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VISSZAHATÁS

TEHER ALATT NŐ A PÁLMA? A CIVIL TÁRSADALOM 
PERSPEKTÍVÁI A DEMOKRÁCIA LEÉPÜLÉSÉNEK KONTEXTUSÁBAN 

(Szabó Máté)

„Az összehasonlító program azonban nem csak a nonprofi t szektor és a 
gyakorlati szakemberek számára volt fontos. Abban is szerepet játszott, hogy 
létrejött a szektorral foglalkozó kutatók nemzetközi közössége. Ez nem egy-
szerű »mellékterméke« volt a projektnek; Lester Salamon tudatos erőfeszíté-
seket tett a világméretű kutatói hálózat kiépítése érdekében.”                                                                   

(Gerencsér Balázs–Hegyesi Gábor–Kuti Éva–Marschall Miklós–Sebestény István–Török Marianna) 

„Being a distinguished scholar, Lester Salamon could have remained in the 
ivory tower of university professors. Instead, he launched a series of different 
(training, fellowship and internship) projects seeking to improve understanding 
and public awareness of the nonprofi t sector and to help equip nonprofi t lead-
ers and managers with the skills they need to organize and manage voluntary 
organizations.” 

 (Balázs Gerencsér–Gábor Hegyesi–Éva Kuti–Miklós Marschall–István Sebestény–Marianna Török)

„A kutatásból nyert adatok és értelmezésük olyan vezetői jellemzőket ha-
tároznak meg, amelyek refl ektálnak a civil szervezetek szervezeti sajátossá-
gaira, felhívják a fi gyelmet a vezető és a szervezeti működés összhangjának 
fontosságára. Összefoglalva az eredményeket, a civil szervezetek tolerálják a 
bizonytalanságot, kockázatvállalók, értékként jelenítik meg a konfl iktusok fel-
vállalását, a környezeti változásokra való nyitottságot. A szervezeti kultúrát 
a környezeti változásokra való nyitottság jellemzi. A vezetés fókusza az elért 
eredményekkel szemben hangsúlyosan a célokhoz vezető út mikéntjén van.”   

                     (Balázs László)

„While the basic preconditions allowing civil society organizations to exist 
and operate (particularly the freedom of association and expression) are still 
guaranteed, in practice a number of deterring factors limit effi cient civic action, 
especially in terms of engaging in dialogue and participation in public matters.”   
                          (Veronika Móra–András Kádár–András Léderer–Áron Demeter–Stefánia Kapronczay)

„Cikkünkben a felsőoktatási hallgatók tanulás melletti munkájának moti-
vációit és a tanulmányok jellegéhez való kapcsolódását hozzuk összefüggésbe 
az egyetemi évek alatti karriertudatossággal. Azokat tekintjük folyamati karri-
ertudatosnak […], akik esetén a fi zetett vagy önkéntes munka kapcsolódott a 
tanulmányaik jellegéhez, illetve akiket a fi zetett vagy önkéntes munkavégzés 
során motivált a munkatapasztalat-szerzés, a kapcsolatépítés, a szakmai fejlő-
dés és az életrajzba való beírhatóság.”   

                   (Fényes Hajnalka–Mohácsi Márta–Pusztai Gabriella)

„A demokrácia és a civil társadalom védelme mellett elkötelezett kutatók 
találkozója volt ez az összejövetel. A kutatók dilemmái a civilek dilemmái egy-
ben, hiszen az anyagi források szűkülése, a kormánybarát aktorok és tartalmak 
nyílt támogatása, a szervezeti és szabályrendszernek a kormányzat beavatko-
zását segítő átalakítása mind a politikai nyomás alá helyezés tapasztalatát jelen-
tik a civil társadalom számára. Flexibilissé válnak a civil és politika határai, kiter-
jed a »politikai társadalom«, amely a civilek egy részét a demokrácia melletti 
állásfoglalás és politikai elkötelezettség irányába viszi el.”   
                                                                                            (Szabó Máté) 
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Az alábbiakban sok magyar barátjának, kollégájának nevében búcsúzunk a 2021. 
augusztus 20-án Annapolisban elhunyt Lester Salamontól. 

A Johns Hopkins Egyetem híres professzorának 78 éves korában bekövetkezett 
halála nagy veszteség nemcsak az egyetemi világnak, a nonprofit szektor kutatói-
nak,	de	mindenkinek,	aki	az	erős	és	független	civil	társadalom	létét	a	demokrácia	
alapkövének	tartja.	A	magyar	felmenőire	is	büszke	Salamon	professzor	a	nyolcva-
nas évek végén egyik elindítója volt a nonprofit szektor nemzetközi összehasonlító 
kutatásainak. 

Az általa vezetett, mintegy 40 országot átfogó empirikus kutatások teremtet-
ték meg a civil szektor (vagy, ahogy akkor hívtuk, a „harmadik szektor”) nemzet-
közi összehasonlító leírásának fogalmi kereteit, definícióit, nyelvezetét. Hatalmas 
munka volt ez, egyfajta szellemi fundamentuma lett a kilencvenes évek civil társa-
dalmi robbanásának szerte a világon, beleértve Magyarországot is.

In memoriam Lester Salamon

Gerencsér Balázs–Hegyesi Gábor–Kuti Éva–Marschall Miklós

–Sebestény István–Török Marianna

Bevezetés
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Bad honnef-től a selyemgomBolyítóig 
(Marschall Miklós)

Lester Salamonnak sok magyar barátja, kollégája volt. Szép bizonyítéka ennek 
egy	1999-ben	kiadott	angol	nyelvű	kötet,	amelyben	több	mint	20	magyar	nonpro-
fit kutató és civil aktivista köszöntötte Lestert, többek között a mostani megemlé-
kezés írói is. Volt mit ünnepelni akkor. A Civitalis Egyesület, a NIOK (Nonprofit Infor-
mációs és Oktató Központ) és a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület szervezésében 
megrendezett 1999-es konferencián, amelyen díszvendégként Salamon professzor 
is	előadott,	a	nemzetközi	és	magyar	nonprofit	kutatás	már	komoly	eredményekkel	
és sikerekkel büszkélkedhetett. Angolul és magyar fordításban is évek óta hozzá-
férhető	 volt	 már	 az	 a	 kötet	 (Salamon–Anheier	 1994,	 1995),	 amely	 az	 1990-ben	
indult, Lester Salamon és Helmut Anheier	vezette	–	a	kezdetektől	magyar	rész-
vétellel	 zajló	 –	 nemzetközi	 összehasonlító	 kutatás	 első	 hullámának	 eredményeit	
foglalta össze. Ezen a konferencián került sor a második hullám publikációinak 
(Salamon–Anheier 1999; Salamon et al. 1999) bemutatására. Ekkor már a nyolcadik 
köteténél tartott a hazai Nonprofit Kutatócsoport „Nonprofit kutatások” című	
könyvsorozata,	amelynek	elsőként	megjelent	kötete	Lester	Salamon	 (1991)	egyik	
írását is tartalmazta.

De hogyan indult ez a gyümölcsöző együttműködés? 

Jómagam,	azt	hiszem,	1987-ben	találkoztam	először	Lester	Salamonnal,	egy	Bad	
Honnef-ben (akkor még NSZK) rendezett konferencián. A mai napig büszkeséggel 
tölt	el,	hogy	felkeltettem	az	érdeklődését	a	magyarországi	(újra)éledő	civil	szektor	
iránt. A bad honnef-i konferencia egyébként a mából visszanézve „történelminek” 
mondható, mivel ott született a gondolat az akkor még természetesen nem pon-
tosan definiált nonprofit szektor nemzetközi összehasonlító vizsgálatának szük-
ségességéről.	A	 jelenlévők	–	kutatók	és	a	civil	 szektor	 iránt	érdeklődő	alapítványi	
vezetők	 az	 USA-ból	 és	 Európából	 –	 egyetértettek	 abban,	 hogy	 érdemes	 lenne	 a	
piac	és	az	állam	között	működő,	azok	 fogyatékosságait	korrigáló,	a	 szociális	ellá-
tástól	 a	 kultúráig	 sok	 területet	 átszövő,	 zömmel	 öntevékenységen	 alapuló,	 nem	
profitorientált	 szervezeteket	–	egyesületeket,	alapítványokat	–	közelebbről	 szem-
ügyre	 venni.	 Ezekből	 a	 beszélgetésekből	 született	 a	 „harmadik	 szektor”	 nemzet-
közi	 kutatásának	gondolata.	A	bad	 honnef-i	 konferencia	 előadásaiból	 egy	 könyv	
is keletkezett Helmut Anheier és Wolfgang Seibel (1990) szerkesztésében, 
olyan	szerzőkkel,	mint	Stanley Katz, John G. Simon, Henry Hansmann, Susan 
Rose-Ackerman, Edith Archambault és természetesen Lester Salamon. Ta-
lán	nem	szerénytelenség	megemlíteni:	 jómagam	 is	a	szerzők	között	voltam,	mint	
egyetlen kelet-európai. A tanulmányom címe is árulkodó: „The Nonprofit Sector 
in a Centrally Planned Economy”. 
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Megjegyzem, a történelem örömteli fintora, hogy mire a kötet megjelent, a 
„centrally planned economy” összeomlott, így tanulmányom hamar amortizáló-
dott. De ezt cseppet sem sajnáltam…

A bad honnef-i konferencia sokakat inspirált: Lester Salamont is, aki akkor már 
a nonprofit szektor elismert kutatója volt az USA-ban. Hazautazva nekilátott egy 
nagy	nemzetközi	projekt	előkészítésének,	amit	ma	„Johns Hopkins Comparative 
Nonprofit Sector Project” néven ismerünk. A Johns Hopkins Egyetem bázisán, 
hihetetlen energiával egyszerre dolgozta ki az empirikus kutatások módszertaná-
nak alapjait, szerzett pénzt, és épített ki nemzetközi hálózatot. Ha van Lesternek 
„know-how”-ja, „titka”, akkor ez az: A projekt nála egyszerre jelentett közösség-
építést, pénzszerzést és kutatómunkát.

Emlékeim	szerint	először	Magyarországra	 is	 azért	 jött,	mert	 kutatókat,	poten-
ciális	partnereket	keresett	egyik	közösségépítő	vállalkozásához,	az	„International 
Fellows in Philanthropy Program”-hoz, amelyet a Johns Hopkins égisze alatt 
indított	 el	 1988-ban,	 és	 amelyben	 a	 következő	 két	 évtizedben	 számos	 magyar	
kutató	és	civil	aktivista	vehetett	részt.	Magyarországi	jelenlétének	első	írásos	bizo-
nyítéka egy, az állam és a nonprofit szektor kapcsolatával foglalkozó tanulmánya 
(Salamon 1989), amely a Kultúra és Közösség	 című	 folyóiratban	 jelent	 meg,	
valószínűleg	Kuti Éva és jómagam szerkesztésében.

Ezek	az	évek	a	civil	 társadalom	robbanásszerű	növekedésének	és	 felvirágzásá-
nak	 az	 évei	 voltak	 az	 egész	 világon.	Azt	 hiszem,	 Lester	 használta	 először	 erre	 az	
„egyesületi forradalom” kifejezést (Salamon 1993). Magyarország az egyik éllovasa 
volt ennek a csendes „forradalomnak”. Megszületett az új egyesületi törvény, lehe-
tett alapítványt létrehozni, hogy csak a legfontosabb jogi kereteket említsük. Valódi 
„gründolási láz” volt akkor a civil szektorban Magyarországon is.

Ennek	 az	 alapítási	 láznak	 értékes	 dokumentuma	 az	 1990	 őszén	 Budapesten,	
a Selyemgombolyítóban megrendezett nemzetközi szeminárium és annak kiad-
ványa,	a	rendszerváltozás	utáni	első	magyar	„Alapítványi Almanach”. A külföldi 
előadók	között	ott	volt	Lester Salamon, a magyarok között Harsányi László és 
Sárközi Tamás.

A Selyemgombolyító-béli konferencia idején már készen állt az indulásra Lester 
Salamon nagy projektje, a már említett „The Johns Hopkins Comparative Non-
profit Sector Project”. Budapesti élményei, a rengeteg civil szervezet megjelenése 
meggyőzték	őt,	hogy	Magyarország	nem	maradhat	ki	 ebből.	De	ez	már	a	követ-
kező	történet…
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Mindannyiunk mestere – kutatóké és gyakorlati szakembereké egyaránt 
(Kuti Éva)

A Johns Hopkins Összehasonlító Nonprofit Szektor Projekt1	 volt	 az	 első	olyan	
nemzetközi	empirikus	kutatás,	amely	a	szektor	egészét	vizsgálta,	és	megkérdője-
lezte a vele kapcsolatos hagyományos hiedelmeket. Ez két szempontból is áttörést 
eredményezett. Egyrészt a kutatócsoport Lester Salamon vezetésével meghatá-
rozta a nonprofit szektor fogalmát és definícióját, s ezzel megteremtette azt a 
közös	szakmai	nyelvet,	amelyet	a	harmadik	szektort	érintő	kérdésekkel	foglalkozó	
szakemberek azóta is világszerte használnak. Másrészt a projekt kemény adatokat 
eredményezett, és új, váratlan megállapításokhoz vezetett. A kutatási eredménye-
ket	ismertető	első	összejövetelek	tele	voltak	meglepetésekkel	a	meghívott	nonpro-
fit	 vezetők,	 alapítványi	 menedzserek,	 adományozók	 és	 elemzők	 számára.	 Lester	
Salamon mestere volt az újonnan felfedezett tények és az optikai csalódások lát-
ványos, a közönség figyelmét megragadó szembeállításának. Ilyen újdonság volt, 
hogy	a	nonprofit	szektor	komoly	gazdasági	erőt	képvisel,	foglalkoztatási	és	kiadá-
si adatai meghaladják a világ legnagyobb vállalatainak hasonló mutatóit. Szintén 
meglepetésnek számított, hogy a nonprofit bevételek legfontosabb forrásai nem 
az adományok, hanem az ár- és díjbevételek, illetve az állami támogatások (Sala-
mon–Anheier 1994, 1995). Ezek az újonnan felfedezett tények nem csak a non-
profit	 szektorról	 alkotott	 képet	 változtatták	meg,	 hanem	a	 szektor	 képviselőinek	
tárgyalási pozícióját, a közpolitikai vitákban betöltött szerepét is. Lester Salamon 
volt	az,	akitől	megtanulták,	hogy	érvelésüket	hogyan	támasszák	alá	a	szektor	súlyát	
tükröző	adatokkal,	hogyan	beszéljék	azt	a	nyelvet	(GDP,	növekedés,	foglalkoztatás	
stb.),	amelyet	a	döntéshozók	értenek.	A	megfelelő	nyelvhasználat	és	a	meggyőző	
érvek	egyaránt	hozzájárultak	ahhoz,	hogy	a	politikai	szereplők	nonprofit	szerveze-
tekkel	kapcsolatos	attitűdje	megváltozott.

A	 nemzetközi	 összehasonlító	 program	magyarországi	 hatásai	 igen	 jelentősek	
voltak.	A	projekt	a	legjobb	pillanatban	indult,	amikor	az	újjászülető	nonprofit	szek-
tor	 különböző	 szereplőinek	 igen	 nagy	 szükségük	 volt	 információkra;	 pontosan	
szerették volna tudni, mivel is foglalkoznak a gombamód szaporodó nonprofit 
szervezetek, honnan szerzik, és hogyan használják fel a bevételeiket, hasonlóan 
működnek-e,	mint	a	külföldi	szervezetek.	A	kormányzati	és	a	civil	oldalon	egyaránt	
megjelent az igény, hogy a bizonytalan személyes benyomásokat nemzetközileg 
is	összehasonlítható	statisztikai	adatok	váltsák	fel,	s	így	lehetővé	váljon	a	nonpro-
fit szektor szerepének, szerkezetének, méreteinek és finanszírozásának mélyebb 
megértése. Ez magyarázza, hogy a nemzetközi összehasonlító projekt eredményei 
széles körökben ismertté váltak, és igen gyakran érvként szolgáltak a szakmai és 
tudományos vitákban.

Mint	 az	 itt	 következő	 idézetek2 mutatják, a kutatási eredmények fontossága 
Magyarországon már a kilencvenes években is ismert és elismert volt.



ElmélEtilEg

Civil Szemle 2021/4. 9

„[…] A nonprofit terület alapos ismerete nélkül lehetetlen volna a szek-
tor fejlődése. Ennek a tudásnak a megszerzéséhez pedig adatgyűjtésekre, 
empirikus kutatásra, mély és rendszeres elemzésekre van szükség. A ma-
gyar nonprofit szektor jó hasznát látta annak, hogy elismert szakértői és 
kutatói nemzetközi összehasonlító programokban vettek részt, és a kutatási 
eredményeket magyarul is publikálták.” (Csizmár Gábor) 

„[…] A Lester Salamon vezette kutatás az egész magyar nonprofit szek-
tor számára összehasonlítási alapot jelent. Lehetőséget kínál arra, hogy 
a köröttünk zajló eseményeket ne csak belülről, hanem felülről is lássuk, 
elemezzük és megértsük.” (Péterfi Ferenc) 

Az összehasonlító program azonban nem csak a nonprofit szektor és a gyakor-
lati szakemberek számára volt fontos. Abban is szerepet játszott, hogy létrejött a 
szektorral	foglalkozó	kutatók	nemzetközi	közössége.	Ez	nem	egyszerű	„mellékter-
méke”	volt	a	projektnek;	Lester	Salamon	tudatos	erőfeszítéseket	tett	a	világmére-
tű	kutatói	hálózat	kiépítése	érdekében.	Magyarországon	komoly	kockázatot	is	vál-
lalt,	amikor	az	összehasonlító	kutatás	első	és	második	hullámában	egyaránt	olyan	
frissen	létrejött,	minden	infrastruktúrát	nélkülöző	kutatócsoportokkal	kezdett	dol-
gozni, amelyek se gyakorlottak, se intézményesültek nem voltak. A nemzetközi 
projektben	való	részvétel	kivételes	 lehetőséget	kínált	a	 fiatal	magyar	kutatóknak.	
Együtt dolgozhattak, eszmét cserélhettek a tudósok nemzetközi közösségének 
legkiválóbbjaival,	elméleti	és	módszertani	vitákat	folytathattak	velük,	sőt	barátokra	
is lelhettek közöttük. Ez nem csak óriási személyes élmény volt, hanem egyúttal 
hatékony módja annak, hogy mély és valódi tudást szerezzenek más országok non-
profit szektorairól. A nemzetközi kutatás során indult viták egyszerre járultak hoz-
zá	ahhoz,	hogy	a	 legégetőbb	kérdések	Magyarországon	 is	napirendre	kerüljenek,	
és	 ahhoz,	 hogy	 a	 nonprofit	 szektor	 iránt	 elkötelezett	 hazai	 szereplők	 tájékozott,	
elismert és befolyásos szakmai közösséget alkossanak. Rendkívül hasznos volt, 
hogy néhány magyarországi rendezvényen Lester Salamon személyesen is részt 
vett.	Magyar	 kollégái	 nagyra	 értékelték	 a	 demokrácia	 erősítése	 és	 a	 civil	 szektor	
humán infrastruktúrájának javítása iránti elkötelezettségét, illetve azt a kivételesen 
empatikus	attitűdöt,	amellyel	segíteni	próbált:	

„[…] többet tudott rólunk, mint amennyit akkoriban mi tudtunk saját ma-
gunkról. Érzékelte az összes problémát, amellyel küszködtünk. Őszinte 
volt, és nem kínált azonnal ható csodaszereket a problémáink megoldásá-
ra.” (Kirschner Péter) 

Azokkal a kutatókkal ellentétben, akik számára az eredmények publikálása je-
lenti egy empirikus kutatás végét, Lester Salamon a projekt befejezése után is 
szívósan folytatta a munkát. Sikeresen lobbizott a nonprofit szektorra és önkéntes 
munkára	vonatkozó	adatgyűjtés	intézményesítéséért.	Erőfeszítései	eredményeként	
a Hopkins-projekt során kialakított nonprofit definíció és osztályozási rendszer 
hivatalosan is elfogadottá vált, s máig alapját képezi a United Nations Statistics 
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Division és az International Labour Organization statisztikai ajánlásainak. A nemzet-
közi összehasonlító program tehát hosszú távon is meghatározó befolyást gyako-
rol	a	világ	legkülönbözőbb	részein	zajló	statisztikai	munkára,	a	nonprofit	szektorról	
gyűjtött	adatok	körére,	tartalmára,	minőségére	és	összehasonlíthatóságára.

Kiemelkedő	 kutatóként,	 egyetemi	professzorként	 Lester	 Salamon	megtehette	
volna,	hogy	megmarad	az	akadémiai	világ	elefántcsont-tornyában.	Ő	azonban	más,	
sokkal fáradságosabb utat választott. Ösztöndíjas és képzési programok egész so-
rát indította el a nonprofit szektor jobb megértése és elismertségének növelése 
érdekében,	illetve	annak	elősegítésére,	hogy	a	nonprofit	vezetőket,	menedzsereket	
felvértezze mindazokkal az ismeretekkel és képességekkel, amelyekre szervezeteik 
létrehozásához,	működtetéséhez	és	irányításához	szükségük	lehet.	

E	 programok	 közül	 az	 első,	 az	 International	 Fellows	 in	 Philanthropy	 Program3  
1988-ban	 indult,	és	28	éves	működése	során	55	országból	150	ösztöndíjast	foga-
dott	a	Johns	Hopkins	University	kampuszán.	A	résztvevőknek	önálló	kutatómunkát	
kellett végezniük, ennek keretében a nonprofit szektor bármely kérdését (pl. jogi 
szabályozás, menedzsment, adományozás és önkéntes munka, átláthatóság) vagy 
speciális	részterületét	tanulmányozhatták.	A	kutatómunka	mellett	arra	is	lehetősé-
get	 kaptak,	 hogy	 kiváló	 amerikai	 alapítványokat	 és	 nonprofit	 ernyőszervezeteket	
ismerjenek	meg.	A	világ	legkülönbözőbb	részeiből	érkező	kutatók	egymástól	is	so-
kat	tanultak.	A	köztük	zajló	vélemény-	és	tapasztalatcsere	egyre	bővülő	körökben	
folytatódott azokon a mindig más és más országban tartott konferenciákon, ahol 
a	régi	és	az	új	ösztöndíjasok	a	helyi	nonprofit	szektor	szereplőivel	is	találkoztak.	

Az	ösztöndíjas	programnak	összesen	5	magyar	 résztvevője	volt.	Tapasztalatait	
az egyikük így foglalta össze:

„A Lester ösztöndíjas programjában töltött 6 hónapnak három nagyon 
fontos hozadéka volt számomra. Először is, Lester és munkatársai révén ta-
núja lehettem annak a nagyon magas színvonalú akadémiai kutatásnak és 
kritikai gondolkodásnak, amelyet a nonprofit szektor elméleti és gyakorlati 
kérdéseinek tisztázása érdekében folytattak. Másodszor, Lester személyé-
ben egy olyan mesterrel találkoztam, aki a világ legkülönbözőbb országai-
ból érkezett fiatalabb és idősebb ösztöndíjasok minden innovatív ötletét és 
saját kezdeményezését támogatta. Harmadszor, Lester és kollégái segítsé-
gével tagjává váltam az ösztöndíjasok egyre növekvő nemzetközi »család-
jának«.” (Baráth Árpád) 

Az	ösztöndíjas	program	nem	csak	a	tényleges	résztvevői	számára	volt	hasznos,	
ők	ugyanis	a	felhalmozott	nemzetközi	tapasztalatok	jelentős	részét	becsatornázták	
a magyar nonprofit szektorba. Az általuk közvetített információk azonban, bármily 
hasznosak és nagy hatásúak voltak is, csak a nonprofit szektorban dolgozók kis 
részéhez jutottak el. Szükség volt olyan, országon belüli képzési programokra is, 
amelyek a nonprofit menedzsment gyakorlati kérdéseire koncentrálnak, és a civil 
vezetők	 széles	 körét	 tanítják	 meg	 a	 kutatási	 eredmények	 lobbi-eszközként	 való	
felhasználására. Lester Salamon ezt a szükségletet felismerve döntött a kilencve-
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nes	évek	elején	annak	a	képzésnek	a	megrendezéséről,	amely	nonprofit	körökben	
csopaki tréning néven vált ismertté és utóbb legendássá.

Ez	a	képzés	több	okból	is	különlegesnek	számított.	Elsősorban	talán	azért,	mert	
a	 résztvevői	 a	 magyar	 nonprofit	 szektor	 (már	 akkor	 is	 vagy	 később	 azzá	 váló)	
kulcsfigurái közül kerültek ki, de maga a tréning is jócskán eltért a szokványostól. 
A trénerek csapatába Lester Salamon olyan külföldi szakembereket hívott meg, 
akik a maguk országában az adott téma (vezetés és irányítás, jogi kérdések, ado-
mányszerzés,	önkéntes-menedzsment	stb.)	vezető	szaktekintélyének	számítottak.	
Munkájukat	magyar	asszisztensek	segítették.	A	 tőlük	kapott	 rendszeres	visszajel-
zések	hozzájárultak	a	résztvevők	tényleges	igényeinek	megértéséhez,	így	a	tréne-
rek olyan ismereteket tudtak átadni, amelyek az adott helyzetben valóban fontosak 
és relevánsak voltak.

A	csopaki	képzés	jelentőségét	híven	tükrözi	az,	ahogyan	a	résztvevők	emlékez-
nek rá. Ezt írták 7 év elteltével:

„A lelkesedés és a jóindulat önmagában nem elég, ahhoz hogy egy szer-
vezet életképes és fenntartható legyen, a vezetőinek speciális szakmai tu-
dással kell rendelkezniük. A menedzsment felkészültsége különösen fontos 
az olyan környezetben, ahol jellemzően spontán reakciókra lehet számíta-
ni. Tíz éves alapítványi munkám során sok tapasztalatot halmoztam fel, de 
a jelenségek, tendenciák felismerése és a megszerzett ismeretek tudatos 
alkalmazása a Hopkins-programban tanultak nélkül lehetetlen lett volna.” 
(Bódi György) 

„A kézikönyv, amelyet – benne a trénerek aláírásával – 1992 novemberé-
ben kaptunk, mostanra személyes tárggyá vált számomra, amelyet szakmai 
kérdésekben mind a mai napig sokszor használok forrásként.” (Nemoda 
István) 

És	30	évvel	később:
„A minap otthon levettem a könyvespolcról egy vastag szürke-bordó 

dossziét. Nem minden nap nézek bele, de érdekes módon mindig meg-
találom, ha a könyveim között keresek valamit. Címe: Harmadik Szektor. 
Program a nonprofit szektor fejlődésének támogatására Közép- és Kelet-
Európában. Menedzserképző szeminárium nonprofit szervezetek vezetői 
számára Magyarországon. Csopak, Magyarország, 1992. november 8–12. 
– Johns Hopkins University Institute for Policy Studies.” (Csizmár Gábor)

„[…] a megsárgult kitűzőt ma is relikviaként őrzöm. A »csopaki útravaló« 
évekig munícióként szolgált.” (Nemoda István)

„A kép, amit felidézek, Csopakon, a Johns Hopkins Egyetem egy csa-
patával szervezett többnapos tréning – igen sokan itt kerültek valójában 
szorosabb kapcsolatba a harmadik szektor jelenségével.” (Péterfi Ferenc)

Ezrekre rúg azoknak a nonprofit szektorban dolgozó szakembereknek a száma, 
akik	 Lester	 Salamontól	 a	 különböző	 programjai	 révén	 közvetlen	 vagy	 közvetett	
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intellektuális támogatást kaptak. Tevékenységének magyarországi hatását az is fo-
kozta,	hogy	a	hozzá	kötődő	rendezvényeken	részt	vevő	nonprofit	aktivisták,	veze-
tők,	szakértők	és	kutatók	számára	ezek	az	események	szakmai	 fórumot	 jelentet-
tek,	alkalmat	teremtettek	a	kapcsolatépítésre,	és	 így	a	későbbi	együttműködések	
katalizátoraként is szolgáltak. A Lester Salamon tudományos munkája és képzési 
programjai révén megszerzett ismeretek mostanra már közkinccsé váltak, az ifjabb 
generációk tagjai talán nem is mindig vannak tisztában az eredetükkel. Ez azonban 
mit sem változtat azon, hogy hálával tartozunk neki mindazért a tudásért, inspi-
rációért és bátorításért, amellyel a magyar civil társadalom és nonprofit szektor 
fejlődését	segítette.

Lester Salamon és öröksége 
(Hegyesi Gábor)

Nagyon megrázott mindannyiunkat Lester barátunk váratlan halála. Az 1999-
ben	 kiadott	 ünneplő	 kötetben	 még	 arról	 értekezhettünk,	 így	 magam	 is,	 hogy	
mennyit köszönhettünk neki, személyes inspirációinak, elméleti munkásságának, 
mi is, egyénileg, de a magyar civil–nonprofit szektor is. Visszagondolva ezekre a 
boldog,	optimista	időkre,	halála	szimbolikussá	vált,	ugyanis	azt	érzékelhetjük,	hogy	
vele meghalt a magyar nonprofit szektor is abban a formában, ahogyan közösen 
elképzeltük (Kuti–Marschall 1991; Kuti 1992; Salamon–Anheier 1995). 

Ebben a rövid baráti–szakmai búcsúztatóban széles és nagyhatású elméleti 
munkásságából egyet elemeznék, annak magyar vonatkozását kiemelve. Ez a „third 
party system”, ami a civil szervezetek és az állam partneri viszonyának az alapja 
kívánt lenni.    

Lester Salamon az 1980-as években kapcsolódott be abba a nagyon érdekes 
elméleti vitába, ami az 1960-as évek, a War on Poverty óta érdekelte a közgazdá-
szokat	és	a	politikusakat,	hogy	miért	van	még	mindig	 jelentős	szegénység	a	világ	
leggazdagabb országában, még az arany hatvanas években is?  Az USA úgy lett a 
II.	világháború	győztese,	hogy	területén	veszteségeket	nem	kellett	elszenvednie,	s	
hogy a háború utáni újjáépítés és fellendülés nyertese is ez az ország lett. Azt is 
tudjuk, hogy bár a „jóléti állam” koncepciója bizonyos fokig Roosevelt elnöknek az 
1930-as években kiharcolt New Deal-programjához nyúlt vissza, az USA inkább a 
magánpiac mindenhatóságában hitt, és nem fejlesztett ki Nyugat-Európához ha-
sonló	méretű	állami	szociális–egészségügyi–oktatási	szolgáltatásokat.	

Jogosnak	 tűnt	 feltenni	ugyanakkor	azt	a	kérdést,	hogy	miért	 van	még	mindig	
hiány a közjavakból?

Az	nyilvánvaló,	hogy	bármilyen	árut	vagy	szolgáltatást	csak	a	négy	létező	szek-
tor	valamelyike	tud	előállítani,	vagyis	vagy	az	állami,	vagy	a	piac,	vagy	a	nonprofit,	
vagy pedig az informális szektor. Ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni a fenti kérdést, 
meg kell vizsgálnunk a négy szektort, illetve viszonyukat egymáshoz. Általánosan 
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szólva, egyetértek Bartal Anna Mária megjegyzésével (1999: 67–74), miszerint en-
nek az analízisnek az elvégzéséhez az elméletek kétféle típusa áll rendelkezésre, 
mégpedig a konfliktus, illetve a kooperációs elméletek. 

Röviden összefoglalom (Bartal leírását követve) a három legfontosabb konflik-
tuselmélet-típust: 
a) Burton Weisbrod (1975, 1977, 1988) dolgozta ki az ún. „heterogenikus”, avagy a 

„piaci és a kormányzati kudarc” koncepciókat. 
b)	A	második	csoportba	tartoznak	a	„bizalom	vagy	szerződési	kudarc	elméletek”,	

amiket Nelson–Krashinsky (1973) és Hansmann (1987) dolgoztak ki.
c)	A	harmadik	konfliktus-modell	Estelle	James	(1989)	nevéhez	fűződik,	aki	a	„kíná-

lati oldalról” vizsgálta a nonprofit szektort. 
 
Most pedig vizsgáljuk meg a kooperációs modelleket:

a) Sok kutató foglalkozott a „jólétitársadalom-elmélettel”, mint egy posztjóléti ál-
lam	helyzetre	adható	válasszal,	amiben	a	négy	szektor	együttműködik	egymás-
sal. Többek között Walzer (1988), Ferge (1989), Abrahamson (1989), Mendell 
(1991) és Evers–Olk (1996) jelentettek meg fontos írásokat a témában. 

b)	A	következő	két	nagyon	fontos	elméleti	írás	Lester	Salamon	nevéhez	fűződik.	
Az	 első,	 a	 „Civil	 társadalom	 társadalmi	 gyökerei”,	 amit	 Helmut	 Anheierrel	 írt	
(Salamon–Anheier 1996). Ezen elméleti megközelítést Sebestény István fogja 
elemezni	ebben	az	emlékező	írásban.	

c)	A	második,	említendő	koncepció	a	nehezen	fordítható	„third	party	governments”,	
talán	 „harmadik	 fél	 bevonásával	 történő	 kormányzás”	 elemzése	 a	 „kölcsönös	
függőségi	elmélet”	keretében	(Salamon	1987a,	1987b),	ami	szinte	úgy	tekinthe-
tő,	mint	egy	közvetlen	válasz	a	Reagan-adminisztráció	nonprofit	szektort	érintő	
költségvetési lefaragására az 1980-as években. Azt állította Salamon az írásban, 
hogy	ekkor	már	egy	komoly	partneri	együttműködés	volt	a	szövetségi	kormány	
és a nonprofit szektor között. Az amerikai rendszer specialitása azonban az, 
hogy a szövetségi kormány általában csak a törvényes kereteket állapítja meg 
a	 közjavakat	 illetően,	 de	 nem	 tart	 fenn	 szociális	 ellátó	 intézményeket,	 és	 nem	
is finanszírozza azokat egyenesen, csak harmadik fél bevonásával, amilyenek 
például a bankok, helyi önkormányzatok, alapítványok stb.  Ezek a közpénzek 
azután nonprofit szervezetekhez kerültek, s ezen keresztül egy gazdag partneri 
rendszer jött létre – írja Salamon.
 
Másik	eredeti	gondolata	az,	hogy	megkérdőjelezte	a	kudarcelméletek	azon	ál-

lítását,	miszerint	a	nonprofit	szektor	egy	másodlagosan	 létrejövő	rendszer,	vagyis	
csak	 akkor	működik,	 amikor	 az	 állami	 és/vagy	 a	 piac	 kudarcot	 vall.	 A	 szerző	 azt	
állítja,	hogy	éppen	az	ellenkezője	az	igaz!	(Ehhez	hozzátenném,	hogy	ez	az	állítása	
egybeesik Alexis de Tocqueville [1993] megfigyelésével, amit a 19. századi amerikai 
demokráciáról	 írott	 nagyszerű	 esszéjében	 olvashatunk,	miszerint,	 amikor	 az	 em-
berek	megfogalmazzák,	hogy	valami	hiányzik	az	életükből,	például	egy	 templom,	
akkor	ők	maguk	kezdik	el	azt	megépíteni.)
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Folytatva Salamon elméletét: egy nagyon fontos tényre hívja fel a figyelmet, 
amit	addig	nem	vettek	figyelembe	más	szerzők.	Ugyanis	nem	csupán	a	kormányzat	
és a piac küszködik kudarcokkal, de a nonprofit szektor is. Azt állítja, hogy négy 
komoly hiányossága van a nonprofit szektornak, ami kikényszeríti a kormányzati 
cselekvést, és igazolja is a kormány nonprofit szektort célzó támogatását. Ezek a 
következők:	 „először,	 a	 jótékonysági	 alacsony	hatékonyság,	másodszor	 filantropi-
kus partikularitás, harmadszor, a filantropikus paternalizmus, és negyedszer, a jóté-
konysági	amatőrizmus”	(Salamon	1987b:	39).	S	mivel	a	nonprofit	szektor	gyenge-
ségei	éppen	harmonizálnak	a	kormányzat	erősségeivel,	létrejön	az	együttműködés	
lehetősége,	ami	egyébként	meg	 is	 valósult	egy	 széles	körű	kooperációban	a	már	
említett	 harmadik	 fél	 bevonásán	 keresztül,	 ami	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 a	 harmadik	
szektor „termelje meg” a hiányzó közjavak egy részét. 

Itt	és	most	nincsen	arra	lehetőség,	hogy	magát	az	elméletet	elemezzük,	bár	azt	
fontos megjegyezni, hogy jelentek meg kritikus írások is annak állításaival kapcso-
latban	(pl.	Lohman	1992;	Boettke–Prichitko	2004).	Ezen	emlékező	cikk	szerzőjének	
a szempontjából egy hazai történés elemzése vált a legfontosabbá, mégpedig az, 
hogy az elmúlt évtizedben idehaza hogyan tette tönkre a politika a partneri mo-
dellt. Még jól emlékezhetünk arra, hogy az 1997-ben elfogadott Nonprofit törvényt 
milyen	 sok,	 együttműködésen	 alapuló	 vita	 előzte	meg	 a	 szektor	 képviselői	 és	 az	
érintett minisztériumok között. Ugyancsak fontos említeni, hogy ezzel párhuzamo-
san folyt a brit és skót COMPACT-hoz hasonló magyar COMPACT – vagyis a közpon-
ti kormány és a helyi önkormányzatok, valamint a nonprofit szektor partnerségen 
alapuló kapcsolatát szabályozó egyezmény – kidolgozása, ugyancsak partnerségi 
elvek betartása mellett (Ádám et al. 1995; Csanády 2003; Hegyesi 2003). Volt azon-
ban egy nagy különbség a magyar és a brit történések között. Mégpedig az, hogy 
1998-ban a szocialista–liberális kormány elvesztette a választásokat, és egy, a FI-
DESZ által vezetett, jobboldali, nacionalista kormány került hatalomra, amelyiknek 
egészen más volt a nonprofit koncepciója. Ez a kormány 2010-ben újra megnyerte 
a	választásokat,	s	az	azóta	eltelt	időben	teljes	győzelmet	aratott	a	nonprofit	szek-
tor átszervezésében, ami egyben a salamoni partnerségi elmélet halálát is jelenti.  

Ez	 a	 kormány	ugyanis	nem	mutat	 semmilyen	érdeklődést	 arra,	 hogy	 az	 egész	
szektorral partneri viszonyt építsen ki. Ehelyett teljes kontrollt épített ki abból a 
célból, hogy kettévágja politikai vonalak mentén a szektort, és csak a kormányt tá-
mogató szervezeteket támogassa anyagilag. Ez a politika teljesen aláásta a szektor 
belső	integritását	az	által,	hogy	megkérdőjelezi	autonómiáját,	hogy	rákényszeríti	az	
eddig nagyrészt semleges szervezeteket a politikai állásfoglalásra, ami különösen a 
szociális szolgáltató szervezetek esetében majdnem elkerülhetetlen, és belekény-
szeríti	a	szervezetek	vezetőit	a	pályázatok	elnyerésének	feltételébe,	a	visszaosztást	
jelentő	korrupcióba.	 				

Hosszútávon ez egy teljes mértékben civilellenes politika, hiszen nem a szektor 
elismerése és támogatása a cél, hanem kliensek szerzése (Hegyesi 2003). Kuti Éva 
már	1998-ban	pontosan	elemezte	azt	a	lehetséges	fejlődési	pályát,	azt	a	jövőt,	amit	
reméltünk, hogy nem fog bekövetkezni (Kuti 1998: 202). Pontosan leírta a partneri 
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és a nem partneri szcenáriót az állam és a szektor között, aminek a pénzügyi fel-
tételei	a	következők.	A	partneri	viszonyban	a	pénzek,	a	támogatások	szétosztását	
tiszta, átlátható jogi normák szabályozzák; az adózás alóli felmentések magasak; 
az	 ezt	 eldöntő	 teszt	 normatív;	 magas	 a	 magánadományok	 aránya;	 és	 le	 vannak	
fektetve	az	ellenőrzés	és	számon	kérhetőség,	felelősség	szabályai.	Az	világos,	hogy	
ha egy szervezet bármelyik adományozónak (s itt az állam tette magát ilyen hely-
zetbe)	ki	van	szolgáltatva,	akkor	ott	nem	beszélhetünk	egyenlő	partnerségről.

Lester	 Salamon	 elmélete	 egy	 lehetséges	 együttműködésen	 alapult	 a	 kormány	
és	 a	 nonprofit	 szektor	 között	 abból	 a	 célból,	 hogy	 kiegészítsék	 egymás	 létező	
erősségeit	 és	 gyengeségeit.	 Magyarországon	 azonban	 felfedezhetünk	 egy	 olyan	
jellegzetességet,	 mondhatnánk	 „kudarcot”	 is	 a	 regnáló	 kormány	 működésében,	
amiről	Lester	Salamon	nem	írt,	és	ez	az	illiberális,	nacionalista	kormányzati	filozó-
fia. Anélkül, hogy ez megváltozna, nincsen semmi esélye annak, hogy a nonprofit 
szektor újra partneri viszonyba kerüljön a kormánnyal.    

Reménykedjünk,	hogy	Lester	Salamon	elképzelése	a	partnerségről	egyszer	újra	
lehetővé	válik!

A Lester Salamon által megálmodott „Hopkins Tréninghálózat” 
egy résztvevő szemével 
(Török Marianna)

Adott	egy	sikeres	amerikai	kutató,	aki	egy	 jó	nevű	 intézetet	vezet	az	USA	egy	
top egyetemén az 1990-es években, könyvei jelennek meg, véleményvezér, figyel-
nek a szavára, ötven körül jár, amikor a berlini fal leomlik és magyar kollégái valami 
nagyon izgalmas világról mesélnek neki, egy olyan régióról, ahol az egyesüléshez 
való jog újdonság, ahol 1989 januárjában születik meg az egyesülési jogról szóló 
törvény, ami egyszeriben megnövelte a szervezetek alapítását. Azt, hogy mennyire 
megváltozik	majd	ettől	a	világ,	még	kevesen	sejtik,	de	Lester	Salamon	és	magyar	
kollégái	 tudják	 ezt.	 Nemcsak	 hogy	 tudják,	 de	 segíteni	 is	 akarnak,	 hogy	 ebből	 a	
lehetőségből	valóság	legyen.

Salamon professzor Magyarországra látogat és kezdi érteni, hogy milyen folya-
matok eredményezték ezt az áttörést, kik azok, akik átlátják és segíteni akarják az 
új,	 immár	az	 illegalitáson	 túli	 szervezetek	 létrejöttét,	működését,	 és	hajlandóak	 is	
tenni ezért, mert hisznek egy demokratikus Magyarországban, ahol szervezetek 
ezreit vizionálják.

Amit	Magyarországon	 tapasztal	 amerikai	 kutatónk,	 azt	megerősíti	más	 kelet-
európai szakemberekkel folytatott beszélgetése is, s így a felismerés, hogy a nem-
demokráciákban	 felnőtt	 kelet-európai	 közösségi	 szerveződéseknek	 szüksége	 lesz	
egy olyan tudásra, amit demokratikus országokban a szocializáció során magukba 
szívnak	a	polgárok,	de	itt	nálunk	űr	tátong	ezen	a	területen.	Ezen	felismerésből	szü-
letik meg egy átfogó fejlesztési program terve, melyben a kutatók egy nemzetközi
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közösségbe csatlakozhatnak, így az ország története immár összehasonlíthatóvá 
válik más országokéval, folytatódik az egyéni helyszíni kutatás Baltimore-ban, ahol 
az amerikai demokráciába is betekintést nyernek a szakemberek, és kirajzolódik 
egy egészen új projekt, az, amit „Hopkins Nonprofit Tréning Network” programnak 
hívnak. 

A szektorfejlesztési ambíciókkal Lester új területre lép immár érett kutatóként, 
de	megszerzi	hozzá	a	lehető	legjobb	szakembergárdát	és	nem	utolsósorban	olyan	
amerikai	emberi	és	anyagi	forrásokat,	amelyek	Budapestről	akkor	elképzelhetetle-
nek voltak. 

A	program	 tréning	 része	 fő	 elemének	megtervezése	 és	 forrásteremtése	 több	
évbe	telik,	de	1994-ben	elkezdődik	a	program	a	Visegrádi	országokban	(Lengyelor-
szág,	Csehország,	Szlovákia	és	Magyarország):	olyan,	az	immáron	létező	nonprofit	
szektorban	már	jártas	embereket	toboroznak,	akiket	érdekel	a	szektor	fejlődése	és	
pedagógiai tapasztalattal bírnak, s van kedvük megtanulni a nonprofit menedzs-
ment alapjait, hogy aztán azt továbbadják Kelet-Európában.

Hosszas	 kiválasztás	 után	összeáll	 egy	országonként	 kb.	 5–6	 főből	 álló	 csapat,	
akik Lester Salamon és intézete vezetésével intenzív oktatói programon vesznek 
részt, majd a megszerzett tudást a helyi körülményekre adaptálva több éven át 
oktatói	programokat	működtetnek.

A program fókusza a hogyan, hisz a miértet mindenki érti. A „Hogyan szerez-
zünk pénzt tevékenységünkhöz?”, „Hogyan írjunk pályázatot?”, „Stratégiai terve-
zés”,	„Marketing”,	„Önkéntesek:	mint	erőforrás”	mind	olyan	témák,	amiket	a	régió	
szervezetei	csak	próbálgatnak	ezekben	az	években.	A	program	így	a	következő	fő	
elemekből	áll	össze:
a) elkötelezett tudásátadók megtalálása (egy-egy helyi partnerszervezet és a ké-

sőbbiekben	köréjük	szerveződő	oktatói	gárda),
b) oktatás a tudásátadók számára a Johns Hopkins Egyetemen,
c) terepgyakorlat amerikai nonprofit szervezeteknél és saját országban,
d)	alapszintű	nonprofit	menedzsment	könyvek	publikálása	nyolc	nyelven	helyi	

szerzők	tollából,
e) éveken át tartó oktatás helyi szervezeteknek,
f) regionális kapcsolatrendszer, tapasztalatcsere.

Ma, majd 30 év távlatából, fantasztikus menedzsment-képzésekkel, nagy pro-
jektek	működtetésével	már	nem	meglepő	az	a	projekttervezési	logikai,	amit	Lester	
és csapata beletett ebbe a kb. 3 éves munkába. Akkor azonban újdonságnak szá-
mított	még	itthon,	hiszen	a	szervezetek	újak	voltak,	a	lelkesedés	és	az	önszervező-
dés	élménye	hajtotta	őket.

A Johns Hopkins program okosan ültette át az amerikai menedzsment-tudást a 
régió szervezeteinek készségtárába. A tudásátadók alkalmazása nem csak a nyelvi 
akadályokat, hanem a kulturális különbségeket is áthidalta. 
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A	 Johns	 Hopkins	 Egyetem	 (JHU)	 ugyan	 elsősorban	 kutatásairól	 volt	 híres,	 de	
ehhez	a	programhoz	az	USA	legjobbjait	hozta	össze	(és	később	maga	is	elkezdett	
egy	ilyen	jellegű	formalizált	oktatást	amerikaiak	számára),	és	az	egyetemi	helyszín	
és a helyi kisebb-nagyobb szervezetek magukért beszéltek. 

Ami	abban	az	időben	szintén	újdonság	volt,	ma	pedig	már	elvárás,	hogy	a	helyi	
viszonyokra, igényekre, tudásra lett alapozva a program. A kereteit megadta a JHU, 
de	 valós	 helyi	 tartalommal	 nekünk,	 a	 programban	 résztvevőknek	 kellett	megtöl-
tenünk.	Nem	 lehetett	 az	 akkor	még	gyerekcipőben	 járó	 szektornak	a	nagy	ame-
rikai menedzsment kurzust leadni, nem lehetett vaskos nonprofit menedzsment 
könyveket kiadni, mert a szervezeteknek akkor nem ez kellett, viszont meg kellett 
találni, hogy mire is van szükségük. 

Ebben nagy segítségünkre volt az, hogy az egyes országok nem egymástól el-
szigetelve, hanem egymásra figyelve, tapasztalataikat megosztva dolgoztak együtt. 
Ez	 később	 alapja	 lett	 több	 komoly	 fejlesztő	programnak,	 és	 később	 EU-s	 együtt-
működéseknek	is.	

Voltak olyanok azonban, akik azt mondták (így pl. Bíró András), hogy még 
így sem sikerült eléggé magyarítani a munkát, s leginkább azt kritizálták, hogy 
a	 program	 az	 akkori	 szektorfejlődési	 lendületet,	 emberi	 lelkesedést	 és	 ügy	 iránti	
elkötelezettséget nem tudta fenntartani. Utólag visszagondolva, ez hiú ábránd le-
hetett, hiszen az a mérhetetlen optimizmus, ami friss demokráciánkban jelen volt, 
egy	egyszeri	és	megismételhetetlen	történelmi	időszakkal	járt,	konzerválni	(sajnos)	
képtelenség lett volna. 

Nem is volt ez célja a programnak, talán rejtve, annyi ott volt, hogy azt a lelke-
sedést, amit a szervezetek számának növekedésében is tapasztaltunk, ne a nem 
megfelelő	menedzsment	 és	 tapasztalathiány	 ássa	 alá.	 Ezt	 a	 rejtett	 célt	 szerintem	
elértük, és mindezt Lester Salamon nyitottságának köszönhetjük. 

Ahogy munkánkban egyre inkább specializálódunk, egyre jobban csodálattal 
nézzük azokat az embereket, akik mernek a számukra fontos és köreiknek meg-
szokottól	eltérő	dolgokkal	foglalkozni,	Lester	ezt	tette.	Egy	 jól	kijárt	és	fényes	ku-
tatói	területről,	nyugodt	egyetemi	életéből	kilépve	egy,	akkor	–	komoly	kockázatot	
vállalva	–	számára	új	földrajzi	és	tevékenységi	körrel	bővítette	palettáját,	s	mindezt	
úgy tette, hogy együtt irányítsa a programot azokkal, akikért csinálja. 

Ma már azt is tudjuk/tudom, hogy neve is van ennek a módszernek: „facilitative 
leadership”,	 de	 akkor	még	 csak	 élveztük	 a	módszer	 előnyeit	 és	 csodáltuk	 Lester	
célravezető	együttműködő	vezetői	stílusát.

Kívánom a mai véleményformálóinknak, hogy ez a hozzáállás és vezetési stílus 
vezérelje munkájukat új kihívásaik megoldásában. 
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NIOK (Nonprofit Információs és Oktató Központ) Alapítvány 
– egy tudós víziója valóra vált 
(Gerencsér Balázs)

A	NIOK	Alapítvány	 indulása	és	működése	 szorosan	kapcsolódik	a	 Lester	 Sala-
mon és kutatótársai által képviselt elvhez: miszerint a kutatás nem állhat meg az 
egyetemi-akadémiai szinteken, hanem azok eredményeire alapozva fejlesztéseket 
és szolgáltatásokat, programokat kell indítani a kutatott témában, ebben az eset-
ben	a	magyar	 civil	 szféra	erősítése	érdekében.	 Ennek	a	 szándéknak	a	gyümölcse	
volt a Csopakon, Lester Salamon és kollégái által szervezett több napos tréning, 
melyen a vezetés és irányítás, a jog, az adományszerzés és az önkéntesség kérdései 
kerültek	 elő.	 De	 ide	 sorolható	 a	 Johns	Hopkins	 Egyetem	 által	 biztosított	 ösztön-
díj	program	 is,	melyben	hazai	 fiatal	 szakemberek	kaptak	 lehetőséget,	hogy	a	civil	
menedzsment legmodernebb amerikai módszereit megismerhessék, és el is sajá-
títhassák. 

De szükségesnek mutatkozott, hogy a tudáshoz, segítséghez, legmodernebb 
megoldásokhoz nem csak alkalmanként, hanem igény szerint, folyamatosan jut-
hasson	 hozzá	 a	 fejlődő	 hazai	 civil	 szektor	 minden	 képviselője.	 Ezt	 így	 gondolta	
a	 legtöbb	 civil	 szervezeti	 vezető,	 kutató	 is,	 de	 nehéz	 volt	 a	 különféle	 funkciókat,	
érdekeket	 egy	 életképes	 szervezet	 formájában	 elindítani.	 Több	 kérészéletű	 szer-
veződés,	szövetség,	alapítvány	után	1994-ben	 létrejött	a	hazai	civil	 fejlesztések	és	
szolgáltatások terén azóta is meghatározó Nonprofit Információs és Oktató Köz-
pont (NIOK) Alapítvány a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület alapításában. Híven 
képviselve	 Lester	megállapítását,	 hogy	 „Alapvető	 fontosságú	 a	 kezdeti	 időszakot	
jellemző,	 nyugati	 segítséggel	 létrejött	magas	 szintű	 szakmai	 képzési	 rendszer	 ki-
építésének folytatása, továbbá a szektor szervezeti infrastruktúrájának fejlesztése. 
Erre az infrastruktúrára egyrészt a képzés és az információáramlás javítása céljából 
van szükség.” (Salamon–Anheier 1999: 46)

Azóta	 a	 NIOK	 jelentős	 változásokon	ment	 keresztül,	 újjáalakította	 programkí-
nálatát, hogy megfeleljen a civil szervezetek folyamatosan változó igényeinek és 
kihívásainak.	 Stratégiáját	 a	 felmerülő	 igényekre,	 nemegyszer	 a	 Nonprofit	 Kutató-
csoport kutatásaira alapozza, és az állandóan változó környezethez igazítja.

NIOK: folyamatos szolgáltatásnyújtás és gyors reagálású fejlesztések a civil 
szervezetek hatékonyabb működéséért

Amellett,	hogy	a	NIOK	állandó	támogató	rendszerként	működik,	lehetőleg	gyor-
san reagált és alkalmazkodott az aktuális kihívásokhoz és váratlan változásokhoz. 
Ez	az	agilitás	lehetővé	tette	a	NIOK	számára,	hogy	innovatív	megoldásokat	hozzon	
létre, és az évek során a civil szervezetek egyedi igényeihez igazodó programokat 
alakítson	 ki	 vagy	 változtasson	meg.	 Lester	 Salamon	 sem	 csak	 a	 kezdeti	 fejlődési	
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szakaszban, hanem a fejlettebb civil szektor vonatkozásában is úgy látta, hogy 
„Hovatartozásának	 és	 alapvető	 értékeinek	megőrzéséhez	 a	 nonprofit	 szektor	 fo-
lyamatos	megerősítésre	és	megújításra	szorul.”	(Salamon–Anheier	1999:	48)

De nemcsak szolgáltatásokat, programokat indított és üzemeltett a hazai civil 
szervezetek	számára	elérhető	áron	és	formában,	hanem	az	évek	során	számos	si-
keres	kezdeményezést	indított,	és	működtetett,	hogy	a	civil	társadalom	különböző	
területeinek	fejlődését	támogassa.	Mára	ezek	közül	több	önálló,	önfenntartó	prog-
rammá	vált.	Néhány	fontos	példa	az	alapítvány	elmúlt	25	évéből:	

A NIOK Alapítvány 
–	volt	a	kiadója	az	első	hazai	szakkönyveknek,	melyek	közérthetően	magyarázták	

el és mutatták be a civil menedzsment legfontosabb területeit;4

– támogatta az szja 1%-os adófelajánlást, és a civil szervezetekkel kapcsolatos in-
formációkkal	segítette	az	adófizetőket;

–	kidolgozta	a	megyei	 szintű	 civil	 szolgáltató	központok	koncepcióját	 és	 15	éven	
keresztül vezette a rendszert. A központok tanácsadási és képzési szolgáltatáso-
kat nyújtottak a helyi civil szervezetek számára. A kidolgozott programot 10 évvel 
ezelőtt	egy	kormányközeli	szervezet	vette	és	alakította	át;

– kidolgozott és bevezetett egy rendszert a civil szervezetek állami és önkormány-
zati	döntéshozatali	folyamatokba	való	bevonására	(2010	előtt);

–	népszerűsítette	az	önkéntesség	fogalmát	és	kultúráját	Magyarországon,	és	elő-
készített	egy	önkéntességet	népszerűsítő	programot,	majd	 részt	 vett	az	önálló	
szervezet alapításában és inkubálta az Önkéntes Központ Alapítványt (ÖKA);

–	megalapította,	majd	inkubálta	az	Adománygyűjtő	Szervezetek	Önszabályozó	Tes-
tületét (ASzÖT) a civil szervezetek átláthatóságának fokozására irányuló rend-
szerszintű	munka	és	érdekérvényesítés	eredményeként;

– megtervezte és fejlesztette a gyermekekkel foglalkozó szervezetek civil házát, az 
Appy Nonprofit Részvénytársaságot;

–	alapító	tagja	volt	a	hazai	civil	szektor	működését	összefogó	hálózatoknak	is	(FTF	
– Független Támogatói Fórum, CNNy – Civil Munkacsoport a Nemzeti Fejlesztési 
Terv	nyilvánosságáért,	OCEF	–	Nemzeti	Civil	Együttműködési	Fórum,	MACI	–	Ma-
gyar Civil Szervezetek, Civilizáció – 34 NGO koalíciója).

A	 NIOK	 szolgáltatásait	 lehetőleg	 hosszú	 távra	 alakította	 ki,	 így	 növelve	 a	 ha-
tékonyságot és biztosítva a kiszámíthatóságot: Információs portálját 2002 óta, 
CivilTech	programját	2008	óta,	adományozási	platformját	2012	óta	működteti.	

Az elmúlt 10 évben a NIOK nem kapott állami támogatást. Támogatják azonban 
nemzetközi	alapítványok	és	néhány	vállalat,	akik	a	hosszú	távú	együttműködések-
ben	jelentősen	hozzájárultak	a	NIOK	szakmai	munkájának	fejlesztéséhez.	Szolgálta-
tásai, programjai a magyar civil szervezetek között széles körben ismertek.

A NIOK Alapítvány székhelye Budapesten van, de az ország egész területén 
eléri	a	civil	szervezeteket	és	együttműködik	velük.	12	fős	csapatát	egy	közel	10	fős	
szakértői	csapat,	a	kuratórium,	tanácsadó	testület,	felügyelőbizottság	és	pénzügyi	
bizottság, számos önkéntes és pro bono szolgáltató támogatja. 
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NIOK Alapítvány fejlesztési fókuszai

Információ és tudásátadás

A nonprofit.hu Magyarország legnagyobb olvasottságú civil portálja. Célja, hogy 
a civil szervezeteket olyan tudással és eszközökkel lássa el, amelyek támogatják 
működésüket	 és	 fejlődésüket.	 Tájékoztatást	 nyújt	 a	 jogi	 szabályozásról,	 pályázati	
kiírásokról,	 releváns	eseményekről,	az	ágazatban	rejlő	munkalehetőségekről,	vala-
mint	az	online	kommunikációra	és	adománygyűjtésre	összpontosító	 tudástárat	 is	
működtet.	Emellett	a	civil	szervezetek	számára	releváns	tartalmakat	terjeszt	a	heti	
rendszerességű	hírlevélben	is.	

Technológia a civil társadalom fejlődése érdekében

A	digitális	átalakulás	lehetővé	teszi	a	civil	szervezetek	számára,	hogy	mindenna-
pi	működésük	során	produktívabbá	váljanak,	és	teljes	kapacitásukkal	dolgozhassa-
nak küldetésük teljesítése érdekében. A NIOK Alapítvány CivilTech.hu programja a 
TechSoup Global Network tagjaként már több mint 13 éve biztosít szoftveradomá-
nyokat, képzéseket és digitális eszközöket a civil szervezetek számára. 

A civil szervezetek adománygyűjtésének segítése, filantrópia növelése

A	 helyi	 adományozók	 kulcsfontosságúak	 a	 független,	 erős	 és	 sokszínű	 civil	
szektor	 fenntartásához.	 A	 finanszírozáson	 felül	 ők	 a	 szervezet	 legbelsőbb	 kap-
csolatai	az	önkéntesekkel	és	aktivistákkal	együtt:	ők	a	legelkötelezettebbek,	és	ők	
azok, akik magukénak érzik az ügyet, és változásokat szeretnének elérni. A civil 
szervezetek	adománygyűjtési	törekvéseinek	támogatására	a	NIOK	Alapítvány	kifej-
lesztett	és	működtet	egy	adománygyűjtő	portált,	amely	az	első	a	maga	nemében	
Magyarországon,	és	a	legnépszerűbb	is.	

Az	Adjukossze.hu	olyan	szolgáltatásokat	nyújt,	amelyek	lehetővé	teszik	a	bank-
kártyás adományozást, a crowd funding/közösségi kampányokat, a match funding 
kampányokat, valamint a SMS vagy hívásalapú adományozást. Emellett online kom-
munikációs	és	adománygyűjtési	 tanácsadást,	valamint	az	Adjukössze	programhoz	
kapcsolódó képzéseket is biztosít. A platformon kampányt indító szervezeteket a 
NIOK	szakértője	támogatja	a	folyamat	során,	hogy	segítse	a	sikeres	kampányokat	
és	az	adománygyűjtő	készségek	fejlesztését.
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A NIOK egyik legkomplexebb fejlesztő programja: a társadalmi 
bázisépítés

A társadalmi bázisépítés egy olyan megközelítés és aktív folyamat, amelynek 
során egy szervezet fokozatosan és tudatosan nyit a kedvezményezettjei, támoga-
tói	és	a	társadalom	különböző	csoportjai	felé,	és	folyamatos,	kölcsönös	kapcsolatot	
épít	ki	velük.	Ez	a	kapcsolat	 lehetővé	teszi	a	szervezet	számára,	hogy	megismerje	
és megértse a közösség igényeit, elvárásait, gondolkodását vagy akár cselekede-
teit, és ezekre alapozva alakítsa ki tevékenységeit, akcióit és kommunikációját. 
Így a szervezet jobban megérti a társadalmi tendenciákat, képes lesz reagálni a 
helyzetekre és az emberek igényeire, és több embert vagy csoportot tud bevonni 
munkája aktív vagy passzív támogatójaként. 

Társadalmi	bázisépítő	programban	komplex	támogatást	nyújt	a	bázisépítő	pro-
jekteket megvalósító civil szervezetek számára. A támogatási program mentorálást 
és	tanácsadást,	képzéseket	és	hálózatépítő	találkozókat	foglal	magában.	

Az Év Civil Szervezetei program

A NIOK a legjobb civil szervezeti kezdeményezéseket minden évben elismeri 
a Civil Díj programban is. A program célja, hogy felhívja a figyelmet az innovatív, 
egyedi	 és	 példaértékű	 szervezetekre	 és	 projektekre,	 és	 ezáltal	 népszerűsítse	 a	 jó	
megoldásokat,	másrészt	növelje	az	ágazatba	vetett	bizalmat.	A	Civil	Iránytű	Alapít-
vánnyal partnerségben minden évben 7 szakmai kategóriában díjazza a civil szer-
vezeteket, emellett egy online szavazáson alapuló közönség díj is kiosztásra kerül.

A NIOK Alapítvány legfrissebb eredményei

Az	Adjukossze.hu	adományozási	platform	különböző	szolgáltatásai	és	a	kapcso-
lódó	tanácsadói	támogatásán	keresztül	eddig	1,3	milliárd	forintot	tudtak	összegyűj-
teni a magyar civil szervezetek.

Mind	 a	 bankkártyás	 adományok	 (96	M	 Ft),	mind	 a	 közösségi	 adománygyűjtő	
kampányok	 (110	 M	 Ft	 a	 rekordszámú	 140	 kampányban)	 2020-ban	 minden	 idők	
legmagasabb összegét érték el a platformon. 31 százalékos növekedés volt a rend-
szeres adományok teljes összegében is, ami az adományozók mélyebb elkötele-
zettségét mutatja a szervezetek és ügyeik iránt, valamint az adományozási kultúra 
határozott	fejlődését	Magyarországon.

2020-ban	 tartalmaink	 jelentős	 része	 a	 világjárványhoz	 kapcsolódó	 témákkal	
foglalkozott. A Nonprofit.hu több mint 1,5 millió oldallátogatást ért el, 755 tartal-
mat osztott meg, és 11 412 feliratkozója volt a heti hírlevélnek.

Különösen fontossá vált a Civiltech.hu széles kínálati palettája a Covid következ-
tében. A program 2020-ban rendkívüli forgalmat ért el 16 partner, köztük a Micro-
soft, a Cisco, a Google, a Facebook, az Adobe és a Zoom technológiai megoldásait, 
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a NIOK, a Microsoft, a Morgan Stanley és további partnereink hiánypótló ingyenes 
képzéseit biztosította.

A CivilTech program eddig 3,8 milliárd forint értékben biztosított ingyenes és 
megfizethető	technológiai	megoldásokat	a	szervezeteknek.	

2019-ben létrehoztuk irodánkban a Civil Tech Hubot – egy inspiráló teret, amely 
helyet ad a civil szervezetek számára szervezett, technológiával kapcsolatos képzé-
seknek, hálózatépítésnek, workshopoknak és egyéb eseményeknek. 

A NIOK Alapítvány 2016 óta támogatja a magyarországi civil szervezeteket tár-
sadalmi bázisépítési törekvéseik javításában, és módszertanát az elmúlt években 
a	 V4	 régióban	 működő	 civil	 szervezetekkel	 foglalkozó	 partnerszervezeteknek	 is	
átadta.   

Jelenleg	a	V4	kapacitásépítő	szervezetekkel	partnerségben	60	civil	szervezetet	
támogat olyan területeken, mint az emberi jogok, kisebbségek, oknyomozó újság-
írás, korrupcióellenes küzdelem, aktív állampolgárság, oktatás, fogyatékossággal 
élők,	vagy	a	tudatos	fogyasztás.	A	NIOK	és	partnerei	segítik	őket	a	támogatóikkal,	
adományozóikkal, önkénteseikkel és a munkájukba bevont emberekkel való kap-
csolatok	kiépítésében	és	megerősítésében,	valamint	hatásuk	és	ellenállóképességük	
növelésében.

Összegzés

Ez a munka nem érhet véget. Különösen fontossá teszi a NIOK szerepét az 
elmúlt	időszak	civilellenes	politikája.	2010	óta	sajnos	a	magyar	civil	szervezetek	mű-
ködését	nehezítő	számos	intézkedés	született.	A	szektor	pozícióját	gyengítették	a	
hitelességük	ellen	a	kormányzat	részéről	indított	támadások.	A	NIOK	aktívan	kivet-
te	a	részét	ezen	támadások	visszaverésében,	a	megfelelő	válaszok	megtalálásában.	

Bízunk abban, hogy e negatív tendenciák visszaszorulnak hamarosan, és támo-
gatói, önkéntesei, partnerei segítségével a NIOK Alapítvány folytatni tudja majd a 
Lester	Salamon	és	munkatársai	által	elképzelt	szektorfejlesztő	munkát.	



ElmélEtilEg

Civil Szemle 2021/4. 23

Egy eredeti megközelítés: a társadalmi eredet elmélete 
(Sebestény István)

Lester	Salamon	teljes	életművének	méltatása	nem	fér	bele	e	rövid	megemléke-
zés kereteibe, így kiemelném azt a szeletét, mely a legnagyobb hatást tette rám, és 
amelynek igazolásához végzett empirikus kutatásban5 magam is részt vehettem, 
nevezetesen	az	ő	nevéhez	fűződő	„társadalmi	eredet	elméletét”6. Nemcsak a teó-
ria szakmai tartalma, hanem a levont konklúziók mellett felbukkanó bizonytalan-
sági	tényezők	tárgyszerű	ismertetése	miatt	is,	amit	joggal	nevezhetünk	példaértékű	
tudományos korrektségnek is.

Nem kis feladatra vállalkozott kollégáival, amikor a kilencvenes évek közepén, 
a nemzetközi empirikus összehasonlító kutatásuk eredményeit összegezve, és a 
korábbi nonprofit elméletek szintézise alapján megpróbáltak felállítani egy olyan 
tipológiát,	mely	alkalmas	lenne	a	különböző	államok	nonprofit	szektorainak	kate-
gorizálására.	A	 cél	 ezeknek	nemzetenként	 eltérő	 kialakulási	 és	 fejlődési	 folyama-
tainak feltárása, melynek eredményeként az állam és a nonprofit szektor számos 
területen	megjelenő	együttműködésének	sajátságos	formái	és	fajtái	alapján	jelleg-
zetes típusokat lehessen meghatározni. Kiindulási pontjuk a szintén általuk felállí-
tott „interdependencia elmélet” volt, mely szakított azzal a korábban általánosnak 
elfogadott vélekedéssel, hogy a kormányzat és a nonprofit szektor közötti viszonyt 
alapvetően	és	tradicionálisan	a	szembenállás,	a	verseny	jellemzi.	Ez	a	felfogás	nem	
volt	új	keletű,	már	a	19.	század	végén	is	sok	szerzőnél,	politikai	gondolkodónál	fel-
bukkant. Példaként hadd említsek meg egy ritkán idézett tudóst, Pjotr Kropotkint7, 
aki	 „A	 kölcsönös	 segítség	mint	 természettörvény”	 című	munkájában	 így	 ír:	 „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 irányul-
nak, hogy összefoglalják az élet minden megjelenési formáját.” (Kropotkin 2008: 217) 

Salamont kutatása elindításakor az a kérdés is foglalkoztatta, hogy az általa 
„egyesületi forradalomnak” nevezett folyamatnak, melynek a nyolcvanas–kilenc-
venes	években	tanúi	lehettünk,	mik	voltak	a	kiváltó	okai.	Ő	maga	úgy	fogalmazott	
egyik	előadásán,	melyen	e	sorok	szerzője	 is	 jelen	volt,	hogy	a	fejlett	országokban	
a	jóléti	társadalom	válsága,	a	fejlődő	régiókban	a	gazdasági	és	humanitárius	prob-
lémák, a felbomló szocialista tábor országaiban pedig az új társadalmi rend kiala-
kítása,	a	mindenható	állam	lebontása	hat	ösztönzőleg	a	civil	szervezetek	számának	
növekedésére,	egyre	aktívabb	szerepvállalásukra.	Magyarán	egy	világméretű	jelen-
ségről	 van	 szó,	 melynek	 folyamatát	 és	 fejlődését	 befolyásoló	 tényezőit	 földrajzi	
területenként is külön-külön kell vizsgálni.

A munka végterméke a „társadalmi eredet elmélet”, melynek részletes bemu-
tatásától most eltekintünk, hiszen az több tanulmányukban is megtalálható (Sala-
mon–Anheier 1996, 1998), illetve számos, nonprofit szektort leíró kézikönyvben, 
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cikkben helyet kapott (pl. Bartal 2005; Jenei–Kuti 2007; Meyer et al. 2017). Sokkal 
inkább érdemes felvázolni azt a szellemi folyamatot, amely egy ilyen tipológia meg-
születéséhez elengedhetetlenül szükséges. Mint minden tipizálás esetén, a tudó-
soknak	óhatatlanul	szembe	kell	nézni	az	ebben	rejlő	alapvető	dilemmával.	Ez	pedig	
a homogenitás és a számosság problémája. Nevezetesen minél tágabb és általáno-
sabb kritériumokat határozunk meg egy-egy kategória esetében, annál több vizs-
gált elemet lehet oda besorolni, azonban ezzel arányosan az egyedek egyre inkább 
különböznek	egymástól.	És	fordítva,	ha	nagyon	szűkre	szabjuk	a	határokat,	akkor	
ezzel ugyan növeljük az egyedek hasonlatosságát, ám egyúttal lecsökkentjük az 
egyes kategóriákba sorolhatók számát is, ám ehhez egyszersmind több csoportot 
kell alkotni. Mi lehet ilyenkor az ideális megoldás? Egy túlságosan részletes tipológia 
nem alkalmas arra, hogy bármilyen sokaságot elemzésre fogható részsokaságokra 
osszunk,	az	egyszerűsített	változat	meg	kiüresítheti	az	egyes	kategóriák	tartalmát.

Miután	mindenáron	szeretnénk	az	előre	felállított	kategóriarendszerünkbe	„be-
sorozni” minden vizsgált egyedünket, ennek érdekében hajlamosak vagyunk arra, 
hogy	 egy-egy	 nem	 egyező,	 eltérő	 jellemvonásról	 megfeledkezzünk.	 Ez	 azonban	
az egész elemzés torzulását okozhatja. Hogyan oldható fel ez az ellentmondás, 
miként lehet operacionalizálható tipológiát kialakítani úgy, hogy a kategóriákban 
nemcsak	a	valóságban	 létező	elemekre	nem	alkalmazható	 ideáltípusok	 legyenek,	
melyek egyáltalán nem kapcsolhatók a vizsgálat eredeti alanyaihoz.

A	 különböző	 országok	 nonprofit	 szektorainak	 egységes	 tipológiába	 sorolása	
során Salamon és kollégái minden bizonnyal szembesültek ezzel a dilemmával. Az 
előfeltételezéseiket	alátámasztani	tervezett	empirikus	kutatásból	olyan	statisztikai	
adatok	 születtek,	melyek	 alapos	 elemzése	 lehetővé	 tette	 óvatos	 következtetések	
levonását, de azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a tipológia egyes kategóriái ugyan 
sok	szempont	alapján	megfelelnek	a	nonprofit	szektorok	fejlődésének,	méretének,	
állammal való kapcsolatának leírására, és az egyes országok azokba való besoro-
lására,	azonban	ez	csak	induktív	módon	működik.	Mindazonáltal	a	közös	jellegze-
tességek	„alapján	a	 jóléti	 szolgáltatások	biztosításának	négy	különböző	modelljét	
(az etatista, a szociáldemokrata, a liberális és a korporatív modellt) különböztették 
meg” (Jenei–Kuti 2007: 139). 

Ugyanakkor	emellett	–	és	ez	elméletük	egyik	legjelentősebb,	és	tudományosan	
is elismerésre méltó megállapítása – megfogalmazták azt is, hogy egy-egy ország 
konkrét nonprofit szektorának bemutatására ez a megközelítés (vagyis deduktív 
vizsgálatra) nem alkalmas. Salamon és Anheier ezzel kapcsolatban az alábbi meg-
állapításokat teszik:

„Ebből	 az	 elemzésből	 a	 legerőteljesebben	 az	 a	 következtetés	 bontakozik	 ki,	
hogy a standard nonprofit elméletek közül sok, jóllehet hasznosak heurisztikus 
eszközökként, túlságosan átfogóak és egydimenziósak ahhoz, hogy magyarázatot 
adjanak az e téren szerzett nemzetközi tapasztalatok rendkívüli összetettségére. 
A nemzetek közötti eltérések magyarázatához ezen a területen legalább el kell 
távolodni attól, hogy kizárólag a nonprofit szektorra összpontosítsunk, és figyel-
münknek ki kell terjednie az intézményrendszer ezen csoportja és az állam és a 
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piaci szektor közötti komplex interakciókra is. Ennek során meg kell ismernünk 
ennek	a	szektornak	a	sokdimenziós	jellegét	és	azt,	amit	az	egyik	szerző	»beágya-
zottságnak« nevezett a tágabb társadalmi, politikai és gazdasági folyamatokba. Ez 
sokkal összetettebbé teszi a nonprofit szervezetek tanulmányozását, de hasznosan 
integrálja a területet a társadalom más aspektusainak vizsgálatába is, ahová az 
egyértelműen	tartozik.”	(Salamon–Anheier	1996:	2)

„Az	itt	közölt	elemzés	tehát	komoly	kétségbe	vonja	azokat	az	egytényezős	ma-
gyarázatokat, amelyek az elmúlt években a nonprofit szektorról szóló vitát uralták. 
Legalábbis	 úgy	 tűnik,	 hogy	 ezek	 a	 tényezők	 csak	 bizonyos	 körülmények	 között	
érvényesülnek,	és	akkor	is	csak	e	komplex	intézményrendszer	egyes	összetevőire.	
[…]

Végül, és ami talán a legfontosabb, az itt található eredmények egy gyümöl-
csöző	új	elemzési	 irányt	 sugallnak	a	nonprofit	 szektor	globális	 szintű	megértésé-
hez,	 amelyet	 »társadalmi	 eredet«	megközelítésnek	neveztünk.	 Ez	 a	megközelítés	
a	nonprofit	 szektort	nem	elszigetelt,	 a	 társadalmi	 térben	 szabadon	 lebegő	 jelen-
ségként kezeli, hanem egy olyan társadalmi rendszer szerves részeként, amelynek 
szerepe	és	léptéke	a	történelmi	erők	összetett	halmazának	mellékterméke.	Sőt,	ez	
azt	 sugallja,	hogy	ezek	az	erők	 távolról	 sem	véletlenszerűek	vagy	sui generisek. 
Inkább	 a	 jellegzetes	 minták	 nyilvánvalóak,	 amelyek	 elemezhetők	 és	 összehason-
líthatók. Bizonyos körülmények tehát jobban kedveznek a nonprofit intézmények 
virágzásának,	 mint	 mások,	 és	 az	 így	 létrejövő	 nonprofit	 szektor	 összetételét	 és	
jellegét	 az	 azt	 eredményező	 társadalmi	 erők	 sajátos	 konstellációja	 befolyásolja.	
A társadalmieredet-megközelítés tehát hídként szolgál a közgazdasági modellek 
elegáns	 egyszerűsége,	 amely	 sajnálatos	módon	 a	 lényeges	 eltérések	 nagy	 részét	
megmagyarázatlanul	hagyja,	és	a	hagyományos	történelmi	leírások	bősége	között,	
amelyek rendkívül megnehezítik az általánosítást. Ennek során hasznosan integ-
rálja a nonprofit szektor tanulmányozását a társadalmak általánosabb szociológiai 
elemzésébe. 

Azt, hogy ez a társadalmieredet-megközelítés hatékonyabbnak bizonyul-e, mint 
az	alternatív	elméletek	a	nonprofit	 szektor	növekedésének	és	 fejlődésének	meg-
értésében,	egyelőre	még	korai	megmondani.	Reméljük	azonban,	hogy	az	a	feltáró	
kísérlet,	amelyet	 itt	tettünk	a	nonprofit	szektor	elérhető	elméleteinek	szilárd	em-
pirikus	adatokkal	szembeni	tesztelésére,	ösztönzésként	és	hasznos	első	lépésként	
fog szolgálni a szükséges teljesebb elméleti tesztelés felé. Úgy gondoljuk, hogy 
csak így juthatunk közelebb annak megértéséhez, hogy valójában mik a nonprofit 
növekedés	és	fejlődés	valódi	meghatározói.	Tekintettel	arra,	hogy	mind	a	tudósok,	
mind	a	gyakorló	szakemberek	egyre	nagyobb	jelentőséget	tulajdonítanak	ennek	a	
szektornak, ez valóban kívánatos eredmény lenne.” (Salamon–Anheier 1996: 34) 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért is az elmélet bizonytalanságairól szóltak az 
eddigiek,	 ahelyett,	 hogy	 annak	 tartalmát	 is	 górcső	 alá	 vettük	 volna.	 A	 válasz	 az,	
hogy	számomra	ez	a	fajta	tudományos	megközelítési	és	szemlélődési	mód	az,	ami	
egy	 társadalomtudós	 attitűdjéhez	 nélkülözhetetlen.	 Nem	 véletlen,	 hogy	 rokonsá-
got véltem felfedezni Lester Salamon és Bibó István8 között. Utóbbi ugyan nem a 
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nonprofit	szektor	fejlődését,	hanem	főleg	a	kelet-európai	történelmet,	azon	belül	
is, az európai államiság formálódását és nemzetek és társadalmak alakulását, és 
az ezek közötti konfliktusok okait, a demokrácia elterjedésének gátjait kutatta, 
azonban	az	ő	(ön)kritikus	szemléletén	alapuló	életműve	szintén	a	tudományos	kor-
rektség	következetes	betartása	által	vált	méltán	hitelessé.	Az	ő	gondolatai	ugyan	
a	politikatudományra	vonatkoznak,	de	behelyettesíthetők	lehetnének	Salamon	ku-
tatási területére is.

„A politika volt mindmostanáig az emberi életnek az a területe, amelyik a leg-
szívósabban	ellenállt	annak,	hogy	tudományt	lehessen	belőle	csinálni.	Pontosabban	
a tudomány régebbi, primitívebb formáit lehetett alkalmazni a politikára is, a tudo-
mány	kezdőlépéseit	meg	lehet	tenni	a	politikában	is.	Lehet	tapasztalatokat	gyűjte-
ni, lehet ezeket a tapasztalatokat rendezni, szortírozni, csoportosítani. A szerzett 
tapasztalatanyag	alapján,	 intuitív	módon	 lehet	rendező	elveket,	 lehet	átfogó	kon-
cepciókat	 találni.	 Azonban	 a	 politikában	 hiányzik	 annak	 a	 biztos	 lehetősége,	 ami	
ezek	után	a	kezdőlépések	után	egy	 ismeretanyagot	tudománnyá	tesz:	hiányzik	az	
egzakt	 kísérlet	 lehetősége.	A	 kérdést	 világosan	 feltevő,	 azonos	 feltételek	mellett	
megismételhető	 egzakt	 kísérlet	 lehetősége,	 amely	 az	 intuitív	 úton	 megadott	 el-
gondolást végül is igazolja vagy cáfolja. […]

„Semmi sem veszedelmesebb tehát a politikában, a politika elméletében és 
gyakorlatában,	mint	az,	ha	egy	 ilyen	séma,	egy	 ilyen	koncepció	egyszerűen	tudo-
mányosnak	deklarálja	magát,	és	hívőit	olyan	félrevezető	és	veszedelmes	bizonyos-
ságba	 ringatja,	 amely	 bizonyosságnak	 ezen	 a	 területen	 nincs	meg	 a	 lehetősége.	
Aki	 ilyen	 félrevezető	bizonyosságban	él,	 az	 szükségképpen	hamis	helyzetben	él.”	
(Bibó 1986: 7–8)

Ezek a sorok önmagukért beszélnek, nem igényelnek különösebb magyaráza-
tot.	S	e	gondolati	kitérőt	folytatva,	végezetül	idézzük	fel,	mit	is	írt	Szűcs	Jenő9 – aki 
hasonló tudományos módszertani megközelítéssel vizsgálta Európa három törté-
neti	 régiójának	 fejlődését	 –	 legismertebb	 tanulmányának	 bevezetőjében	 Bibóról:	
„Ez a tudós politikai gondolkodó a történelem tudósainak is példát mutatva volt 
tudatában	 annak,	 hogy	 a	 »történések«	mögött	 a	 századokon	 átnyúlóan,	 hosszú	
távon	is	bizonyos	»szerkezetek«	 lényegesek,	melyek	a	 jelen	számára	egyszerre	 je-
lölnek	ki	határokat	és	kínálnak	lehetőségeket.	[…]	A	történelemben	ugyanis	nem-
csak	 szerkezetek,	 hanem	 modellek	 is	 vannak,	 melyeknek	 belső	 összetétele	 vál-
tozhat, érvényük azonban konzisztens lehet a struktúrákon át – mondhatta volna 
Bibó	István…”	(Szűcs	1981:	313–314).	Úgy	gondolom,	a	társadalmi	eredet	elmélete	
kapcsán,	ez	utóbbi	mondatot	Lester	Salamon	is	 írhatta	volna,	az	előbbit	pedig	mi	
magunk is mondhatnánk most róla.

Befejezés

Amikor Lester Salamont gyászoljuk, a kilencvenes évek optimizmusát, a civil 
szervezetek	akkori	globális	„forradalmát”	 is	siratjuk.	De	éppen	az	ő	példája	 inspi-
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rálhat minket arra, hogy ne adjuk fel. A mostani civilellenes rezsimek végesek, a 
szabadság	és	az	öntevékenység	iránti	vágy	erősebb	az	emberekben,	mint	hinnénk,	
és	 előbb-utóbb	megtalálják	 a	 civil	 cselekvés	 új	 formáit	 és	 nyelvezetét.	 Ami	majd	
egy új nemzetközi összehasonlító kutatás tárgya is lehetne...
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Below, on behalf of many Hungarian friends and colleagues, we say goodbye to 
Lester Salamon, who passed away on August 20, 2021 in Annapolis, U.S.A.

The death of the famous professor of the Johns Hopkins University at the age 
of 78 is a great loss not only to the university world, to researchers of the non-
profit sector, but to anyone who sees the existence of a strong and independent 
civil society as a cornerstone of democracy. Professor Salamon, always proud of 
his Hungarian ancestors, was one of the pioneers of international comparative 
research of the nonprofit sector in the late 1980s. The empirical research directed 
by him, covering about 40 countries, created the conceptual framework, defini-
tions and the vocabulary for the first  international comparative analysis of the 
civil society sector (or, as we then called it, the “third sector”). It was a grand and 
timely project, it became a kind of intellectual foundation for the explosion of civil 
society organizations around the world in the 90s, including Hungary.

In Memory of Lester Salamon

Balázs Gerencsér–Gábor Hegyesi–Éva Kuti–Miklós Marschall

–István Sebestény–Marianna Török

Introduction
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From Bad Honnef to the Selyemgombolyító 
(Miklós Marschall)

Lester Salamon had many Hungarian friends and colleagues. A nice testimony 
to this is an English-language volume published in 1999, in which more than 20 
Hungarian nonprofit researchers and civil activists greeted Lester, including the 
writers of the current commemoration. We had reasons to celebrate. By the time 
of the 1999 conference organized by the Civitalis Association, the NIOK and the 
Nonprofit Research Group Association, at which Professor Salamon also made a 
presentation as a guest of honour, the international and Hungarian nonprofit re-
search had already achieved a lot. The volume (Salamon–Anheier 1994) summariz-
ing the results of the first wave of international comparative research starting in 
1990 with Hungarian participation from the beginning has been available for years 
in both English and Hungarian translations. The findings of the second wave of 
the comparative research (Salamon et al. 1999) were presented at this conference. 
The book series “Nonprofit Research” of the Hungarian Nonprofit Research Group, 
the first volume of which also contained an article from Lester Salamon (1991), 
reached its eights volume already. 

But how did this fruitful collaboration begin?

As to myself, I think I first met Lester Salamon in 1987 at a conference in Bad 
Honnef (then still the FRG). To this day, I am proud to have gotten him interested 
in the (re) invigorating civil society sector in Hungary. By the way, the conference in 
Bad Honnef can be considered as “historic” in retrospect, as the idea of the need 
for an international comparative study of the nonprofit sector, which was not yet 
precisely defined at the time, was born there. Those present – researchers and 
foundation leaders from the US and Europe interested in civil society – agreed that 
it would be worthwhile to take a closer look at organizations – associations, foun-
dations – mostly volunteer-based, that worked somewhere between the market 
and the state, correcting their shortcomings, active in many areas from social care 
to culture. It was these conversations from which the idea of international research 
of the “third sector” was born. As a follow-up to the conference, a book edited by 
Helmut Anheier and Wolfgang Seibel (1990) was also published including papers 
written by authors such as Stanley Katz, John G. Simon, Henry Hansmann, Susan 
Rose-Ackerman, Edith Archambault and, of course, Lester Salamon. Perhaps it is 
not immodesty to mention: I myself was among the authors as the only Eastern 
European. The title of my study is also telling: “The Nonprofit Sector in a Centrally 
Planned Economy”. It is the sweet irony of history that by the time the volume 
was published, the “centrally planned economy” had collapsed, so my study was 
quickly amortized. But I did not regret this at all…
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The conference in Bad Honnef inspired many: including Lester Salamon, who 
was already a recognized researcher of the nonprofit sector in the US at the time. 
Back at home, he embarked on the preparation of his major international project, 
now known as the “Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project”. With 
a basis at Johns Hopkins University, with incredible energy, he simultaneously de-
veloped the grounds of an empirical research methodology, raised money for the 
project and built an international network of partners. If Lester has any “know-
how,” or “secret,” this is it: The three-leg approach. Doing research, raising funds 
and building community in an integrated way.

If my memory serves me well, the first time he visited Hungary was to recruit 
researchers and potential partners for one of his community-building initiatives: 
the International Fellows in Philanthropy Program, which he launched in 1988 un-
der the auspices of the Johns Hopkins University. Hungarian researchers and civil 
society activists took part. The first written evidence of his presence in Hungary is 
a paper on the relationship between the state and the nonprofit sector (Salamon 
1989), published in the journal “Kultúra és Közösség” (Culture and Community), 
probably edited by Éva Kuti and myself. 

These years were when civil society produced explosive growth and progress 
around the world. I think it was Lester who first used the term “associational revo-
lution” for this (Salamon 1993). Hungary was one of the forerunners of this quiet 
“revolution”. The new law on associations was already in place, and foundations 
could be set up again – just to mention two important legal vehicles to enable 
civil society to flourish. There was a real “boom” in the civil sector in Hungary at 
that time. 

A valuable document of this growth was the international seminar held in the 
Selyemgombolyító in Budapest in the autumn of 1990 and its publication, the first 
Hungarian “Foundation Almanac” – the first ever after the political changes in 
1989/90. Speakers at this groundbreaking seminar included Lester Salamon, John 
Simon, László Harsányi and Tamás Sárközi... 

By the time of the Selyemgombolyító Conference, Lester Salamon’s great pro-
ject, the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, was already ready 
to be launched. His experiences in Budapest and the many ambitious civil society 
organizations he met convinced him that Hungary could not be left out of this 
project. But this is the next story…
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The master of all of us, researchers and practitioners alike 
(Éva Kuti)

The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project1 was the very first 
international empirical research focusing on the nonprofit sector as a whole and 
challenging its traditional perceptions. The outcome proved to be a double break-
through. First, the research team led by Lester Salamon developed the concept 
and definition of the nonprofit sector, thus established a common vocabulary that 
has been used ever since by both scholars and practitioners who are involved in 
third sector issues all over the world. Second, the project produced hard evidence 
and new, unexpected findings. The first dissemination events were full of surprises 
for the nonprofit leaders, foundation managers, philanthropists and analysts who 
attended them. Lester Salamon was a master of catching the attention of his au-
dience while confronting the newly discovered facts with optical illusions. As he 
highlighted, the nonprofit sector is a major economic force whose employment 
and expenditures exceed those of the largest private companies in the world. 
Against all expectations, its financing is not based on charitable giving; the larg-
est source of nonprofit revenue is private fees and sales followed by public sector 
support (Salamon–Anheier 1994, 1995). These new findings changed not only 
the perception of the nonprofit sector but also the position of its representatives 
in public debates. It is Lester Salamon from whom they learned how to express 
themselves in a much more factual and business-like fashion; how to speak the 
language (GDP, growth, employment, etc.) decision-makers appreciate and are ac-
customed to. Using appropriate language and convincing arguments equally con-
tributed to the change of policy makers’ attitude towards nonprofit organizations.

Joining the comparative project made a great impact in Hungary. The project 
started at just the right time when different actors of the Hungarian civic sector 
desperately needed information, wanted to know what nonprofit organizations 
were exactly doing, where their revenues came from, how they used their money 
and how they compared to their counterparts elsewhere. Both government of-
ficials and nonprofit leaders were eager to replace vague personal impressions by 
internationally comparable statistical estimates and thus deepen their understand-
ing of the roles, size, structure and finances of the nonprofit sector. The project’s 
main results became widely known and they were frequently cited both in public 
and scholarly debates. As the following quotations2 demonstrate, the importance 
of the research results was already known and recognized in Hungary in the 1990s.

“[…] without a thorough knowledge of the nonprofit area, this sector 
cannot make any progress. To achieve this, regular and profound analyses, 
empirical research and the collection of data are required. The Hungarian 
nonprofit sector has made good use of the fact that its renowned experts 
and researchers have participated in international comparative research 
programs and published the findings of their research in Hungarian.” (Gá-
bor Csizmár)



ElmélEtilEg

Civil Szemle 2021/4. 35

“[…] the comparative research he headed provides a continuous 
reference to the whole of the Hungarian nonprofit sector. It provides the 
opportunity to analyse and understand the events around us both from 
inside and from above.” (Ferenc Péterfi)

Besides its impact on the nonprofit sector itself, the comparative project also 
played an important role in creating a worldwide community of third sector schol-
ars. This development was not a by-product of the comparative project; Lester 
Salamon has made conscious efforts to strengthen the international research com-
munity. In Hungary, he even took the risk of cooperating with newly born research 
teams which were neither experienced nor institutionalized and did not have any 
infrastructure. The participation in the comparative project offered an exceptional 
opportunity to young Hungarian researchers. Working together, changing ideas, 
discussing theoretical and methodological questions with the brightest members 
of the international research community and making even friends among them 
– this was a most rewarding personal experience and also a way of learning as 
much as possible about other countries’ nonprofit sectors. The discussions and 
debates triggered by the international project not only helped to put the sector’s 
issues on the national agenda; they also raised and educated a very talented, visible 
nonprofit community. Lester Salamon’s personal involvement in some of these de-
bates was extremely useful. His Hungarian colleagues highly appreciated his com-
mitment to strengthening democracy and to building the human infrastructure for 
a vibrant nonprofit sector in Hungary and also his exceptionally emphatic attitude:

“[…] you had learnt more about us then we already knew about ourselves. 
You sensed all the problems stirring inside us. You were honest and you did 
not try to immediately offer miraculous panaceas to solve our problems.” 
(Péter Kirschner)

Unlike many researchers for whom the publication of the results is the equiva-
lent of the end of an empirical project, Lester Salamon never stopped lobbying 
for the institutionalization of data collection on the nonprofit sector and volun-
tary work. As a result of his efforts, the sector’s definition and the classification 
system used by the United Nations Statistics Division and the International Labour 
Organization have been developed on the basis of the Hopkins definition and clas-
sification. Thus the comparative project has a lasting effect on the scope, content, 
quality and comparability of the official statistical data produced in different parts 
of the world.

Being a distinguished scholar, Lester Salamon could have remained in the ivory 
tower of university professors. Instead, he launched a series of different (training, 
fellowship and internship) projects seeking to improve understanding and public 
awareness of the nonprofit sector and to help equip nonprofit leaders and man-
agers with the skills they need to organize and manage voluntary organizations.
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The first of these projects, the International Fellows in Philanthropy Program3 
started in 1988 and hosted 150 fellows from 55 countries at the Johns Hopkins 
University campus during the 28 years of its existence. It offered an opportunity 
to carry out independent research, to study any aspect (e.g. legal regulation, gov-
ernance, giving and volunteering, transparency, special fields) of the nonprofit sec-
tor and to get familiar with several outstanding American foundations and non-
profit umbrella organizations. The researchers, who arrived from different parts 
of the world, also learnt from each other. This exchange of ideas and experiences 
was further enhanced by the fellows’ conferences held in different host countries 
where the new and old fellows met each other and the leaders and experts of the 
local nonprofit sector.

There were five Hungarian participants of the fellowship program. One of them 
summarized his experience as follows:

“There are three major things I have learned during my 6-month stay 
with Lester’s Fellowship Program: First, I met in Lester & his associates the 
highest standards of academic research & critical thinking in the theory 
and practice of the nonprofit sector. Second, I met in Lester a »godfather« 
of innovations and self-initiatives in all of us fellows, both juniors & seniors, 
from so many different countries all over the world. Third, I met through 
Lester and his associates a »growing family« of international fellows.” (Ár-
pád Baráth)

The program was not only beneficial for its actual participants; they channelled 
a great deal of international experience accumulated by the network of philan-
thropy fellows into the Hungarian nonprofit sector. However, they could reach 
only a limited segment of the civic community, thus in-country training projects 
were also needed in order to help a large number of nonprofit leaders to use re-
search findings as a lobbying tool and/or to focus on practical aspects of nonprofit 
management and operation. This is why Lester Salamon decided to organize a 
nonprofit management workshop which became largely known as the legendary 
Csopak training within the nonprofit community in the early 1990s.

The Csopak training was really special for several reasons. First, a significant 
part of its participants were (or later became) the key persons of the Hungarian 
nonprofit sector. Second, the foreign trainers recruited by Lester Salamon were 
the most prominent experts of their field (e.g. governance, legal issues, fund rais-
ing, volunteer-management) in their countries. Third, they had Hungarian assis-
tants who provided them with regular feedback, thus helped them to understand 
what the trainees really needed and considered to be relevant.

The importance of the workshop is best reflected in the accounts of its partici-
pants. This is how some of them remembered 7 years after the training:

“Sheer enthusiasm and generosity is not enough in itself, the viability of 
an organization requires special professional knowledge to be sustainable. 
It is particularly crucial to have prepared management in a characteristically 
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spontaneous environment. Ten years of daily practice has armed me 
with much experience. But recognizing the phenomena, identifying the 
tendencies and consciously applying the knowledge would have been 
impossible without what we learnt through the Hopkins programme.” 
(György Bódi)

“The Manual we received in November 1992 and which still bears the 
trainers’ signatures, has since become a personal object which I have 
many times consulted ever since.” (István Nemoda)

And 30 years after:
“Some days ago, I took a thick gray and burgundy folder off the bookshelf 

in my home. I don’t flip through it every day but, interestingly enough, I 
always find it when I look for some book. Its title is: The Third Sector Pro-
ject. Helping to Build a Nonprofit Sector in Central and Eastern Europe. 
Management Training Workshop for Leaders of Nonprofit Organizations in 
Hungary. Csopak, Hungary, November 8-12. Johns Hopkins University Ins-
titute for Policy Studies.” (Gábor Csizmár)

“I still keep the yellowed badge as a relic. The »Csopak experience« 
served as ammunition in the following years.” (István Nemoda)

“The memory I recall is a multiday training provided by a team that was 
recruited by the Johns Hopkins University – this is where a lot of us became 
really familiar with the third sector phenomenon. ” (Ferenc Péterfi)

Thank to these different programs, thousands of the people working for Hun-
garian nonprofit organizations received some direct or indirect intellectual support 
from Lester Salamon. In addition, the nonprofit activists, practitioners, experts, 
and researchers who attended his programs also used these events as a forum for 
professional debate and a catalyst for further cooperation and networking. What 
we learnt from Lester Salamon has become an inherent part of our perception of 
the nonprofit sector. Members of the new generations might not even know that 
this knowledge is an outcome of his scholarly work and dissemination activities. 
Aware of its origin or not, we are greatly indebted to him for his invaluable ideas, 
inspiration and encouragement and for all he did in order to help the Hungarian 
civil society and nonprofit community.
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Lester Salamon’s heritage 
(Gábor Hegyesi)

We, Lester Salamon’s friends were all very much shaken by his unexpected 
death at his age of 78. In the book published in 1999, many of us were celebrating 
him as a scholar, researcher, teacher, to whom we could thank so much person-
ally – inspirations, theories, notions, concepts – but also the whole Hungarian 
nonprofit sector (Kuti–Marschall 1991; Kuti 1992; Salamon–Anheier 1995). When 
we bring back these happy and optimistic years, we can realize how symbolic his 
death	 is!	Not	only	he	did	pass	away,	but	 the	whole	Hungarian	nonprofit	sector	 is	
dead,	at	least	in	its	democratic	and	liberal	sense!	

In this very short, friendly, but somehow professional farewell essay I would like 
to analyze one of his important theories, also referring to its Hungarian reference 
points. This is the “third party system”, that was meant to be the theoretical basis 
of the partnership between the government and the civil sector. 

Lester Salamon joined that very interesting theoretical debate in the 1980s, that 
made the economists and politicians interested since the 1960s, the so called War 
on Poverty, that tried to answer the question: why is there still poverty in the rich-
est country of the world, even in the golden 60s? US won the World War 2 in a 
way that there was no war on territories of US, then they supplied the whole world 
with goods, which gave an enormous economic impetus to the country. Though 
it is also known that the concept of “welfare state” was partly born in the US in 
the form of Roosevelt’s New Deal, US rather believed in the private market, and 
the governments after the WW2 did not develop that kind of social, health and 
educational state funded services then the West- and North-European countries.

It is still legitimate to raise that question, namely ’why is there a constant short-
age in public goods? It is obvious that there are only four sectors where any good 
can be produced, namely the state, the market, the nonprofit and the informal 
sectors. To answer the question above one need to analyse these sectors and their 
relationship to each other. Generally, I can agree with Bartal’s comments (1999: 
67–74) that there are two types of theories which offer concepts to the analysis. 
They are the “conflict” and the “co-operation” theories. 

Let me just summarize here the three major conflict theories.
a) Burton Weisbrod worked out the “heterogeneity” or “market and government 

failure” concepts (1975, 1977, 1988). 
b)  The “trust or contract failure theories” were worked out by Nelson–Krashinsky 
    (1973) and Hansmann (1987)
c) The third conflict model is that of Estelle James (1989) who analyzed the “supply 

side” of the nonprofit sector.  
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Now let’s turn to the cooperation models.
a) There are various important materials dealing with the “welfare society theory”, 

as a new post-welfare state situation where the four sectors have to cooperate 
with each other. Among others Walzer (1988), Ferge (1989), Abrahamson (1989), 
Mendell (1991) and Evers–Olk (1996) published important concepts on the issue. 

b) Here come two very important theories written by Lester Salamon. The first is 
the “Social Origins of Civil Society”, written together with Helmut Anheier (Sala-
mon–Anheier 1996), and it will be analysed in this volume by István Sebestény. 

c) The second concept to be mentioned here is that of “third party governments” 
appear in the so called “interdependency theory” (Salamon 1987a, 1987b) al-
most as a response to the cutbacks from the nonprofit expenditure of the 
Reagan administration in the 1980s. He stated that actually there had already 
been a wild partnership system between federal government and the nonprofit 
sector. The specialty of the American system is, however, that the federal gov-
ernment generally only regulates the public goods sector but does not act as 
social provider and financier, only through “third party governments”, such as 
banks, local governments, foundations etc. These public sums of money mostly 
went to nonprofit agencies, which meant that a rich partnership system came 
into existence – says Salamon. 

His other genuine idea was as he questioned that statement of the failure theo-
ries according to which the nonprofit sector is a secondary creation; it comes only 
into existence when the market and/or the government fails to act. He claims that 
almost exactly the opposite is true. When there is a failure in the market it is the 
community and the nonprofit sector that reacts. (I would add to this that this is 
similar to what Alexis de Tocqueville [1993] described in his brilliant essay on the 
American democracy at the beginning of the 19th century: whenever people feel 
that something is missing, for example, they want to build a church, they come 
together and act accordingly.) 

Continuing Salamon’s theory: he refers to a very important factor that was 
overlooked until that time. It is not only the government and the market that 
have failures but the nonprofit sector, too. He claims that there are four voluntary 
failures that have necessitated government action and that justify government 
support to the voluntary sector: “first, philanthropic insufficiency; second, philan-
thropic particularism; third, philanthropic paternalism; and fourth, philanthropic 
amateurism” (Salamon 1987b: 39). Then, because the sector’s weaknesses corre-
spond with government’s strengths, there is a potential (and actually widespread) 
collaboration between government (through the third-party government) and the 
voluntary sector in providing collective goods. There is no space and time here 
to discuss the theory itself, though there are critical opinions of it, too (see e.g. 
Lohman [1992] and Boettke–Prichitko [2004]). From my point of view the most 
important is to discuss and prove a practical dimension of the partnership model 
– the way it has been killed in the last decade in Hungary. 
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We all remember well that the acceptance of the Nonprofit Law was based on 
a very intensive partnership between the sector and some Ministries, and paral-
lel with this work a Hungarian COMPACT was under construction, similarly to the 
British and Scottish process (Ádám et al. 1995; Csanády 2003; Hegyesi 2003). There 
was, however, a major difference. The Hungarian socialist – liberal coalition gov-
ernment lost the election in 1998, and the next, right-wing, nationalistic govern-
ment, led by the FIDESZ, had a very different nonprofit concept. Furthermore, this 
government came into power again in 2010, and since then we could see the total 
victory of the FIDESZ concept, and the death of that of Salamon.

This government shows no interest in building partnership with the whole sec-
tor. The policy intends to control the sector in order to divide it along political lines, 
and strengthen the right-wing civil organizations through direct financial support. 
This policy has completely undermined the integrity of the sector by questioning 
the autonomy of organizations, by forcing the service provider organizations to 
take political side (naturally, as an organization, most of them were neutral), and 
by supporting corruption. In the long run, this has been an anti-civil policy because 
its main goal has been to collect clients from the sector (Hegyesi 2003). Éva Kuti as 
early as in 1998 (Kuti 1998) clearly described the future we had hoped that would 
not be a historical reality. She gave a good outline about the financial conditions 
between the state and the nonprofit sector in a partnership model. She stated 
that the direct state financial support is distributed according to clear, normative 
laws; the tax-exempts are high; the public interest test (the basis of tax decisions) 
is normative; private donations are high; accountability of the organizations is set. 
It is clear that if an organization is at the mercy of any of the donors it will not be 
an equal partner.

Lester Salamon’s theory was based on a possible cooperation of a government 
and a nonprofit organization in order to utilize each other’s failures and strengths. 
Here we can see that in Hungary at this moment the greatest failure of our govern-
ment is its illiberal philosophy. Without its change there is no hope to build up a 
partnership again with the nonprofit sector. 

Let’s	hope	that	at	least	Lester	Salamon’s	ideas	will	come	to	alive	again	one	day!	
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About the “Hopkins Training Network” of Lester Salamon from the 
perspective of a participant 
(Marianna Török)

There was a successful American researcher who ran a highly reputed institute 
at a top US university in the 1990s, his books were published, he was an opinion 
leader. He was listened to, he was around fifty years old when the Berlin Wall fell 
and his Hungarian colleagues were describing an exciting new world, a region 
where the freedom of association is a novelty, the law on it was passed in January 
1989, which resulted in increased number of organizations. How the world will 
change as a result of this was little known, but Lester Salamon and his Hungarian 
colleagues knew it. Not only did they know, but they also wanted to help make 
this opportunity a reality.

 Professor Salamon has visited Hungary and has begun to understand the 
processes that led to this breakthrough. He also wanted to help the creation and 
operation of new organizations that by this time a legal entities. Lester has joined 
those who were willing to do something useful because they believe in a demo-
cratic Hungary where organizations in thousands are envisioned.

 What our American researcher is experiencing in Hungary has been con-
firmed by his conversations with other Eastern European professionals, and thus 
the recognition that Eastern European community organizations that had their 
seeds in non-democratic environments will need a special know how. This value 
based know how is absorbed by citizens of the democratic world during their 
(democratic) socialization, but was not the case for the Communist bloc. After re-
cognizing this space, a plan for a comprehensive development program was born 
where researchers join an international research community to assess comparative 
data or decide to do individual field research in Baltimore, where professionals 
gain insight into American democracy. In addition, a brand new project called the 
„Hopkins Nonprofit Training Network” was born. With his establish research field 
and sectoral development ambitions, Lester enters a new field, but does so by 
acquiring the best possible team of professionals and, last but not least, American 
financial resources that were unthinkable from Budapest at the time. 

 It takes several years to plan and generate resources for the main part 
of the training program, and the program could start in 1994 in the Visegrad 
countries (Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary) by recruiting people 
already experienced in the existing nonprofit sector who are interested in devel-
oping the sector and have pedagogical experience and are keen to learn the basics 
of nonprofit management and then pass it on in Eastern Europe.

 After a long process a team of 5–6 people per country is selected. Led 
by Lester Salamon and his institute the future trainers participate in an intensive 
training program at the Johns Hopkins University and then run training programs 
at home for several years, adapting the acquired knowledge to local conditions.
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The focus of the program is on the „how” to do it, how the manage not-for-
profit entities as the question of „why” to have such organizations is understood 
already. The program evolves around questions, like: “How do we get money for 
our business?”, “How to write an application?”, “How to be Strategic”, “What do 
we mean by Marketing”, “Do we need Volunteers as Resources” are all topics that 
organizations in the region have been trying these years. The program thus con-
sists of the following main elements:
a) finding committed knowledge transfer providers (a local partner organization 

that manages a training of trainers program with them)
b) education for knowledge transfer at Johns Hopkins University
c) field practice with US nonprofits and at home
d) publishing basic nonprofit management books in eight languages by local au-

thors
e) years of sustained knowledge transfer for local organizations
f) regional network of contacts, exchange of experience.

Today, 30 years later, when we see a flourishing management training market in 
the Eastern European region, the project design and logic that Lester and his team 
have put into this approx. 3 years to work is not novel. At the time, however, it was 
still a pioneering way of managing programs in the region, as the organizations 
were new, driven by an experience of enthusiasm and self-organization rather by 
learnt know how.

The Johns Hopkins program has cleverly transferred American management 
knowledge to the skills of organizations in the region. The application of knowl-
edge transfer has bridged not only language barriers but also cultural differences. 
Although the Center for Civil Society Studies at the Johns Hopkins University (JHU) 
was primarily known for its research, it brought together the best human capital 
in the United States for this program (and later established a similar formal univer-
sity education), and the academic environment and local organizations spoke for 
themselves.

The whole way of program design of the Johns Hopkins Training Network Pro-
gram was also a novelty for us, at that time, in its reliance on the local experience, 
local conditions, needs and knowledge. The framework was provided by JHU, but 
we had to fill it with real local content as it was not productive to give the estab-
lished American management course to the sector that was still in its infancy (for 
example, it would have been useless to publish chunky nonprofit management 
books because the organizations were still young and small and inexperienced). 
An important part of the job was to find and reflect on the local need.

It was a great support to us all that the individual countries did not work to-
gether in isolation, instead shared their experiences, followed good models ob-
served different experiences. The network that got established has become the 
basis of several future progressive development programs beyond the not-for-
profit development, and later for EU cooperation activities.
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However, there were those who said (such as András Bíró) that the work had 
not been sufficiently adopted, and most of all criticized the fact that the program 
could not maintain the momentum of the development of the sector, human en-
thusiasm and commitment to the cause. In retrospect, it seems like a vain dream, 
for the immeasurable optimism that was present in our fresh democracy was a 
unique and unrepeatable historical momentum, that I believe is (unfortunately) 
impossible to conserve.

It was not even the ambition of the program, perhaps somewhere hidden in the 
lines, there was a hope that the enthusiasm that was present in the day (that we 
also saw in the growth in the number of organizations) should not be undermined 
by inadequate management and lack of experience. I think we have achieved this 
hidden ambition and it is all thanks to the openness of Lester Salamon.

As we become more specialized in our work, we are increasingly admiring 
people who dare to explore new areas that are beyond their usual scope, as Lester 
did. Stepping out of a well-established and brilliant field of research, taking a seri-
ous risk by expanded his palette with a new geographical scope and activities, and 
doing it together with people for whom the program is for.

Today, we also know that this method has a name: “facilitative leadership”, but 
back then these management terms were unknown to us so we „simply” have 
enjoyed the benefits of the method and admired Lester’s purposefully collabora-
tive leadership style.

I wish our current opinion leaders to have this attitude and leadership style 
guide their work in solving their new challenges.

NIOK (Nonprofit Information and Training Center) Foundation, 
a scholar’s vision made real 
(Balázs Gerencsér)

NIOK Foundation’s set up and operation is closely linked to the principle advo-
cated by Lester Salamon and his fellow researchers: the results of research should 
not remain at the university-academic level, but should be used to trigger devel-
opment and launch new services and programs, in this case to strengthen the 
Hungarian civil society.  

The first result of this intention was the multi-day training organized in Csopak 
by Lester Salamon and his colleagues, during which the key questions of leadership 
and management, law, fundraising and volunteering were highlighted. Another ex-
ample could be, the scholarship program provided by the John Hopkins University, 
in which young Hungarian professionals were given the opportunity to learn about 
and master the most modern American methods of civic management.

But it proved necessary that all the representatives of the developing Hungar-
ian civil sector have continuous access to the knowledge, help and tailor-made 
services, not only occasionally, but on demand. This is what most NGO leaders 
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and researchers thought, but it was difficult to incorporate the various functions 
and interests in a viable organization. After several short-lived organizations, as-
sociations and foundations, the Nonprofit Information and Training Center (NIOK) 
Foundation was established by the Nonprofit Research Group Association in 1994, 
and it has been a key actor ever since its foundation in the field of Hungarian civil 
development and services. Truly representing Lester’s statement “It is essential 
to continue building the high-level professional training system established in the 
initial period with Western assistance and to develop the organizational infrastruc-
ture of the sector. We need this infrastructure to improve education and the flow 
of information” (Salamon–Anheier 1999: 46).

Since then, NIOK has undergone significant changes, recreated its programme 
offerings to meet the ever-changing needs and challenges of NGOs and adapted 
its strategy to the evolving needs, often based on research by the Nonprofit Re-
search Group Association.

NIOK: continuous services and flexible, on-demand improvements to help 
NGOs operate more efficiently

Besides operating as a constant support system, NIOK has always reacted as 
quickly as possible to respond and adapt to current challenges and unexpected 
changes. This agility has allowed NIOK to create innovative solutions, and shape or 
change programs tailored to NGOs’ specific needs throughout the years. Lester 
Salamon believed that not only in the initial development phase, but also for the 
more developed civil sector “the nonprofit sector needs to be constantly strength-
ened and renewed in order to preserve its belonging and its core values” (Sala-
mon–Anheier 1999: 48).

NIOK has not only launched and operated services and programs at affordable 
prices and in a form that is accessible to local NGOs, but it has also launched and 
then operated a number of successful initiatives over the years to support the de-
velopment of different sectors of civil society. Today, some of these have become 
independent, self-sustaining programs.

Some important examples of the work of NIOK from the last 25 years. NIOK 
Foundation
– was the publisher of the first national textbooks to explain and present the most 

important areas of civil management in a clear and accessible way4.
– promoted the 1% tax allocation and supported tax-payers with information on 

NGO.
– developed the concept and led the system of county-level civil service centers 

for 15 years. The centers provided consultancy and training services for local 
NGOs. The network was taken over by an organization close to the government 
10 years ago.
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– worked out and implemented a system for engaging NGOs in state and local-
governmental decision-making processes (before 2010).

– promoted the concept and culture of volunteering in Hungary, and prepared a 
program to promote volunteering, then co-founded and incubated the Volun-
teer Center Foundation.

– designed and developed the civil house for NGOs focusing on children, the Apply 
Nonprofit Corporation.

– founded, and incubated the Self-Regulatory Body of Fundraising Organizations 
(ASzÖT) as result of a systemic work and advocacy on enhancing the transpar-
ency of NGOs.

– was also a founding member of networks (FTF – Independent Supporters’ Fo-
rum, CNNy – Civil Working Group for the Publicity of the National Development 
Plan, OCEF – National Civil Cooperation Forum, MACI – Hungarian NGOs move-
ment, Civilizáció – a coalition of 34 NGOs).

NIOK has designed its services to be as long-term as possible, thus increasing 
efficiency and ensuring predictability: it has operated its Information portal since 
2002, its CivilTech programme since 2008 and its donation platform since 2012.

In the past 10 years NIOK has not received any state funding. It is, however, sup-
ported by international foundations and a few companies that have committed 
significantly to the development of NIOK’s professional work. 

Its services and programs are widely known among Hungarian NGOs. NIOK can 
be found in Budapest, Hungary, but reaches out to and works with NGOs all over in 
the country. NIOK team of 12 is supported by an expert team of close to 10 mem-
bers, a board, an advisory board, a supervisory board and a financial committee, 
as well as a number of volunteers and pro bono service providers.

NIOK Foundation’s development focuses

Information and knowledge transfer services

Nonprofit.hu is Hungary’s most popular civil portal. Its goal is to provide NGOs 
with knowledge and tools that support their operations and development. It pro-
vides information on legal regulations, grant calls, relevant events, job opportuni-
ties in the sector and a knowledge center focusing on online communication and 
fundraising. NIOK also disseminates relevant content tailored to NGO’s needs in its 
weekly newsletter. 

Technology for the development of civil society

Digital transformation enables civil society organizations to become more pro-
ductive in their day-to-day operations and to work at their full capacity to achieve 
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their mission. As a member of the TechSoup Global Network, the NIOK Founda-
tion’s CivilTech.hu program has been providing software donations, training and 
digital tools to NGOs for over 13 years. 

Supporting NGOs in micro-donor fundraising

Local donors are key to sustaining an independent, strong and diverse civic 
sector. Apart from funding they are some of the most inner constituents of an 
organization: the most engaged, the most connected and the ones who feel own-
ership for the cause and want to make a difference. To support giving culture and 
local fundraising efforts of NGOs NIOK Foundation has developed and operates a 
fundraising portal in Hungary that is the first of its type and the most popular one. 
This multifunction donation platform, Adjukossze.hu provides services that allow 
credit card donations, crowdfunding campaigns, match funding campaigns, and 
text or call based donations. 

NIOK also provides online communication and fundraising consultancy as well 
as training courses related to the “Adjukössze” platform. Organizations that launch 
campaigns on its platform are supported by a NIOK expert throughout the pro-
cess to ensure successful campaigns and the development of their skills.

One of NIOK’s most complex development programs is 
social base building

Social base building is an approach and an active process during which an 
organization gradually opens up and consciously reaches out to its beneficiaries, 
supporters and diverse groups of society, and builds an ongoing and mutual re-
lationship with them. This relationship allows the organization to learn about and 
understand the community’s needs, expectations, thinking or even actions, and 
build its activities, actions and communications based on them. Thus the organiza-
tion becomes more reflective of social trends, able to react to situations and ad-
dress people’s needs, and engage more individuals and various groups of society 
as active or passive supporters of its work. 

In social base building programs NIOK provides complex support for NGOs 
implementing constituency building projects. The support program includes men-
toring and consultancy (by NIOK staff as well as external experts), training courses 
and networking sessions. NIOK’s aim is to help them build and strengthen rela-
tionships with their supporters, donors, volunteers and the people they engage in 
their work, and to increase their impact and resilience.

The NGO of the Year program

NIOK also recognizes the best NGO initiatives each year through the NGO of 
the Year program. The aim of the program is to raise awareness of innovative, 
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unique and exemplary organizations and projects, to promote good practice and 
to increase confidence in the sector. Each year, in partnership with the Civil Com-
pass Foundation, it rewards NGOs in 7 professional categories, as well as an audi-
ence award based on an online vote.

NIOK Foundation’s most recent impacts

NIOK’s donation platform, Adjukossze.hu has allowed Hungarian NGOs to raise 
1.3 billion HUF to date through its various services and the related consultancy 
support. Both credit card donations (96 M HUF) and crowdfunding campaigns 
(110 M HUF for a record number of 140 campaigns) reached all-time records on the 
platform in 2020. 31 percent increase was in the total amount of regular donations 
as well, which demonstrates donors’ deeper commitment to the organizations and 
their causes, and a definite development of giving culture in Hungary.

In 2020 a significant proportion of its content covered pandemic related topics. 
NIOK reached over 1.5 M page visits on Nonprofit.hu, shared 755 pieces of content 
and had 11 412 subscribers to its weekly newsletter.

The wide range of products offered by Civiltech.hu has become particularly 
important due to Covid. The program has generated exceptional order levels in 
2020, with 16 partners including Microsoft, Cisco, Google, Facebook, Adobe and 
Zoom offering free or discounted solutions and the free training courses of NIOK, 
Microsoft, Morgan Stanley and other partners on popular topics.

The CivilTech program has provided free and affordable tech solutions to organ-
izations in the value of 3.8 billion HUF to date. Additionally, various courses provide 
learning opportunities in the areas of online communication and fundraising, as 
well as tech solutions.

In 2019 NIOK created the Civil Tech Hub in its offices – an inspiring space that 
accommodates tech related and other courses, workshops, networking and other 
events for NGOs. 

NIOK Foundation has been supporting NGOs in Hungary to improve their con-
stituency building efforts since 2016, and has also transferred its methodology to 
partner organizations working with NGOs in the V4 region in the past years.   

Currently, NIOK supports in partnership with V4 capacity building organizations 
60 NGOs  in the fields such as human rights, minorities, investigative journalism, 
anti-corruption, active citizenship, education, people living with disabilities, con-
scious consumption, public transportation or participatory theatre.

This work cannot end up. The role of NIOK Foundation is particularly important 
in the light of recent anti-civil society policies. Unfortunately, since 2010, a number 
of measures have been taken to hamper the functioning of Hungarian NGOs. The 
position of the sector has been weakened by attacks on their credibility by the 
government. NIOK has played an active role in fighting back these attempts and 
finding appropriate responses. 
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We hope that these negative trends will soon be reversed and that with the 
help of its supporters, volunteers and partners, NIOK Foundation will be able to 
continue the sector development work envisioned by Lester Salamon and his col-
leagues. 

An original approach: the theory of social origin 
(István Sebestény)

Praising Lester Salamon’s entire oeuvre does not fit within the scope of this 
brief commemoration, so I would highlight the slice that influenced me the most, 
namely the “theory of social origin”5  associated with his name, and whose verifi-
cation by an empirical research6 I participated in. Not only the professional content 
of the theory, but also the factors of uncertainty that emerge in addition to the 
conclusions drawn, due to the objective description of what can rightly be called 
exemplary scientific correctness.

He undertook a considerable task with his colleagues when, in the mid-1990s, 
summarizing the results of their international empirical comparative research and 
synthesizing previous nonprofit theories, they attempted to establish a typology 
suitable for categorizing nonprofit sectors in different states. The aim is to ex-
plore the different development and formation processes of these nations, as a 
result of which characteristic types can be identified on the basis of the specific 
forms and types of cooperation between the state and the nonprofit sector in 
many areas. Their starting point was the “interdependence theory” they also set 
up, which broke with the previously generally accepted view that the relationship 
between government and the nonprofit sector is fundamentally and traditionally 
characterized by opposition and competition. This notion was not new, it appeared 
in writings of many authors and political thinkers as early as the end of the 19th 
century. Let me refer to a rare scientist, Pyotr Kropotkin7, who writes in his work 
“Mutual Assistance as a Law of Nature”: “The state, which was based on her being 
the only connecting link in the loose mass of individuals, did not serve its purpose. 
Her ore laws have also triumphed over the tendency to exercise mutual assistance, 
re-emerging and re-establishing themselves in the infinite number of associations 
that today aim to summarize all manifestations of life.” (Kropotkin 2008: 217)

At the start of Salamon’s research, he was thinking of what were the causes 
of what he called the “associational revolution”, which we witnessed in the ’80s 
and’ 90s. In one of his lectures, in which the author of these lines was present, he 
said that the crisis of the welfare state in developed countries, economic and hu-
manitarian problems in developing regions, and the disintegration of the almighty 
state in the countries of the disintegrating socialist camp encouraging an increase 
in the number of non-governmental organizations and their spreading active role. 
In other words, it is a global phenomenon, the process and development of which 
must be examined separately in each geographical area.
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The final product of the work is the “theory of social origin”, whose detailed 
presentation of which is now omitted, as it can be found in several of their stud-
ies (Salamon–Anheier 1996, 1998) and in several manuals and articles describing 
the nonprofit sector (eg Bartal 2005; Jenei–Kuti 2007; Meyer et al. 2017). Rather, 
it is worth outlining the spiritual process that is essential to the birth of such a 
typology. As with all typing, scientists will inevitably face the fundamental dilemma 
inherent in this. And this is the problem of homogeneity and multiplicity. Namely, 
the broader and more general the criteria for a category, the more elements can 
be classified there, but in proportion to this, the units become more and more 
different. Conversely, if we make the boundaries very narrow, we will increase 
the similarity of the elements, but at the same time reduce the number of those 
can be classified into each category, but this will require the formation of further 
groups at the same time. What could be the ideal solution? An overly detailed ty-
pology is not suitable for dividing any set into subsets that can be analyzed, and 
the simplified version can empty the contents of each category.

Since we want to “enlist” all our examined units into our pre-set category 
system at all costs, we tend to forget about different features. However, this can 
distort the whole analysis. How can this contradiction be resolved, how can an 
functioning typology be developed so that the categories do not contain only 
ideal types that cannot be applied to the elements that exist in reality and cannot 
be connected to the original subjects of the study at all.

In classifying the nonprofit sectors of different countries into a single typology, 
Salamon and his colleagues certainly faced this dilemma. The empirical research 
designed to support their assumptions yielded statistical data that, if thoroughly 
analyzed, allowed cautious conclusions to be drawn, but it has also made it clear 
that, although many categories of typology are appropriate in many respects to 
describe the development, size, relationship of the nonprofit sectors, and the clas-
sification of individual countries into them, this only works in an inductive way. 
Nevertheless, “four different models (welfare, social, liberal and corporate) of the 
provision of welfare services were distinguished on the basis of common charac-
teristics.” (Jenei–Kuti 2007: 139)

At the same time, and this is one of the most significant and scientifically re-
cognizable findings of their theory, it has been stated that this approach (i.e. de-
ductive analysis) is not suitable for presenting a specific nonprofit sector in a coun-
try. Salamon and Anheier make the following observations in this regard.

“What emerges most forcefully from this analysis is the conclusion that many 
of the standard nonprofit theories, though useful as heuristic devices, are too 
sweeping and one-dimensional to account for the tremendous complexity of 
cross-national experience in this field. At a minimum, explanations of cross-na-
tional variations in this field must move away from a focus on the nonprofit sector 
alone and embrace as well the complex interactions between this set of institu-
tions and both the state and the market sectors. In the process, they must come to 
terms with the multi-dimensional character of this sector and what one author has 
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termed its “embeddedness” in broader social, political, and economic processes. 
This will make the study of nonprofit organizations far more complex, but it will 
also usefully integrate the field more fully into the study of other aspects of soci-
ety, where it clearly belongs.” (Salamon–Anheier 1996: 2)

“The analysis reported here thus casts considerable doubt on some of the 
single-factor explanations that have dominated discussion of the nonprofit sector 
in recent years. At the very least, it seems that such factors apply only in certain 
circumstances, and even then, only to some components of this complex set of 
institutions. [...] 

Finally, and perhaps most importantly, the findings here suggest a fruitful new 
line of analysis for understanding the nonprofit sector at the global level, a line 
that	we	have	termed	the	»social	origins«	approach.	This	approach	treats	the	non-
profit sector not as an isolated phenomenon floating freely in social space but 
as an integral part of a social system whose role and scale is a byproduct of a 
complex set of historical forces. What is more, it suggests that these forces are 
far from random or sui generis. Rather, distinctive patterns are evident that can be 
analyzed and compared. Certain circumstances are therefore more congenial to 
the blossoming of nonprofit institutions than others, and the shape and character 
of the resulting nonprofit sector is affected by the particular constellation of social 
forces	 that	 gives	 rise	 to	 it.	 The	 »social	 origins«	 approach	 thus	 serves	 as	 a	 bridge	
between the elegant simplicity of the economic models, which unfortunately turn 
out to leave much of the important variation unexplained, and the dense detail of 
traditional historical accounts, which make it extremely difficult to generalize from 
place to place. In the process, it usefully integrates the study of the nonprofit sec-
tor into the social analysis of societies more generally.

Whether	this	»social	origins«	approach	will	prove	more	effective	than	the	alter-
native theories for understanding the growth and development of the nonprofit 
sector is too early to tell at this point. Our hope, however, is that the explora-
tory attempt we have made here to test available theories of the nonprofit sec-
tor against solid empirical data will serve as both a stimulus and a useful first 
step toward the more complete theory-testing that is needed. Only in this way, 
we believe, will we come closer to understanding what the true determinants of 
nonprofit growth and development really are. Given the importance increasingly 
attached to this sector among both scholars and practitioners alike, this would be 
a desirable outcome indeed.” (Salamon–Anheier 1996: 34)

The question may arise as to why the uncertainties of the theory have been 
discussed so far instead of that its contents would have been scrutinized. The 
answer is that for me, this kind of scientific approach and contemplation is what 
is essential to the attitude of a social scientist. It is no coincidence that I thought I 
had discovered a relationship between Lester Salamon and István Bibó8. Although 
the latter did not study the development of the nonprofit sector, but especially the 
history of Eastern Europe, including the formation of European statehood and the 
development of nations and societies, the causes of conflicts between them and 



ElmélEtilEg

Civil Szemle 2021/4. 51

the barriers to the spread of democracy. But his oeuvre based on his (self)critical 
approach has also become justifiably credible through consistent adherence to 
scientific correctness. His thoughts apply to political science, but they could also 
be substituted for Salamon’s field of research.

“Politics has so far been the area of human life that has been most resilient to 
making science out of it. More precisely, older, more primitive forms of science 
could also be applied to politics, and the initial steps of science could also be 
taken in politics. It is possible to collect experiences, to organize, sort and group 
these experiences. Based on the experience gained, it is possible to intuitively find 
organizing principles and comprehensive concepts. However, there is a lack of a 
certain possibility in politics that will make a body of knowledge a science after 
these initial steps: the possibility of an exact experiment is missing. The possibility 
of an exact experiment asking the question clearly that can be repeated in the 
same way and that ultimately confirms or refutes the idea given intuitively. […]

So nothing is more dangerous in politics, in the theory and practice of politics, 
than if such a scheme, such a concept, simply declares itself to be scientific and 
rockes its believers into a misleading and dangerous certainty that has no possibil-
ity of certainty in this area. Who lives in such misleading certainty is necessarily in 
a false position.” (Bibó 1986: 7–8)

These lines speak for themselves, requiring no particular explanation. Contin-
uing	 this	 detour,	 we	 finally	 recall	 what	 Jenő	 Szűcs9, who studied the develop-
ment of three historical regions of Europe with a similar scientific methodological 
approach, wrote in the introduction to his best-known study about Bibó: “This 
scholar	was	that	behind	the	»events«,	over	the	centuries,	certain	»structures«	are	
essential, both at the same time, which set boundaries and offer opportunities for 
the present. […] In history, there are not only structures, but also models, the inter-
nal composition of which may change, but their validity may be consistent across 
structures	–	could	have	been	said	by	István	Bibó…	”	(Szűcs	1981:	313–314).	I	think	
with regard to the theory of social origin, the latter sentence could have been writ-
ten by Lester Salamon, and the former ourselves could have said about him now.

Closing

When we mourn Lester Salamon, we also mourn the upbeat optimism of the 
1990s, the by now gone era of hopes and the global “revolution” of civil society 
organizations.  But it is his example that can inspire us not to give up. The current 
regimes vilifying civil society will not last forever, the desire for freedom and volun-
teer activities is stronger in people than we might think, and sooner or later they 
will find new forms, ways and language for civic action. Which in turn could be the 
subject of a new international comparative research...
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Notes

1 For more information and publications see the project’s page on the website of the Johns 
Hopkins University Center for Civil Society Studies: http://ccss.jhu.edu/research-projects/
comparative-nonprofit-sector-project/ 
2 These citations (just like the following ones) come from the above already mentioned collection 
of writings by nonprofit experts, leaders, and managers who wanted to express their gratitude 
to Lester Salamon when his projects ended in Hungary in the late 1990s. The title of the small 
booklet was For Lester M. Salamon with appreciation and thanks from his Hungarian friends. 
Since the contributions were not originally intended for the general public, we quote texts only 
with their authors’ special permission.
3 For more information see the project’s page on the website of the Johns Hopkins University 
Center for Civil Society Studies: http://ccss.jhu.edu/training-study/philanthropy-fellows/ 
4	Some	examples:	Vincze	Krisztina	(Ed.)	(1997):	Angela	Rosati:	Adománygyűjtési	technikák	itthon	
és külföldön. NIOK; Török Marianna–Vincze Krisztina (Eds.) (1998): Alapfokú kézikönyv civil szer-
vezetek számára. NIOK; Adirondeck, Sandy (1999): Mindennapi receptek civil szervezeteknek. 
Kézikönyv	nonprofit	vezetőknek;	Az	állampolgári	részvétel	jogi	elvei.	A	civil	társadalmi	szerveze-
tek jogi kereteinek kialakítása. (1997) CIVICUS–NIOK.
5 In Hungarian translation, “social roots theory” is also used.
6 The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project.
7 Pyotr Alexeyevich Kropotkin (1842–1921), a Russian prince, anarchist, geographer, formulated his 
own theory against Darwinian doctrines of evolution in his work “Mutual Assistance as a Law of 
Nature”, in which some elements of the later concept of “social capital” appear. So he can also be
considered an intellectual forerunner of it.
8 István Bibó (1911–1979) is a lawyer, politician, librarian, social philosopher, sociologist, and a 
member of the Hungarian Academy of Sciences.
9	Jenő	Szűcs	(1928–1988)	is	an	outstanding	Hungarian	historian	of	the	20th	century,	a	university	
professor and a doctor of history.
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A civil szervezetek egyre hangsúlyosabb szerepet vállalnak napjaink társadalmá-
nak	 fenntartásában,	működtetésében.	Az	elmúlt	három	évtizedben	a	civil	 szerve-
zetek	 számával	 párhuzamosan	növekedett	 a	 tudományos	 érdeklődés	 a	 civil	 szer-
vezetek	működtetésének,	működésének,	kapcsolati	rendszerének,	sajátosságainak	
megértése iránt. Ennek nyilvánvaló tudományelméleti okai mellett a civil szerveze-
tek	társadalmi	folyamatokban	betöltött	szerepe	is	kiemelendő.	Az	elmúlt	évtizedek	
során hazánkban is beigazolódott, hogy a kormányzati és gazdasági szektor mellett 
a civil szervezetek képesek arra, hogy kielégítsék a társadalmi igények széles körét. 
A hazai civil szervezeteket nagyfokú reaktivitás jellemzi a tekintetben, hogy egy-
egy változásra rendkívül gyorsan és néha a korábbi, általánosnak vélt tendenciá-
kat megcáfolóan reagálnak. A civil szervezetek a társadalmi, politikai, gazdasági 
élet	fontos	egységei	lettek.	Erősítik	az	emberek	társadalmi	kötődését,	lehetőséget	
adnak arra, hogy az emberek bekapcsolódjanak a közösségi élet eseményeibe. 
Hozzájárulnak	a	társadalmi	 jóléthez,	 jelentős	tárgyi,	anyagi	eszközök	felett	rendel-
keznek.	 Élénkítően	 hatnak	 a	 gazdasági	 életre,	 munkahelyteremtő	 szerepük	 sem	
elhanyagolható	mértékű	 (Lukács	2007),	nagymértékben	hozzájárulnak	a	 fenntart-
ható gazdaság és környezet kialakításához. 

Bartal (2004) a civil szervezetek funkcionális szempontú megközelítését össze-
foglalva a betöltött funkciók és a vállalt szerepek szerint értelmezi a civil szerveze-
teket. A funkcionális elemzések a civil szervezetek társadalmi, gazdasági és politikai 
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szerepeit	 emelik	 ki.	A	 társadalmi	 szerepeket	 illetően	Bartal	 hangsúlyozza,	 hogy	 a	
szervezetek a demokrácia fontos intézményei (Bartal 2004: 24–25). Nárai (2004) 
kiemeli a civil szervezetek szerepét a demokrácia megszilárdításában és megóvá-
sában. A nonprofit szervezetek1	 jelentős	 társadalomszervező	 és	 érdekartikulációs	
szereppel	bírnak.	Lehetőséget	adnak	a	társadalmi	önszerveződések,	társadalmi	al-
ternatívák	megjelenítésére.	Gazdag	hálózati	beágyazottságuknak	köszönhetően	az	
egyéni	 érdekek	 sokféleségét	 képesek	 csoportérdekké	 erősíteni	 –	 a	 civil	 szektor	
kiterjedtsége bizonyos értelemben a társadalom egészségességének mutatójaként 
is felfogható (Kuti 1998 – idézi Nárai 2004). Hangsúlyosan jelenik meg a civil szer-
vezetek szocializációs szerepe: az egyén közösségi ügyekbe való bekapcsolódásával 
olyan	viselkedési	 formákat	 sajátít	 el,	mely	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 „polgárként	és	ne	
alattvalóként” (Nárai 2004: 621) viselkedjen. A civil szervezeteknek az öntudatos 
polgár	kialakítására	 jelentős	hatásuk	van.	Fontos	 integratív	szereppel	bírnak,	erő-
sítik	 az	 egyén	 társadalmi	 kötődését,	 támogatják	 a	 társadalmi	 tőke	 létrehozását,	
képesek	a	társadalmi	struktúra	erősítésére	(Nárai	2004).

A	 civil	 szervezetek	 szerepének	 erősödésével,	 jelentőségének	 növekedésével	
párhuzamosan	 nőtt	 a	 tudományos	 érdeklődés	 ezen	 szervezetek	 iránt,	 ahogy	 ezt	
számos,	elsősorban	nemzetközi	tanulmány	és	könyv	is	mutatja.	A	kilencvenes	évek	
elejétől	 a	 civil	 szervezetek	 vizsgálatai	 erősen	 interdiszciplináris	 jellegűekké	 váltak,	
és a szervezetek társadalmi és politikai beágyazódása mellett a szervezetek ci-
vil társadalmi funkcióinak vizsgálata dominált (Bartal 2004). Ezzel párhuzamosan 
és	 különösen	 annak	 köszönhetően,	 hogy	 a	 közérdeket	 képviselő	 civil	 szerveze-
tek	 a	 demokratikusan	működő	országokban	befolyásos	 szereplőkké	 váltak,	 az	 új	
évezredben középpontba került a nonprofit szervezetek elszámoltathatóságának 
kérdésköre, vizsgálata is (Molnár–Farkas 2005; Molnár 2010). Az ismertetett gon-
dolatmenetek jól szemléltetik, hogy egy civil szervezet igencsak széles szerepkörrel 
tud jelen lenni a társadalomban. Nyíltan vállalt küldetése mellett számos olyan 
szerepet/funkciót tölt be, amely szervezeti mivoltának sajátosságaiból adódik. Ezen 
szervezeti	sajátosságok	merőben	eltérnek	a	for-profit	vagy	az	állami	szektor	szer-
vezeteitől,	intézményeitől.	

Jelen tanulmány keretei között – a szervezettudományok, a szervezetpszicho-
lógia	felől	megközelítve	a	kérdést	–	egy	leíró	vizsgálat	bemutatására	vállalkozunk,	
melynek	középpontjában	a	civil	szervezetek	vezetőinek	vizsgálata	áll.	A	tanulmány	
a	vizsgált	civil	szervezetek	vezetőinek	szervezet-	és	szociálpszichológiai	elemzését,	
az	 eltérő	 tevékenységeket	 folytató	 civil	 szervezetek	 közötti	 különbségek	 feltárá-
sát mutatja be. Feltevésünk szerint a tevékenységek alapján csoportosított civil 
szervezetek	 vezetői	 a	 szervezetikultúra-észlelés,	 az	 érzelmiintelligencia-mintázat,	
a	 reziliencia	 és	 a	 vezetői	 stílus	 tekintetében	 megkülönböztethetőek	 egymástól.	
A vizsgálat célja, hogy kísérletet tegyen az egyes tevékenységi kategóriába tarto-
zó	 civil	 szervezetek	 vezetői	 sajátosságainak	 elkülönítésére,	 a	 tevékenységi	 körök	
(szakma	kultúra)	és	vezetői	 stílusok	összekapcsolására.	Megemlítendő,	hogy	ma-
gyarországi	mintán	 végzett	 hasonló,	 a	 civil	 szervezetek	 vezetőinek	 szervezetpszi-
chológiai	elemzését	végző	vizsgálatról	nincs	tudomásunk.	
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Kutatásunk	 eredményeinek	 ismertetését	 megelőzően	 –	 összefoglalva	 a	 civil	
szervezetek	vezetői	sajátosságairól	megjelent	írásunkat	(Balázs	2019)	–	bemutatjuk	
a	civil	szervezetek	vezetői	értelmezéseit,	körvonalazva	a	for-profit	és	a	civil	szerve-
zetek	közötti	vezetői	különbözőségeket.	

A vezetés fogalma – civil szervezetek vezetői

A	 vezetői	 szerep	milyensége	minden	 szervezet	 életében	meghatározó	 kérdés.	
A	 vezetői	 feladatok	 ellátása	 kihívást	 jelent	 a	 pozíció	 betöltőjének.	 Ahogy	 a	 civil	
szervezet	 (működésének)	 meghatározásából	 és	 a	 for-profit	 vagy	 az	 állami	 szek-
tortól	 való	 megkülönböztetésből	 is	 kitűnik,	 a	 civil	 szervezetek	 élén	 munkálkodó	
vezetőnek	eltérő	felkészültséggel	kell	rendelkeznie	az	adott	szervezet	eredményes	
működtetéséhez	–	gondoljunk	csak	az	önkéntesség,	önzetlenség,	összefogás	alap-
elvekre, melyek a szervezetek teljes entitását átitatják. 

A vezetés vizsgálatát célzó kutatások nagy részét for-profit és állami szektorban 
jelen	lévő	szervezeteknél	végezték,	kevesebb	figyelmet	fordítva	a	civil	szervezetek-
re,	holott	számos	eltérés	és	különbözőség	azonosítható	a	szervezet	működésében,	
melyek a szervezeti vezetésre hatással vannak, valamint elvárásokat támasztanak a 
civil	szervezet	vezetőjével	szemben.	A	civil	szervezetek	sajátos	kihívásokat	állítanak	
önmaguk elé azzal, hogy olyan társadalmi változásokkal és csoportokkal foglal-
koznak, amelyeknek, akiknek a problémáikkal más szervezetek nem, vagy csak 
érintőlegesen	 foglalkoznak	 (Hailey	 2000).	A	 civil	 szervezetek	 vezetőinek	 speciális	
forrásokat kell mozgósítaniuk, és olyan szervezeteket kell vezetniük, amelyek ké-
pesek fenntarthatóan biztosítani a közösségek igényeit. Ezért a civil szerveze-
tek	vezetőinek	bizonytalan	és	ingatag	politikai	és	gazdasági	környezetben,	hosszú	
ideig	korlátozott	erőforrásokkal	kell	dolgozniuk,	hogy	segítsék	például	közösségeik	
legszegényebb	és	hátrányos	helyzetű	tagjait,	megvédjék	a	környezetet	és	harcolja-
nak a fenntarthatóságért. A civil szervezetek küldetésének eléréséhez, valamint az 
egyéni	és	szervezeti	kihívások,	igények	kezeléséhez	a	vezetőnek	különféle	irányítá-
si kihívásokkal kell megbirkóznia (Balázs 2019).

Frooman	 (1999)	 szerint	 a	 vezetés	 jelentős	 szerepet	 játszik	 a	 civil	 szervezetek	
sikerében. Ebrahim (2003) úgy találta, hogy a civil szervezetek vezetése különbözik 
a	másik	két	 szektor	 szervezeteinek	vezetésétől.	Különbözőségének	egyik	megha-
tározó	oka	az	eltérő	célokban	keresendő	–	nem	beszélve	a	szervezeti	tagok	eltérő	
motivációiról.	Ahogy	a	for-profit	és	az	állami	szektor	esetében	is	a	vezető	munkás-
sága	meghatározó	 az	 adott	 szervezet	 jövőképét	 illetően,	 így	 nincs	 ez	másként	 a	
civil szervezetek esetében sem. 

Mint	minden	szervezetnek,	a	civil	 szektor	képviselőinek	 teljesítménye	 is	nagy-
ban	 függ	 a	 szervezet	 tagjaitól	 és	 azok	 vezetésének	 milyenségétől.	 Brundage	 és	
Koziel (2010) hangsúlyozta, hogy ha a szervezetben olyan szervezeti kultúrát, klí-
mát alakítanak ki, amelyben az emberek képezik a prioritást, akkor az önkéntesek 
megtartása	 is	 nagyobb	 sikerhez	 vezet.	 Ahhoz,	 hogy	megfelelő	 szervezeti	 kultúra	
alakuljon ki a szervezetben, ezen értékek követését és alkalmazását a szervezet 
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vezetésénél	kell	kezdeni.	A	vezetőnek	megfelelő	kompetenciákkal,	felkészültséggel	
kell rendelkeznie ahhoz, hogy a civil szervezet sajátosságait figyelembe véve ered-
ményes munkát tudjon végezni. 

Pierog	 (2013)	 empirikus	 vizsgálata	 a	 civil	 szervezetek	 vezetői	 és	működési	 sa-
játosságait elemezte. Általános képet fogalmaz meg a hazai civil szervezetek jel-
lemzőiről,	melyek	 szerint	 a	 vezetők	 a	 civil	 szervezet	menedzselésével	 összefüggő	
feladatokat	 értékelik	 a	 legfontosabbnak.	 A	 civil	 szervezeteket	 jellemzi	 a	 vezetők	
személyes motiváltsága, a segíteni akarás, az altruizmus. Motivációs tevékenysé-
gükben	 a	 leghatékonyabbnak	 a	 pszichológiai	 ösztönzők	 alkalmazását	 minősítik,	
mely	 a	 szervezeti	 formával,	 annak	 berendezkedésével	magyarázható.	 Belső	 kom-
munikációjukban	 –	 a	 formális	 mellett	 –	 felértékelődik	 az	 informális	 kommuniká-
ció.	A	Pierog	vizsgálatában	megjelenő	feladatok,	 funkciók	összhangban	vannak	a	
Pavluska (2002) által megfogalmazott civil szervezetek menedzsmentfunkcióival: 
mindennapos	 tevékenységek	 szervezése,	 humán	 erőforrás	 biztosítása,	 beszerzés,	
pénzügyi	irányítás,	forrásszerzés,	marketing,	public	relation,	számvitel	és	ellenőrzés.	
„A	pusztán	klasszikus	funkciókból	építkező	szervezet	menedzsmentje	alapvetően	
belülről	 vezérelt.	 A	 szervezet	 meggyőződése,	 hogy	 céljai	 fontosak	 és	 értékesek,	
amit mindenkinek el kellene fogadnia, ezért tradicionális forrásokra – az egyéni 
adakozásra,	a	gazdagok	nagylelkűségére	és	a	kormányzati	pénzekre	–	 támaszko-
dik.	 Figyelme	mindenekelőtt	 a	 tevékenységre	 irányul,	melyet	 saját	megfontolásai	
szerint alakít és fejleszt, és nincs tekintettel a várható felhasználói igényekre, amit 
alapvetően	azért	tehet	meg,	mert	az	»eladók	piacán«	működik”	(Pavluska	2002:	5).

A	 szervezeti	 és	 vezetői	 sajátosságok	 áttekintése	 egy	 olyan	 civil	 szervezetekre	
jellemző	szervezeti	és	működési	keretet	határoz	meg,	melyet	a	másik	két	szektor	
intézményeire alapozott vizsgálatok eredményei reziliens szervezet, reziliens 
vezetés	 kifejezésekkel	 írnak	 le.	 A	 különböző	 rezilienciameghatározások	 közös	
vonása,	 hogy	 egyfajta	 rugalmasságot	 értenek	 alatta.	 A	 személyiség	 jellemzője-
ként	 értelmezve	 jelentős	 szerepet	 játszik	 az	 egyén	 életben	 való	 boldogulásában.	
A	 reziliens	 személyiség	 legfontosabb	 jellemzője,	 hogy	a	 stresszt	okozó	környezet	
és	a	kedvezőtlen	körülmények	ellenére	is	képes	eredményesen	megküzdeni	a	kihí-
vásokkal (Wolin St.–Wolin Sy. 1993). Vizsgálatunk során nem titkolt célunk, hogy a 
civil	szervezetek	vezetői	sajátosságait	tovább	árnyaljuk,	és	feltárjuk	a	civil	szerveze-
tek	vezetőinek	egyes	szociál-	és	szervezetpszichológiai	jellemzőjét.	

A vizsgálat módszertana

A	vizsgálat	 során	a	vezetőket	arra	kértük,	hogy	online	megküldött	kérdőív	ki-
töltésével	segítsék	az	elemzés	elkészítését.	A	kérdőívek	kitöltésére	2020.	szeptem-
ber–2021.	február	között,	anonim	módon	került	sor.	Az	adatfelvétel	során	a	vezető	
által	képviselt	szervezeti	értékek	(szervezetikultúra-észlelés)	mellett	a	vezetői	stílus,	
az érzelmi intelligencia és reziliencia értékeinek meghatározására törekedtünk. 
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Helyzetfüggő vezetés:	Hersey	és	Blanchard	(1988)	elmélete	alapján	a	kérdőív	
négy vezetési stílust különböztet meg: 

– Rendelkező vezetés:	erős	feladat-,	gyenge	kapcsolatorientáltság	–	a	vezető	
kijelöli	 a	 szerepeket,	 és	 megmondja,	 ki,	 mikor,	 hol	 és	 mit	 tegyen.	 Erőteljes	
irányító, utasító magatartás. A beosztottak sem nem képesek, sem nem haj-
landóak	 felelősséget	 vállalni,	 mert	 sem	 képességeik,	 sem	 önbizalmuk	 nem	
teszi	ezt	lehetővé.	

– Meggyőző vezetés:	erős	feladat-	és	kapcsolatorientáltság	–	a	vezetőt	az	irá-
nyító és támogató magatartás egyaránt jellemzi. A beosztottak hajlandóak 
lennének,	de	nem	képesek	elvégezni	a	szükséges	feladatokat.	Kellően	moti-
váltak	ugyan,	de	pillanatnyilag	hiányoznak	a	megfelelő	képességeik.	

– Együttműködő vezetés:	gyenge	feladat-,	erős	kapcsolatorientáltság	–	a	ve-
zető	és	a	követő	 is	 részt	vesz	a	döntési	 folyamatban,	a	vezető	 legfontosabb	
szerepe a döntésbe való bevonás és az ehhez szükséges kommunikáció és 
támogatás, a participatív döntéshozatal segítése. A beosztottak képesek len-
nének	ugyan	rá,	de	nem	hajlandóak	megtenni	azt,	amit	a	vezető	kíván	tőlük.	

– Delegáló vezetés:	gyenge	feladat-	és	kapcsolatorientáltság	–	a	vezető	sem	
irányítást, sem támogatást nem tanúsít. Mai fogalmainkkal ezt empower-
mentnek nevezhetjük. A beosztottak képesek és hajlandóak is megtenni azt, 
amit	elvárnak	tőlük.	

A	 kérdőív	 kitöltőinek	 12	 szituációra	 kellett	 reagálniuk	 és	 négy	 lehetséges	 vi-
selkedési forma közül kiválasztani a hozzájuk legközelebb állót. A kiértékelésnél 
az	 egyes	 válaszokat	 vezetői	 stílushoz	 rendelve	 kapjuk	meg	 a	 válaszadó	 jellemző	
stílusát a legmagasabb pontszám alapján. 

A szervezeti kultúra „versengő értékek” modellje: Quinn és Rohrbaugh 
(1983)	a	következő	négy	típust	különítette	el:	A	piac	típusú,	„célorientált”	kultúrá-
ban a racionális tervezés dominál, a cél–teljesítmény viszonyra koncentráló vezetés 
központi	 szerepű,	 míg	 a	 szervezeti	 tagok	 csak	 korlátozott	 mértékben	 juthatnak	
hozzá az információkhoz. Ezzel szemben a klán típusú, „támogató” kultúra jellem-
zői	 a	 kölcsönös	 bizalom	 és	 felelősség,	 a	 részvétel,	 az	 együttműködő,	 kooperatív	
magatartás,	 a	 jó	 csoportszellem,	 az	 erős	 csoportkohézió,	 az	 egyéni	 fejlődés,	 ön-
kiteljesedés	megvalósítása,	 az	 informális	 és	 döntően	 szóbeli	 kommunikáció	 és	 a	
szervezet iránti elkötelezettség. A hierarchia típusú, „szabályorientált” kultúrát a 
formális, hierarchikus szervezeti megoldások jellemzik, központi értéke a stabilitás 
és	az	addig	elért	eredmények	megőrzése.	A	formális	 információs	és	(főleg	írásos)	
kommunikációs	 rendszerek	 erős	 kontrollt	 és	 tiszta	 szabályokat	 ígérnek	 a	 beosz-
tottaknak. S végül az adhokrácia típusú, „innováció-orientált” kultúrában igen 
erős	 a	 késztetés,	 hogy	 a	 külső	 környezet	 változásait	 nyomon	 kövessék,	 s	 azokra	
jól reagáljanak. Ehhez a szervezeti tagoknak kreativitásra, versenyszellemre, szabad 
információáramlásra	 és	 folyamatos	 tanulásra	 van	 szükségük.	 E	 kultúra	 vezető	 ér-
téke	 a	 növekedés	 és	 a	 fejlődés,	 éppen	 ezért	 a	 vezetés	 a	 lehetőségek	 folyamatos	
megragadására koncentrál. 
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A válaszadónak hat feltett kérdésre kell válaszolnia oly módon, hogy kérdésen-
ként 100–100 pontot oszt szét a felkínált négy lehetséges válasz között aszerint, 
hogy megítélése alapján az egyes válaszok az adott kérdésre mennyire bizonyulnak 
igaznak a vizsgált szervezet vonatkozásában. A kiértékelésnél átlagot számítunk a 
kultúraészlelés	és	a	vezetői	stílus	vonatkozásában	egyaránt.	

Szervezetikultúra-dimenziók: a szervezeti kultúra dimenzióinak vizsgálatához 
a	szakirodalomban	megjelenő	kategóriákat	áttekintő	Robbins	(1993),	illetve	az	ezt	
kiegészítő	Bakacsi	(1996)	által	azonosított	11	értékdimenziót	vettük	alapul.	Robbins	
(1993) a szervezeti kultúrák összehasonlításához a tagok szervezettel kapcsolatos 
érzéseit	meghatározó	jellemzőkből	indul	ki,	amit	Bakacsi	kiegészít,	és	11	értékkate-
góriával írja le a szervezetet. Munkáik alapján ezek a kulcsdimenziók az alábbiakkal 
jellemezhetőek:

– Munkakörrel vagy a szervezettel való azonosulás: amennyiben a szervezet, a 
szervezeti egység a személy referenciája, akkor szervezeti azonosulásról be-
szélhetünk, míg ha az azonos foglalkozásúakat tekinti referenciának, akkor 
szakmai identifikációról van szó. A dimenzió két végpontján Robbins (1993) 
szerint tehát a szervezettel mint egésszel, illetve bizonyos munkacsoporttal 
vagy munkakörrel, -területtel való azonosulás jelenik meg. 

– Az egyén- vagy csoportközpontúság	a	vezető–beosztott	kapcsolatban	az	
egyéni, illetve csoportcélok viszonyát jellemzi. Amennyiben az egyéni oldal 
kap	hangsúlyt,	 akkor	az	egyéni	 szabadság,	 függetlenség,	 felelősség	 támoga-
tottsága	jellemző,	míg	csoportközpontúság	esetén	a	vezetés	a	csoportcélok-
ra helyezi a hangsúlyt.

– A kapcsolat- vagy feladatorientáció szintén a vezetés és a beosztottak vi-
szonyát	 jellemzi.	 A	 hagyományos	 felosztásnak	megfelelően,	 a	 vezetés	 lehet	
világos	 kommunikációt	megvalósító,	 beosztottakat	 támogató,	 segítő,	 illetve	
tekintheti	elsődlegesnek	a	feladatok	elvégzését.

– A belső függés–függetlenség	dimenziója	az	integráció	szintjére	utal.	Belső	
függés	 esetén	 a	 szervezeti	 egységek	 koordinált	 működése	 bátorított,	 míg	
függetlenségnél az önállóságon van a hangsúly.

– Az erős–gyenge kontroll	a	szabályozás,	a	beosztottak	ellenőrzésének,	közvetlen	
felügyeletének mértékére utal.

– A kockázatvállalás–kockázatkerülés a szervezet bizonytalansággal kap-
csolatos	 toleranciájára	 utal.	A	 kockázatvállalás	 különböző	 formákban	 kaphat	
támogatást	 egy	 szervezetben,	 lehet	 ez	 agresszív,	 kockázatkereső	 vagy	 újító	
működés	is.

– A teljesítményorientáció a jutalmazási rendszert jellemzi. Végpontjain a ju-
talmazás	 teljesítménykritériumokhoz	kötése,	 illetve	a	 teljesítménytől	 függet-
len más elvek, például szenioritás, lojalitás, protekció érvényesülése jelennek 
meg.

– A konfliktustűrés és -kerülés dimenzió a vezetést, illetve a szervezetet abból a 
szempontból jellemzi, hogy mennyire bátorított a nyílt kritika, a konfliktusok 
vállalása.
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– A cél–eszköz-orientáció szintén a vezetést jellemzi abból a szempontból, hogy 
a szervezeti eredmények vagy a célelérés folyamata kap-e hangsúlyt.

– A nyílt vagy zárt rendszer-dimenzióban	a	szervezet	külső	változásokra	való	
reagálókészsége, illetve annak hiánya jelenik meg.

– A rövid vagy hosszú távú időorientációban	a	szervezet	jövőtervezésének	
távlata nyilvánul meg.

A szervezetikultúra-dimenziók vizsgálatára a Kovács és munkatársai által kidol-
gozott	kérdőív	civil	szervezetek	vezetőire	módosított	változatával	került	sor.	

Az Érzelmiintelligencia-teszt (Bar-On	2006)	 az	 érzelmi	 intelligencia	 öt	 főté-
nyezőjét	és	15	meta-tényezőjét	azonosítja.	

Intraperszonális készségek (öntudat és önkifejezés): 
– önbecsülés (megértsük és elfogadjuk magunkat), 
– érzelmi öntudat (az érzelmeink megértése),
– magabiztosság (érzéseink és önmagunk határozott kifejezése), 
– függetlenség (önálló és másoktól független érzelmek kialakítása), 
– önmegvalósítás (a potenciális célok meghatározása és megvalósítása).

Interperszonális készségek (társadalmi tudatosság és az interakció): 
– empátia (mások érzéseinek felismerése és tudatos kezelése),
–	társadalmi	felelősségvállalás	(érzelmi	és	szociális	azonosulás	más	társadalmi	

csoportokkal), 
–	interperszonális	kapcsolat	(kölcsönösen	kielégítő	kapcsolatok).

A stressz kezelése (érzelmi irányítás és ellenőrzés): 
–	stressztolerancia	(érzelmeink	hatékony	és	építő	jellegű	irányítása),	
– ösztönös késztetések irányítása / impulzuskontroll (érzelmeink hatékony és 

építő	jellegű	kontrollálása).	

Alkalmazkodóképesség (változásmenedzsment): 
– valóságérzékelés (érzelmeink tesztelése és a valós gondolkodással való pár-

huzamba állítása), 
– rugalmasság (a változásokkal való megküzdés, alkalmazkodás),
– problémamegoldás (a problémák hatékony megoldása).

Általános hangulat (önmotiváció): 
– optimizmus (pozitív kilátások észlelése), 
– boldogság (általános elégedettség magunkkal, másokkal és az élettel).

A	válaszadónak	121	állítást	kell	értékelnie	1-től	5-ig	terjedő	skálán	a	tekintetben,	
hogy	az	mennyiben	 igaz	önmagára	nézve.	Az	egyes	érzelmiintelligencia-tényező-
ket az értékek összeadása és átlagolása adja.
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Reziliencia kérdőív (Járai et al. 2015): A reziliencia azon személyiségjellem-
zőket	 foglalja	magában,	 amelyek	elősegítik	 a	 veszélyeztetett	 életkörülmények	el-
lenére	történő	sikeres	alkalmazkodást,	enyhítik	a	stressz	negatív	hatásait,	és	lehe-
tővé	 teszik	 a	 változásokkal	 szembeni	 adaptív	megküzdést.	 A	 reziliencia	 emellett	
az	 egyéni	megküzdési	módokat	próbára	 tévő	 túlzott	 stresszt	 követően	 a	 normál	
működéshez	való	visszatérés	képességét	is	jelöli.	A	kérdőív	kitöltői	0–4-ig	értékelik	
az állításokat aszerint, hogy mennyire igazak önmagukra. A rezilienciaértéket a tíz 
állításra adott válasz összegének átlagából kapjuk. Minél magasabb a jelölt érték, 
annál reziliensebb a válaszadó. 

Vizsgálati minta

A	vizsgálatba	összesen	61	civil	szervezet	vezetője	került	bevonásra.	A	megkér-
dezés online történt. Az adatok feldolgozását SPSS 13.0 for Windows programcso-
magban	végeztük.	A	válaszadók	között	34	férfi	és	27	nő	volt.	A	bejegyzés	szerint	
a szervezetek budapesti, Pest, Fejér és Heves megyei székhellyel rendelkeznek. A 
vezetők	életkorát	és	vezetői	tapasztalatát	szemlélteti	az	1. táblázat. Látható, hogy 
a	megválasztott	 vezetők	a	 tisztséget	huzamosabb	 ideig	 töltik	be	 (27	 fő	esetében	
több	mint	9	éve),	és	 jellemzően	 idősebbek	közül	kerülnek	kiválasztásra	 (30	fő	60	
év feletti).

1.	táblázat.	A	vezetők	életkora	és	vezetői	tapasztalata	a	vizsgált	civil	szervezetnél

 

    Forrás: Saját kutatás (2020–2021).

<= 4
Hány éve látja el az elnöki, vezetői teendőket?

Összes
5–8 9–12 13–17 18–21 21+

A kitöltő 
életkora

25–29 2 0 0 0 0 0 2

30–34 0 3 0 0 0 0 3

35–39 2 0 0 0 0 0 2

40–44 3 0 0 0 0 0 3

45–49 3 0 0 0 0 0 3

50–54 3 0 3 0 0 0 6

55–59 6 0 0 3 3 0 12

60–64 9 0 0 3 2 0 14

65–69 3 0 0 0 0 0 3

70–74 0 0 3 3 0 5 11

75–79 0 0 0 0 0 2 2

Összesen 31 3 6 9 5 7 61
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Az elemzésbe bevont civil szervezeteket tevékenység szerint csoportosítottuk. 
A mintában legnagyobb számban a kulturális és információs, kommunikációs tevé-
kenység	(16	szervezet),	a	szabadidős	és	hobbitevékenység	(14	szervezet),	valamint	
a környezetvédelmi tevékenység (11 szervezet) jelent meg. 

Az adott tevékenységhez tartozó tagság tekintetében a környezetvédelmi, szak-
mai,	gazdasági	és	 jogi,	 valamint	a	 sport-	és	 szabadidős	 tevékenységhez	sorolható	
a teljes tagság közel 60 százaléka. A további adatokat a 2. táblázat szemlélteti.

2. táblázat. Civil szervezetek tevékenység szerinti csoportosítása, tagszáma

Forrás: Saját kutatás (2020–2021).

A vizsgálat eredményei

A vizsgálat eredményeinek bemutatását tevékenységi körök szerint csoportosít-
va végeztük, külön-külön tárgyalva az egyes vizsgált konstruktumok eredményeit.

Szervezeti értékek azonosítása

A	vezetők	értékorientációjának	azonosításához	két	szervezetikultúra-kérdőívet	
vettünk fel, melyek tartalmát korábban ismertettük. Az egyes civil szervezetek kul-
túrájának	azonosítására	a	vezető	megkérdezésével	nincs	lehetőségünk,	ugyanakkor	
az	azonos	tevékenységet	végző	szervezetek	vezetőinek	értékorientációi	a	válaszok	
alapján jól kirajzolódnak. A 3. táblázat	a	versengőértékek-modellben	azonosított	
típusoknál kapott adatokat szemlélteti. 

Tevékenység Szervezetek 
száma Tagság (fő)

Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység 16 739

Sport-, szabadidős és hobbitevékenység 14 974

Környezetvédelmi tevékenység 11 1206

Egészségügyi, szociális tevékenység 9 808

Szakmai, gazdasági, jogi tevékenység 6 1137

Kutatási tevékenység 5 140

Összesen: 61 5004
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3.	táblázat.	A	vezető	szervezetikultúra-orientációja	Quinn	versengőértékek-modellje	alapján

  

Forrás: Saját kutatás (2020–2021).

A csoportok közötti különbségeket ANOVA-vizsgálattal is elemeztük, mely 
alapján	 elmondható,	 hogy	 szignifikáns	 különbség	 van	 a	 kultúra	 és	 a	 vezetői	 jel-
lemzők	észlelésében,	kivéve	a	célorientált	dimenziót	–	látható,	hogy	az	mindegyik	
tevékenységtípus esetében alacsony pontszámmal szerepel. A kulturális és infor-
mációs, kommunikációs tevékenységhez	 tartozó	 civil	 szervezetek	 vezetői	 sza-
bályorientált	szervezeti	kultúrát	és	vezetői	stílust	észleltek	dominánsan.	

A sport-, szabadidős és hobbitevékenységet célként megfogalmazó civil 
szervezetek	vezetői	dominánsan	a	támogató	kultúrát	és	vezetői	stílust	jelölték	meg.	
A környezetvédelmi és az egészségügyi, szociális tevékenységet gyakorló ci-
vil szervezetek a támogató szervezeti kultúrát jelölték, míg önmaguk jellemzésénél 
dominánsan a szabályorientáció jelent meg. A kutatási tevékenység és a szak-
mai gazdasági, jogi tevékenység esetében jelenik meg az innovatív szervezeti 
kultúra	 és	 a	 kutatási	 tevékenység	 esetében	 innovatív	 vezetői	 stílus	 észlelése.	 A	
vezetők	szervezeti	értékrendjének	további	feltárása	érdekében	a	szervezetikultúra-
dimenziók	kérdőívet	használtuk.	Az	ebből	nyert	adatokat	szemlélteti	a	4. táblázat. 

 Támogató (%) Innovatív (%) Szabályorientált 
(%) Célorientált (%)

Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (N=16) 

Kultúratípus 32,66 18,91 36,88 11,56

Vezetői jellemzők 23,59 12,81 47,50 16,09

Sport-, szabadidős és hobbitevékenység (N=14)

Kultúratípus 61,19 12,92 16,49 9,41

Vezetői jellemzők 43,21 11,07 27,32 18,39

Környezetvédelmi tevékenység (N=11)

Kultúratípus 47,95 16,06 23,86 12,12

Vezetői jellemzők 30,45 14,09 38,64 16,82

Egészségügyi, szociális tevékenység (N=9)

Kultúratípus 34,72 22,50 31,39 11,39

Vezetői jellemzők 20,00 23,33 37,50 19,17

Szakmai, gazdasági, jogi tevékenység (N=6)

Kultúratípus 30,28 35,00 22,22 12,50

Vezetői jellemzők 25,00 25,00 38,33 11,67

Kutatási tevékenység (N=5)

Kultúratípus 21,50 43,17 17,00 18,33

Vezetői jellemzők 16,50 50,50 18,00 15,00
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4.	táblázat.	A	vezető	szervezeti	kultúra	dimenzióinak	észlelése

Forrás: Saját kutatás (2020–2021).
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(N=61) 
4,56 4,23 2,64 4,16 3,78 2,02 3,61 2,38 5,17 5,58 4,46

Szórás 1,38 1,44 1,70 1,13 1,55 0,79 1,64 0,98 1,27 1,19 1,49

Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (N=16)

Átlag 4,41 4,75 2,84 4,75 4,06 2,28 2,47 2,81 5,19 4,88 5,25

Szórás 1,10 0,75 1,99 0,98 1,44 0,68 1,09 1,35 1,15 1,35 1,52

Sport-, szabadidős és hobbitevékenység (N=14)

Átlag 4,11 3,61 1,75 3,93 2,82 2,00 4,25 2,04 5,21 6,00 4,18

Szórás 2,10 1,64 0,61 1,11 1,31 0,83 1,54 0,24 0,93 0,83 1,30

Környezetvédelmi tevékenység (N=11)

Átlag 4,23 4,00 2,41 3,82 3,27 2,68 4,64 2,68 5,27 5,18 3,27

Szórás 1,08 1,24 1,80 1,31 0,90 0,56 1,52 1,21 1,08 1,19 1,62

Egészségügyi, szociális tevékenység (N=9)

Átlag 4,67 4,50 4,33 3,50 4,83 1,50 4,00 2,50 5,17 6,33 4,67

Szórás 0,50 0,75 1,75 1,15 1,64 0,75 1,30 0,43 1,75 0,66 0,90

Szakmai, gazdasági, jogi tevékenység (N=6)

Átlag 5,50 5,50 2,33 4,83 5,00 1,50 3,67 1,67 4,83 5,67 5,50

Szórás 1,34 1,95 1,29 0,93 1,95 0,45 2,29 0,26 2,21 1,37 0,77

Kutatási tevékenység (N=5)

Átlag 5,70 2,80 2,30 4,00 3,30 1,30 2,40 1,90 5,20 6,10 3,70

Szórás 0,27 1,64 1,10 0,00 1,10 0,27 0,82 0,82 1,10 0,82 1,10
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A szervezetikultúra-dimenziók értékeinek értelmezésében lényeges pont az 
egyes	 értékek	mellett	 szereplő	 szórás	mértéke.	 Esetünkben	 egységes	 orientáció-
nak	 tekintjük,	 ha	 az	 adott	 dimenzió	mellett	megjelenő	 szórásérték	mértéke	nem	
haladja meg az 1,5 pontot, valamint az átlagértékhez képest a szórás mértéke ér-
telmezhetővé	 teszi	az	adott	kultúradimenzió	orientációját,	azaz	a	szórás	mértéke	
nem	 nagyobb	 a	 középértéktől	 (4)	 való	 eltéréstől	 –	 táblázatban	 szürkével	 jelölve.	
Mindezek alapján elmondható, hogy a civil szervezetek esetében tevékenységi kör-
től	 függetlenül	 több	dimenzióban	 is	markáns	 vélemény	 fogalmazódott	meg,	me-
lyekkel	a	vizsgált	szervezetek	egységesen	jellemezhetőek.	

A	civil	szervezetek	vezetői	által	jelölt	szervezetikultúra-értékek,	függetlenül	a	te-
vékenységi	köröktől,	az	alábbiak	szerint	foglalhatóak	össze:	a	vezetők	válaszai	alap-
ján elmondható, hogy 

– a vizsgált szervezetek tolerálják a bizonytalanságot, kockázatvállalók;
– értékként jelenik meg a konfliktusok felvállalása, a környezeti változásokra való 

nyitottság;
– a vezetés fókusza az elért eredményekkel szemben hangsúlyosan a célokhoz 

vezető	út	mikéntjén	van;
– a szervezeti kultúrát a környezeti változásokra való nyitottság jellemzi.

A további nyolc dimenzió esetében nem alakult ki egységes vélemény, illetve 
látható, hogy több tevékenységi kör esetében eltérések, különbségek határozha-
tók meg. Tevékenységi körök szerint ismertetve az eredményeket, az általános jel-
lemzőkön	túl,	a	következő	megállapításokat	tehetjük:

– A kulturális és információs, kommunikációs tevékenységhez sorolt civil 
szervezetek	 esetében	 a	 teljesítménykritérium	 mentén	 történő	 jutalmazás,	
valamint	 a	 hosszú	 távra	 történő	 tervezés	 dimenziókban	 alakult	 ki	 egységes	
vélemény. 

– A sport-, szabadidős és hobbitevékenységhez sorolt civil szervezetek 
esetében	a	vezetés	a	 tagok	közvetlen,	erős	 felügyelete	mellett	 tiszta,	egyér-
telmű	kommunikációt	megvalósító,	a	beosztottakat	támogató	kultúra	jellem-
ző,	 egységes	 véleményként	 a	 kapcsolatorientáció	 és	 az	 erős	 belső	 kontroll	
jelent meg. 

– A környezetvédelmi tevékenységhez sorolt civil szervezetek esetében a 
kapcsolatorientáció jelent meg egységes tapasztalásként: a vezetés tiszta, 
egyértelmű	kommunikációt	megvalósítva	támogatja	a	szervezet	tagjait.	

– Az egészségügyi, szociális tevékenységhez	 sorolt	 szervezetek	 vezetői	
válaszai alapján a munkakörrel való azonosulás, azaz a szervezethez való tar-
tozás szakmai identifikáció mentén meghatározott. 

– A szakmai, gazdasági, jogi tevékenységhez sorolt civil szervezetek ve-
zetői	tiszta,	egyértelmű	kommunikációt	megvalósítva	támogatják	a	szervezet	
tagjait, a szervezethez való tartozás a szakmai identifikáció mentén meghatá-
rozott,	a	szervezeti	működést	a	hosszú	távú	tervezés	jellemzi,	tehát	a	munka-
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körrel	 való	 orientáció,	 a	 kapcsolatorientáció	 és	 a	 hosszú	 távú	 időorientáció-
dimenziókban alakult ki egységes vélemény. 

– A kutatási tevékenységhez sorolt szervezetek esetében az egyéni szabad-
ság,	 a	 függetlenség,	 a	 felelősség	 támogatottsága	 jellemző,	 a	 vezetés	 tiszta,	
egyértelmű	kommunikációt	megvalósítva	támogatja	a	szervezet	tagjait,	a	 ju-
talmazás a teljesítménykritériumok mentén történik. 

Összefoglalva a szervezeti kultúrára vonatkozó eredményeket elmondható, hogy 
az egyes civil szervezetek, bár több értékdimenzióban hasonlóságot mutatnak, jól 
körvonalazódik az adott tevékenységet gyakorló civil szervezetek értékorientációja. 
A	tipológia	és	a	dimenzió	mentén	történő	elemzés	eredményeként	 látható,	hogy	
kialakultak az egyes tevékenységi körökhöz társítható sajátos szervezetikultúra-
értékrendek,	melyek	alapvető	eltéréseket	jelölnek.	

Személyes jellemzők feltárása

A	 szervezeti	 értékrend	 és	 kultúraészlelés	 mellett	 a	 vezetők	 vezetői	 stílusát,	
rezilienciáját és érzelmi intelligenciáját vizsgáltuk. Feltevésünk szerint a szervezeti 
kultúrához kapcsolódó értékek mellett az egyéni sajátosságokban is kimutatható 
a különbség. Korábbi gyakorlatunkat megtartva az eredményeket teljes átlagra vo-
natkoztatva, majd tevékenységi körök szerint csoportosítva ismertetjük.  

Vezetési stílus

A	vezetői	stílus	azonosítására	használt	kérdőív	a	korábban	ismertetett	elméleti	
háttérnek	megfelelően	4	vezetési	stílust	határoz	meg.	A	vezetők	minden	egyes	stí-
lusnál egy-egy pontértéket kapnak aszerint, hogy munkavégzésük során melyiket 
preferálják. Az 5. táblázat szemlélteti az egyes tevékenységi körbe tartozó civil 
szervezetek	vezetőinek	átlagértékeit.	
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5.	táblázat.	A	vezetői	stílusok	tevékenység	szerinti	csoportosítása,	átlagértékek	és	szórás	

 Forrás: Saját kutatás (2020–2021).

A	 civil	 szervezetek	 sajátosságaival	 (bővebben	 Balázs	 2019)	 is	 magyarázható,	
hogy	a	vezetők	válaszai	 alapján	 jellemzően	a	meggyőző	és	az	együttműködő	ve-
zetői	 stílus	 jelenik	 meg	 dominánsan.	 Tevékenységek	 szerinti	 csoportosításban	 a	
következőkben	foglaljuk	össze	az	eredményeket:

– A kulturális és információs, kommunikációs tevékenységhez sorolt civil 
szervezetek	 vezetői	 közül	 kilenc	 fő	 a	meggyőző,	 nyolc	 fő	 az	 együttműködő	
vezetési	stílusra	kapta	a	legnagyobb	pontszámot	–	ebből	három	fő	mind	a	két	
stílusnál azonos pontszámot ért el. 

– A sport-, szabadidős és hobbitevékenységhez sorolt civil szervezetek 
vezetői	közül	nyolc	fő	a	meggyőző,	hét	fő	az	együttműködő	vezetési	stílusra	
kapta	a	legnagyobb	pontszámot	–	ebből	egy	fő	esetében	mind	a	két	stílusnál	
azonos pontszám szerepelt.
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Kulturális és információs, kommunikációs
 tevékenység (N=16) 2,06 5,13 4,38 0,44

Szórás 1,69 2,13 1,82 0,73

Sport-, szabadidős és hobbitevékenység 
(N=14) 0,93 5,5 5,36 0,21

Szórás 1,21 1,79 1,60 0,80

Környezetvédelmi tevékenység (N=11) 1,27 5,55 4,18 1

Szórás 1,19 2,07 1,08 1,18

Egészségügyi, szociális tevékenység (N=9) 0,33 9,33 2,33 0

Szórás 0,50 1,80 1,32 0,00

Szakmai, gazdasági, jogi tevékenység (N=6) 1,67 5,67 3,67 1

Szórás 0,52 1,03 1,37 0,00

Kutatási tevékenység (N=5) 1,8 3,4 6 0,8

Szórás 1,10 2,19 0,00 1,10
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– A környezetvédelmi tevékenységhez	sorolt	civil	szervezetek	vezetői	közül	
hét	 fő	 a	 meggyőző,	 hat	 fő	 az	 együttműködő	 vezetési	 stílusra	 kapta	 a	 leg-
nagyobb	 pontszámot	 –	 ebből	 két	 fő	 esetében	mind	 a	 két	 stílusnál	 azonos	
pontszám szerepelt.

– Az egészségügyi, szociális tevékenységhez	 sorolt	 szervezetek	 vezetői	
egyöntetűen	a	meggyőző	vezetői	stílusra	kapták	a	legmagasabb	értékeket	(9	fő).

– A szakmai, gazdasági, jogi tevékenységhez sorolt civil szervezetek ve-
zetőinél	 is	 a	meggyőző	 vezetői	 stílus	 jelent	meg	 nagyszámban,	 ugyanakkor	
két	vezető	esetében	a	meggyőző	és	az	együttműködő	stílus	azonos	pontszá-
mot kapott.  

– A kutatási tevékenységhez	sorolt	szervezetek	vezetőinél	–	mind	az	öt	ve-
zető	esetében	–	az	együttműködés	kapta	a	legmagasabb	pontszámot.	

Az eredmények összhangban állnak a nemzetközi szakirodalom civil szerveze-
tek	vezetőire	vonatkozó	megállapításaival.	Alátámasztják	a	civil	 szervezetek	veze-
tőit	 jellemző	szolgáló	vezető	koncepciót,	 ahol	 a	 vezető	 szolgálja	a	beosztottakat,	
követőket,	nem	pedig	fordítva.	A	hangsúly	a	másik	kiszolgálásán,	támogatásán,	az	
együttműködésen	van,	ezáltal	ösztönözve	a	beosztottakat	a	személyes,	szakmai	és	
szellemi	fejlődésre	(Greenleaf	1977).	

Érzelmi intelligencia és reziliencia

A	 vezetői	 stílusok	 és	 a	 szakirodalmi	 megállapítások	 alapján	 feltételezhetjük,	
hogy	a	civil	szervezetek	vezetői	átlagosan	magas	rezilienciaértékkel	és	érzelmi	 in-
telligenciával	rendelkeznek.	Mind	a	két	mérőeszköz	esetében	minél	magasabb	ér-
tékeket	kapott	a	válaszadó,	annál	inkább	igaz	rá	az	adott	jellemző.	A	6. táblázat a 
reziliencia- és érzelmiintelligencia-eredményeket szemlélteti. 
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6.	táblázat.	A	vezetők	érzelmiintelligencia-	és	rezilienciaértékei	
(zárójelben a maximális érték) 

Forrás: Saját kutatás (2020–2021).
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Átlag 
(N=61) 3,19 22,02 27,85 36,57 24,87 29,52 20,10 37,38 39,44 38,98 29,48 32,44 31,46 31,54 29,97 35,18

% 80% 73% 80% 81% 71% 84% 80% 83% 79% 78% 74% 81% 70% 70% 75% 78%

Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (N=16)

Átlag 
(N=61) 3,15 21,94 28,25 34,13 23,56 30,5 20,56 36,38 38,19 38,44 29,5 32,56 31,25 31,13 27,25 35,5

% 79% 73% 81% 76% 67% 87% 82% 81% 76% 77% 74% 81% 69% 69% 68% 79%

Sport-, szabadidős és hobbitevékenység (N=14)

Átlag 
(N=61) 3,14 23,07 29,57 37,21 24,64 28,71 20,57 37,14 38,57 38,86 30,29 32,79 31,79 29,43 30,29 34,86

% 79% 77% 84% 83% 70% 82% 82% 83% 77% 78% 76% 82% 71% 65% 76% 77%

Környezetvédelmi tevékenység (N=11)

Átlag 
(N=61) 3,24 19,55 28,27 37,45 24,45 31,36 20,64 40,18 41,82 39,45 28,18 32,27 31,00 29,45 31,36 36,91

% 81% 65% 81% 83% 70% 90% 83% 89% 84% 79% 70% 81% 69% 65% 78% 82%

Egészségügyi, szociális tevékenység (N=9)

Átlag 
(N=61) 3,13 23,00 28,00 37,00 26,00 27,67 21,00 38,67 42,33 40,00 28,33 32,33 31,67 35,33 30,67 35,33

% 78% 77% 80% 82% 74% 79% 84% 86% 85% 80% 71% 81% 70% 79% 77% 79%

Szakmai, gazdasági, jogi tevékenység (N=6)

Átlag 
(N=61) 3,33 21,00 26,33 39,00 26,67 28,67 21,67 38,00 39,00 40,33 31,00 34,00 31,67 39,00 31,00 34,00

% 83% 70% 75% 87% 76% 82% 87% 84% 78% 81% 78% 85% 70% 87% 78% 76%

Kutatási tevékenység (N=5)

Átlag 
(N=61) 3,32 24,2 22,4 37 26,4 29 12,6 32 36 36,6 30,2 29,8 31,6 27,6 32,2 32,4

% 83% 81% 64% 82% 75% 83% 50% 71% 72% 73% 76% 75% 70% 61% 81% 72%
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A	vizsgálatba	bevont	személyi	jellemzők	közül	a	reziliencia	esetében	a	civil	szer-
vezetek	 vezetői	 átlagosan	magas,	 3,14–3,33	 közötti	 értékeket	 értek	 el	 (79–83%).	
Összehasonlítási	alapként	egy	magyar	vizsgálat	említhető,	melyet	tanulók	körében	
végeztek,	és	465	fő	válasza	alapján	2,8-as	átlageredményt	(70	%)	mutattak	ki	(Far-
kas–Orosz 2015). 

Az érzelmiintelligencia-eredmények ismertetését a teljes minta átlagához vi-
szonyítva tevékenységkörök szerint végezzük, kiemelve az átlagosan magas és 
alacsony értékeket (táblázatban szürkével jelölve), hangsúlyozva a tevékenységi 
csoportok	 közötti	 eltéréseket.	Megjegyzendő,	 hogy	 a	 pedagógusok	 (N=572)	 ér-
zelmiintelligencia-mintázatához	 viszonyítva	 a	 civil	 szervezetek	 vezetői	 átlagosan	
magasabb értékekkel rendelkeznek (vö. Balázs 2015).

– A kulturális és információs, kommunikációs tevékenységet	végző	veze-
tők	két	 tényezőben	térnek	el	az	átlagtól	negatív	értékben:	az	önbecsülés	és	
függetlenség	tényezőkből	itt	található	a	két	legalacsonyabb	érték.	 	

– A sport-, szabadidős és hobbitevékenységhez sorolt civil szervezetek 
vezetői	éntudatosságban	kiugróan	magas	értéket	mutattak	a	többi	vezetőhöz	
képest. 

– A környezetvédelmi tevékenységhez	sorolt	civil	szervezetek	vezetői	maga-
biztosságban	 átlagosan	 alacsony,	 önmegvalósításban,	 társas	 felelősségválla-
lásban, interperszonális viszonyban és rugalmasságban kiugróan magas ered-
ményeket értek el. 

– Az egészségügyi, szociális tevékenységhez	sorolt	szervezetek	vezetőit	ala-
csony önmegvalósítással és magas interperszonális viszonnyal lehet megkü-
lönböztetni	a	többi	vezetőtől.	

– A szakmai, gazdasági, jogi tevékenységhez sorolt civil szervezetek veze-
tőinél	az	önbecsülés,	a	valóságészlelés,	 valamint	a	problémamegoldás	mutat	
az átlagtól jóval magasabb értéket.  

– A kutatási tevékenységhez	sorolt	szervezetek	vezetőinél	az	átlaghoz	viszo-
nyítva	jellemzően	alacsony	érzelmiintelligencia-értékeket	találunk.	Egy	ténye-
zőben	értek	el	kiugróan	magas	értéket,	ez	a	magabiztosság.	

A	vezetők	személyes	jellemzőinek	vizsgálati	eredményeiből	is	kitűnik,	hogy	a	te-
vékenységi körök mentén való elemzésnek releváns hozadéka van. Látható, hogy a 
különböző	tevékenységi	körökhöz	sorolt	civil	szervezetek	vezetői	egyéni	jellemzők	
mentén	is	elkülöníthetőek.	Ki	kell	emelni	a	kutatási tevékenységet és a környe-
zetvédelmi tevékenységet	 folytató	 szervezetek	 vezetőit,	 ahol	 a	 legmarkánsabb	
különbségek mutathatóak ki. 
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Következtetések, összegzés

Ahogy	azt	a	bevezető	gondolatokban	is	megfogalmaztuk,	jelen	tanulmány	célja	
a	civil	szervezetek	vezetőinek	szervezet-	és	szociálpszichológiai	elemzése,	az	elté-
rő	tevékenységeket	folytató	civil	szervezetek	közötti	különbségek	feltárása,	 illetve	
azon	vezetői	szociálpszichológiai	jellemzők	kimutatása	volt,	amelyek	hozzájárulnak	
a	civil	szervezetek	fenntartható	működtetéséhez.

A	kutatásból	nyert	adatok	és	értelmezésük	olyan	vezetői	 jellemzőket	határoz-
nak meg, amelyek reflektálnak a civil szervezetek szervezeti sajátosságaira, fel-
hívják	a	 figyelmet	a	vezető	és	a	szervezeti	működés	összhangjának	fontosságára.	
Összefoglalva az eredményeket, a civil szervezetek tolerálják a bizonytalanságot, 
kockázatvállalók, értékként jelenítik meg a konfliktusok felvállalását, a környezeti 
változásokra való nyitottságot. A szervezeti kultúrát a környezeti változásokra való 
nyitottság jellemzi. A vezetés fókusza az elért eredményekkel szemben hangsúlyo-
san	a	célokhoz	vezető	út	mikéntjén	van.	A	vezetői	stílusoknál	az	együttműködés	és	
a	meggyőzés	jelent	meg	dominánsan.	A	vezetők	reziliencia-	és	érzelmiintelligencia-
értékei korábbi más területeken készült vizsgálatokhoz (Balázs 2015) hasonlítva is 
átlagosan	magas	eredményeket	mutatnak.	Mindemellett	az	eredmények	megerő-
sítették azon felvetésünket, hogy az egyes tevékenységek mentén csoportosított 
civil	szervezetek	vezetői	a	szervezeti	kultúra	észlelése,	valamint	az	egyéni	sajátos-
ságok	mentén	is	megkülönböztethetőek	egymástól.	Láthattuk,	hogy	a	vezetői	stí-
lus	vonatkozásában	a	vezetők	hasonló	eszközkészlettel	gazdálkodnak,	függetlenül	
attól, hogy mely tevékenységi körben végzik gyakorlatukat. 

Bár eredményeinket a civil szervezetek szervezeti sajátosságaira, szociálpszicho-
lógiai jelenségvilágára vonatkozó hazai vizsgálatokkal nem áll módunkban össze-
hasonlítani,	 a	 hazai	 civil	 szervezetek	 funkcióit,	 működési	 környezetét,	 kihívásait	
taglaló munkák (Bartal 2004; Kuti 1998 – idézi Nárai 2004) a civil szervezetek veze-
tőitől	olyan	készségeket	és	képességeket	várnak	el,	 amelyek	meglátásunk	szerint	
összhangban	állnak	jelen	vizsgálat	eredményeivel.	Előrevetítik,	hogy	a	vezetői	tiszt-
séget	 betöltő	 személyek	magas	 érzelmi	 intelligenciával	 és	 rezilienciaértékkel	 ren-
delkeznek. Az általuk vezetett szervezetben a támogató kultúrát preferálják, míg 
a	vezetést	a	rugalmasság,	az	együttműködés	és	a	szolgálatkészség	(vö.	Greenleaf	
1977) jellemzi.

A	 tanulmány	 értékelésével	 kapcsolatban	 kiemelendő,	 hogy	 nincs	 tudomásunk	
olyan	munkáról,	 amely	 a	magyarországi	 civil	 szervezetek	 vezetőinek	 sajátosságait	
az általunk alkalmazott szempontok mentén vizsgálta volna. A munkánkban elem-
zett	vezetői	csoport	eredményeinek	értelmezésénél	meg	kell	említeni,	hogy	a	teljes	
minta nagysága megkívánja egy, a jelen tanulmányban érintett mintánál nagyobb 
populáció	vizsgálatát.	Az	általunk	közölt	eredmények	a	minta	méretéből	adódóan	
elsősorban	 iránymutatóak.	 Eredményeink	 további	 hipotézisek	 megfogalmazására	
kínálnak	lehetőséget,	valamint	a	civil	szervezetek	vezetőit	érintő	szervezet-	és	szo-
ciálpszichológiai hazai kutatások hiányosságaira hívják fel a figyelmet. 
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Jegyzet

1 A civil szervezet és nonprofit szervezet kifejezéseket jelen tanulmány szinonimaként kezeli.

Fotó/Halász Iván



Társadalom és állam

Civil Szemle 2021/4. 75Civil Szemle 75

According to the latest official data released by the Central Statistical Office, 
in 2019 a little less than 61,000 non-profit organizations operated in Hungary, of 
which 34,000 were associations, 19,000 foundations and the remaining 8000 other 
types of organizations (non-profit companies, chambers, etc.). Over the past 5 
years, the total number slightly decreased by about 1,200 entities. 

Civil society organizations (CSOs, associations and foundations) pursuing cul-
tural, sports, and leisure activities are the most prominent, each accounting for 
15–16 percent of the total, while 13 percent of CSOs focus on education and 9 
percent on providing social services. Only about 500 organizations are engaged 
in the fields of human and fundamental rights. App. 20 percent of all CSOs have 
public benefit status2.  

Following the years after the transition in 1989-90, Hungarian civil society grew 
and developed rapidly, however, after the turn of the millennium, this progress 
slowed down, as the sector became stabilized, or, as it may be argued, stagnat-
ing by the mid-2000’s. This was accompanied by an ‘eclectic’ development in the 
legislative environment, showing a lack of strategic vision for civil society by the 
state (Kákai 2020), 

More recently, however, the trend of shrinking civil space became apparent. 
Hungarian CSOs have been operating in an increasingly hostile environment for 
the past 7–8 years, as shown – among others by the downward trend of the 

shrinking Civil spaCe in hungary, 2016–20 
– trends and CharaCteristiCs1

Veronika Móra–András Kádár–András Léderer
–Áron Demeter–Stefánia Kapronczay
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USAID CSO Sustainability Index (Móra et al. 2016, 2017, 2018, 2019) in all aspects, 
including its legal environment, financial viability and advocacy. CIVICUS Monitor 
now ranks civil space in Hungary as “obstructed”. 

Figure 1. CSO Sustainability Index Hungary, 2005–2020

Comment: 1 to 7 scale, with 1 indicating enhanced, 7 indicating impeded sustainability. 

Source: https://csosi.org/?region=EUROPE.

At the same time, as other research has shown these developments and trends 
affected different segments of civil society differently: CSOs engaging in areas that 
are viewed as political, e.g. human rights, were more seriously impacted than those 
active in depoliticised fields e.g. culture or leisure, evidenced in changes both in the 
number	of	organisations	and	 their	 incomes	 (Gerő–Kerényi	 2020).	 These	changes	
within the civil sector are strongly influenced by the external conditions, especially 
the legal and financial environment created by the state. In this review we describe 
the significant events and actions by state actors vis-à-vis civil society that received 
attention over the past years, grouping them in five main clusters:
1. the funding structures
2. the Government’s and state authorities’ lack of engagement with CSOs
3. the vilification and stigmatization of CSOs
4. the targeted harassment of certain CSOs
5. the restrictive legal amendments adopted in the past years as described below.

By listing the concrete cases and examples, we can reveal which types of CSOs 
have been the most affected, and whether the cases can be viewed as isolated, 
individual incidents or rather represent a systemic approach. Also, by clustering the 
cases we aim to provide a better structured picture of the factors contributing to 
shrinking civil space in Hungary. 

In the review, we focus on the developments of the past five years, as events 
that took place prior to 2016 received much previous attention and publicity. We 
also do not address civic response, as this would be a subject of a separate discus-
sion. The research is primarily based on the review of relevant legislation, reports 
and communiques of affected CSOs and media coverage. 
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Funding

Again, according to official statistics, the total income of associations and foun-
dations in 2019 was 900 billion HUF (€2.6 billion) with 8 percent increase com-
pared to 2018. Around 41 percent of this total comes from public funding sources; 
23 percent from private ones, including international donors; 26 percent from 
CSOs’ own income, including membership fees; and 8 percent from business ac-
tivities. However, this income is very unevenly distributed across the sector, with 
more than 70 percent of all CSOs operating on an annual budget less than 5 mil-
lion HUF (~$16,670), and only 7 percent having an annual income over 50 million 
HUF (~$166,700).

While public funding constitutes an important share of CSOs income, the distri-
bution and award of such funds in the last decade has been shown to lack trans-
parency and be politically biased against independent organizations. Information 
on funding provided by various chapters of the public administration is scattered 
around the agencies, difficult to find and to compare in the absence of a central, 
coordinated database. 

The key state funding program supporting the general operation of CSOs, the 
National Cooperation Fund (NCF) distributed HUF 7.7 billion (app. $26.5 million) in 
2020, and HUF 5.5 billion (app. $18.3 million) in 2019, and using this amount pro-
vided small grants to 8 to 12,000 organizations annually. However, decision-making 
in the NCF is strongly dominated by the national government: two-thirds of the 
members of its bodies (the so-called colleges and the NCF council) are appointed 
by the government – replacing the earlier system in effect before 2012 where the 
majority of the members were elected CSO representatives. The first chairman of 
the NCF Council (between 2013 and 2016) was the leader of the so-called Civil Co-
operation Forum, an organization known for its outspoken support to the govern-
ment and as an organizer of the ‘Peace Marches’, while the current chairwoman 
is a vice-president of the State Treasury. While the NCF website is not quite user-
friendly and it is rather difficult to find aggregated data on the grants, investigative 
journalists (Átlátszó 2012) have earlier shown how NCF funding is biased towards 
organizations founded and/or led by local functionaries of the leading government 
party (while there is no newer systematic data available, anecdotic evidence shows 
that this situation has not changed over the years). At the same time, organiza-
tions engaged in politically sensitive areas such as human rights, gender, LGBTI 
issues, anti-corruption, etc., while not expressly barred from applying for support, 
report that their proposals are regularly rejected. CSOs are usually not eligible to 
be the primary applicants for EU Structural Fund3 grants which are distributed by 
the government, but can only participate as partners of municipalities, churches, 
or state bodies – experience shows that only ‘loyal’ organizations (i.e. not critical 
of government policies) are usually included in such consortia.
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In 2020, while CSOs were at the forefront of providing support to social groups 
most affected by the crisis stemming from the coronavirus pandemic (by provid-
ing food aid, supporting digital education, disseminating information and legal 
aid, among others), the government opened no additional funding sources to 
civil society. On the contrary, some existing sources were cut back and – despite 
promising government statements – CSOs were even left out of the furlough 
(‘kurzarbeit’) schemes designed to help retain employees through the lockdown 
(Csurgó 2020).

Under these circumstances, independent CSOs, especially rights-based ones are 
still strongly dependent on international philanthropic and institutional donors – 
which are vilified and stigmatized by the government (see below). 

Advocacy & civic dialogue

The traditional channels of CSO advocacy – both formal (such as consultative 
bodies and processes) and informal (petitions and signature collections) – ceased 
functioning years ago. While legislation provides for public participation in law 
making (Art. Articles 1 and 8(1)-(2), Act CXXXI of 2010), in practice decisions are 
often made behind closed doors, without any involvement by the affected stake-
holders. Public consultation is obligatory in case of laws prepared by ministers, and 
should involve publishing the bills online before they are submitted to the Parlia-
ment for the public to comment on them. The governing majority has regularly 
circumvented this rule by submitting significant bills by governing party MPs or 
parliamentary committees (e.g. the Bill on the Constitutional Court). E.g. in No-
vember 2020, the Minister of Justice submitted to the Parliament a bill to amend 
the Fundamental Law, the constitution of Hungary without subjecting it to prior 
public consultation (HHC 2019). In 2020, the Parliament adopted 159 government-
submitted laws.4 Of these, only one was published for commenting on the govern-
ment’s dedicated webpage (in addition to 4 government decrees or regulations).5 
By law, comments should also be published, with the reasons for rejecting them 
(Art. 11(1), Act CXXXI of 2010), but in reality, this never happens. 

Targeted consultation with affected stakeholders is not without problems ei-
ther, as they are often given only a very short timeframe to submit their com-
ments: e.g. a trade union was asked by a ministry on 9 April 2020 to comment 
by 14 April (over the Easter holidays) on a Bill transforming the status of certain 
public sector employees (Szurovecz 2020). Another similar case concerned the 
plans to re-organise the research institute network of the Hungarian Academy of 
Sciences, when the institution received the draft with only a few hours to submit 
their opinion about it. A tell-tale example of how the government generally treats 
dialogue was the case of an online consultation on the national climate strategy in 
late 2019, which consisted of a very basic questionnaire published on the govern-
ment’s website without any promotion and with a short deadline. 
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After a news portal found out about it, almost 200,000 people completed 
the survey in a few days. When asked about this, government officials effectively 
admitted that they were not interested in the results but had only conducted the 
survey because it was compulsory under EU law (Herczeg 2019). Also, unlike during 
the previous cycle of Universal Periodic Review (of the UN Human Rights Council), 
this time the government made no efforts to involve CSOs in the reporting – in 
fact, there is absolutely no mention of the third cycle on the relevant governmental 
website.

Participation is obstructed through other measures as well. E.g. the government 
often declares questionable measures and investments by decree to be of “nation-
al strategic importance,” thereby legally completely exempting them from public 
oversight or control – a recent example is that of a contested industrial investment 
planned in Göd (Govt. Decree 114/2016), a small town near Budapest, which drew 
much popular protest. Another example was the creation of the Central European 
Press and Media Foundation (KESMA) in 2018, which merged 476 media outlets un-
der one umbrella including, among others, all regional print daily papers and radio 
stations. The Competition Authority was prevented from investigating the fusion 
by a governmental decree declaring the deal of “national strategic importance in 
the public interest” (HCLU 2019).

Authorities also obstruct public access to information, a precondition of mean-
ingful participation by regularly denying freedom of information requests and 
disclosing data only after a court ruling requiring that they do so (this was e.g. 
how Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) was able to obtain disaggregated data 
on the prevalence of hospital infections 2017), or by demanding excessive “cost 
recovery” (in some cases more than $1,000 was sought for a few pages). 

In some other instances, public schools cancelled Amnesty Hungary’s human 
rights education workshops and events despite that earlier the same school had 
no issue whatsoever to host them. The cancellations came after a series of on-
going political attacks regarding the education programme coming directly from 
government figures or indirectly via pro-government media outlets. Teachers and 
headmasters reasoned that facilitating Amnesty’s education activities in their 
schools might bring unwanted attention from state officials who are in charge of 
the schools’ budget and appointment of the headmasters and could potentially 
lead to repercussions.

In late 2016, the government left the Open Government Partnership (OGP) ini-
tiative (which it joined in 2012), when facing compliance procedures stemming 
partly from the lack of meaningful collaboration with civil society on matters re-
lated to open governance (tangentopoli 2016). 

Petitions, open letters and similar tools are routinely ignored and left unan-
swered by the government, even if supported by as much as 100,000 people. In 
2019, the new Commissioner for Fundamental Rights (the ombudsperson) was ap-
pointed by the President of Hungary without any consultation whatsoever despite 
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CSOs’ request (HHC 2019). In November 2020, again without prior public consulta-
tion, the Committee on Justice Affairs of the Parliament proposed to dismantle the 
independent Equal Treatment Authority. Despite public opposition and protest by 
CSOs working on relevant areas, the governing majority went ahead with the plan 
without entering into any dialogue (Civilizáció 2020). At the same time, anyone – in-
cluding CSOs – publicly expressing opinions or criticism on policy matters is imme-
diately labelled as “political,” “oppositional,” or even “foreign agents” (see below).

Under these circumstances CSOs’ advocacy efforts rarely bring results: the few 
successful cases involved multi-year concentrated campaigning, broad coalitions 
and popular mobilization. A recent case in point was the 5-year long campaign to 
increase the home-care benefits the state pays persons raising severely disabled 
children or taking care of relatives at home – a pittance far below the minimum 
wage – coordinated by a group of mothers in the association Lépjünk, hogy 
léphessenek! with support from a broader coalition of various platforms. Using 
community organizing tactics, they collected more than 50,000 signatures on- and 
offline, bombarded the Ministry of Human Resources with petitions, and staged 
several protests in front of the parliament. Despite being accused in the pro-
government press of being “Soros agents,” they finally reached their primary goal 
in fall 2018, securing a dramatic increase in benefits. However, other massive cam-
paigns in issues where the political stakes were higher could not achieve similar 
successes.

Vilification & stigmatization of CSOs

Coordinated denigration and smear campaigns against independent CSOs led 
by key governmental figures has been a recurring feature with higher or lower in-
tensity throughout the past decade. Especially organizations engaged in the areas 
of human rights, anti-corruption, refugees, gender and LGBTI have been named as 
“agents not serving the interest of the nation”, “mercenaries” or “members of the 
Soros network” (referring to philanthropist George Soros). Some examples from 
early 2017 include: 
– „These organisations must be pushed back by all means, and I think cleared 

away.” (Szilárd Németh deputy speaker of the FIDESZ parliamentary group, HVG 
2017)

– „Hungarian voters need to know if organisations using foreign funding want 
to exert influence in Hungary.” (Lajos Kósa speaker of the FIDESZ parliamen-
tary group, FT 2017)

– „And these organisations, they all unambiguously take position against 
the Hungarian government and the migration policy supported by the 
Hungarian people, then we cannot hesitate longer, and I said transparency 
must be enforced.” (Viktor Orbán Prime Minister, Index 2017)
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In early 2020, the judgment in the Roma education segregation case in 
Gyöngyöspata was used by governing party politicians not only to fuel anti-Roma 
sentiments, but also to attack the human rights CSO that assisted plaintiffs in the 
lawsuit:
– On 15 January 2020, a Fidesz MP said at a press conference that local Roma had 

been “incited” by an organisation funded by George Soros, adding that „because 
for money and power they are even capable of completely upsetting the 
life of a settlement and creating terrible tensions” (Bordács 2020).

– On 17 January 2020, in his weekly radio interview, the Prime Minister said: “An un-
fortunate judicial verdict has been handed down, and if we look at who is 
behind it, it will be seen that the Soros network is behind it. I see this as 
a provocation” (NYG 2020).

Another issue used for trying to discredit human rights defenders was the 
governing party launching a political campaign against compensations for prison 
overcrowding also in early 2020, aimed at discrediting (e.g. through the use of the 
term “prison business”) detainees launching compensation procedures, their legal 
counsels,	and	detainees’	rights	advocates	(Győry	2020).	On	15	May	2020,	the	Sec-
retary of State of the Justice Ministry said in an interview: “the prison business 
is the business of the pseudo-civil rights defenders and lawyers most of 
whom can be clearly linked to the political left and the Soros-organizations 
[…]. This […] submission [by the HHC to the CoE Council of Ministers] was 
obviously written so that their master [i.e. George Soros] would stroke their 
little heads, like in the transit zone cases” (Kovács 2020). 

The government’s communication also clearly divides the civil sector into 
“good” and “bad” organizations – the former meaning those who limit them-
selves to traditional charitable and recreational roles, while the latter encompasses 
all that speak up, voice concerns and criticism (thereby also sending a message 
about what the government deems as appropriate activities and engagement for 
civil society).

The government’s think-tank Századvég Foundation even sustains an ‘NGO-
radar’ publishing information on the alleged influence of the “Soros organizations” 
in Hungary, naming a dozen leading CSOs. 

The government’s message is amplified by its media conglomerate composed 
of the public broadcaster and a huge array of outlets organized under the Central 
European Media and Press Foundation (KESMA) since 2018 (Bátorfy 2020). These 
regularly publish completely unfounded or misleading news about individual CSOs 
– most often HCLU, HHC  and Transparency International-Hungary. Civil College 
Foundation, a capacity building and training organization was picked out for sus-
taining a “secret” activist trainer camp in Kunbábony (Zubor 2017). Sometimes 
even seemingly “innocent” organizations, e.g. WWF-World Wide Fund for Nature 
or the mothers of disabled children (see above) can become similar targets if they 
happen to speak up on public matters. 
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The attacked CSOs are rarely (or never) given the chance to present their views 
and their position in the same outlets, and can only defend themselves in courts. 
Several of them won numerous libel and slander cases against these media outlets 
and governmental spokespersons (HHC 2018b), obligating them to publicly retract 
their statements or apologize as well as to pay material compensation. 

A case in point is the lawsuit the HHC launched against the government be-
cause in a so-called “national consultation” – a set of manipulative questionnaires 
distributed by the government to every Hungarian household – one of the ques-
tions damaged the CSO’s reputation. Point 5 of the questionnaire sent out in 2017 
stated, among others, that the Helsinki Committee protects immigrants involved 
in illegal activities and thus supports illegality. In addition to acknowledging the 
infringement, the civil rights activists asked the court to oblige the government 
to express its apology in an official statement and pay damages. Eventually in 
November 2019, the Kúria ruled that the Hungarian Government’s 2017 national 
consultation questionnaire contained false allegations and damaged the HHC’s 
reputation (HHC 2019b). 

In the same questionnaire, Amnesty International was portrayed “as another 
Soros-organisation” which is campaigning for the release of Ahmed H. a Syrian 
national who “attacked the police of Hungary protecting the border by throw-
ing stones” and that “Amnesty requests Hungary to pay a compensation”. While 
AI was campaigning in the case of Ahmed H., the CSO’s point was that he was 
wrongfully charged with terrorism and the organisation never requested any com-
pensation. Additionally, at the time of the publication of the “national consulta-
tion” Ahmed H. was not convicted.

While leading human rights CSOs are able to defend themselves in the face of 
such attacks, these have a marked chilling effect especially on the smaller, weaker 
organizations operating in rural contexts where the dependence on the local pow-
ers that be is much stronger than in urban centres. By now, many of these organi-
zations have become reluctant to speak up, to advocate. Instead, they distance 
themselves from the targeted groups or anything that can be construed as “politi-
cal”, and refuse to enter into cooperation or joint action (Ökotárs 2019). 

Harassment & attacks against CSOs

While the direct harassment of CSOs obstructing their everyday operation and/
or attacks on their staff either by government agencies or private persons remains 
rare, several such cases occurred over the past years, sending warning signals to 
the broader civil sector. The UN Reprisals Report sadly features Hungary in all of its 
volumes since 2018.

In 2017, Open Society Foundations launched two multi-year regional civic capac-
ity and community building programs in South-western and North-eastern Hun-
gary, coordinated by the Power of Humanity Foundation (Pécs) and the Association 
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of Alternative Communities (Debrecen), respectively. Both organizations suffered 
smear campaigns in local and social media, whipped up by the local mayors of the 
governing party. In Pécs, the municipal assembly passed a resolution requesting the 
public not to provide space or cooperation to the Power of Humanity Foundation, 
and as a result they were denied the lease of offices in a municipally-owned build-
ing. The foundation challenged the resolution in court and won the case in 2019 
(Power of Humanity 2019). In Debrecen, a project supported from EU Structural 
Fund sources implemented by the Association of Alternative Communities was 
inspected by the program’s managing authority, and while initially they only found 
smaller errors, a repeated inspection resulted in the cancellation of the grant con-
tract, and the association was obligated to repay the total amount of 25 million 
HUF (app. $83,330).

In the 8th district of Budapest, Aurora, another community centre that also 
houses a number of CSOs and provides space for events on topics ranging from 
housing to drug use to issues affecting the LGBTI community, has been the target 
of the local mayor for several years. He used various tools and tactics in an attempt 
to close the centre down from imposing limits on its opening hours through police 
raids of events to trying to buy the privately-owned building that the centre leases. 
In 2019, a group of right-wing extremists intruded an event held in the centre, and 
burned a rainbow flag, while the police stood passively by. Later, the Metropoli-
tan Court found this passivity of the police unlawful (HHC 2019c). Another LGBTI 
event, a film screening in Szeged was also disturbed by extremists representing 
the right extremist Our Homeland party (Rényi 2019). 

In	 spring	 2018,	 a	 pro-government	weekly	 ‘Figyelő’	 published	 lists	 of	 the	 staff	
(including clerical employees) of leading human rights and advocacy CSOs, identi-
fying them as members and “mercenaries” of the “Soros network” (Szeretlek Ma-
gyarország 2018). The article was challenged in court by HCLU and the HHC, which 
obligated the weekly to retract and pay compensation to the plaintiffs (Narancs.
hu 2019). In the same year, a Fidesz spokesperson visited the buildings where 
AI-HU, the HHC, and Menedék Association for Migrants were headquartered in 
Budapest, put up stickers reading “immigration supporting organizations,” and 
held impromptu press conferences (Kálmán 2018) smearing the above-mentioned 
organisations. Affected CSOs were not given a chance to react. HCLU successfully 
challenged in court the public broadcaster’s one-sided coverage of this action 
(HCLU 2019).

Another, clearly politically motivated and disproportionate measure was seen in 
fall 2019, when the media authority failed to renew the frequency license of the 
longest-standing Hungarian community radio, Civil Radio (Bozzay 2019), claiming 
breaches of relevant legislation, which turned out to be just smaller irregularities, 
such as not strictly adhering to the proscribed ratio between Hungarian and inter-
national music. 

In November 2019, Népszava, a Hungarian news outlet reported (Horváth 2019) 
that MTVA, the Hungarian government-controlled news agency, in an internal com-
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munication earlier that month ordered its staff not to report on statements from 
Amnesty International and Human Rights Watch. Since then AI’s press statements 
and communications have not been covered by the state media, in sharp contrast 
with their previous practice. AI-HU turned to the Media Council asking them to call 
upon the news agency to stop this unlawful practice and request them to pay a 
compensation. The Media Council rejected Amnesty Hungary’s complaint stating 
that “nobody has the right to request media coverage by the news agency”.

Legal restrictions

The general legal framework of civil society is largely consistent with interna-
tional standards. The Civil Code (Art. 3:63-87, 3:378-40 of Act V. of 2013) regulates 
the key legal forms of organizations – associations and foundations – while the 
Nonprofit Act (Act CLXXV of 2011) provides for the freedom of assembly, public 
benefit status and rules of operation. Under these laws, anyone can register a 
CSO at the administrative courts (by now typically electronically) and the organi-
zations can freely operate. However, current regulation and oversight is placing 
unnecessary administrative burdens on smaller organisations, while the rigorous 
obligations larger organisations have to meet do not necessarily help citizens bet-
ter understand their operations. This is especially the case for organisations with 
public benefit status and those receiving public funding. Such organisations must 
annually and publicly report separately on their accounts and activities, on the 
collection of donations and the use of the 1% personal income tax assignations. 
Already in 2015, Hungarian civil society organisations have proposed changes to 
the system that would better serve transparency and accessibility, but these were 
never discussed by the government (Hidvégi et al 2020). (A growing number of 
CSOs, in addition to meeting all bureaucratic reporting requirements, also provide 
information on their finances in a more accessible manner to foster transparency 
and public trust.) 

In 2017 and 2018, however, three separate pieces of legislation were passed 
both restricting and severely stigmatizing certain CSOs: 
1) Act on the Transparency of Organizations Supported from Abroad, which en-

tered into force in late June 2017 (Act LXXVI of 2017). This law, styled after the 
Russian “foreign agent” law, prescribed that CSOs receiving more than twice the 
threshold for compulsory examination of clients of financial institutions set out 
in the Act on the prevention of money laundering and financing of terrorism 
(Art 6(1b) of Act LIII. of 2017) from non-domestic sources (whether public or 
private) on an annual basis must register with the courts as “foreign funded” 
and use this label on their websites and all publications. At the time of the 
adoption of the law, this threshold was 3,6 million HUF (app. $12,000); in early 
2021 it was, it stands at 4,5 million HUF (app. $15,000). Donors giving more than 
500,000 HF ($1700) must be individually listed in the reports. Non-compliant 
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organizations are subject to sanctions, which – after several steps – may lead to 
fines or even the organization’s dissolution. Faith based and sport associations, 
as well as party and public foundations are exempted. 
The law has already received much international criticism during its preparatory 
phase from, among others, the Council of Europe, OSCE and UN OHCHR. Soon 
after it was passed, the European Commission (EC) launched an infringement 
procedure against Hungary, and dissatisfied with the result, turned to the Court 
of Justice of the European Union (CJEU) which issued its ruling on 18 June 2020 
(C-78/18). This found that the Act, by introducing discriminatory and unjustified 
restrictions was in breach of EU law on several counts, including restrictions on 
the freedom of assembly, the right to privacy, and the free movement of capital 
in the EU. Despite this judgement, the government has not yet taken any step to 
repeal or change until early 2021. Instead, beginning in September 2020, Tempus 
Public Foundation, the national agency managing the EU’s Erasmus+ program in 
Hungary, started requesting its CSO applicants and selected grantees to submit 
declarations stating that they conform with the provisions of the “foreign-fund-
ed” legislation as a compulsory precondition of contracting. Several affected 
organizations publicly protested this measure, calling the attention of the EC as 
well (Power of Humanity 2021). As a result of Hungary’s non-compliance with 
the judgment, the EC sent a letter of formal notice to Hungary on 18 Febru-
ary 2021 to implement the judgment, leaving two months to respond. Should 
Hungary fail to provide a satisfactory answer, the Commission could request the 
CJEU to impose fines on Hungary.

2) On World Refugee Day in 2018, the governing majority6 adopted a legislative 
package dubbed “Stop Soros” by the government that included amendments 
to the Fundamental Law, the Criminal Code and the Asylum Act, among others 
(HHC 2018). The changes targeted individuals and organisations providing as-
sistance to asylum-seekers, and the intimidating amendments to the Criminal 
Code threaten with punishment up to one year in prison those that provide 
legal assistance to asylum-seekers staying in Hungary unlawfully. The absurd 
language of the law is vague and fails to adequately specify what actions merit 
criminal responsibility, making it a perfect tool to intimidate and paralyze CSOs. 
The EC launched an infringement procedure against Hungary over this legisla-
tion as well which is currently pending at the CJEU. The Advocate General of 
the Court delivered his opinion in this case on 25 February 2021, finding, among 
others, that the criminalisation of assistance provided to asylum-seekers violates 
EU law (C-821/19). A judgment is expected in the first half of 2021. 

3) A special tax on immigration (Bill T/625) was introduced as a muzzle law7 on 25 
July 2018. The special, 25% tax must be paid after financial support provided 
for activities that “directly or indirectly aimed at promoting immigration”. This is 
effectively a tax on freedom of speech and freedom of association; the Venice 
Commission of the Council of Europe found it not to meet the criteria of “le-
gality” under Articles 19 and 22 of the ICCPR and the European Convention on 
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Human Rights (COE 2018). Neither the Stop Soros nor the immigration tax has 
been implemented in practice up to this day, as not even the tax authority has 
been able to interpret how and to whom they should be applied. 

Beginning in spring 2020, using the pretext of the coronavirus pandemic, the 
government also introduced legislation curbing certain rights that are necessary 
for an active participation in public life (HHC 2021). Using its authorisation to issue 
decrees that derogate from acts of Parliament, the Government curbed, among 
others, the freedom of assembly and of information. During the lockdown periods, 
a total ban on assemblies has been imposed, making any protest effectively illegal. 
Human rights organizations criticised this blanket ban as disproportionate. (Es-
pecially as certain larger gatherings were permissible, e.g. for religious purposes.) 
Besides, the deadlines for public agencies to respond to freedom of information 
requests were extended from 15 to 45 days, rendering most such efforts obsolete 
in the fast-changing situation (Section 1 of Govt decree 521/2020). 

Summary 

This review describes the main trends and phenomena of the past half decade 
(between 2016 and 2020) affecting the operating space of civil society in Hungary 
in five main areas, and finds relevant developments and cases in each. A number 
of the most significant and illustrative examples are used which – though differ-
ing in their individual gravity and consequences – together outline a systemic and 
wide-ranging deterioration. While the basic preconditions allowing civil society 
organizations to exist and operate (particularly the freedom of association and 
expression) are still guaranteed, in practice a number of deterring factors limit ef-
ficient civic action, especially in terms of engaging in dialogue and participation in 
public matters. Regular smear campaigns spearheaded by leading figures of the 
governing party, occasional attacks and de-funding affected practically all known 
CSOs engaged in ‘political’ or controversial issues such as migration, LGBTQ rights, 
gender, minorities, corruption, drug use and to some extent environment, but also 
advocacy campaigns led by CSOs that received public attention even in areas of 
disability were targeted. This vilification is not limited to national organisations, but 
can be observed locally, too, exerted by municipal leaders of the governing party. 
This all together means that practically any CSO not conforming to the govern-
ment’s central narrative or expressing criticism towards certain public policies can 
(quite unintentionally) become the focus of attacks and harassment. This exercises 
considerable chilling effects on those parts of the sector not directly targeted, as 
they perceive the threat of becoming “bad” organisations and thereby loose fund-
ing, contacts and position vis-à-vis the (local) institutions. (The extent to which this 
perception is justified or not is up for debate and would require further research, 
as practice, especially on the local level is not consistent.) 
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These findings echo the results of research on how the new authoritarian or 
hybrid regimes approach civil society in their attempts to expand their control over 
all segments of public life. Through combined actions in the five areas described, 
they ‘tame’ the less political segments of the sectors, while try to eliminate those 
that are not willing to budge (Kuti 2020) using a variety of tools capable to gener-
ate a loss of credibility, uncertainty and fear among CSOs, leading – in the extreme 
cases	–	 to	 their	 complete	 shutdown	 (Gerő–Kerényi	2020).	But	 in	 the	 light	of	 re-
cent favourable court rulings (both domestic and European), with political willing-
ness on the side of state actors and sustained civic action, there is still room to 
turn this tide. 
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Notes

1 This article is an edited version of the joint submission to the third cycle of the UN Human 
Rights Council’s Universal Periodic Review (UPR) prepared by Ökotárs – Hungarian Environmental 
Partnership Foundation, Amnesty International Hungary, Hungarian Civil Liberties Union, 
Hungarian Helsinki Committee and Power of Humanity Foundation (https://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx).
2 According to Hungarian legislation, CSOs active for more than two years that contribute – 
directly or indirectly – to public tasks, thereby fulfilling the individual and common needs of 
society are eligible to receive public benefit status. PBOs receive some tax benefits, but must 
meet more rigorous transparency criteria. 
3 EU Structural Funds is a collective term for the development support provided by the European 
Union to its Member States. In the 2014–2020 budget cycle, Hungary was allocated a total of 
app. 26,6 billion USD.
4	 Listed	 here	 https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-lekerdezese?p_p_id=hu_parla-
ment_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=nor-
mal&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8
_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_lekerd%3FP_IRALPNEV%3Dki%26P_
T I P%3Dnu l l%26P_CKL%3D41%26P_PARAM%3DI%26P_BDAT_ IG%3D2020.12 .3 1%26P_
FOT IP%3Dnu l l%26P_FOT IP%3DT%26P_BDAT_TOL%3D2020.01.0 1%26P_AT IP%3Dz&p_
auth=QdI1EIht	
5	 Listed	 here	 https://2015-2019.kormany.hu/hu/dok?type=302&year=2020#!DocumentBrowse
and	 here:	 https://kormany.hu/dokumentumtar?categories=2&publishDateGt=2020-01-01&pub-
lishDateLt=2020-12-31&limit_rows_on_page=8&limit_page=0
6 After finishing the manuscript of this article, the Hungarian Parliament finally retracted Act 
LXXVI of 2017 in April 2021, though introduced new provisions which cause concern.
7 The CJEU judgement was eventually passed on 16 November 2021.
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A	felsőoktatási	expanzió	eredményeképpen	nemcsak	széles	társadalmi	csopor-
tok	reprezentánsai	kerültek	be	a	felsőoktatásba,	de	létrejött	egy	hallgatói	létforma,	
melyet speciális életmód, értékrend és magatartásminták jellemeznek. A hallgatói 
lét,	 az	 ún.	 campus-lét	 egyfajta	 elszigetelődést	 jelent	 a	 család	 és	 a	munka	 társa-
dalmától, s akár sikeres, akár kevésbé sikeres tanulmányi pályafutásról van szó, a 
tanulmányok elhúzódása gyakori. Ennek eredményeképpen a fiatal korcsoportok 
egyre nagyobb arányban és egyre hosszabb ideig léteznek ebben a speciális átme-
neti életszakaszban. Eredményes hallgatói szocializáció megvalósulása esetén el-
képzelhető,	hogy	a	hallgató	távolabb	kerül	attól	a	világos,	egyértelmű	céltól,	amely	
pályaválasztását	motiválta.	Ez	a	jelenség	komoly	kihívások	elé	állítja	a	felsőoktatási	
intézményeket. 

Tanulmányunk	 témája	 a	 felsőoktatási	 hallgatók	 karriertudatossága,	 melyet	 a	
középiskola	 utáni	 továbbtanulási	 motivációkkal,	 a	 felsőoktatási	 hallgatók	 egyes	
eredményességi mutatóival, a diákok fizetett munkavállalásával és civil aktivitásával, 
valamint azok motivációival hozzuk összefüggésbe. Kutatási kérdésünk az, hogy 
milyen	tényezők	befolyásolják	a	diákok	karriertudatosságát	a	középiskola	után	és	
az egyetemi évek alatt.

Adatfelvételünk	 lehetőségein	belül	 tanulmányunkban	azokat	 tekintjük	 „beme-
neti karriertudatos” hallgatóknak, akiket a középiskola utáni továbbtanulás során 
erősen	motivált	a	jól	jövedelmező	állás	elérése,	a	könnyebb	munkához	jutás,	illetve

Belépéskori és tanulmányok alatti karriertudatosság 
a felsőoktatásBan

Fényes Hajnalka–Mohácsi Márta–Pusztai Gabriella

Bevezetés
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az elismert foglalkozás szerzése. Az egyetemi évek alatti „folyamati karriertuda-
tosság”	elemei	pedig	egyes	felsőoktatási	eredményességi	mutatók,	valamint	a	kar-
rierépítő	 céllal	 végzett	 fizetett	 munkavállalás	 és	 civil	 aktivitás	 keretében	 végzett	
önkéntes	munkavállalás.	A	karrierépítő	célok	a	jelen	vizsgálatban	azt	jelentik,	hogy	
ha tanulmányaik során a diákok végeztek önkéntes vagy fizetett munkát, azok 
jellege kapcsolódott tanulmányaik jellegéhez, illetve munkavállalásuk motivációja 
a	munkatapasztalatszerzés,	a	kapcsolatépítés,	a	szakmai	fejlődés	és	az	életrajzban	
való megjelenítés.

A	tanulmányban	elsőként	a	karrier	és	karriertudatosság	jelentését	definiáljuk	a	
fiatalok körében, majd a továbbtanulási motivációk típusaival, a motivációkra ható 
tényezőkkel,	 illetve	a	motivációk	humántőke	összefüggéseivel	foglalkozunk.	A	kö-
vetkező	rész	a	 felsőoktatási	eredményességi	mutatókkal	és	az	ezeket	befolyásoló	
tényezőkkel	foglalkozik,	különös	tekintettel	azokra	az	eredményességi	mutatókra,	
melyek	a	későbbi	karriert	segíthetik.	Végül	–	a	szakirodalom	alapján	–	a	diákok	civil	
aktivitásának	és	fizetett	munkavállalásának	motivációit	és	az	azokra	ható	tényező-
ket tekintjük át, melynek során kitérünk a fizetett és az önkéntes munkavállalás fel-
sőoktatási	eredményességre	és	munkaerő-piaci	sikerességre	gyakorolt	hatására	 is.

Empirikus elemzésünkben öt közép- és kelet-európai országot átfogó kér-
dőíves	 kutatás	 (N=2199)	 adatai	 mentén	 elsőként	 klaszterelemzést	 végzünk	 a	
bemenetikarriertudatosság- és a három folyamatikarriertudatosság-index mentén. 
Ezt	 követően	 logisztikus	 regresszióval	 vizsgáljuk	 a	 kapott	 két	 csoportba	 tartozás	
esélyére	 ható	 háttértényezőket	 (nem,	 kor,	 kulturális	 és	 anyagi	 háttér,	 a	 lakóhely	
településtípusa,	 a	képzés	országa	és	 területe,	 végül	 a	diákok	kapcsolati	 erőforrá-
sai).	Ezután	főkomponens-elemzéssel	is	megvizsgáljuk,	hogy	a	négy	index	mentén	
milyen	 attitűdtípusok	 rajzolódnak	 ki,	 és	 a	 kapott	 két	 főkomponensre	 vonatkozó	
hatásokat	lineáris	regresszióval	vizsgáljuk.	A	tanulmány	összegzésében	ellenőrizzük	
hipotéziseinket, megfogalmazzuk konklúzióinkat és policy-javaslatainkat, valamint 
kitérünk az elemzés korlátaira is.

„Bemeneti karriertudatosság” és a továbbtanulási motivációk 

A	karrier	 szó	 szűkebb	értelemben	egy	munkahelyen	belüli	 előrelépést,	 tágabb	
értelemben a munkahelyek közötti mozgást is magában foglalja (Arthur et al. 
2005). Az egyéni, ún. proteinkarrier az egyén értékvilágától és a siker szubjektív 
értelmezésétől	 is	függ	(Hall	1996).	A	fiatalok	karrierterveit	a	középiskola	után	be-
folyásolhatja	a	szűkebb	családi	miliő,	az	anyagi	helyzet,	a	kortárscsoport,	a	közép-
iskolai	 tanárok,	de	a	választott	pályával	elérhető	 jövedelem,	a	munkakörülmények	
és az elhelyezkedési esélyek is (Kazi–Akhlaq 2017; Nimra et al. 2019). Tuckman 
(1974) fogalomhasználatában a karriertudatosság jelentése az, hogy a fiatalok a 
középiskola utáni továbbtanulás során figyelembe veszik az adott végzettséggel 
(diplomával)	elérhető	jövedelmeket	és	karrierlehetőségeket	is.
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Tanulmányunkban tehát a fiatalok továbbtanulási motivációit kapcsoljuk össze 
a karriertudatosság fogalmával. Pires (2009) a továbbtanulási motivációk három 
típusát	különböztette	meg.	A	belső	motivációk	közé	sorolta	a	tudásba	vetett	hitet,	
a tanulás örömét, a társas kapcsolatok építését és végül a szakmai motivációkat, 
mely	utóbbihoz	tartozik	a	karrierépítés	és	a	kompetenciafejlesztés	 is.	Külső	moti-
váció lehet gazdasági (pl. protekció egy jó munkahely szerzéséhez) vagy a család, 
szülők,	 barátok,	 munkahely	 külső	 nyomása	 vagy	 kényszere.	 Végül,	 származékos	
motiváció	 az	 unaloműzés	 és	 a	munkába	 állás	 elkerülése	 a	 továbbtanulás	 által.	 A	
karrierépítő	motiváció	 tehát	egy	belső	motiváció,	 amely	 Tuckman	 (1974)	nyomán	
kapcsolódik	az	emberitőke-modellhez	(lásd	Mincer	1958;	Schultz	1971;	Becker	1994)	
is, hiszen a továbbtanulási döntésben szerepet játszik, hogy az adott diploma mek-
kora	bérelőnnyel	jár	a	középfokú	végzettséghez	képest,	illetve	mennyivel	nagyobb	
a	későbbi	állás	társadalmi	presztízse.	Tanulmányunkban	a	„bemeneti karriertuda-
tos hallgatók”	a	továbbtanulás	során	az	emberitőke-modell	jóslatát	(a	diplomával	
szerezhető,	 jól	 jövedelmező	állás,	a	könnyebb	elhelyezkedés	és	az	elismert	 foglal-
kozás	szerzése)	veszik	elsősorban	figyelembe.

Ha	a	karriertudatosságra	ható	háttértényezőket	tekintjük,	Thompson	és	Subich	
(2006)	eredményei	szerint	a	kedvezőbb	társadalmi	hátterű	diákok	a	fenti	értelem-
ben	 karriertudatosabbak,	 Connor	 és	 szerzőtársai	 (2004)	 szerint	 a	 karriertudatos-
ságra hatással van a diák neme és etnicitása is. Mohácsi és Fényes (2020) regresz-
sziós eredményei – akik a továbbtanulási döntéskor mutatkozó karriertudatosság 
mellett a diplomaszerzés melletti kitartást is vizsgálták – azt mutatják, hogy ha az 
apa	iskolázottabb	és	a	család	jobb	anyagi	helyzetű,	ez	a	két	tényező	együttesen	in-
kább	a	nőkre,	továbbá	a	falusi	származásúakra,	a	gazdasági	képzésekben	tanulókra	
jellemző,	és	nem	jellemző	a	pedagógia	vagy	humán	szakok	tanulóira.	

Eredményességi mutatók a felsőoktatásban 

A	 felsőoktatás	 funkcionális	 átrendeződése	 (Castro–Levy	 2001)	 következtében	
diverzifikálódott	annak	célrendszere,	s	ez	megsokszorozta	a	korábban	egyértelmű	
célokat	is.	Ennek	eredményeképpen	a	tömeges	felsőoktatás	világában	kevéssé	tisz-
tázott a hallgatói eredményesség fogalma is. A kudarcminimalizáló megközelítés a 
hallgatói sikertelenség, a lemorzsolódás, a bukás, a tanulmányi célokból vagy a saját 
intézményből	 való	 kiábrándulás	 ellentéteként	 ragadja	meg	 a	 fogalmat.	 Az	 ered-
ményesség pozitív megközelítése szerint a hallgatói eredményesség taxonómiája 
kiindulhat	 a	 felsőoktatás	 viszonyrendszerén	 belülről	 (Pusztai	 2015),	 vagy	 támasz-
kodhat	külső	vonatkozási	rendszerekre.	A	felsőoktatási	pályafutás	ún.	belső	muta-
tói	szerint	eredményességnek	tekinthető	a	sikeres,	vagyis	a	személyes	karriertervek	
szerinti	belépés	az	egyes	felsőoktatási	szintekre,	a	bennmaradás,	a	szintek	közötti	
továbbhaladási aspiráció vagy annak sikere, a vizsgaeredmények, a képességek  – 
bemenet	 és	 kilépés	 közötti	 –	 fejlődése,	 sőt	 a	 tanulmányok	 iránti	 elkötelezettség,	
az	akadémiai	normáknak	megfelelő	hallgatói	munkavégzés	(tanulás)	is	(Klein	et	al.	
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2005;	Tinto	2006;	Banta–Pike	2007).	A	hallgatói	eredményesség	külső	mutatói	az	
állami vagy a piaci munkahelyen való sikeres elhelyezkedés, a munkahelyi beválás, 
a	munkaadók	által	 keresett	munkaattitűdökkel	 való	 rendelkezés	 (Pusztai	2014).	A	
hallgatói	évek	alatt	nyújtott	teljesítmények	alapján	a	külső	eredményességre	nehéz	
előrejelzéseket	megfogalmazni,	hiszen	nem	tudni,	hányan	helyezkednek	el	a	kép-
zettségüknek	megfelelően,	mennyire	 végzik	majd	 jól	 a	munkájukat,	 beváltják-e	 a	
munkaadók várakozásait. 

A	felsőoktatási	intézmények	munkájának	értékelése	miatt	szükséges	a	hallgatók	
felsőoktatáson	belüli	eredményességi	mutatóit	vizsgálni.	A	hallgatói	önjelentésekre	
építő	NSSE-kutatás1	a	hallgatók	tanulásban	való	aktivitására	és	a	saját	fejlődésükről	
alkotott önértékelésére alapozva határozza meg, hogy a hallgató mennyi munkát 
fektet a tanulásba és a tanórai részvételbe (Klein et al. 2005). Mások úgy vélik, 
hogy	 az	 elkötelezettség	még	nem	eredményességi	mutató,	 csak	 egyfajta	 attitűd,	
melynek	révén	megnő	az	egyén	kapacitása	a	továbbfejlődésre	(Carini	et	al.	2006).	
Az elkötelezettséget az összes, az adott intézményben végzett tevékenység, s az 
arra	fordított	idő	fejezi	ki	legjobban	(Astin	1993).	Emellett	eredményességi	mutató	
lehet	a	felsőoktatási	intézményhez	való	kötődés	is	(Kuh	et	al.	2005).	

A	 felsőoktatási	 eredményesség	 mérése	 során	 a	 klasszikus	 GPA	 (grand	 point	
average) használhatóságának korlátja, hogy vitatható az intézményi és diszcipliná-
ris	összehasonlíthatósága	(McAbee–Oswald	2013).	A	felsőoktatásieredményesség-
mérések	 egy	 része	 –	 a	 belépők	 és	 a	 végzősök	 tudományterületi	 vagy	 általános	
képességét hasonlítva össze – a PISA-mérések alapelveiként megfogalmazott 
kulcskompetenciákból	 indul	 ki,	 és	 a	 felsőoktatásban	 is	 hasonló	 kompetenciamé-
réssel próbálkozik, a tudás gyarapodásának mérésére törekszik (Rodgers 2007). A 
CLA (The Collegiate Learning Assessment) (Zahner et al. 2016) a középfokon alkal-
mazott	teljesítménymérésekből	ismert	néhány	általános	képességfejlődést	vizsgáló	
kezdeményezések	közül	a	kritikus	gondolkodást,	az	elemző	érvelést,	a	probléma-
megoldó képességet és az írásbeli kommunikációs kompetencia változását méri. 
Vannak szakspecifikus mérések is, ilyen az AHELO (Assessment of Higher Education 
Learning	Outcomes)	közgazdaságtani,	műszaki	hallgatóknak	szóló	része.	Azonban	
közelebbről	megvizsgálva	az	AHELO	általános	 részében	 felhasznált	CLA-feladatok	
is	elsősorban	üzleti	tervezési	képességet	képesek	mérni	(Shavelson	2012).	A	mérés	
tartalmával kapcsolatban sok a fenntartás, mert a mérni kívánt kompetencia egyik 
vagy másik képzési ág felé mindig torzít, emellett egy képzésnek regionálisan akár 
egy	országon	belül	 is	eltérő	célja	 lehet,	 illetve	eltérő	habitusuk	miatt	a	társadalmi	
csoportok	 eltérő	 teszteredményeket	 produkálhatnak.	 Gondot	 okoz	 az	 is,	 hogy	 a	
teljesítménymérő	eszközök	hosszadalmas	adatfelvételi	procedúrával	járnak,	illetve	
az	 individuális	 szintű	 adatelemzést	megnehezíti,	 hogy	 az	 egy	 hallgatóra	 jutó	 ter-
helés	csökkentése	érdekében	a	feladatsor	különböző	részeit	más-más	hallgatónak	
kell kitölteni (Klein et al. 2007).

A	 multidimenzionális	 hallgatói	 fejlődéselméletek	 mutatnak	 rá,	 hogy	 az	 ered-
ményesség	 több	különböző	 területen	vizsgálható,	 s	 a	hallgató	 fejlődése	az	egyes	
vektorokban	eltérő	mértékű	és	ütemű	lehet	(Chickering–Kytle	1999).	
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Ezek között említik az identitásépítést, a céltudatosságot, a tanulmányokkal és 
a	munkával	 kapcsolatos	 aspirációkat	 is,	melyek	 kötődhetnek	 az	 általunk	 használt	
karriertudatosság-fogalomhoz	is.	Ezek	a	mutatók	Astinnál	(1993)	is	szerepelnek,	ő	
azonban ezeket a tartalmakat – akárcsak Pascarella és Terenzini (2005) – nem a 
kognitív, hanem az affektív kategóriájában látja megragadhatónak. 

Korábbi elemzéseink során az egydimenziós mérés (pl. tanulmányi átlag) he-
lyett mi is többdimenziós hallgatói eredményességfogalommal dolgoztunk (Fényes 
2010;	 Pusztai	 2015).	 Mutatóink	 három	 faktorba	 rendeződtek	 –	 akadémiai	 ered-
ményesség (az egyetemi évek alatti publikálás, konferenciaszereplés, tanulmányi 
versenyeken való részvétel, extrakurrikuláris aktivitások, tanulmányi ösztöndíjakkal 
való rendelkezés); nemzetközi nyitottság (nyelvvizsgával való rendelkezés és külföl-
di tanulmányok); valamint a további tanulási tervek (újabb diploma, PhD-aspiráció) 
–,	de	 jelen	vizsgálatunkban	az	anyanyelvi	és	 idegennyelvű	önéletrajz	készítését	 is	
bevontuk az eredményességi mutatók közé. 

A továbbiakban a karrier felé mutató eredményességi indikátorokat emeljük ki. 
A nyelvtudást, a külföldi tanulmányutat, a tanulmányi versenyeken való részvételt, 
a konferenciaszerepléseket és az önéletrajz-készítést a tudatosan épített karrier is-
mertetőjegyeinek	tekintettük,	vagyis	a	folyamati	karriertudatosság	indikátoraiként	
vontuk	 be	 az	 elemzésbe,	mert	 úgy	 véljük,	 ezek	 segíthetik	 a	 későbbi	munkahelyi	
karriert. 

A hallgatói mobilitás mint a képzés fontos hozzáadott értéke a bolognai folya-
mattal	került	a	vizsgálódás	fókuszába	(Pusztai–Szabó	2008).	A	leendő	diplomások	
látókörét	bővítő,	tanulmányi	tapasztalatait	gazdagító,	innovatív	és	kapcsolatterem-
tő	képességeit	növelő	nemzetközi	tanulmányok	értéke	mára	megkérdőjelezhetet-
len,	 s	 a	 külföldön	 szerzett	 diploma	 vagy	 részképzési	 tapasztalat	 jobb	munkaerő-
piaci	elhelyezkedést	jelez	előre.	A	mobilitási	tőke	(Murphy-Lejeune	2002;	Soloviova	
2017;	Dabney-Fekete–Dusa	2020)	olyan	felhalmozott	erőforrásokat	foglal	magában,	
melyek	elősegítik	a	hallgatói	mobilitást,	s	ezek	között	az	idegennyelv-tudásnak	ki-
emelkedő	szerepe	van.	Egyes	oktatási	 rendszerekben	a	nyelvtudást	 intézményi	és	
állami nyelvvizsgával mérik és igazolják, de számos nemzetközi vagy nemzetközileg 
elismert	nyelvvizsga	is	népszerű,	sőt,	a	felsőfokú	tanulmányok	megkezdésének	és	
lezárásának is feltétele lehet. Az utóbbi évtizedekben az idegennyelv-tudás is önál-
ló eredményességi mutatóként szerepel a szakirodalomban (Vinke–Jochems 1993; 
Dooey–Oliver 2002; Sadeghi et al. 2013).

Az eredményesség fontos mutatója a nyelvvizsga-bizonyítvány egyetemi évek 
alatti megszerzése mellett az anyanyelvi és idegennyelvi önéletrajzok elkészítése is. 
Az önéletrajzírást a szakirodalom pozitív tapasztalatnak tekinti, hiszen ez a szak-
mai önismeretet, az identitásépítést, a pályatudatosságot fémjelzi (Skok–Dolinšek 
2013). Mivel a tömeges képzésben önmagában a diploma nem jelent verseny-
előnyt,	a	hallgatóknak	az	önéletrajzukat	 speciális,	egyéni	kompetenciákat	 igazoló	
adatokkal kell megtölteni – ilyenek például a tanulmányi versenyeken és konfe-
renciákon való szereplések, melyeket a munkáltatók egy állásinterjún várhatóan 
kedvezően	fogadnak.	 	
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Eddigi	kutatásainkban	vizsgáltuk	azt	is,	mely	háttértényezők	befolyásolják	a	hall-
gatók eredményességét. Eredményeink alapján a hallgatók egyetemi évek alatti 
komplex	 eredményességét	 a	 kedvezőbb	 szocioökonómiai	 státus,	 elsősorban	 az	
anya magasabb iskolázottsága és a városi származás növelte, de a demográfiai 
változók	hatása	is	kimutatható,	miszerint	a	nőknek	és	az	idősebb	hallgatóknak	na-
gyobb az eredményessége. Korábbi vizsgálatunkban az eredményességet az adott 
diszciplínában megszokott teljesítményhez, vagyis a kari átlaghoz viszonyítottuk, 
mert az értékelési kultúra – különösen a STEM- (science-technology-engineering-
mathematics) területeken, de az orvos- és egészségtudományokban is – nagyon 
speciális	lehet.	Azt	is	kimutattuk,	hogy	a	hallgatói	eredményességet	legjelentősebb	
mértékben	 a	 kapcsolati	 tőkék,	 különösen	 az	 oktatókkal	 fenntartott	 szoros	 tutori	
és mentori kapcsolat segítette, s ez képes volt felülírni a nem, az életkor, vala-
mint a szocioökonómiai háttér befolyását is. Az egyes eredményességi mutatókat 
külön-külön	 vizsgálva	 a	nyelvvizsgával	 való	 rendelkezés	 inkább	a	nőkre	 és	 a	 jobb	
anyagi	helyzetűekre,	a	jobb	akadémiai-tudományos	eredményességi	mutatók	pedig	
inkább	a	férfiakra	voltak	jellemzőek	(Fényes	2010;	Pusztai	2015).

A fizetett munkavállalás és a civil aktivitás karrierépítő szerepe 
a felsőoktatásban 

Már	 Mincer	 (1958)	 is	 megállapította,	 hogy	 a	 felsőoktatási	 tanulmányok	 mel-
lett	 végzett	 fizetett	 és	 önkéntes	 munka	 egy	 emberitőke-beruházás,	 mivel	 általa	
nő	a	későbbi	 termelékenység,	 s	 így	a	végzettek	magasabb	béreket	 tudnak	elérni.	
Emellett a hallgatók fizetett és önkéntes munkáját jellemezheti a Bourdieu (1986) 
által	kifejtett	tőkekonvertálás,	hiszen	a	munkavállalás	során	tudás-	(munkaerő-piaci	
skillek,	 szakmai	 ismeretek)	 és	 kapcsolati	 tőkét	 halmoznak	 fel,	 melyeket	 később,	
a	 végzés	 utáni	 munkavállalás	 során	 anyagi	 előnyökre	 válthatnak.	 Cikkünkben	 a	
felsőoktatási	 hallgatók	 tanulás	melletti	munkájának	motivációit	 és	 a	 tanulmányok	
jellegéhez való kapcsolódását hozzuk összefüggésbe az egyetemi évek alatti kar-
riertudatossággal. Azokat tekintjük folyamati karriertudatosnak	 (az	 előző	 feje-
zetben	 taglalt	 eredményességi	mutatókkal	 rendelkezők	mellett),	 akik	 esetén	a	 fi-
zetett vagy önkéntes munka kapcsolódott a tanulmányaik jellegéhez, illetve akiket 
a fizetett vagy önkéntes munkavégzés során motivált a munkatapasztalat-szerzés, 
a	 kapcsolatépítés,	 a	 szakmai	 fejlődés	 és	 az	 életrajzba	 való	 beírhatóság.	 A	 továb-
biakban	 –	 a	 szakirodalomra	 építve	 –	 a	 fizetett	 és	 önkéntes	munka	 felsőoktatási	
eredményességre	és	munkaerő-piaci	sikerességre	gyakorolt	hatását	tekintjük	át.

A	fizetett	munkavégzés	pozitív	hatással	lehet	a	felsőoktatási	eredményességre,	
de	elsősorban	akkor,	ha	annak	jellege	kapcsolódik	a	tanulmányok	jellegéhez.	Egyes	
kutatók	azonban	kiemelik,	hogy	mivel	a	munkavégzés	a	tanulmányoktól	von	el	időt	
és csökkentheti a diák integráltságát a campusba (kevesebbet találkozik csoport-
társaival,	oktatóival),	csökkenhet	a	diákok	akadémiai	eredményessége,	és	nőhet	a	
lemorzsolódási kockázat (Tinto 1993). 
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Astin	 (1993)	 szerint	 azonban	 ez	 elsősorban	 a	 campuson	 kívül	 végzett	 (off-
campus)	munkákra	jellemző,	a	campuson	belüli	(on-campus)	munkákra	nem.	Ösz-
szességében, a munkavégzés hatása az akadémiai eredményességre és a lemorzso-
lódás elleni védelemre vonatkozóan ellentmondó (Blackwell et al. 2001). 

Egyes	 kutatók	 (Teichler	 2011)	 kiemelik,	 hogy	 a	 felsőoktatás	 egyik	 fontos	 célja	
a	 diákok	 későbbi	 foglalkoztathatóságának	 növelése,	 és	 ebben	 egyértelműen	 se-
gíthet	 a	 tanulmányok	melletti	munkatapasztalat.	 Ennek	 hátterében	 elsősorban	 a	
készségfejlődés	és	a	kapcsolatépítés	áll,	mely	által	könnyebb	lesz	a	munkához	jutás	
és	magasabb	 bérek	 érhetők	 el.	 Róbert	 és	 Saar	 (2012)	 szerint	 azonban	 a	 későbbi	
munkaerő-piaci	 sikerességre	 elsősorban	 a	 tanulmányok	 jellegéhez	 igazodó	mun-
kavégzésnek	 van	 pozitív	 hatása.	 Baert	 és	 szerzőtársai	 (2016)	 eredményei	 szerint	
pedig a kapcsolódó és nem kapcsolódó munkák pozitív és negatív hatásai kioltják 
egymást, és a tanulmányok alatti munkavégzésnek hosszabb távon nincs kimu-
tatható	 hatása	 az	 elért	munkaerő-piaci	 pozícióra.	Allen	 és	Van	 der	Velden	 (2011)	
további empirikus eredményei szerint pedig a végzés utáni munka jellege csak a 
tanulmányokhoz igazodó munkavégzés esetén illeszkedik jól a tanulmányokhoz, 
akár a szakterületet, akár a képzés szintjét nézzük.

A diákok civil aktivitásának egyik formája, az önkéntes munkavégzés tekinteté-
ben	Kuh	 (2009)	kimutatja,	hogy	a	 felsőoktatásban	végzett	egyes	extracurriculáris	
tevékenységek, mint a tanulmányok jellegéhez kapcsolódó önkéntes munka, nö-
velik	a	hallgatók	felsőoktatási	eredményességét	és	a	tanulmányok	befejezése	mel-
letti kitartást, azaz védnek a lemorzsolódástól. A jelen tanulmányokban is vizsgált 
térség adatainak elemzése során Pusztai, Fényes és Markos (2021) szintén hasonló 
eredményekre jutott. Az Egyesült Királyságban végzett kutatások eredményei sze-
rint	pedig	az	önkéntes	munkavégzés	pozitív	hatása	a	munkaerő-piaci	karrierre	el-
sősorban	akkor	érvényesül,	ha	az	nem	kötelező	(azaz	nem	épül	be	a	curriculumba),	
illetve ha annak jellege kapcsolódik a tanulmányok jellegéhez (Hoskins–Leonard 
–Wilde 2020).

A	jelen	vizsgálatban	szereplő	térségben	végzett	kutatások	eredményei	azt	mu-
tatják, hogy a fizetett munkavállalás során – szemben a rövidtávú pénzszerzéssel 
–	 a	 diákok	 egy	 jelentős	 részét	 motiválta	 a	 munkatapasztalat-szerzés.	 A	 munka-
tapasztalat-szerző	motivációkat	 erősítette	 a	 szülőkkel	 és	 a	 külső,	 nem	 egyetemi	
barátokkal	való	 intenzívebb	kapcsolat,	az	 idősebb	életkor	és	az,	ha	valaki	költség-
térítéses képzésben vett részt. Az is kimutatható, hogy a munkatapasztalat-szerzés 
fontosabb	a	diákoknak,	mint	a	szakmaiismeret-gyűjtés	vagy	kapcsolatépítés.	Fon-
tos eredmény az is, hogy ha a munka nem kapcsolódik a tanulmányok jellegéhez, 
akkor is motiválhatja a munkatapasztalat-szerzés. 2014-ben azok körében, akiket a 
munkatapasztalat-szerzés motivált, a munka jellege csak 50 százalékban kapcsoló-
dott a tanulmányok jellegéhez, míg 2019-ben ez az arány 40 százalék volt (Fényes 
2021; Mohácsi–Fényes 2021). 

Kutatásainkban vizsgáltuk a hallgatók civil aktivitásának motivációit is. Eredmé-
nyeink szerint a diákok önkéntes munkájának motivációi összességében vegyesek, 
azaz	 a	 tradicionális	 segítő	 szándék	mellett	megjelennek	 az	 új	 típusú	motivációk,	
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mint a munkatapasztalat-szerzés és kapcsolatépítés, az új ismeretek szerzése és a 
szakmai	fejlődés,	valamint	az	életrajzba	való	beírhatóság.	A	karrierépítő	célok	erő-
sebbek	voltak	a	nők,	a	külső	barátokkal	szorosabb	kapcsolatban	lévők,	a	Magyaror-
szágon	kívüli	országban	tanulók	és	azok	körében,	akik	nem	műszaki,	informatikai,	
természettudományi képzésben tanultak. Az önkéntesség pedig jobban kapcso-
lódott	 a	 tanulmányok	 jellegéhez	 a	 rosszabb	 társadalmi	 hátterűek,	 az	 oktatókkal	
intenzívebb	kapcsolatban	lévők,	a	Romániában	tanulók,	valamint	a	pedagógushall-
gatók esetén (Fényes–Mohácsi 2021).

Hipotézisek

H1:	A	„bemeneti-”	és	„folyamati	karriertudatosság”	feltehetőleg	nem	jár	együtt	a	
hallgatók	körében,	mert	a	speciális	hallgatói	létformába	lépő	hallgatók	a	felsőok-
tatási szocializáció során újraértelmezik saját korábbi céljaikat, így bemenetkori 
karriertudatosságuk	 a	 felsőoktatási	 évek	 során	 nem	 biztos,	 hogy	 fennmarad.	

H2: Emellett korábbi kutatási eredményeink (Fényes 2010; Pusztai 2015; Mohácsi–
Fényes 2020, 2021; Fényes–Mohácsi 2021;) alapján azt is feltételezzük, hogy más 
háttértényezők	befolyásolják	a	bemeneti	és	a	folyamati	karriertudatosságot.

Adatbázis

Az adatok egy 2018/19-es tanévben felvett, nagymintás hallgatói adatbázisból 
származnak	(N=2199).	Az	adatfelvétel	az	Európai	Felsőoktatási	Térség	egyik	legke-
letibb	felsőoktatási	régiójában,	Magyarország	keleti	régiójának	felsőoktatási	 intéz-
ményeiben,	valamint	négy	ország	(Szlovákia,	Románia,	Ukrajna,	Szerbia)	felsőokta-
tási	intézményeiben	történt.	A	magyarországi	minta	(N=1034)	kvótás,	és	a	karokra,	
a képzés területére, valamint a finanszírozási formára reprezentatív. A határon túli 
intézményekben	 törekedtünk	 a	 valószínűségi	 mintavételre,	 és	 a	 hallgatókat	 cso-
portosan,	egyetemi/főiskolai	kurzusokon	kerestük	fel,	ahol	teljes	körűen	kérdeztük	
le	őket	(N=1165).	A	mintában	nappali	munkarendű	másodéves	BA/BSc-képzéses	és	
másod- vagy harmadéves osztatlan képzéses hallgatók szerepeltek.

Vizsgált változók

Elsőként	 a	 függő	 változók	 (bemeneti	 és	 folyamati	 karriertudatosság)	 elemeit	
mutatjuk be. 

A bemeneti karriertudatosság-index három dummy (0,1) változó összege, me-
lyet az alábbi továbbtanulási motivációk mentén képeztünk: azért jelentkeztem 
a	 felsőoktatásba,	 hogy	 jól	 jövedelmező	 állást	 találjak	 (71,7%	 a	 fontos	 és	 nagyon	
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fontos válaszok aránya), hogy elismert foglalkozásom legyen (76,6%), végül mert 
diplomával könnyebb elhelyezkedni (80,5%). Az index átlaga 2,29, szórása 0,96. Az 
indexet	egy	0	várható	értékű	és	1	szórású	változóvá	standardizáltuk.	

A	folyamati	karriertudatosságot	három	standardizált	index	méri.	A	felsőoktatási-
eredményesség-index elemei: rendelkezik-e TDK-tanulmánnyal (8,9% rendelkezett 
a	mintában);	tartott-e	egyéb	konferencia-előadást	(8,7%);	rendelkezik-e	középfokú	
(46,6%)	vagy	 felsőfokú	 (13,1%)	nyelvvizsgával;	 rendelkezik-e	magyar	 (39,2%)	vagy	
idegen	nyelvű	 (20%)	életrajzzal;	volt-e	külföldi	 tanulmányúton	egyetemi	évei	alatt	
(7,5%). Az index a hét dummy változó összege, átlaga 1,44, szórása 1,32, az indexet 
itt is standardizáltuk.

A folyamati karriertudatosság két további eleme a diákok fizetett munkavállalá-
sához	és	civil	 aktivitásához	 (önkéntesség)	kötődik.	Mindkét	esetben	standardizált	
indexeket	 készítettünk.	 A	 fizetett	 munkát	 végző	 hallgatók	 körében	 megkülön-
böztettük azokat, akiknél a munka jellege kapcsolódott a tanulmányok jellegéhez 
(15,7% a teljes mintában azok aránya, akik végeztek fizetett munkát, és annak jel-
lege kapcsolódott a tanulmányok jellegéhez), azokat akiknek a munkatapasztalat-
szerző	motiváció	 fontos	vagy	nagyon	 fontos	volt	 (a	minta	30%-a),	 illetve	azokat,	
akiknél	fontos	volt	a	kapcsolatépítő	motiváció	(a	minta	17%-a).	Az	index	a	három	
dummy változó összege, átlaga 0,63, szórása 0,94.

Az önkéntes munkát végzettek körében szintén megkülönböztettük azokat, 
akiknél a munka kapcsolódott a tanulmányokhoz (a minta 26,3%-a), illetve akiket 
motivált a munkatapasztalat-szerzés (34,9%), a kapcsolatépítés (33,4%), az új isme-
retek	szerzése,	a	szakmai	fejlődés	(35,5%)	és	az	életrajzba	való	beírhatóság	(19,5%).	
Az index az öt dummy változó összege, átlaga 1,5, szórása 1,89.

Regressziós modelljeinkben a magyarázó változóink: a nem, melynek megosz-
lása	a	mintában	a	következő:	30,1	százalék	férfi	és	69,9	százalék	nő	(1:	férfi,	0:	nő),	
a diák kora (a változó átlaga 21,6, szórása 1,62). A társadalmi hátteret az apa (átlag 
12,7, szórás 2,54) és az anya (átlag 12,9, szórás 2,6) elvégzett osztályai számával, 
illetve az anyagi helyzet négy mutatója alapján vizsgáltuk. A család objektív anya-
gi helyzetét a tartós fogyasztási cikkek birtoklásával mértük (index2 0–9, átlaga 
6,9, szórása 1,63), a család relatív anyagi helyzete mutató pedig összeveti a család 
anyagi helyzetét a hallgató társainak anyagi helyzetével (1–5 skála, ahol az átlagos 
anyagi helyzet 3 volt, az átlag 3,3, a szórás 0,77). A hallgatók saját objektív anyagi 
helyzetének feltárása érdekében létrehoztunk egy indexet, mely a tartós javak bir-
toklását tartalmazza (0–6, átlag 1,8, szórás 1,5)3, míg a diák szubjektív anyagi hely-
zetének mutatója azt vizsgálja,4	hogy	a	hallgató	megengedhet-e	magának	jelentős	
kiadást,	vagy	még	az	alapvető	költségeket	sem	képes	finanszírozni	(1–4,	átlag	3,2,	
szórás 0,62). Végül, a 14 éves kori tartózkodási hely változóját (1: városi, 0: falusi) is 
figyelembe vettük (62,2% volt városi lakos). 

A képzés országa változóból négy dummy változót készítettünk, ahol Szerbia 
volt a referenciakategória. A mintában 47,5 százalék magyarországi, 32 százalék 
romániai, 9,3 százalék ukrajnai, 6,4 százalék szlovákiai, illetve 4,8 százalék szerbiai 
diák szerepelt. A képzési területeket öt, közel azonos nagyságú csoportba vontuk 
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össze,	melyből	szintén	dummy	változókat	képeztünk,	ahol	az	egyéb	képzési	terület	
volt a referenciakategória. A mintában bölcsész és társadalomtudományi területen 
tanult a diákok 21,5 százaléka, gazdasági képzésekben 12,7 százaléka, természettu-
dományi,	informatikai,	műszaki	területen	15,9	százalék,	tanárképzésben	25,7	száza-
lék, 24,2 százalék pedig egyéb területen.

A	diákok	kapcsolati	erőforrásainak	mérése	során	a	szülőkkel	 (6–30,	átlag	19,6,	
szórás 3,44),5 az oktatókkal (0–18, átlag 4,2, szórás 4,19),6 a csoport- és egyetemi 
hallgatótársakkal (0–11, átlag 8,3, szórás 2,84),7 illetve az egyetemen kívüli barátok-
kal (0–11, átlag 7,7, szórás 3,16)8 való közös tevékenységek gyakorisága alapján négy 
indexet alkottunk. 

Módszerek

Elsőként	 klaszterelemzést	 végeztünk	 a	 bemeneti	 karriertudatosság-index	 és	
a	 három	 folyamati	 karriertudatosság-index	 mentén,	 melyeket	 előtte	 standardi-
záltunk.	 A	 kirajzolódott	 két	 klaszterbe	 tartozás	 esélyeire	 ható	 tényezőket	 ezután	
logisztikus	 regresszióval	 vizsgáltuk	 meg,	 majd	 főkomponens-elemzéssel	 is	 meg-
néztük	 a	 karriertudatosság	 elemeit,	 és	 két	 attitűdtípus	 rajzolódott	 ki.	 A	 két	 fő-
komponensre egyenként lineáris regressziót futtattunk, hogy vizsgálhassuk a rájuk 
ható	tényezőket.

Eredmények

Elsőként	a	négy	 függő	változó	 (a	 fent	bemutatott	egy	bemeneti	és	három	fo-
lyamati karriertudatosság standardizált index) mentén klaszterelemzést végeztünk, 
és két markáns hallgatói csoport különült el (1. táblázat).	Az	egyik	1329	fős	cso-
portra	átlag	felett	jellemző	a	bemeneti	karriertudatosság,	az	tehát,	hogy	a	tovább-
tanulás	 során	motiválta	őket	az	elérhető	 jó	 jövedelem,	a	könnyebb	elhelyezkedés	
és az elismert foglalkozás szerzése. 

A	 valamivel	 kisebb,	 870	 fős	 csoportra	 a	 folyamati	 karriertudatosság	 jellemző	
átlag felett, ami azt jelenti, hogy mind az eredményességindexben, mind a fizetett 
és	önkéntes	munka	karrierépítő	 jellegében	átlag	feletti	értéket	érnek	el.	E	szerint,	
tehát aki a továbbtanulás során az általunk definiált értelemben karriertudatos, arra 
az	 egyetemi	 évek	 során	 ez	 nem	 feltétlenül	 jellemző,	 a	 kétféle	 karriertudatosság	
nem mozog együtt.
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1. táblázat. Klaszterközéppontok a négy karriertudatossági index mentén 

K-means klaszterelemzés, 10 iteráció, missing pairwise
Megjegyzés: Vastagon és dőlten jelöltük, ha átlag felett jellemző a csoportra az adott mutató.
Forrás: PERSIST 2019 kutatás alapján, saját számítás.

A továbbiakban logisztikus regresszióval megnézzük, hogy mi befolyásolja a két 
fenti csoportba tartozás esélyét, azaz, hogy mi növeli vagy csökkenti azt az esélyt, 
hogy valaki a folyamati karriertudatos csoportba tartozik a bemeneti karriertuda-
tos csoporttal szemben (2. táblázat).

Eredményeink szerint a folyamati karriertudatos csoportba tartozás esélyét nö-
veli	a	bemeneti	karriertudatos	csoporttal	szemben,	ha	valaki	nő,	ha	városi	szárma-
zású, ha Romániában és nem Ukrajnában tanul, illetve ha az oktatókkal, csoport-
társakkal	és	külső	barátokkal	intenzívebb	kapcsolatban	van.

Ezután	főkomponens-elemzéssel	is	megnéztük,	hogy	a	fenti	négy	függő	válto-
zó mennyiben mozog együtt. Látható (3. táblázat),	hogy	itt	 is	két	főkomponens	
rajzolódik	 ki,	 az	 egyiket	 bemeneti	 karriertudatos	 attitűdnek,	 a	másikat	 folyamati	
karriertudatos	 attitűdnek	 neveztük	 el.	 A	 faktorsúlyok	 szerint	 a	 belépéskori	 karri-
ertudatosság enyhén kapcsolódik még azzal, hogy a fizetett munkavállalás során 
valaki	karriertudatos,	míg	önkéntes	munkavégzés	esetén	ez	inkább	nem	jellemző.

Bemeneti karrier-
tudatos csoport

Folyamati karrier-
tudatos csoport

Karrierépítő civil aktivitás (standardizált index) -0,66 1,008

Karrierépítő fizetett munka (standardizált index) -0,303 0,464

Eredményesség (standardizált index) -0,287 0,435

Bemeneti karriertudatosság (standardizált index) 0,069 -0,105

N 1329 870
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2. táblázat. Logisztikus regressziós eredmények a klaszterekbe való tartozás 
esélyére mint függő változóra 

 

Megjegyzés: 0: bemeneti karriertudatos csoport, 1: folyamati karriertudatos csoport, Exp (B) értékek és a Wald-
statisztika szignifikancia szintje. Vastagon és dőlten jelöltük, ha p≤0.05., Nagelkerke R-négyzet = 0,167
Forrás: PERSIST 2019 kutatás alapján, saját számítás. 

3. táblázat. A főkomponens-elemzés eredményei a négy karriertudatosság-index 
mentén (faktorsúlyok) 

Megjegyzés: Vastagon és dőlten jelöltük, ha a faktorsúly 0,5 feletti.
Az összes magyarázott szórás 57,78%, missing pairwise, kommunalitások 0,4 felett.
Forrás: PERSIST 2019 kutatás alapján, saját számítás. 

Exp (B) Wald sig.
Nem (1: férfi) 0,723 0,017
Kor 1,022 0,569
Anya elvégzett osztályai 1,039 0,143
Apa elvégzett osztályai 0,987 0,636
A család objektív anyagi helyzete (index, 0–9) 0,990 0,804
A család relatív anyagi helyzete (1–5) 1,066 0,468
A diák objektív anyagi helyzete (index, 0–6) 0,978 0,617
A diák szubjektív anyagi helyzete (1–4) 0,942 0,560
14 éves kori településtípus (1. város) 1,362 0,013
Magyarország 0,733 0,101
Románia 1,509 0,027
Ukrajna 0,455 0,013
Szlovákia 1,481 0,192

 Bölcsész- és társadalomtudomány 1,276 0,163
Gazdasági 0,862 0,449
Műszaki, informatikai, természettudományi 0,717 0,075
Pedagógus 0,921 0,648
Kapcsolat a szülőkkel (index) 0,989 0,520
Kapcsolat az oktatókkal (index) 1,091 0,000
Kapcsolat a csoporttársakkal (index) 1,087 0,001
Kapcsolat a külső barátokkal (index) 1,112 0,000

Bemeneti karrier-
tudatos attitűd

Folyamati karrier-
tudatos attitűd

Karrierépítő civil aktivitás (standardizált index) -0,205 0,690
Karrierépítő fizetett munka (standardizált index) 0,291 0,629
Eredményesség (standardizált index) 0,039 0,642
Bemeneti karriertudatosság (standardizált index) 0,946 -0,071
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Ezután	a	két	attitűdre	ható	magyarázótényezőket	vizsgáltuk	lineáris	regresszióval.

4. táblázat. Lineáris regressziós eredmények a bemeneti és folyamati karriertudatos 
attitűdre mint függő változókra (beták és a szignifikancia) 

Adj. R-négyzet 0,097 és 0,091
Megjegyzés: Vastagon és dőlten jelöltük, ha p≤0,05.
Forrás: PERSIST 2019 kutatás alapján, saját számítás.

Eredményeink	szerint	a	bemeneti	karriertudatosság	erősebb,	ha	valakinek	a	csa-
ládja jobb objektív anyagi helyzetben van, ha falusi származású, ha Magyarorszá-
gon, Ukrajnában vagy Szlovákiában tanul, ha gazdasági vagy STEM- (esetünkben 
műszaki,	 természettudományi,	 informatikai)	 képzésben	 vesz	 részt,	 ha	 nem	 tanár	
szakos	hallgató,	 illetve	 a	 szülőkkel	 intenzívebb,	 az	oktatókkal	 viszont	 lazább	kap-

Bemeneti 
karriertudatosság

Folyamati 
karriertudatosság

Beta sig. Beta sig.

Nem (1: férfi) 0,022 0,412 -0,061 0,022

Kor 0,027 0,307 0,081 0,002

Anya elvégzett osztályai -0,0011 0,709 0,041 0,169

Apa elvégzett osztályai 0,018 0,543 0,000 0,996

A család objektív anyagi helyzete (index, 0–9) 0,090 0,002 0,002 0,945

A család relatív anyagi helyzete (1–5) -0,032 0,260 0,016 0,570

A diák objektív anyagi helyzete (index, 0–6) 0,040 0,157 0,032 0,252

A diák szubjektív anyagi helyzete (1–4) 0,002 0,943 -0,0006 0,813

14 éves kori településtípus (1. város) -0,066 0,011 0,073 0,005

Magyarország 0,090 0,031 -0,047 0,265

Románia -0,010 0,781 0,004 0,910

Ukrajna 0,072 0,017 -0,070 0,021

Szlovákia 0,065 0,022 0,041 0,153

 Bölcsész- és társadalomtudomány -0,018 0,558 0,069 0,025

Gazdasági 0,183 0,000 0,016 0,580

Műszaki, informatikai, természettudományi 0,083 0,004 -0,032 0,264

Pedagógus -0,105 0,002 -0,029 0,409

Kapcsolat a szülőkkel (index) 0,080 0,002 -0,012 0,628

Kapcsolat az oktatókkal (index) -0,080 0,002 0,165 0,000

Kapcsolat a csoporttársakkal (index) 0,023 0,381 0,046 0,080

Kapcsolat a külső barátokkal (index) 0,005 0,857 0,123 0,000
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csolatban	 van.	 A	 folyamati	 karriertudatosságot	 pedig	 az	 erősíti,	 ha	 valaki	 nő,	 ha	
idősebb,	ha	városi	származású,	ha	nem	Ukrajnában	tanul,	ha	bölcsész-	vagy	társa-
dalomtudományi képzésben vesz részt, és ha szorosabb a kapcsolata az oktatókkal 
és az egyetemen kívüli barátokkal.

Összegzés és konklúzió

Kutatásunk	 legérdekesebb	 eredménye,	 hogy	 a	 felsőoktatásba	 való	 belépéskor	
karriertudatos	hallgatók	később,	a	képzés	során	nem	viselkednek	karriertudatosan,	
legalábbis	az	általunk	vizsgált	mutatók	szerint.	Első	hipotézisünkkel	összhangban,	a	
klaszter-	és	a	főkomponens-elemzés	eredményei	egyaránt	ezt	 igazolják.	Emellett,	
a	belépéskori	karriertudatosságot	más	szocio-demográfiai	háttértényezők	befolyá-
solják,	mint	 az	egyetemi	 évek	alatti	 karriertudatosságot,	 sőt	 a	 képzés	 területe	és	
országa	is	eltérő	hatással	van	rájuk.	Hipotézisünkben	ezt	azzal	 indokoltuk,	hogy	a	
speciális hallgatói létforma arra készteti a hallgatókat, hogy újraértelmezzék saját 
korábbi	céljaikat,	és	 így	bemenetkori	karriertudatosságuk	a	felsőoktatási	évek	so-
rán nem biztos, hogy fennmarad. Eredményünk hátterében állhat továbbá, hogy 
a bemeneti karriertudatosság központi mozgatórugója a társadalmi felemelkedés 
vágya,	melyhez	a	felsőfokú	tanulmányok	egyfajta	eszközt	biztosítanak,	vagyis	eh-
hez instrumentális szemlélet társul. A tanulmányoknak ez az extrinzic megközelí-
tésmódja	azonban	kevés	ahhoz,	hogy	a	 felsőoktatási	 tanulmányok	hosszadalmas,	
nehéz,	sok	akadályon	keresztül	előrehaladó	folyamatában	a	karriermotiváció	fenn-
maradjon. 

Kutatásunk másik fontos tanulsága, hogy a tanulmányok vonzerejének fenntar-
tása, a hallgató számára folyamatosan értékes, motiváló tartalommal való megtöl-
tése	a	felsőoktatási	 intézményi	környezeten,	a	hallgatók	fejlődését	segítő	oktatók	
hozzáállásán is múlik, így nem véletlen, hogy a folyamati karriertudatosságot az 
intézményen	belüli	kapcsolatok	támogatják	legjobban,	és	a	belépéskori	erős	karri-
ertudatosság az oktatói kapcsolattartás hiányában elolvad.

Ha	a	karriertudatosságot	befolyásoló	további	háttértényezőket	tekintjük,	a	de-
mográfiai	változók	közül	a	bemeneti	karriertudatosság	egyformán	jellemző	a	férfi	
és	 női	 hallgatókra,	 és	 csak	 a	 folyamati	 karriertudatosságban	mutatható	 ki	 a	 nők	
előnye.	Emellett	–	a	várakozásoknak	megfelelően	–	a	 folyamati	karriertudatosság	
erősebb,	ha	valaki	idősebb.

A diákok társadalmi hátterét több mutatóval is közelítettük, melyek közül szig-
nifikáns hatása a 14 éves kori lakóhely településtípusának és a család anyagi hely-
zetének	 volt.	 A	 bemeneti	 karriertudatosság	 erősebb,	 ha	 valakinek	 a	 családja	 –	 a	
tartós fogyasztási cikkekkel való rendelkezéssel mérve – jobb objektív anyagi hely-
zetben van, illetve ha falusi származású. További eredményeink viszont azt is mu-
tatják, hogy a folyamati karriertudatosság és a folyamati karriertudatos csoportba 
tartozás esélye nagyobb, ha valaki városi származású. Ennek hátterében Pusztai 
(2015) eredményei szerint az állhat, hogy a városi származásúak eredményessége 
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– az általa használt komplex eredményességi mutatót tekintve – nagyobb. A többi 
mutatót tekintve azonban a társadalmi háttér hatása a folyamati karriertudatosság-
ra nem volt szignifikáns.

A	 képzés	 országa	 szerint	 a	 bemeneti	 karriertudatosság	 erősebb,	 ha	 valaki	 a	
vizsgált öt ország közül Magyarországon, Ukrajnában vagy Szlovákiában tanul. A 
folyamati karriertudatosságot és a folyamati karriertudatos csoportba tartozás esé-
lyét viszont az növeli, ha valaki Romániában és nem Ukrajnában tanul. Ez feltételez-
hetően	a	regionális	kultúra	sajátosságaival	magyarázható,	a	romániai	felsőoktatási	
intézményekben	tanulók	körében	erősebb	közösségi	kötődést,	a	kortárs	csoportok	
nagyobb kohézióját mértük, ami szintén támogatja a folyamati karriertudatosságot 
(Fényes–Pusztai 2012; Pusztai 2015).

A	képzési	 területet	 vizsgálva,	 a	bemeneti	 karriertudatosság	erősebb,	 ha	 valaki	
gazdasági	vagy	STEM-	 (esetünkben	műszaki,	 természettudományi	vagy	 informati-
kai) képzésben vesz részt, és ha nem tanár szakos hallgató. A folyamati karriertuda-
tosságot	viszont	erősíti,	ha	valaki	bölcsész-	vagy	társadalomtudományi	képzésben	
vesz	 részt.	 Ennek	 hátterében	 az	 állhat,	 hogy	 a	 segítő	 szakmák	 esetén	 gyakoribb	
a	karrierépítő	civil	 aktivitás,	ezen	belül	 is	az	önkéntes	munkavégzés.	További	ma-
gyarázat lehet, hogy a folyamati karriertudatosságot visszaveti, ha a hallgató nem 
érzi az intézmény adminisztratív támogatását, s ha a tanulmányok tanterve nem a 
célelérést, a fejlesztést és a tudásgyarapítást szolgálja. A STEM-területeken inkább 
ez	a	helyzet,	hiszen	a	 tantárgyi	háló	megtervezése	 során	elsősorban	a	 szelekciós	
célt	tartják	szem	előtt	(Molontay	et	al.	2020).	 	

A	 kapcsolati	 erőforrásokat	 tekintve	 a	 bemeneti	 karriertudatosság	 erősebb,	 ha	
valaki	a	szülőkkel	intenzívebb,	az	oktatókkal	viszont	lazább	kapcsolatban	van,	míg	
a folyamati karriertudatosságot az oktatókkal, a csoporttársakkal és az egyetemen 
kívüli	barátokkal	való	 intenzívebb	kapcsolat	erősíti.	Az	eredmények	hátterében	az	
állhat, hogy a vizsgált térségben általánosan alacsonyabb státusú hallgatók tanul-
nak, mert az adott országok központi intézményei elszívják a magas státusú hall-
gatókat.	Az	alacsony	 státusú	 szülők	addig	a	pontig	 tudják	 segíteni	gyermeküket,	
hogy	eljussanak	a	felsőoktatás	küszöbére,	azonban	a	tanulmányok	alatti	nehézsé-
gek	esetén	az	ebben	a	világban	 tapasztalatlan	szülők	nem	tudják	ébren	 tartani	a	
tanulók karriertudatosságát a tanulmányi nehézségek és feladatok közepette. Az 
oktatók azok, akik képesek kalauzolni a hallgatókat és fenntartani az elkötelezett-
ségüket. Eredményeink azt is mutatják, hogy a kortárs csoport hatását tekintve az 
intézményen kívüli és az intézményen belüli kapcsolatok nem egyformán hatnak. 
Az	egyetemen	kívüli,	külső	barátok	folyamati	karriertudatosságra	gyakorolt	pozitív	
hatását	magyarázhatja,	hogy	a	karrierépítő,	fizetett	és	önkéntes	munkavállalás	so-
rán	a	hallgatók	külső	barátokra	tesznek	szert,	vagy	azok	révén	szereznek	munkát.	
Eredményeink	szerint	azonban	a	hallgatótársadalomba	való	erősebb	beágyazódás	
nem befolyásolja a folyamati karriertudatosságot.

Kutatásunk konklúziója, hogy az intézménynek támogatnia kell a folyamati kar-
riertudatosságot,	elsősorban	azzal,	hogy	az	oktatói	feladatok	között	elismeri	a	hall-
gatók karriergondozását és karriertudatosságuk fenntartását. 
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Az oktatáspolitikának is feladata lenne a hallgatói tehetséggondozás, ki kellene 
dolgoznia a juttatások, a díjak és elismerések, az ösztöndíjak rendszerét, amelyek 
mindezt támogatják. A vizsgált országokban vannak ugyan ilyen elismerések, a 
hallgatók azonban olyan csekély számban jutnak hozzá ezekhez, hogy ez nem 
alkalmas	 egy	 jövőbe	 mutató	 ösztönzőrendszerként	 való	 funkcionálásra.	 A	 mun-
kahelyek és az egyetem összefogása azért lenne szükséges, hogy a tanulmányi 
kihívások	 és	 a	 hosszadalmas	 tanulmányi	 idő	 viszontagságai	 közepette	 a	 hallgató	
világosan	lássa	felsőfokú	képzésének	munkaerő-piaci	kimenetét	és	végcélját.	

Kutatásunk	 korlátja,	 hogy	 a	 karriertudatosság	 mérése	 során	 a	 meglévő	 ada-
tok	adta	lehetőségeket	kellett	szem	előtt	tartanunk,	és	egy	komplex	mérőeszközt	
(skálát)	 egyelőre	 még	 nem	 tudtunk	 kialakítani.	 Megjegyezzük,	 hogy	 a	 fogalom	
operacionalizálására eddig a szakirodalomban nem találtunk példákat. 
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Jegyzetek

1	 A	 National	 Survey	 of	 Student	 Engagement	 az	 Egyesült	 Államok	 és	 Kanada	 felsőoktatási	
intézényeiben rendszeresen elvégzett hallgatói vizsgálat.
2 Az index elemei: van-e a családja tulajdonában... saját lakás, családi ház, öt évnél újabb autó, 
plazma TV / LCD TV, asztali számítógép/laptop otthoni internet-hozzáféréssel, táblagép, e-book-
olvasó; mobilinternet (telefonon vagy táblagépen), mosogatógép, klíma, okostelefon.
3 Az index elemei: van-e a családja tulajdonában… saját lakás / családi ház, saját használatú sze-
mélyautó, az átlagnál drágább telefon (pl. iPhone), az átlagnál drágább laptop/PC, tablet, e-book-
olvasó, lakáskassza-megtakarítás. 
4	 1:	Gyakran	előfordul,	hogy	nincs	pénzem	a	mindennapi	 szükségletek	 fedezésére.	 2:	 Előfordul,	
hogy a mindennapi kiadásaimat (élelem, utazás) sem tudom fedezni. 3: Mindenem megvan, ami 
szükséges, de nagyobb kiadásokat nem engedhetek meg magamnak. 4: Mindenem megvan, 
jelentősebb	kiadásokra	is	telik	(pl.	nyaralás,	étterembe	járás).
5	 Az	 egyetemi	 évei	 alatt	 a	 szülők	 beszélgettek	 vele,	 tájékozódtak,	 hogyan	 tölti	 szabadidejét,	
érdeklődtek	a	tanulmányairól,	vizsgáiról,	támogatták	anyagilag,	szerveztek	vele	közös	programo-
kat,	szerveztek	vele	sportos	programokat	(a	tevékenységek	gyakoriságát	1-től	5-ig	jelölhették,	a	
Cronbach’s Alpha értéke 0,793).
6	 Van-e	 olyan	 oktatója,	 akivel	 beszélget	 a	 tananyagról	 tanítási	 időn	 kívül,	 akivel	 a	 tananyagon	
kívüli	 témákról	 is	 beszélget,	 akivel	 szépirodalomról,	művészetről	 beszélget,	 akivel	 közéleti	 kér-
désekről	beszélget,	akivel	magánéleti	kérdésekről	beszélget,	akivel	a	 jövőre	vonatkozó	terveiről	
beszélget, akivel rendszeres e-mail-kapcsolatban van, aki odafigyel a pályafutása alakulására, 
akivel sportról, egészséges életmódról beszél (1: egy van, 2: több is van, 0: nincs, a Cronbach’s 
Alpha értéke 0,879).
7 Van-e olyan csoport- illetve hallgatótársa, akivel megbeszéli a tanulmányaival kapcsolatos prob-
lémáit, magánéleti problémáit, akivel rendszeresen együtt tölti a szabadidejét, akivel megbeszéli 
a	jövőre	vonatkozó	terveit,	aki	betegség	esetén	megkeresi,	akitől	könyvet,	jegyzetet	kér	kölcsön,	
akivel	tudományos	kérdésekről	beszélget,	akivel	kultúráról,	közéleti	kérdésekről	beszélget,	akivel	
művészetről	 beszélget,	 akivel	 együtt	 tanul,	 akivel	 együtt	 szokott	 sportolni	 (1:	 van,	 0:	 nincs,	 a	
Cronbach’s Alpha értéke 0,842).
8 Van-e olyan egyetemen kívüli barátja akivel… (1: van, 0: nincs, a Cronbach’s Alpha értéke 0,873). 
(Lásd	a	csoport/hallgatótársnál	lévő	tevékenységeket.)
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A workshop hosszú, a járvány okozta szünet után összehozta a kelet-közép-
európai régió civil társadalmaival és mozgalmaival foglalkozó kutatókat. A járvány 
előtt	 már	 több	 regionális	 találkozóra	 került	 sor,	 tehát	 a	 résztvevők	 köre	 jórészt	
ismerte	egymást.	Azonban	talán	ez	volt	az	első	olyan	találkozó,	ahol	a	demokrá-
cia leépülése és annak a civil társadalommal kapcsolatos kölcsönhatásai álltak a 
középpontban.	A	huszonhat	előadást,	negyvennégy	–	kb.	a	fele	külföldi	–	előadót	
mozgató összejövetel célja a közös problematika tisztázása, elméleti alapú rendsze-
rezése és értelmezése, a kutatás módszereinek számbavétele, illetve a lehetséges 
összehasonlító kutatások perspektíváinak kialakítása volt. Egyaránt részt vettek 
tapasztalt	 és	 ismert,	 a	 témában	 jelentős	 hozzájárulásokkal	 rendelkező,	 és	 kezdő,	
PHD-projektjeiket bemutató kutatók. Az összejövetel valójában igazi „workshop” 
volt,	 ahol	 a	 készülő	 és	 futó	 kutatási	 kezdeményezések,	 projektek	 kaptak	 teret	 a	
bemutatkozásra. 

A	 diszciplináris	 határok	 a	 résztvevők	 körében	 flexibilisek	 voltak	 a	 különféle	
társadalomtudományok, szociológia, szociális munka, szociálpolitika, politikatu-
domány	 és	 közgazdaságtan	 képviselői	 között,	 hiszen	 a	 civil	 társadalom	 sokféle	
aspektusa	interdiszciplináris	megközelítéseket	 igényel.	Függetlenül	attól,	ki	merről	
jött,	feltűnt,	hogy	jelentős	az	aktív,	kritikai	elkötelezettségű,	sőt	politizáló	kutatók	
aránya.	 Ez	 nem	meglepő,	 hiszen	 az	 autoriter	 nyomulás	Magyarországon	 és	 talán	
másutt	is	a	társadalomtudományokat	erőteljesen	elérte	(CEU,	MTA,	tematikus	kor-

 teher alatt nő a pálma? 
a Civil társadalom perspektívái a demokráCia 

leépülésének kontextusáBan
konferenCia-Beszámoló1  

Szabó Máté

Bevezetés



Visszahatás

Civil Szemle 2021/4.114

mányzati kampányok a menekültek, a „genderizmus”, az LMBTQI ellen), s ennek 
következtében nem csoda, hogy a kutatók egy része az autoriter rendszer elleni 
tevékenységként,	kritikaként	éli	meg	és	műveli	 leleplező	szándékú	munkáját.	Ezek	
a	tendenciák	háttérbe	szorították	a	pozitivista	attitűdöket.	

A civil társadalommal foglalkozó kutatók politikaképe nagyon megváltozott. 
Korábban	a	változó	kormányzatok	mellett	 is	a	 támogatottság	és	növekvő	bizton-
ság	 helyzetében	 érezhették	magukat.	 Mostanra	 ez	 átváltott	 a	 civilek	 és	 az	 őket	
kutató társadalomtudósok között is a kormányközeli és politikailag támogatott, 
és a kormányzat által elutasított, a civil aktivitás helyzetében negatív tendenciákat 
érzékelő,	és	ezeket	kritizáló	szegmensekre.	A	demokrácia	és	a	civil	társadalom	vé-
delme mellett elkötelezett kutatók találkozója volt ez az összejövetel. A kutatók di-
lemmái	a	civilek	dilemmái	egyben,	hiszen	az	anyagi	források	szűkülése,	a	kormány-
barát aktorok és tartalmak nyílt támogatása, a szervezeti és szabályrendszernek a 
kormányzat	beavatkozását	segítő	átalakítása	mind	a	politikai	nyomás	alá	helyezés	
tapasztalatát jelentik a civil társadalom számára. Flexibilissé válnak a civil és politika 
határai, kiterjed a „politikai társadalom”, amely a civilek egy részét a demokrácia 
melletti állásfoglalás és politikai elkötelezettség irányába viszi el.

A politika benyomulása a civil társadalom tereibe, a kormányhoz közel álló vagy 
annak kedves szervezetek masszív támogatása, mások kirekesztése, és az apoliti-
kus,	karitatív	munkát	végzők	tolerálása,	esetenként	támogatásuk	a	kialakult	hely-
zet	jellemzője	Magyarországon.	

A centralizáció következtében ugyancsak nehézzé válik a helyi önkormányzatok 
és	a	civilek	korábbi	széles	és	intenzív	együttműködése.	Az	önkormányzatok	egy	ré-
sze,	az	ellenzéki,	a	többség	miatt	ugyancsak	nehezedő,	forrásait	veszélyeztető	hely-
zetbe kerül a központi politika nyomásgyakorlása, forráselvonása következtében. 
A civil társadalom a politikai nyomás és beavatkozás helyzetében fragmentálódik, 
sőt	polarizálódik,	ami	visszaveti	a	fejlődésében,	funkcióinak	ellátásában.	Jelentősen	
csökken a bizalom, mind a civilek és az állam, mind a társadalom és a civilek, mind 
civilek és civilek vonatkozásában, gyakran említették a vitákban a „jó” és a „rossz” 
civil társadalom fennállását, a valódi civilek és a kormányzat által kedvezményezet-
tek értelmében, amely e polarizáció révén osztja meg a civil társadalmat. A civil 
társadalom egysége mint 1989 elveszett ígérete jelenik meg, az akkori civil ethosz 
pedig mint valamiféle vágyott állapot, a demokratikus normalitás reményeként, 
mítoszaként a mai civil szervezetek egy részénél, és kritikus kutatóik gondolkodá-
sában. 

Hol érvényesülnek ma leginkább ezek a negatív tendenciák? A demokrácia vál-
ságát	Kelet-Közép-Európában	elemző	irodalom	kiemelt	tárgya	Magyarország,	ahol	
rendszeres, nyílt és szókimondó antiliberális rendszer épült ki, amely politikájában 
félreérthetetlenül lépett fel a Soros-intézmények, a Norvég Alap, vagy bármely 
külföldi támogatásoknak a számukra nem kívánatos civil tevékenységek ellehetet-
lenítése és megszüntetése érdekében. 

Kijelölt ellenségeinek megregulázására nyíltan felhasználja a jog eszközeit. Má-
sutt, ahol a demokrácia szintén éppen nem virágzik ma, mint Lengyelország vagy 
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Románia,	 azért	még	működik	 a	 Norvég	Alap,	 és	 nem	 korlátozzák	 durva	 politikai	
beavatkozásokkal a civilek számára juttatott külföldi támogatásokat, derült ki az 
előadásokból.	

Magyarországon	 egyre	 inkább	 jellemző	 a	 civilek	 politikai	 megosztottsága	 és	
ebben	az	újabb	fejlemény	a	politikai-civil	mozgalmak	és	ellenzéki	pártok	együttmű-
ködése	a	NER	ellen,	amelyben,	például	2021-ben	az	előválasztások	bonyolításában	
a politizáló civilek fontos szerepet játszottak. Az ellenzéki, a demokrácia védelmé-
ben a kormányzati vagy jobboldali radikális irányzatokkal szembeni civil összefogás 
tehát	 a	 legtöbb,	 a	 civil	 társadalom	 alternatíváit	 elemző	munkában	 pozitív	 hang-
súllyal jelent meg a workshopon. Ugyancsak hangot kapott az EU demokratikus 
és szociális értékeit és kezdeményezéseit tovább építeni kívánó törekvés; a civil 
társadalom	a	veszélyeztetett	demokráciákban	kaphasson	támogatást	és	erőforrást	
uniós	 szintről.	 A	mesterkeret	 persze	 az	 autonóm	 civil	 hálózatok	 kialakításának	 a	
gondolata volt Európában a demokrácia leépülésével veszélyeztetett keleti régiók 
civiljeinek érdekében, amely a források és tapasztalatok szolidáris megsokszorozó-
dásához	segítheti	a	nehezedő	helyzetben	lévő	civil	szektorokat.

Az	 előadók	 nem	 tekintették	 feladatuknak,	 hogy	 a	 demokrácia	 leépülésének	
makrofolyamatát elemezzék, kategorizálják. A megközelítések a sötét totalitárius 
diktatúrák és az igazi demokráciák terepei közötti szürke zónában jelölték ki ré-
giónk politikai rendszereinek területét, valamiféle csorbult demokráciákat, autori-
ter vagy hibrid rendszereket diagnosztizáltak, ahol a civil társadalom védekezésre 
kényszerül,	de	még	képes	erre	a	szabadság	szűkülő,	ám	megmaradó	mezején,	ahol	
„feléjük lejt a pálya”. Nyilván jóval nehezebben boldogulnak itt a kritikus, emberi 
jogokkal,	 főképp	menekültek	és	kisebbségek	 jogaival	 foglalkozó	civil	 szervezetek,	
mint	 a	 szolgáltatások	 nyújtását	 megszervező	 szolidaritási	 kezdeményezések.	 Itt	
egy	újabb	megosztottság	 jön	 létre,	 ami	megnehezíti	 a	 civil	 együttműködést.	Míg	
az egyik csoport egyre inkább politizálódik, a másik depolitizáltságát hangsúlyozza 
további	hatékony	működésének	fenntartása	érdekében.	

A régióban és másutt Európában a nyugati demokráciákban a gazdasági vál-
ságot	 követően	megerősödött	 a	 politikai	mozgalmak	 párttá	 alakulásának,	 avagy	
legalább is politikai részvételének a tendenciája, a mozgalom-párt és a mozgalmi 
párt	problematika	előtérbe	került	az	új	politikai	tendenciák	kutatásában.	Ez	a	folya-
mat	nálunk	 is	 jelen	van,	épp	a	2010-es	választásokan	 léptek	be	az	első	mozgalmi	
pártok a politikába, hogy azután a Fidesz kétharmados uralma alatt a mozgalmi 
pártok egész sora jelenjék meg.

A leggyakrabban használt rövidítés nem az NGO, hanem a GONGO volt a 
workshop	diskurzusaiban.	Ez	arra	a	Magyarországon	erőteljesen	jelenlévő	tenden-
ciára	 utal,	 amelyben	 a	 demokráciát	 felülről	 leépítő	 rezsimek	megalakítják	 a	 saját	
civil társadalmat, avagy kedvezményezés révén bevonják a civilek egy részét saját 
politikai érdekkörükbe. Több, ezzel foglalkozó elemzés megállapította, hogy ez a 
tendencia	nem	csupán	felülről	szervezett	adminisztratív	 típusú	szervezeteket	hoz	
létre, hanem tényleges társadalmi támogatást élvez és gerjeszt, tehát a civil társa-
dalomban való valódi jelenlétet és behatolást jelent.



Visszahatás

Civil Szemle 2021/4.116

Módszertanilag	 a	 kutatások	 felsorakoztatták	 a	 teljes	 számba	 jöhető	 reper-
toárt.	 Új	 jelenségek	 megismeréséről	 lévén	 szó,	 jelentős	 volt	 a	 kvalitatív	 elemzé-
sek, a különféle interjúk eredményei feldolgozásának az aránya. Alkalmazták a 
sajtó- és médiaalapú tiltakozóesemény-elemzéseket is, de hangot kapott, hogy a 
nyomtatott	sajtón	messze	túlnő	a	szociális	média	diskurzusainak	az	elemzés	szem-
pontjából	 betöltött	 jelentősége.	 Survey-típusú	 vizsgálatok,	 nonprofit	 statisztikák,	
főként	adófelajánlások	elemzései,	a	nonprofit	szervezetek	nyomtatott	és	 interne-
tes	 forrásainak	 elemzése	 is	 vissza-visszatérő	 módszertannak	 tekinthető.	 Mivel	 a	
problémakör a struktúra és akció kapcsolatrendszerére épül fel, nyilván mindkét, a 
strukturalista és az akcióorientált szemléletmód kombinálására való törekvés volt a 
leginkább perspektivikus módszertani megoldás. A téma politizáltsága következté-
ben politikai és politikai szociológiai elemzések irányultak mind az intézmény- és 
szabályrendszer, mind pedig a tiltakozó akciók értelmezésére és magyarázatára. 
A	 társadalomtudomány	 gyakorlati,	 a	 praxist	megváltoztatni	 igyekvő,	 elkötelezett	
művelése	 volt	 az	 elméleti-módszertani	megközelítések	 vezérfonala.	 Többször	 ve-
tődött	 fel	 a	 szisztematikus	 összehasonlító	 kutatás	 igénye,	 ez	 azonban	 a	 kutatói	
hálózat	kooperációjának	következő	lépcsőjében	válhat	 lehetségessé	koordinált	el-
méleti-módszertani keretekben.

A workshop szekciói a fenti problémák speciális területeit, szegmenseit járták 
körül,	 és	különféle	országokkal	 foglalkozó,	eltérő	módszertant	alkalmazó	kutató-
kat hoztak össze termékeny diszkusszióval. A polarizáció a civil társadalomban 
(Polarization of civil societies)	tematika	előadásai	és	vitája	felvetette,	hogy	vajon	
ahogyan bizonyos társadalmakban és politikai rendszerekben „pilléresedés” alakult 
ki az azonos társadalmi helyzet, vallási-politikai identitások mentén – melynek a 
20. századi Hollandia volt az iskolapéldája –, leírható-e az autoriter rendszerek 
nyomása	alá	kerülő	civil	társadalom	megosztottsága	valami	hasonló	módon?	Közös	
tematika	 itt	 az	 egyházakhoz	 kötődő	 civil	 társadalom,	 a	 vallás,	mint	 civil	 szervező	
szerepe, és ez a lengyel, illetve a szlovák esetben a domináns katolikus vallást 
jelenti.	Sajnos	a	magyar	előadás	elmaradt,	de	a	magyar	egyházi	térkép	jóval	meg-
osztottabb, nem olyan domináló katolicizmus, mint Lengyelországban és Szlováki-
ában. Nyilván további kutatásokat igényel, hogy vajon „pilléresedés” alakul-e ki a 
közép-európai civil társadalmakban, párosul-e valami módon a vallási és a politikai 
megosztottság, és képes-e olyan tartós struktúrákat kialakítani, amelyek hosszabb 
távon is megosztó, polarizációs hatást eredményeznek. 

A civil társadalom és a válság (Civil society and crisis) szekcióban a 
COVID-járvány és a társadalmi kezdeményezésekre gyakorolt hatásai, illetve az 
ugyancsak	permanensen	válságos,	konfliktusos	területként	kiemelhető	menekült-
ügyi kezdeményezések helyzete és szerepe kaptak teret. Európában, ez esetben 
a nyugati részeken is, kialakulóban van egy olyan Corona/COVID alatti tiltakozási 
kultúra,	 amely	 a	 központi	 járványügyi	 intézkedésekkel,	 főképp	 az	 oltásokkal	 és	
a lezárásokkal szemben ellenállást hirdet, és gyakran radikális egyéni és kollektív 
tiltakozásokban jelenik meg. Ezeknek a tiltakozó csoportoknak a szemléletmódja 
egyetemessé tágítja az emberi jogok és a demokrácia veszélyeztetettségét, és a 
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világméretű,	a	tudományos	mezbe	öltöztetett	politikai	manipulációval	és	kormány-
zati elnyomással szemben hirdeti és szervezi meg tiltakozó akcióit. Ezáltal össze-
mosódnak a valóban autoriter és hibrid rendszerek és a jogállami demokráciák 
határai, és hatásaiban is a demokrácia válságának elmélyüléséhez vezethet ez a 
gyakorta	erőszakos	tiltakozási	hullám.	

A járvány másik, az aktív és elkötelezett civil társadalmat mobilizáló hatása a 
civil	 társadalomban	a	különféle	 szolidaritási	 akciók	megjelenése	és	 jelentős	kiter-
jedése.	Míg	 az	 állami	 szervek	 főképp	 a	 radikális	 tiltakozásokkal	 szemben	határo-
zottan	 lépnek	 fel,	 a	 szolidáris	 akciókat	 többnyire	 tolerálják,	 sőt	 akár	 segítik.	 Itt	 is	
van	 persze	 elég	 nagy	 különbség	 a	 titkolódzó	 és	 etatista	megoldást	 képviselő	 és	
a transzparens és inkluzív módon kialakított politikákat alkalmazó autoriter és 
demokratikus megoldások között. A helyzet összességében sok dilemmát vet fel. 

A civil autonómia és az emberi jogok védelme a katasztrófa- és válsághelyze-
tekben	a	kivételes	megoldások	esetén	nagyon	különböző	karakterű	lehet.	A	kelet-
európai etatista és autoriter rendszerek ebben a helyzetben a szabadság marad-
ványait	is	erősen	visszaszoríthatják	a	civilek	megalapozott	félelme	szerint.	Ebben	a	
helyzetben	azonban	könnyű	az	oltásellenesség	vádjával	illetni	a	civil	autonómia	és	
az emberi jogok védelmét, amelyet a kemény oltásellenesek és COVID-tagadók a 
maguk számára kívánnak kisajátítani.

A	 COVID	 idején	 a	 segélyező	 és	 önsegélyező	magyar	 kezdeményezések	 elem-
zése	 differenciált	 képet	 nyújtott	 az	 autoriter	 rendszer	 árnyékában	működő	 szoli-
daritás viszonyáról a mindenütt jelenvaló politikához, amit a másik magyar eset, 
a menekültügyi kezdeményezések elemzése tovább árnyalt. A szolidaritási akciók 
résztvevőinek	egyik	szegmense	tudatosan	depolitizált	tevékenységet	lát	a	munká-
jában,	 kérdés	 azonban,	 hogy	 itt	mennyire	működnek	 bizonyos	 önvédelmi	 straté-
giák?	 A	 professzionális,	 vallási-etikai	 elkötelezettségtől	 a	 politikai	 elkötelezettség	
felé	 is	 fejlődhetnek	 bizonyos	 csoportok,	 tevékenységük	 eredményeinek,	 avagy	
eredménytelenségének,	 illetve	 a	 hatóságok	 közönyének,	 sőt	 akadályozó	 beavat-
kozásának hatására. A vitában szóba került, hogy hasonló dinamika jelent meg a 
hajléktalanokat	segítő	kezdeményezések	esetében	2010	után,	és	a	korábbi	szolidá-
ris akciók mellé egyre több és radikálisabb politikai akció járult nálunk, legalább is 
Budapesten a civilek egy részének esetében.

A	civil	akciók	politizálódása,	mint	a	bevezetőben	említettem,	annak	összes	di-
lemmájával együtt az egyik központi elem volt a vitákban, és Magyarországon, 
de másutt is jelen van a politikai tiltakozások irányába mutató tendencia. Ennek 
a	fejlődésnek	az	értelmezését	azonban	árnyalja	az	ún.	„rossz”	civil	 társadalom,	az	
oltásellenes	avagy	a	szélsőjobboldalon	ugyancsak	meglévő	hasonló	fejlődés,	amely	
furcsa koalíciókhoz és szerepek kialakulásához vezethet. Mint például Magyaror-
szágon	 a	 2006-os	 rendőri	 brutalitások	 után	 felerősödött	 jobboldali	 jogvédelem,	
avagy a mai kormányközeli GONGO jogvédelem és a liberális jogállam 1989-es 
értékrendje mellett elkötelezett jogvédelem viszonya egy-egy konfliktus kapcsán.

A civil társadalom gazdasági és kulturális keretfeltételei (Civil society 
in an economic and cultural context) szekcióban a populizmus és az európai 
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identitás	 viszonyrendszerében	 nyilván	 az	 utóbbi	 erősödése	 került	 a	 civil	 társada-
lom	 jövője	 mellett	 elkötelezettek	 számára	 előtérbe.	 A	 magyar	 előadásban	 újabb	
értelmezést kapott a „jó” és a „rossz” civil társadalom. Amikor a kutatók elemez-
ték	 a	 Népszava	 illetve	 a	Magyar	 Nemzet/Magyar	 Idők	 2018–19-es	 évfolyamainak	
vezércikkeit,	 előbbi	 főként	 a	 szakszervezeteket	 mint	 civil	 aktorokat	 mutatta	 fel,	
és elítélte a „sorosozást”, a külföldi támogatások kritikáját. A kormányzati sajtó 
pozitív	 civiljei	 az	 egyházakhoz	köthetők,	 Soros	 és	 a	 külföldi	 támogatások	élvezői	
pedig	az	ő	vezércikkeikben	a	kívülről	irányított	negatív	szereplők.	Mindkét	sajtóban	
megvan	 tehát	 a	 „jó”	 és	 a	 „rossz”	 civilek	 megkülönböztetése,	 ám	 épp	 ellenkező	
módon zajlik a szereposztás, a válság és botrányok kiélezett helyzetében. Ez a két-
oldalú fehér-fekete szemléletmód nyilvánvalóan nem segíti a civilek presztízsének 
erősödését	 a	közvéleményben	és	a	 szélesebb	nyilvánosságban,	hanem	a	politikai	
irányítottság,	manipuláltság	bélyegét	akasztja	 rájuk,	megkérdőjelezi	autonómiáju-
kat.	Tehát	tipikusan	megsemmisítő	és	 lejárató	diskurzusok	zajlanak	nálunk	ebben	
a kiélezett helyzetben a civil társadalomról a médiában, és ez a tendencia nem is 
csupán	 helyi	 sajátosság,	 hanem	 olyan	 jelentős	 politikai	 rendszereket	 is	 jellemez,	
mint Oroszország, Kína, és Trump kormányzati ideje az USA-ban, bár nyilván az 
utóbbiban	erőteljesebb	volt,	mint	az	előbbieknél	a	média	szabadsága.	

A civil társadalom szűkülő terének aspektusai és megközelítésmódjai 
(Shrinking space of civil society: aspects and approaches) szekció azt a Civil 
Szemlében is többször elemzett tendenciát veszi alapul, hogy a civil társadalom vi-
lágszerte bevonódik a populisták/nemzetcentrikusak és a globalisták/univerzalisták 
kiélezett	 és	 a	médiában	 különösen	 felerősödve	megjelenő	 polarizációjába.	 Bár	 a	
stabil nyugati demokráciákban azért a civil tevékenységek egésze nem, legfeljebb 
bizonyos aktuális válságágazatoké, mint például a menekültügy, válik ennek vesz-
tesévé. A globális és európai civiltrend-elemzések mindegyike válságosnak látja a 
szektor helyzetét a populizmus, polarizáció, járvány okozta hatások következté-
ben, amelyek hatványozottan jelentkeznek a demokrácia válságával és hiányával 
rendelkező	 régiókban.	A	 csökkenő,	 illetve	 konfliktusossá,	 vitatottá	 váló	 térben	az	
autonóm civil tevékenységre azonban épp a válság leküzdéséhez volna szükség. 

Az	előadások	elsődlegesen	az	európai	helyzettel	foglalkoztak,	amelyben	jelen-
tős	az	EU	szerepe	és	politikája.	Mit	és	milyen	módon	tud	az	 integrációs	szervezet	
tenni	a	civil	társadalom	fennmaradásáért,	fejlődéséért	a	veszélyzónában?	Az	EU	és	
a civil társadalom viszonya már régóta téma, és mindeddig az Unió elkötelezett 
volt a civil társadalom fejlesztése mellett. A válsághelyzetben sem lehet semleges a 
civilek problémáival kapcsolatosan, és politikájával, jogalkotásával igyekszik fellépni 
a populizmus, az etatizmus és a polarizáció negatív tendenciáival szemben. Ennek 
a	fellépésnek	a	hatásai	eddig	nem	túl	látványosak,	de	nyílt	végű	folyamatokról	van	
szó,	amelyeknek	eredményei	hosszabb	távon	lehetnek	majd	értelmezhetőek.

Gerő	Márton,	 a	workshop	 szervezője	 paper-jében	 azt	 a	 kérdést	 veti	 fel,	 hogy	
vajon	a	leépülő	demokráciák	kormányzati	politikái	valóban	a	civil	tér	felszámolását,	
avagy inkább a politikájukhoz „háziasított” civil szektor felépítését tekintik-e fel-
adatuknak? A kvázi és pszeudo-civilek, a GONGO-k térnyerése bizonyos reakciókat, 
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ellenállást	vált	ki	a	valódi	civilekből,	és	tovább	növeli	a	fragmentációt	ezen	a	terüle-
ten. A civil társadalom–állam kapcsolatrendszere a konferencia teljes vertikumában 
előtérbe	került,	ami	a	téma	velejárója,	és	nyilvánvalóan	további	kutatásokat	igényel	
a	 fentihez	 hasonló	 kérdések	megválaszolása	 a	 nemzetközi	 környezet,	 főképp	 az	
EU–állam–civil társadalom kérdéskörében. Az állami önkénnyel való szembehelyez-
kedés	 politikai	 tere	 pedig	 nem	 csupán	 az	 EU	 intézményeitől,	 hanem	 az	 európai	
civil	társadalom	hálózatainak	szolidáris	és	koordinált	cselekvésétől	is	függ,	amelyet	
a populista és autoriter kormányzatok éppen a külföldi források és kapcsolatok 
tiltásával és „démonizálásával” igyekeznek megakadályozni.

A civil társadalom szervezeteinek stratégiái a demokrácia leépülésének 
idején (Strategies of civil society organizations to democratic backsliding) 
szekcióban Lengyelország és Magyarország összehasonlítása mellett Bulgária és 
Románia	elemzése	kaptak	helyet,	ahol	ugyancsak	 fellelhető	a	populizmus,	a	poli-
tizáló civilek, a civil mozgalmakból alakuló pártok problémaköre. A civil társada-
lom	aktorai	közül	nyilván	az	érdekképviseleti	és	 jogvédő	tevékenységet	képviselő	
szegmens számára jelentkezik fontos stratégiai dilemmaként a politikai környezet 
hatása. Részt venni, tiltakozni, vagy meghúzódni és csendben dolgozni, amíg békén 
hagynak, vagy amíg lehet, a többi civil szegmensek tagszervezeteinél többnyire 
így	 vetődik	 fel	 ez	 a	 dilemma.	Azonban	 a	 politikai	 környezet	 folyton	 kihívásokkal	
jelentkezik,	Romániában	és	Bulgáriában	 ismétlődő	nemzeti	méretű,	nagy	politikai	
kampányok az uralkodó elitek korrupciója és patronázsa ellen. Lengyelországban 
és Magyarországon az etatista kormányzati beavatkozások változó témákban ve-
zetnek széles politikai tiltakozásokhoz. Így Lengyelországban az EU-hoz való vi-
szony,	 avagy	a	katolikus	egyház	erős	hatására	az	abortusz	korlátozása,	nálunk	az	
ismert témák, rabszolgatörvény, CEU, Fudan, genderizmus, LMBTQI stb. a tiltakozó 
kampányok témái. A látványos, széles politikai tiltakozó kampányokban akcióegy-
ségek jönnek létre politizált mozgalmak és civil szervezetek és bizonyos politikai 
pártok között. De persze fennmarad a civil tevékenységek, ha nem is zavartalanul, 
de	tovább	működő	sokasága.	Romániában	például	a	források	megszerzésének	plu-
ralizálódása alakul ki bizonyos kormányzatok – elég gyorsan változnak – civileket 
megszorító-kiszorító politikái ellen. 

Alkalmas-e a szervezett civil társadalom önmagában a demokratikus leépülés 
megállítására?	 –	 vetődik	 fel	 a	 kérdés,	 amelyre	 a	 vitákban	 az	 a	 frappáns	 válasz	
született, hogy önmagában nem, de igenis fontos szerepe lehet ennek a soksze-
replős	nemzetközi,	politikai	és	gazdasági-társadalmi	aktorok	együttes	cselekvésé-
vel	kezelhető	folyamatnak	a	megindításában	és	véghezvitelében.	Ahogyan,	mint	a	
romániai és bulgáriai helyzet megmutatta, a demokrácia megmentéséhez, illetve 
fenntarthatóvá változtatásához nem elégséges egy kormányváltás, vagy egy újabb 
politikai koalíció térnyerése, hanem a civil aktorok bevonása szükséges, de nem 
vagy	nem	feltétlenül	a	közvetlen	kormányzati	munkába,	hanem	a	társadalom	mű-
ködését kiegyensúlyozó és fenntarthatóvá alakító szerepköreiknek kialakításával. 
Összeségében, ahogyan más szekciókban is kiemelték, a tiltakozó akciókban a 
civilek	 részvétele	 jelentős,	 de	 hosszabb	 távon	 a	 demokratizálódás	 fenntartásának	



Visszahatás

Civil Szemle 2021/4.120

érdekében nem csupán erre volna szükség, hanem a civil társadalmi kooperáció 
és koordináció hatékonyabbá válására a legkülönfélébb társadalmi-politikai folya-
matokban.

A civil társadalom sokféle arculata (The different faces of civil society) 
szekció a kultúra fontosságára hívta fel a figyelmet a gyakran egyoldalúan a po-
litikát	 előtérbe	 állító	megközelítésekkel	 szemben,	 amelyekben	 eltűnik	 a	 civil	 tár-
sadalom saját arculata. Ezen a területen is nagy visszalépéseknek vagyunk tanúi, 
elég,	 ha	 a	Magyarországon	 sűrűn	 ismétlődő	 kultúrpolitikai	 botrányok	 sorozatára	
utalunk, amelyek részben megmozgatták a civileket, de részvételük, hozzájáru-
lásuk	 leginkább	 a	 tiltakozásban	 merült	 ki,	 amelyben	 kivételesnek	 tekinthető	 az	
alternatív SZFE-kezdeményezések fenntarthatóságának biztosítása. A polarizáció 
a kulturális elitek megosztottságában a civil társadalomba viszi bele a konfliktust, 
és fragmentál bizonyos, korábban a viták mellett is egységes fellépésre képes 
területeket	 az	 oktatásban,	 kutatásban	 és	 a	 művészetekben.	 A	 politikai	 megosz-
tottsághoz	hasonlóan	 itt	 is	nagyon	 jelentős	a	média	 szerepe,	azonban	például	az	
előadóművészetek	területe	önmaga	 is	megosztottá	válik,	nem	a	mediális	politika,	
hanem	a	 saját	belső	konfliktusaik	hatására.	Alkotóközösségek,	pedagógusok	kol-
lektívái,	de	akár	kutatóközösségek	és	hálózatok	fragmentálódásának,	sőt	olykor	a	
felbomlásának	sora	jellemzi	ezt	a	folyamatot.	Egyre	erősödik	a	beavatkozó	politika	
számára	oly	fontos	kormányhű	civil	csoportok	és	hálózataik	szerepe	az	oktatásban	
és a kultúrában, hiszen a médiához hasonlóan itt lehet a kulturális hegemónia 
hosszabb távú fenntartását megcélozni. Jóllehet hasonló tendenciákat a régebben 
létrejött	 nyugati	 demokráciák	 is	produkálnak,	 erőteljes	politikai	 támogatottságuk	
és dominancia-törekvésük az új EU-tagállamok egy részében, mint Magyarország 
és	Lengyelország	a	jellemző.

Az	 első	 napot	 a	magyar	 társadalomkutatók	 körében	 jól	 ismert	Andrew	Arato	
–	a	klasszikus	„Civil	társadalom	és	társadalomelmélet”	kötet,	melynek	társszerzője	
Jean Cohen, új könyvük pedig a „Populizmus és civil társadalom” címmel épp a 
workshoppal	egy	 időben	 jelent	meg	–	előadása	zárta	Stratégia a civil társada-
lomban egy hibrid rezsimben címmel. Arato, aki elég szoros kapcsolatokat tart 
fenn	régóta	a	magyar	 társadalomkutatókkal,	köztük	a	civil	 társadalom	elemzőivel	
is,	elsődlegesen	a	magyar	helyzetről	és	annak	demokratikus	megoldási	lehetősége-
iről	beszélt.	A	20.	század	jó	részét	megtapasztalt	társadalomtudós	olyan	történeti	
perspektívákat	emelt	be	az	elemzésbe,	amelyeket	az	1989	előtti	időszak	után	szo-
cializálódott	résztvevő	csupán	történeti	ismeretként	sajátíthatott	el.	Hiszen	felnőtt	
a kutatóknak egy olyan, Magyarországon a társadalomtudományok tanulmányo-
zásába	és	művelésébe	2010	után	belépő	nemzedéke,	amely	számára	a	demokrácia	
válsága	élményét	nem	előzi	meg	annak	perspektivikus	kibontakozásának	 tapasz-
talata 1988–2006 között. Számukra a civil ethosz újjászületése a rendszerváltást 
követően	már	 csupán	 történelmi	előzmény,	 az	elsődleges	élményüket	a	 társadal-
mi-politikai valóságról számukra a NER világa jelenti.

Az	igazi	kommunista	és	egyéb	diktatúrák	után	a	mai	helyzet	a	maga	kettősségei-
vel, demokrácia látszata, programja és valósága közötti megosztottságával nyilván 
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kevésbé	drámai	és	több	alternatívát	tesz	lehetővé	a	civil	társadalomnak.	Ugyancsak	
kevésbé dramatikus a helyzet Lengyelországban és Magyarországon, mint Kínában, 
Oroszországban avagy Törökországban. Magyarországon és Lengyelországban az 
1989-es demokratikus átmenet után a civil társadalom demobilizálódott, helyzete 
normalizálódott, konszolidálódott, amit az európai és amerikai, a demokratizáló-
dáshoz	nyújtott	civileket	megcélzó	segélyprogramok	nagyban	elősegítettek.	

Az újabb, 2006 és 2010 utáni válsághelyzetben Arato szerint a civil társadalom 
újra mobilizálódik, és az állam és a civil társadalom közötti konfliktusok és pola-
rizáció megoldására újabb kerekasztal-diskurzusok vezethetnek, amelybe egyen-
rangúként kellene belevonni, hasonlóan a 20. századi spanyol, lengyel és magyar 
kerekasztalokhoz	 a	 „régi	 rend”	 képviselőit	 a	 nyílt	 erőszakos	 konfliktus,	 avagy	 a	
polgárháborús veszély elkerülésére. Ez az érdekes történeti analógia, hasonlóan az 
1989	utáni	magyar	helyzethez,	kiegészült	az	előadásban	a	demokrácia	meggyen-
güléséért	 az	 utólagos	 felelősségre	 vonások	 túlzásainak	 az	 elkerülésével	 is.	 Arato	
szerint ez biztosíthatja a megújuló, avagy új demokrácia új legitimitását, szemben 
a barát–ellenség tükörlogikájára felépített ellenzéki „leszámolási mítosszal”. A len-
gyel Szolidaritás „forradalmi önkorlátozó” stratégiáját kellene képviselni az ellen-
zéknek Magyarországon és helyet adni a Fidesznek az új kerekasztalnál.

A workshop második napján a Civil társadalom, politikacsinálás és érdek-
képviselet (Civil society, policy making and advocacy) címmel kelet-közép-
európai országok esettanulmányai mellett török GONGO, az AKP kormánypárt 
iszlám	nőszervezetének	elemzése	is	szerepelt	a	programban.	Nyilvánvalóan	a	nyu-
gatias	 feminizmussal	 szemben	 lépett	 fel,	 az	 egyenlőség	 mechanikus	 követelését	
elvetve a „gender justice”, a mindenkinek a magáét megadó gondolattal, teljes 
kormányzati támogatás mellett. 

A korporatív érdekegyeztetés elemzése több országban a populista kormány-
zatok sajátos szelekciós mechanizmusainak a valódi érdekegyeztetés folyamatát 
torzító	jellegére	hívta	fel	a	figyelmet,	főképp	a	magyar	esetben.	

A	 magyar	 nőszervezetek	 területe	 2010	 után	 a	 kormány	 családbarát	 politiká-
ját	 kiszolgáló	 szervezetek	 előnybe	 kerülését	 diagnosztizálta,	 míg	 a	 „gender”	 és	
„genderizmus” szitokszóvá vált a feminizmus és az alternatív nemi szerepekben 
való	gondolkodás	összes	kezdeményezésével	szemben.	Tipikus	helyzete	állt	 itt	elő	
a kormányzati politika által létrehozott polarizációnak. Vannak a kormányzat „stra-
tégiai partnerei”, akik minden támogatást megkapnak, a többieket pedig kiéhez-
tetik,	úgy,	hogy	megszűnnek,	informális	tevékenységbe	vagy	üzleti	kezdeményezé-
sekbe mentik át magukat. 

A tiltakozás a populizmus ellen (The fight against populism), az utolsó 
szekció Csehország és Magyarország mozgalmaival foglalkozott. Csehországban az 
ANO populista politikai mozgalom a volt miniszterelnök vezetésével civil-politikai 
ellenmozgalmat („Million Moment” – „Millió Momentum”) váltott ki, amely az el-
lenzéki	pártokkal	közösen	az	Együtt	koalícióban	vett	részt	a	legutóbbi,	2021-es	őszi	
parlamenti	 választásokon.	 A	 koalíció	 győzött,	 és	 bukott	 az	 Andrej	 Babiš	 vezette	
korábbi kormányzat. „Szeget szeggel” mondhatnánk, a mozgalom és az ellenmoz-
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galom,	és	persze	a	belőle	keletkezett	mozgalmi	pártok	konfliktusa	a	civil	társadal-
mat mobilizálta. Magyarországon a politikai mozgalmak megjelennek, gazdasági, 
kulturális és politikai témákban egyaránt, de eddig nem sikerült hasonló politikai 
együttműködést	sikerre	vinni,	mint	Csehországban.

A tiltakozások a környezetvédelem területén Magyarországon kimaradnak a 
politikai	 mozgalmak	 köréből,	 inkább	 apolitikusan	 lokális	 konfliktusokra	 koncent-
rálnak, elhatárolódnak a politikai pártoktól, mint a Városliget vagy a Római Part 
ügyeiben. Olyan polgári kezdeményezések ezek, amelyek pártpolitikai kötöttségek 
nélkül mozgósítanak a helyi ügyekben érdekelt, és ezekben a helyi konfliktusok-
ban	 együttműködő	 polgárokat.	 A	 környezetvédelem	 politikaterülete	 többszörös	
megvonást	és	politikai	beavatkozást	szenved,	megszűntek	az	NGO-k	beleszólási	és	
meghallgatási esélyei a beruházásoknál, amelyeket többnyire a helyi önkormányzat 
hatásköréből	kiemel	a	központi	kormányzat	(Fertő-tó,	több	balatoni	helyszín	stb.).

A vitában megfogalmazódott, hogy az 1989-re visszanyúló liberális civil társadal-
mi szellemiség, például Magyarországon mind az állami politika, mind a jogalkotás 
számára ellenségként jelenik meg, amelyet hatékonyan üldöznek. Csehországban 
ennek	a	mozgósító	ereje	még	mindig	nagyon	nagy,	ahogyan	a	2021-es	őszi	parla-
menti választás eredménye is mutatja. Magyarországon ennél jóval csekélyebb, de 
a civil politikát és az ellenzéki pártokat együtt mozgósító sikeres vállalkozás volt a 
2021-es	 előválasztás.	Azt,	 hogy	 sikeres	 és	országos	 lesz-e	 a	politikai	mozgalmak,	
a	civilek	és	az	ellenzéki	pártok	együttműködése,	majd	a	2022.	évi	tavaszi	választás	
megmutatja. 

Az egész régiót jellemzi az elit-ellenesség, és az ellenzéki politikai elitek egy 
része is lejáratódott, ebben a szituációban a civil politizálás rendelkezik bizonyos 
mozgástérrel, éppen a civil társadalom és a demokrácia problémáinak megoldá-
sa	érdekében.	A	workshop	szervezői	valamiféle	összehasonlító	kutatást	remélnek	
szervezni, amely mindenképpen fontos hozzájárulást jelenthetne a civil társadalom 
aktuális problémáinak megoldásához. 

A tartalmas workshop elemzései sok új összefüggésre mutattak rá, kreatív 
megközelítésmódokat alkalmaztak, amelyek sokféleségét ez a beszámoló aligha 
tudta érzékeltetni. Ahol hiányérzetem volt, az talán a piaci mechanizmusok szere-
pének karakterisztikusabb bevonása az értelmezésekbe, és a vallás/egyház civil tár-
sadalommal való viszonyának problematikája. Az állam–civil társadalom domináló 
tengelye elnyomta a piacgazdaság és a vallás/egyház szerepét a civil társadalom-
mal	összefüggésben.	Holott	ezek	a	társadalmi	alrendszerek	nagyon	is	jelentősek	a	
demokratikus folyamatok megtorpanása és újraindítása szempontjából. Ugyancsak 
további vitákat és elemzéseket igényel a demokrácia felszámolódásának globális, 
regionális	és	nemzetállami	szintű	összefüggésrendszereinek	a	kapcsolata.	

Ahogyan az 1989-es demokratizálódás kezdetén is több politikai szint játszott 
egybe,	most	is	erről	van	szó,	tehát	a	regionális	és	a	globális	aspektusok	jelentőségét	
jobban ki kellene emelnie az elemzéseknek. Nagy kérdés, hogy vajon a populizmus 
és	 polarizáció	 globális	 tendenciái	 hogyan	 fékezhetőek	meg	 éppen	 Európában	 és	
annak is az EU demokratikus közösségéhez kevésbé fejlett demokráciaként csatla-
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kozó területein. Jó lenne talán több pozitív példával találkozni, ha vannak ilyenek, 
talán a Baltikumban, mivel a sokáig ilyenként kezelt Csehország és Szlovénia erre a 
szerepre most már nem alkalmasak. Németországban is folyik a vita a német civil 
társadalom	csökkenő	és	vitatottá	váló	területeiről,	az	USA	pedig	nem	lehet	direkt	
modell Európában. 

A negatív globális tendenciák körében most a járványt is nagyon fontosnak 
tartom, amely ambivalens módon hat a civil aktivitásra, azonban átalakítja a min-
dennapokat és a „válságkezelés válsága” révén az állami-kormányzati oldal prob-
lémáihoz vezethet, amely, mint Andrew Arato megjegyezte, az USA-ban a demok-
raták	győzelmét	és	Donald	Trump	elnökségének	a	végét	hozta	magával	a	2020-as	
szövetségi választásokon . 

A Trajectories of civil society in a de-democratizing context tematikus 
workshop programja 

Polarization of civil societies

Daniel Platek: Protesting Civil Society in Poland. Towards a Pillarized Structure?
Boris	Strečanský:	Church	and	the	civil	society:	Overlapping	organizational	fields	in	

an emancipatory struggle
Ágnes Kövér-Van Til: Double attack on civil society – which is more hazardous 

marketization or authoritarianism? (elmaradt)

Civil society and crisis

Piotr Kocyba: Corona deniers in Poland – engagement under pandemic conditions
Margit Feischmidt–Violette Zentai–Eszter Neumann: Civil society and politics in 

solidarity actions during the COVID–19 crisis
Zsuzsa Árendás–Vera Messing: Navigating immigrant integration in a non-

integration regime. The role of NGOs and self-help initiatives

Civil society in an economic and cultural context

Denis Ivanov: Varieties of Capitalism, Civil Society and Vested Interests in the Times 
of Populism: Hungary and Lithuania

Viktor	Papházi–Andrea	Szabó–Márton	Gerő:	Civil	Society	Discourses	 in	 the	Main-
stream Print Media – the Hungarian Case

Alexandra Samonek: Can Identity Pluralism Help Undo the de-democratization in CEE?
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Shrinking space of civil society: aspects and approaches

Nicole Bolleyer: The Shrinking of Civil Society Space in Europe
Zsolt Körtvélyesi: Law used for and against authocratizating tendencies: The case 

of civil society in Hungary
Márton	Gerő:	Destroy	or	domesticate?	The	relationship	between	state	actors	and	

civil society organizations in a de-democratizing context

Strategies of civil society organizations to democratic backsliding

Dorota Pietrzyk-Reeves: The Role of Civil Society in Democratic Backsliding: the 
case of Poland and Hungary

Áron Buzogány–Arpad Todor: Protest or participate. Dilemmas of post-socialist 
civil society during democratic backsliding

Tom Junes: Civil society’s conundrum: Bulgaria’s year of democratic limbo
Henry P. Rammelt–Ruxandra Gubernat: Movement parties and populist civil society 

claims in Romania: The case of USR and AUR

The different faces of civil society

Milka Ivanovska Hadjievska: Caught up in ‘culture wars’: Civil society elites’ con-
testation in the UK

Katerina Vrablikova–Paulina Pospieszna: Determinants of culturally conservative 
civic activism in CEE

Håkan Johansson–Stela Kosova: Boundaries and Closure: Acts of protecting and 
breaking privilege in the UK Charity Sector?

Elena Iarskaia-Smirnova–Francesca Chiarvesio: “Riding a Motorcycle in the Rain at a
Wild Speed, You Get Wet and Dirty” Service Providing CSOs as Values Promot-
ers in Russia 

Strategy for Civil Society under a Hybrid Regime

Keynote lecture by Andrew Arato–Dorothy Hart Hirshon Professor of Political and 
Social Theory, New School for Social Research

Civil society, policy making and advocacy

Brigitte Horváth–Michael Dobbins–Labanino Rafael: “Post-Truth Post-Commu-
nism” or much ado about nothing?
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Dorottya	Szikra–Anna	Fejős–Róza	Vajda:	Sticks	and	Carrots.	Women’s	organiza-
tions under de-democratizing rule in Hungary between 2010 and 2020

Elifcan Celebi: Authoritarian Influences on Gender Politics: Women GONGOs in 
Turkey

The fight against populism

Jiří Navrátil–Milan Hrubeš: Fight fire with fire: Czech liberal activism challenging 
“populist government”

Szabina Kerényi: How does the rise of populism affect spaces of civil society?
Dániel Mikecz: Anti-regime protests in Hungary

Note

1 Trajectories of civil society in a de-democratizing context. Thematic Workshop, Budapest, 2021. 
november	17–19.	Társadalomtudományi	Kutatóközpont	Szociológiai	Intézet,	szervező:	Gerő	Már-
ton.
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Gerencsér Balázs–Hegyesi Gábor–Kuti Éva–Marschall Miklós–Sebestény István
–Török Marianna
In memoriam Lester Salamon

Ebben	az	emlékező	írásban	sok	magyar	barátjának,	kollégájának	nevében	búcsúzunk	a	
2021. augusztus 20-án Annapolisban elhunyt Lester Salamontól. 

A Johns Hopkins Egyetem híres professzorának 78 éves korában bekövetkezett halála 
nagy	veszteség	nemcsak	az	egyetemi	világnak,	a	nonprofit	szektor	kutatóinak,	de	min-
denkinek,	aki	az	erős	és	független	civil	társadalom	létét	a	demokrácia	alapkövének	tartja.	
Salamon	professzor	a	nyolcvanas	évek	végén	egyik	elindítója	 volt	 a	nonprofit	 szektor	
nemzetközi összehasonlító kutatásainak. Az általa vezetett, mintegy 40 országot átfogó 
empirikus kutatások teremtették meg a civil szektor („harmadik szektor”) nemzetközi 
összehasonlító	leírásának	fogalmi	kereteit,	definícióit,	nyelvezetét.	Hatalmas	munka	volt	
ez, egyfajta szellemi fundamentuma lett a kilencvenes évek civil társadalmi robbanásának 
szerte a világon, beleértve Magyarországot is.
Kulcsszavak:	 Lester	 Salamon,	nonprofit	 szektor,	 nemzetközi	összehasonlító	projekt,	
Johns	Hopkins	Nonprofit	Tréning	Network,	társadalmi	eredet	elmélete.

Marschall Miklós (1953) 18 évig – 2018-as nyugdíjazásáig – a Transparency International berlini 
Nemzetközi	Titkárságán	dolgozott	különböző	vezetői	beosztásokban,	először	mint	európai	 igazgató,	
majd általános igazgató-helyettesként. 1994 és 1998 között a CIVICUS alapító igazgatójaként tevékeny-
kedett	Washingtonban.	 1991-től	 1994	áprilisáig	Budapest	kultúráért,	oktatásért	és	 turizmusért	 felelős	
főpolgármester-helyettese	volt.	 Előtte	az	akkori	Művelődéskutató	 Intézet	munkatársaként	 10	éven	át	
a	 kultúrafinanszírozás	majd	 a	 nonprofit	 szektor	 kérdéseivel	 foglalkozott.	 Pályája	 során	 számos	 hazai	
és nemzetközi civil szervezet irányításában vett részt: többek között kurátora volt az ICNL-nek (In-
ternational Center for Not-for-Profit	 Law),	 a	 GuideStar-nak,	 az	 Accountable	 Now-nak,	 elnöke	 volt	 a	
Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) Alapítványnak és a NIOK-nak. Jelenleg a NIOK, a Kárpátok Alapítvány 
és a FreeMuse kurátora. 1977-ben végzett az akkori Marx Károly (ma Corvinus) Közgazdaságtudományi 
Egyetemen. 1984-ben ugyanott szerezte doktori címét. 1988/89-ben Fulbright-ösztöndíjasként a Yale 
egyetemen	az	amerikai	nonprofit	szektort	tanulmányozta.
E-mail: miklos.marschall@gmail.com  

Kuti Éva PhD közgazdász,	kutató,	az	Általános	Vállalkozási	Főiskola	nyugalmazott	tanára.	Kutatási	
területei: a harmadik szektor mérete és szerkezete, a kormányzati és civil szféra kapcsolatai, a társa-
dalmi	vállalkozások,	a	vállalatok	társadalmi	felelősségvállalása,	a	magánadományozás	és	az	szja	1%-os	
támogatások	alakulása.	Szakmai	pályafutása	kezdetén	kutatóintézetekben	dolgozott,	majd	–	főiskolai	
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Balázs Gerencsér–Gábor Hegyesi–Éva Kuti–Miklós Marschall–István Sebestény
–Marianna Török
In Memory of Lester Salamon

In this memorable article, on behalf of many Hungarian friends and colleagues, we say 
goodbye to Lester Salamon, who passed away on August 20, 2021 in Annapolis, U.S.A.
The death of the famous professor of the Johns Hopkins University at the age of 78 
is	a	great	 loss	not	only	 to	 the	university	world,	 to	 researchers	of	 the	nonprofit	sector,	
but to anyone who sees the existence of a strong and independent civil society as a 
cornerstone of democracy. Professor Salamon was one of the pioneers of international 
comparative	research	of	the	nonprofit	sector	 in	the	 late	1980s.	The	empirical	 research	
directed	by	him,	covering	about	40	countries,	created	the	conceptual	framework,	defi-
nitions	 and	 the	 vocabulary	 for	 the	 first	 international	 comparative	 analysis	 of	 the	 civil	
society sector (the “third sector”). It was a grand and timely project, it became a kind of 
intellectual foundation for the explosion of civil society organizations around the world 
in the 90s, including Hungary.
Keywords:	Lester	Salamon,		nonprofit	sector,	international	comparative	research,	Johns	
Hopkins Training Network Pro gram, theory of social origin.
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balázs lászló 
Fenntarthatóság a civil szervezetek vezetésében
Civil szervezetek vezetőinek szervezet- és szociálpszichológiai összehasonlító vizsgálata

A civil szervezetek egyre hangsúlyosabb szerepet vállalnak napjaink társadalmának fenn-
tartásában,	működtetésében.	Az	elmúlt	három	évtizedben	a	civil	 szervezetek	számával	
párhuzamosan	növekedett	a	tudományos	érdeklődés	a	civil	szervezetek	működtetésé-
nek,	működésének,	kapcsolati	 rendszerének,	sajátosságainak	megértése	 iránt.	A	tanul-
mány	 a	 civil	 szektor	 vezetői	 sajátosságainak	 áttekintésére,	 azok	 empirikus	 vizsgálatára	
vállalkozik	szervezet-	és	szociálpszichológiai	megközelítésből.	Központi	kérdése,	hogy	mi-
lyen	vezetői	sajátosságok	azonosíthatók	a	civil	szerzetek	vezetőinél,	amelyek	előrevetítik	
az	amúgy	rendhagyó	keretek	között	működő	civil	szervezetek	fenntarthatóságát.	Célja,	
hogy	a	 fenntarthatóságot	befolyásoló	tényezők	közül	a	szervezet	vezetőjének	miként-
jét	tárja	fel,	azt,	hogy	a	vezető	 lelki	állóképessége,	szociálpszichológiai	 jellemzői	miként	
járulnak	hozzá	a	szervezet	működési	sajátosságainak	biztosításához.	Miként	támogatják	
azt	 a	 korábbi	 elemzésben	már	 részletesen	 taglalt	 vezetői	 stílust	 (Balázs	 2019),	mely	 a	
tapasztalás és az elméleti háttér alapján is a leginkább alkalmas a civil szervetek fenntart-
hatóságának biztosítására. 

Feltevésünk	szerint	a	tevékenységek	alapján	csoportosított	civil	szervezetek	vezetői	a	
szervezetikultúra-észlelés,	az	érzelmiintelligencia-mintázat,	a	reziliencia	és	a	vezetői	stílus	
tekintetében	megkülönböztethetőek	egymástól.	A	vizsgálat	célja,	hogy	kísérletet	tegyen	
az	egyes	 tevékenységi	kategóriába	 tartozó	civil	 szervezetek	vezetői	 sajátosságainak	el-
különítésére,	 a	 tevékenységi	 körök	 (szakma	 kultúra)	 és	 vezetői	 stílusok	 összekapcso-
lására.	A	kérdőíves	 vizsgálatban	61	 civil	 szervezet	 vezetője	 vett	 részt,	 hat	 tevékenységi	
kört képviselve. Az eredmények alapján elmondható, hogy az egyes tevékenységi körök 
képviselői	eltérő	szervezetikultúra-dimenziókat,	-értékeket	észleltek,	valamint	sajátos	ér-
zelmiintelligencia-mintázatok	 is	kirajzolódtak.	A	vezetői	 stílushoz	kapcsolódó	eszköztár	
alkalmazásában	a	vizsgált	vezetők	az	együttműködést	és	a	meggyőzést	 jelölték,	míg	a	
rezilienciaértékek	esetében	is	minden	tevékenységi	kör	vezetőjénél	átlagosan	magas	érté-
keket	kaptunk.	A	vizsgálat	eredményeként	sikerült	meghatározni	az	eltérő	tevékenységet	
folytató	civil	szervezetek	sajátosságait	is.	Jelen	leíró	vizsgálat	hiánypótlónak	tekinthető	a	
magyar	civil	szervezetek	vizsgálatában.	A	civil	szervezetek	vezetőinek	szociálpszichológiai	
sajátosságait empirikus vizsgálatokkal leíró tanulmány ez idáig nem került publikálásra.
Kulcsszavak: Civil szervezet, vezetés, érzelmi intelligencia, szervezeti kultúra, reziliencia. 
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László Balázs 
Sustainability in the Leadership of Non-Governmental Organizations 
Organizational and Social Psychological Comparison Analysis of Leaderships 
of Non-Governmental Organizations

Non-governmental organizations are more and more engaged in supporting and op-
erating the society these days. In the past three decades with the number of non-
governmental	organizations	 the	scientific	 interest	has	simultaneously	grown	to	under-
stand their operations, relation system and their features. The study overviews the fea-
tures of leadership of non-governmental organizations, and undertakes its empirical 
analysis from organizational and social psychological aspect.  Its main question is what 
sort	of	 leadership	characteristics	can	be	 identified	which	prospect	the	sustainability	of	
non-governmental organizations that operate under unusual circumstances. Its goal is to 
reveal	the	know-how	of	the	leader	of	the	organization	from	the	factors	influencing	the	
sustainability. In other words, how the leader’s spiritual stamina and social psychological 
characteristics contribute to the assurance of features of the non-governmental organi-
zation operation. How they support the leadership style that was previously discussed 
(Balázs 2019) which is the most suitable for supporting the sustainability of non-govern-
mental organizations on the basis of practical and theoretical background.

According to our suggestion the leaders of non-governmental organizations classi-
fied	by	activity	scopes	can	be	distinguished	from	each	other	in	the	sense	of	the	percep-
tion of organizational culture, emotional intelligence pattern, resilience and leadership 
style. The aim of the examination is to attempt to distinguish the characteristics of lead-
ers of non-governmental organization belonging to one activity scope, to interconnect 
scope of activities (professional culture) and leadership styles.

In the questionnaire leaders of 61 non-governmental organizations from six activity 
scopes took part. According to the results it can be stated that the leaders from differ-
ent particular activity scopes perceived different dimensions of organizational cultures, 
different	values,	and	specific	emotional	intelligence	patterns	have	been	outlined,	as	well.	
In the applied toolbox connected to the leadership style cooperation and convincing 
were marked, while in the case of resilience values we also got mean high scores at all 
leaders of activity scopes.  As the result of the research the features of non-governmen-
tal organizations belonging to different activity scopes were successfully determined. 
This	descriptive	research	can	be	considered	deficiency	in	the	analysis	of	Hungarian	non-
governmental organizations. A study which describes the social psychological charac-
teristics of the leaders of non-governmental organizations by empirical analysis has not 
been published until now.
Keywords: Social movements, coronavirus, COVID–19, solidarity, democracy.
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Móra Veronika–Kádár András–Léderer András–Demeter Áron–Kapronczay Stefánia
Szűkülő civil tér Magyarországon, 2016–2020 – trendek és jellemzők

A	cikk	áttekinti	a	civil	szektor	működési	környezetét	befolyásoló	főbb	folyamatokat	és	
jelenségeket az elmúlt fél évtizedben, öt téma köré csoportosítva: 1) támogatási struktú-
rák, 2) a kormánnyal és az állami intézményekkel való párbeszéd (hiánya), 3) a civil szerve-
zetek lejáratása és megbélyegzése, 4) egyes szervezetek célzott zaklatása, és 5) korlátozó 
jogszabályok.	Mindegyik	témakörben	a	legjelentősebb	és	illusztratívabb	példák	ismerte-
tésével – noha az esetek súlyosságukban és következményeikben különböznek – mutat 
rá,	hogy	rendszerszintű	és	széles	körű	romlásnak	vagyunk	tanúi.	Bár	a	civil	szervezetek	
létezésének	és	működésének	jogszabályi	alapfeltételei	(különösen	az	egyesülési	és	szó-
lásszabadság)	adottak,	a	gyakorlatban	számos	tényező	korlátozza	a	hatásos	civil	fellépést,	
főként	ami	a	párbeszédet	és	a	közügyekben	való	részvételt	illeti.	Emellett	rendszeres,	a	
kormányzó	párt	vezető	politikusai	által	vezetett	lejárató	kampányok,	egyes	témákkal	(pl.	
migráció, melegjogok, droghasználat) foglalkozó szervezetek ellen irányuló alkalmi zakla-
tások	és	forrásmegvonás	is	megfigyelhető.	Mindezek	együtt	jelentős	„visszafogó	hatást”	
is gyakorolnak a szektor azon részére is, amely nem áll közvetlen támadás alatt. Az elmúlt 
évek	civileknek	kedvező	hazai	és	európai	bírósági	ítéletei	azonban	azt	jelzik,	hogy	politi-
kai	akarattal	és	civil	fellépéssel	még	nem	késő	megfordítani	a	kedvezőtlen	folyamatokat.	
Keywords:	Szűkülő	civil	tér,	civil	részvétel,	lejáratókampányok,	zaklatás,	korlátozó	jog-
szabályok.

Móra Veronika biológus, szervezetpszichológus, jogi okleveles környezetvédelmi szakember. 1997 
óta az Ökotárs Alapítvány munkatársa, 2007 óta igazgatója. Korábban a Milieukontakt Oosteuropa, 
majd az Ökoszolgálat Alapítvány munkatársa volt. Az elmúlt két és fél évtizedben több civil és környe-
zetvédő	szervezet	aktivistájaként	vett	részt	kampányok,	nyomásgyakorló	és	tudatformáló	akciók	szer-
vezésében,	elsősorban	az	ökológiai	fogyasztóvédelem,	a	mezőgazdasági	géntechnológia	és	a	társadalmi	
részvétel	területén.	A	Civil-Társ	program	vezetőjeként	2003	óta	foglalkozik	a	civil	szektor	jogi-szabályo-
zási	 környezetének	 fejlesztésével,	 de	bőséges	 tapasztalatokkal	 rendelkezik	 a	 különböző	 adományi	 és	
pályázati	programok	lebonyolítását	és	működtetését	illetően	is,	nem	utolsósorban	a	Norvég	Civil	Támo-
gatási	Alap	irányítása	révén.	Főállású	tevékenysége	mellett	számos	civil	szervezet	vezetőségi	funkcióit	is	
ellátta illetve ellátja, jelenleg az Effekteam Egyesület elnökségi tagja. 
E-mail: move@okotars.hu

Kádár András Kristóf ügyvéd, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. A hazai és nemzetközi jogi 
fórumok,	így	az	Emberi	Jogok	Európai	Bírósága	előtt	nyújtott	jogi	képviselet	mellett	részt	vesz	a	Helsinki	
Bizottság	számos,	a	büntető	igazságszolgáltatás	emberi	jogi	vonatkozásaival	és	a	jogállamisággal	foglal-
kozó	kutatásában,	projektjében	és	egyéb	tevékenységében.	2008	és	2014	között	a	rendőrséggel	szem-
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beni	alapjogi	panaszok	kivizsgálását	végző	Független	Rendészeti	Panasztestület,	2010	és	2011	között	az	
Egyenlő	Bánásmód	Hatóság	mellett	működő	Egyenlő	Bánásmód	Tanácsadó	Testület	 tagja	volt.	A	két	
magyar	szakérő	egyikeként	évek	óta	vesz	részt	az	európai	esélyegyenlőségi	jogi	hálózat	munkájában.

Léderer András a	Magyar	Helsinki	Bizottság	főmunkatársa.	A	szervezet	menedékjoggal	és	a	jogál-
lamisággal foglalkozó kutatásaiban, projektjeiben és az ezekhez kapcsolódó érdekérvényesítésben vesz 
részt.
E-mail: andras.lederer@helsinki.hu

dr. Demeter Áron az	Amnesty	International	Magyarország	programvezetője.	Jogot	és	politológiát	
végzett az ELTE-n, összehasonlító alkotmányjogot a CEU-n. 2013 óta dolgozik az Amnesty Magyaror-
szágnál,	 ahol	 a	 jogállammal,	nemek	közötti	 egyenlőtlenséggel	 és	a	kommunikációval	 foglalkozó	cso-
portot vezeti.
E-mail: demeter.aron@amnesty.hu

Kapronczay Stefánia a	Társaság	a	Szabadságjogokért	ügyvezető	igazgatója	2013	óta.	Korábban	
a	szervezetnél	gyakornok,	majd	a	Betegjogi	Program	vezetője	volt	2008	és	2012	között.	Stefánia	cum	
laude	minősítéssel	 jogász	diplomát	szerzett	az	ELTE	Állam-	és	Jogtudományi	karán,	emellett	osztatlan	
szociológiaképzésben abszolutóriumot. A 2012-13-as tanévben a Stanford Egyetem Jogi Karán szerzett 
mesterdiplomát, disszertációját a fogyatékos emberek reprodukciós jogairól írta. Szakmai és közéleti 
lapokban megjelent cikkei a hajléktalanság büntetésével, az abortuszhoz való joggal, illetve a civil szerve-
zetek elleni állami fellépéssel foglalkoznak magyar és angol nyelven. 2014 óta az International Network 
of Civil Liberties Organizations (INCLO) társelnöke. A Rajk szakkollégium tanácsadó testületének volt 
tagja három éven keresztül. 2014-ben German Marshall Fellowship ösztöndíjat nyert, illetve 2018-ban a 
European Young Leaders tagjai közé választotta a Friends of Europe szervezet. 
E-mail: kapronczay@tasz.hu

Veronika Móra–András Kádár–András Léderer–Áron Demeter–Stefánia Kapronczay
Shrinking Civil Space in Hungary, 2016–20 – Trends and Characteristics

This review describes the main trends and phenomena of the past half decade (between 
2016	and	2020)	 affecting	 the	operating	 space	of	 civil	 society	 in	Hungary	 in	five	main	
areas 1) the funding structures, 2) the Government’s and state authorities’ (lack of) en-
gagement	with	CSOs,	3)	the	vilification	and	stigmatization	of	CSOs,	4)	the	targeted	har-
assment of certain CSOs and 5) the restrictive legislative acts. In each area, a number of 
the	most	significant	and	illustrative	examples	are	used	which	–	though	differing	in	their	
individual gravity and consequences – together outline a systemic and wide-ranging 
deterioration. While the basic legal preconditions allowing civil society organizations to 
exist and operate (particularly the freedom of association and expression) are still guar-
anteed,	in	practice	a	number	of	deterring	factors	limit	efficient	civic	action,	especially	in	
terms of engaging in dialogue and participation in public matters. 
In	addition,	regular	smear	campaigns	spearheaded	by	leading	figures	of	the	governing	
party,	occasional	attacks	and	de-funding	specifically	affecting	CSOs	engaged	in	certain	
thematic areas (migration, LGBTQ rights, drug use, etc.) have also been observed. 
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All	these	together	exert	considerable	chilling	effects	on	significant	parts	of	the	sector.	In	
the light of recent court rulings (both domestic and European) with political willingness 
and sustained civic action, there is still room to turn this tide. 
Keywords: Shrinking civil space, civil participation, smear campaigns, harassment, re-
strictive legislative acts.

Veronika Móra has been working at Ökotárs – Hungarian Environmental Partnership Founda-
tion since 1997 and holds the position of the director since 2007. Earlier, she was the national 
consultant for the Dutch Foundation Milieukontakt Oosteuropa, but also worked for the eco-
counselling office of Ecoservice Foundation. With HEPF and earlier, she’s been working on a 
variety of issues related to ecological consumption, gene technologies and public participation. 
Since 2003 she’s been leading HEPF’s Civil Partner program aiming to improve the legal-fiscal 
environment of civil society, but she also gained experience in managing and overseeing grant 
programs of various sizes, not least the Hungarian NGO Fund under the EEA/Norwegian Financial 
Grants. Besides her full time occupation she also has voluntary positions in a number of NGOs, 
among them the chairmanship of the Hungarian Donors Forum. She is a biologist (MSc) by 
education, but also has a MA degree in organisational psychology, and more recently gained a 
diploma in environmental law.
E-mail: move@okotars.hu

András Kristóf Kádár lawyer, co-chair of the Hungarian Helsinki Committe. Besides providing rep-
resentation at various Hungarian and international judicial fora, includig the European Court of Human 
Rights, he participates in numerous researches and projects of HHC dealing with human rights in crimi-
nal justice and rule of law issues. Between 2008 and 2014 he was a member of the Independent Police 
Complaints Board responsible for investigating fundamental rights complaints against the police, and 
in 2010-11 of the Equal Treatment Authority’s Advisory Body. As one of the two Hungarian experts for 
a number of years he has taken part in the work of the European equal opportunities legal network.

András Léderer is	 a	 senior	 advocacy	 officer	 of	 the	 Hungarian	 Helsinki	 Committee.	 He	 partici-
pates in HHC’s researches projects and advocacy activities related to asylum rights and rule of law.
E-mail: andras.lederer@helsinki.hu

Áron Demeter is a programme manager of Amnesty International-Hungary. He studied law and 
political sciences at the Eötvös Loránd University of Sciences and comparative constitutional law at 
Central European University. He’s been with Amnesty-Hungary since 2013 where he leads the team 
dealing with rule of law, gender equality and communication. 
E-mail: demeter.aron@amnesty.hu

Stefánia Kapronczay is the executive director of Hungarian Civil Liberties Union since 2013. Before 
he was an intern, and later, between 2008 and 2012 the leader of the Patient Rights Program at the 
organisation. She gained a summa cum laude degree at the Eötvös Loránd University Law School and 
an MA in sociology. She also has a Master of the Science of Law degree from at Stanford Law School 
(2012-13), where her thesis addressed the reproductive rights of people living with disabilities. Her pro-
fessional and popular publications deal with the criminalisation of homelessness, abortion rights and 
state attacks on civil society organisations. Since 2014 she has been the co-chair of INCLO, the Inter-
national Network of Civil Liberties Organizations. She was also a member of the advisory body of Rajk 
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College for three years. In 2014 she was a German Marshall Fund fellow, and in 2018 Friends of Europe 
elected her as a European Young Leader. 
E-mail: kapronczay@tasz.hu

Fényes Hajnalka–Mohácsi Márta–Pusztai Gabriella
Belépéskori és tanulmányok alatti karriertudatosság a felsőoktatásban

Tanulmányunkban	a	felsőoktatási	hallgatók	karriertudatosságával	és	az	ezekre	ható	té-
nyezőkkel	 foglalkozunk	öt	közép-	és	kelet-európai	országban	végzett	nagymintás	ku-
tatás adatai alapján. A tanulmány kétféle karriertudatosságot különböztet meg. A „be-
meneti karriertudatosság” szerint a diákok a továbbtanulás során az adott diplomával 
elérhető	magasabb	béreket,	elismert	foglalkozás	szerzését	és	a	könnyebb	munkahelyi	el-
helyezkedést	veszik	elsősorban	figyelembe.	A	„folyamati	karriertudatosság”	pedig	egyes,	
a	 karriert	 támogató	 felsőoktatási	 eredményességi	 mutatókban	 elért	 nagyobb	 teljesít-
mény,	valamint	a	tanulmányok	mellett	végzett,	karrierépítő	célú	civil	aktivitást	(önkéntes	
munka)	és	a	fizetett	munkavállalást	méri.	Kutatásunkban	a	bemeneti	és	folyamati	karrier-
tudatosság	standardizált	indexei	mentén	klaszter-	és	főkomponens-elemzést	végeztünk,	
illetve	 logisztikus	és	 lineáris	regresszióval	vizsgáltuk	a	karriertudatosságra	ható	tényező-
ket. Legfontosabb eredményünk, hogy akik a továbbtanulás során karriertudatosak, nem 
feltétlenül	 karriertudatosak	 az	 egyetemi	 évek	 során	 is,	 emellett	más	 háttértényezők	 is	
befolyásolják	a	kétféle	karriertudatosságot.	Eredményeink	tanulsága,	hogy	a	felsőoktatási	
intézményeknek olyan ösztönzési és elismerési rendszert kell kidolgozniuk, amelynek se-
gítségével az egyetemi évek alatt folyamatosan fenntartható a hallgatók karriertudatos-
sága, illetve a hallgatók tutorálását és mentorálását az intézményeknek határozottabban 
be kell építeni az oktatókkal kapcsolatos elvárások közé. 
Kulcsszavak:	 Karriertudatosság,	 felsőoktatási	 hallgatók,	 továbbtanulási	 motivációk,	
felsőoktatási	eredményesség,	karrierépítő	fizetett	és	önkéntes	munka,	Közép-	és	Kelet-
Európa.

Fényes Hajnalka PhD, habilitált egyetemi docens, 1991-ben végzett közgazdász-szociológusként, 
PhD-fokozatát 2001-ben szerezte szociológiából, 2010-ben neveléstudományokból habilitált. 2002 óta 
a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén dolgozik, jelenleg egyetemi docensként. 
Emellett részt vesz a DE Humán Tudományok Doktori Iskola munkájában, és 2002 óta dolgozik együtt 
a CHERD-H kutatócsoport tagjaival. Kutatási témái a szociológia és a neveléstudomány határán he-
lyezkednek	el,	a	felsőoktatási	hallgatók	társadalmi	mobilitása,	a	férfiak	és	nők	közötti	különbségek	az	
oktatásban,	a	hallgatók	önkéntes	és	fizetett	munkája,	illetve	a	humántőke-elmélet	alkalmazásai.
E-mail: fenyesh@gmail.com 

Mohácsi Márta PhD, a Debreceni Egyetem habilitált adjunktusa, 2008-ban szerzett doktori foko-
zatot	 regionális	 tudományból.	Disszertációja	 témája	az	oktatás	és	a	munkaerőpiac	kapcsolata	volt.	A	
felsőoktatásban	eltöltött	több	mint	tízéves	oktatói	és	kutatói	munkája	mellett	folyamatosan	szervezett	
keretek	között	képezte	tovább	magát.	Fő	kutatási	területe	a	menedzsment	témaköre.	2021-ben	habili-
tált gazdálkodás- és szervezéstudomány tudományágban. A Metszetek – Társadalomtudományi Folyó-
irat	szerkesztőbizottsági	tagja,	a	Gazdaság-	és	Társadalomtudományi	Tanulmányok	sorozatszerkesztője.
E-mail: mohacsi.marta@arts.unideb.hu
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Pusztai Gabriella PhD, habil, DSc,	egyetemi	tanár,	főbb	kutatási	területei	a	tanulói	és	intézmé-
nyi	eredményesség,	a	nem	állami	szervezetek	köz-	és	felsőoktatási	szerepvállalásának	és	a	kisebbséghez	
tartozók	iskolai	pályafutásának	vizsgálata.	Legfontosabb	tudományos	eredménye	a	társadalmitőke-el-
mélet	 hazai,	 valamint	 a	 közép-	 és	 kelet-európai	 oktatáskutatásban	 való	 úttörő	 alkalmazása	 a	 térség	
felekezeti	köz-	és	felsőoktatásában	végzett	összehasonlító	kutatásokban.	Akadémiai	doktori	értekezé-
sében	a	hallgatói	kapcsolathálók	felsőoktatási	pályafutást	befolyásoló	hatását	vizsgálta,	különös	tekin-
tettel a civil, önkéntes közösségekhez tartozó hallgatók eredményességének kérdéskörére. A Debreceni 
Egyetem	Humán	Tudományok	Doktori	 Iskolájának	vezetője,	 valamint	professzor,	 2007-ben	megkapta	
a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai plakettjét, 2014-ben pedig Nemzeti Kiválóság Díjat nyert el.
E-mail: gabriela.pusztai@gmail.com 

Hajnalka Fényes–Márta Mohácsi–Gabriella Pusztai 
Career consciousness of higher education students, and the effects on it

In this study, we examine higher education students’ career consciousness and explore 
the	factors	affecting	it	based	on	a	large	sample	survey	conducted	in	five	Central	and	East-
ern European countries. We differentiate between two types of career consciousness. 
‘Career consciousness at entry’ means that students apply to higher education programs 
based primarily on the higher earnings available through the given degree, the prestige 
of the profession, and an easy job search. ‘Career consciousness during the studies’ 
means high levels of career-related performance indicators, as well as voluntary and paid 
employment alongside the studies for career-oriented purposes. In our research, we 
performed cluster and principal component analyses on standardized indices of career 
consciousness	at	entry	and	during	the	studies.	We	also	examined	the	factors	influencing	
career consciousness through logistic and linear regression analyses. According to our 
main result, those who are career conscious at the entry into higher education do not 
necessarily remain career conscious during their studies, and various background fac-
tors	influence	the	two	types	of	career	consciousness.	Our	findings	suggest	that	higher	
education institutions need to develop a system of incentives and recognition to sustain 
students’ career consciousness during their university years, and tutoring and mentoring 
of	students	need	to	be	firmly	integrated	into	the	expectations	for	faculty	at	institutions.
Keywords: Career consciousness, higher education students, motivations for further 
studies,	 higher	 education	 efficiency,	 career-oriented	 paid	 and	 voluntary	work,	 Central	
and Eastern Europe.
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human capital theory.
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Márta Mohácsi PhD habil, earned her PhD degree in regional studies in 2008. Her dissertation ex-
amined the relationship between education and the labour market. Alongside her experience of over 
ten years in higher education as a researcher and lecturer, she has taken part in several further training 
programmes. Her research focus is management. She received her habilitation degree in management 
and organisation studies in 2021. She is member of the editorial board for Cross-sections – Social Sci-
ence Journal. She is Series Editor for the book series Studies in Economics and Social Sciences.
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academic result is the pioneering application of the social capital theory in the national and in the 
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and	higher	education	of	the	region.	She	investigated	the	influence	of	the	student	network	on	higher	
educational career taking the achievement of students engaged in voluntary communities. She is the 
leading professor of the Doctoral School of Human Sciences of the University of Debrecen. In 2007, she 
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Szabó Máté
Teher alatt nő a pálma? A civil társadalom perspektívái a demokrácia leépülésének 
kontextusában 

Konferencia-beszámoló
(Trajectories of civil society in a de-democratizing context. Thematic Workshop, Buda-
pest, 2021. november 17–19. Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, 
szervező:	Gerő	Márton)

Szabó Máté (1956) Prof. Dr. hab., politológus, az ELTE ÁJK-n szerzett állam- és jogtudományi 
doktori oklevelet (1980), a politikatudomány kandidátusa (1988), doktora (1996). Az ELTE ÁJK Politikatu-
dományi	Intézet	tudományos	munkatársa	(1986–1989),	majd	tudományos	főmunkatársa,	illetve	egye-
temi	docense	(1989–1995),	1995-től	egyetemi	tanára,	1999–2009	vezetője.	A	Szombathelyi	Berzsenyi	
Dániel	Főiskola	Európa	Tanulmányok	Tanszékének	egyetemi	tanára	2004–2012	között,	továbbá	az	NKE	
Politológia Tanszék kutatóprofesszora 2014–2016 között. Több egyetemen vendégtanárként tevékeny-
kedett, így például a Tamperei Egyetemen (1991), a Hamburgi Egyetem Politikatudományi Intézetében 
(1992), A Frankfurti (Odera) Viadrina Egyetemen (2000). 2007 és 2013 között az állampolgári jogok 
országgyűlési	 biztosa.	 Erdei	 Ferenc-emlékdíjban	 (1988),	 Széchenyi	 Professzori	Ösztöndíjban	 (1997)	 és	
Bibó	István-díjban	(2007)	részesült.	Főbb	művei:	A	politikaelmélet	rövid	története	(társszerző	Paczolay	
Péter,	 1984);	 Zöldek,	 alternatívok,	 környezetvédők	 (1985);	A	politikatudomány	 kialakulása	 (társszerző	
Paczolay Péter, 1996); Környezetvédelmi civil kezdeményezések Magyarországon, 1988–1999 (Szerk. 
1999); Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás történelmi összehasonlító perspektívában (2001); 
Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom (2004), A tiltakozás kultúrája Magyarországon (2007). 
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Máté Szabó 
Does the palm grow under load? Perspectives on civil society in the context of the 
decline of democracy

Conference report
(Trajectories of civil society in a de-democratizing context. Thematic Workshop, Buda-
pest, 17–19. November 2021. Centre for Social Sciences Institute for Sociology, organizer: 
Gerő	Márton)	

Máté Szabó Prof. Dr. hab., Dsc. was born in 1956 in Budapest, Hungary. He received his law 
degree at Eötvös Loránd University, Faculty of Law in Budapest in 1980 and got a job as a journalist. 
From 1984, he worked in the Political Science Department of Political Science, latter Institute of Eötvös 
Loránd University’s Faculty of Law to the present. In 1987, he defended his PhD. on social movements 
in Western Europe, and was awarded the degree ‘Doctor of Political Science on Social Movements in 
Hungary’ by the Hungarian Academy of Science in 1996. He is specialized in civil society, social move-
ments and political protest and the theory of law and politics as well. Guest professor several times in 
Germany,	Finland,	Taiwan.	He	has	published	more	than	300	scientific	contributions	in	Hungarian,	English,	
German and on several other languages. He was elected Parliamentary Commissioner for Civil Rights 
by the Hungarian Parliament for six years, which position he has been holding since September 2007 
to 2013. He is heading the PHD school of ELTE in Political Science. Main award’s Double Cross of the 
President of Republic Poland (2009), Golden Medal of Eötvös Loránd University 2018. English publica-
tion: Human Rights and Civil Society in Hungary. Twenty Years for Rights and Freedom (1988–2008). 
Budapest: OBH. 2009.
E-mail: szabo.mate@ajk.elte.hu



Civil Szemle 2021/4.140

Fotó/Halász Iván



LEGYEN 2022-BEN ELÔFIZETÔJE
a negyedévente megjelenô

Civil Szemlének!

RENDELJE MEG A CIVIL SZEMLÉT,
melynek elôfizetési díja egy évre

3600 Ft

Elôfizetés
Civil Szemle,

Erste Bank: 11600006-00000000-23902934

CIVIL SZEMLE
szerkesztôsége

www.civilszemle.hu
Levelezési cím

1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II /9.

Kérjük, megrendelését (amely tartalmazza a nevet, postázási címet
és a befizetés igazolását) – a gyorsabb ügyintézés érdekében – küldje be a

civilszemle@gmail.com
email címre

LEGYEN 2020-BAN ELÔFIZETÔJE
a negyedévente megjelenô

Civil Szemlének!

RENDELJE MEG A CIVIL SZEMLÉT,
melynek elôfizetési díja egy évre

3600 Ft

Elôfizetés
Civil Szemle,

Erste Bank: 11600006-00000000-23902934

CIVIL SZEMLE
szerkesztôsége

www.civilszemle.hu

Levelezési cím
1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II /9.

Kérjük, megrendelését (amely tartalmazza a nevet, postázási címet
és a befizetés igazolását) – a gyorsabb ügyintézés érdekében – küldje be a

civilszemle@gmail.com
e-mail címre
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ELMÉLETILEG

IN MEMORIAM LESTER SALAMON  
 (Gerencsér Balázs–Hegyesi Gábor–Kuti Éva–
Marschall Miklós–Sebestény István–Török Marianna)

IN MEMORY OF LESTER SALAMON  
(Balázs Gerencsér–Gábor Hegyesi–Éva Kuti–

Miklós Marschall–István Sebestény–Marianna Török)

KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM

FENNTARTHATÓSÁG A CIVIL SZERVEZETEK VEZETÉSÉBEN 
CIVIL SZERVEZETEK VEZETŐINEK SZERVEZET- ÉS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

(Balázs László)

TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM

SHRINKING CIVIL SPACE IN HUNGARY, 2016–20 – 
TRENDS AND CHARACTERISTICS                         

(Veronika Móra–András Kádár–András Léderer–
Áron Demeter–Stefánia Kapronczay)

OKTATÁS, DIGITALIZÁCIÓ ÉS CIVIL TÁRSADALOM

BELÉPÉSKORI ÉS TANULMÁNYOK ALATTI KARRIERTUDATOSSÁG A 
FELSŐOKTATÁSBAN
(Fényes Hajnalka–Mohácsi Márta–Pusztai Gabriella)        

VISSZAHATÁS

TEHER ALATT NŐ A PÁLMA? A CIVIL TÁRSADALOM 
PERSPEKTÍVÁI A DEMOKRÁCIA LEÉPÜLÉSÉNEK KONTEXTUSÁBAN 

(Szabó Máté)

„Az összehasonlító program azonban nem csak a nonprofi t szektor és a 
gyakorlati szakemberek számára volt fontos. Abban is szerepet játszott, hogy 
létrejött a szektorral foglalkozó kutatók nemzetközi közössége. Ez nem egy-
szerű »mellékterméke« volt a projektnek; Lester Salamon tudatos erőfeszíté-
seket tett a világméretű kutatói hálózat kiépítése érdekében.”                                                                   

(Gerencsér Balázs–Hegyesi Gábor–Kuti Éva–Marschall Miklós–Sebestény István–Török Marianna) 

„Being a distinguished scholar, Lester Salamon could have remained in the 
ivory tower of university professors. Instead, he launched a series of different 
(training, fellowship and internship) projects seeking to improve understanding 
and public awareness of the nonprofi t sector and to help equip nonprofi t lead-
ers and managers with the skills they need to organize and manage voluntary 
organizations.” 

 (Balázs Gerencsér–Gábor Hegyesi–Éva Kuti–Miklós Marschall–István Sebestény–Marianna Török)

„A kutatásból nyert adatok és értelmezésük olyan vezetői jellemzőket ha-
tároznak meg, amelyek refl ektálnak a civil szervezetek szervezeti sajátossá-
gaira, felhívják a fi gyelmet a vezető és a szervezeti működés összhangjának 
fontosságára. Összefoglalva az eredményeket, a civil szervezetek tolerálják a 
bizonytalanságot, kockázatvállalók, értékként jelenítik meg a konfl iktusok fel-
vállalását, a környezeti változásokra való nyitottságot. A szervezeti kultúrát 
a környezeti változásokra való nyitottság jellemzi. A vezetés fókusza az elért 
eredményekkel szemben hangsúlyosan a célokhoz vezető út mikéntjén van.”   

                     (Balázs László)

„While the basic preconditions allowing civil society organizations to exist 
and operate (particularly the freedom of association and expression) are still 
guaranteed, in practice a number of deterring factors limit effi cient civic action, 
especially in terms of engaging in dialogue and participation in public matters.”   
                          (Veronika Móra–András Kádár–András Léderer–Áron Demeter–Stefánia Kapronczay)

„Cikkünkben a felsőoktatási hallgatók tanulás melletti munkájának moti-
vációit és a tanulmányok jellegéhez való kapcsolódását hozzuk összefüggésbe 
az egyetemi évek alatti karriertudatossággal. Azokat tekintjük folyamati karri-
ertudatosnak […], akik esetén a fi zetett vagy önkéntes munka kapcsolódott a 
tanulmányaik jellegéhez, illetve akiket a fi zetett vagy önkéntes munkavégzés 
során motivált a munkatapasztalat-szerzés, a kapcsolatépítés, a szakmai fejlő-
dés és az életrajzba való beírhatóság.”   

                   (Fényes Hajnalka–Mohácsi Márta–Pusztai Gabriella)

„A demokrácia és a civil társadalom védelme mellett elkötelezett kutatók 
találkozója volt ez az összejövetel. A kutatók dilemmái a civilek dilemmái egy-
ben, hiszen az anyagi források szűkülése, a kormánybarát aktorok és tartalmak 
nyílt támogatása, a szervezeti és szabályrendszernek a kormányzat beavatko-
zását segítő átalakítása mind a politikai nyomás alá helyezés tapasztalatát jelen-
tik a civil társadalom számára. Flexibilissé válnak a civil és politika határai, kiter-
jed a »politikai társadalom«, amely a civilek egy részét a demokrácia melletti 
állásfoglalás és politikai elkötelezettség irányába viszi el.”   
                                                                                            (Szabó Máté) 
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