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Méret és szerkezet
A KSH 1993 óta többé-kevésbé változatlan szerkezetben végez adatfelvé-
telt a nonprofit szektorról. Ez lehetõséget nyújt arra, hogy a 2006-ra vo-
natkozó legfontosabb megállapítások mellett az elmúlt 14 éves idõszakban
lezajlott érdemi változásokról és a belõlük kirajzolódó tendenciákról is szá-
mot adjunk.
A szektor fejlõdésének két legfontosabb mutatója, a szervezetek száma és
a bevételek reálértéke a vizsgált periódus egészében emelkedett: elõbbi
68, utóbbi 78 százalékkal. 2000-tõl 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 bõvült a foglalkoztatottak
száma. A nonprofit szervezetek 2006-ban már több mint két és félszer
annyi munkavállalónak biztosítottak állást 1993-hoz képest, ezzel is fokoz-
va a szektor gazdasági súlyát.
2006-ban 58 242 szervezet mûködött Magyarországon, ennek mintegy
kétötöde (22 464) alapítványi formában, 35 778 társas nonprofit szerve-
zetként. Az alapítványok 61 százaléka három tevékenységi területhez: ok-
tatáshoz (32%), szociális ellátáshoz (15%) és kultúrához (14%) köthetõ.
A társas nonprofit szervezetek körében továbbra is a szabadidõs (26%)
és a sportegyesületek (17%), valamint a szakmai érdekképviseletek (11%)
találhatók a legnagyobb arányban.

1. ábra
A nonprofit szektor fejlõdése, 1993–2006 
1993=100%

2. ábra
A nonprofit szervezetek és összes bevételük megoszlása
tevékenységcsoportok szerint, 2006

Gazdasági háttér
A szervezetek 87 százalékára volt jellemzõ a pénzforgalom, 5 százalékuk
gyakorlatilag csak tõkét gyûjtött, több mint 3600 szervezet viszont sem-
miféle pénzügyi tevékenységet nem folytatott. A klasszikus civil szerveze-
tek 6 százalékot meghaladó része jelezte, hogy alaptevékenysége során
nem tett szert bevételekre, és kiadásai sem voltak.
Az elmúlt hat évben érzékelhetõen erõsödött a szektor szolgáltató szerepe,
ezzel összhangban javultak gazdálkodási mutatói is. A bevételek összege
meghaladta a 896 milliárd forintot, ez a 2000. évi 495 milliárd forinthoz
képest folyó áron közel 81 százalékos emelkedést jelent. Ennek ellenére az
500 ezer forintnál kisebb bevételû szervezetek aránya továbbra is 44 szá-
zalék.
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3. ábra
A nonprofit szervezetek és összes bevételük megoszlása 
szervezeti jelleg szerint, 2006

A bevételek területi eloszlását vizsgálva az egyenlõtlenségek mérséklõdé-
sének jelei mutatkoznak, de a fõvárosi koncentráció még mindig nagyon
magas (60%). A különbözõ tevékenységcsoportokon belül jelentõs el-
téréseket tapasztalhatunk a bevételek, illetve a szervezetszám tekinteté-
ben. A nagyszámú sport- és szabadidõs szervezet súlyánál sokkal kisebb
arányban részesedik a forrásokból, míg a település- és a gazdaságfejlesz-
tés területén mûködõ szervezetek pénzügyi helyzete az átlagnál sokkal
kedvezõbb.
Jelentõsen emelkedett az állami támogatásokból származó források aránya.
2000-ben a teljes szektor bevételeinek 28 százaléka származott az állami
vagy önkormányzati költségvetésbõl, ez az arány 2006-ra 42 százalék fölé
emelkedett. Ezzel párhuzamosan a magántámogatások aránya 16-ról 14
százalékra csökkent. Ugyanakkor a közel 380 milliárdos állami hozzájárulás
több mint 60 százalékát a közhasznú társaságok és közalapítványok kapták,
holott ez a két típus a szektor szervezetszámának alig 6 százalékát adja.
A klasszikus civil formáknak tekinthetõ (magán)alapítványok és egyesületek
esetében viszont csak valamivel több mint egyharmados arányt képvisel a
központi állami támogatás az összes bevételen belül. Az állam által a szek-
torban támogatásként kiosztott pénzösszegek közel 57 százaléka a fõváros-
ban marad, csupán 6,5 százaléka kerül községi szervezetekhez.
Az utóbbi három évben – nem kis mértékben uniós taggá válásunknak és
a Nemzeti Civil Alapprogram beindulásának köszönhetõen – 25 százalékkal
növekedett a pályázati úton nyert bevétellel rendelkezõ szervezetek száma,
és közel 50 százalékkal emelkedett a szektor által megszerzett pályázati
összeg.  A megoszlásban még mindig nagyfokú fõváros-centrikusság ta-
pasztalható, bár a pályázati bevételeknek 56 helyett már csak 44 százaléka
került budapesti szervezetekhez. A pályázati úton támogatásban részesü-
lõk 92 százaléka a klasszikus civil szervezetek közé sorolható, a megnyert
összeg több mint 12 százalékos arányt képvisel a bevételi forrásaik között.
2006-ban 13 és félezernyi szervezet juttatott el pénzbeni vagy természet-
beni adományt a lakosság, illetve különféle szervezetek részére. A szektor
mintegy 134 milliárd forintnyi (ebbõl közel 128 milliárd pénzbeli) támo-
gatást nyújtott, ez 2000-hez képest mintegy 44 százalékos növekedés.
Az adományok 72 százaléka szervezeteknek, 28 százaléka magánszemé-
lyeknek jutott.

Humánerõforrás, infrastruktúra
2003 és 2006 között több mint 14 százalékkal növekedett a szektorban
munkát vállalók száma, az összlétszám csaknem elérte a 100 ezres érté-
ket. A fõállásban, teljes munkaidõben foglalkoztatottak létszáma megha-
ladta a 75 ezer fõt. További 10 ezer fõ munkájával volt egyenértékû annak
a 24 ezer munkavállalónak a teljesítménye, akiket a nonprofit szervezetek
részmunkaidõben és nem fõállásban alkalmaztak. A számított fõállású
foglalkoztatottak 58 százaléka közhasznú társaságoknál, mintegy 18–18
százaléka egyesületeknél, illetve magán- és közalapítványoknál dolgozott.
A fizetett alkalmazottak majdnem kétharmadának a fõvárosban és a me-
gyeszékhelyeken tevékenykedõ nonprofit szervezetek biztosítottak munka-
lehetõséget, községi szervezeteknél csupán egytizedük talált munkát.
A szektorban mért átlagos, 1,7 millió forintos bruttó éves bér három év
alatt 17 százalékkal emelkedett.

4. ábra
A különbözõ bevételû nonprofit szervezetek fõbb jellemzõi, 2006

2006-ban a szektorban tevékenykedõ önkéntes segítõk becsült száma 438
ezer fõ volt. Az általuk teljesített 50 millió munkaóra körülbelül 24 ezer fõ-
állású foglalkoztatott munkaidejének felelt meg. Munkájuk becsült értéke
meghaladta a 42 milliárd forintot. Gyakorlatilag önkéntes munka bevonása
nélkül mûködtek a közhasznú társaságok, egyesülések és nonprofit intéz-
mények, igen keveset vettek igénybe a közalapítványok és a köztestületek.
Az egyesületeknél és magánalapítványoknál tevékenykedett az önkéntesek
több mint 93 százaléka. Különösen nagy volt a lakossági segítség jelen-
tõsége a kisebb szervezetek számára. Az 50 ezer Ft alatti bevételi kategó-
riában az önkéntes munka értéke meghaladta a pénzbevétel 26 szorosát,
de még az 51 és 500 ezer Ft közötti összeggel gazdálkodó szervezetek
esetében is több mint kétszeresét tette ki az önkéntes munka általi bér-
megtakarítás az összes bevételnek.
A szervezetek 87 százalékának voltak magánszemély tagjai. A nyilvántar-
tott tagok száma 3,7 millió fõ volt, beleértve az érdekképviseletek nagy-
jából 1 milliós létszámát is.
A nonprofit szektor több mint fele (52%) rendelkezik valamilyen épített
ingatlannal, mûködéséhez szükséges irodával, egyharmada pedig nem
is tart erre igényt. A mintegy 30 ezer, ingatlannal bíró szervezet legna-
gyobb része, majdnem 68 százalékuk ingyenesen használja az épít-
ményt, épületrészt, 19 százalékuk bérlõ, csak 13 százalékuk tulajdonos is
egyben. 
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5. ábra
A nonprofit szervezetek infrastrukturális ellátottsága, 2006

A kommunikációs lehetõségek közül 30 ezer nonprofit szervezetnek áll
rendelkezésére telefax. A számítógéphez való hozzáférés a szektor 70 szá-
zalékánál valamilyen módon biztosított; ez többnyire internet-elérhetõsé-
get 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 egyötödének már van, további egy-
ötöde pedig szeretné, hogy legyen lehetõsége honlapon való megjelenés-
re. Ugyanakkor még mindig minden negyedik szervezet állította magáról,
hogy a fenti kommunikációs eszközök egyikéhez sem tud hozzájutni.
Összességében a szektor 71 százaléka tûnik elégedettnek kommunikációs
felszereltségével – ennyien nem jelölték meg egyik eszköz esetében sem a
„nincs, de szükség lenne rá„ választ.
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