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Minőségi mutatók:

• Jogi környezet

• Szervezeti kapacitás

• Pénzügyi életképesség

• Támogatottság

• Ellátottság

• Infrastruktúra

• Kialakult kép



Európai Nonprofit Jogi Központ

Függetlenség-intézményesültség mátrix (FIM)

Függetlenség tengely

• Mennyire jellemző a politikai, szakmai és anyagi 
értelemben           szervezetei autonómia, diverzifikált 
bevételi szerkezet

Intézményesültség tengely

• Függ a szektor méretétől, foglalkoztatottjainak 
számától, professzionalizációjától állami, jóléti 
funkciókban való részvételétől



Harmadik szektor modellek Európában
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Intézményesült és az állammal erősen összefonódott szektor

 Erősen intézményesült a civil nonprofit szektor (aktív lakosság
8% itt dolgozik, ebből 5,4% fizetett alkalmazott;

 Finanszírozási mechanizmusai révén az állammal erősen
összefonódott, kevésbé független szektor;

 A szektor működési elve a „szubszidiaritás”;

 Civil szervezetek részt vesznek az állami feladatok ellátásában 
és az állam normatív alapon támogatja őket;

 A szektor pillérei az ágazati, ill. vallási alapon szerveződött, 
nagy múltú és nagy tagsággal rendelkező ernyőszervezetek, 
federációk alkotják;

 A legmagasabb az NGO-k állami finanszírozása (50-60%). 



Intézményesült és az államtól különvált szektor

• Magasan intézményesült a civil nonprofit szektor (aktív 
lakosság 8,2% itt dolgozik, ebből 5,2% fizetett alkalmazott;

• Jelentős saját tőkével rendelkezik;
• Állami és helyi szintű partnerségi megállapodások (compacts); 

versenyben elnyert szerződések;
• Az alapítványok (trusts) elsősorban pénzosztók, az egyesületek 

tagságukat képviselő és léteznek programmegvalósító 
szervezetek is;

• A központi elv a „szerződéses kultúra”, melynek alapján az 
állam közszolgáltatást finanszíroz;

• Szektorsemlegesség, azaz a nonprofit szektor is bevonódik a 
humán közszolgáltatásokba (mixed welfare economy);

• Jelentős az államtól független saját forrás (az állami 
finanszírozás aránya 30-35%);

• Magas az egyéni adományok volumene.  



Kevésbé intézményesült, az államtól különvált szektor

• „civil lét kiteljesítésére” jöttek létre;
• Kevésbé professzionális, tagsági alapú szervezetek 

(legmagasabb az önkéntesek száma);
• A civil nonprofit szervezetek fő funkciója az ún. 

„expresszív” tevékenységekben rejlik (pl. kultúra, 
szabadidő, sport, érdekképviselet);

• „voucher” rendszer;
• Érdekképviselet terén kevésbé „harcosak”;
• Alacsony állami támogatás (a szektor összbevételének 

mintegy 20%); 
• Kevésbé ösztönzőek az adókedvezmények (Svédországban 

és Norvégiában pl. semmilyen kedvezményt nem lehet 
érvényesíteni az egyéni adományokban).  



Kevésbé intézményesült, és kevésbé független szektor

• Erősen központosított államhatalom öröksége;
• Dualista szektor pl. Olaszország; a szervezetek egy része az 

egyházhoz kötődik, a másik a kifejezetten szekuláris 
munkásmozgalomhoz; 

• Állammal (politikával) illetve az egyházzal erősen összefonódott 
szervezetek;

• Jóléti szolgáltatások (tb, munkaügy) az uniós mechanizmusokon 
keresztül érvényesülnek;

• Szociális gondoskodás erősen család- és közösség centrikus, nem 
magasan intézményesült;

• Alacsony „filantrópia” a szervezett adományozás és önkéntes 
munka; 

• Nem jellemzőek az adományosztó alapítványok, az
adókedvezmények is folyamatosan változnak (1%-os tv.
Spanyolországból, Olaszországból ered).
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Jelmagyarázat:

K = Közép-Európa

D = Dél Európa

E = Eurázsia

Országok:

1: Magyarország

2: Lengyelország

3: Csehország

4: Szlovákia

5: Észtország

6:Lettország

7: Litvánia 



A posztszocialista térség valamennyi államának civil 
szektora kevésbé intézményesült és kevésbé független 
helyzetből indult a rendszerváltáskor, azonban a 
három megállapított térkategória – Közép-Európa, 
Dél-Európa és Eurázsia – kiindulópontja különbözött.

• Közép-Kelet-Európa országainak civil szektora indult
a legjobb pozícióból, és ezen ország csoport is futotta
be a legnagyobb távolságot a szociáldemokrata, a
liberális vagy a korporatív modell felé.

• Dél-Európa államai ugyan vegyes csoportot alkotnak,
egyeznek azonban abban, hogy mozgékonyságuk
messze kisebb a függetlenség – intézményesültség
mátrixon, köztes pozíciót foglalva el Közép-Európa és
az eurázsiai térség országainak civil szektorai között.



• Eurázsia országainak civil szektora a legstatikusabb: ebben az

esetben a térség még a mediterrán (fejlődő) modellből is

valamelyest kilóg, mivel sok esetben még civil szervezetek

létjogosultságát is megkérdőjelezi az állam.

• Az elkülönített térkategóriákon belül bizonyos államok civil

szektora kifejezetten jól teljesít (Kelet-Európán belül Ukrajna),

más esetekben ez ellentétes előjelű (Dél-Európán belül Szerbia)

– az előbbi esetében a „narancsos forradalom”, az utóbbiban a

„buldózer-forradalom” hozott változásokat.



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!


