,0 54,6 137,1 113,7 239,7 219,1 169,7
Többi város 100,0 123,7 135,0 231,5 358,9 267,9 368,9
Község 100,0 108,6 96,9 150,4 261,6 193,3 150,7
  Összesen 100,0 75,3 97,9 147,6 214,0 198,8 158,0

180. A pályázati úton nyert támogatások aránya az összes önkormányzati támogatáshoz viszonyítva településtípus szerint, 1993–2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 26,6 19,1 16,4 17,3 13,3 12,1 7,9

Megyeszékhely 12,5 9,3 15,1 8,9 10,8 11,5 8,8
Többi város 6,9 9,7 6,2 7,9 8,8 6,3 7,8
Község 3,4 5,3 3,7 4,1 5,1 4,7 4,4
  Összesen 12,7 11,5 10,7 10,4 10,2 9,5 7,8

181. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k száma településtípus szerint, 1993-2007

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 1 358 1 678 2 002 2 560 2 755 2 785 2 705

Megyeszékhely 1 691 2 059 2 595 3 491 3 955 3 924 4 118
Többi város 2 232 2 722 3 366 4 491 5 712 6 189 6 922
Község 3 741 3 995 4 388 4 905 5 768 5 794 6 281
  Összesen 9 022 10 454 12 351 15 447 18 190 18 692 20 026
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182. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k megoszlása településtípus szerint, 1993-2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 15,1 16,1 16,2 16,6 15,1 14,9 13,5

Megyeszékhely 18,7 19,7 21,0 22,6 21,7 21,0 20,6
Többi város 24,7 26,0 27,3 29,1 31,4 33,1 34,5
Község 41,5 38,2 35,5 31,7 31,8 31,0 31,4
  Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

183. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k számának változása településtípus szerint, 1993-2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 100,0 123,6 147,4 188,5 202,9 205,1 199,2

Megyeszékhely 100,0 121,8 153,5 206,4 233,9 232,1 243,5
Többi város 100,0 122,0 150,8 201,2 255,9 277,3 310,1
Község 100,0 106,8 117,3 131,1 154,2 154,9 167,9
  Összesen 100,0 115,9 136,9 171,2 201,6 207,2 222,0

184. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásban részesül k aránya településtípus szerint, 1993-2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 13,8 14,1 15,7 20,8 20,5 19,5 18,0

Megyeszékhely 21,9 21,1 23,7 33,0 33,2 31,3 29,9
Többi város 28,7 27,2 29,9 36,5 39,8 38,6 37,9
Község 40,2 36,2 35,4 41,1 43,3 41,9 40,8
  Összesen 26,0 24,4 26,1 32,8 34,3 33,0 32,1
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185. Az egy szervezetre jutó támogatások öszege településtípus szerint, 1993-2007
(ezer Ft)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 915 1 111 1 445 3 315 5 152 6 755 6 731

Megyeszékhely 921 846 1 521 2 195 4 068 3 869 4 177
Többi város 584 643 1 294 1 816 2 391 2 553 2 833
Község 278 281 480 835 1 172 1 036 905
  Összesen 570 620 1 077 1 838 2 787 2 985 3 031

186. Az egy szervezetre jutó támogatások összegének változása településtípus szerint, 1993-2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 100,0 121,4 157,9 362,3 563,1 738,3 735,6

Megyeszékhely 100,0 91,9 165,1 238,3 441,7 420,1 453,5
Többi város 100,0 110,1 221,6 311,0 409,4 437,2 485,1
Község 100,0 101,1 172,7 300,4 421,6 372,7 325,5
  Összesen 100,0 108,8 188,9 322,5 488,9 523,7 531,8

187. Az egy szervezetre jutó támogatás összege 1993. évi árszinten településtípus szerint, 1993-2007
(ezer Ft)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 915 730 649 1 078 1 392 1 651 1 466

Megyeszékhely 921 555 683 714 1 099 946 910
Többi város 584 422 581 591 646 624 617
Község 278 185 216 272 317 253 197
  Összesen 570 407 484 598 753 730 660
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188. Az egy szervezetre jutó támogatások összegének változása reálértékben településtípus szerint, 1993-2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 100,0 79,8 70,9 117,8 152,1 180,4 160,2

Megyeszékhely 100,0 60,3 74,2 77,5 119,3 102,7 98,8
Többi város 100,0 72,3 99,5 101,2 110,6 106,8 105,7
Község 100,0 66,5 77,7 97,8 114,0 91,0 70,9
  Összesen 100,0 71,4 84,9 104,9 132,1 128,1 115,8

189. A teljes támogatási index* változása településtípus szerint, 1993-2007
(%)

Településtípus 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007
város 100,0 99,3 102,2 149,0 175,7 192,4 178,6

Megyeszékhely 100,0 85,7 106,7 126,5 167,0 154,4 155,1
Többi város 100,0 93,9 122,5 142,7 168,2 172,1 181,0
Község 100,0 84,3 95,5 113,2 132,6 118,7 109,1
  Összesen 100,0 91,0 107,8 134,0 163,2 162,9 160,3

  * Teljes támogatási index: A támogatott szervezetek számának és az egy szervezetre jutó támogatás reálértékének százalékban
                                             kifejezett változásának mértani átlaga.
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190. A f bb K.C.R. mutatók, 1993–2007

Megnevezés 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007

Az összes bevétel
  össszege folyóáron (millió Ft) 118 475,4 181 916,3 284 362,2 495 508,0 731 053,6 854 755,1 964 309,0

1993. évi árszinten 118 475,4 119 446,0 127 745,8 161 193,2 197 516,1 208 921,7 209 845,3
  változása folyóáron (%) 100,0 153,5 240 418,2 617,1 721,5 813,9

reálértékben 100,0 100,8 107,8 136,1 166,7 176,3 177,1

Az összes állami forrás*
  össszege folyóáron (millió Ft) 24 503,3 51 692,1 85 614,7 185 562,7 372 794,4 410 579,4 434 292,6

1993. évi árszinten 24 503,3 33 940,6 38 445,1 60 359 100 721,6 100 258,1 94 507,3
  változása folyóáron (%) 100,0 211,0 349,4 757,3 1 521,4 1 675,6 1 772,4

reálértékben (%) 100,0 138,5 156,9 246,3 411,1 409,2 385,7
  aránya az összes támogatás-

hoz képest (%) 20,7 28,4 30,1 37,4 51,0 48,0 45,0

A K.C.R. mutató**
  össszege folyóáron (millió Ft) 12 268,3 18 926,1 38 599,4 94 756,3 151 285,9 176 765,9 180 127,2

1993. évi árszinten 12 268,3 12 426,7 17 333,0 30 821,9 40 874,4 43 163,9 39 197,9
  változása folyóáron (%) 100,0 154,3 314,6 772,4 1 233,1 1 440,8 1 468,2

reálértékben (%) 100,0 101,3 141,3 251,2 333,2 351,8 319,5
  aránya az összes bevételhez-

képest (%) 10,4 10,4 13,6 19,1 20,7 20,7 18,6
  aránya az összes állami
              forráshoz képest (%) 50,1 36,6 45,1 51,1 40,6 43,1 41,4

 * Az összes állami forrás: Az összes állami támogatás és az összes állami, önkormányzati szervekt l származó alaptevékenységi
                                            bevétel összege.

  ** K.C.R. mutató: Bíró Endre által kidolgozott indikátor a közfeladatellátásban való civil részvétel (K.C.R.) pénzben kifejezett
                               értékének és arányának becslésére.
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191. A f bb K.C.R. mutatók szervezeti forma szerint, 2007

Állami forrás K.C.R. (Közfeladatellátásban Civil Részvétel) mutató*
összes bevétel állami forrás

Szervezeti forma Összes
bevétel

(millió Ft)
összege

(milllió Ft)
megoszlása

(%)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%) arányában (%)
Alapítvány 200 488,6 77 720,3 17,9 43 421,9 24,1 21,6 55,8
Közalapítvány 79 544,7 57 422,9 13,2 15 981,5 8,9 20,0 27,8
Egyesület 187 315,2 62 197,8 14,3 21 675,8 12,0 11,5 34,8
Köztestület 22 207,4 6 478,1 1,5 1 892,0 1,1 8,5 29,2
Szakszervezet 15 015,7 1 750,0 0,4 460,4 0,3 3,0 26,3
Szakmai, munkáltatói
  érdekképviselet 64 810,8 7 102,1 1,6 1 926,7 1,1 2,9 27,1
Közhasznú társaság 375 973,0 215 795,3 49,8 89 675,8 49,7 23,8 41,5
Nonprofit intézmény 9 390,8 5 620,3 1,3 5 051,6 2,8 53,7 89,8
Egyesülés 9 562,8 205,8 0,0 41,5 0,0 0,4 20,1
  Összesen 964 309,0 434 292,6 100,0 180 127,2 100,0 18,6 41,4

192. A f bb K.C.R. mutatók szervezeti jelleg szerint, 2007

Állami forrás K.C.R. (Közfeladatellátásban Civil Részvétel) mutató*
összes bevétel állami forrás

Szervezeti jelleg Összes
bevétel

(millió Ft)
összege

(milllió Ft)
megoszlása

(%)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%) arányában (%)
Klaszikus civil szervezet 387 803,8 139 918,2 32,2 65 097,7 36,1 16,7 46,5
Érdekképviselet 111 596,6 15 536,0 3,6 4 320,5 2,4 3,8 27,8
Egyéb nonprofit szervezet 464 908,6 278 838,4 64,2 110 709,0 61,5 23,8 39,7
  Összesen 964 309,0 434 292,6 100,0 180 127,2 100,0 18,6 41,4

  * K.C.R. mutató: Bíró Endre által kidolgozott indikátor a közfeladatellátásban való civil részvétel (K.C.R.) pénzben kifejezett
                               értékének és arányának becslésére.



 282

193. A f bb K.C.R. mutatók megyék és régiók szerint, 2007

Állami forrás K.C.R. (Közfeladatellátásban Civil Részvétel) mutató*
összes bevétel állami forrás

város, megye, régió Összes
bevétel

(millió Ft)
összege

(milllió Ft)
megoszlása

(%)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%) arányában (%)
Budapest 583 443,8 242 164,6 55,8 87 892,2 48,8 15,1 36,3
Pest 59 489,0 32 234,5 7,4 17 278,2 9,6 29,0 53,6
  Közép-Magyarország 642 932,9 274 399,3 63,2 105 170,3 58,3 16,4 38,3
Fejér 25 413,4 12 836,0 3,0 5 872,7 3,3 23,1 45,8
Komárom-Esztergom 10 118,1 5 214,8 1,2 2 868,7 1,6 28,4 55,0
Veszprém 19 631,8 9 187,8 2,1 4 015,0 2,2 20,5 43,7
  Közép-Dunántúl 55 163,3 27 238,6 6,3 12 756,4 7,1 23,1 46,8
Gy r-Moson-Sopron 16 287,3 6 239,2 1,4 3 065,2 1,7 18,8 49,1
Vas 12 523,3 7 635,7 1,8 5 423,4 3,0 43,3 71,0
Zala 12 555,0 6 142,7 1,4 2 604,5 1,4 20,7 42,4
  Nyugat-Dunántúl 41 365,6 20 017,5 4,6 11 093,1 6,2 26,8 55,4
Baranya 24 029,0 11 364,3 2,6 4 864,5 2,7 20,2 42,8
Somogy 16 714,4 8 400,0 1,9 4 149,1 2,3 24,8 49,4
Tolna 13 073,5 5 869,5 1,4 2 051,4 1,1 15,7 35,0
  Dél-Dunántúl 53 816,8 25 633,7 5,9 11 064,9 6,1 20,6 43,2
Borsod-Abaúj-Zemplén 27 747,7 13 149,1 3,0 5 532,0 3,1 19,9 42,1
Heves 11 362,1 5 752,5 1,3 3 550,2 2,0 31,2 61,7
Nógrád 5 742,1 3 361,7 0,8 1 336,0 0,7 23,3 39,7
  Észak-Magyarország 44 851,9 22 263,3 5,1 10 418,3 5,8 23,2 46,8
Hajdú-Bihar 29 710,1 16 865,7 3,9 6 132,6 3,4 20,6 36,4
Jász-Nagykun-Szolnok 12 169,5 6 766,3 1,6 2 554,9 1,4 21,0 37,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg 31 241,6 14 962,2 3,4 6 776,9 3,8 21,7 45,3
  Észak-Alföld 73 121,1 38 594,2 8,9 15 464,5 8,6 21,1 40,1
Bács-Kiskun 17 517,4 8 028,0 1,8 4 307,3 2,4 24,6 53,7
Békés 11 627,6 6 562,7 1,5 4 083,6 2,3 35,1 62,2
Csongrád 23 912,3 11 555,3 2,7 5 768,8 3,2 24,1 49,9
  Dél-Alföld 53 057,4 26 146,0 6,0 14 159,7 7,9 26,7 54,2
  Összesen 964 309,0 434 292,6 100,0 180 127,2 100,0 18,6 41,4

  * K.C.R. mutató: Bíró Endre által kidolgozott indikátor a közfeladatellátásban való civil részvétel (K.C.R.) pénzben kifejezett
értékének és arányának becslésére.
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194. A f bb K.C.R. mutatók tevékenységcsoportok szerint, 2007

Állami forrás K.C.R. (Közfeladatellátásban Civil Részvétel) mutató*
összes bevétel állami forrás

Tevékenységcsoport Összes
bevétel

(millió Ft)
összege

(milllió Ft)
megoszlása

(%)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%) arányában (%)
Kultúra 127 412,2 76 119,0 17,3 27 205,7 15,1 21,3 35,7
Vallás 7 059,4 1 574,4 0,4 727,2 0,4 10,3 46,1
Sport 42 664,2 14 279,9 3,3 3 000,6 1,7 7,0 21,0
Szabadid , hobbi 44 687,5 11 798,5 2,7 3 187,1 1,8 7,1 27,0
Oktatás 113 180,6 57 542,5 13,2 42 771,6 23,7 37,7 74,3
Kutatás 29 646,6 9 363,1 2,2 3 550,8 2,0 11,9 37,9
Egészségügy 75 653,4 50 404,6 11,6 16 767,9 9,3 22,1 33,2
Szociális ellátás 100 928,1 53 639,5 12,4 34 722,8 19,3 34,4 64,7
Polgárvédelem, t zoltás 3 589,9 2 875,1 0,7 703,2 0,4 19,5 24,4
Környezetvédelem 40 779,4 13 943,5 3,2 3 893,7 2,2 9,5 27,9
Településfejlesztés 91 975,1 57 750,9 13,3 20 994,8 11,7 22,8 36,3
Gazdaságfejlesztés 126 836,5 50 678,9 11,7 13 857,3 7,7 10,9 27,3
Jogvédelem 9 722,0 2 858,1 0,7 585,1 0,3 6,0 20,4
Közbiztonság védelme 3 944,6 1 986,8 0,5 371,4 0,2 9,4 18,6
Többcélú adományosztás,
  nonprofit szövetségek 25 058,3 9 353,2 2,2 2 589,9 1,4 10,3 27,6
Nemzetközi kapcsolatok 8 677,3 3 020,8 0,7 615,7 0,3 7,0 20,3
Szakmai, gazdasági
  érdekképviselet 107 783,8 14 010,0 3,2 3 958,6 2,2 3,6 28,2
Politika 4 710,1 3 093,8 0,7 623,8 0,3 13,2 20,1
  Összesen 964 309,0 434 292,6 100,0 180 127,2 100,0 18,6 41,4

  * K.C.R. mutató: Bíró Endre által kidolgozott indikátor a közfeladatellátásban való civil részvétel (K.C.R.) pénzben kifejezett
                               értékének és arányának becslésére.
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195. A f bb K.C.R. mutatók összevont tevékenységcsoportok szerint, 2007

Állami forrás K.C.R. (Közfeladatellátásban Civil Részvétel) mutató*
összes bevétel állami forrás

Összevont
tevékenységcsoport

Összes
bevétel

(millió Ft)
összege

(milllió Ft)
megoszlása

(%)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%) arányában (%)
Kultúra, oktatás 240 592,7 133 661,4 30,7 69 977,4 38,9 29,0 52,3
Egészségügy, szociális szolg. 176 581,5 104 044,1 24,0 51 490,7 28,6 29,1 49,4
Település- és gazdaságfej-
  lesztés, környezetvédelem 259 591,0 122 373,3 28,2 38 745,8 21,5 14,9 31,6

nmegel zés, jogvédelem 13 666,6 4 845,0 1,1 956,5 0,5 6,9 19,7
Sport hobbi, szabadid 87 351,7 26 078,4 6,0 6 187,7 3,4 7,0 23,7
Egyéb 186 525,5 43 290,4 10,0 12 769,1 7,1 6,8 29,4
  Összesen 964 309,0 434 292,6 100,0 180 127,2 100,0 18,6 41,4

196. A f bb K.C.R. mutatók településtípus szerint, 2007

Állami forrás K.C.R. (Közfeladatellátásban Civil Részvétel) mutató*
összes bevétel állami forrás

Településtípus Összes
bevétel

(millió Ft)
összege

(milllió Ft)
megoszlása

(%)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%) arányában (%)
város 583 443,8 242 164,9 55,8 87 892,1 48,7 15,0 36,2

Megyeszékhely 163 091,3 78 730,6 18,1 37 794,0 21,0 23,1 48,0
Többi város 154 654,8 81 529,4 18,8 38 496,5 21,4 24,8 47,2
Község 63 119,1 31 867,7 7,3 15 944,6 8,9 25,2 50,0
  Összesen 964 309,0 434 292,6 100,0 180 127,2 100,0 18,6 41,4

  * K.C.R. mutató: Bíró Endre által kidolgozott indikátor a közfeladatellátásban való civil részvétel (K.C.R.) pénzben kifejezett
                               értékének és arányának becslésére.
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197. Az önkormányzati támogatások és az SZJA 1%-ból , illetve NCA forrásból származó bevételek f bb mutatói
 szervezeti forma szerint, 2007

SZJA 1% felajánlás NCA támogatásSzervezeti forma Önkormányz
ati támogatás

(millió Ft)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%)
addíciós

aránya (%)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%)
addíciós

aránya (%)
Alapítvány 9 340,7 6 753,7 76,2 72,3 2 251,1 35,5 24,1
Közalapítvány 3 470,5 233,3 2,6 6,7 – – –
Egyesület 17 740,7 1 816,6 20,5 10,2 3 881,7 61,1 21,8
Köztestület 49,0 0,2 0,0 0,4 13,5 0,2 27,6
Szakszervezet 29,5 0,2 0,0 0,8 – – –
Szakmai, munkáltatói
  érdekképviselet 146,3 41,8 0,5 28,5 203,7 3,2 139,2
Közhasznú társaság 29 866,3 14,8 0,2 0,0 – – –
Nonprofit intézmény 27,9 1,4 0,0 4,8 0,0 – –
Egyesülés 29,9 – – – 0,0 – –
  Összesen 60 700,8 8 862,0 100,0 14,5 6 350,0 100,0 10,4

198. Az önkormányzati támogatások és az SZJA 1%-ból , illetve NCA forrásból származó bevételek f bb mutatói
 szervezeti jelleg szerint, 1993–2007

SZJA 1% felajánlás NCA támogatásSzervezeti jelleg Önkormányz
ati támogatás

(millió Ft)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%)
addíciós

aránya (%)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%)
addíciós

aránya (%)
Klaszikus civil szervezet 27 081,7 8 570,3 96,7 31,6 6 132,7 96,6 22,6
Érdekképviselet 254,8 42,3 0,5 16,5 217,3 3,4 85,2
Egyéb nonprofit szervezet 33 364,3 249,4 2,8 0,7 – – –
  Összesen 60 700,8 8 862,0 100,0 14,5 6 350,0 100,0 10,4

  * Addiciós arány: Az adott „állami civil” forrásból (SZJA 1%, NCA támogatás) származó bevételek aránya az önkormányzati
                                támogatásokhoz képest.



 286

199. Az önkormányzati támogatások és az SZJA 1%-ból , illetve NCA forrásból származó bevételek f bb mutatói
 megyék és régiók szerint, 2007

SZJA 1% felajánlás NCA támogatásváros, megye, régió Önkormányz
ati támogatás

(millió Ft)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%)
addíciós

aránya (%)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%)
addíciós

aránya (%)
Budapest 18 208,2 4 326,9 48,6 23,8 2 571,7 40,4 14,1
Pest 6 073,7 656,2 7,4 10,8 489,3 7,7 8,1
  Közép-Magyarország 24 281,9 4 983,1 56,2 20,5 3 061,1 48,2 12,6
Fejér 2 208,0 253,4 2,9 11,5 149,5 2,4 6,8
Komárom-Esztergom 1 647,9 199,5 2,3 12,1 101,1 1,6 6,1
Veszprém 2 975,1 245,5 2,8 8,3 152,5 2,4 5,1
  Közép-Dunántúl 6 831,0 698,4 7,9 10,2 403,1 6,3 5,9
Gy r-Moson-Sopron 1 644,3 313,2 3,5 19,0 146,3 2,3 8,9
Vas 1 115,4 167,7 1,9 15,0 118,3 1,9 10,6
Zala 1 214,7 160,3 1,8 13,2 167,6 2,6 13,8
  Nyugat-Dunántúl 3 974,3 641,2 7,2 16,1 432,1 6,8 10,9
Baranya 2 361,2 240,8 2,7 10,2 248,8 3,9 10,5
Somogy 1 145,5 129,8 1,5 11,3 114,0 1,8 10,0
Tolna 991,7 139,5 1,6 14,1 92,5 1,5 9,3
  Dél-Dunántúl 4 498,5 510,1 5,8 11,3 455,2 7,2 10,1
Borsod-Abaúj-Zemplén 4 581,0 343,8 3,9 7,5 262,4 4,1 5,7
Heves 1 039,5 183,2 2,1 17,6 164,0 2,6 15,8
Nógrád 707,1 76,9 0,9 10,9 114,1 1,8 16,1
  Észak-Magyarország 6 327,4 603,8 6,8 9,5 540,6 8,5 8,5
Hajdú-Bihar 3 478,7 323,9 3,7 9,3 319,9 5,0 9,2
Jász-Nagykun-Szolnok 1 736,8 168,3 1,9 9,7 189,7 3,0 10,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 729,5 184,0 2,1 6,7 220,4 3,5 8,1
  Észak-Alföld 7 945,1 676,3 7,6 8,5 730,0 11,5 9,2
Bács-Kiskun 1 711,8 335,3 3,8 19,6 211,5 3,3 12,4
Békés 1 182,5 154,2 1,7 13,0 226,5 3,6 19,2
Csongrád 3 948,2 259,6 2,9 6,6 289,9 4,6 7,3
  Dél-Alföld 6 842,6 749,1 8,5 10,9 727,9 11,5 10,6
  Összesen 60 700,8 8 862,0 100,0 14,6 6 350,0 100,0 10,5

  * Addiciós arány: Az adott „állami civil” forrásból (SZJA 1%, NCA támogatás) származó bevételek aránya az önkormányzati támogatásokhoz képest.
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200. Az önkormányzati támogatások és az SZJA 1%-ból , illetve NCA forrásból származó bevételek f bb mutatói
 tevékenységcsoportok szerint, 2007

SZJA 1% felajánlás NCA támogatásTevékenységcsoport Önkormányz
ati támogatás

(millió Ft)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%)
addíciós

aránya (%)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%)
addíciós

aránya (%)
Kultúra 11 902,1 485,6 5,5 4,0 862,7 13,6 7,2
Vallás 167,3 365,8 4,1 218,5 111,7 1,8 66,7
Sport 9 684,7 411,2 4,6 4,2 527,2 8,3 5,4
Szabadid , hobbi 4 612,8 441,1 5,0 9,5 611,4 9,6 13,2
Oktatás 4 624,8 2 306,5 26,0 49,8 557,7 8,8 12,0
Kutatás 465,5 92,9 1,0 19,9 131,8 2,1 28,3
Egészségügy 1 231,3 1 383,6 15,6 112,3 326,7 5,1 26,5
Szociális ellátás 4 870,1 2 147,6 24,2 44,0 981,2 15,3 20,1
Polgárvédelem, t zoltás 596,0 58,7 0,7 9,8 50,6 0,8 8,4
Környezetvédelem 2 078,3 679,9 7,7 32,7 457,2 7,2 21,9
Településfejlesztés 11 225,6 198,9 2,2 1,7 422,1 6,6 3,7
Gazdaságfejlesztés 5 783,0 20,2 0,2 0,3 152,2 2,4 2,6
Jogvédelem 299,6 31,9 0,4 10,6 170,4 2,7 56,8
Közbiztonság védelme 1 759,8 52,2 0,6 2,9 75,6 1,2 4,2
Többcélú adományosztás,
  nonprofit szövetségek 918,6 58,3 0,7 6,3 456,0 7,2 49,6
Nemzetközi kapcsolatok 205,3 66,7 0,8 32,5 181,3 2,9 88,3
Szakmai, gazdasági
  érdekképviselet 212,9 49,5 0,6 23,2 206,8 3,3 97,1
Politika 63,1 11,4 0,1 18,1 67,4 1,1 106,9
  Összesen 60 700,8 8 862,0 100,0 14,5 6 350,0 100,0 10,4

  * Addiciós arány: Az adott „állami civil” forrásból (SZJA 1%, NCA támogatás) származó bevételek aránya az önkormányzati
                                támogatásokhoz képest.
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201. Az önkormányzati támogatások és az SZJA 1%-ból , illetve NCA forrásból származó bevételek f bb mutatói
 összevont tevékenységcsoportok szerint, 2007

SZJA 1% felajánlás NCA támogatásÖsszevont
tevékenységcsoport

Önkormányz
ati támogatás

(millió Ft)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%)
addíciós

aránya* (%)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%)
addíciós

aránya* (%)
Kultúra, oktatás 16 526,9 2 792,2 31,5 16,8 1 420,4 22,4 8,5
Egészségügy, szociális szolg. 6 101,4 3 531,1 40,0 57,8 1 307,9 20,6 21,4
Település- és gazdaságfej-
  lesztés, környezetvédelem 19 086,9 899,0 10,1 4,7 1 031,4 16,2 5,4

nmegel zés, jogvédelem 2 059,4 84,1 0,9 4,0 246,1 3,9 11,9
Sport hobbi, szabadid 14 297,5 852,3 9,6 5,9 1 138,6 17,9 7,9
Egyéb 2 628,7 703,3 7,9 26,7 1 205,6 19,0 45,8
  Összesen 60 700,8 8 862,0 100,0 14,5 6 350,0 100,0 10,4

202. Az önkormányzati támogatások és az SZJA 1%-ból , illetve NCA forrásból származó bevételek
bb mutatói településtípus szerint, 2007

SZJA 1% felajánlás NCA támogatásTelepüléstípus Önkormányz
ati támogatás

(millió Ft)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%)
addíciós

aránya* (%)
összege

(millió Ft)
megoszlása

(%)
addíciós

aránya* (%)
város 18 208,1 4 327,1 48,8 23,7 2 571,8 40,4 14,1

Megyeszékhely 17 201,9 1 856,6 21,0 10,7 1 884,3 29,7 10,9
Többi város 19 607,4 1 826,9 20,6 9,3 1 255,7 19,8 6,4
Község 5 683,4 851,4 9,6 14,9 638,2 10,1 11,2
  Összesen 60 700,8 8 862,0 100,0 14,5 6 350,0 100,0 10,4

  * Addiciós arány: Az adott „állami civil” forrásból (SZJA 1%, NCA támogatás) származó bevételek aránya az önkormányzati
                                támogatásokhoz képest.



289

Kérd ívek

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a 138/1995. (XI.22.)
Korm. rendelet alapján kötelez
Nyilvántartási szám  1674

STATISZTIKAI JELENTÉS
AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A NONPROFIT SZERVEZETEK KAPCSOLATÁRÓL

Adatszolgáltatók: F városi, kerületi, városi és községi önkormányzatok

A KSH tölti ki!
1. Az adatszolgáltató önkormányzat
      székhelye (kerület is):                         ...........................................................................................

2. Címe:
                 .....................................................................................utca ................ házszám, irányítószám:

3. Telefonszám (körzetszámmal együtt):

4. A település (kerület) 1996. január 1-i állandó népességének száma:

5. A település 1996. évi teljes költségvetése: (ezer Ft)
összegek Eredeti Módosított Teljesített

Bevétel

Kiadás

6. Tagja-e az önkormányzat - mint jogi személy - valamilyen egyesületnek, szövetségnek? (1 - igen; 2 - nem)

Ha igen (1), hány szervezetnek:

Kérjük, nevezze meg ket!

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

7. Az önkormányzat 1990 óta közrem ködött-e alapítvány, illetve közalapítvány létrehozásában? (1 - igen; 2 - nem)

Ha igen (1), a következ  években 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Össze-
sen

  - hány esetben volt önálló alapító?

  - hány esetben volt társalapító?

Ezen alapítványok, illetve közalapítványok közül 1996. december 31-én összesen hány m ködött?
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8. Nyújtott-e pénzügyi támogatást az önkormányzat 1996-ban általa (1 - igen; 2 - nem)
(önállóan, vagy társalapítóként) alapított nonprofit szervezet(ek)nek?
Ha igen (1), milyen típusú, és milyen tevékenységet ellátó szervezetek
  közül mennyinek? (db)

Egy szervezet csak egy helyen szerepelhet

(Köz)
ala-

pítvány

Egye-
sület

Köz-
hasznú
társaság

Oktatás

Kultúra

Egészségügy

Szociális szolgáltatások

Településfejlesztés, kommunális szolgáltatások, gazdaságfejlesztés,
  munkanélküliség kezelése, környezetvédelem

nözés megel zése, állampolgári jogvédelem

Sport, hobbi, szabadid

Egyéb, mégpedig:
                                    ........................................................................

9. Ha igen (1), a különböz  típusú szervezeteknek nyújtott támogatások összege: (ezer Ft)
Szervezettípus       (Köz)alapítvány Egyesület Közhasznú

társaság
Oktatás

Kultúra

Egészségügy

Szociális szolgáltatás

Település- és gazdaságfejlesztés,
  környezetvédelem

nözés megel zése, állampolgári
  jogvédelem
Sport, hobbi, szabadid

Egyéb, mégpedig:
  ..........................................................

10. Az önkormányzat 1996-ban állt-e szerz déses viszonyban nonprofit szervezet(ek)kel (1 - igen; 2 - nem)
      közfeladat ellátására?
Ha igen (1), milyen típusú, és milyen tevékenységet
ellátó szervezetek közül mennyivel? (db)

Egy szervezet csak egy helyen szerepelhet

(Köz)
ala-

pítvány

Egye-
sület

Köz-
hasznú
társaság

Egyházi
intéz-
mény

Oktatás

Kultúra

Egészségügy

Szociális szolgáltatások

Településfejlesztés, kommunális szolgáltatások, gazdaságfejlesztés,
  munkanélküliség kezelése, környezetvédelem

nözés megel zése, állampolgári jogvédelem

Sport, hobbi, szabadid

Egyéb, mégpedig:
                                    ........................................................................
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11. Nyújtott-e az önkormányzat 1996-ban anyagi támogatást a vele szerz déses (1 - igen; 2 - nem)
viszonyban álló nonprofit szervezet(ek)nek?

Ha igen (1), a különböz  típusú szervezeteknek nyújtott támogatások összege: (ezer Ft)
Szervezettípus (Köz)alapítvány Egyesület Közhasznú

társaság
Egyházi

intézmény
Oktatás

Kultúra

Egészségügy

Szociális szolgáltatás

Település- és gazdaságfejlesztés,
  környezetvédelem

nözés megel zése, állampolgári
  jogvédelem
Sport, hobbi, szabadid

Egyéb, mégpedig:
  ..........................................................

12. Nyújtott-e pénzügyi támogatást az önkormányzat 1996-ban vele alapítói (1 - igen; 2 - nem)
vagy szerz déses viszonyban nem álló nonprofit szervezet(ek)nek?
Ha igen (1), milyen típusú, és milyen tevékenységet
ellátó szervezetek közül mennyinek? (db)

Egy szervezet csak egy helyen szerepelhet

(Köz)
ala-

pítvány

Egye-
sület

Köz-
hasznú
társaság

Egyházi
intéz-
mény

Oktatás

Kultúra

Egészségügy

Szociális szolgáltatások

Településfejlesztés, kommunális szolgáltatások, gazdaságfejlesztés,
  munkanélküliség kezelése, környezetvédelem

nözés megel zése, állampolgári jogvédelem

Sport, hobbi, szabadid

Egyéb, mégpedig:
                                    ........................................................................

13. Ha igen (1), a különböz  típusú szervezeteknek nyújtott támogatások összege: (ezer Ft)
Szervezettípus (Köz)alapítvány Egyesület Közhasznú

társaság
Egyházi

intézmény
Oktatás

Kultúra

Egészségügy

Szociális szolgáltatás

Település- és gazdaságfejlesztés,
  környezetvédelem

nözés megel zése, állampolgári
  jogvédelem
Sport, hobbi, szabadid

Egyéb, mégpedig:
  ..........................................................
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14. Támogatott-e az önkormányzat 1996-ben nonprofit szervezet(ek)et egyéb,
nem anyagi formában?

(1- igen; 2 - nem)

Ha igen (1), a következ  formákon keresztül hány szervezetet?
Ingyenes ingatlanhasználat

Kedvezményes ingatlanbérlet

Postaköltség, telefon-, telefax-, illetve számítógép-használat

Járm használat

Könyvelés, nyilvántartás

Szakmai, szellemi segítségnyújtás

Egyéb, éspedig:
                              ..............................................................................................................

15. Kapott-e az önkormányzat 1996-ban nonprofit szervezet(ek)t l anyagi támogatást? (1 - igen; 2 - nem)

Ha igen (1), mely szervezett l, és milyen összegben? (ezer Ft)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
Összesen

16. Kapott-e az önkormányzat 1996-ban nonprofit szervezet(ek)t l nem anyagi, (1 - igen; 2 - nem)
         - munkaórában kifejezhet  - támogatást?
Ha igen (1), körülbelül hány munkaórát?

17. Az önkormányzat döntés-el készít  munkájában részt vesznek-e (1- igen; 2 - nem)
        nonprofit szervezet(ek) képvisel i?
Ha igen (1), milyen módon és rendszerességgel?
Állandó bizottsági tagként (1 - soha; 2 - alkalomszer en; 3 - rendszeresen)

Ad hoc bizottságban, közrem köd ként (1 - soha; 2 - alkalomszer en; 3 - rendszeresen)

Felkért szakért ként (1 - soha; 2 - alkalomszer en; 3 - rendszeresen)

Egyéb, éspedig:
                               ........................................................................

(1 - soha; 2 - alkalomszer en; 3 - rendszeresen)

Küldend : 1 példányban az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH megyei (budapesti) igazgatósághoz

Beérkezési határid : 1997. május 31.

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás büntet , illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után.

199...  ........................................ hó  ............. nap
P. H.

A kitölt  neve
(nyomtatott

      bet vel)  ............................................................................                    Elérési telefonszáma:  ..................................
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

"Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata"
cím  statisztikai jelentéshez

A felvétel célja a helyi önkormányzatok és a területükön m köd  nonprofit szervezetek közötti
munkamegosztás, szolgáltatási együttm ködés, valamint a kapcsolódó pénzáramlások feltérképezése. A
társadalmi szolgáltatások egész rendszere átalakulóban van, egyre általánosabbá válik az önkormányzatok
és a nonprofit szervezetek intézményesített, pályázati rendszeren alapuló, illetve eseti együttm ködése. Az
állami szociálpolitikai kiadások csökkentése nyomán a nonprofit szervezetek szerepvállalása várhatóan
még tovább b vül. Az alapítványok nemcsak mint alternatív szolgáltatók, hanem mint az önkormányzati
intézmények finanszírozását segít  lakossági és vállalati adományok gy jtését végz  szervezetek is egyre
nagyobb jelent ségre tesznek szert. A folyamatnak mind finanszírozási szempontból, mind a döntési
mechanizmusokat illet en igen nagy a jelent sége, ezért a kialakult helyzet feltárása valamennyi érintett
szervezetnek érdeke.

Az önkormányzatok és a szervezetek közötti munkamegosztás vizsgálatát az adatgy jtés
valamennyi jogi személyiség  nonprofit szervezeti formára (alapítványok, közalapítványok, egyesületek,
közhasznú társaságok, egyházi szolgáltató intézmények) kiterjeszti. Amikor a kérd ív - a konkrét jogi
forma megjelölése nélkül - nonprofit szervezeteket említ, akkor csak ezek összesített adatait kérjük
megadni. Nem min sülnek nonprofit szervezetnek a profitorientált gazdálkodó szervezetek, önkormányzati
és állami intézmények (iskolák, óvodák, bölcs dék, kórházak, könyvtárak, stb.), valamint a jogi
személyiséggel nem rendelkez  körök, társaságok. A felvétel nem tér ki a politikai pártokra. Az egyházak
esetében csak az általuk alapított, illetve m ködtetett intézményeket (óvodák, iskolák, szociális otthonok,
stb.) kell figyelembe venni. Az egyházak által alapított, illetve m ködtetett, önálló jogi személyiség
alapítványok és egyesületek adatait ne az "Egyházi intézmények" rovatban, hanem a megfelel
"(Köz)alapítvány", illetve "Egyesület" rovatban kell feltüntetni.

Az adatlapon szerepl  kérdések egy részére szöveges választ várunk, a megnevezéseket ilyenkor a
kipontozott részre kell beírni. Az eldöntend (1 - igen; 2 - nem) kérdések esetében az a kérésünk, hogy a
megfelel  kódszámot a kódkockába írják be. A darabszámokat és a pénzbeni adatokat a kódkockákban
jobbra zártan kérjük feltüntetni. Kérjük, hogy minden értékben kifejezett adatot ezer Ft-ban adjanak
meg.

A jelentés egy példányát az illetékes (a m ködés székhelye szerinti megyei, f városi) KSH
Igazgatóságnak kell eljuttatni. A beküldés határideje: 1997. május 31. A statisztikáról szóló 1993. évi
XLVI. törvény végrehajtásáról rendelkez  138/1995. (XI.22. Korm. rendelet alapján a statisztikai jelentés
kitöltése kötelez .

3. kérdés: A telefonszámot a körzetszámmal együtt - tehát a nyolc számjegyet - folyamatosan, elválasztó
jelek nélkül kérjük a kódkockába beírni. Budapest esetében az els  számjegy "1", és utána következik a
hétjegy  helyi hívószám.

4. kérdés: A állandó lakosságszámot az 1996. január 1-i állapotnak megfelel en kérjük megadni.
6. kérdés: A kérdés csak az önkormányzatra, mint jogi személyre, és nem tisztségvisel ire, vagy tagjaira
vonatkozik. Csak jogi személyiség , nonprofit szervezetekben való részvételre irányul a kérdés.
(Települési Önkormányzatok Szövetsége, Térségi Fejlesztési Egyesület, stb.)

7. kérdés: Önálló alapító, ha az alapítás egyedüli kezdeményez je és megvalósítója volt, társalapító,
amennyiben másokkal közösen hozott létre (köz)alapítványt. Az "Összesen" rovatban szerepl  adatnak
meg kell egyeznie a különböz  években létrehozott alapítványok számának összegével.

8-13. kérdés: A nonprofit szervezeteknek nyújtott anyagi támogatásokat három csoportra osztottuk,
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nevezetesen az alapítóként, a szerz déses viszony keretében, valamint az alapítói vagy szerz déses viszony
nélkül nyújtott támogatásokra. Kérjük, hogy egy nonprofit szervezet csak egy helyen szerepeljen. A -
három párba szerkesztett - táblák közül a 8., 10. és 12. tábla megfelel  rovataiba a szervezetek számát,
míg a 9., 11. és 13. tábla megfelel  rovataiba a nekik összesen kiutalt támogatás összegét (ezer Ft-ban)
kérjük feltüntetni.

8-9. kérdés: Az alapítóként nyújtott támogatásba az alapító t ke - amennyiben az alapítás 1996-ban
történt - és az alapító okiratban konkrétan megnevezett összeg , kötelez  érvénnyel vállalt éves támogatás
egyaránt beletartozik. Amennyiben a támogatott szervezet tevékenységét illet en több kategóriába is
besorolható, akkor is csak egy - a legfontosabbnak ítélt - csoportban szerepeljen.

10-11. kérdés: Szerz déses viszonynak azt tekintjük, ha az önkormányzat, saját hatáskörébe tartozó
közcélú feladatok elvégzését részben vagy egészben - írásbeli szerz dés alapján- t le független nonprofit
szervezetre ruházza át. (t zoltás, oktatás, szociális ellátás, stb.). Kérjük, hogy az Önökkel szerz déses
kapcsolatban álló szervezeteket akkor is csak egy - a legfontosabbnak ítélt - csoportban szerepeltessék, ha
több kategóriába is besorolható szolgáltatás(ok)ra kötöttek velük szerz dést. A szerz déses viszony
keretében nyújtott támogatáson a szerz désben rögzített összeget értjük. Amennyiben a támogatott
szervezet tevékenységét illet en több kategóriába is besorolható, akkor is csak egy - a legfontosabbnak
ítélt - csoportban szerepeljen.

12-13. kérdés:  A szerz désen kívüli, eseti támogatások összegében minden testületi, bizottsági vagy
tisztségvisel i döntésen alapuló támogatást szerepeltetni kell. Amennyiben a támogatott szervezet
tevékenységét illet en több kategóriába is besorolható, akkor is csak egy - a legfontosabbnak ítélt -
csoportban szerepeljen.

14. kérdés: Itt valamennyi, tehát saját alapítású, vagy szerz déses viszonyban lév , illetve egyéb módon
támogatott nonprofit szervezetek számát kell feltüntetni.

15. kérdés: Kérjük, hogy a táblában az adományozó szervezet pontos nevén és a pénzbeni támogatások
összegén kívül azoknak a természetbeni támogatásoknak (pl. számítógép, járm ) az értékét is tüntessék
fel, amelyek az önkormányzat könyvelésében forintosítva jelentkeznek. Az "Összesen" rovatban szerepl
adatnak meg kell egyeznie a különböz  nonprofit szervezetekt l kapott támogatás összegével.

16. kérdés: Itt a nonprofit szervezetek közvetítésével az év során kapott valamennyi "társadalmi munkát"
kérjük becsült értékben, munkaórában kifejezve megadni.

Együttm ködését el re is köszönjük!
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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a 154/1999. (X. 22.)
Korm. rendelet alapján kötelez
Nyilvántartási szám  1674

STATISZTIKAI JELENTÉS
AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A NONPROFIT SZERVEZETEK KAPCSOLATÁRÓL

Adatszolgáltatók: F városi, kerületi, városi és községi önkormányzatok

A KSH tölti ki!
1. Az adatszolgáltató önkormányzat
      székhelye (kerület is):                         ...........................................................................................

2. Címe:
                 .....................................................................................utca ................ házszám, irányítószám:

3. Telefonszám (körzetszámmal együtt):

4. A település 2000. évi teljesített teljes költségvetése:
Bevétel

(ezer Ft)
Kiadás

(ezer Ft)

5. Tagja-e az önkormányzat - mint jogi személy - valamilyen egyesületnek, szövetségnek? (1 - igen; 2 -
nem)

Ha igen (1), hány szervezetnek:

Kérjük, nevezze meg ezeket!

6. Az önkormányzat 1990 óta közrem ködött-e alapítvány, illetve közalapítvány létrehozásában? (1 - igen; 2 -
nem)

Ha igen (1), a következ  években 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Össze-
sen

  - hány esetben volt önálló alapító?

  - hány esetben volt társalapító?

Ezen alapítványok, illetve közalapítványok közül 2000. december 31-én összesen hány m ködött?

7. Az önkormányzat 1994 óta közrem ködött-e közhasznú társaság létrehozásában? (1 - igen; 2 -
nem)

Ha igen (1), a következ  években 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Össze-
sen

  - hány esetben volt önálló alapító?
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  - hány esetben volt társalapító?

Ezen közhasznú társaságok közül 2000. december 31-én összesen hány m ködött?

8. Az önkormányzat 2000-ben állt-e szerz déses viszonyban nonprofit szervezet(ek)kel (1 - igen; 2 -
nem)
    közfeladat ellátására?
Ha igen (1), milyen típusú, és milyen tevékenységet
ellátó szervezetek közül mennyivel? (db)

Egy szervezet csak egy helyen szerepelhet

(Köz)
ala-

pítvány

Egye-
sület

Köz-
hasznú
társaság

Egyházi
intéz-
mény

Oktatás

Kultúra

Egészségügy

Szociális szolgáltatások

Településfejlesztés, kommunális szolgáltatások, gazdaságfejlesztés,
  munkanélküliség kezelése, környezetvédelem

nözés megel zése, állampolgári jogvédelem

Sport, hobbi, szabadid

Egyéb, mégpedig:

…….........................................................................

9. Hirdetett-e meg az önkormányzat 2000-ben pályázatot nonprofit szervezetek részére (1 - igen; 2 -
nem)
    anyagi támogatás elnyerésére?
Ha igen (1), az év során összesen milyen összeg  támogatásra lehetett pályázni:

(ezer Ft)
                 - az év során összesen hány nonprofit szervezet nyújtott be pályázatot:

(db)
                 - az év során összesen hány nonprofit szervezet nyert el pályázati támogatást:

(db)

10. Nyújtott-e be az önkormányzat 2000-ben nonprofit szervezettel közös pályázatot (1 - igen; 2 -
nem)
      anyagi támogatás elnyerésére?
Ha igen (1), az év során összesen milyen összeg  támogatást pályáztak meg:

(ezer Ft)
                  - az év során összesen milyen összeg  támogatást nyertek el:

(ezer Ft)

11. Nyújtott-e az önkormányzat 2000-ben bármilyen formában* anyagi támogatást nonprofit (1 - igen; 2 -
nem)
      szervezet(ek)nek?
* Saját alapítású, vagy az önkormányzattal szerz désben álló szervezetnek, eseti támogatás formájában, pályáztatás útján.
Ha igen (1), az év során összesen hány szervezetnek:

(db)
                  - az év során összesen milyen összeg  támogatást:

(ezer Ft)
Kérjük, töltse ki a melléklet lapo(ka)t a támogatott szervezetek adataival. A kitöltött melléklet lapok száma:
 (Amennyiben az önkormányzat 2000-ben semmilyen támogatást nem nyújtott, a mellékletet nem kell visszaküldeni!)

12. Támogatott-e az önkormányzat 2000-ben nonprofit szervezet(ek)et egyéb,
nem anyagi formában?

  (1- igen; 2 - nem)

Ha igen (1), a következ  formákon keresztül hány szervezetet? (Ha nincsen pontos adat, kérjük, becsülje meg)
Ingyenes iroda, illetve ingatlanhasználat
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Kedvezményes iroda, illetve ingatlanbérlet

Postaköltség, telefon-, telefax-, illetve számítógép-használat

Járm használat

Könyvelés, nyilvántartás

Szakmai, szellemi segítségnyújtás (pl. pályázatíráshoz)

Egyéb, éspedig:
                              ..............................................................................................................

13. Kapott-e az önkormányzat 2000-ben nonprofit szervezet(ek)t l anyagi támogatást? (1 - igen; 2 -
nem)

Ha igen (1), mely szervezett l, és milyen összegben?

(ezer Ft)

(ezer Ft)

(ezer Ft)

(ezer Ft)
Összesen

(ezer Ft)

14. Végeztek-e az önkormányzat számára, kérésére 2000-ben a nonprofit szervezetek tagjai, (1 - igen; 2 -
nem)
       támogatói – ellenszolgáltatás nélkül – önkéntes munkát?
Ha igen (1), milyen jelleg  munkát? (1 - környezetvédelmi; 2 - településfejleszt ; 3 – szociális, jótékony;
 4 - kulturális; 5 - az önkormányzat döntésel készítéséhez köt ; 6 - egyéb) (Több válasz
adható!)
Ha az év során végzett munka mennyisége megbecsülhet , kb. hány munkaórának felelt meg?

(óra)
Ha az év során végzett összes munka értéke megbecsülhet , kb. hány forintnak felelt meg?

(ezer Ft)
Ha az év során végzett munka mennyisége és értéke sem becsülhet , kérjük, nevezze meg a legjelent sebb
eseményeket!
(Ebben az esetben írjon a jobboldali kódkockába "1"-t, és az alábbi kipontozott részre pedig írja a szöveges választ!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. A képvisel  testület (a polgármesterrel együtt) létszáma és a szakbizottságok kültagjainak száma 2000-ben
Megnevezés       Létszám Közülük nonprofit szervezet

által delegáltak száma
Polgármester

Alpolgármester

Bizottsági elnökök

Összes képvisel

Összes szakbizottsági kültag

16. Van-e az önkormányzatnak nyilvántartása a településen m köd  nonprofit szervezetekr l?
(1 - igen; 2 - nem; 3 - a településen egyetlen nonprofit szervezet sem m ködik)

Ha igen (1), hány szervezetet tartanak nyilván?

Közülük hány szervezettel tartanak fenn rendszeres kapcsolatot?
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17. Van-e az önkormányzat és a nonprofit szervezetek között valamilyen intézményes (1 - igen; 2 -
nem)

egyeztet  fórum, civil tanács?
Ha igen (1), mióta m ködik?

(év)
   - 2000-ben hány alkalommal ülésezett?

18. Meghívják-e a nonprofit szervezetek képvisel it a Közgy lésre? (1 - igen; 2 -
nem)

Ha igen (1), vannak-e az SzMSz-ben, vagy egyéb helyi rendeletben kiemelt, megnevezett (1 - igen; 2 -
nem)
      nonprofit szervezetek, amelyek állandó meghívottként szerepelnek?
   - egyéb módon (az állandó meghívottakon kívül) mely szervezeteket hívják meg?

(1 - az összes ismert szervezetet; 2- csak a témában érdekelteket;3 - néhány kiválasztott szervezetet; 4 - egyiket sem)
   - és milyen rendszerességgel?

(1 - minden esetben; 2 - az ket érint  kérdések tárgyalására; 3 - néha; 4 - soha)
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19. Az önkormányzat döntésel készít  munkájába bevonják-e a nonprofit szervezetek (1 - igen; 2 -
nem)
       képvisel it?
Ha igen (1), milyen módon és rendszerességgel?
   - megbízás munkaanyagok elkészítésére, információgy jtésre: (1 - rendszeresen; 2 - alkalomszer en; 3 -
soha)

   - felkérés szakért i, elemz  tevékenységre: (1 - rendszeresen; 2 - alkalomszer en; 3 -
soha)

   - felkérés hivatalos véleménynyilvánításra: (1 - rendszeresen; 2 - alkalomszer en; 3 -
soha)

   - személyes, kötetlen megbeszélések, egyeztetések útján: (1 - rendszeresen; 2 - alkalomszer en; 3 -
soha)

20. Van-e az önkormányzatnál civil referensi munkakör? (1 - igen; 2 -
nem)

Ha igen (1), mióta létezik?
(év)

   - milyen jogviszonyban tölti be a munkakörét?
     (1 - köztisztvisel ; 2 - megbízásos jogviszony; 3 - egyéb, éspedig:…………………………………………………………...)
   - heti hány órában látja el civil referensi feladatait?

(óra)
   - kapcsolódik-e munkaköre más feladatokhoz?
    (1 nem, ez az egyedüli feladata; 2 - más feladatköre is van, éspedig: ……………………………….……………………….)
   - szervezetileg kihez tartozik a civil referens? (1- polgármesterhez; 2 – alpolgármesterhez;
     3 – jegyz höz; 4 – szak(f )osztályhoz; 5 - képvisel  testülethez; 6 - egyéb, éspedig:………………… ….……………….)
   - a civil referensen kívül van-e még, az önkormányzatban olyan személy, aki
     rendszeres kapcsolatot tart fenn a nonprofit szervezetekkel? (1 - igen; éspedig: ………………………………..; 2 -
nincs)
Ha nincs (2), hogyan tartják a kapcsolatot a helyi nonprofit szervezetekkel? (1 - civil ház által; 2 - teleház által;
     3 - egy nonprofit szervezet által; 4 - más önkormányzati tisztségvisel  által; 5 - szakbizottság által; 6 - egyéb
módon)

21. Van-e a településen civil ház? (1 - igen; 2 - nincs, de megvalósítása folyamatban van;
      3 - nincs, de szükség lenne rá; 4 - nincs, de nincs szükség rá)
Ha igen (1), ki üzemelteti? (1 - az önkormányzat; 2 - egy nonprofit szervezet; 3 - több
      nonprofit szervezet; 4 - az önkormányzat és nonprofit szervezet(ek); 5 - egyéb, éspedig: …………..…………………..)

22. Van-e az önkormányzatnak rendszeresen megjelen újságja, hírlevele? (1 - igen; 2 -
nem)

Ha igen (1), a nonprofit szervezeteknek van-e lehet ségük megjelenni benne, interjút, beszámolót adni magukról?
(1 - igen, rendszeresen; 2 - igen, alkalmanként; 3 - igen, rendkívüli esetben; 4 - nem)

23. Az önkormányzat melyik szakbizottságához tartozik a helyi sportélet szervezése,
       támogatása? (1 - sportbizottsághoz; 2 - kulturális és sportbizottsághoz; 3 - egyéb,
éspedig:…………………………….)

24. Van-e az önkormányzatnak sportügyekért felel s, szervezeti egysége, vagy tisztségvisel je?
(1 - igen, sportiroda; 2 - igen, csak sportreferens; - 3 igen, egyéb, éspedig:……………………………………; 4 -

nincs)

25. Mekkora összeget költött az önkormányzat 2000-ben összesen a helyi sportélet
      támogatására, el mozdítására, sportlétesítmények és intézmények fenntartására? (ezer
Ft)

26. Hirdetett-e meg az önkormányzat 2000-ben pályázatot intézmények, szervezetek részére (1 - igen; 2 -
nem)
      a helyi sportélet, sportprogramok  és -rendezvények anyagi támogatásának elnyerésére?
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Ha igen (1), az év során összesen milyen összeg  támogatásra lehetett pályázni:
(ezer Ft)

Küldend : 1 példányban együtt az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH megyei (budapesti) igazgatósághoz.
                   Kérjük, az utólagos egyeztetések elkerülése érdekében, a kitöltött melléklet lapo(ka)t is csatolják a
kérd ívhez!
Beérkezési határid : 2001. május 31.

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás büntet , illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után.

2001  ........................................ hó  ............. nap
P. H.

A kitölt  neve
(nyomtatott

      bet vel)  ............................................................................                    Elérési telefonszáma:  ..................................
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A KSH tölti ki!
M1. Az adatszolgáltató önkormányzat
        székhelye (kerület is):
...........................................................................................

M2. A kérd ív 11. pontjában összesített, 2000-ben nonprofit szervezeteknek nyújtott, bármilyen formájú anyagi
támogatások részletezése. A támogatás formáinak kódjai:
        1 - támogatás az önkormányzat által alapított saját nonprofit szervezet részére;
        2 - támogatás az önkormányzattal szerz déses viszonyban álló nonprofit szervezet részére;
        3 - eseti önkormányzati támogatás a vele alapítói vagy szerz déses viszonyban nem álló nonprofit szervezet részére;
        4 - az önkormányzat által kiírt pályázaton elnyert támogatás;
        5 - több, különböz  jogcímen nyújtott támogatás.
Kérjük, írja be a támogatott szervezet pontos nevét, a részére nyújtott támogatás formájának kódját, és az összeget! Minden
szervezet csak egyszer szerepelhet, ha az év során egy szervezet többször részesült támogatásban, a teljes éves összeget írja
be. Ha ez a többszöri támogatás más-más jogcímen került átadásra, az "5"-ös kódot használja! Amennyiben a támogatott
szervezetek száma meghaladja a rendelkezésre álló sorokat, kérjük, további lap(ok)on, hasonló szerkezetben folytassa a
felsorolást. A megnevezett szervezetek számának és a beírt támogatások összegének meg kell egyeznie a kérd ív 11.
pontjában megadott összesített értékekkel. A 11. pont utolsó sorában jelölje, hogy hány kitöltött melléklet lapot küldött be.

A támogatott szervezet neve A támogatás
 formája

Összeg
(ezer Ft)
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A támogatott szervezet neve A támogatás
 formája

Összeg
(ezer Ft)
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

"Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata"
cím  statisztikai jelentéshez

A felvétel célja a helyi önkormányzatok és a területükön m köd  nonprofit szervezetek közötti
munkamegosztás, szolgáltatási együttm ködés, valamint a kapcsolódó pénzáramlások feltérképezése. A
társadalmi szolgáltatások egész rendszere átalakulóban van, egyre általánosabbá válik az önkormányzatok
és a nonprofit szervezetek intézményesített, pályázati rendszeren alapuló, illetve eseti együttm ködése. Az
állami szociálpolitikai kiadások csökkentése nyomán a nonprofit szervezetek szerepvállalása várhatóan
még tovább b vül. Az alapítványok nemcsak mint alternatív szolgáltatók, hanem mint az önkormányzati
intézmények finanszírozását segít  lakossági és vállalati adományok gy jtését végz  szervezetek is egyre
nagyobb jelent ségre tesznek szert. A folyamatnak mind finanszírozási szempontból, mind a döntési
mechanizmusokat illet en igen nagy a jelent sége, ezért a kialakult helyzet feltárása valamennyi érintett
szervezetnek érdeke.

Az önkormányzatok és a szervezetek közötti munkamegosztás vizsgálatát az adatgy jtés
valamennyi önálló jogi személyiség  nonprofit szervezeti formára (alapítványok, közalapítványok,
egyesületek, közhasznú társaságok, egyházi szolgáltató intézmények) kiterjeszti. Amikor a kérd ív - a
konkrét jogi forma megjelölése nélkül - nonprofit szervezeteket említ, akkor csak ezek összesített adatait
kérjük megadni. Nem min sülnek nonprofit szervezetnek a profitorientált gazdálkodó szervezetek,
önkormányzati és állami intézmények (iskolák, óvodák, bölcs dék, kórházak, könyvtárak, stb.), valamint a
jogi személyiséggel nem rendelkez  körök, társaságok. A felvétel nem tér ki a politikai pártokra. Az
egyházak esetében csak az általuk alapított, illetve m ködtetett intézményeket (óvodák, iskolák, szociális
otthonok, stb.) kell figyelembe venni. Az egyházak által alapított, illetve m ködtetett, önálló jogi
személyiség  alapítványok és egyesületek adatait ne az "Egyházi intézmények" rovatban, hanem a
megfelel "(Köz)alapítvány", illetve "Egyesület" rovatban kell feltüntetni.

Az adatlapon szerepl  kérdések egy részére szöveges választ várunk, a megnevezéseket ilyenkor a
kipontozott részre kell beírni. Az eldöntend (1 - igen; 2 - nem) kérdések esetében az a kérésünk, hogy a
megfelel  kódszámot a kódkockába írják be. A darabszámokat és a pénzbeni adatokat a kódkockákban
jobbra zártan kérjük feltüntetni. Kérjük, hogy minden értékben kifejezett adatot ezer Ft-ban adjanak
meg.

A jelentés egy példányát – a melléklet lap(ok)kal együtt – az illetékes (a m ködés székhelye szerinti
megyei, f városi) KSH Igazgatóságnak kell eljuttatni. A beküldés határideje: 2001. május 31. A
statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról rendelkez  154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet
alapján a statisztikai jelentés kitöltése kötelez .

5. kérdés: A kérdés csak az önkormányzatra, mint jogi személyre, és nem tisztségvisel ire, vagy tagjaira
vonatkozik. Csak önálló jogi személyiség , nonprofit szervezetekben való részvételre irányul a kérdés.
(Települési Önkormányzatok Szövetsége, Térségi Fejlesztési Egyesület, stb.)

6-7. kérdés: Önálló alapító, ha az alapítás egyedüli kezdeményez je és megvalósítója volt, társalapító,
amennyiben másokkal közösen hozott létre (köz)alapítványt, közhasznú társaságot. Az "Összesen"
rovatban szerepl  adatnak meg kell egyeznie a különböz  években létrehozott alapítványok, illetve
közhasznú társaságok számának összegével.

8. kérdés: Szerz déses viszonynak azt tekintjük, ha az önkormányzat, saját hatáskörébe tartozó közcélú
feladatok elvégzését részben vagy egészben – írásbeli szerz dés alapján – t le független nonprofit
szervezetre ruházza át. (t zoltás, oktatás, szociális ellátás stb.). Kérjük, hogy az Önökkel szerz déses
kapcsolatban álló szervezeteket akkor is csak egy – a legfontosabbnak ítélt – csoportban szerepeltessék,
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ha több kategóriába is besorolható szolgáltatás(ok)ra kötöttek velük szerz dést. Amennyiben a támogatott
szervezet tevékenységét illet en több kategóriába is besorolható, akkor is csak egy – a legfontosabbnak
ítélt – csoportban szerepeljen.

9. kérdés: A kérdés csak az önkormányzat által kiírt olyan pályázatokra vonatkozik, amelyeken kizárólag
nonprofit szervezetek indulhattak. Ha egy szervezet többször indult, illetve nyerte el a támogatást, azt
akkor is csak egyszer szerepeltessék.

10. kérdés: A kérdés olyan közös pályázatokra vonatkozik, amelyen az önkormányzat mint társpályázó
vett részt, egy, vagy több nonprofit szervezettel együtt, függetlenül attól, hogy a pályázatot az
önkormányzat vagy a nonprofit szervezet nevében adták-e be.

11. kérdés: A nonprofit szervezeteknek nyújtott anyagi támogatásokat négy csoportra osztottuk,
nevezetesen az alapítóként,  a szerz déses viszony keretében, az alapítói vagy szerz déses viszony nélkül
nyújtott eseti támogatásokra, valamint az önkormányzat által kiírt pályázaton keresztül folyósított
támogatásokra. Az alapítóként nyújtott támogatásba az alapító t ke – amennyiben az alapítás 2000-ben
történt – és az alapító okiratban konkrétan megnevezett összeg , kötelez  érvénnyel vállalt éves támogatás
egyaránt beletartozik. A szerz déses viszony keretében nyújtott támogatáson a szerz désben rögzített
összeget értjük. A szerz désen kívüli, eseti támogatások összegében minden testületi, bizottsági vagy
tisztségvisel i döntésen alapuló támogatást szerepeltetni kell, amit nem kiírt pályázaton keresztül osztottak
szét. Ha a támogatás pályázat útján került a szervezethez, akkor azt külön támogatási formának tekintjük.
A beírt szervezetszám és összeg mellett mindenképpen töltse ki a támogatott szervezetek adataival a
melléklet lap(ok)at is, az ott leírtak szerint.

12. kérdés: Ha az önkormányzat nem rendelkezik pontos adatokkal a különböz  természetbeni
támogatásban részesül  nonprofit szerveztek számáról, kérjük, becsülje meg a szervezetszámot.

13. kérdés: Kérjük, hogy a táblában az adományozó szervezet pontos nevén és a pénzbeni támogatások
összegén kívül azoknak a természetbeni támogatásoknak (pl. számítógép, járm ) az értékét is tüntessék
fel, amelyek az önkormányzat könyvelésében forintosítva jelentkeznek. Az "Összesen" rovatban szerepl
adatnak meg kell egyeznie a különböz  nonprofit szervezetekt l kapott támogatás összegével.

14. kérdés: Itt a nonprofit szervezetek közvetítésével az év során kapott valamennyi "társadalmi munkát"
kérjük becsült értékben, munkaórában vagy/és forintértékben kifejezve megadni. Ha nem becsülhet ,
kérjük, írják le a legfontosabb akciókat (pl. adott nagyságú erd  kitakarítása).

15. kérdés: A delegáltak alatt az adott nonprofit szervezet – mint jelöl  szervezet –, hivatalos képvisel it
értjük.

16-24. kérdés: A kérdésekben szerepl  fogalmak (l civil referens, civil ház, sportiroda) az eddigi
vizsgálatok során leggyakrabbnak bizonyult kifejezések. El fordulhat azonban, hogy az adott
önkormányzatnál más, de hasonló tartalmú elnevezések vannak használatban. Kérjük, ez esetben ugyanúgy
válaszoljanak a kérdésekre, mintha azokban az Önöknél használatos megnevezések szerepelnének.

25-26. kérdés: A kérdésekben – az eddigiekt l eltér en – nemcsak a nonprofit szervezeteknek, hanem
bármilyen (önkormányzati) intézménynek, vállalatnak, vállalkozásnak, magánszemélynek nyújtott
támogatás, hozzájárulás beleértend .

Esetleges kérdéseikkel forduljanak Sebestény Istvánhoz (KSH, Budapest), telefonszáma: (1) 345-6504.

Együttm ködését el re is köszönjük!
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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a 215/2003. (XII. 10.)
Korm. rendelet alapján kötelez
Nyilvántartási szám 1674/04

STATISZTIKAI JELENTÉS
AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A NONPROFIT SZERVEZETEK KAPCSOLATÁRÓL

Adatszolgáltatók: f városi, kerületi, városi és községi önkormányzatok

1. Az adatszolgáltató neve:

2. Cím:
    Irányítószám:                                                        város, község                                          utca

hsz.(hrsz.)

3. Törzsszám:

A KSH tölti ki!
4. Az adatszolgáltató önkormányzat
      székhelye (kerület is):       ...........................................................................................

Küldend : az illetékes KSH régióközponthoz
Beérkezési határid : a tárgyévet követ  május 31.

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás büntet -, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után.a tárgyévet
követ  Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.

2005.  ........................................ hó  ............. nap

P. H.

A kitölt  neve
(nyomtatott

      bet vel)  .....................................................................

Elérési telefonszáma:  ......................................................

E-mail címe: ……………………………………………..

Aláírása: ………………………………………………….

Internet-hozzáférés:  Honlap: http://www.ksh.hu  Adatgy jtések  Letölthet  kérd ívek, útmutatók

17640401

http://www.ksh.hu
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1674/04

1. A település 2004. évi teljesített teljes költségvetése:
Bevétel

(ezer Ft)
Kiadás

(ezer Ft)

2. Tagja-e az önkormányzat – mint jogi személy – valamilyen egyesületnek, szövetségnek? (1 – igen; 2 –
nem)
Ha igen (1), hány szervezetnek:

3. Az önkormányzat 1990 óta közrem ködött-e alapítvány, illetve közalapítvány létrehozásában? (1 – igen; 2 –
nem)
Ha igen (1), a következ  években 1990

–94
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Össze-

sen
  – hány esetben volt önálló
alapító?
  – hány esetben volt társalapító?

Ezen alapítványok, illetve közalapítványok közül 2004. december 31-én összesen hány m ködött?

4. Az önkormányzat 1994 óta közrem ködött-e közhasznú társaság létrehozásában? (1 – igen; 2 –
nem)
Ha igen (1), a következ  években 1994

–98
1999 2000 2001 2002 2003 2004 Össze-

sen
  – hány esetben volt önálló alapító?

  – hány esetben volt társalapító?

Ezen közhasznú társaságok közül 2004. december 31-én összesen hány m ködött?

5. Az önkormányzat 2004-ben állt-e szerz déses viszonyban nonprofit szervezet(ek)kel (1 – igen; 2 –
nem)
Ha igen (1), milyen típusú és milyen tevékenységet
ellátó szervezetek közül mennyivel? (db)

Egy szervezet csak egy helyen szerepelhet

(Köz)
ala-

pítvány

Egye-
sület

Köz-
hasznú
társaság

Oktatás, kultúra

Egészségügyi és szociális szolgáltatás

Településfejlesztés, kommunális szolgáltatások, gazdaságfejlesztés,
  munkanélküliség kezelése, környezetvédelem

nözés megel zése, állampolgári jogvédelem

Sport, hobbi, szabadid

Egyéb

6. Hirdetett-e meg az önkormányzat 2004-ben pályázatot nonprofit szervezetek részére (1 – igen; 2 –
nem)
Ha igen (1), az év során összesen milyen összeg  támogatásra lehetett pályázni:

(ezer Ft)
                 – az év során összesen hány nonprofit szervezet nyújtott be pályázatot:

(db)
                 – az év során összesen hány nonprofit szervezet nyert el pályázati támogatást:

(db)

2 16740402
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7. Nyújtott-e az önkormányzat 2004-ben bármilyen formában anyagi támogatást nonprofit (1 – igen; 2 – nem)
      szervezet(ek)nek?
Ha igen (1), adja meg az alábbi formákban támogatott szervezetek számát és
a számukra nyújtott támogatás együttes összegét

szervezet-
szám (db)

összeg
(ezer Ft)

- saját alapítású szervezetnek (lásd 3. és 4. kérdés)

- önkormányzattal közfeladat-ellátásra kötött szerz dés alapján (lásd 5.
kérdés)
- az önkormányzat által kiírt pályázat alapján (lásd 6. kérdés)

- egyéb, eseti támogatás formájában

Összesen

8. Támogatott-e az önkormányzat 2004-ben nonprofit szervezet(ek)et egyéb,
nem anyagi formában?

  (1– igen; 2 – nem)

Ha igen (1), a következ  formákon keresztül hány szervezetet? (Ha nincsen pontos adat, kérjük, becsülje meg)
Ingyenes iroda, illetve ingatlanhasználat

Kedvezményes iroda, illetve ingatlanbérlet

Postaköltség, telefon-, telefax-, illetve számítógép-használat

Járm használat

Könyvelés, nyilvántartás

Szakmai, szellemi segítségnyújtás (pl. pályázatíráshoz)

Egyéb, éspedig:
                              ..............................................................................................................

9. Nyújtott-e be az önkormányzat 2004-ben nonprofit szervezettel közös pályázatot (1 – igen; 2 – nem)
      anyagi támogatás elnyerésére?
Ha igen (1), az év során összesen milyen összeg  támogatást pályáztak meg:

(ezer Ft)
                  – az év során összesen milyen összeg  támogatást nyertek el:

(ezer Ft)

10. Kapott-e az önkormányzat 2004-ben nonprofit szervezet(ek)t l anyagi támogatást? (1 – igen; 2 – nem)
      Ha igen (1),?
      összesen hány nonprofit szervezett l:

(ezer Ft)
     összesen mekkora összeget:

        (ezer Ft)

11. Végeztek-e az önkormányzat számára, kérésére 2004-ben a nonprofit szervezetek tagjai, (1 – igen; 2 –
nem)
Ha igen (1), milyen jelleg  munkát? (1 – környezetvédelmi; 2 – településfejleszt ; 3 – szociális, jótékony;
 4 – kulturális; 5 – az önkormányzat döntésel készítéséhez köt ; 6 – egyéb) (Több válasz
Ha az év során végzett munka mennyisége megbecsülhet , kb. hány munkaórának felelt meg?

(óra)
Ha az év során végzett összes munka értéke megbecsülhet , kb. hány forintnak felelt meg?

(ezer Ft)

12. Van-e az önkormányzatnak nyilvántartása a településen m köd  nonprofit szervezetekr l?
(1 – igen; 2 – nem; 3 – a településen egyetlen nonprofit szervezet sem m ködik)

Ha igen (1), hány szervezetet tartanak nyilván?

Közülük hány szervezettel tartanak fenn rendszeres kapcsolatot?

3 16740403



309

1674/04

13. Van-e az önkormányzat és a nonprofit szervezetek között valamilyen intézményes (1 – igen; 2 –
nem)

egyeztet  fórum, civil tanács?
Ha igen (1), mióta m ködik?

(év)
   – 2004-ben hány alkalommal ülésezett?

14. Meghívják-e a nonprofit szervezetek képvisel it a Közgy lésre? (1 – igen; 2 –
nem)

Ha igen (1), vannak-e az SzMSz-ben vagy egyéb helyi rendeletben kiemelt, megnevezett (1 – igen; 2 –
nem)
      nonprofit szervezetek, amelyek állandó meghívottként szerepelnek?
   – egyéb módon (az állandó meghívottakon kívül) mely szervezeteket hívják meg?

(1 – az összes ismert szervezetet; 2 – csak a témában érdekelteket; 3 – néhány kiválasztott szervezetet; 4 – egyiket
sem)
   – és milyen rendszerességgel?

(1 – minden esetben; 2 – az ket érint  kérdések tárgyalására; 3 – néha; 4 – soha)

15. Az önkormányzat döntésel készít  munkájába bevonják-e a nonprofit szervezetek (1 – igen; 2 –
nem)
       képvisel it?  Ha igen (1), milyen módon és rendszerességgel?
   – megbízás munkaanyagok elkészítésére, információgy jtésre: (1 – rendszeresen; 2 – alkalomszer en; 3 –
soha)
   – felkérés szakért i, elemz  tevékenységre: (1 – rendszeresen; 2 – alkalomszer en; 3 –
soha)
   – felkérés hivatalos véleménynyilvánításra: (1 – rendszeresen; 2 – alkalomszer en; 3 –
soha)
   – személyes, kötetlen megbeszélések, egyeztetések útján (1 – rendszeresen; 2 – alkalomszer en; 3 –
soha)

16. Van-e az önkormányzatnak kifejezetten a nonprofit szervezetekkel való kapcsolattartást, (1 – igen; 2 –
nem)
       a számukra nyújtott támogatási rendszert szabályozó önálló rendelete?
Ha igen (1), mióta?

(év)

17. Van-e az önkormányzatnál civil referensi munkakör? (1 – igen; 2 –
nem)

Ha igen (1), mióta létezik?
(év)

18. Van-e a településen civil ház? (1 – igen; 2 – nincs, de megvalósítása folyamatban van;
      3 – nincs, de szükség lenne rá; 4 – nincs, de nincs szükség rá)
Ha igen (1), ki üzemelteti? (1 – az önkormányzat; 2 – egy nonprofit szervezet; 3 – több
      nonprofit szervezet; 4 – az önkormányzat és nonprofit szervezet(ek); 5 – egyéb, éspedig:
…………..…………………..)

19. Van-e az önkormányzatnak rendszeresen megjelen újságja, hírlevele? (1 – igen; 2 –
nem)

Ha igen (1), a nonprofit szervezeteknek van-e lehet ségük megjelenni benne, interjút, beszámolót adni magukról?
(1 – igen, rendszeresen; 2 – igen, alkalmanként; 3 – igen, rendkívüli esetben; 4 – nem)
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó
a „STATISZTIKAI JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A NONPROFIT SZERVEZETEK

KAPCSOLATÁRÓL, 2004” cím  statisztikai jelentéshez
(Nyilvántartási szám: 1674/04)

A felvétel célja a helyi önkormányzatok és a területükön m köd  nonprofit szervezetek közötti munkamegosztás,
szolgáltatási együttm ködés, valamint a kapcsolódó pénzáramlások feltérképezése.

Az önkormányzatok és a szervezetek közötti munkamegosztás vizsgálatát az adatgy jtés valamennyi önálló jogi
személyiség  nonprofit szervezeti formára (alapítványok, közalapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyházi
szolgáltatóintézmények) kiterjeszti. Amikor a kérd ív – a konkrét jogi forma megjelölése nélkül – nonprofit szervezeteket
említ, akkor csak ezek összesített adatait kérjük megadni. Nem min sülnek nonprofit szervezetnek a profitorientált
gazdálkodó szervezetek, önkormányzati és állami intézmények (iskolák, óvodák, bölcs dék, kórházak, könyvtárak stb.),
valamint a jogi személyiséggel nem rendelkez  körök, társaságok. A felvétel nem tér ki a politikai pártokra. Az egyházak
esetében is csak az általuk alapított, illetve m ködtetett, önálló jogi személyiség  alapítványok és egyesületek adatait kell
feltüntetni.

Az adatlapon szerepl  kérdések egy részére szöveges választ várunk, a megnevezéseket ilyenkor a kipontozott részre
kell beírni. Az eldöntend (1–- igen; 2 – nem) kérdések esetében az a kérésünk, hogy a megfelel  kódszámot a kódkockába
írják be. A darabszámokat és a pénzbeni adatokat a kódkockákban jobbra zártan kérjük feltüntetni. Kérjük, hogy minden
értékben kifejezett adatot ezer Ft-ban adjanak meg.

A jelentést a KSH illetékes (a m ködés székhelye szerinti) régióközpontnak kell eljuttatni. A beküldés határideje:
2005. május 31. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról rendelkez  215/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelet alapján a statisztikai jelentés kitöltése kötelez .
2. kérdés: A kérdés csak az önkormányzatra mint jogi személyre és nem tisztségvisel ire vagy tagjaira vonatkozik. Csak
önálló jogi személyiség , nonprofit szervezetekben való részvételre irányul a kérdés. (Települési Önkormányzatok Szövetsége,
Térségi Fejlesztési Egyesület stb.)
3–4. kérdés: Önálló alapító, ha az alapítás egyedüli kezdeményez je és megvalósítója volt, társalapító, amennyiben
másokkal közösen hozott létre (köz)alapítványt, közhasznú társaságot. Az „Összesen” rovatban szerepl  adatnak meg kell
egyeznie a különböz  években létrehozott alapítványok, illetve közhasznú társaságok számának összegével.
5. kérdés: Szerz déses viszonynak azt tekintjük, ha az önkormányzat saját hatáskörébe tartozó közcélú feladatok elvégzését
részben vagy egészben – írásbeli szerz dés alapján – t le független nonprofit szervezetre ruházza át. (t zoltás, oktatás,
szociális ellátás stb.). Kérjük, hogy az Önökkel szerz déses kapcsolatban álló szervezeteket akkor is csak egy – a
legfontosabbnak ítélt – csoportban szerepeltessék, ha több kategóriába is besorolható szolgáltatás(ok)ra kötöttek velük
szerz dést. Amennyiben a támogatott szervezet tevékenységét illet en több kategóriába is besorolható, akkor is csak egy – a
legfontosabbnak ítélt – csoportban szerepeljen.
6. kérdés: A kérdés csak az önkormányzat által kiírt olyan pályázatokra vonatkozik, amelyeken kizárólag nonprofit
szervezetek indulhattak. Ha egy szervezet többször indult, illetve nyerte el a támogatást, azt akkor is csak egyszer
szerepeltessék.
7. kérdés: A nonprofit szervezeteknek nyújtott anyagi támogatásokat négy csoportra osztottuk, nevezetesen az alapítóként, a
szerz déses viszony keretében, az önkormányzat által kiírt pályázaton keresztül folyósított támogatásokra, valamint az
alapítói vagy szerz déses viszony nélkül nyújtott eseti támogatásokra. Az alapítóként nyújtott támogatásba az alapító t ke –
amennyiben az alapítás 2004-ben történt – és az alapító okiratban konkrétan megnevezett összeg , kötelez  érvénnyel vállalt
éves támogatás egyaránt beletartozik. A szerz déses viszony keretében nyújtott támogatáson a szerz désben rögzített összeget
értjük. Ha a támogatás pályázat útján került a szervezethez, akkor azt külön támogatási formának tekintjük. A szerz désen
kívüli, eseti támogatások összegében minden testületi, bizottsági vagy tisztségvisel i döntésen alapuló támogatást
szerepeltetni kell, amit nem kiírt pályázaton keresztül osztottak szét. A beírt válaszoknak értelemszer en összhangban kell
lenni a 4–7 kérdésekre adott válaszokkal.
8. kérdés: Ha az önkormányzat nem rendelkezik pontos adatokkal a különböz  természetbeni támogatásban részesül
nonprofit szerveztek számáról, kérjük, becsülje meg a szervezetszámot.
9. kérdés: A kérdés olyan közös pályázatokra vonatkozik, amelyen az önkormányzat mint társpályázó vett részt egy vagy
több nonprofit szervezettel együtt, függetlenül attól, hogy a pályázatot az önkormányzat vagy a nonprofit szervezet nevében
adták-e be.
10. kérdés: Kérjük, hogy a táblában az adományozó szervezetek számán és a pénzbeni támogatások összegén kívül azoknak
a természetbeni támogatásoknak (pl. számítógép, járm ) az értékét is tüntessék fel, amelyek az önkormányzat könyvelésében
forintosítva jelentkeznek.
11. kérdés: Itt a nonprofit szervezetek közvetítésével az év során kapott valamennyi „társadalmi munkát” kérjük becsült
értékben, munkaórában vagy/és forintértékben kifejezve megadni. Ha nem becsülhet , kérjük, írják le a legfontosabb akciókat
(pl. adott nagyságú erd  kitakarítása).
12–19. kérdés: A kérdésekben szerepl  fogalmak (pl. civil egyeztet  fórum, civil referens, civil ház) az eddigi vizsgálatok
során leggyakrabbnak bizonyult kifejezések. El fordulhat azonban, hogy az adott önkormányzatnál más, de hasonló tartalmú
elnevezések vannak használatban. Kérjük, ez esetben ugyanúgy válaszoljanak a kérdésekre, mintha azokban az Önöknél
használatos megnevezések szerepelnének.

Esetleges kérdéseikkel forduljanak Sebestény Istvánhoz (KSH, Budapest), telefonszáma: (1) 345-6504.
Együttm ködését el re is köszönjük!
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Budapest F város XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Képvisel -testületének
Rendelet

12/2004. (III. 12.) ök. rendelete1

a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

a 35/2004. (X. 7.) ök. rendelettel2,
a 26/2005. (IX.30.) ök. rendelettel3,

a 12/2007. (V.3.) ök. rendelettel4 és
a 20/2010. (X.28.) önkormányzati rendelettel5

módosított egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg.

Budapest F város XV. kerületi Önkormányzat Képvisel -testülete (a
továbbiakban: Önkormányzat) a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a civil szervezetek
önkormányzati támogatásáról a következ  rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §

(1) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában
partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a kerület polgárainak önszervez
közösségeivel.
(2) E rendelet alkalmazásában civil szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet,
szövetség (kivéve: a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti
szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat) és a Ptk.-ról szóló
1959. évi IV. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány.
(továbbiakban: civil szervezetek)
(3) Az Önkormányzat elismeri, megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre
gyakorolt hatását és támogatja a kultúra a közm vel dés, a hagyományok
ápolása, a nevelés-oktatás, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók
megsegítése, az egészséges életmód a sportolás feltételeinek megteremtése,

1 Elfogadta a Képvisel -testület 2004. március 2-i ülése, hatályos 2004. március 15-t l.
2 Elfogadta a Képvisel -testület 2004. október 5-i ülése, hatályos 2004. október 15-t l.
3 Elfogadta a Képvisel -testület 2005. szeptember 28-i ülése, hatályos 2005. október 5-t l.
4 Elfogadta a Képvisel -testület 2007. április 25-i ülésén, hatályos 2007. május 3-tól.
5 Elfogadta a Képvisel -testület 2010. október 27-i ülésén, hatályos 2010. október 29-t l.
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a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem,
továbbá az esélyegyenl ség megteremtése terén végzett tevékenységét.
(4) Az Önkormányzat anyagi lehet ségeit l függ en pénzügyileg is támogatja az
Önkormányzat közigazgatási területén m köd  - az Önkormányzat céljait
el segít  – civil szervezetek programjait és m ködését.
(5) A kölcsönös megbecsülés és egyetértés alapján az Önkormányzat a civil
szervezetek részére a pénzügyi támogatást e rendelet keretei között azonos
feltételek mellett biztosítja.

A rendelet célja
2. §

A rendelet célja: a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése,
növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat el mozdítása az
önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

A rendelet hatálya
3. §

(1) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezet az a bíróság által –
pályázatának benyújtása el tt legalább egy évvel – nyilvántartásba vett egyesület,
szövetség, alapítvány, amely az Önkormányzat közigazgatási
 területén székhellyel rendelkezik, illetve helyi szervezete az Önkormányzat
közigazgatási területén m ködik, feltéve, hogy az alapító okiratának megfelel
tevékenységet folytat.
(2) Nem min sül az (1) bekezdésben meghatározott szervezetnek a politikai párt
és helyi szervezete, az egyház, a szakszervezet, a munkástanács, a biztosító
társaság, és a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet.
(3) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat kötelez  feladatát
feladat-ellátási szerz dés, közoktatási megállapodás, közm vel dési
megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek és a közösségi célú
közalapítványok feladatellátására.
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A támogatás feltételei
4. §

(1)6 A civil szervezet akkor részesíthet  támogatásban, ha azt olyan
pártpolitikától mentes közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a
kerület lakosságának érdekeit szolgálja.
(2) A pénzügyi támogatásban részesíthet  tevékenységek a következ k:
a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása és annak
terjesztése,
b) gyermekek üdültetése, táboroztatása
c) ifjúsági és sport tevékenység, szabadid s sportolási feltételek javítása és

vítése,
d) kulturális és közm vel dési tevékenység, hagyományok ápolása,
e) közrend és vagyonvédelem,
f) nevelési oktatási tevékenység,
g) szociális és karitatív tevékenység, esélyegyenl séget el segít  programok,
h) a természeti és épített környezet megóvása,
i.) érdekképviselet és érdekvédelem.
 (3) A (2) bekezdésben meghatározott tevékenységet végz  civil szervezetek

ködésük biztosítására is igényelhetnek pénzügyi támogatást.
(4) Nem nyújtható támogatás, a kérelmez nek, ha azt üzleti gazdasági
tevékenységre kívánja felhasználni.

A támogatás forrása

5. §

(1) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a civil
szervezetek részére nyújtható vissza nem térítend  pénzügyi támogatás
keretösszegét.
(2) Az Önkormányzat éves költségvetésében dönt a sport egyesületek
támogatására el irányzott pénzügyi keret összegér l, továbbá az együttm ködési
és egyéb megállapodások keretében biztosított pénzeszközök mértékér l.
(3) A polgármester az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott
célkerete terhére - rendkívül indokolt esetben - a civil szervezet részére kérelemre
pályázaton kívül e rendelet 4. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra
vissza nem térítend  támogatást nyújthat.
(4)7 A jelen § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók az alapítványokra.

6 Módosította a 26/2005. (IX.30.) ök. rendelet 13.§-a, hatályos 2005. október 5-t l.
7 (4) bekezdéssel kiegészítette a 26/2005. (IX.30.) ök. rendelet 1.§-a, hatályos 2005. október 5-t l.
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A pályázat
6. §

(1) Pénzügyi támogatást e rendelet keretei között pályázat benyújtása útján lehet
igényelni.
(2)8 A pályázatot a polgármester a költségvetés elfogadását követ en írja ki és
meghatározza a részletes pályázati feltételeket.
 (3) A civil szervezet egyidej leg több önkormányzati támogatásra is pályázhat.
(4) Több pályázat egyidej  benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell
benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határid re.

7. §

(1) A pénzügyi támogatást igényl  civil szervezet pályázhat e rendelet 4.§ (2)
bekezdés a-i) pontjaiban továbbá a (3) bekezdésben meghatározott tevékenység
önkormányzati támogatására.
(2) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a polgármesterhez kell benyújtani.
(Budapest XV. kerület, Polgármesteri Hivatal, 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.)
(3) A pályázatnak tartalmaznia kell a pénzügyi támogatást igényl  civil szervezet
a) megnevezését és címét,
b) a képvisel  nevét és címét,
c) alapszabályát (alapító okiratát másolatban)
d) a bíróság általi nyilvántartásba vételt igazoló – 90 napnál nem régebben
kiállított – végzést másolatban,
e) a döntést hozó szerv (közgy lés, kuratórium, vezet ség stb..) ülésér l készült
jegyz könyv  vagy határozat kivonatát, amely tartalmazza a pályázat
benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt,
f) a kérelmezett összeg felhasználásnak egyszer  tervezetét,
g) az igényelt összeg megjelölését,
h) a pénzintézeti számlaszámát,
i) a támogatni kívánt cél megvalósításához rendelkezésre álló saját pénzeszközök
megjelölését.
(4) Amennyiben a pályázó e rendelet hatálybalépése el tt már részesült
támogatásban úgy a (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott okiratok
benyújtásától kérésére a polgármester eltekinthet.
(5) A pályázat hiányos benyújtása esetén a polgármester a civil szervezet igényl t
írásban felhívja, hogy a hiányt a felhívás kézbesítését l számított 8 munkanapon
belül pótolja.

8 Módosította a 26/2005. (IX.30.) ök. rendelet 2.§-a, hatályos 2005. október 5-t l.
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(6) Amennyiben a pályázó a hiánypótlási kötelezettségének nem tesz eleget a
pénzügyi támogatás iránti kérelmet a polgármester elutasítja.

A pályázati döntés el készítése
8. §

(1) A polgármestert a megalapozott el készítés érdekében 10 tagú Tanácsadó
Kollégium támogatja.
(2) A Tanácsadó Kollégium 9 tagját az Önkormányzat közigazgatási területén

köd  - e rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel
- civil szervezetek konszenzus alapján jelölik, a tízedik tagja az Önkormányzat
civil referense.
(3) A Tanácsadó Kollégium tevékenysége a támogatni kívánt cél
közérdek ségének, szakmai gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálatára, a
támogatás összegének ajánlására, valamint az elszámolás véleményezésére terjed
ki.
(4) A Tanácsadó Kollégium a civil szervezet képvisel jét meghallgathatja, és a
pályázat indoklásának a kiegészítését is kérheti.
(5) A Tanácsadó Kollégiumi tagságért díjazás nem jár.

9. §9

A pályázati kérelemr l való döntés el tt a polgármester a Tanácsadó Kollégium
állásfoglalását meghallgatja.

10. §10

A pályázat elbírálása
11. §

(1)11 A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a 9. §-ban foglaltak
figyelembevételével a polgármester dönt.
(2)12 A polgármesteri döntéssel az alapítvány részére biztosított támogatás
átutalását a képvisel -testület engedélyezi.
(3) A pénzügyi támogatásról szóló határozat tartalmazza:
a) a támogatás felhasználásnak célját,
b) a támogatás összegének átutalási módját (egy összegben vagy meghatározott
ütemezéssel)

9 Módosította a 35/2004. (X.7.) ök. r. 5.§ (1) bekezdése, hatályos, 2004. október 15-t l.
10 Hatályon kívül helyezte a 35/2004. (X.7.) ökr. 6.§ (2) bekezdése.
11 Módosította a 35/2004. (X. 7.) ök.r. 5. § (2) bekezdése, hatályos 2004. október 15-t l.
12 Módosította a 26/2005. (IX.30.) ök. rendelet 3.§-a, hatályos 2005. október 5-t l.
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c) a támogatás elszámolásának határidejét.

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása
12. §

(1) A támogatási szerz dés aláírását követ en az Önkormányzat a támogatás
összegét a civil szervezet pénzügyi számlájára 15 munkanapon belül átutalja.
(2) A támogatás csak a költségvetési rendelethez csatolt pályázati kiírásban
meghatározott célra használható fel.
(3) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási
szerz désben meghatározott határid ig köteles elszámolni.
(4)13 Az elszámolás a hatályos számviteli el írások alapján történik, amelynek
elfogadásáról a Pénzügyi és Jogi Bizottság, alapítványok esetében pedig a
Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatára a Képvisel -testület dönt.
(5) A támogatás elszámolásáról a képvisel -testületet a polgármester a
zárszámadással egyid ben tájékoztatja.
(6) A támogatás felhasználását az Önkormányzat ellen rizheti.

13. §

(1)14 Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét a megállapodásban
meghatározott határid ig nem, vagy rendeltetés ellenesen használja fel, úgy a
Pénzügyi és Jogi Bizottság azonnali visszafizetési kötelezettséget ír el ,
alapítványok esetén pedig a visszafizetési kötelezettség elrendelését javasolja a
Képvisel -testületnek.
Amennyiben a civil szervezet az elszámolási vagy visszafizetési kötelezettségének
nem tesz eleget, a következ  évben a pályázatból kizárja önmagát.
(2) A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem
nyújtható.
(3) A támogatás felhasználására meghatározott határid t kérelemre egy
alkalommal a polgármester meghosszabbíthatja, amely legkés bb a költségvetési
év utolsó hónapjának 15. napjáig tarthat.

13 Módosította a 20/2010. (X.28.) önkormányzati rendelet 7.§ f) pontja, hatályos 2010. október 29-t l.
14 Módosította a 20/2010. (X.28.) önkormányzati rendelet 7.§ f) pontja, hatályos 2010. október 29-t l.
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A pénzügyi támogatás nyilvánossága
14. §

A polgármester a civil szervezet részére biztosított támogatásról, valamint a
támogatott célokról a döntést követ  30 napon belül a kerületi Kábeltelevízióban,
az Önkormányzat Internetes Honlapján, valamint a Városházi Naplóban,
tájékoztatót tesz közzé.

Záró rendelkezések

15. §

(1) E rendelet 2004. március 15. napján lép hatályba.

(2)15

Dr. Nagy Antal
sk. Hajdu László sk.

jegyz polgármester

15 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (V.3.) ök. rendelet 5.§-a, hatályos 2007. május 3-tól.


