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Nyilatkozat - a civil fenntartású
gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások helyzetének javításáért
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„Lyuk a hegyben”
A CIVIL HIÁNY
A HÁLÓ május havi tematikus száma a civil fenntartású szociális és
gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó szolgáltatók működési nehézségeire fókuszál.
Az itt következő „Nyilatkozat” két olyan trendre reagál, amely végleg
kiverte a biztosítékot, de nem csak
a „szociális civileknél”, hanem a
szektorsemlegesség elvét valló valamennyi szakembernél:
(1.) Egyrészt azért, mert már több
olyan esetről is tudunk, ahol a helyi
önkormányzat visszavonta egy civil
szolgáltatóval kötött korábbi szerződését csak azért, mert a többcélú kistérségi társulások magasabb
normatívára jogosultak.
(2.) Másrészt azért, amit az egyházi
normatívával kapcsolatos, régóta
megoldatlan dilemmával kapcsolatos újabb, döbbenetes fejleményekről így írt le egy olvasónk:
„Egyesületünk 15 éve működik,
mint kiemelten közhasznú szervezet. Szolgáltatásaink működtetéséhez állami normatívát is igényelünk. Már többször is megkerestek
bennünket különböző egyházak,
hogy ők adják a nevüket és aláírá-
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sukat, csak kössünk szerződést
velük. Így nekünk több pénzünk
lesz, mert megigényelhetjük az egyházi normatívát. Ez nekünk napi
félmillió, évente 160 millió forintot
jelentene! Többszörösen fölháborító ez a dolog azért is, mert nem teheti meg az állam azt, hogy az egyik kliensre több, a másikra meg
kevesebb pénzt költsön (ugyanazért!). Illetve megteheti, csak normális működés mellett nem tehetné meg. Már sokszor elgondolkoztam azon, hogy vajon mit szólna
ehhez Brüsszel, és az UNIÓ? És ráadásul ez az összeg, ez a diszkriminatív különbségtétel, évről évre nő!
A jogszabályi háttér a 2007. évi
CLXIX. törvény (az un. költségvetési
törvény) 31. §. (4) bekezdésében
található. Ez írja le, hogy szociális
és gyermekjóléti, gyermekvédelmi
közfeladatot ellátó intézményt
fenntartó egyházi jogi személy a
normatív hozzájáruláson túl - az
egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint - további, kiegészítő támogatásra jogosult, melynek mértéke 53,8 %.”
Kiderült továbbá, hogy az un. kisegyházak egy fillért se kérnek a
fenti csatlakozásért. De vajon miért
is nem? Aligha lehet ennek más
oka, mint az, hogy ha (!?) az adott
kisegyházak alapfinanszírozása a
külföldi anyaszervezetek támogatásából származik, akkor a szolgáltatáshoz kapott magyar normatíváról
akár nagyvonalúan le is mondhatnak. De mivel a terjeszkedés/térítés és a szervezet hazai integráltságának bemutatása kisebb-nagyobb
mértékben majd minden esetben
elvárt követelmény, ezt igazolniuk
is kell. Ám mi se lehetne kétségbevonhatatlanabb bizonyíték, mint
egy államilag támogatott (azaz kintről nézve: elfogadott és a magyar
ellátórendszerbe integrált) szociális
szolgáltatás „beindítása”.
Bennem legalábbis így állnak össze
a mozaikkockák. Bárcsak tévednék!
Arra viszont már nekem sincs védhetetlen magyarázatom, hogy a hazai történelmi egyházak miért próbálják a civil szolgáltatókat hasonlóképpen magukba integrálni, ráadásul az egyházi normatíva megosztásával…
GOSZTONYI
OSZTONYI GÉZA
< gosztonyi@budapest.hu >

A SZEKTORSEMLEGES
SZEKTORSEMLEGES
FINANSZÍROZÁSÉRT
FINANSZÍROZÁSÉRT!
Nyilatkozat
a civil fenntartású gyermekvédelmi
és szociális szolgáltatások
helyzetének javításáért
Magyarországon a nem állami, civil
fenntartású szociális- és gyermekvédelmi szolgáltató szervezetek (a
továbbiakban: szociális szolgáltatók) közel 50.000 embernek nyújtanak olyan komolyan megalapozott szakmai segítséget, mely a
szolgáltatás igénybevevők nehézségeinek megoldásában és életük
folytatásában nagyon fontos és
gyakran az egyedüli megoldást jelenti. Az elmúlt néhány év szomorú
és elkeserítő tapasztalata az, hogy
a civil szolgáltatók és a szolgáltatásaikat igénybe vevő 50.000 ember1 igazságtalan helyzetbe került.
Ma nagyságrendekkel nehezebb a
civil szervezeteknek szolgáltatások
létrehozása, mint más fenntartóknak, és jóval hátrányosabb körülmények között kell működtetniük
azokat. Mindez egyre nagyobb méreteket ölt annak ellenére, hogy a
civil fenntartású szervezetek a szociális szolgáltatások terén hiánypótló munkát végeznek.
Jelen nyilatkozat célja felhívni a
figyelmet arra, hogy a civil szervezetek működésének fenntartása és
az ellátottak megfelelő szolgáltatáshoz juttatása közös felelősségünk és feladatunk!
feladatunk
A civil szféra a szociális területen is
hiánypótló munkát végez. Szakmai
és emberi elkötelezettségük mellett minőségi munkájuk és tevékenységük gazdaságossága is fontos szempont. Gazdasági és társadalmi súlyuk ellenére komoly hátrányban vannak a többi szektor
(állami/önkormányzati – egyházi –
1 KSH

2
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üzleti) szereplőivel szemben. Működésük stabilitását semmilyen folyamatos, garanciális jellegű kiegészítő forrás nem biztosítja. Az így kialakult helyzet veszélyezteti a minőségi szolgáltatást nyújtó civil
szervezetek feladatvállalását, és az
általuk nyújtott szolgáltatás presztízsét.
A nem szektorsemleges finanszírozás az oka annak a szakmailag
elfogadhatatlan helyzetnek, amelyben a hazai kis- és történelmi egyházak egyaránt arra törekszenek,
hogy magukba integrálják a szociális szolgáltató civil szervezeteket pusztán az általuk megszerezhető
többletfinanszírozás elnyerése érdekében. Ez a helyzet minden érintett számára tarthatatlan.
Tovább fokozza a civil szolgáltatók
diszkriminációját a 2007. január 1től, a kistérségi feladatellátás ösztönzése érdekében hatályba lépett
szabályozás, amely azzal a negatív
következménnyel járt, hogy a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény az ugyancsak
kistérségi szinten feladatellátó,
nem állami szolgáltatóhoz képest
240 %-os többlettámogatást kap a
központi költségvetéstől.
Nem tartjuk elfogadhatónak,
elfogadhatónak hogy
a civil szervezetekkel szemben tapasztalható komoly megszorításokat az indokolja, hogy a területen
visszaélések tapasztalhatók. Így
azon szolgáltatások fennmaradása
is lehetetlenné válik, ahol komoly
szakmai munka folyik, és a szolgáltatók személyes érintettsége is
igen meghatározó.
A szektorsemleges finanszírozás
fenntartótól független finanszírozást kell hogy jelentsen, bármely
szolgáltató esetében. S ez az elv aamellett hogy alkotmányos, igen kokomoly uniós elvárás is. A civil szervezetek ilyen mérvű háttérbe szorítása a szociális feladatok ellátása
terén példátlan és egyedülálló az
Európai Unióban. A szektor- és versenysemleges jogi szabályozás követelménye levezethető a Magyar
Alkotmányból. Az Alkotmánnyal ellentétesen, magas szintű jogszabályok rögzítik, hogy az állami támogatásokhoz a civil szektor - az önkormányzati és egyházi fenntartók2

hoz képest - eltérő mértékben juthat hozzá.
Fontosnak tartjuk annak hangsúlyozását, hogy a civil érték létezik
és azt meg kell őrizni.
őrizni A figyelemfelhíváson túl szeretnénk elérni,
hogy a kormányzat lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a civil
szolgáltatóknak esélyük legyen a
fennmaradásra.
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a
Kormányzat biztosítsa a szektorszektorsemleges,
semleges, egységes szabályozás
megalkotását
megalkotását,
alkotását a szociális feladatok
ellátására és az államháztartási támogatásokra vonatkozóan is:
 tegyen intézkedéseket annak
érdekében, hogy a különböző
szektorokhoz tartozó fenntartók
egységes elvek alapján működhessenek,
 segítse a civil szervezetek részvételét az állami és önkormányzati közfeladat ellátásban.
Ennek szellemében kérjük a civil
fenntartókat ellehetetlenítő jogszabályok felülvizsgálatát:
 a szolgáltatások létrehozása,
 az állami támogatások nyújtása,
és
 a szociális szolgáltatások tervezett átalakítása terén.
Amennyiben a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek nagyobb mértékű támogatást kapnának az államtól, az a helyi társadalom átfogó támogatását is jelentené, hiszen ezek a szervezetek személyre szabott szociális szolgáltatásaikkal a helyi – és ezáltal a szélesebb – társadalom jólétéhez és szociális biztonságához tudnának nagyobb mértékben és fokozott hatékonysággal hozzájárulni.

munkaképességű emberek beilleszkedési programjainak támogatására is.
 Jogszabályi lehetőséget kell teteremteni
részrész-szolgáltatások
nyújtására
nyújtására,
tására valamint a részfinanszírozás igénybevételére is.
 Egyenlő versenyfeltételeket kell
teremteni a különböző szektorokhoz (állami/önkormányzati –
civil/non-profit/egyházi – üzleti/
for-profit) tartozó szolgáltatók
között a szektorsemleges (a.)
pénzügyi, (b.) engedélyezési, (c.)
működési, (d.) ellenőrzési szabályozás bevezetésével, ugyancsak a terület sajátosságait figyelembe véve.
 Rendezni kell a civil fenntartású
szervezetek helyét és szerepét
a helyi szociálisszociális- és gyermekjóléti szolgáltatások nyújtásában.
nyújtásában
Ennek érdekében az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti ellátási szerződés
tartalmi kérdéseinek előírása
mellett rendezni kell megkötésének eljárási szabályait is.
A Szociális Szakmai Szövetség, a
Kézenfogva Alapítvány és a Céhálózat tagszervezeti ezúton ajánlják fel
együttműködésüket és szakmai tudásukat e kormányzati feladatok előkészítéséhez.
Budapest, 2008.

A SZOCIÁLIS
ZOCIÁLIS SZAKMAI
ZAKMAI SZÖVETSÉG
ZÖVETSÉG
10 TAGSZERVEZETE
TAGSZERVEZETE,
AA KÉZENFOGVA
ÉS AA
ÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY
LAPÍTVÁNY ÉS
CÉHÁLÓZAT
ÉHÁLÓZAT 30 TAGSZERVEZETE
TAGSZERVEZETE

Javaslataink:
 Az intézményfinanszírozás helyett döntően a feladatellátásfeladatellátás-títípusú
pusú finanszírozást kell bevezetni
zetni - az adott szakterületek sajátosságainak figyelembe vételével. A feladatellátás-típusú finanszírozást ki kell terjeszteni a
szociális és gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó szolgáltatásokra, valamint az aktív korú, nem foglalkoztatott munkanélküliek és a megváltozott

43/1994. (VI. 30.) AB határozat, Alkotmány 9. §
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A civil fenntartású szociális
és gyermekjóléti szolgáltatások létrehozásának működtetésének és finanszírozásának kérdései
(A nyilatkozat indoklása)
(I.) A jelenlegi nem szektorszektorsemleges szabályozás
szabályozás tényleges
és várható következményei
következményei
1. A civil szervezetek költségvetési
támogatása diszkriminatív, így
nem érvényesül az „azonos tevékenysé
vékenységért
ségért azonos finanszírozás” elve, és sérül a szektorsemlegesség.
2. Az önkormányzatok felbonthatják a civilekkel kötött korábbi
szerződéseiket pl. a társulásos
formában elnyerhető többlettámogatás miatt:
 a többcélú kistérségi társulásoknak főleg csak települési
önkormányzat lesz a tagja,
tagja
hiszen ha egy civil szervezet
már ellátja egy kistérség
valamennyi szociális feladatát, akkor ez a helyzet a
többcélú kistérségi társulás
többletnormatívához való
hozzájutását megakadályozza, s így a társulásoknak
nem lesz érdekük a civil szereplőkkel való együttműködés,

4.

5.

6.

7.

8.
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 hiszen ha egy többcélú kistérségi társulásnak civil tagja van, akkor kisebb támogatásban részesülhet az egész
társulás.
A lakossághoz közeli több fontos szociális szolgáltatásban és
gyermekjóléti alapellátásban
minimális
minimális a civil részvétel. Főleg
a következő szolgáltatásokban
a kívánatosnál kisebb a civil
részvétel (házi segítségnyújtás,
családsegítés, gyermekjóléti
szolgáltatás).
A civil szervezetek nem fogják
tudni megfelelő szinten nyújtani
szolgáltatásaikat, hiszen az önkormányzatok nem érdekeltek
azok legalább olyan arányú kiegészítésében, mint amelyben a
társulások részesülnek.
A folyamatos diszkriminatív
szabályozás
szabályozás - szervezeti szinten
- akadályozza
akadályozza a szolgáltatók
közti
közti egészséges verseny kialakulását.
A szociális szolgáltatások átalakítása során a hiányzó szolgáltatások megteremtésében a
civil fenntartók érdekeltsége
eltűnhet.
A szociális szolgáltatások gazdája és működtetője egy személyben az állam és az önkormányzatok lesznek. Az állampolgárok érdekét az szolgálja, hogy
fenntartótól függetlenül a szolgáltatásokat az adott területen a térség, a hely adottságainak
és igényeinek legjobban megfelelő szervezet nyújtsa.
Soha nem fogja a rászoruló emberek szükségleteit figyelembe
venni és a valós igényeikre irányulóan működtetni egy szolgáltató sem,
sem ha a szolgáltatások
létrehozását nem a valós szükséglet, hanem a jogszabályoknak való megfelelőség mozgatja.
9. Amennyiben az
ön kormán yz atok
döntéshozóként
döntéshozóként fefelelősek
lelősek a szociális
szolgáltatások működtetéséért és az
ellátottak szolgáltatáshoz juttatásáért
is, az konzerválja a
szektorok közötti
érdekellentétet
érdekellentétet.
dekellentétet

( II.) Indoklás: A szociális szolgáltatások szabályozásának társadalmi
és szociálpolitikai vonatkozásai
A szociális és gyermekvédelmi területen szolgáltató civil szervezetek
működésének,
működésének, állami és önkormányzati
mányzati szerepvállalásának, fifinanszírozásának,
nanszírozásának, jogi szabályozászabályozásának
sának több problematikus területe
van, többek között az alábbiak:
1. Az állami szerepvállalás
szabályozásának kérdésköre
Magyarországon a szociális és a
gyermekvédelmi törvény megteremti a lehetőségét az állami és önkormányzati kötelezettségű feladatok civil szervezetekkel kötött szerződés útján történő megvalósítására.
Valójában azonban mind az állam,
mind az önkormányzatok kevéssé
nyitottak a civil szektor közfeladatellátásba való bevonására. Amenynyiben az önkormányzatok mégis
teret adnak a civil jelenlétnek, ezt
azért teszik, hogy kisebb költségkiadással tudják az adott szolgáltatás nyújtását megoldani. A civil és
egyházi szervezeteknek köszönhetően gazdagodott a szociális ellátórendszer, több általuk felismert
szükséglet kielégítésére létrehozott
szolgáltatásból lett kötelező ellátás. Ezek nagy része normatívában
is részesült, de a központi tervezés
hiánya kiegyenlítetlen fejlődést eredményezett. Jellemzően ott tudtak létrejönni intézmények, ahol
volt a fenntartónak lehetősége a
központi támogatáshoz saját erőt,
egyéb forrást is hozzáadni.
A civil szektor bővülésének lelassításával egy időben a kistérségi feladatellátás ösztönzése 2007. január 1-től azzal a további negatív következménnyel járt, hogy az intézményi társulás által fenntartott
intézmény a szintén térségi szinten
feladatellátó civil szervhez képest
240 % támogatást kap a központi
költségvetéstől. Elengedhetetlen
ennek a helyzetnek a megváltoztatása, hiszen ez a diszkriminatív
szabályozás a civil szektor fenntarthatóságát veszélyezteti és akadályozza a szükségletek kielégítését
is. A jelenlegi finanszírozási rendszer reformjával, mely az intézmények normatív támogatása helyett
a jogosultakat támogatja, el lehet
érni a valós szükségletek kielégíté-
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sét és a szektorsemlegességet egyaránt.
A civil szervezetek esetében a professzionalizálódás és a stabilitás
megteremtése, valamint az innováció jelenthet alapot a közfeladat ellátásba való minél nagyobb arányú
bekapcsolódáshoz. A civil szolgáltatók által nyújtott ellátásban számos
olyan elem van, ami hiányzik egy
önkormányzati intézmény esetén. Ilyen a rugalmasság, a szükségletekre való gyorsabb reagálás képessége, a speciális társadalmi
szükségletekhez való közelség és
könnyebb kielégítésük, valamint a
költséghatékonyság.
(2.) Ellátási szerződési
kötelezettség
A jelenlegi rendszer semmilyen módon nem szankcionálja az önkormányzatok ellátási kötelezettségének nem teljesítését. Vannak olyan
alapszolgáltatások (pl. közösségi
ellátások, gyermekek átmeneti
gondozása), amelyeknél az állami
normatív támogatás lehívásának
nem előfeltétele az ellátási szerződés megkötése, még a befogadásnál is csak legfeljebb előnyt jelent.
Más ellátásoknál (pl. családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás) csak
szerződéses alapon adhatja át az
önkormányzat az adott szolgáltatást. Felmerülhet a kérdés, hogy a
működési engedély megszerzése elégséges feltétele-e a normatíva lehívásának? Mi történik abban az esetben, ha több szolgáltatónak is
van működési engedélye ugyanazon szakterületre? Mi történik akkor, amikor az önkormányzatnak
van ellátási kötelezettsége, de nem
biztosítja azt, és ellátási szerződést
sem kíván kötni a feladatra jelentkező civil szereplővel?
(3.) Ellátási szerződést csak a
teljes szolgáltatásra lehet kötni
Mivel ellátási szerződést csak teljes szolgáltatásra vonatkozóan lehet kötni, kiesnek ennek lehetőségéből azon civil szervezetek, amelyek csak a szolgáltatás egyik részterületét kívánják megvalósítani.
(4.) FeladatellátásFeladatellátás-típusú
finanszírozás
Az adott jogszabály által meghatározott közfeladat ellátásának menynyiségi és minőségi, tartalmi és
szervezeti kimenetei nem meghatá-

rozottak. A szolgáltató kompetenciája, hogy a feladatot célzó államháztartási forrásból miként biztosítja a hatékony és teljes körű működést. Eredményt kellene ténylegesen mérni, és elsődlegesen nem a
közpénzből nyújtott támogatások
szabályszerű felhasználását ellenőrizni, amelyre természetesen
szükség van. E probléma csökkentésére a szakmai standardok csupán részmegoldást jelentenek. Valódi megoldást a szolgáltatók közti
verseny jelentene, amikor a kliensek a számukra megfelelőbb szolgáltatótól vennék igénybe az ellátást. Ez nem elérhetetlen, hiszen
már ma is léteznek bizonyos átjárások pl. a családsegítés területén.
(5.) A civil részvétel fogadásának
és finanszírozásának legfőbb
akadálya...
...az, hogy a közfeladatot teljesítő
állami, önkormányzati szerv vagy
intézmény nem érdekelt közvetlenül tevékenységének fejlesztésében, hatókörének kiterjesztésében,
minőségének javításában és hatékonyságának fokozásában, saját
tevékenységének civil kontrolljában, értékelésében, minősítésében. Ennek egyik oka az, hogy a feladatellátás hiányának nincs törvényi szankciója, és a szolgáltatások
potenciális kliensei (néhány jól
szervezett érdekcsoport kivételével) nem képesek érdekeiket megjeleníteni.
(6.) A megrendelő és szolgáltató
azonosságának következménye
Mivel az önkormányzatok kettős
szerepkörben jelennek meg : egyrészt mint az adott szolgáltatás
megrendelője, másrészt mint szolgáltató, ezért nem jut érvényre a
gyengébb érdekérvényesítő csoport
érdeke, illetve az adott önkormányzat
vélt vagy valós globális, vagy politikai
érdekei jelennek
meg.

tak száma alapján, vagy a településen élők lélekszáma alapján, ágazatonként számított normatíván keresztül lehet igénybe venni. Ebből
következik, hogy hiányoznak azok
az ösztönzők és modellek, amelyek
mindkét szektor számára motivációt jelenthetnének, illetve mintakövetésre adnának lehetőséget. Ez igaz a finanszírozás kérdéseire éppúgy, mint a szakmai normákra, azon belül a hatékonyság és hatásosság elvének érvényesülésére.
(8.) Az állam sokkal szigorúbban
szabályozza...
… a civil fenntartású szolgáltatásokat mind az engedélyezés, mind a
működtetés, mind az ellenőrzés vonatkozásában, sőt mi több, olyan
elvárásokat támaszt feléjük, melyeket az állami és egyházi fenntartású szervezeteknek nem kell teljesíteniük. Ez a kiegyenlítetlen hozzáállás és terhelés a következő területeken érzékelhető:
 Bentlakásos intézmények esetén a tulajdonviszonyok feltételekhez kötése
Az engedélyeztetési eljárás során
annak az ingatlannak, amelyre a
fenntartó működési engedélyt kér,
a fenntartó kizárólagos, haszonélvezettel nem terhelt tulajdonában
kell lennie,
lennie vagy olyan helyi önkormányzat, társulás, illetve állami
szerv kizárólagos tulajdonában, illetve vagyonkezelésében, amellyel
a fenntartó az intézmény által nyújtott tartós bentlakásos intézményi
szolgáltatásokra valamennyi férőhely tekintetében ellátási szerződést kötött.
kötött [188/1999. (XII. 16.)
Korm. rend. 4.§ (7) bek.] Ez a követelmény nem vonatkozik sem az
egyházi sem az önkormányzati
fenntartókra.

(7.) A jelenlegi finanszírozási szabályok alapján...
… a központi költségvetési támogatásokat vagy az intézményekben
ténylegesen ellátot-

Eliott Erwitt - „Kezek” sorozat

5

Civil - HÁLÓ
 Tartalékalap-képzési kötelezettség

 Nullás köztartozás igazolása

A központi költségvetésben meghatározott normatív támogatások
rendszere alapján a civil, egyházi
fenntartók is nyújthatják azokat az
ellátásokat, amelyeket az önkormányzatok. A feladatellátásuk - és
megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtásuk objektív alapja csak a
közfeladatok ellátása szektorsemlegességének megvalósítása lehet.
Ugyanakkor az önkormányzatokkal
szemben hátrányos helyzetben
vannak a tartalékalap-képzés kötelezettséget érintően a tartós bentlakást nyújtó civil fenntartók.

A működés engedélyezésekor csak
a civil fenntartókkal szemben támasztott követelmény, hogy a működési engedély kérelmezéséhez
mellékelni kell az adóhatóság igazolását arról, hogy a civil fenntartónak nincs lejárt köztartozása.

A fenntartó az intézmény működésének engedélyezésekor köteles a
működési engedély iránti kérelemben meghatározott férőhelyszám után a tárgyév egészére kiszámított,
az ellátott közfeladat után feladat
feladatdatellátási
ellátási normatív hozzájárulás 10%10%ának megfelelő pénzösszeget egy
általa e célra elkülönített, magyarországi pénzintézetnél vezetett
bankszámlán elhelyezni. Így, a
pénzügyi alap képzésének kötelezettsége a működési engedély kiakiadásának
dásának feltétele, melynek hiányában a fenntartó normatívát nem i-igényelhet.
gényelhet. A költségvetési eredetű
forrásokhoz
forrásokhoz történő hozzájutás súsúlya szempontjából ezen összefüggés alapján különösen diszkriminatív a pénzügyi alapképzés kötelezettsége.
Az 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mőködésének
engedélyezésérıl, továbbá a szociális vállalkozás
engedélyezésérıl 15/A. § (1) a) pont alapján civil
és egyházi fenntartó köteles az intézmény mőködésének engedélyezésekor a mőködési engedély
iránti kérelemben meghatározott férıhelyszám
után a tárgyév egészére kiszámított, az ellátott
közfeladat után feladatellátási normatív hozzájárulás tíz százalékának megfelelı pénzösszeget egy
általa e célra elkülönített, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlán elhelyezni.

[188/1999. (XII. 16.) Korm. rend. 3.§ (3) bek.]

 ITKR-be történő befogadás
A kormányzat a szociális szolgáltatások területén civil fenntartók
szakmai működését súlyosan veszélyeztető intézkedéseket hozott.
A civil fenntartók ezért felhívják a fifigyelmet, és tiltakozásuk fejezik ki,
hogy a közelmúltban alkotott jelenleg hatályos jogszabályok alapján
megvalósuló lépések visszafordíthatatlan és maradandó károkat ookoznak a civil szociális szolgáltatóknak.
tóknak.
Az ITKR csak a civil szervezetekre
vonatkozik, míg az állami, egyházi,
önkormányzati fenntartású intézmények biztonságosan indíthatják
be szolgáltatásaikat, minden feltétel és külön jogszabályi követelmény teljesítése nélkül.
Az ITKR bevezetésével a civil szervezetek alábbi jogai sérülnek:
1.) A szektorsemlegesség sérelme
és az egyenlő elbánás elvének
sérelme ;
2.) A jogbiztonsághoz fűződő jog
sérelme ;
3.) Az ellátottak szociális biztonsághoz
sághoz fűződő jogainak sérelme .
A kormányzati civil kapcsolatok fejfejlesztésének 2007. évi irányelvei,
és a kifogásolt jogszabály ellentmond egymásnak.
Fel kell hívnunk a figyelmet arra is,
hogy az irányított területi kiegyenlítési rendszert szabályozó kormányrendelet alapján megvalósuló lépések 20072007ben visszafordíthatatlan és maradandó károkat okoztak
a szociális szolgáltatóknak
tóknak a civil szektorban, amelyeket a
rendelet legutóbbi
módosítása
sem
orvosolt, sőt tovább
súlyosbított. (260/2007.
(X. 4.)
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Korm. Rendelet a
szociális, gyermekjóléti és

gyermekvédelmi szolgáltatások 2008. évi
irányított területi kiegyenlítési rendszeréről).

A karitatív alapon működő civil
fenntartók és szolgáltatók korábban is kifejezték tiltakozásukat a
Költségvetési törvény felhatalmazása alapján létrehozott irányított területkiegyenlítési rendszerrel kapcsolatosan. A 2007. évi szabályozással szemben megfogalmazott
korábbi állásfoglalások is nyíltan kifejezésre juttatták, hogy a szabászabályozás
lyozás alapjaiban sérti a szektorsemlegesség követelményét, az eegyenlő elbánás elvét, és a civil szervezetekkel szemben erőteljes negatív diszkriminációt jelent.
A szektorsemlegesség követelményének további sérelmét jelenti az
is, hogy a kormányrendelet szerint
a befogadásnál a szakmai szempontok mellet döntő szempont lehet hogy a szervezet rendelkezikrendelkezik-e
ellátási szerződéssel.
Megítélésünk szerint a rendelet
legutóbbi módosítása a kapacitáskapacitásszabályozás ily módon történő
meghatározásával
meghatározásával és kiterjesztésével sérti az esélyegyenlőség elvét.
elvét
Ellentmond a 2003. évi CXXV. törvényben megfogalmazottaknak
azzal, hogy a civil fenntartók nem
ugyanolyan eséllyel hozhatnak létre
új szolgáltatásokat, mint az állami,
egyházi intézmények fenntartói.
A rendelet legutóbbi módosítása
alapján a jogalkotói szándék ellentmond a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztése 2007. évi irányelveinek is: Az irányelv célul tűzi ki a civil szervezetek hatékony működésének elősegítését és szektorsemleges, egységes szabályozást tűzi ki
célul az államháztartások támogatására vonatkozóan, továbbá irányelvként fogalmazza meg, hogy a
kormány intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az elosztások
egységes elvek alapján történjenek.
A normatív támogatások nominális
csökkenése és a költségek drasztikus növekedése révén a szolgáltatók reálpozíciói oly mértékben romolhatnak, amely a szociális szolgáltatások működőképességét és a
gondozottak biztonságát is veszélyeztetheti.
 A normatív finanszírozás összege
Bizonyos szolgáltatások csak a
normatív finanszírozás 50%50%-ára jojogosultak
gosultak a kiegészítő normatíva

Civil - HÁLÓ

Ellátási
típusok

Szociális
étkeztetés
Családsegítés
Házi segítségsegítségnyújtás
Jelzőrendszeres
házi segítségsegítségnyújtás
Közösségi
ellátások
Támogató
szolgáltatások
Nappali ellátás
Gyermekjóléti
szolgáltatás
Gyermekek
átmeneti
gondozása
Gyermekek
napközbeni
ellátása
Gyermekek
átmeneti
gondozása

Többcélú
kistérségi
társulások
intézményi
feladatainak
támogatása
6.500 Ft/fő
320 Ft/fő
55.000 Ft/fő
26.000 Ft/fő
2.300.000
Ft/szolgálat
3.500.000
Ft/szolgálat
90.000 Ft/fő
1.200 Ft/fő
550.000 Ft/fő

1.200Ft/fő

1.200Ft/fő

50% diszkriminatív a befogadási
kötelezettséggel együtt. Hét jogcím
esetében minden fenntartó (önkormányzati, egyházi, civil) részére az
új szolgáltatásoknál a normatíva
50%-a biztosított.. Nem érthető a
jogalkotói szándék abban, hogy az
újonnan indított férőhelyek miért
csak a felét kapják a többi férőhelyre jutó finanszírozásnak.
finanszírozásnak Az új férőhelyek is megfelelnek az engedélyezési eljárásban megkövetelt
rendkívül szigorú feltételeknek. Az
új férőhelyek fejlesztése, a bővítés
a létező igényekre és szükségletekre adott válasz. Szükségletfelmérésen alapuló szolgáltatások beindítása válik lehetetlenné, melynek
folytán szociális szolgáltatásra jogosult személyek az őket megillető
ellátástól elesnek. Az ITKR-be befogadást nyert szervezetek számára
a normatíva több részletben történő megpályázása,
megpályázása a több hónapi minimum 3 hónap - működési költségek előre megfinanszírozása
diszkri
diszkriminatív
kriminatív a többi fenntartó
szervezethez
szervezethez képest. Az így kialakult helyzet veszélyezteti a szerve-

Az Sztv. 120120-122.
§-, ill. a Gyvt. 969697. § alapján kötött szerződés
szerinti ellátás feladatainak támogatása

zetek feladatvállalását, az
általuk nyújtott
sz olg ál tatás
presztízsét.

 A normatíva
igénylés
időpontja
Nincs támogatás

A normatíva i250 Ft/fő génylésre vonatkozó szabá35.000 Ft/fő lyok legutóbbi
módosítása a
i11.000 Ft/fő normatíva
génylés módját
és a folyósítás
1.000.000 Ft/fő szabályait csak
a civil és egyegy1.500.000 házi
fenntarházi
fenntarFt/szolgálat tókra
nézve
tókra
30.000 Ft/fő g y ö k e r e s e n
megváltoztatta.
500 Ft/fő A civil és az
egyházi fenntartó a normaNincs támogatás tív állami hozzájárulást
a
működési en500 Ft/fő gedély jogerőre
em el k ed é sé t
követő 30 na500 Ft/fő pon belül, illetve a tárgyévet
megelőző évben már jogerős működési engedéllyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén a tárgyév március
10-ig igényelheti. A hatályos rendelet szerint az év elején beadott kérelmeket a nagy ügyszámnak köszönhetően a kincstár egyszerre,
április 30-ig bírálja el, tekintet nélkül arra, hogy a fenntartó jogosult-e
normatíva-előlegre vagy sem.

2008. évi költségvetésről szóló törvény 8. sz. melléklet 2.3 - 2.6 pontjai szerinti támogatásokat. (Többcélú kistérségi társulások, illetve a
Sztv. 120 - 122. §., illetve a Gyvt.
96 - 97. §. alapján kötött szerződés
szerinti ellátások feladatainak támogatása)
A táblázatban csak a többcélú kistérségi társulások intézményi feladatainak támogatását hasonlítjuk
össze azon civil szervezetekével, amelyek ellátási szerződést kötöttek
az adott kistérségi társulással. Ez
tulajdonképpen egy kiegészítő támogatás annak ösztönzésére, hogy
az önkormányzatok feladataikat lehetőleg többcélú kistérségi társulás
formájában lássák el. (A törvény
háromféle ellátási forma esetén
biztosít kiegészítő támogatást többcélú kistérségi társulás, intézményi társulás, a szoc.tv. 120-122
§., illetve a Gyvt. 96-97. §. alapján
kötött szerződés szerinti ellátások
feladatainak támogatása) Ez valószínűleg egyben egy kormányzati
prioritás is, amelynek az alján szerepelnek a civilek, mivel ők kapják
a legkevesebb támogatást.

TAKÁCS IMRE
MRE
< macsoe@vnet.hu >
< supportalapitvany@invitel.hu >
GÁL
ÁL DÁNIEL
ÁNIEL
< gal.daniel@kezenfogva.hu >
GAZSI
AZSI ADRIENN
DRIENN
< gazsi.adrien@kezenfogva.hu >

(9.) Az önkormányzati rendszerben
konstans tényezővé vált az ellátások és szolgáltatások alulfinanszírozása
A feladatellátás jelenlegi szervezeti
struktúrájából következően ez tulajdonképpen az intézmények alulfinanszírozottságát jelenti. Ilyen körülmények között az intézmények
ellenérdekeltek a szolgáltatások és
ellátások kiszervezését illetően.
(10.) A civil szervezetek diszkriminatív költségvetési támogatásban
részesülnek
Ez a fajta diszkrimináció érinti legsúlyosabban a civil szférát. A fenti
táblázatban foglaltuk össze a
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NYITRAI
YITRAI IMRE
MRE:
AA CIVIL
CIVIL SZEKTOR
SZEKTOR SZOCIÁLIS
SZOCIÁLIS
SZEGMENSE
SZEGMENSE - SZOCIÁLIS
SZOCIÁLIS
ÜGYEINK
ÜGYEINK CIVIL
CIVIL SZELETEI
SZELETEI
(Az alábbi írás első megjelenési helye:
Civil éves jelentés, Civil Szemle 14-15,
2008/1-2, Civil Szemle Alapítvány Új Mandátum Kiadó, Budapest)

1. Az adott téma elmúlt évtizednyi
folyamatai: múltja, alapfeladatai,
elméleti alapvetései, specialitása
A szociális szakma - látszólag - legalább olyan hosszú és tartalmas
történetiséggel rendelkezik, mint
bármely más, egyéni, családi és közösségi problémákra választ kereső társadalmi alrendszer, az egészségügyi ellátástól a gyámsági rendszerig.
Mégis, az 1948-tól negyven évig
tartó politikai berendezkedések a
szociális ügyeket, a szegénység kezelését, a lakhatással, gyermekjóléttel és időskori elszegényedéssel
összefüggő gondokat nem „sorolta”
be, nem definiálta ágazatként. A
kérdést teljeskörűen ideológiai alapra helyezve úgy vélekedett a korabeli, állampárti szocialista vezetés, hogy a „létező szocializmus” ezeket a gondokat „automatikusan”
enyhíti, megszűnteti.1
1990-ig az állami szerepvállalás a -
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léleknyomorító, hatalmas intézetekre épülő - gyermekvédelmi rendszer
mellett az időskorúak irányába terjedt ki - elsősorban gondozási egységek és bentlakásos, „szociális
otthonok” formájában. 1993-ig, az
első szociális törvény megjelenéséig a fogyatékosok, pszichiátriai és
szenvedélybetegek ügyét, de még a
3 éves kor alattiak gondozását (bölcsőde) is az egészségügyi rendszer
részeként kezelte az állam.
1997 után, a gyermekvédelmi törvény megjelenésével azután jogszabályi lehetőségek is nyíltak az
addig leginkább csak karitatív szerepet betöltő civil szerveződések előtt, amelyek ezután a „professzionális”, közfeladatot jelentő, közvetlen ellátásokban is részt vállalhattak.2
Nem véletlen tehát, hogy közvetlenül 1990 után nem a burjánzó nonprofit világot mutatja a területi statisztika. Felelevenedik a II. világháború előtti egyházi és civil, polgári
szerveződésekre épülő, esetenként
kiváló szociális védelmet nyújtó
„szociális háló” szerves újraépülésének lehetősége, de mégis alapvetően az állami, önkormányzati felelősség körébe rendeli a szociális
kérdések megoldását.
1. tábl.: A szociális területen tevékenykedő nonprofit szervezetek száma,
szervezeti jelleg szerint (2005)3
KlassziKlasszikus civil
szervezet

ÉrdekÉrdekképviképviselet

Egyéb
nonprofit
szervezet

ÖsszeÖsszesen

2.297

0

261

2.558

Az összes civil szervezet adatait is
figyelembe véve ez - a 2005-ös adatok szerint - az összes, regisztrált
szervezet kb. 5,5%-át teszi ki. Az
1990-es évek elejéhez hasonlítva a
helyzetet láthatjuk, hogy a szociális
területen aktív nonprofit szerveződések aránya csökken (8-9 %-ról).
Ennek magyarázatául többféle okot
is találhatunk: a legvalószínűbb
egyfajta „kifáradás” (nem lehet a
szociális problémákat gyorsan felszámolni, az újratermelődést jelentősen fékezni), másrészt mára kialakultak a „professzionális” segítő
struktúrák, amelyek megjelenésével sok, korábbi kezdeményezés
válhatott „fölöslegessé”.
A számszerűsíthető körbe sorolható még az ún. „hátrányos helyzet”
enyhítésére létrejött szervezetek
sora is.

2. táblázat. A hátrányos helyzet enyhítésére létrejött szervezetek száma
(2005)
KlassziKlasszikus civil
szervezet

ÉrdekÉrdekképviképviselet

Egyéb
nonprofit
szervezet

Öszszeszesen

1.402

0

22

1.424

A szociális ágazatra jellemző, rendkívül rossz, hatékonyságot és hatásosságot egyaránt nélkülöző érdekvédelmi tevékenység mellett - lásd:
valódi, adatközlésekben is vállalt
érdekképviseleti feladatot ellátó
szervezet nincs is a területen - a
nonprofit szervezetek számára a
túlélés, talpon maradás lehetőségét az állami, önkormányzati szolgáltatások egy részének átvállalása
jelentette a legutóbbi időkig.
2006–2007-re azonban a jogalkotók - súlyosan sértve az esélyegyenlőség és szektorsemlegesség elvét
- olyan helyzetbe szorították be a
szociális területen szolgáltatásokat
végző civileket, amelyek után ezen
szervezetek sorra számolják fel ellátásaikat.4
Ráadásul a területi eloszlás szempontjait szemlélve is látható, hogy
rendkívül egyenlőtlen a terület civiljeinek „eloszlása”, hiszen Budapesten, illetve a központi régióban ötször több szervezet működik, mint
bármely, sorban következő régióban. Jellemző a kelet-nyugati tengely is: a társadalmi problémák
megjelenésével fordított arányosságot mutat az aktív szervezetek számának alakulása az ország keleti
része felől nyugatra haladva.
Mindemellett - és ez is érthető - a
szociális terület nonprofit szerveződései „osztották ki” a legnagyobb
pénzbeli támogatásokat az elmúlt időszakban is.
3. tábl.: A nonprofit szervezetek által
kiosztott pénzbeli támogatások összege szervezetcsoportok és a támogatás
címzettje szerint (mFt) (2005)5
Szervezetcsoport

Lakosságnak

Szervezetnek

Összesen

Szociális

16.206,1

3.172,6

19.378,7

Hátrányos
helyzet

1.351,1

2.702,9

4.054,0

E szervezetek leggyakrabban az egészségkárosultak, fogyatékosok,
az idősek, a gyermekek és a fiatalok gondjaival foglalkoznak. A célcsoportok tekintetében tehát ugyanúgy megtalálható a történeti-
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ség: éppen a szegénységi kockázatoktól legjobban sújtott csoportok
körül mutatnak aktivitást a civilek.
A szociális területen ezt egy speciális helyzettel magyarázhatjuk, ugyanis - a korábban említett, gyenge érdekvédelem okán - a legtöbbször teljesen önszerveződő, meghatározott és jól körülírható, azonos
problémával küzdő, sokszor a korábban is „élő kisközösségek” körüli csoportokra épülve jöttek, jönnek létre szervezetek. Az intézményesülés útján azután ezek a csoportok, nonprofit szerveződésben
keretet találók megszervezik maguknak az adott, piaci viszonyok
között nem, vagy nehezen kialakítható, az állami szervek által kitöltetlenül hagyott szolgáltatási szeleteket. Így egy-egy szülői, rászorulói,
érintetti közösség sokszor a „kényszerszolgáltató” szerepet is kénytelen felvállalni.
2. A téma jelene: 20062006-ban történt
események, kezdeményezések,
sikerek és kudarcok
Bár a 2006. év választási év volt, ezért - bizonyos sajátosságok okán egyes érdekvédelmi szerepkört is
felvállaló civil szervezetek, a kampány(ok) adta lehetőségekkel akár
élhettek volna, mégis, ebből a
szempontból, ez egy nyugodt esztendő volt.
A szociális területen ekkorra már
lezajlottak azok a változások, az érdekérvényesítés demonstrációs
eszközéig is eljutó ellen-akciók, amelyek az ágazat nonprofit szervezeteinek helyzetére voltak hivatva
ráirányítani a figyelmet.
A korábban már jelzett, többnyire a
megszorításokból adódó, negatív
változások a civilek kiszorulását indították el egyes szolgáltatási területekről.
A szociális terület miniszteriális vezetése igen jól kezelte az egyik legnagyobb sajtó-visszhangot nyerő, a
mozgáskorlátozott egyesületek, a
szociális ellátottak és ellátók közös
egyesületének és a hozzájuk csatlakozó több tucat ágazati civilnek a
megmozdulásait. Ám - túlzás nélkül
mondhatjuk - az utcai demonstrációkig eljutó, petíciót a miniszter(ek)nek átadó megmozdulások igen
csekély eredményeket értek el.
A szociális megszorítások elleni tiltakozások - melyek a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől a Ma-

gyar Szegénységellenes Hálózaton át az ágazat emblematikus
szereplőiig megmozdítva a civil
oldalt - szinte teljességgel eredménytelenek maradtak.
A nagy fontosságú és magas
presztízsű civil egyeztető fórumok vezetői - Országos Fogyatékosügyi Tanács, Országos Szociálpolitikai Tanács, helyi és országos hajléktalanügyi / kábítószerügyi stb. egyeztető fórumok, stb.
- sem számoltak be jelentős sikerekről, sőt, egyes kérdésekben még csak véleményformálásra sem nyílott lehetőségük.6
Kivételt képez, sajátos helyzetet
mutat az idősek érdekeit védeni
hivatott „civil szervezetek” sora:
a mindenkori kormányzat az Idősügyi Tanácsban biztosítja a
kormányoldali többséget, s így
minden „zaj nélkül” tud bármely
kérdést megvitatni. S mivel minden politikai oldal reprezentánsai ma már nem csak e tanácsban, hanem az Országgyűlésben
is képviselettel bírnak, gyakorlatilag az idősek esetén nincs valódi érdekvédelem, érdekegyeztetés hazánkban.
A szociális ágazat számára talán
az egyetlen, fontos sikert jelentette, hogy 2006-ra kiépült a
szoros civil kapcsolatokkal rendelkező, regionális felépítésű
szociális tervezési rendszer. Ez
elsősorban az EU-s források allokációjával, a fejlesztések helyi irányainak befolyásolásával, a
visszajelzéseket nyújtó stratégiai
tervezés és végrehajtás szervezeti hátterének működtetésével
foglalkozik.
Így végső soron az év komolyabb
kezdeményezések nélkül, meglehetősen folyamatossá váló kudarcélmények mellett telt el a
legtöbb civil szervezet számára.
Ebben a helyzetben a legtöbben
a puszta túlélést is
erős, jó pozíciónak,
helyzetnek tekintették.

szolgáltatási oldal szükségszerű erősségére - a szervezetek döntően
és elsősorban a helyi önkormányzatokhoz kötődnek, javarészt a települési, kisebb részben a megyei,
fővárosi önkormányzatokhoz.
A helyi önkormányzat, a civil szervezetek, szociális intézmények ma
már értelemszerűen megértik és
vallják, hogy a társadalmi részvétel
a helyi közösség működtetésének
fontos alapja.
A települések vezetése és a helyi
civil szervezetek - többnyire - aktívan együttműködnek abban, hogy a
helyi közösség tagjaiban élő tettvágyat, segítő szándékot professzionális intézményrendszer koordinálja, ami elengedhetetlen feltétele az
egyéni energiák, segítő szándékok
leginkább hatékony társadalmi integrációjának.
Ebben a koordinatív funkcióban
nagy szerep jut az ún. helyi „Szociális Kerekasztal”-ok működtetési kötelezettségének, amelyet minden,
2.000 léleknél nagyobb lakosságszámú településen meg kell szervezni. Ezeken a fórumokon - jogszabályi kötelezés okán is - a civil szerveződéseknek helyet kell biztosítani, s lehetőséget kell teremteni arra
is, hogy a kétévente felülvizsgálatra
kerülő, ún. helyi szolgáltatástervezési koncepciót is véleményezhessék.
Ennek alapján - már ahol nem felejtették el összehívni ezt a „kerekasztalt” - a civilek az ágazat helyben meghatározó tényezőivé válhatnak.
A véleményformálás, a civil részvétel biztosítása azonban sok munkával, idővel jár, amit egyre kevesebb
nonprofit szervezet tud biztosítani.
Ebben a körben is azok a civilek
tudnak erőforrásokat mozgósítani,
akiknek van fizetett alkalmazottjuk,
s ezek zömmel a szolgáltatásokat

2.1. A szegmens
mint önálló entitás,
belső
belső mozgások, lolokalitás,
kalitás, régiós rendszer
A szociális terület
sajátosságai miatt itt újra utalnánk a
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is végzők körében találhatók. Ennek segítségével lehet biztosítani,
hogy a - jellemzően - munkaidőbe
eső időpontra meghirdetett rendezvényeken részt vehessenek, véleményüket kifejthessék, alapvető
képviseleti funkcióikat elláthassák.
4. tábl.: Fizetett munkaerőt alkalmazó
szervezetek aránya a szervezetcsoporton belül (%)
Szociális
Hátrányos
helyzet

1995
16,1

2000
19,8

2005
21,5

18,6

15,7

17,1

2.2 A szegmens szolgáltatásai,
közhaszna, önkéntesség
A szociális tevékenységet végző civil szerveződések 2005-ben öszszességében több mint 65 milliárd
forint bevétellel rendelkeztek, amelynek egy igen jelentős része a már korábban taglalt - szociális
szolgáltatások elvégzéséből származó, átengedett állami normatíva.
A KSH egy korábbi elemzése az
1994 és 2002 közötti időszakot
vizsgálta, és arra a megállapításra
jutott, hogy a szociális szervezetek
bevételei a vizsgált 8 év során a
hatszorosára, 13-ról 83 milliárd forintra nőttek. A nonprofit szervezetek a szociális területen a lakosságnak több mint tízmilliárd, különféle
szervezeteknek és intézményeknek
mintegy hárommilliárd forintos támogatást nyújtottak.
Ezen összeg - amely korábban jelentősen (20%-kal) nagyobb volt döntő része azonban keveseknél
összpontosul.
Az állami költségvetésből származó
források tehát egyre jelentősebb, a
magántámogatásból és a gazdálkodási tevékenységből eredő bevételek viszont a korábbinál lényegesen

kisebb szerepet játszanak a szociális szerveződések működésében.
Fontos azonban megjegyezni, hogy
állami bevételekre csak a szociális
szervezetek egy kisebb része jogosult, és a támogatásban részesülő
szervezetek között is igen egyenlőtlenül oszlanak meg a pénzforrások.
Ötmillió forintot meghaladó költségvetési támogatást - az elmúlt évek
tanulsága alapján - csak a szociális
szervezetek 5-10 százaléka kap, a
bevételek döntő része tehát keveseknél összpontosul. Ha tartósan
fennmaradnak ezek az egyenlőtlenségek, akkor nehezen képzelhető
el, hogy a szociális nonprofit szervezetek többsége megfelelő minőségű és mennyiségű szolgáltatást
képes nyújtani majd a rászorulóknak. Sőt - megismerve a 2008. évi
központi költségvetés normatív támogatásainak összegeit - a jövőben még az elemi működésük is
veszélybe kerül.
5. tábl.: A szervezetek bevételének
megoszlása aktivitási típusonként
(2005)
Támogatás
forrása
Normatív költségvetési támogatás

Szociális

Hátrányos
helyzet

14.327,
20

1.936,40

9.142,7
0

7.015,00

470,8

193,1

Központi alapoktól
kapott támogatás

1.327,0
0

902,8

Normatív önkormányzati támogatás

818,10

17,1

Nem normatív
önkormányzati támogatás

2.992,2
0

615,8

Nem normatív kv-i
támogatás
Személyi jövedelemadó 1%-a

Az önkéntesek száma az elmúlt években igen nagy mértékben változott.
Az elmúlt 10 évben - a statisztikai adatok tükrében - a
bevont
önkéntes
munkások száma
60 %-kal csökkent.7
A legnagyobb, részben karitatív, részben professzionális
szolgáltatói munkát
is végző civil szerveződések (Magyar
Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Vöröskereszt, Református-, Baptistaés
Ökumenikus
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Szeretetszolgálatok) toborozzák és
alkalmazzák a legtöbb önkéntes
segítőt.
Az önkéntesek bevonását nehezíti
azonban, hogy a szociális szakmai
jogszabályok erőteljesen leszűkítik
az alkalmazás lehetőségeit, és ezen az ún. önkéntes törvény sem
segített.
Sajátos módon számos olyan, rossz
történetet ismerhetünk, amikor a
nagyszámú, külső ellenőrzések során éppen az állami hatóságok különféle ellenőrző szervei szabtak ki
büntetést (vontak vissza támogatást) önkéntesek alkalmazása kapcsán.
Az önkéntesek fő bázisát legtöbbször olyan emberek képezik, akik
számára az önkéntes munka saját
maguk érdekében is fontos, vagy azért mert hasznos, értékes időtöltést, vagy közösséget, társaságot
keresnek, vagy mert tanulni, fejlődni szeretnének. Aktív nyugdíjasok,
diákok, egyetemisták, a munkaerőpiacra visszatérni kívánó kisgyermekes nők, munkanélküliek, egészségügyi rehabilitációban lévő
lakosok egyaránt megtalálhatóak
az önkéntesek között.
A KSH 2005. évre mért adatai alapján az összkép még mindig igen imponáló, akár az elvégzett munkaórák, akár a becsült „bérmegtakarítás” mértékét tekintve is.
6. tábl.: Az önkéntes munka becsült
időtartama és a becsült bérmegtakarítás (2005)
SzervezetSzervezetcsoport

Szociális

Hátrányos
helyzet

Az önkéntesek
által az év során
végzett munka
4.498.992 2.331.792
becsült időtartamának összege
(óra)
Egy főre jutó
átlagos munkaóra becsült bérmegtakarítása
Számított
önkéntesként
foglalkoztatottak
száma
Millió forint

182

197

2.163

1.121

3.755,00 1.946,20

A szociális területen az egy önkéntesre eső, becsült munkaórák száma (2005-ben) magas volt - 182
óra - és így érthető, hogy az általuk
végzett tevékenységek becsült költ-
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sége (a szervezetek szempontjából:
megtakarítása) igen magas összegre rúg, mindösszesen:
3.755.000.000,3.755.000.000,- forintot (!) tesz ki.
A társadalmi szolidaritás, a gazdasági helyzet, az aktivitás változásait
mutatja az idősoros táblázatunk, amely adatait szintén a KSH által
megadott számokból merítettük.
7. tábl.: Az adott területen bevont
önkéntesek számának változása
(1995 - 2005)
Év

Szociális

1995

81.531

Hátrányos
helyzet
8.133

2000
2005

28.206

10.828

24.679

11.799

2.2 Kapcsolat az állammal ...
2.2.1 ...mint jogalkotóval
A korábbiakban már több szó is esett arról, hogy a jogalkotók a legtöbb esetben be sem kérik, és az esetek döntő részében figyelembe
sem veszik az ágazati civilek véleményét.
A jogalkotás folyamatába ugyan
több, akár érvelésre, számításra alkalmas pont állna az állam rendelkezésére (Idősügyi Tanács, Országos Fogyatékosügyi Tanács, Országos Szociálpolitikai Tanács, stb.),
de ezek szerepe marginális.
A jogalkotás ráadásul a szociális területen tökéletesen átláthatatlan: a
szociális törvényt 14 év alatt 52 alkalommal módosították, míg az alacsonyabb szintű jogszabályok - kormányrendeletek, miniszteri rendeletek és utasítások - olyan kaotikus, konvergenciát nyomokban hordozó szabályozó együttest alkotnak, amelyben már maga a kormányzat is több alkalommal kívánt
(központilag) rendet vágni. Ezek a
megújítási, paradigmaváltási kísérletek - civilek bevonása nélkül - kudarcot vallottak.
Ugyanakkor - ahogyan azt korábban már kifejtettük - az önkéntesek
bevonásának, eredményes munkájának nagy akadálya éppen a terület szakmai szabályozása. Ez jelentősen visszaveti a szervezeteket az
idő és költségigényes önkéntes toborzás-munkáltatás-megtartás feladataiban.
2.2.2 … mint hatalomgyakorlóval
(érdekvédelem, hatalomhatalom-kontroll)

Ugyanakkor az állam tovább erősítette az ellenőrző szerepeit. Összevonta és megerősítette a - főként
civil szervezetek ellenőrzését végző
- közigazgatási egységeit, egy hivatal felállításával (Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal8) a hatalom-koncentrációt erősíti.
Az érdekvédelem rendszere 2006ban nem változott számottevően, a
hatalmi kontrollt azonban központi
programok (pl. Fokozott Ellenőrzési
Program) is erősítették.
Mindeközben folytatódott a terület
- nonprofit szervezeteket is érintő szervezeti átalakítása.
A terület kiterjedt civil kapcsolatokkal is rendelkező, szakmai háttérintézményéből, a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézetből Szociális
és Munkaügyi Intézet kerekedett.
(Dicséretes azonban, hogy számos
„civilbarát” tevékenységet és funkciót megtartottak, a hozzájuk köthető személyek továbbfoglalkoztatása mellett.)
2.2.3 … mint forrásbővítővel
Az állam a szociális ellátások területén 2005 óta folyamatos forráskivonást hajt végre. A korábban kiemelt kormányzati programok, modellkísérletek - amelyek alanyai
szinte kizárólag civilek voltak - megszűntek. A hajléktalan-ellátás kivételével egyetlen területen, egyetlen
célcsoport számára sem nyílt forrásbővítésre mód. (A fogyatékos területen meglévő két nagy állami
közalapítvány is összevonásra került, így a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány is likviditási, finanszírozási problémákba ütközött.)
A források szintentartására és esetleges bővítésére kizárólag az állami
normatív finanszírozás minél szorosabb megragadásával nyílt csak lehetőség. (8.tábl.: lásd 11.old. jobbra, fent)

8. tábl.: A nonprofit szervezetek bevételei
források és szervezetcsoportok szerint,
2005 (millió Ft)
Bevételi
források
Állami
támogatás
Magán
támogatás
Alapszervezet
bevétele
Gazdálkodási
szervezet
bevétele
Egyéb
szervezet
bevétele
Összes
bevétel (MFt)

Szociális

Hátrányos
helyzet

30.054,3

10.832,4

12.240,1

3.323,0

12.925,3

857,3

9.212,8

444,8

572,4

211,1

65.004,9

15.668,6

az Európai Szociális Alap segítségével - sok nonprofit szervezet számára biztosítottak fejlesztési és működtetési forrást.
Jellegükből adódóan azonban ezek
a források többnyire képzések, továbbképzések és tréningek szervezésére adtak lehetőséget, így sok
szervezet bővítette oktatási tevékenységgel is profilját.
Ezek a források azonban nagyon
nehezen, nehézkesen és küzdelmesen voltak elérhetők.
Tömegesen fordult elő, hogy a győztes pályázat kihirdetését követő 918 hónap (!) után sem kötött még a
finanszírozó hatóság szerződést a
civilekkel. S ha igen, akkor pedig a
folyamatos likviditást nem volt képes a rendszer biztosítani. (Láthatóan a sok kudarc miatt jelentősen
vissza is esett a kisebb szervezetek
vállalkozó kedve a pályáztatások

2.2.4 … mint pályáztatóval
A szociális területen tevékenykedő
civil szerveződések számára hazai
forrás gyakorlatilag nem volt elérhető, fejlesztéseik számára. (Az
összes, pályázaton kiosztott pénz
alig 3%-a jelent meg a területen, támogatásban részesítve mindössze
a szerveztek 4%-át.)
Ugyanakkor az EU-s pályázati lehetőségek - elsősorban a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program,
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irányában.)
A részletes adatok a fentebb leírtakat erősítik, s láthatóvá teszik, hogy
a szociális szervezetek bevételének
kicsiny részét jelentették csak a pályázati források. (Ezek egy jelentős
része is fejlesztési típusú és nem
működtetési forrás volt.)

10. tábl.: A pályázatot nyert nonprofit
szervezetek száma és aránya szervezetcsoportok szerint (2005)

9. táblázat. A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei szervezetcsoportok szerint (2005)
Bevételi
források

HátráSzociális nyos
helyzet

Pályázati
3.917,0 4.053,0
bevétel (mFt)
Pályázati
5,7 %
5,9 %
bevétel (%)
Pályázati bevétel az
összes bevétel szá- 6,0 % 25,9 %
zalékában (%)
Egy szervezetre jutó
pályá
pályáza
lyázati
zati bevétel 1.531,3 2.846,2
(eFt)

Kevés szervezet jutott hát így forráshoz 2006-ban, de a nyertesek
átlag 6 millió forintra számíthattak.
Kialakult e szektorban is az az állapot, amikor a sikeres pályázók fokozni tudják sikereiket, azonban
kezdő, új belépő egyre kevesebb
akad a területen. (10.tábl. Lásd a
következő hasábban)
2.3 Kapcsolat az üzleti szektorral
A szociális ágazat sajátos helyzetben van a vállalati támogatások területén is. Annak ellenére, hogy a
fejlett világban, kiemelten az Európai Unió forprofit cégei között, elterjedt nézet a piaci szervezetek
társadalmi szerepvállalásának nö-
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Pályázati úton
nyert bevétellel
bevétellel
rendelkező
szervezetek ...

Szociális

Hátrányos
helyzet

… száma

616

678

… megoszlása (%)

3,1 %

3,5 %

részben a szolgáltatók által megjelölt civil szervezeteknél (általában
az érintett, ellátotti célcsoportot támogató alapítványoknál, egyesületeknél) jelennek meg.
2.4 Nemzetközi, európai kötődések

Év

Szociális

Hátrányos
helyzet

1995

1.001,3

105,4

2005-ben, 788 szociális nonprofit
szervezet részesült külföldi támogatásban, amely elenyésző számnak mondható a teljes szervezeti
körhöz mérten. (13. táblázat. Lásd
a 13. old. bal felső sarkában)
A szociális területen tevékeny civilek nemzetközi kapcsolatai rendkívül hiányosak, kiépítetlenek.
Ezek kialakításához és fenntartásához (nemcsak a tagdíjak miatt) jelentős forrásokra, magas szintű
nyelvismeretre és kapcsolati tőkére
lenne szükség a területen.
Európai - szakmai - szervezeti tagsággal jóformán csak a fogyatékosügy legnagyobb szervezetei, a felsőoktatási intézmények és környékükön tevékeny civil szervezetek és
a legnagyobb szakmai ernyőszervezet, a Szociális Szakmai Szövetség
rendelkezik.
Az uniós csatlakozásunk egyik igen
nagy vesztese a szociális terület, s
főként a területen dolgozó civil
szervezetek összessége. Nemcsak
azért, mert a magyarországi szociálpolitika eszköztára és nyelvezete,
beszéd- és gondolkodásmódja igen
jelentősen eltér ma még az európai
mainstream szakmaiságtól, hanem
azért is, mert az EU-s forrásokért
folytatott harcban, lobby-körökben
a legutolsók között kulloghatnak
csupán a hazai non-profit szervezetek. Hellyel-közzel azt is mondhatni,
hogy szakmai fejlesztésekre, tevékenységek bővítésére elenyésző,
néhány tízmillió forintos forrást hívhattak le a területen dolgozók.

2000

3.138,2

232,6

3. Teendők az adott területen

2005

5.093,0

374,2

… az összes szer24,1 %
vezet %%-ában
Egy pályázatot
nyert szervezetre
szervezetre 6 358,8
jutó pályázati
eFt
bevétel

47,6 %
5 977,8
eFt

velése, jelen Magyarországon ez az
elv még csak nyomokban lelhető
fel.
Ennek ellenére 2005-ben a szervezetek közel harmada kapott valamilyen „céges”, vagy más, vállalkozói
tevékenységből származó jövedelmet.
11. tábl.: Vállalati támogatásban részesülők aránya (%) szervezetcsoportok
szerint (2005)
12. táblázat. A szervezetek vállalati
Vállalati
támogatásban
részesülők
aránya (%)
Klasszikus civil
szervezet

Szociális

Hátrányos
helyzet

31,8 %

17,3 %

ÉrdekÉrdek-képviselet

-

-

Egyéb NP
szervezet

22,2 %

13,6 %

Összesen

30,8 %

17,3 %

bevételei (1995 - 2005, mFt)

A szociális szolgáltatásokat végző

civil szervezetek esetében azonban
egy másik jelenség is magyarázhatja, hogy - 1995-höz képest - miért
mutat dinamikus növekedést a vállalati szponzoráció. Létezik ugyanis
néhány olyan ellátási forma, amelyben jelentős a konkurenciaharc a
beszállítók terén, s ezen cégek hajlandóak (visszaforgatásként) anyagi áldozatokra is, a piac megtartása
érdekében. Ezek az összegek nagy

A magyarországi szociális civil szervezetek jelenleg a túlélés lehetőségeit keresik.
Az elmúlt évek - legtöbbször tudatosnak tűnő - visszaszorítási, szűkítési folyamatai a rendkívül kiszolgáltatott, szociális ügyekben szerepet vállaló nonprofit szervezeteket
védtelenül, kiszolgáltatva találták.
Tartalékaik, fejlesztési-válságmenedzselési útvonalaik lezárultak.
A konkrét, kötelező (állami) szolgáltatásokat végző szervezetek soka-

Civil - HÁLÓ

Hátrányos
helyzet

Az alábbi feladatok bármelyikének
eredményessége azonban csak akkor releváns, ha a szociális terület
folyamatos változása végre nyugvópontra ér, s a nonprofit szektor szerepét újra visszanyeri.

Ebben réKülföldi álszesülő
74
58
lami szerv, szervezetek
intézmény,
száma
nemzetközi
Támogatási
program
2.369,7 2.155,5
összeg(mFt)
Ebben
Külföldi
részesülő
nonprofit
91
54
szervezet, szervezetek
vállalkozás, száma
magánTámogatási
1.233,6 211,9
személy
összeg (mFt)

(1.) A másfél évtizedes, mára formájában és tartalmában tarthatatlan törvény helyébe meg kell alkotni a korszerű, Alkotmányban garantált szociális jogok valódi érvényesítését célzó szociális szolgáltatási
keret
kerettörvényt
rettörvényt.
törvényt Ebben a törvényben
garantálni kell a civil szektor semlegességét, az állami szervezetekkel
egyenlő elbírálás alá történő vonását.

13. tábl.: A nonprofit szervezetek
külföldi forrásból származó bevétele
szervezetcsoportok szerint (2005)
Bevételi
forrás

Szociális

sága a harmadik-negyedik éve tartó, állami forráskivonás miatt adósságcsapdába keveredett. Az elmúlt
időszakban visszaadott, visszavont
működési engedélyek száma azt
mutatja, hogy a civil szelet súlya
csökken, s bár az egyházi szervezetek csekély mértékben ellensúlyozni tudják a növekvő hiányokat, a
szektor szűkülő tendenciát mutat.
Az ágazati rendszer különösen
nagy értéke, hogy a gyakorlatban
minden szereplő ugyanannyira értékes, és társadalmi, szociális hozzájárulása egyaránt elengedhetetlenül fontos, ugyanakkor - mivel
minden egyes szereplő mások által
nem pótolhatóan sokat ad hozzá az
egészhez -, így az összes eredmény
nagyságrendileg nagyobb, mint amit az egyes elemek el tudnának
érni. A szinergia hatásban rejlő ezen értékek folyamatosan erodálódnak.
A civil szervezetek azon sajátossága, hogy betöltik, betölthetik a nagy
szervezetek, állami szereplők által
le nem fedett problémákat, a „hajszálrepedéseket” is - mára lassan
illúzióvá válik.
A gyors reagálás és a növekvő szolidaritás helyett a lassú visszavonulás idejét éljük.
Fontos kiemelni, hogy sem az önkormányzatok, sem a civil szervezetek, sem a szociális intézmények,
sem az önkéntesek saját hozzájárulása nem nélkülözhető ebből az
egyenrangú kapcsolatokon alapuló
társadalmi együttműködésből,
melynek eredménye az egész közösséget gazdagíthatná, növelhetné a társadalmi kohéziót, a közösségek összetartását és gazdasági
értéke is újra hatalmas lehetne.

(2.) Biztosítani kell az önkéntesek
teljes részvételének koherens szabályozását, meg kell szüntetni az
önkéntesek szociális ellátásokba
történő bevonásának adminisztratív akadályait.
(3.) Meg kell szüntetni a „kettős
mércét” a civil szolgáltatók ellenőrzése és finanszírozása területén.
Tarthatatlan állapot, amikor egy önkormányzati szolgáltató fele teljesítményért kétszer nagyobb finanszírozásban részesülhet egyazon
településen belül.
(4.) Ki kell építeni a szociális érdekvédelem és érdekérvényesítés jelenlegi mechanizmusainak tartalommal való megtöltésének esélyeit.
(5.) A társadalmi egyenlőtlenségek
hatékony kezelésében részt vállaló,
célcsoportokat képviselő szervezetek (ÉFOÉSz, MEOSz, VGyOSz, SINOSz, ÉTA stb.) számára biztosítani
kell a folyamatos fennmaradás alapjait, működésük biztonságát - akár a korábbi, központi finanszírozáshoz hasonlóan - meg kell teremteni.

(8.) Az EU által nem támogatott, de
nemzeti szempontból fontos, szegénységellenes és lemaradást mérséklő programokat (roma-programok, lakóotthoni kitagolás folytatása, drogprevenció, kis létszámú akcióprogramok stb.) - kellően nagy
számban - meg kell nyitni a szociális civil szektor számára.
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JEGYZETEK
Ebből az ideologisztikus attitűdből
adódik az, hogy még ma is sokan hiszik, vallják, hogy egy-egy problémakör
- például a hajléktalanság - „megszüntethető”. Ez a felfogás a szociális munka professzionális képzési rendszerének kialakulásával csökken, háttérbe
szorul.
2 A hivatkozott, ágazatban alapvető törvények külön fejezetben szabályozzák
az ún. „szerződéses ellátások” különös
szabályait.
3 A vonatkozó KSH-adatok alapján.
4 Jelen tanulmánynak nem lehet témája - már csak terjedelmi okokból sem annak a többtucatnyi jogszabály-módosításnak az elemzése, amelyeknek egyértelmű célja a működési engedélyezéstől a normatív finanszírozáson át a
nyilvántartási rendszer feladataiig,
hogy csökkentse (más szóhasználattal:
racionalizálja) a „civil szolgáltatói piac”
kapacitásait.
5 Forrás: KSH (2006).
6 Pedig ezek a kérdések a nagy rendszerek átalakításáról szóltak, szólnak:
az egészségügyi és a nyugellátás kérdésein át a megváltozott munkaképességű személyes rehabilitációs rendszeréig. Talán az idő szorítása miatt, de
még csak formális egyeztetésekre sem
kerül(t) sor ezekben a súlyos, reformlépésként definiált változtatási kísérletekben.
7 Nemzetközi adatokkal összehasonlítva a hazai nonprofit szektor szociális
szervezeteinél az alkalmazottak aránya
az átlagosnál kisebb, míg az önkénteseké az átlagosnál nagyobb.
8 Ennek az új hatóságnak a feladata például
eldönteni, hogy mely civil szervezetek nyernek
befogadást az állami
normatív finanszírozás
rendszerébe. Kapacitáskorlátozással, engedélyezés felülvizsgálatával
és normatíva visszavonásával éppen úgy élhet, mint hatósági bírságolással.
1
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CIVIL REGISZTER
A www.birosagok.hu oldalon (a bíróságok központi honlapján), 2008.
április 8-án elindult, és mindenki
számára kereshetővé vált az országos névjegyzékben szereplő valamennyi társadalmi szervezet és
alapítvány hivatalos adata. Az oldal
URL-je:
http://www.birosag.hu/
engine.aspx?page=tarsszervsearch
Az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács (OIT) Hivatala által 2003.
január 1-je óta vezetett országos
névjegyzék indulásától kezdve nyilvános. E bírósági, civil információs
portál a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065 / 2007
(VIII. 23.) Korm. határozatnak megfelelően jött létre. A lapon egy helyen elérhető a minisztériumok és
egyéb központi államigazgatási
szervek által a civil szervezetekről
összegyűjtött „közhiteles” információ (pl. támogatási és hatósági nyilvántartási adatok).
A folyamatosan bővülő adatbázisban jelenleg 48.991 társadalmi
szervezet, és 28.354 alapítvány
található.
A fenti kormányhatározat tervbe
vette az elektronikus nyilvántartásba vétel és változás-bejegyzés lehetőségének megteremtését is. Ennek érdekében az OIT Hivatala
2007. őszén kezdeményezte a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél
(NFÜ) a "civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizálására" vonatkozó projekt megvalósítását. E kormányzati szinten
is kiemelt projekten a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium (SzMM),
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM), külső szakértő
bevonásával kezdett el dolgozni. Az
ígéretek szerint június végén már
az SZMM honlapján, a Civil Információs Portálon is megjelenik a
névjegyzék www.civil.info.hu - azonos adattartalommal.
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Az alapítványok 61 %-a 3 tevékenységi területhez: oktatáshoz (32%),
szociális ellátáshoz (15%) és kultúrához (14%) köthető.
A társas nonprofit szervezetek körében továbbra is a szabadidős
(26%) és a sportegyesületek (17%),
valamint a szakmai érdekképviseletek (11%) találhatók a legnagyobb arányban.
STATISZTIKAI TÜKÖR II.
A KSH 1993 óta többé-kevésbé változatlan szerkezetben készít adatfelvételt a hazai nonprofit szektorról. Ennek alapján látott napvilágot
a Statisztikai Tükör II. évfolyam 35.
számában (2008.március 14.) a
KSH Társadalmi Szolgáltatások Főosztály Szociális Statisztikai Osztálya gondozásában „A nonprofit
szektor
szektor legfontosabb jellemzői
20062006-ban” címet viselő rövid öszszefoglaló, mely a szektor legfontosabb alapstatisztikai mérőszámait
tartalmazza a 2006-os évre vonatkozóan. Lásd: http://portal.ksh.hu/
pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/
nonprofit/nonprofit06.pdf
A nonprofit szektor 2006-os táblázatai: http://portal.ksh.hu/portal/
page?_pageid=37,632465&_dad
=portal&_schema=PORTAL
A kiadvány a 2006-ra vonatkozó
legfontosabb megállapítások mellett az elmúlt 14 éves időszakban
lezajlott érdemi változásokról és a
belőlük kirajzolódó tendenciákról is
számot ad.
A szektor fejlődésének két legfontosabb mutatója, a szervezetek
száma és a bevételek reálértéke a
vizsgált periódus egészében emelkedett: előbbi 68, utóbbi 78 %-kal.
2000-től a bevételek reálértékének
növekedési üteme meghaladta a
szervezetszám növekedését, ami
azt is jelenti, hogy ekkortól az egy
szervezetre jutó reálbevétel még
nagyobb mértékben emelkedett. Egyenletesen és gyors ütemben bővült a foglalkoztatottak száma. A
nonprofit szervezetek 2006-ban
már több mint két és félszer annyi
munkavállalónak biztosítottak állást, 1993-hoz képest.
2006-ban 58.242 szervezet működött Magyarországon, ennek mintegy kétötöde (22.464
22.464)
22.464 alapítványi
formában, 35.778 társas nonprofit
szervezetként.

 Gazdasági háttér
A szervezetek 87 %-ára volt jellemző a pénzforgalom, 5 %-uk gyakorlatilag csak tőkét gyűjtött, több
mint 3.600 szervezet viszont semmiféle pénzügyi tevékenységet
nem folytatott. A klasszikus civil
szervezetek 6 %-ot meghaladó része jelezte, hogy alaptevékenysége
során nem tett szert bevételekre,
és kiadásai sem voltak.
Az elmúlt hat évben érzékelhetően
erősödött a szektor szolgáltató szerepe, ezzel összhangban javultak
gazdálkodási mutatói is. A bevételek összege meghaladta a 896 Md
Ft-ot, ez a 2000. évi 495 Md Ft-hoz
képest folyó áron közel 81 %-os emelkedést jelent. Ennek ellenére
az 500 ezer forintnál kisebb bevételű szervezetek aránya továbbra is
44 %.

nya 16-ról 14 %-ra csökkent.
Ugyanakkor a közel 380 Md-os
állami hozzájárulás több mint 60
%-át a közhasznú társaságok és
közalapítványok kapták, holott ez a
két típus a szektor szervezetszámának alig 6 %-át adja.
A klasszikus civil formáknak tekinthető (magán)alapítványok és egyesületek esetében viszont csak valamivel több mint 1/3-os arányt képvisel a központi állami támogatás
az összes bevételen belül. Az állam
által a szektorban támogatásként
kiosztott pénzösszegek közel 57 %a a fővárosban marad, s csupán
6,5 %-a kerül községi szervezetekhez.
Az utóbbi 3 évben - nem kis mértékben uniós taggá válásunknak és
a Nemzeti Civil Alapprogram beindulásának köszönhetően - 25 %-kal
növekedett a pályázati úton nyert
bevétellel rendelkező szervezetek
száma, és közel 50 %-kal emelkedett a szektor által megszerzett pályázati összeg. A megoszlásban
még mindig nagyfokú főváros-centrikusság tapasztalható, bár a pályázati bevételeknek 56 helyett már
csak 44 %-a került budapesti szervezetekhez. A pályázati úton támogatásban részesülők 92 %-a a
klasszikus civil szervezetek közé
sorolható, a megnyert összeg több
mint 12 %-os arányt képvisel a bevételi forrásaik között.
2006-ban 13 és félezernyi szervezet juttatott el pénzbeni vagy természetbeni adományt a lakosság,
illetve különféle szervezetek részére. A szektor mintegy 134 Md Ft-nyi
(ebből közel 128 Md pénzbeli) támogatást nyújtott, ez 2000-hez
képest mintegy 44 %-os növekedés.
Az adományok 72 %-a szervezeteknek, 28 %-a magánszemélyeknek
jutott.

A bevételek területi eloszlását vizsgálva az egyenlőtlenségek mérséklődésének jelei mutatkoznak, de a
fővárosi koncentráció még mindig
nagyon magas (60%). A különböző
tevékenységcsoportokon belül jelentős eltéréseket tapasztalhatunk
a bevételek, ill. a szervezetszám tekintetében.
A nagyszámú sport- és szabadidős
szervezet súlyánál sokkal kisebb arányban részesedik a forrásokból,
míg a település- és a gazdaságfejlesztés területén működő szervezetek pénzügyi helyzete az átlagnál
sokkal kedvezőbb.
Jelentősen emelkedett
az állami támogatásokból származó források
aránya.
2000-ben a teljes szektor bevételeinek 28 %-a
származott az állami
vagy önkormányzati
költségvetésből, ez az
arány 2006-ra 42% fölé emelkedett. Ezzel
párhuzamosan a magántámogatások aráEliott Erwitt - „Kezek” c. sorozata
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 Humánerőforrás, infrastruktúra
2003 és 2006 között több mint 14
%-kal növekedett a szektorban
munkát vállalók száma, az összlétszám csaknem elérte a 100 ezres
értéket.
A főállásban, teljes munkaidőben
foglalkoztatottak létszáma meghaladta a 75 ezer főt. További 10 ezer
fő munkájával volt egyenértékű
annak a 24 ezer munkavállalónak
a teljesítménye, akiket a nonprofit
szervezetek részmunkaidőben és
nem főállásban alkalmaztak. A számított főállású foglalkoztatottak 58
%-a közhasznú társaságoknál,
mintegy 18–18 %-a egyesületeknél, illetve magán- és közalapítványoknál dolgozott.
A fizetett alkalmazottak majdnem
2/3-ának a fővárosban és a megyeszékhelyeken tevékenykedő nonprofit szervezetek biztosítottak
munkalehetőséget, községi szervezeteknél csupán egytizedük talált
munkát.
A szektorban mért átlagos, 1,7
mFt-os bruttó éves bér 3 év alatt
17 %-kal emelkedett.
2006-ban a szektorban tevékenykedő önkéntes segítők becsült száma 438 ezer fő volt. Az általuk teljesített 50 millió munkaóra körülbelül 24 ezer főállású foglalkoztatott munkaidejének felelt meg.
Munkájuk becsült értéke meghaladta a 42 Md Ft-ot. Gyakorlatilag
önkéntes munka bevonása nélkül
működtek a közhasznú társaságok,
egyesülések és nonprofit intézmé-
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nyek, igen keveset vettek igénybe a
közalapítványok és a köztestületek.
Az egyesületeknél és magánalapítványoknál tevékenykedett az önkéntesek több mint 93 %-a. Különösen nagy volt a lakossági segítség jelentősége a kisebb szervezetek számára. Az 50 eFt alatti bevételi kategóriában az önkéntes munka értéke meghaladta a pénzbevétel 26 szorosát, de még az 51 és
500 eFt közötti összeggel gazdálkodó szervezetek esetében is több
mint kétszeresét tette ki az önkéntes munka általi bérmegtakarítás
az összes bevételnek.
A szervezetek 87 %-ának voltak
magánszemély tagjai. A nyilvántartott tagok száma 3,7 millió fő volt,
beleértve az érdekképviseletek
nagyjából 1 milliós létszámát is.
A nonprofit szektor több mint fele
(52%) rendelkezik valamilyen épített ingatlannal, működéséhez
szükséges irodával, egyharmada
pedig nem is tart erre igényt. A
mintegy 30 ezer, ingatlannal bíró
szervezet legnagyobb része, majdnem 68 %-uk ingyenesen használja
az építményt, épületrészt, 19 %-uk
bérlő, csak 13 %-uk tulajdonos is
egyben.
A kommunikációs lehetőségek közül 30 ezer nonprofit szervezetnek
áll rendelkezésére telefax. A számítógéphez való hozzáférés a szektor
70 %-ánál valamilyen módon biztosított; ez többnyire internet-elérhetőséget is magában foglal, a géphasználók csupán nyolcada nem
kapcsolódik a világhálóhoz. Mindhárom eszköz esetében nagyjából
az adatszolgáltatók egy-egy tizede
(9–12%) említette problémásnak
annak hiányát.
Örvendetes, hogy a szektor több
mint 1/5-ének már van, további
1/5-e pedig szeretné, hogy legyen
lehetősége honlapon való megjelenésre.
Ugyanakkor még mindig minden
negyedik szervezet állította magáról, hogy a fenti kommunikációs
eszközök egyikéhez sem tud hozzájutni.
Összességében a szektor 71 %-a
tűnik elégedettnek kommunikációs
felszereltségével - ennyien nem jelölték meg egyik eszköz esetében
sem a „nincs, de szükség lenne rá”
választ.

„NEM
EM EZ
EZ AZ
AZ ÚT AA MUNKÁHOZ!”
A Magyar Szegénységellenes Hálózat nyílt levele a Szociális és Munkaügyi, valamint az Igazságügyi és
Rendészeti Miniszterhez a Kormány részére benyújtani tervezett
„Út a munkához” programhoz kapcsolódó egyes törvényi és végrehajtási rendeleti szintű szabályozásról
szóló előterjesztés újragondolása
és módosítása érdekében
*
A Magyar Szegénységellenes Hálózat több mint 80 - a szegénység
csökkentése érdekében dolgozó –
civil szervezet, valamint szegénységben élő magánszemélyek együttműködésén alapuló szerveződés. Feladatunknak tartjuk a szegénységben élők érdekeinek védelmét. Tesszük ezt - többek között - a
lehetőségeiket, életkörülményeiket
befolyásoló kormányzati elképzelések, jogszabály módosítások figyelemmel kísérésén és az ezekkel
kapcsolatos álláspontunk megfogalmazásán keresztül.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által társadalmi egyeztetésre
bocsátott „Előterjesztés a Kormány
részére az »Út a munkához« programhoz kapcsolódó egyes törvényi
és végrehajtási rendeleti szintű
szabályozásról” c. dokumentummal
kapcsolatban az alábbi szempontokat és problémákat kívánjuk a döntéshozók figyelmébe ajánlani.
1. Az előterjesztésben szereplő, a
rendszeres szociális segélyezettek által háromhavonta kötelezően teljesítendő 15 nap közmunka nem segít közelebb a
munka világához
Az előterjesztés értelmében a javasolt módosítások hatályba lépését
követően a rendszeres szociális segély akkor lenne folyósítható a segélyezettek részére, ha háromhavonta 15 nap közmunkán vesznek
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részt. A foglalkoztatást a települési
önkormányzatok kötelesek megszervezni számukra. Ezt a 15 napot
akár 30 félnapra is eloszthatja az
önkormányzat.
A tervezett módosítás a Magyar
Szegénységellenes
Szegénységellenes Hálózat véleménye szerint hozzájárul a magyar
társadalomban erősen tetten érhető és a szolidaritást jelenleg is
gyengítő
gyengítő „aki nem dolgozik, ne is
egyék!” felfogás megerősödéséhez.
Megalázó és az egyéni autonómiát
sértő elemeket tartalmaz, miközben explicite megfogalmazott céljának - azaz a rendszeres szociális
segélyezetteknek
segélyezetteknek a munka világába történő visszasegítésének - eléelérése
rése nagyon is kétséges.
Indoklás:
 A közmunka ugyan átmenetileg
munkajövedelmet biztosít a családoknak, ugyanakkor folyamatos bizonytalanságban tartja őket, miközben ezen programok
hatékonysága a munkaerő-piacra történő visszavezetés szempontjából alacsony.
A jelenlegi gyakorlat szerint a települési önkormányzatok igyekeznek a segélyezettek minél
szélesebb körét bevonni a közmunka programokba annak érdekében, hogy a legtöbb családot - legalább átmenetileg munkajövedelemhez juttassák.
Mivel azonban a közmunkák köre lehatárolt, a közmunkába történő bekapcsolódás lehetősége
- általában - sokak számára és
rövid ideig (néhány hónapig) adott. Egy-egy közmunkában töltött periódus között a családok
segélyben részesülnek. A programokba történő ki-be léptetés
a családoknál folyamatos pénzügyi bizonytalanságot okoz, gyakorlatilag lehetetlen közép vagy
hosszabb távra tervezniük. A kiszámíthatatlan és a korábbinál
rövidebb időtartamú közmunka a
jelenlegi helyzetet tovább rontja.
 Alibi-foglalkoztatás vagy társadalmilag hasznos tevékenység?
Az előterjesztésben foglaltak
szerint az önkormányzatok lesznek a felelősek a foglalkoztatás
megszervezéséért - közmunka
keretében. Kérdéses számunkra, hogy mik lesznek majd azok
a tevékenységek, feladatok, amelyek a rendszeres szociális

segélyezettek „rotációs rendszerben” történő bevonásával
megvalósíthatóak lesznek. A
transzfer jövedelmek „ellenszolgáltatáshoz” kötése Európa számos országában bevett gyakorlat, a magyar szabályozás is ezt
követte. Csak eddig nálunk is,
mint másutt, számos más formája is volt az együttműködést
jelentő ellenszolgáltatásnak. A
(megfelelően képzett) szociális
munkásokkal való együttműködés, a velük megkötött szerződések keretében megvalósult
tevékenységek a kutatások szerint például a munkaerőpiacra
hatékonyan visszavezető, humánus megoldást jelentettek
 A segély azonnali megszüntetésének következményei
A tervezett módosítás szerint - a
jelenlegi szabályozással ellentétben - a segély folyósítását azonnal meg kell szűntetni, amennyiben a segélyezett az együttműködési kötelezettségét
(neki felróható okból) megszegi.
A segélyből kizárás nem függ a
szabálysértés típusától, sem időhatárt, sem fokozatosságot
(pl. a segély felének megvonása) nem tartalmaz. A módosítás
gyakorlatilag szabad kezet ad a
segélyt folyósító önkormányzatok számára a segélyből történő
végleges és teljes kizárásra, s
ezzel az érthetetlen szigorral egyének és családok megélhetését lehetetleníti el.
 Miről szól a feketemunka?
Tudjuk, hogy a magyar gazdaság egyik égető problémája a
„feketemunka”, a jogszabályoknak nem megfelelő, nem bejelentett módon történő munkavégzés arányának csökkentése.
Tapasztalataink és józan eszünk is azt mondják, hogy az egyének nem szabad döntéssel
választanak a legális és illegális
munkavégzési lehetőségek között, hanem azt választják, ami
az egyetlen elérhető jövedelemszerzési lehetőség, s ez sok
helyen csak a feketemunka. A
feketemunka végzése nem az
ördögtől való tett, hanem egyszerű racionális döntés: ezek az
emberek el akarják tartani magukat és a családjukat, s ezt a
segélyek jelenlegi színvonala
nem biztosítja, legális munka-

végzési lehetőség pedig nincsen
számukra. Pontosabban: a segély összege (a létminimum
fele-harmada) olyan alacsony,
hogy feltételezi a kiegészítő
munkavégzést.
Miközben teljes mértékben egyetértünk a feketemunka „kifehérítésének” fontosságával, fel
kívánjuk hívni a figyelmet arra,
hogy legtöbbször nem egy-egy
„feketemunkásról” van csupán
szó, hanem a családjáról, az által eltartott gyerekekről és egyéb hozzátartozókról is. A segély azonnali megvonása helyett egyfelől figyelmeztetés bevezetését és a jelenlegi fokozatos segély-csökkentés megtartását javasoljuk, másfelől a feketén munkáltató felelősségre vonását, illetve a „fehérítésre”
szorítást. Ebben a most javasolt
járulékcsökkentés hasznos eszköz lehet.
Az előterjesztés ellentmondásos
logikával azt feltételezi, hogy a
mintegy 150 ezer segélyezett egyszerre dologtalan és feketemunkás. Ezért a szolidaritás minimumelvárásait is figyelmen kívül hagyva
tesz kísérletet e csoport társadalomból való végleges kirekesztésére.
Cinikusnak tartjuk azt az álláspontot, mely szerint az alacsony képzettségű, így versenyképes tudással nem rendelkező, jellemzően
rossz szociális és lakhatási körülmények között, az ország állás- és
munkahiányos területein élő, megromlott mentális és fizikai állapotú,
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szegénységben élő emberek szabadok volnának választásaikban.
2. A tartósan munka nélkül lévők,
évek óta rendszeres szociális
segélyezettek munkához történő visszavezetése komplex támogatást igényel
Az előterjesztésben foglaltak értelmében a Szociális törvény módosításával megszűnnek a 2005-ben
bevezetett beilleszkedést támogató
programok. A beilleszkedési programok keretében a települési önkormányzatok által kijelölt intézmények - jórészt a családsegítő központok - végeztek komplex, a munkaerő-piacra történő visszalépést
célzó segítő munkát a rendszeres
szociális segélyezettekkel.
A tervezett módosítás az előterjesztés szöveges részében ugyan megmegemlíti,
említi, de a megoldást célzó intézintézkedéseknél
kedéseknél már figyelmen kívül
hagyja,
hagyja, hogy a munkaképes korú
népesség
népesség egy része azért van távol
a munkaerőpiactól, mert „nincsen
munkára
munkára kész állapotban”. MegMeggyőződésünk,
győződésünk, hogy a munkaerőmunkaerő-pipiacról
acról évekkel, akár több mint 10
évvel
évvel ezelőtt kiszorult, vagy oda sosoha be nem lépett segélyezettek
„munkaképessé”
„munkaképessé” tétele komplex - a
szociális munkán, pszichológiai és
foglalkozási tanácsadáson alapuló
- szakmai munkát igényel, az ő
munkaerőpiacra
munkaerőpiacra törtnő visszavezevisszavezetésük
tésük „kényszermunkával” és
szankciókkal
szankciókkal nem lehetséges.
Mindezek okán javasoljuk a beilbeilleszkedést
leszkedést segítő programok már

elkészült
elkészült szakmai értékelésének
figyelembe vételét, és ennek megmegfelelően
felelően módosított formában törtörténő
ténő megtartásukat.
A Magyar Szegénységellenes Hálózat kész arra, hogy bármely - a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők élethelyzetét
befolyásoló - koncepció előkészítésében, már elkészült jogszabálytervezet egyeztetésében részt vegyen.
Budapest, 2008. április 11.
MÁRTON IZABELLA
Igazgató, a Magyar
Szegénységellenes
Hálózat Koordinációs
Testületének megbízásából

A népszavazási kezdeményezést az
OVB egyhangúlag elfogadta.

ELHUNYT
KEMÉNY ISTVÁN

Népszavazási kezdeményezést hitelesített az Országos Választási Bizottság (OVB) az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban. A
döntés lényege, hogy nem csak politikai pártok, hanem bejegyzett szervezetek is állíthatnának listát az európai parlamenti választásokon. A
magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés szövege
a következő:
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Az eredményes népszavazás azt
jelentené, hogy a 2009-ben esedékes európai parlamenti választáson
nem csak pártok, hanem társadalmi szervezetek is listát állíthatnak,
azaz javasolhatnának képviselőket.

A Koordinációs Testület tagjai:
Biri Imre, Farkas Zsombor, Ferge
Zsuzsa, Gosztonyi Géza, Gyimesiné
Franyó Borbála, Horváth Gyula, KiKirály Dezső, Kocsis István, Kövér ÁgÁgnes, Léránt Xénia, Maczné Pletser
Pletser
Ágnes, Márton Izabella, Polacsek
Györgyi, Rugyainé Major Éva, SzarSzarvák Éva, Szvoboda Zoltánné Irén,
Wéber László.
László.

Egyesületek is indulhatnak az EP választáson

Eliott Erwitt - „Kezek” c. sorozata

választáson ne csak a pártok, hanem az Egyesülési jogról szóló
1989. évi II. törvényben foglaltak
szerint nyilvántartásba vett bármelyik társadalmi szervezet állíthasson listát?”

„Egyetért-e azzal, hogy a 2003. évi
CXIII. törvény az Európai Parlament
tagjainak választásáról úgy módosuljon, hogy 20.000 választópolgár
aláírásával hitelesített érvényes ajánlásának megszerzése esetén a

Elhunyt a Deák- és Széchenyi-díjas
Kemény István, az újkori magyar
szociológia egyik meghatározó személyisége. Neve örökre összefonódott a hazai szegénység (az akkori
szóhasználat szerint: „alacsony jövedelmű népesség”) és cigányság
sorsának állapotfelmérésével és fáradhatatlanul következetes elemzésével. A hatvanas évek végén
végzett kutatásai eredményeképpen, 1970-ben először mondta ki,
hogy Magyarországon vannak szegények. Ám mivel az akkori politika
számára hivatalosan nem létezett
szegénység (és így szegénypolitika
sem), ezért szegény- és cigány kutatásainak következtetéseit a pártközpont ellenségesnek és titkosítandónak minősítette, az iskolateremtő Kemény pedig nemkívánatos
személlyé vált. 1977-ben emigrálni
kényszerült, melyet követően 13
évig (hazatértéig) a saját nevén
egyáltalán nem szerepelhetett (igaz
ugyan, hogy azt megelőzően is inkább csak a tudományos dolgozatok lábjegyzeteiben. Kényszerű emigrációjából hazatérve, 1993-ban,

Civil - HÁLÓ
majd tíz évvel később, régi és új
munkatársaival megismételte a cigányvizsgálatot, amelyben bizonyította, hogy a rendszerváltás óta is
folytatódik a romák leszakadása.
Bízvást mondhatjuk, hogy műveit a
szociális munkások generációi fogják „szakmai bibliákként” forgatni.
Életútja dióhéjban:
1925.
1925 augusztus 14-én, Kaposvárott született
1947-1948
1947 1948-ig
1948 a Teleki Pál Tudományos Intézet munkatársa,
19481948-1957-ig
1957 középiskolai tanár,
1957-ben
két évre bebörtönzik,
1957
19591959-1961-ig
1961 fordító,
19701970-1973-ig
1973 az MTA Szociológiai
Kutatóintézet munkatársa,
1973-tól
publikációs tilalom alatt,
1973
1973szabadfoglalkozású
1973-1976-ig
1976
szociológus,
1977-ben
Párizsba emigrál,
1977
19781978-1981-ig
1981 a Maison des Sciences de l’Homme munkatársa,
19831983-1990 az École des Hautes
Études en Sciences Sociales munkatársa, a Magyar Füzetek szerkesztője,
19801980-1990-ig
1990 a Szabad Európa Rádió külső munkatársa,
1990-ben
hazatér,
1990
1993-tól
a Magyar Szociológiai Tár1993
saság alelnöke, 1992-ben elnöke.
19901990-1992-ig
1992 az MTA Szociológiai Intézetének tudományos tanácsadója,
egy éven át az intézet igazgatója.
1990-től
a budapesti főpolgármes1990
ter főtanácsadója.
2008.
2008 április 14-én, 83 éves korában hunyt el.
*
1994-ben
a szociológiai tudomá1994
nyok doktora címet és Nagy Imreemlékplakettet kap,
2003-ban
Deák Ferenc- és Széche2003
nyi-díjjal tüntetik ki.
*
Főbb művei:
1947 - Parasztságunk útja,
1966 - Társadalmi rétegződés Magyarországon (társszerző),
1969 - Elméletek a társadalmi rétegződésről,
1970 - A gazdasági vezetők magatartása,
1972 - A szexuális élet szociológiája (szerk.),
1972 - Az alacsony jövedelmű népesség életkörülményei Magyarországon,
1976 - A magyarországi cigány lakosság,
1985 - Ouvriers Hongrois

1986 - Magyar munkástanácsok 1956-ban
1990 - Velük nevelkedett a gép
1991 - Közelről s távolból
1991 - Vagyongazdálkodás, városrehabilitáció és
lakáspolitika
1992 - Szociológiai írások
1999 - Cigányok Magyarországon (szerk.)
2000 - A magyarországi romák (szerk.)
2000 - A romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság (szerk.)
2002 - Cigány gyerekek az általános iskolában
(társszerző)
2004 - A magyarországi cigányság 1971-2003
(társszerző).

Kemény István:
A magyarországi
cigány lakosság
(részlet)
„Kutatásunkban azokat a személyeket soroltuk a
cigányok közé, akiket a nem cigány környezet cigánynak tekint. Ez a meghatározás lehetővé tette, hogy egyaránt tanulmányozhassuk az integrálódás különböző fokán álló cigányokat, leírhassuk az integrálódás folyamatát, elemezhessük az
integrálódást elősegítő és akadályozó tényezőket, így többek között a cigányság különböző rétegeinek és csoportjainak az integrálódáshoz való viszonyát. A cigányság ilyen definícióját az a
gyakorlati szempont is indokolta, hogy csakis ezáltal tudtuk biztosítani a megkérdezendő személyek kiválasztásának egyértelműségét. Így többek
között el kell vetnünk azt a meghatározási lehetőséget, hogy azt tekintsük cigánynak, aki cigánynak vallja magát. Nagy tömegben élnek Magyarországon cigányok, akik életformájukban világosan különböznek az őket körülvevő nem cigány
környezettől, éppen ezért a nem cigány környezet cigányoknak tartja őket, ugyanakkor ilyen
vagy olyan okból nem vallják magukat cigánynak.
Gyakorlati szempontból ez a definíció már azért
is végrehajthatatlanná tette volna a vizsgálatot,
mert a magyarországi cigányok nagy része ebben a kérdésben időről időre változtatja álláspontját. Még inkább el kellett vetnünk azt a meghatározási kísérletet, amely cigányoknak csak a
cigány anyanyelvű cigányokat tekinti, tehát azokat a cigányokat, akiket a cigánysággal foglalkozó magyar irodalom többnyire oláh cigány néven
tárgyal. E meghatározási kísérletet Szegő László
azzal indokolja, hogy "e népcsoport teszi ki a magyarországi cigányság döntő többségét, mintegy
85-90%-át" és hogy "az ő problémájuk tekinthető
a tulajdonképpeni cigánykérdésnek, mivel részint
ők őriznek olyan nyelvi, kulturális és etnikai vonásokat, amelyek csoportjukat bizonyos nyilvánvaló
nemzeti jelleggel ruházzák fel, másrészt pedig
mind szaporulatuk, mind nemzeti jellegükből
adódó tudati- kulturális különállásuk akadályozza
őket abban, hogy a modern társadalom struktúrájába az elmagyarosodás útján illeszkedhessenek be".
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▲
Az OTTHON nekem
a mamám ruháinak
illatát jelenti.

▲

▲

TIT . . . KOK
TIT . . . KOK
Azt kívánom, hogy
egyszer én is ilyen
SZABAD lehessek.

3 hónapig REJTEGETTEM a mamám elıl
a tetkómat - ami CSÚNYA ÉS NAGY.

Olyan nagyon hiányzik nekem a mamám,
hogy még a nevét is alig tudom kimondani
anélkül, hogy ki ne boruljak.
►

ANYÁK
ÉS
LÁNYOK
TITKAI

(Anyák napja
alkalmából)

A mai napon történt meg
velem elıször, ...

▲

25 éves vagyok ...

… hogy el kezdtem
szeretni a mamámat …
… Megbocsátok neki.

Elsıben és
másodikban
elloptam egy
osztálytársnım
festményét, és
azt adtam oda
a mamámnak
ANYÁK NAPJÁRA

▲

- mert én győlöltem az enyémet.
Nem akarom
befejezni az
iskoláimat és
nem akarok
munkába állni.
CSAK ANYA
AKAROK LENNI.
De félek ezt
bárkinek is elmondani, mert
senkinek se
akarok csalódást okozni
emiatt.

Forrás: http://postsecret.blogspot.com

▲
▲
▲

