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Jankó Judit: "Konfliktusok és társadalmi mozgalmak a jól-lét kontextusában: 
Használói user mozgalmak" 

 

A társadalmi mozgalmak értelmezési kereteinek és ideológiájának hermeneutikai 

szempontjai 

 

A társadalmi mozgalmi szervezetek (SMO-s), a szociális mozgalom iparágak (SMI-s), a 

szociális mozgalmi szektor (SMS), tehát az összes társadalmi mozgalmi szervezet (SMO) és 

iparág (SMI-s) együttesen alkotják a társadalmi mozgalmi szektort. A közéleti értelmiségiek 

fontos hátterét adják a nemzetközi nem-kormányközi szervezetek (INGO-k), amelyek 

egyfajta világkultúra, világtársadalom és normáinak képviselői: emberi jogok, fogyasztói 

jogok, környezeti szabályozás, egyenlőség és igazságosság. 
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A következőkben semmilyen módon nem esik szó a politikai mozgalmakról. Ennek oka, hogy 

az a szervezet, amely politikai indíttatású, többnyire felvállal több társadalmi problémát 

képviselő eszmét, hiszen választási győzelemre készül, vagy annak megtartására. Komplex 

politikai mozgalom, nagyobb párt esetében akár a teljes civil, kisebbségi és szociális 

kérdésekben véleményt nyilvánít, de ettől még nem tekinthető a tanulmány szempontjából 

elemezhető csoportosulásnak, annak ellenére, hogy sok esetben a hatalommal 

(kormányzópárt) való szembenállást valósítja meg. Ez történhet nem parlamenti, illetve 

parlamenti mandátumú, ám ellenzéki státuszba kényszerült pártokkal. Ám itt a cél nem 

behatárolható: mindig az adott politikai helyzetben kiéleződött problémákra reagál, nyújt 

elméleti alternatívát a hatalommal szemben álló, illetve hatalmat átvenni igyekvő politikai 

szervezet. Vizsgálatuk torzítaná a civil, érdekvédelmi, cél-specifikus, illetve ideológiai 

elemzést. 

A csoportokról, megmozdulásokról, szervezetekről csak a rendszerváltást követő időszakot 

vizsgálva érdemes beszélni, hiszen az azt megelőző, szocialista éra alatt mindezek vagy nem, 

vagy csak korlátozottan, titokban, földalatti módon működve léteztek. (a szerző) 

Szakszervezeti mozgalmak és a civil szféra 

A szakszervezeti mozgalomról az utóbbi évtizedekben összességében elmondható, hogy nem 

emelkedett a tagok száma. Magyarországon a rendszerváltás előtti időkről nem érdemes szót 

ejteni, hiszen ott olyan helyzet volt, ahol önkéntes részvételről nem lehetett beszélni.  

A rendszerváltás után a nagy felszabaduláshoz az is hozzátartozott, legalábbis nálunk, hogy 

radikálisan csökkent a szakszervezeti tagok száma. Nem következett ez ilyen arányban be 

minden rendszerváltó országban. Majdnem mindenütt igen erős és nagy létszámú 

szakszervezeti mozgalom maradt állva. Ez a nagyság persze korántsem mérhető a korábbi 95-

100%-os mértékhez, de lényegesen felette van a magyar 15-20%-os aránynak. Az 

adóstatisztikák alapján 600 ezer fő a szakszervezeti kedvezményt – a tagdíj adómentes egy 

határig – igénybe veszi, de valószínű, hogy többen vannak, ahol ezt nem vállalják és 

közvetlenül fizetnek tagdíjat, ezért a felfelé való arány-elmozdítás. 
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 A nagyon alacsony rendszerváltó szakszervezeti tagi arány sajátos magyar helyzet tehát, de a 

klasszikus demokráciákhoz képest nem egyedülálló. A skandináv országok magas 90-95% 

aránya mellett az európai államok többsége inkább a többi rendszerváltó ország arányához – 

30-50% - áll közelebb. Ez az arány azonban az utóbbi évtizedekben megfigyelt csökkenéssel 

jött létre, korábban – 30-as évektől a hetvenes évekig inkább a skandináv számok voltak 

jellemzőek -, de itt némi stabilizálódás figyelhető meg mára. Néhány országban pedig, a 

mienkéhez hasonló alacsony arány figyelhető meg. Tipikus példa erre Franciaország és a déli 

államok. 

 Ha a világban is szétnézünk, akkor hasonló tendenciákat látunk. Az Egyesült Államokban 

radikális csökkenés következett be, Kanada a középmezőnyben van és Ázsiában is alacsony 

arányokat találunk. 

 A nagy csökkenés okát általában abban találják meg a szociológusok, hogy bizonyos 

szempontból a világ megváltozott. A vitát Putman, amerikai szociológus azzal indította, hogy 

szerinte a korábbi nagy civil szervezetek, mint a szakszervezetek, szülői szervezetek, stb., 

amelyek korábban saját szakmai területükön belül és a szélesebb politikában is 

meghatározóak voltak, mára elvesztették ezt a nagy befolyásukat. Putman ezt abból vezeti le, 

hogy a világ szemlélete megváltozott. A szórakozásra, az individualizációra és a televízióra 

vezeti vissza ezt a csökkenést. Ebben rejtve az is benne van, hogy például a szakszervezet 

általában is meghatározója volt az életmódnak, kultúrcsoportjaikon keresztül például 

elvesztette ezt a jellegét. A mai társadalom sokkal szélesebb lehetőségeket kínál. 

A kritikusok is ezt használják ki, mikor arra mutatnak rá, hogy egyáltalán nem csökkent az 

emberek politikai-társadalmi elkötelezettsége a fejlett piacgazdaságokban– az egyesült 

államokbeli társadalomban különösen, amit e vitában példának vettek -, hanem annak más 

formáit választották,  a kisebb közösségeket, amelyek  inkább célorientáltak, illetve új célokat 

követtek, mint a zöld célok és mozgalmak. 

Számunkra inkább az lehet a meghatározó, hogy általában mindkét tendencia jelen van, egyes 

társadalmakban feltehetően eltérő súllyal, és ez arra vezet, hogy a szakszervezetek a korábbi 

felfutásra nem számíthatnak, de erősödésre lehetőség van, különösen olyan rossz helyzetben, 

mint a magyar helyzet. 

A fenti vita általánosabb értelmű, abban az értelemben, hogy a szociológusok együtt kezelik a 

civil szférát és a szakszervezeti életet, de ide sorolják az egyházi aktivitást is. Mindez mögött 

az áll, hogy ezek az úgynevezett állampolgári aktivitások, ahol is az egyes emberek az állami 

intézményektől függetlenül szervezik meg saját közös ügyeik megoldását. Maguk határozzák 

meg a közös ügyeiket és azok megoldását is. Azok a társadalmak, ahol erősek e közösségek, 

ott nagyobb a közpolitikai – állami, közigazgatási – intézmények hatékonysága és 

elismertsége is. E mögött pedig a közpolitikai vita szélesebb alapú megszerveződése és a 

közvélemény jobb kimunkáltsága áll, amely meghatározza a közhivatalok és 

közszolgáltatások működését is. Azaz a közintézmény nem magát definiálja és minősíti, mint 

a diktatúrákban és a gyenge demokráciákban, hanem az állampolgárok közössége. 

Mindez kétirányú feladatot és lehetőséget jelent számunkra. Az egyik az, hogy a 

szakszervezetek erősödése a közpolitikai vita és a közpolitika minősége irányába is hatást fejt 

ki. Másrészt a társadalom erősödése az állammal szemben azt is jelenti, hogy a 

szakszervezetek és a civil társadalom szervezetei között erős kölcsönhatásban lehet erről az 

erősödésről beszélni. Nem egymás rovására kellene a maguk erősödését felfogni, hanem az 

együttműködésben. Ezt Putman úgy fogalmazza meg, hogy a fejlett piacgazdaságokban az 

egyéni aktivitás azt jelenti, hogy sokfelé fejt ki aktivitást: egyszerre szakszervezeti tag, 
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sportegyesületi résztvevő, bélyeggyűjtő és sok egyéb más is. Másutt, diktatúrákban és gyenge 

demokráciában éppen arról van szó, hogy van szervezeti tagság, de az csak egy-egy 

szervezetre terjed ki az egyének esetében és nem a sokirányú tagságra és aktivitásra. A 

diktatúra egyébként kevés szervezetet enged működni, egy szervezet esetében nagy tagsággal, 

így nagy létszámokat mutatva, de kényszer alatti működéssel. 

Mindazonáltal a mai szakirodalom fő iránya arról szól, hogy milyen módszerekkel kellene és 

lehetne a gyenge társadalmakban erősíteni az állampolgári kezdeményezéseket. Erre bizonyos 

mértékben a fejlett demokráciákban is szükség van az említett életmódváltások miatt, de 

nálunk más minőségű a feladat. Ott az új helyzetekhez való alkalmazkodás, az új cselekvési 

formák kialakítása és begyakorlása a feladat, nálunk a rendszer létrehozása és a folyamatok 

beindítása. 

A magyar helyzet és a szakszervezetek 

Magyarországon a rendszerváltással részben egyfajta rekonstrukció ment végbe, részben 

azonban ez a rekonstrukció erősen roncsolódott a mi szempontunkból. Nevezetesen arról kell 

szólnunk, hogy az állampolgári kezdeményezések formái és a lényeges elemei 

megteremtődtek és működtek is, de a vártnál és a korábbinál – a 2. világháború előttinél 

rosszabb színvonalon. Ez igaz mind a civil szféra, mind a szakszervezetek esetére. Ez 

követhető nyomon az EUROSTAT kiadványában. 

Eszerint a 15 régebbi tagországot és a 10 új tagországot összevetve (1998, illetve 2002 

adatfelvételek) azt találták, hogy az évi, legalább egy szervezett civil akcióban résztvevő 

személyek aránya alapján Magyarország a 21. Mögöttünk csak a hagyományosan gyenge 

állampolgári aktivitást mutató déli államok (Görögország, Spanyolország és Portugália) 

állnak. A vizsgálat kiterjedt mind a szokásos elnevezésű civil szféra
26

 aktivitásaira – nevezzük 

ezt a civil szféra szűkített fogalmának - éppen úgy, mint a szakszervezeti tevékenységre, vagy 

az egyházi munkára. Mindez mélyen alatta van akár az EU-15, akár az EU 25 átlagának – ez 

50% fölötti, a mienk éppen csak felette van a 25 %-nak. 

Más közép-kelet európai államokat összevetve azt találjuk, hogy többségük bőven felette van 

a mi adatunknak. Ennek oka – más vizsgálatok tanúsága alapján – pedig éppen az alacsony 

szakszervezeti aktivitásban található meg. Két vizsgálatra tudunk itt hivatkozni. Az egyik a 

szűkített fogalomra vonatkozik. Itt, Csehországot kivéve közelítünk a régió átlagához, sőt 

többeket előzünk is azok közül, akik az előbbi adatok szerint előttünk álltak. Itt azonban a 

vallási tevékenység számba vétele bezavar. 

Éppen ezért kell hivatkoznunk közvetlen szakszervezeti adatokra, amelyek azt mutatják, hogy 

nálunk a szervezettség mélyen a régiós átlag alatt van. Ez jóval 30% fölött van és több helyen 

az 50%-hoz közelít. 

Itt, tehát bizonyítottnak tekinthetjük az állításunkat arról, hogy a szakszervezeti helyzetünk 

igen roncsolt állapotban van minden viszonyítási alaphoz képest, de a civil szféránk sem 

igazán fejlett és teherbíró. 

A civil szféra kissé jobb helyzete magyarázható mindazzal, amit az első részben írtunk, tehát 

a nagy szervezetektől való elfordulással és a sokszínűbb civil szféra vonzóbb hatásával. 

Ugyanakkor itt is kimutatható, hogy a szféra fejletlen és kissé torz vonásokat mutat: erős 

politikai kötődés, némi szervezeti magába zártság, fejlett, de kis létszámú országos képviseleti 
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mag, a helyi szervezetek másoktól való elszakítottsága. Gyakran inkább csak forrásszerző 

tevékenységet rejt a civil szféra – például az iskolai egyesületek és alapítványok esetében. 

A szakszervezeteink pedig a gyors létszámvesztés után nem tudnak új tagokat lényeges 

létszámban toborozni. 

További jellemző a vállalati szervezetek és célok túlsúlya a szakszervezetek életében. Az 

1945 előtti rendszer nem ez volt. Ott az ágazati és szakmai szervezetek voltak a 

meghatározóak, jelentős jogosítványokkal – például a társadalombiztosítás vagy a 

munkanélküliség kezelésében. A kommunista rendszer kiépülése után bár az ágazati 

szervezeti elvek megmaradtak, de funkcionálisan a vállalati szerveződés lett a meghatározó, 

„lényeges jogok” oda települtek – fizetésemelés, teljesítmény meghatározás. Az ágazati 

szervezetek politikai funkciója volt az erős – a párt politikájának támogatása és bemutatása. 

A rendszerváltás után ez a modell erősödött meg ágazati mezben. A vállalati szakszervezeti 

vezetők határozták meg a mozgásokat, azt is, hogy az adott cég melyik konföderációhoz 

csatlakozik. 

A tagság, már ami megmaradt két szempont alapján választott. Egyrészt politikai választás 

mentén, másrészt a helyi vezető orientációja alapján. A két szempont részben átfed, de azért 

megkülönböztethető. 

A politikai választás azt jelenti, hogy a rendszerváltással létrejött az a politikai felosztás, 

amely általában is jellemzi a magyar társadalmat – konzervatív, baloldali és liberális értékek 

mentén. Ebben a megosztásban a liberálisok gyorsan kiszorultak, mert inkább csak a 

szakszervezetek megalapításában voltak jelen, utána a képviselő értelmiségiek a politikába 

mentek át. A konzervatív oldal szűk maradt, míg a baloldal, átmentve a teljes 

pártnomenklatúrát, a szakszervezetis részüket is magukkal hozták. 

A helyzet talán úgy jellemezhető, hogy lényegében, aki szakszervezeti tag maradt, az 

többségében baloldali érzelmű, és a vezetés inkább kötődik a baloldali túlélő párthoz. 

A munkavállalók többsége, pedig elfordult a szakszervezetektől és maga keresi a 

boldogulását. Több vizsgálat is mutatja, hogy ebben az elfordulásban annak is nagy szerepe 

volt, hogy a szakszervezetek nem voltak képesek lényeges akciókkal megvédeni a 

munkavállalókat. 

Lényegében a neoliberális gazdaságpolitikának sem nyílt konfrontáló, sem tárgyalásos 

módosítására nem voltak képesek. Ráadásul a politika sem nagyon segített – a jobb oldal a 

többségi balos szervezetekből kiindulva építette fel politikáját, a baloldal pedig a többségi 

szervezeteket mintegy magába olvasztotta a korábbi rendszer begyakorolt beszámításos 

érdekképviseleti kultúrája alapján, és nem a demokratikus megegyezések szerint. 

Ehhez ma már jól kialakított és kifejlesztett tanácsadói technikák és szervezetek állnak 

rendelkezésre. A humánpolitikától is inkább a szakszervezetek eltüntetését várják el 

teljesítményértékeléskor, akár elébe menve a munkavállalói igényeknek. 

 Lehetőségek 

 Ebből a helyzetből kilépés nehezen és sok apró munkával képzelhető el. 

A szakszervezetek megerősítésére már több stratégiai irány alakul ki. Mint láttuk, itt több 

évtizedes folyamatokról van szó, nemzetközileg ezért már korábban megjelentek cselekvési 

alternatívák. 
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Igen széles irodalom foglalkozik elméletileg is a komplex kihívásokra adható válaszokkal és 

választásokkal. Ugyanakkor ezeknek a válaszoknak a spektruma nem túl széles. A lehetséges 

döntéseket behatárolja a környezet és annak feltételei, a belső irányítási rendszer és a 

szervezeti kultúra. 

Nem túl szerencsés válasz azonban a csökkenő tagságra és a csökkenő tagdíjbevételekre az 

ezekhez való alkalmazkodás, azaz a tevékenységekkel, célokkal és a költségekkel való 

takarékosság. Ez ugyanis felveti a megszűnés veszélyét. Sajátos öngeneráló spirálba szorul a 

szervezet. 

Éppen ezért nem alkalmas erősítésre a túlzott centralizáció, akár pénzügyi, akár szervezeti 

értelemben. Ekkor ugyanis a helyi szervezetek kezdik majd rosszul érezni magukat és erős 

embereik próbálnak új utakat keresni vagy felbomlik a szervezet. Éppen ezért a nyugat-

európai szakszervezetek inkább az egyesülést választották. Ez a különböző ágazati 

szakszervezetek végső soron ötletszerűnek nevezhető egyesülését jelenti. Nem új 

konföderációt hoznak létre, hiszen például a németeknél az egységesnek tekinthető országos, 

tárgyalóképes egyesülés megmarad, de alatta rendeződnek újra a tagszervezetek. Persze ez 

felveti egy új, konkurens konföderáció lehetőségét is, de ez egyelőre a „gentleman 

agreement” szabályai szerint megoldódni látszik egy új munkamegosztásban. Általában egy 

erősebb szervezet olvaszt magába gyengébbeket, és ezzel megosztja erőforrásait és 

szolgáltatásait. Nálunk erre vannak törekvések különböző irányokból, de egyelőre erős a 

korábban kialakult antipátiák széttartó hatása. 

Mindezt az „organising unionism” modelljeként szokás összefoglalni. Ezt az amerikai 

szakszervezetek dolgozták ki a nyolcvanas években. Ebben a szakszervezet társadalmi 

mozgalomként jelenik meg. A szervezeti megújulás programját hirdeti meg a szervezési 

feladat prioritásának kimondásával és az érdekképviselet szélesebb alapokra való 

helyezésével. Nem riadtak vissza a marketing jellegű tevékenységek felhasználásától sem. 

Sokat tanultak a modern, a mindennapi életbe és a személyközi viszonyokba nyúló szervezési 

és eladási technikáktól. E modell több tanfolyam és tananyag formájában jutott el 

Magyarországra. Legutóbb számunkra a belga és a lengyel modell formájában jelent ez meg.  

A másik megközelítés arra épít, hogy a szakszervezet tagjai jólétét hivatott képviselni, az 

úgynevezett üzleti modell formájában. Ez a jövedelemnövelés, a közös fellépés szinergikus 

hatásainak bemutatására építve kíván tagságot növelni és erősíteni a szervezetet. Több 

nyugat-európai szövetség hivatkozik erre tagszervezésénél. Ebben az esetben nem 

munkahelyi tagtoborzás zajlik, hanem a bárhol található munkavállalók egyéni meggyőzése a 

feladat. Ezt lehet fokozni kissé politikai ízű szociális jogokról szóló országos kampányok 

szervezésével. Ehhez azonban olyan szervezeti modellre van szükség, ahol nem a munkahelyi 

szerveződés a meghatározó, hanem inkább az ágazati bértarifák és az ágazati kollektív 

szerződések rendszere. Ilyen az osztrák modell is. Magyarországon azonban a kollektív 

akciók ilyen jellegű megsokszorozó szerepe nem örvend túlzott népszerűségnek. Mint az 

előző részben láttuk, a magyar társadalom igen kevéssé bízik a kollektív bölcsesség erejében, 

inkább egyéni utakat választ. A saját bére izgatja a magyarokat, akár a másik rovására is – 

miért nem volt ügyesebb az egyéni tárgyalásokban. Mindez csak megerősíti a már többször 

hivatkozott magyar sajátosságot, a munkahelyi szervezetek túlzott súlyát a szerveződésben 

éppen úgy, mint a béralku mechanizmusaiban. 

A magyar civil szféra sajátossága ugyanis a nemzetközi tapasztalatok alapján, hogy nem csak 

arról van szó, hogy alacsony a civil tevékenységekben való részvétel. Ez magával hozza, hogy 

alacsony a magyar társadalom általános bizalmi tőkéje is. A már idézett Putnam bizonyítja 

ugyanis, hogy az aktív civil lét egyben azt is jelenti, hogy az emberek jobban bíznak azokban 
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is, akiket személyesen nem ismernek, de a nagyobb közösség sokféle civil aktivitása alapján 

ismernek olyanokat, akik egyfajta szavatosságot adnak az általunk ismeretlenek számára is. 

Ez főként városi-települési közegben működik megfelelően, akár többszázezres 

lakosságszámnál is. A közvetett bizalom adja a „község” egészének teherbírását és 

összetartozását. A hígabb civil háló, a kevés civil szerveződés nem csak azért rossz, mert az 

egyes ember szűkebb lehetőségek között kell, hogy éljen. Ezen túl elvész számára a közvetett 

bizalom, és így a magas társadalmi bizalmi tőke háttere is, amely a magabiztossága záloga is. 

A harmadik modell a korábban már többször kipróbált szolgáltató modell lehet arra, hogy 

erősítsük pozícióinkat. Ebben az esetben olyan szolgáltatásokról van szó, amelyek a szokásos 

szakszervezeti szolgáltatásokon túli, az üzleti modellben megismert célokon túli 

szolgáltatásokat nyújt a tagoknak. Elméletileg ehhez a kommunista társadalomban megélt 

szakszervezeti tevékenység alapot szolgáltatott volna. Ekkor ugyanis az érdekvédelmi 

tevékenység ellehetetlenülése ahhoz vezetett, hogy ezek a másodlagos szolgáltatások váltak 

meghatározóvá. Ebben elsősorban a nyaraltatás, a szociális támogatások biztosítása és a 

vállalati béren kívüli juttatások megszerzése-szervezése volt a döntő elem. A kommunista 

társadalom esetében a vállalati juttatások, ráadásul Magyarországon speciális helyzet jött 

létre, az 1968-as gazdaságpolitikai változások, a vállalati szabadságfok növelése egyúttal azt 

is jelentette, hogy a központ már nem volt képes minden céges jövedelmet koncentrálni, ezért 

inkább arra kényszerítette a vállalatokat, hogy növeljék a béren kívüli juttatásokat és 

szolgáltatásokat. Így ennek igen széles skálája alakult ki. 

A rendszerváltás után így a szolgáltató szakszervezetek számára megfelelő talaj adódott. 

Ugyanakkor erre a liberális gazdaságpolitikai környezet nem adott lehetőséget. Pillanatok 

alatt leépült ez a szociális intézményrendszer, együtt a szakszervezeti tagsággal. Bár a 

szakszervezetek tettek kísérletet ezen vagyonok megtartására, de sok esélyt erre nem kaptak a 

politikai elittől, legyenek azok bármelyik oldalon. Részben pótlódtak ezek, mint 

adókedvezmények, illetve normál piaci vagy önkormányzati szolgáltatásokká váltak – lásd a 

rekreációt vagy a gyermekintézmények sorsát. 

A szolgáltató modell tehát arról szól, hogy erősítsük egy üzleties világban a tagsági 

összetartozást. A szolgáltatások kiegészítik az alapvető szakszervezeti tevékenységet, azaz a 

munka világának a közös befolyásolását. Itt sokkal inkább a jólét további fokozásáról van szó. 

Azt tudjuk, hogy a korai ipari társadalmakban, így nálunk is a vállalati élet, a szakszervezeti 

élet valamifajta teljességet hordozott. A nagy vállalatok egész városokat uraltak és az ott 

lakók minden életmegnyilvánulására hatással voltak, közvetve vagy közvetlenül. Így a 

szakszervezeteknek is széles szolgáltatási palettája alakult ki, amely később jelentősen 

átalakult. Amikor szolgáltató szakszervezetről beszélünk, akkor nem a korábbi totális 

életbefolyásolásra gondolunk, hanem arra, hogy a modern társadalomban a szakszervezeti 

érdekvédelem egészül ki tagmegtartó célból egyéb szolgáltatásokkal. 

 E szolgáltatások köre végső soron bármilyen lehet a helyzettől, a szokásoktól, a társadalmi 

körülményektől függően. Mindebből igen sokat kipróbáltak Magyarországon is a 

szakszervezetek. Túl sok siker azonban ebben nem adódott számukra: 

 A pénzügyi szolgáltatásokhoz nem volt és nincs elegendő tőke, a megmaradt 

szakszervezeti vagyon erre nem tud fedezetet nyújtani. (Ide sorolható néhány 

bankalapítási kísérlet is.) 

 Kísérlet történt nagyszolgáltatók általi nagybani kedvezmények megszerzésére. 

Ugyanakkor az így megszerzett kedvezmények igen hamar eliminálódtak a cégek 
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egymást követő akcióiban, de a megkötött hosszú idejű szerződések nem tették 

lehetővé ezek érvényesítését. 

 Több próbálkozás volt vásárlói csoportok szervezésére. Néhány sikertelen kísérlet 

után egy-két ilyen kezdeményezés ma is létezik kiegészítő jelleggel. Úgy tűnik 

azonban, hogy tagtoborzó jellege alig van. 

 Meglepő módon bizonyos eredményeket a jogsegélyszolgálatok hoztak. A 

jogtanácsadás lehetővé teszi, hogy tagoknak azt ingyen nyújtsuk, és ez jelenthet új 

tagok beszervezését. Ehhez persze az kell, hogy legyen jogi problémája a még nem 

tag tanácskérőnek, továbbá hogy tag maradjon később is. Ugyanakkor ehhez is kell 

két további feltétel, ami nem feltétlenül adott. Egyrészt megfelelő pénzügyi háttér, 

ami olyan mértékben nincs meg, hogy abból országos hálózat alakuljon ki. Másrészt 

a jogszolgálat csak ott tud működni, ahol szakszervezet is van.  

Egy új lehetőség: elmélet és nemzetközi tapasztalatok 

Úgy látszik, hogy nincs királyi út a problémák megoldására. Sem a civil szféra bővülése, sem 

a szakszervezeti tagság fejlődése nem egyszerűen elintézhető ügy. 

Ma már a szakirodalom legnagyobb kérdése éppen ez. Milyen módon növelhető a civil szféra 

aktivitása, különösen olyan országokban, ahol ennek szintje alacsony. 

Maga a civil szféra fontossága talán kevésbé ismeretlen és kifejtetlen probléma. Mint láttuk 

igen sok kérdés tisztázott. Ugyanakkor létezik még olyan terület, amelyet most jobban ki kell 

fejteni, ha tovább akarunk lépni. 

Nevezetesen arról van szó, hogy maga a civil szféra értékelődött fel a társadalomtudományi-

szociológiai gondolkodásban. Ma, mint a „jó társadalom” megtestesítőjét látják benne sokan. 

Ez azt jelenti, hogy a civil társadalom jelenti azt az intézményi struktúrát, amely a 

demokratikus és jól működő társadalomhoz nélkülözhetetlen. 

Mindez azt is jelenti, hogy a korábbi elméleti megközelítések, amelyek a demokráciát inkább 

a személyiségekhez és a tömegek politikai mozgalmaihoz kötötték, egy új elemmel bővültek. 

Korábban a civil szféra nem volt több mint egy kis színes a társadalom életében. Létezett, 

fontos volt, de magát a társadalmat és annak lényegét nem érintette a léte vagy nem léte. 

Ismert Tocqueville megfigyelése az amerikai társadalomról a tizennyolcadik században. 

Szerinte az amerikai társadalom egyik specifikuma a közös ügyekre azonnal megszerveződő 

közösségek intézménye, amely szerinte Európában alig figyelhető meg. Ugyanakkor 

különösebb jelentőséget ő sem tulajdonított ennek, inkább csak a demokrácia hatékonyságát 

említi ennek következtében, illetve az amerikai társadalom sajátosságaként értelmezi. 

Számára inkább azt jelzi, hogy az Egyesült Államok társadalmának tagjai érzületeiben 

magasabb a demokrácia iránti érzékenység és cselekvőképesség, mint Európában. Nem 

tulajdonít ennek külön intézményi jelentőséget a társadalom egésze szempontjából. A mai 

nézetek kissé túloznak, amikor többet akarnak ebbe az elemzésbe beleérteni, visszavetítve a 

mai gondolkodásmódot a korai szerző művébe. Persze nem tagadható előfutár jellege, de nem 

a mai tartalom szerint. 

Továbbá látni kell, hogy az akkori Európában, a nagy forradalmak korában és részben 

előidejében, valóban nem a finom szerkezetek, így a civil szféra, kerültek előtérbe, hanem a 

nagy társadalmi mozgalmak és osztályütközések. Az Európában létező civil szféra ehhez 

akkor is adott hátteret és muníciót, de nem ők voltak előtérben. Fontosabbak voltak a 
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népképviselet, a parlament, a pluralizmus vagy a tömegpártok és a polgári, hivatásrendi állam 

kiépítése, mint a hátteret biztosító civil szféra szerepének kikutatása. Ez utóbbi élte a maga 

életét, mint különböző kamarák, szakszervezetek, polgári testületek formájában. Vitatkozni itt 

is lehetett, de szórakozni és művelődni éppen úgy, mint gazdasági érdekeket képviselni. De 

nem a politikai szférában, hanem az alatt. 

A civil szféra mai jelentőségére csak az utóbbi évtizedekben tett szert. Szerepének 

értelmezésére kissé nagyobb kört kell tennünk az elmélet területén ahhoz, hogy tisztán 

láthassunk. 

A civil szféra újkori karrierje a neoliberális forradalomhoz köthető. Ebbe a helyzetbe úgy 

került, hogy piacgazdasági-kapitalista viszonyok között igen nehéz a profitorientált 

magántulajdon kiterjesztése minden társadalmi életmegnyilvánulásra. Ezt a közgazdaságtan és 

a gyakorlat sem támogatja. Bizonyos funkciók egyáltalán nem tehetőek ki a profithajszának, a 

közösségi tulajdoni formák és velük a moderált pénzügyi ösztönzők jobb hatásúak ebben a 

körben. 

Így merül fel az a kérdés, hogy a „tehetetlen” állam helyett milyen más szereplő tud 

megfelelni mind a szolgáltatás igénybevevőinek, mind a hatékonyság kritériumának. A civil 

szféra került ezzel előtérbe. Mind a piaci kudarcok, mind a kormányzati kudarcok 

kivédésének megfelelő eszköze a szociális szférában, amely korábban az állam legnagyobb 

feladata, de igen hatékonytalanul végzett feladata volt és a profitmotívum nem kívánatos. 

Így jött létre az a gazdaságtani megközelítés, amely civil szférát „szociális gazdaság”-ként 

értelmezi. Ennek lényege, hogy az önkéntesek, a non-profit szféra lépjen az állami szociális 

szolgáltatások helyére. Ezzel erőforrásokat is megtakarít a költségvetésből – az adományok és 

az önkéntes munka helyettesítik az állami erőforrásokat. 

E koncepció azonban gazdaságilag megbukott. A gyakorlati bevezetésnél az állami 

támogatások megvonása a szféra potenciáljának radikális csökkenésével járt. Kiderült, hogy a 

sokat dicsért civil szféra valójában az állam emlőin lóg még az Egyesült Államokban is. Az 

önkéntesek pedig, igazi szakmai munkára nem alkalmasak; sokat segíthetnek, de a profikat 

nem helyettesíthetik, csak bedolgozhatnak azok keze alá. 

A valódi szerepre a már idézett Putnam
27

 mutatott rá. Széleskörű vizsgálatot végzett 

Olaszországban. Kérdése az volt, hogy mi az oka annak, hogy az egységes közigazgatási és 

közszektori rendszeren belül hatalmas teljesítmény-különbséget találunk. Az olasz állam 

ugyanis egységes, unitárius állam, azonos elvek és elvárások léteznek a közszolgáltatásokban, 

mégis délen igen rossz színvonalúak a szolgáltatások. 

A választ Putnam a civil szféra létében és erősségében találta meg. Észak már évszázadok óta 

gazdag és sokszínű civil szférával rendelkezik. Ezzel az egyes emberek között egyfajta 

hálózati rendszer jön létre, ahol az egyes ember, még ha nem is ismer valakit, de kapcsolatban 

van olyannal, aki ismeri, megfelelő információkhoz juthat és megítélheti őt. Valójában nem a 

tényleges információról és ítéletről van szó, hanem a lehetőségről, amely megfelelő 

fegyelmező erő az emberek viselkedésére. Ezt fogalmazzák úgy, hogy bizalom jön létre 

ismeretlenek között is, az ilyen közösségeknek nagy a bizalmi tőkéje. 

Ezzel szemben délen kicsi ez a tőke, az emberek nem bíznak egymásban, csak a közvetlen 

környezetükben, amely a családból és a munkahelyi környezetből áll – főnökből, 

munkatársakból és keresztapákból, protektorokból. A teljesítmény egyetlen mércéje az lesz, 

                                                           
27

 Putnam (2000) 
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hogy ki milyen hűséges a protektorához és nem a munkája teljesítménye, a klientúrában 

elfoglalt hely, és nem a munkamorál. Magas bizalmi tőkével rendelkező közösségeknél a 

teljesítmény megvéd a főnök kukacoskodása és ellenszenve ellen. A protektor a közösség, és 

nem egy nagyhatalmú személy. 

A gazdag és sokszínű civilszféra Putnam-i ideája azonban kritika alá került. Ennek oka, hogy 

különösen a korábbi történeti időszakok tanúsága szerint létezhet olyan civil szféra is, amely 

egyaránt megfelel Putnam és a hatalmi túlsúly kritériumainak egyaránt. A korábbi polgári 

társadalmakban ugyanis, az elnyomó hatalmi struktúrák mögött is létezhetett gazdag civil 

tevékenység. Különösen a német társadalmat szokták itt idézni, amelyben a hitleri hatalmi 

struktúra is rendelkezett, különösen korai szakaszában ilyenekkel. Léteznek rossz célú civil 

intézmények, amelyek nem növelik a társadalmi tőkét, hanem valójában rombolják azt, akár a 

társadalom tagjainak pusztításával is. 

Létezik kísérlet arra, hogy megpróbálják tartalmilag is elkülöníteni a jó és a rossz célú civil 

szervezeteket. Ez azonban egyszerű, formális kritériumok szerint nem tehető meg, és mindig 

fennáll a tévesztés lehetősége. Úgy gondoljuk, hogy erre valójában nincs is szükség. 

Két további kritérium elegendő ahhoz, hogy helyre állítsuk Putnam igazságának 

egyszerűségét. E két kritérium a sokféleség és az elegyszerűség. Magyar és szocialista 

tapasztalat az, hogy bizonyos civil szervezetek a diktatúrában is megtalálhatóak. Ezek 

azonban igen kevesen vannak és tömegszerűek. Ilyenek voltak nálunk annak idején a 

szakszervezetek, sportegyesületek. Kevés intézmény volt, de sokan kell, hogy részt vegyenek 

benne. Sérül ezzel az önkéntesség is, de ez szintén nehezen mérhető kritérium, marad a 

szervezetek száma. Ezt Magyarországon is jól láthatjuk, mert a rendszerváltással a korábban 

alig pár ezres szervezet számú szféra rögtön felfutott hatvan-hetvenezresre. 

A másik kritérium az elegyszerűség. Ez alatt azt értjük, hogy az egyes intézménytípusok és 

intézmények között nincs szignifikánsan megfigyelhető társadalmilag releváns megosztottság. 

Az idézett német példában ugyanis létezett egy erős szakadás a társadalomban a pártokhoz 

kötött civil intézmények között, amely az egyik kizárólagosságra törő párt győzelmével úgy 

szűnt meg, hogy a másik pártokat és intézményeiket felszámolták. 

Mindez ahhoz vezetett, hogy akik nem teszik meg a fenti distinkciókat, azok Putnam 

álláspontját támadják, és azonosítják a civil szféra szerepét a „jó társadalom” fogalmával. 

Ebben a megközelítésben csak a jó célokra létrehozott szervezetek számítanak a civil 

szférához kötődőnek. Az elméleti megközelítésen túl e definíciónak elsősorban gyakorlati 

jelentősége van. E szempont lesz fontos már a továbbiakban, számunkra is. 

E szempont a civil szféra fejlesztésének lehetősége. A putnami mértékek szerint bármely civil 

szervezet létrehozása megfelelő a társadalmi tőke növeléséhez. Ezzel szemben a fejlesztési 

célok, különösen, ha külső források igénybe vételével történik, lehetnek korlátozottabbak. 

Egy sörklubot nem kell feltétlenül támogatni, bármely derűs és barátságos légkört tud 

teremteni. Ezzel szemben egy rejtett diszkriminációt elszenvedő közösség civil 

intézményeinek megteremtése és életben tartása elengedhetetlen feltétele ma már a „jó 

társadalom” megteremtésének. Ez még akkor is igaz, ha egyébként az adott társadalom 

sokszínű és sokféle civil intézménnyel rendelkezik és a többség számára biztosított a „jó 

társadalom”. Ugyanakkor egy ilyen támogatás meg kell, hogy álljon a politikai szféra határán 

– a pártok megalakításánál és finanszírozásánál. Ez nem csak általános jogelvek alapján 

indokolt, hanem a civil szféra védelmében. A párttá alakulással ugyanis megszűnik a civil 

szféra és megszűnik az a háttér, amely a társadalom közpolitikai értelmezési szövetét 
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fenntartja. A párttal az ellentétek mezejébe lép az adott társadalmi csoport és nem a bizalmi 

hálóba. 

Mint korábban már említettük, a mai szociológiai kutatások egyik fontos területe a civil szféra 

fejleszthetőségének módja és eszközei. A fentiekben már kaptunk egyfajta szempontot arra, 

hogy milyen alapelvek mentén lehet megtenni a fejlesztést. Ez az irány a társadalmi 

hasznosságra irányuló szervezetek támogatása. 

Ugyanakkor ez csak egy lehetőség. A fenti tipológia további lehetőségeket ad számunkra 

egyúttal bizonyos módszertani osztályozásra is ad lehetőséget. 

A fenti tipológia alapján az első körben ismét a szociális vállalkozások, mint gazdasági 

dimenzió jelenik meg a rendszerünkben. Ez különösen a francia gondolkodásban és az 

európai szemléletben erős. A szociális gazdaság azonban túlmegy a civil szférán. Tartalmazza 

a szövetkezeti szektort és a munkavállalói tulajdonlás és részvétel különböző formáit. Ezzel 

átmenetet jelent a gazdasági és a szociális dimenziók között. Ebben az esetben a „jó 

társadalom” erős gazdasági dimenzióban is megjelenik. Ugyanakkor nemcsak Európában 

jelentős a szerepe, hanem a harmadik világ fejlesztési politikáiban. Ebben az összefüggésben 

a jó társadalom már nem csak a politikai szféra vagy a szociális szféra problémája, hanem az 

egészé. A szövetkezetek egyaránt jelentik a gazdaság fejlesztését vagy a „jó társadalom” 

kialakítását, és ekként játszanak szerepet a civil alapon működő fejlesztő szervezetek 

tevékenységében, némi baloldali-liberális ideológiával fűszerezve. Ma már idesorolják az 

úgynevezett mikrofinanszírozási intézményeket is. Fontos megemlíteni, hogy a „jó 

társadalom” ezen eleme éppen ezért nem lehet része az úgynevezett non-profit szférának. A 

szociális gazdaság is arra épül, hogy a gazdálkodók profitot termelnek, de nem szokásos 

magántulajdonosoknak, hanem az adott közösségnek. A civil szféra és a non-profit szféra nem 

azonosítható – utóbbi csak része lehet az előzőnek. 

A tipológia másik eleme Putnam megközelítésének fejlesztési pandanja. Eszerint minél több 

embert kell rábírni, hogy vegyen részt a civil szervezetek életében, ez a részvételi ösztönzés 

iskolája. A szervezet célja nem fontos ebben az esetben, azt az embereknek egyénként is 

maguknak kell kitalálni. Persze jobb, ha céljaik pozitívak, de ez nem feltétel. A módszerek 

ennek megfelelően arra irányulnak, hogy ösztönözzék a részvételt. Ehhez megfelelő 

marketing technikákat ajánlanak a szakértők, megfelelő állami és egyéb közösségi pénzek 

felhasználásával. Ehhez a sajtó és a média tevékenysége éppen úgy támogatandó, mint 

megfelelő multiplikátor szervezetek kialakítása és fenntartása. Erre leginkább a magyarok 

jöttek rá, megalapítva az SZJA 1%-os szabályát, majd a Nemzeti Civil Alap szervezetét. 

Ezzel kiváltódott a korábbi politikai pártelvű támogatás és a szféra magát szabályozta. Ez 

végső soron annak a továbbfejlesztése, amely másutt abban a formában figyelhető meg, 

miszerint a szféra rákényszerült az önszabályozására, a szféra pénzeinek és támogatásainak 

transzparenciája és tisztasága dokumentálására. 

A harmadik metódus lényege már a társadalom pozitív erőinek támogatása. Az elnyomottak, a 

kiszorítottak, a diszkrimináltak jellemzője, hogy magában, a civil szférában is alacsony a 

részvételük vagy nincs is ilyen. E csoportok sajátossága, hogy gyakran erős kliensi 

kapcsolatokban élnek, nem családias vagy barátságos viszonyok között. A slumokban 

kialakuló maffia-szerű szerveződések ennek csak szélső formái, sajátos alternatív 

szubtársadalmakat alkotnak, ezek alkotják azokat a rossz civil szerveződéseket, amit a 

szakirodalom Putnam értelmezése ellen felhoz, a német példa mellett. 

Ezt nálunk különösen a korai uniós támogatásoknál használták és különösen erős a harmadik 

világ modern fejlesztési politikájában. Ez utóbbi esetben azt is fegyelembe kell venni, hogy a 
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korábbi fejlesztési politika, amely a gazdasági növekedést kötötte össze általában a „jó 

társadalom” eszméjével, tarthatatlanná vált. A pénzeket az elit ellopta, a belső fejlesztés erői 

nem kaptak elég támogatást, inkább a komprádor kapitalizmus alakult tovább, nem a „jó 

társadalom”. A gazdasági problémákat a fejlettebb ellenőrzési rendszer és a szociális 

gazdaság támogatása – kis mértékben, de létezően, a nagyobb projektek mellett – részben 

megoldotta. A politikai szféra fejlesztése önálló programmá vált. A harmadik világban ez 

semmiképpen nem jelentheti a politikai pártok támogatását a nemzetközi jog szabályai 

szerint, a civil szféra viszont nem rendelkezik ilyen hátránnyal.
28

 

A magyar szakszervezetek taglétszámai 

A nagy táglétszámú, és markáns tevékenységű szakszervezetek esetén elmondható, hogy a 

tagság folyamatosan csökken. A pedagógus szakszervezet (PSZ) taglétszáma a rendszerváltás 

idején mért 300 000 főhöz képest mintegy 80 százalékos visszaesést jelent. A csökkenés a 

legutóbbi időkben is folytatódott. Galló Istvánné, pedagógus szakszervezeti vezető egy MTI 

kérdésre adott válaszában elmondta, hogy 2009-ben mintegy 3 000 fővel csökkent a tagok 

száma, főként a nyugdíjazások és az elbocsátások miatt. Mindkét területen kötelező volt a 

szakszervezeti tagság, és ebből az állapotból természetes változásként indult meg a 

folyamatos csökkenés. Ennek megfelelően a tagság témakörén belül különösen érzékeny 

kérdés, hogy mekkora a nyugdíjas tagok aránya, illetve mennyire sikerül a fiatal munkatársak 

bevonása a szakszervezeti életbe. Ez utóbbi témában a vasutas szakszervezetek általában 

bizalmasan kezelik az adatokat, a tagság létszámáról, annak szerkezetéről igen korlátozottan 

számolnak be. A vasutas szakszervezetek közül két szakszervezet tagsággal kapcsolatos 

érdekességeit emeljük ki. Egyrészt a VDSZSZ tagszervezési stratégiája – a versenytársak 

kritikáiból látható módon – igen aktív, alapvetően a „tag-zsákmányolásra” épül. A 

legfontosabb üzenet ennek kapcsán, hogy a szakszervezet a LIGA tagjaként, a LIGA 

agresszív érdekvédelmi stratégiájának részese, amely eredményesebb, mint a kompromisszum 

- kész konkurensek stratégiája. A VDSZSZ tehát erős versenystratégiát követ. A MOSZ a 

tagság szempontjából egyedi szervezet. Kizárólag a mozdonyvezetői szakma képviseletét látja 

el, ezzel egy nagyon jól azonosítható, a teljes vasúti szektorban relatíve kisméretű 

munkavállalói kört, kiemelkedően magas lefedettséggel reprezentál. Ebben a 

szakszervezetben merül fel legkevésbé a „potyautas” probléma. A szakszervezeti vezetés itt 

tudja leghatározottabban azt mondani, hogy a tagság érdekeit képviseli (nem pedig az összes 

munkavállalóét). 

A KASZ tagszervezéssel kapcsolatban azt vallja, hogy a szakszervezetnek folyamatosan jelen 

kell lennie a cégeknél informálisan és formálisan egyaránt, illetve, hogy az új cégeknél minél 

előbb meg kell jelenni, és az informális kapcsolatok kialakítása után meg kell szervezni a 

formális jelenlétet is. A cégeknél való folyamatos személyes jelenlét a „szakszervezeti 

bizalmik” feladata. A 2010-es végrehajtási program kiemelt feladatként kezeli a 

szervezetfejlesztést, melynek végső célja a tagszervezés lehetőségeinek javítása. Ezt 

támogatja a HVDSZ 2000-rel való együttműködés az adminisztrációs feladatok megosztására 

vonatkozóan, a tagnyilvántartási rendszer bevezetése és az információs rendszer megújítása 

is. A tagok elérésének legfontosabb közvetett csatornája a szakszervezet honlapja, melyet idén 

újítottak meg. 

                                                           
28 Dr. Pásztor Miklós http://munkastanacsok.hu/a-szolgaltato-szakszervezet-akciokutatasi-megalapozo-tanulman/ letöltés 

dátuma: 2013.08.08. 

 

http://munkastanacsok.hu/a-szolgaltato-szakszervezet-akciokutatasi-megalapozo-tanulman/
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A MOL VSZ taglétszáma az utóbbi időben folyamatosan csökken. A szakszervezeti vezetés 

ebben a helyzetben szakmai és földrajzi terjeszkedésben gondolkodik. Ehhez alapszabály-

módosítást igénylő szervezeti átalakítást terveznek végrehajtani, melynek során több jogot 

delegálnának a területi szakszervezet-vezetés szintjére. A Gépkocsivezetők - Logisztikai 

Dolgozók Független Szakszervezete esetében azoknál a cégeknél, ahol már benn van a 

szakszervezet, a bizalmikon keresztül történik a munkavállalók belépésre való ösztönzése, 

elsősorban a személyes meggyőzésen keresztül. Tagtoborzási és belépési akciók nincsenek a 

GLFSZ-nél. A szakszervezet munkavállalókkal való kapcsolatát a legtöbb cégnél aláássa a 

munkáltató szakszervezeti tagokkal szembeni diszkriminatív viselkedése. A munkavállalók 

gyakran azért nem lépnek be a szakszervezetbe, mert félnek, hogy emiatt elveszítik állásukat
29

 

Egy új lehetőség: civilek és szakszervezetek 

Ha mindezt a mostani Magyarországra vonatkoztatjuk, akkor sajátos helyzettel állunk 

szembe. Magyarország az európai országok között igen hátul áll a civil szféra terjedelmét 

illetően, ami, mint láttuk, a „jó társadalom” működésében igen nagy hátrány. 

A magyar modellt ebben az összefüggésben a részben „jó társadalom” formájában 

jellemezhetjük. Ezt, mint egy korábbi modell továbbélését is leírhatjuk. Azét a modellét, 

amelyben a civil szféra még nem erős szereplője a társadalomnak, de létezik, és fontos 

funkciókat lát el. Erős megosztottság jellemzi, a sokak által leírt politikai dimenzió mentén. 

Ugyanakkor már egy modern társadalom eleme és hatnak rá a nemzetközi tendenciák, részben 

rejtetten, mint a globalizáció mellékhatása, részben közvetlenül, mint különböző nemzetközi 

és hazai támogatási rendszerek hatása. 

Ez utóbbi elem hatására létezik egy igen erős csoport jött létre, amelyik a civil szféra 

érdekképviseletének tartja magát. Ez kissé abszurd fejlemény, de nem váratlan. A külső – 

nemzetközi és állami – támogatások szükségképpen vezetnek ilyen fejleményhez egy gyenge 

társadalmi tőkével rendelkező társadalomban. Nem emberi gyengeség ez, természetes 

fejlemény, ahogy a magyar non-profit szféra is igen erősen forrásorientálttá vált alapcéljaiban. 

Ezért a kimutatott szervezeti darabszámok kissé túlzóak a „jó társadalom” szempontjai 

szerint. 

A rendszer további sajátossága, amit saját vizsgálataink is mutatnak, hogy kicsi az átfedés az 

egyes szervezeti tagságok között. Putnam nem csak arról beszél, és nem csak azt bizonyítja, 

hogy a társadalmi tőke az egyes ember egy civil szervezetben való részvételétől függ és az a 

jó, ha mindenki részt vesz egy szervezetben. Valójában arról szól, hogy a „jó társadalom” 

modelljében egy ember több szervezet tagja is, több fajta civil tevékenységben vesz részt 

párhuzamosan – ebbe a szakszervezeti tagság éppen úgy beletartozik, mint a szabadidős 

sporttevékenység és a szociális támogatási szervezetek támogatása. Együtt és egyszerre. 

Nálunk csak az egyszeres részvétel az igazán megfigyelhető, a többes részvétel ritka és igen 

elkötelezett társadalmi aktivistát feltételez. Itt kell megemlíteni, hogy aktivitás alatt általában 

nem értik a pénzadományt, bár ezen folyik vita a kutatók között. 

Mindez azt is jelenti, hogy ha a szféra fejlesztéséről beszélünk, akkor arra is ösztönzőket kell 

találni, hogy a többszörös részvétel is szokássá váljon a társadalomban. Erre a kisvárosok és 

községek jelentenek megfelelő terepet, de a nagyvárosokban sem lehetetlen. 

                                                           
29 Esettanulmányok Öt hazai szakszervezet helyzetének felmérése - “A munka világába tartozó érdekképviseletek” című 

kutatás résztanulmánya A MUKUTIR bizottság javaslatai által átdolgozott változat. 2010. november 4. 
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Persze itt figyelemmel kell lenni arra, hogy a huszadik század eleji szakszervezeti modell 

alapján van hagyomány a szakszervezet kulturális tevékenységének éppen úgy, mint szociális 

vagy más, civil szférába sorolt tevékenységnek. 

Kettős modell alakul ki erre, amely máig is továbbél. Az egyik a talán Belgiumnál leginkább 

megfigyelhető, míg a másik a németországi.
30

 

A belga rendszer szoros kapcsolatot mutat a szakszervezeti tagság és mindenfajta 

közszolgáltatás igénybe vétele között. A szakszervezet igen sok szolgáltatást nyújt, gyakran 

az állam helyébe is lépve. Ilyen a társadalombiztosítás szakszervezetek uralta irányítása, a 

szakszervezeti üdültetés rendszere, szociális intézmények fenntartása. Korai szakaszában ez 

oda fajult, hogy ideológiai alapon a megfelelő párttal alkotott szimbiózist a szakszervezet és a 

szociális szolgáltató. Mára a politikai kötődés lazult, de a szoros szakszervezeti és szociális 

szféra kapcsolat megmaradt. Fejlődött is, amennyiben például gyermekintézmények felé is 

nyitott a szakszervezet, hiszen Nyugat-Európában ezek az intézmények nem nagyon léteztek. 

A szakszervezet ezt is felvállalta, non-profit intézmények létrehozásával. 

Lazább kapcsolatot jelent a német modell. Ebben lazább a kötődés a két szféra között. A 

szakszervezet végzi a maga dolgát, míg jelentős - gyakran egyházi indíttatású – szervezeti 

háló alakult ki a munkások támogatására. Ilyen például a Kolping-mozgalom, amely igen 

gazdag intézményhálózatot tart fenn szakképzéstől a nyaraltatásig. Itt a motívum részben a 

szociális támogatás és részben az önsegély. A tagság önálló mindkét szervezetben, gyakori a 

civil szférában az értelmiség megjelenése. A szakszervezeti tagság csökkenése nem feltétlenül 

vezet a másik ág csökkenéséhez, bár erre adataink nincsenek. 

Ebből a tapasztalatból talán felépíthető egy harmadik modell. Ez a szakszervezetek és egyes 

civil szolgáltatók együttműködése alapján segítheti a munkavállalókat olyan szolgáltatások 

igénybe vételére, amely egyébként csak nehezen vagy egyáltalán nem érhető el. A 

finanszírozás is többes lehet – tagi, pályázati, adomány éppen úgy, mint az alacsony díj. 

Különösen gyermek- és családi jellegű szolgáltatások ide sorolódhatnak, vagy a nagyon 

személyre szabottak, mint például a munkanélküliek esetében. Nem egységes, uniformizált 

szolgáltatásokra gondolunk, hanem a helyben meglévő adottságok és lehetőségek 

kihasználására, kihasználva akár az önkormányzati segítséget. A szakszervezeti központ 

inkább csak ösztönöz, társakat keres, és módszertani segítséget nyújthat. 

Az első részben említett próbálkozások tulajdonképpen inkább üzleti jellegű ajánlkozások 

voltak vagy a tagok öntevékenységére építőek. Erre, mint láttuk, kevéssé van igény még a 

magyar társadalomban. Kis lépés lehet a fenti modell kipróbálása. 
31

 

  

A piacszerkezet és a tulajdonos hatása a szakszervezetekre, multinacionális vállalatok és 

a szakszervezetek  

Ebben a részben azt vizsgáljuk, hogy a piacszerkezet és a tulajdonos személye hatással van-e 

a szakszervezeti működésre, s ha igen, milyen dimenziók mentén mutatkozik meg ez a hatás. 

                                                           
30 RIVKIN S. – E. HANUSEK – J. KAIN: Teachers, Schools, and Academic Archievment = National 

Bureau of Economic Resarch, Working Paper 6691 Cambrige 2001. 

 
31  RÓBERT, P: Társadalmi mobilitás. A tények és a vélemények tükrében. Századvég Kiadó 

Budapest 2000 
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Az egyes dimenziók nehezen választhatók el egymástól, a szakszervezeti lefedettségre, 

aktivitásra vonatkozó hatásuk együttesen jelenik meg. 

Az első, lényeges hatása a szakszervezeti működésre a koncentrált piaci szerkezetnek van. 

Nagyobb létszámot foglalkoztató vállalatok esetében jóval egyszerűbben kiépíthető, 

hatékonyabban fenntartható és működtethető egy szakszervezet. Az egy vállalatnál dolgozó 

munkavállalók könnyebben képesek kommunikálni egymással, gyakran a vállalat eszközeit 

tudják használni erre. Érdekeik közösek, legalábbis közelebb állnak egymáshoz, mintha külön 

területen, más-más vállalatoknál végeznék munkájukat. Egy olyan szakszervezet, amelynek 

csak egy menedzsmenttel kell megállapodnia, hatékonyabban tudja képviselni a 

munkavállalók érdekeit. Egy olyan szakszervezet számára, melynek 10-20 vállalatnál 

dolgoznak tagjai, minden egyes működési feltételt kialkudni, létrehozni és fenntartani sokkal 

több szervezést igényel. A vasúti szektor esetében az itt vázolt hatás egyértelműen 

megjelenik, tehát a piaci koncentráció magas foka érezhetően pozitív hatással van a 

szakszervezeti működésre. Mindez persze fordított hatásként is megjelenhetne, például akkor, 

ha egy nagyvállalat sikeresen blokkolja a szakszervezeti tevékenységet. Még ebben az esetben 

is igaz az, hogy egy nagyobb létszámú, több érintettel rendelkező szerveződés könnyebben 

tud olyan helyzetet teremteni, melybe a nyilvánosság és az igazságszolgáltatás segítségével 

sikeressé tudja tenni a munkavállalói érdekképviseletet. A MOL VSZ számára speciális 

helyzetet teremt, hogy a magyar kőolaj feldolgozás (illetve a teljes magyar olajipar) területén 

lényegében egyetlen vállalat, a MOL Nyrt. szerepel a munkaadói oldalon. A helyzet 

specialitását fokozza, hogy a vállalat nemcsak a hazai olajipar, hanem a szomszédos országok 

olajiparában is egyre jelentősebb szereplő, illetve az a tény, hogy a vállalat stratégiai 

jelentőségű üzem Magyarországon. Mindezek a tényezők igen kiszolgáltatottá teszik a 

munkavállalókat a MOL-nál. Ebből fakadóan a szakszervezetek számára az egyetlen hosszú 

távon is célra vezető érdekérvényesítési eszköz a MOL-lal szemben a tárgyalás. A MOL 

VSZ-nek ezt a stratégiát követve hosszú ideje sikerül kiegyensúlyozott munkaügyi 

kapcsolatot fenntartania a MOL-lal. Részben a MOL VSZ sikere is, hogy kollektív szerződés 

van érvényben a vállalatnál. 

A tulajdonosi kör jellemzői is hatnak a szakszervezeti működésre. Viszonylag egyszerűen 

belátható, hogy különböző tulajdonosok esetében más-más jelentősége van a 

szakszervezetekkel való viszony alakulásának. Másképpen fogalmazva a tulajdonos személye 

meghatározó arra vonatkozóan, hogy az adott szakszervezet mekkora alkuerővel rendelkezhet. 

Hagyományosan a külföldi tulajdonosok, a multinacionális vállalatok esetében a leggyengébb 

a szakszervezetek alkupozíciója. A kereskedelmi szektor sajátossága, hogy a munkáltatók 

döntő többsége valamilyen külföldi multinacionális vállalat hazai leányvállalata. A 

szakszervezetek tehát többnyire külföldi tulajdonosokkal állnak szemben. Ebben a helyzetben 

a szakszervezet a hazai menedzsmenttel tárgyal és vele köt megállapodásokat, azonban a 

hazai menedzsment általában egyáltalán nem tudja befolyásolni a külföldi tulajdonos 

munkavállalókat is közvetlenül érintő stratégiai döntéseit. Emellett a külföldi tulajdonosok 

sokkal könnyebben döntenek egy-egy üzlet bezárása mellett, ha valamilyen nehézség 

adódik.
32

 

A magyar társadalmi mozgalmak típusai, szerepei 

 

                                                           
32

 Szakszervezeti stratégia és megújulás - A munkavállalói érdekképviselet jelene és jövője Magyarországon “A munka világába 

tartozó érdekképviseletek” című kutatás összefoglaló tanulmánya A MUKUTIR bizottság javaslatai alapján átdolgozott változat. 
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A rendszerváltás után húsz évvel a magyar társadalom adós a szegénységet okozó, illetve a 

szegénységből adódó problémák hatékony kezelésével. Statisztikák és tanulmányok a 

legszélsőségesebb nélkülözésben, a társadalom peremvidékein élő csoportok helyzetének 

állandósulásáról tanúskodnak. A szélsőséges élethelyzetek, kirívó társadalmi különbségek, a 

társadalmi zárványok kialakulása, s az ehhez kapcsolódó esélytelenség, a hátrányos helyzetek 

generációkon keresztüli átöröklődése az egész társadalom stabilitását, fenntarthatóságát, 

biztonságát veszélyeztetik. A társadalmi kohézió hiánya, a magyar társadalom jellemző – 

életkori, etnikai, területi, stb. – vetületeiben tapasztalható dezintegrációs, szegregációs 

folyamatok egyben a gazdasági fejlődés akadályai is. 

A szegénység, a társadalmi kohézió ügye – a gazdasági fejlődéssel szoros összefüggésben – 

az Európai Unió politikáiban is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Az ún. szegénység elleni 

nyitott  koordinációs együttműködésen (OMC) belül a tagállamok kétévente jelentéseket 

készítenek az  Európai Bizottság felé a társadalmi befogadást célzó politikáikról, melyeket a 

Bizottság közös  indikátorok (ún. Laekeni indikátorok) alapján monitoroz. Az együttműködés 

számtalan lehetőséget kínál a tagállami gyakorlatok kölcsönös megismertetésére, a 

kormányzati és nem-kormányzati szereplőknek egyaránt. 

A 2010-es szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évét követően az 

Unió 2020-ig megfogalmazott stratégiájában („Európa 2020 Stratégia”) az öt fő cél 

egyikeként tekint a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre. Az uniós stratégia 

átfogó célja a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 20 

milliós csökkentése. Magyarország részéről az ehhez kapcsolódó vállalás mintegy félmillió 

ember kisegítése a szegénységből. A vállalás ambiciózus, megvalósítása nem képzelhető el 

összehangolt, célzott beavatkozások nélkül. Ugyancsak több szakterület együttműködésére 

van szükség a foglalkoztatás terén kitűzött cél, az 1 millió új munkahely eléréséhez, valamint 

az oktatási cél, az iskolai lemorzsolódás 11,4%-ról 10 százalékra csökkentése sem csupán az 

oktatási intézményrendszer feladataként értelmezhető.
33

 

 

A civil szervezetek működésének változásai a jogszabályváltozások tükrében 

 

2011. évi december hó 16. napján került kihirdetésre és 2011. évi december hó 22. napján 

(illetve nagyobb részben 2012. évi január hó 1. napján) lépett hatályba az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.), mely hatályon kívül helyezte az egyesülési 

jogról szóló 1989. évi II. törvényt, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 

CLVI. törvényt. 

Az új jogszabály megalkotásával a jogalkotók egy olyan átfogó szabályrendszert kívántak 

létrehozni, mely teljes körűen összefoglalja a Magyarország Alaptörvényében biztosított 

egyesülési jog és a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) alapján alakuló, illetve 

működő szervezetek létrehozására, működésére és támogatására vonatkozó jogszabályi 

előírásokat. 

A Civil tv. újítása, hogy megszüntette a korábbi „kiemelkedően közhasznú” minősítést, és 

ezáltal egyfokozatúvá tette a közhasznú jogállást. A törvény hatályba lépésekor közhasznú 

szervezetek 2014. évi május hó 31. napjáig megtarthatják közhasznú jogállásukat, azt 

követően azonban kizárólag abban az esetben, ha megfelelnek a Civil tv.-ben közhasznú 

szervezetekre előírt feltételeknek és a feltételek igazolása mellett külön kérik a nyilvántartást 

vezető törvényszéktől a közhasznú jogállás megállapítását. Ez azt jelenti, hogy 2014. évi 
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június hó 01. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv törli a kiemelkedően 

közhasznú, illetve közhasznú jogállású szervezetek ezen jogállást, kivéve, ha igazolják, hogy 

közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújtottak be, és az illetékes törvényszék 

megállapítja, hogy megfelelnek a törvényben rögzített feltételeknek. 

Fentieken túlmenően a Civil tv. azt is rögzíti, hogy melyek azok a rendelkezések, amelyeket a 

közhasznú szervezet létesítő okiratának kötelezően tartalmaznia kell (Civil tv. 34. § (1), 37. § 

(2) – (3) bek.). Ebben a körben új jogszabályi előírás, hogy a létesítő okiratban meg kell 

jelölni, hogy az adott szervezet milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, ezen közhasznú 

tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá ezeket a 

közfeladatokat mely jogszabályhely(ek) írják elő. 

A civil szervezetek állami támogatásával kapcsolatosan a Civil tv. rögzíti, hogy az 

államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerződés vagy kibocsátott támogatói 

okirat alapján létesített jogviszony költségvetési támogatási jogviszony, és a civil szervezet 

részére a központi költségvetési forrás terhére – törvény eltérő rendelkezése hiányában - 

működési támogatás csak akkor nyújtható, ha a Nemzeti Együttműködési Alap biztosítja a 

költségvetési támogatás forrását (Civil tv. 53. § (1) - (2) bek.). A Nemzeti Együttműködési 

Alap (szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat a Civil tv. 55. - 72. §-a 

tartalmazza) egy központi költségvetési előirányzat, amely felett a rendelkezési jogot a 

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter gyakorolja, és ő felel annak 

felhasználásáért. A támogatási programok és támogatások szakmai összehangolása érdekében 

a felelős miniszter ún. monitoring rendszert működtet, amely tartalmazza a pályázati kiírások, 

támogatási döntések és támogatások alapvető adatait. A Civil tv. azt is kimondja, hogy 

jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezetnek minősül az a civil szervezet, mely 

letétbe helyezett beszámolója adatai alapján, az államháztartás központi alrendszeréből kapott, 

a törvény 19. § c) pontja szerinti költségvetési támogatás - ide nem értve a törvény 54. §-a 

szerinti támogatásokat - eléri vagy meghaladja az éves bevétele felét, de legalább a tízmillió 

forintot. Az ilyen szervezetek vezető tisztségviselője a beszámoló letétbe helyezését követő 

kilencven napon belül köteles vagyonnyilatkozatot tenni, melynek a Civil Információs 

Portálon történő közzétételéről a felelős miniszter gondoskodik. (Civil tv. 53.§ (7) - (8) bek.)
34

 

 

A kormányzat és a civil szféra együttműködésének szerepe és feladatai, a szociális 

szerepvállalás  

 

A civil szféra nemcsak parttalan, de szétforgácsolt is. A kormánnyal való hatékony párbeszéd 

előfeltétele az integráció. Ez nem feltétlenül fúziót jelent, a laza szövetségtől a társulásig 

számos formája lehet a civil szervezetek között. A tagság nélküli pszeudoszervezetek 

lejáratják a partneri kormányzás eszméjét. 

A civil szférának alulról kell építkeznie. Ezek a tézisek csak az országos csúcsszervezetekkel 

foglalkoznak, de az egységes civil szféra belülről tagolt: területileg, ágazatilag, a lakosság 

rétegződése szerint (pl. ifjúság, idősek, nők, fogyatékkal élők stb.). A helyi, illetve réteg-

érdekegyeztetés erősíti az országos érdekegyeztetést. A civil szféra legjobban kiforrott 

szervezetei jelenleg minden belső problémájuk, a megújulási kényszer ellenére a gazdasági 

érdekképviseletek és azokon belül is a vállalkozói-munkáltatói érdekképviseletek. (A 

szakszervezeti érdekképviselet problémáival külön kell foglalkozni.) Ezért a kormánnyal való 

gazdaságpolitikai egyeztetésben lehet a leggyorsabban előre lépni, ld. az Országos 

Érdekegyeztető Tanács tripartit szervezetének viszonylag eredményes, megszilárdult 
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működését. Ugyanakkor a kormány-civil együttműködést nem lehet kizárólag a gazdasági 

(esetleg még a szociális) egyeztetésre leszorítani, általános társadalompolitikai párbeszédre 

van szükség. Így a kormány-civil együttműködés elengedhetetlen részei különösen a 

meghatározó egyházak, a nemzeti-etnikai kisebbségek érdekképviseletei, a területi-települési 

szövetségek, a szabadfoglalkozások képviseletei (pl. a MÚOSZ egyszerre szakmai és 

munkavállalói érdekképviselet), a tudományos, kulturális, művészeti és sportélet meghatározó 

érdekképviseletei. A kiválasztás nyilván legitimációs problémákat okoz, de erre Nyugat-

Európában számos alkotmányos technológia alakult ki. A legitimáció alapja: a folyamatos 

működés, jelentős tagság, társadalmi súly, nemzetközi elismertség és legfőképpen a többi 

szervezet általi elismerés. Ugyanakkor a civil szervezeteknek nyitottaknak kell lenniük. A 

kormánnyal való együttműködés szempontjából a civil szférának egyfelől elvi-stratégiai, 

másfelől operatív szerveződéseket kell képeznie.
35

 

 

Az öntevékeny szervezetek többsége, amellett hogy megteremti az önszerveződés illetve az 

érdekek megfogalmazásának, érvényesítésének a lehetőségét, nemcsak összefogja tagjait, 

hanem bizonyos szolgáltatásokat is nyújt. A politikai és szakmai döntéshozók számára jelzik a 

kielégítetlen, illetve újonnan felmerülő társadalmi igényeket, szükségleteket, eszközül 

szolgálnak ezek feltárásához és kielégítéséhez, így befolyásol(hat)ják az egyes szakpolitikák 

kialakítását (pl. a szociálpolitika esetében is). Számos esetben maguk is aktívan részt 

vállalnak a felmerülő szükségletek ellátásában, s a jóléti ellátásból, szolgáltatásból való 

részleges állami, önkormányzati kivonulás következtében bizonyos területeken (pl. szociális 

ellátás, idősgondozás, kultúra) egyre gyakrabban kapcsolódnak be közfeladatok ellátásába; 

képesek arra, hogy a szociális szolgáltatások állami rendszerének negatívumait, hiányosságait 

korrigálják, kiegyenlítsék, illetve alkalmasak arra, hogy az ellátást személyre szabottá és 

rugalmasabbá tegyék. Mivel tevékenységük viszonylag rugalmasan igazodik a szükségletek, 

igények alakulásához, ezért az ezekre való reagálásukkal olyan feladatokat is vállalnak, 

amelyek korábban nem jelentek meg, nem voltak jelen a (köz)szolgáltatási kínálatban (pl. új 

szolgáltatásokat vezetnek be, fogadtatnak el, s ezekhez megpróbálnak állami támogatást 

kijárni). Az átlagostól eltérő, speciális szükségletek felismerésével, kielégítésével innovatív, 

illetve hiánypótló szolgáltató szerepet töltenek be. Adalbert Evers szavaival élve „az önsegély 

és a szociális támogatás apró hálózatai nem csupán az emberek jólétének védelmét szolgáló 

elemként fejlődtek ki, hanem azért is, hogy közeget szolgáltassanak új szükségletek 

kifejezésére és új jogok igénylésére. A civil kezdeményezések köre „olyan társadalmi, 

politikai és intellektuális közeg is egyben, melyben a változások szélesebb körben való 

elfogadottsága manifesztálódik” 

 

Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyilvántartása szerint jelenleg 49 ezer 

működő nonprofit szervezet van, amelyek közel ötmillió fős tagságot számlálnak. 

A tanulmányunk szempontjából fontos szociális területen tevékenykedő szervezetek a 

nonprofit szféra 8,2 százalékát teszik ki – ez valamivel több mint négyezer alapítványt, 

egyesületet, közhasznú társaságot jelent. A szociális szerveződések száma – csakúgy, mint a 

nonprofit szektor egésze – dinamikusan növekedett az elmúlt évtizedben, a gyarapodás 

mértéke közel nyolcszoros. A számbeli gyarapodás mind a szektor egészét, mind a szociális 

nonprofitokat tekintve a 2000-es években mérséklődött, a hangsúly ma már egyre kevésbé a 

mennyiségi, és sokkal inkább a minőségi fejlődésre került, azaz erősödik a szervezetek 

szerepvállalása, növekszik a szektor gazdasági ereje. A Központi Statisztikai Hivatal 

statisztikai beosztása alapján a 2000-ben szociális tevékenységet folytató civil szervezetek 
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negyede (25,3%) többcélú és általános szociális ellátást folytatott, másik negyede (24,7%) 

egészségkárosultak támogatására szerveződött. A harmadik leggyakoribb tevékenység a 

gyermek- és ifjúságvédelem, az ezzel foglalkozó szervezetek aránya is megközelíti a 20 

százalékot, de számos szerveződés munkálkodik a különböző rászorultak megsegítésén, 

valamint a családvédelem és az idősek támogatásának10 területén is. 

Egy 1999-ben, a szociális civil szervezetek körében folytatott országos felmérés adatai szerint 

a szociális ellátás területén tevékenykedő társadalmi önszerveződések legnagyobb arányban a 

gyermekeket – fiatalokat és az időseket támogatják. Magas azoknak az aránya is, akiknek a 

célcsoportját a fogyatékosok, az egészségkárosultak, a nehézségekkel küzdő családok jelentik, 

de a 3. ábrából látható, hogy számos más csoporton is segítenek e szervezetek. A szociális 

alapítványok, egyesületek, karitatív szervezetek a társadalom széles rétegeit elérik, 

támogatják.
36

 

A közfeladatok ellátásában korábban többnyire kiegészítő szerepet töltöttek be a civil 

szervezetek. Az 1990-es évektől azonban szerepvállalásuk fokozatosan megnőtt. Feladataik 

egyre nagyobb súllyal számítottak, amit a közigazgatási szervekkel való szerződéses 

kapcsolataik növekedése is jelez. 2000-ben már 1050 szerződéses kapcsolattal rendelkeztek.
37

 

 

A feladatellátás hatékonysága  

 

Az 1990-es évek óta megjelenő elvárások sokfélék és időnként egymásnak ellentmondóak 

voltak, amelyek csak fokozták a civil szektor problémáit. Egyrészt uniós minták alapján azt 

várták, hogy a civil szervezetek bevonásával a közfeladatok ellátása hatékonyabb lesz, az 

intézmények szolgáltatásaiban minőségi javulás következik be, mivel azok ügyfélorientált, a 

tényleges igényeket kielégítő szolgáltatásokkal egészülhetnek ki. 

Továbbá az újonnan megjelenő társadalmi szükségletek - mint a környezetvédelem, adott 

csoportok jogvédelme, a munkanélküliség vagy a hajléktalanok megjelenése - kezelésére is 

megoldást jelentenek. Másrészt tartottak a szakszerűség romlásától, a civil szervezetek 

szakmai és pénzügyi megbízhatatlanságától. Részben nem is alaptalanul, hiszen alig voltak 

olyan erős, komoly anyagi, szakmai háttérrel rendelkező szervezetek, amelyek képesek lettek 

volna a költségvetési intézmények feladatainak átvállalására. Ami azt jelentette, hogy a 

feladatokkal az ellátásukhoz szükséges forrásokat is át kell adni. 

A civil szféra szerepvállalásának jelentőségét tehát nem a pénzügyi hatékonyság adja. Sokkal 

inkább a szektor rugalmassága, innovatív jellege, a szolgáltatások személyre szabottsága, 

esetenként hiánypótló jellege, valamint a kormányzati feladatok racionalizálásának, 

kiszervezésének lehetősége a közösségi erőforrások mozgósításával. Továbbá nem 

elhanyagolható szempont az sem, hogy a kormányzat és a civil szféra együttműködése a 

demokrácia működésének fontos feltétele.
38

 

 

Az együttműködés területei és formái 

 

A civil szervezetek és a kormányzat között számos területen és formában jönnek létre 

együttműködések. Vonatkozhatnak egy konkrét ügyre, programra, rendezvényre, de 
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kiterjedhetnek több évre szóló szerződéses kapcsolatokra is. A kapcsolatok általában az alábbi 

területeken és formákban jönnek létre: 

 

 társadalmi részvétel, társadalmi kontroll – érdekérvényesítés, döntések befolyásolása; 

eszközei: tárgyalás, véleményezés, egyeztetés, állásfoglalás, ajánlás, együtt-döntés, 

megállapodás, a döntés részleges átengedése; célja a kormányzati döntések széles 

körű támogatottságának biztosítása;  

 támogató szerep a közfeladatok ellátásában – oktatási, kulturális, egészségügyi 

intézmények működésének, programjainak támogatása, önkéntes munka a 

támogatottak javára;  

 közös programok, pályázatok, információcsere megvalósítása - közvetlen információ 

a társadalom adott csoportjai helyzetéről, rugalmas reagálás, innovatív megoldások, 

hatékony információ közvetítés; a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb 

kihasználása; 

 szerződéses kapcsolatok, kormányzati feladatok kihelyezése – közszolgáltatások 

biztosítására, állami támogatások elosztására, hatósági feladatok ellátására; gyakoriak 

a kormányzat által alapított nonprofit szervezetek, mint a kht-k, közalapítványok, 

köztestületek; 

 állami támogatások – formái: normatív finanszírozás (fejkvóta), feladat- vagy 

működés-finanszírozás (pályázatok); 

 jogi és gazdasági szabályozás – együttműködés a civil szektort érintő intézkedések 

előzetes és utólagos hatáselemzésében, rendszerszerű működési 

szabályozáskialakításában.
39

 

 

Az együttműködések irányultságukat tekintve is sokfélék lehetnek. Bármelyik fél lehet 

kezdeményező vagy mellékszereplő, támogató vagy kedvezményezett, az információ 

szolgáltatója vagy kérője. 

 

 

A globalizációellenes mozgalmak Magyarországon  

 

A nyitott társadalom kedvez a civil kapcsolatok sokféle, a határokon túlnyúló 

kapcsolódásának és ezt megerősítik a 21. század személyre és csoportra szabott globális 

kommunikációs technológiái. A „mintakövetés” tehát tulajdonképpen meghaladott fogalom, 

és valójában a mindenütt jelenvaló globális struktúrák hálózatairól lehet beszélni, amelyek a 

„globális civil társadalom” elkoptatott szlogenjének valódi tartalmat adnak. A globális NGO 

struktúra hálózatának rendszere tehát egészen egyszerűen valóban és virtuálisan is jelen van a 

magyar állam területén, akárcsak az egész világon, társadalmi viszonyrendszereket alakít ki, 

folyamatokat gerjeszt és gátol. Ebben a vonatkozásban meglehetősen előrehaladott a létező, 

avagy virtuális „magyar” civil szféra globális kapcsolatrendszere. A „magyar” része a 

„globálnak” és ebből kétségtelen, hogy hatások származnak a lokális szintre is. A problémát, 

hogy létezik e civil, nonprofit szektor Magyarországon tehát egyszerűen félre is söpörhetjük 

bizonyos megfontolások talaján. 

a. 1989 előtt nem volt, mert nem lehetett. 

b. 1989 után meg nem jöhetett (újra) vagy egyáltalán létre, hiszen már nem volt meg a 

létjogosultsága a globalizált világban. 

A „globális civil társadalom” belépett 1989 után a magyar posztkommunista rendszerbe és ott 

nem ismétlődhet meg a „Nyugatot” jellemző hosszabb távú, kumulatív, stabil strukturális 
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fejlődés, hanem a globalizált, ezredvégi struktúrák hálózatai épültek be, a tér-idő legyőzését 

megkönnyítő kommunikációs technológiákkal, a globális és a lokális ellentmondására épülő 

szerkezetekkel és konfliktusvonalakkal, amelyek a „Nyugat” társadalmait is jellemzik. A 

problémát tehát akár megoldottnak is tekinthetjük, azzal, hogy megállapítjuk, nincs is. Ehhez 

képest akkor csupán arról szól a történet, hogy a fél-periféria globalizációs pozícióinak mely 

szegmensébe dolgozzák be magukat a globális és a lokális hálózatoknak a magyar állam 

területén „lerakattal „rendelkező kapcsolódási pontjai. A „lerakat” áll a lokális problémák 

összegéből és szerkezetéből, a helyi kliensekből, a helyi aktivistákból és a helyi 

támogatásokból, amelyek a virtuális kommunikatív, hatalmi és gazdasági térben találkoznak a 

más regionális és régió feletti „lerakatok” kombinációival és kapcsolatrendszerével 

(interakció). 

A magyar társadalom így problémáival és az azok megoldásaira irányuló törekvésekkel együtt 

a globális rendszer részese. Jelen vagyunk a globális civil társadalomban. Ez az igazi civil 

társadalom. Minden addigi a nemzeti keretek, vallási közösségek, etnikai csoportok és 

szociális problémák kereteit feszegette. A globális civil társadalom a virtuális térben 

elvonatkoztat a közös közvetítőkön át zajló kommunikációjával a korábbi szegmentált, 

lokalizált társadalmaktól és a globális elit és ellen-elit kommunikációs hálózatain szervezi 

meg önmagát. Ennek a szerveződési formának az adekvát csoporttípusa az egyének és 

informális csoportok laza hálózatára felépülő NGO. A globális civil társadalomba való 

belépésnek ugyanúgy megvannak ma a feltételei, mint ahogyan a formálódó civil 

társadalomba való belépés feltételeit a 18-20. század gondolkodói a „tulajdon és műveltség” 

kritériumaival azonosították. Sokan látják ma meg Kant gondolkodásában, de Hegelében is a 

globalizált világszellem abszolút tudásának előképét, s ezek a szerzők, akár más kortársaik, 

nagy gondot fordítottak a gazdasági és a kulturális tőke azon minimumainak definiálására, 

amely az egyént a civil társadalomba való belépésre jogosítja. A tér és idő feletti szabad 

rendelkezéssel, a lokális meghatározottságon túlmutató szociális és kulturális terek 

használatának képességével új, globális „honorácior-elit”(és ellen-elit) alakul ki a globális 

civil társadalomban, melyek egyik fontos kapcsolódási formája, az NGO –hálózat ezt a 

tevékenységi formát ugyanolyan korszakos fontosságúvá teszi, mint volt egykor a tőkés 

magánvállalkozás vagy másutt a kommunista párt. A civil és nonprofit szférák manapság 

tehát nem véletlenül kerülnek az érdeklődés homlokterébe a „hálózatinak” nevezett „mobil 

tudástársadalmakban”. Gyengül az állam, a pártok meghalnak és újjászületnek, a 

vállalkozások nehezen definiálják határaikat, az NGO szektor, amely sokáig éppen instabil, 

fluxus, „kérészéletű” jellege miatt került az előbbiek árnyékába, ma a „gyenge kötések erejét” 

szemlélteti a globális szociális tér megrajzolásában. 

A nonprofit az NGO ma a kulturális és szociális avant-garde az E-business, a Cyberspace a 

tudástársadalom az elektronikus médiák közvetítette globális világban. 

A tudástársadalom, amelyben a bárhol tárolt információ feldolgozhatóvá válik az egyetemes 

hozzáférhetőség révén, felbomlasztja a társadalmi tudás és tekintély korábbi szerkezeteit. Az 

egyetem, a tudományos intézet, a tudóstársadalom, az „akadémia” ellehetetlenülnek a tudást 

akkumuláló, kombináló és értékesítő NGO-k a „think tank”-ek révén. A civil szféra így a 

hegeli abszolút tudás letéteményese lehet a  a cyberspace-ban „megelőzheti” a kormányzatot 

és a piacot, kombinálhatja tudáskészleteiket, ha rendelkezik megfelelő kreativitással. A 

hagyományos nemzeti hatalmi és gazdasági struktúrák mellett és felett megizmosodó globális 

hálózatok a hagyományos gazdasági és politikai funkciókat, illetve szuverenitási jegyeket a 

felismerhetetlenségig szintetizáló „rezsimjei” az NGO-k szervezeti láncaival erősítik meg 

újonnan nyert profiljukat. Míg a nemzetállamon belül az NGO-k a professzionalizált 

alrendszerek árnyékaiként fejlődnek, addig az újonnan kialakuló globális szociális és politikai 

térben új fajta professzionalizmust a tudásmenedzsmentet és a szociopolitikai kreativitást 

kombinálva az új típusú intézményrendszerek kialakulásának fontos tényezőivé válhatnak. A 
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„globális civil társadalom” ezáltal válik az „igazi” civil társadalommá, amely az új struktúrák 

létrehozásának aktív részeseként kiválik, elmozdul a régi struktúra neki kijelölt pozícióiból. 

Nem a nemzetállami keretek között megszervezett kormányzat és gazdaság, hanem a globális, 

a hagyományos hatalmi és allokációs szerepköröket összeolvasztó társadalom előőrsei a 

globális NGO-hálózatok. 

Ezek a perspektívák jelen vannak ma Magyarországon is. A globalizált tudástársadalom 

hozzáférhető, és részesei a mi kezdeményezéseink is. A 21. század új társadalmi struktúrái az 

NGO-k globális hálózatain át építkeznek, s ha Magyarország részese kíván lenni az új 

társadalomnak, akkor a kormány és a piac árnyékában lakozó NGO-knak a felszabadulására 

van szükség a 19-20.század kormányzati és piaci dominanciája alól. Az új gondolkodásnak 

azonban magából a szektorból kellene kinőnie, s sem a kormány és a piac „árnyékaként”, sem 

a globalizáció lokális „lerakataként” nem lehet sikeres. A nonprofit szektornak a kormányzat 

és a piaci szereplők közötti társadalmi közvetítés kreatív, innovatív katalizátoraként kellene 

működnie a 21. század globalizálódó világában, és elsősorban a tudásmenedzsment 

problémáira fókuszálni a tudás alapú hálózati társadalomban. 

  

 De miért lenne egyenlőbb és egyszerűbb a hozzáférés és az ellenőrzés a globális civil 

szektorban a nemzetállaminál? Talán éppen fordítva van, sokkal nehezebb és nehézkesebb. Ez 

tehát azt jelenti, hogy amennyiben a globális civil társadalomról beszélünk akkor az nem 

mindenben és minden esetben jelent valami progresszívet, demokratikust és magasabb rendűt 

a korábbi nemzetállami arénákkal szemben, pusztán új, nem kevésbé problematikus, hanem 

másként problematikus területet jelent. A globális, és az integrációs szint új konfliktus-

területeket nyit föl, amelyekre lehet, hogy éppenséggel a nemzetállami és lokális szinten 

kirekesztett, avagy nem elég hatékony kezdeményezések kapaszkodnak fel, hogy a globális 

szint közvetítésével érjenek el olyan hatásokat a lokális és a nemzetállami szinteken, 

amelyeket ott közvetlenül nem tudtak elérni. Újra megjelennek a globális szinten a 

nemzetállamok és régióik elemzésénél már ismert konfliktusvonalak; a szegény és gazdag, 

férfi és nő, a materialista és posztmaterialista, demokratikus és diktatorikus, ipari és agrár 

között. A globalizáció nem fogja felszámolni a klasszikus konfliktusvonalakat, hanem új 

arénákat hoz létre megjelenítésükre és kihordásukra, amely arénák innovációs potenciálja 

éppen a konfliktusok újradefiniálásában, és a korábbitól eltérő módon történő 

intézményesítésében van.
40

 

 

Civil hatékonyság, szerepek és eredmények  

 

 A válság következtében csökkenő, vagy éppen megszűnő állami támogatások, a szociális, 

oktatási és egészségügyi rendszer átalakítása számtalan civil szervezet tevékenységi körét 

szűkítette, vagy vette el feladat ellátási lehetőségét. A 2010 óta folytatott kormányzati politika 

az egyházak feladat ellátási és támogatási rendszerét erősíti 

Mind az infrastruktúra, mind pedig a humán erőforrások tekintetében nagy múltú, erős 

alapokkal rendelkező civil szervezeteknek csak kis hányada tudta mindezt kamatoztatni a 

válság óta eltelt években.  

A Nemzeti Civil Alapprogramot felváltó Nemzeti Együttműködési Alap támogatásai nem 

adnak lehetőséget a kis, adott esetben egy személyes, önkéntesekkel dolgozó civilek számára 

a működésük fenntartásához, az új konstrukció sokkal inkább program-központú, mint az 

elvesztett, vagy meg nem szerezhető állami támogatásokat pótló jellegű.  

Nincs, és nem volt olyan civil szervezet, amely, vagy amelyek kormányzati politikát 

befolyásoló erővel bírt volna. Amelyik ezt megpróbálta, az minden esetben valamely civil 

álruhába bújtatott politikai jellegű megmozdulás volt, de célt nem ért el. A másik eset, amely 
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kormányzati politikát befolyásoló tendenciának mondható, az, hogy tényleges civil céllal és 

tevékenységgel, ám a kormánypolitikával egyet nem értve próbáltak szervezetek hatást 

gyakorolni a jogalkotásra. (otthonszülés, támogatások elérésének könnyítése, oktatási 

irányvonalak megváltoztatása, stb.) Ezek minden esetben erőtlennek bizonyultak, társadalmi, 

kormányzati változásokat nem hoztak. 

 

 A társadalmi és civil mozgalmak típusai 

 

Az általános szakszervezeti és civil mozgalmak és tendenciák bemutatása után célszerű 

ismertetni, hogy Magyarországon a következő típusú társadalmi mozgalmak lelhetőek fel 

szerepük, a társadalomban kijelölt, és önként vállalt tevékenységük, irányvonalaik alapján: 

 

1. érdekvédelmi szervezetek (bizonyos esélyegyenlőségi csoportok, kisebbségek 

védelmére szerveződve) 

• általános jogvédő szervezetek 

• nővédő mozgalmak, szervezetek  

• kirekesztődés elleni csoportosulások (melegeket, romákat képviselő 

szervezetek) 

 

2. szociális indíttatású, a csoport anyagi helyzetére, társadalmi 

helyzetére/megbecsülésére szerveződött csoportok 

• Magyar Szegénységellenes Hálózat 

• Szegényeket Támogató Alap 

• Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

 

3. a társadalom által nem, vagy nem elégséges mértékben gondozott, a társadalom 

erőforrásainak nem megfelelő kihasználását támadó szervezetek, zöld mozgalmak 

 

4. A sajtószabadság, a gyülekezési jog és a médiaszabadság, mint a jogállamiság alapja 

érdekében szerveződött mozgalmak. 

 

Ideális esetben a közpolitikát nem csak a jogalkotó, az éppen hatalmon lévő kormányzati 

szervek, hanem a civil szervezetek is befolyásolják.  

 

Az ideális közpolitikai folyamat: 
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A közpolitikai folyamatban résztvevők köre 

I. A folyamat főszereplői: A., a közhatalmi pozícióban lévő politikusok (állami vezetők): 

kormányfő, miniszterek, államtitkárok; B., a parlament – tiszta parlamentáris rendszer esetén 

legalábbis – csak asszisztál a kormány döntéseihez, mivel ott azok a pártok vannak 

többségben, amelyek a kormányt is alkotják; C., az ellenzék szerepe pedig elhanyagolható, 

ezért az ellenzéki kritika nem a közpolitikai döntések tényleges befolyásolására, hanem 

sokkal inkább a lakosságnak – az ellenzéki erők kormányzásra alkalmasabb voltáról való – 

meggyőzésére irányul. 

II. A közigazgatás egyfelől szervezi és menedzseli ezt a folyamatot, másfelől a végrehajtás 

során felgyülemlő tapasztalatokat gyűjti össze, párhuzamosan azzal, hogy olyan 

szakembereket nevel ki, akik ezt a nagy mennyiségű empirikus ismeretet rendszerezni és 

újrahasznosítani tudják az újabb és újabb ciklusok során. 

III. Külső szakértelem bevonása – különösen a társadalmi problémahelyzet és a megoldási 

alternatívák elemzése során (konzultáns cégek, egyetemi és akadémiai kutatóhelyek stb.). 

IV. A politikai játéktér többi szereplőjének és a média szereplőinek bevonása. Szakmai 

szervezetek, kamarák és érdekképviseletek javaslatainak figyelembe vétele. A média 

elemzése, hatásainak felmérése.
41

 

A civil érdekérvényesítés módszerei és hatása  

A 21. század újra változást, átalakulás iránti kihívást hoz ezen a területen. A mobil 

elektronikus kommunikációs technikák és a világháló léte az egyének és a kis, önkéntes 

csoportok olyan kommunikációs lehetőségeit nyitotta meg, amelyek felbomlasztják a 

hagyományos politikai kommunikáció csatornáit, illetve azokkal párhuzamosan új csatornákat 

alakítanak ki, amelyek újrarendezik a régiek világát. A bürokratizált, a tömegmédiára építő 

politikában margóra kerülő kis, aktív, innovatív csoportok képesek üzeneteiket globálisan 

eljuttatni potenciális támogatóikhoz, ezáltal személyes és anyagi erőforrásokat mobilizálni.  

Az internet a szabadság és az ellenőrzés új dilemmáit veti fel. A message mindenki számára 

hozzáférhető a globális eliten belül, azonban a politikai adminisztratív ellenőrzés szervei is 
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újrarendezik hatalmi pozícióikat, és felvállalják az új kommunikációs területek és az új 

szabadságkörök kicentizésének feladatát.
42

 

 

 

Érdekvédelmi, jogvédő és kirekesztés elleni szervezetek 

  

 Az Amnesty International Magyarország  

 

A nemzetközi mozgalom része, és munkája szorosan kapcsolódik az AI Nemzetközi 

Titkársága által meghatározott kampányokhoz. Ugyanakkor a magyar szervezet 

feladatának tekinti azt is, hogy magyarországi általános emberi jogi problémákkal 

kapcsolatban is szót emeljen és fellépjen. 

 

 HUMANA Egyesület 

Céljuk kiállni az emberi jogok elismerése és megismertetése mellett Magyarországon. 

Fő tevékenységük a Humana emberi jogi magazin kiadása, melynek célja, hogy a mai 

világban kényes, a társadalmat megosztó emberi jogi témákat bemutassa egy fiatalok 

által szerkesztett, fiataloknak szóló lap keretein belül. 

 

 Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ (INDOK) 

1998 elején a Holland Külügyminisztérium és a Holland Helsinki Bizottság 

támogatásával jött létre az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ 

Alapítvány (INDOK) Budapesten. Alapvető feladatának tartja, hogy széles 

dokumentációs bázis létrehozásával, valamint konferenciák, szakmai és népszerűsítő 

programok szervezésével, kiadványok megjelentetésével segítse az emberi jogi 

kérdésekben való tájékozódást és a nemzetközi normáknak megfelelő szemlélet 

megerősödését. 

 

 Magyar Helsinki Bizottság 

A Magyar Helsinki Bizottság figyelemmel kíséri a nemzetközi emberi jogi 

dokumentumokban biztosított emberi jogok magyarországi érvényesülését, és a 

közvélemény tájékoztatása mellett jogi segítséget nyújt mindazoknak, akik a Bizottság 

tevékenységi körébe tartozó jogsérelemmel fordulnak hozzá. Tevékenységük két fő 

területe a menekülők és a más nemzetközi egyezmények alapján oltalomra szoruló 

külföldiek jogainak védelme, továbbá a rendvédelmi szervek és az igazságszolgáltatás 

működésének nyomon követése. Megkülönböztetett figyelmet fordítanak a 

fogvatartottak helyzetére, a védelemhez való jog és a törvény előtti egyenlőség 

elvének tényleges érvényesülésére. 

 

 NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület 

Az Egyesület 1994 januárjában alakult azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson 

bántalmazott nők részére. Este hattól tízig tartó ügyeletük napi 5-8 bántalmazással és 

családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyet regisztrál. Reformokat kezdeményeznek 

olyan jogi, államigazgatási-eljárási területeken, ahol az állam jelenleg nem szolgáltat 

igazságot a családon belüli erőszak áldozatainak. 

 

 NEKI 
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A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) hivatalosan 1994-ben kezdte 

meg működését a Másság Alapítvány keretein belül. Azzal a céllal jött létre az iroda, 

hogy olyan embereknek nyújtson konkrét jogi segítséget, akiket származásuk miatt ért 

jogsérelem. Több mint 10 év, több ezer panasz, több száz ügy, több ezer panaszos. De 

a munkájuk nem mérhető csak statisztikai számokból, hiszen a számok mögött hús-vér 

emberek vannak, akiket azért ért hátrányos megkülönböztetés egy munkahelyi 

felvételnél, az igazságszolgáltatás gépezetében, az egészségügyben, az önkormányzat 

részéről, vagy az élet bármely területén, mert történetesen romának születtek.  

 

 PATENT Egyesület (Patriarchátust Ellenzők Társasága) 

Az Egyesület célja, hogy a társadalom patriarchális berendezkedését felváltsa egy, a 

nők és a szexuális kisebbségek társadalmi egyenlőségén alapuló társadalmi rend. Arra 

törekszik, hogy a széles társadalom figyelmét felhívja az erőszak és a diszkrimináció 

különböző megnyilvánulási formáira. 

 

 Stop - Férfierőszak Projekt 

Azokat a férfiakat kívánja megszólítani, akik saját életükben vagy társadalmi szinten 

tenni szeretnének a nők hátrányos helyzete és a nők elleni erőszak ellen. 

Tevékenységeik: férficsoport, amelynek tagjai önkritikusan foglalkoznak a férfiszerep 

felülvizsgálatával; képzések a családon belüli erőszakkal foglalkozó szakmák 

számára; "...szakálla volt gender..." filmklub, stb. 

 

 Romapage 

A Kurt Lewin Alapítvány 1997 óta működteti a www.romapage.hu honlapot. 

Honlapjuk célja: objektív információk biztosítása a magyarországi sorsát érintő 

aktuális kérdésekről – romáknak és nem romáknak egyaránt. A RomaPage – amely 

Magyarország legnagyobb múltú roma portálja – hitvallása szerint a híd szerepét 

kívánja betölteni a többségi társadalom és a cigányság között. A portálon napjainkra 

több mint 8 000 hír, zene, tudományos írás, szépirodalmi szövegrészlet, 

képzőművészeti alkotás lelhető fel – magyar, cigány, angol, német, spanyol és szlovák 

nyelven. 

 

 Társaság a Szabadságjogokért 

Fő célkitűzésük, hogy az Alkotmányban és nemzetközi egyezményekben deklarált 

alapvető jogok és jogelvek érvényesüljenek Magyarországon. Figyelmet fordítanak a 

személyi szabadság, az emberi méltóság, a magánszféra védelmére. Arra törekszenek, 

hogy az állam csak különösen súlyos indokkal, elkerülhetetlen mértékben, és csak 

törvény alapján, megfelelő eljárási garanciák mellett korlátozza az alapvető jogokat. 
43

 

 

Szociális indíttatású szervezetek 

 

 Magyar Szegénységellenes Hálózat 

A Magyar Szegénységellenes Hálózat a szegénység csökkentése, megszüntetése 

érdekében dolgozó civil szervezet, valamint szegénységben élő magánszemélyek 

informális összefogása. A Hálózatot 2004 áprilisában 17 szervezet hozta létre, s még 

ebben az évben az Európai Szegénységellenes Hálózat teljes jogú tagjává vált.   
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A Magyar Szegénységellenes Hálózat a szociális és civil szakemberek, valamint a 

szegénységben élők közös hálózata, amely miközben azért dolgozik, hogy a 

szegénységben élők társadalmi részvételét, a döntéshozatali folyamatokba történő 

bevonását elősegítse, a részvételt saját szervezeti felépítésében, tevékenységeiben is 

igyekszik a lehető legteljesebb mértékben lehetővé tenni. 

 

 Szegényeket Támogató Alap (SZETA) 

A Szegényeket Támogató Alap (SZETA) 1979 októberében alakult magyar 

civilszervezet volt, amely a kommunista rendszer viszonyai közt ellenzékinek és 

illegálisnak számított, mivel a hatalom létrehozásában nem játszott szerepet és 

hozzájárulását nem kérték. A magyar demokratikus ellenzék legfontosabb mozgalma 

volt. Elődjének tartja a Szabad Demokraták Szövetsége. 

A szervezők azért tartották fontosnak az alap létrehozását, mert a magát a nép 

rendszereként propagáló kommunista rezsimben hivatalosan nem létezett szegénység 

– és így szegénypolitika sem –, a sokgyermekes családok közül sokan, a magyar 

cigányok tömegei és mások azonban nehéz körülmények között éltek. 

Az Alap szakmai hátterét Solt Ottília és más szociológusok tényfeltáró munkája 

biztosította. Az alapítók közül sokan Kemény István szociológus tanítványai voltak, 

aki 1970-ben először mondta ki, hogy Magyarországon vannak szegények és többek 

közt a romák életkörülményeiről végzett kutatásokat. Alapítói voltak Iványi Gábor, 

Havas Gábor, Lengyel Gabriella, Matolay Magdolna, Nagy András, Nagy Bálint, Pik 

Katalin.  

A mozgalomhoz csatlakozók pénzt, ruhát gyűjtenek, segélycsomagokat készítenek, az 

alap javára kulturális rendezvényeket szerveznek. Országos szinten, alapítványi 

formában működnek, többnyire a megyeszékhelyeken.
44

 

 

 

 

 Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete - Szövetség (NOE) 1987-ben alakult. Az 

Alapszabályban rögzített célok azóta is érvényesek: az élet és az anyaság tiszteletére 

nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a 

nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást 

ismerő és segítő közösségekké szervezése. A NOE tagjai azok lehetnek, akik 

háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület 

céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok 

megvalósításában. Az egyesületnek jelenleg kb. 14.000 család a tagja, akik 

közvetlenül vagy tagegyesületen keresztül tartoznak a NOE-hoz. Szerte az országban 

több mint 250 helyi közösség tevékenykedik. Hét regionális központjuk működik: 

Felső-Duna (Győr), Közép-Magyarország (Monor), Dél-Alföld (Orosháza),  Al-Duna 

(Pécs), Felső-Tisza (Püspökladány), Észak (Fót), Balaton (Nyirád) . Egyesületeikben 

folyamatosan kb. 1500 önkéntes dolgozik.
45
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A társadalom erőforrásainak nem megfelelő kihasználását támadó szervezetek, zöld 

mozgalmak 

 

Egyes források szerint a legelső hivatalosan bejegyzett környezetvédő társadalmi szervezet a 

győri Reflex környezetvédő egyesület, melyet 1987-ben alapítottak. Más források  a Duna 

Kört tartják az első mozgalomnak, amely – bár akkor még hivatalos szervezetként nem 

jegyezték be – de már 1984-ben aláírásokat gyűjtött, és nemzetközi kapcsolatokkal 

rendelkezett . 1988-ban alakult meg a Levegő Munkacsoport három egyesület laza 

együttműködéseként (ELTE Természetvédő Klub, a BME Zöld Kör és Eszperantista 

Természetvédők). A nyolcvanas évek végén életre hívott mozgalmak különböző utakon jöttek 

létre. A Levegő munkacsoport például egyetemi klubokból, a Duna kör politikai 

motivációkkal, a győri Reflex fiatal természettudósokból, akik kiábrándultak voltak, mert nem 

tudták környezetvédelmi ötleteiket megvalósítani, a nagytétényi Zöld Jövő egyesület egy 

művelődési házban előadást szervező klubból. A modern zöldmozgalmak az új társadalmi 

mozgalmak körébe tartoznak, amelyek kialakulása a nyugati világban 1968 körülre tehető. 

Ideológiájukat erősen átszőtték politikai és életmódra vonatkozó (fogyasztás csökkentése), 

illetve posztmateriális értékek. A mozgalmak kialakulása valamilyen ügy képviseletéhez 

kapcsolódott, amelyet megpróbáltak felvállalni, illetve a politikai szféra keretein belül 

képviselni. A mozgalmak sikere legfőképpen attól függött, és függ most is, hogy ezeket az 

ügyeket mennyire tudják tematizálni, a média – és ezen keresztül a politikai agenda – 

központi helyére állítani. Nyugat-Európában az egyik ilyen leginkább sikeres ügy az 

atomenergia ügye, Magyarországon azonban az atomenergia-ellenes mozgalmak nem igazán 

erősek. a zöldek ügyét “úgy általában” a politikai szféra hivatalosan támogatja, sőt elméletileg 

a közvélemény nagy része is igen fontosnak tartja a környezetvédelmet.
46

 

 

 

 WWF Magyarország 

Céljuk a biológiai sokféleség megőrzése, a környezeti szennyezések csökkentése és a 

természeti erőforrások hosszútávon fenntartható használatának elősegítése. Tevékenységeiket 

azokra az ökorégiókra összpontosítják, amelyek a biológiai sokféleség megőrzése 

szempontjából különösen jelentősek, vagyis az erdőkre, az édesvizekre, az óceánokra és 

partjaikra. Ezen kívül foglalkoznak az éghajlatváltozás mérséklésével és következményeivel, 

valamint a mérgező hatású és szennyező anyagok csökkentésével. Így próbálják elősegíteni a 

természeti erőforrások hosszútávon fenntartható használatát, megóvva a természet értékeit a 

jövő generációi számára.
47

 

 

 

 Humusz Szövetség (régebbi nevén: Hulladék Munkaszövetség)  

Az eredetileg öt magyar környezetvédő szervezet által 1995-ben alapított Humusz Szövetség 

(régebbi nevén: Hulladék Munkaszövetség) azért dolgozik, hogy olyan hulladékszegény, 

környezettudatos megoldásokat, életmódbeli mintákat mutasson, amelyek bárki számára 

vállalhatók, nem igényelnek nagy beruházást, csak a megfelelő gondolkodást: apró 
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INTERNETEN  
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társadalmi érdekképviselet új formái az internet korában” című kutatás részeként készült 2003/2004 során a Rajk László 
Szakkollégiumban.  
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trükkökkel, mindennapi ötletekkel szolgálnak kicsiknek és nagyoknak, sok-sok 

segédanyaggal az oktatóknak, átfogó, reális javaslatokkal a döntéshozóknak. Legfőképpen 

pedig gyűjtik és megosztják a jó gyakorlatokat a hulladék megelőzésre, azaz a 

környezettudatos fogyasztásra és termelésre. Szeretnék megmutatni, hogy a „pénz nem 

minden” mondás nem csak egy üres frázis: van olyan létforma, ahol nem a pénz szerepel az 

első helyen, mégis elégedettek az alternatív utakat választók. Nem kevés figyelmet fordítanak 

arra, hogy az általuk javasolt megoldásokkal megpróbálják újraéleszteni a kis, helyi 

közösségeket, a tárgyak helyett ismét egymás felé fordítani az embereket, és közös 

élményeken keresztül helyreállítani a bizalmat. Mert hisszük, hogy együtt boldogabb, 

könnyebb és ésszerűbb.
48

 

 

 

 Levegő Munkacsoport 

A Levegő Munkacsoport politikai pártoktól és gazdasági érdekektől mentes független 

társadalmi szervezet. Azért dolgoznak, hogy minden ember egészséges környezetben, 

emberhez méltó módon élhessen. Rendkívül fontosnak tartják és kiemelten törekszenek az 

állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a tájékoztatás és a 

tájékozódás szabadságának kiteljesítésére. Munkájuk elismeréseként 2006-ban megkapták 

„Az év civil szervezete” kitüntető elismerést.
49

 

 Energiaklub  

Az Energiaklub Magyarországon 20 éve dolgozik egy új szemléletmód elterjesztésén. 

Kutatásaikkal, képzéseikkel és a széles körű kommunikációval a céljuk, hogy mind az 

energiát termelők, mind a felhasználók, vagy éppen a politikai döntéshozók másként 

viszonyuljanak az energiához. Szűkös készleteink ésszerű felhasználása, a sokszínű helyi 

erőforrásokon alapuló gazdaság, vagy az energiapazarló fogyasztási szokások 

megváltoztatása, mind része a megoldásoknak, melyet szervezetük munkájával támogat. Több 

tucatnyi sikeres projektjüket, vagy éppen kapcsolódó kiadványaikat és tanulmányainkat a 

tudományos igényesség, a közérthetőség és a gyakorlati kérdések szem előtt tartása jellemzi. 

A részlehajlástól mentes, a köz érdekét szem előtt tartó beállítottságuk mellett rugalmasan 

szintetizálják a legújabb nemzetközi eredményeket is, a legmeghatározóbb európai 

szervezetekkel és intézményekkel együttműködve. Tevékenységük az energiahatékonyság, a 

megújuló erőforrások, az éghajlatvédelem, a hagyományos energiahordozók és az 

energiapolitika területeire összpontosul.
50

 

 

 

 

A sajtószabadság, a gyülekezési jog és a médiaszabadság, mint a jogállamiság alapja 

érdekében szerveződött mozgalmak 

 

Különböző országokban különböző azoknak az intézkedéseknek illetve magatartásoknak a 

köre, amelyeket a sajtószabadsággal összeegyeztethetőnek tekintenek. A szabad sajtójú 

országokban sem abszolút a sajtó szabadsága. Egyébként szabad sajtóval rendelkező 

országokban is akadnak olyan vélemények, amelyeknek a sajtóban való hangoztatása nem 

megengedett. Az Európai Unió számos országában tilos például a holokauszttagadás, vagyis 

annak a véleménynek a hangoztatása, hogy a holokauszt nem történt meg, vagy ha meg is 
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történt, mértéke kisebb volt, mint amit a történészek többsége valósnak tart. Az Egyesült 

Államokban elképzelhetetlennek tűnik a sajtószabadság ilyen irányú korlátozása. A magyar 

választási törvény „kampánycsend” címén tiltja azt, hogy a sajtó politikai véleményeket 

fogalmazzon meg, illetve ilyenekről tudósítson a választás napján, a szavazás befejezéséig. 

Ezzel szemben más demokráciák gyakorlatában nem megengedett a politikai 

véleménynyilvánítás ilyen jellegű korlátozása. 

Gyakoriak a szexszel kapcsolatos korlátozások. Szinte univerzális például a 

gyermekpornográfia terjesztésének tilalma. Az Egyesült Államokban például a szövetségi 

hatóság nagy összegű bírságot róhat ki tévéadókra azért, ha akár akaratlanul is és akár egy 

villanásnyi időre is fedetlen női mellet mutatnak az adásban, Európában tipikusan jóval 

megengedőbb a hatósági hozzáállás.
51

 

A legtöbb fejlett demokratikus hagyományokkal rendelkező országban nem tekintik állami 

feladatnak a hírlapok megjelentetését, és visszásnak tűnne az, ha a kormány vagy a hatalmon 

lévő párt újságot jelentetne meg (az ilyen sajtótermék nem számítana szabadnak és 

függetlennek). Ezzel szemben Kínában például a hatalmat gyakorló Kínai Kommunista Párt 

négymilliós példányszámú napilapot jelentet meg.
52

 

Számos országban, köztük a szabad sajtójúakban is elfogadott az, hogy televízió- illetve 

rádióadót tartson fenn az állam úgy, hogy ennek működését részben vagy egészben 

közpénzből finanszírozza. Nyilvánvaló ebben a konstrukcióban annak a veszélye, hogy a 

mindenkori hatalom megkísérelheti meghatározni, hogy mi szerepeljen az ilyen adók 

műsorán. Ennek a veszélynek a realitása széles határok között változik. Észak-Koreában a 

hatalom teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja az elektronikus sajtót. Magyarországon az új 

sajtótörvény tételesen meghatározza, hogy a közszolgálati média műsora milyen jellegű 

tartalmat milyen minimális időkeretben köteles sugározni, maguk a közszolgálati adók pedig 

a politikai pártok által megválasztott kuratórium felügyelete alatt állnak, de a 

műsorszerkesztés jelenleg nem áll a kormány közvetlen irányítása alatt. Az Egyesült 

Államokban az állam befolyása a közszolgálati médiára meglehetősen kicsi: az adók jórészt 

közadakozásból és privát adományokból tartják fenn magukat, az állami finanszírozás aránya 

tíz százalék alatt van. Időről időre felmerül az a törekvés is, hogy az állam teljesen vonuljon 

ki a közszolgálati adók finanszírozásából. 

Decentralizált formájánál fogva az internet az egyik legnehezebben korlátozható része a 

sajtónak. A fejlett demokráciájú országokban az internetes sajtótermékek a nyomtatott 

sajtóhoz hasonló, vagy annál enyhébb korlátozás alá esnek, de Észak-Koreában például szinte 

teljesen lehetetlen az internet elérése, Kínában pedig komoly cenzúra tárgya az internet. 

 

 

 Egymillióan a magyar sajtószabadságért  

Az Egymillióan a magyar sajtószabadságért Facebook - oldal 2010. december 21-én jött létre 

abból a célból, hogy a sajtószabadságért és a szabad sajtót korlátozó médiatörvény ellen 

küzdjön, illetve nyilvánosságot biztosítson a szabadságjogokért és esélyegyenlőségért harcoló 

szervezetek, aktivisták számára. A Facebook - oldal körül kialakult egy aktív, jogtudatos 

polgárokból álló csoport, amely először január 14-én, majd 27-én tízezres, március 15-én, 

majd október 23-án pedig több tízezres tömegdemonstrációkat szervezett a jogállam mellett.  
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A Milla a mindenkori hatalomtól és pártoktól függetlenül működik, követőivel a facebookon 

tartja a kapcsolatot.
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 CivilMédia 

A CivilMédia a vélemény- és sajtószabadság érdekében működő, nem kormányzati szervezet. 

Tevékenységünk során jogvédelmet biztosítanak elsősorban újságíróknak, 

véleményformálóknak és mindazoknak, akiknek a szabad szólása indokolatlan korlátokba 

ütközik. 

Rendszeresen monitorozzák a médiát, és ha kiegyensúlyozatlan tájékoztatást észlelnek, 

teszteljárást indítanak a Médiahatóságnál, négy ún. védett csoport: a romák, LMBT közösség, 

zsidóság és a menekültek érdekében. 

A szólásszabadsághoz és a véleménynyilvánítás szabadságához kapcsolódó esetjogot 

összegyűjtő, jogszabályt magyarázó szakmai anyagot, ún. Kommentárt készítenek, emellett a 

jogalkalmazók számára gyakorlati jellegű képzést szerveznek. 

 

A társadalmi mozgalmak és az internet 

 

A mozgalmaknak több szempontból is nagy szükségük van a médiában való megjelenésre. Az 

új társadalmi mozgalmak elmélete alapján a mozgalmak “tiltakozást mobilizálnak a 

társadalom strukturális problémái ellen” és újraértelmezik a domináns ideológiákat. Ehhez 

természetesen nagy segítségükre lehet a média, amelyen keresztül a széles nyilvánosság elé 

tárhatják gondolatvilágukat. Az erőforrás - mobilizációs elmélet szerint a mozgalmak politikai 

vállalkozók, akik a közpolitikákra, politikai agendára reagálva a médiában politikai 

támogatókat keresnek. 

A mozgalmaknak több szempontból létfontosságú a médiában való megjelenés. Ezen 

keresztül felhívhatják magukra a figyelmet, politikai támogatókat szerezhetnek, 

megpróbálhatják frame-eiket átadni (evangelizáció), és ezzel ügyüknek támogató tömegeket 

szerezni, vagy igyekezhetnek fenntartani, erősíteni ezeket a frame-eket, mobilizálni a 

mozgalomhoz szorosabban-tágabban kötődőket. E célokra természetesen használhatnak 

hagyományos médiai eszközöket is, de abban az esetben, ha a konvencionális megoldások 

nem vezetnek sikerre, és a célközönség nagy valószínűséggel interneten keresztül is elérhető, 

akkor a világháló, mint médiafelület is hatékony módszert kínál. Megállapítható továbbá, 

hogy a fent felsorolt tevékenységek egy része szűkebb, egy része szélesebb nyilvánosságot 

érint, és a mozgalmaknak ennek megfelelően kell megválasztani a médiaeszközt. 

 

Attól függően tehát, hogy a mozgalom számára milyen a “média-lehetőségek rendszere”, más 

lesz az internetes aktivitása. Ha nem fér hozzá az adott médiatípushoz, akkor ezt 

helyettesítendő másikat választ. Elképzelhető, hogy ez szűkebb nyilvánosságot fog jelenteni, 

de az is, hogy hagyományos médiával szemben szélesebbet.  

Nagy jelentőséggel rendelkeznek a framing szempontjából a különböző internetes felületek, 

fórumok, levelezőlisták. Az általuk biztosított vitákon a tagoknak lehetőségük van 

véleményüket kifejteni, érvelni, másokkal szembehelyezkedni, más véleményeket elolvasni. 

Az interaktivitás miatt ezek a viták erősen alakítják a résztvevők identitását, beépülnek saját 

értelmezési keretükbe, ugyanis nem a nagypolitika szférájába tartoznak, hanem a 

szakpolitikákról szóló közbeszédhez, a mindennapi élethez.  De abban az esetben is, ha 

valamennyi ellenvélemény megfogalmazódik, az internetes kommunikációnak megvan az az 
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előnye, hogy az itt megjelenő ellenvélemények nem tudják szétbomlasztani a mozgalmat, 

mint ahogy személyes jelenlétük tudná.   

Akkor lehet egy szervezet “sikeres”, ha megfelelő hatékonysággal képes mozgósítani a már 

meglévő szimpatizánsokat, vagy újakat toborozni. Az internet egyik legfontosabb előnye 

éppen az lehet a mozgalmak számára, hogy nagy tömegek hatékonyan érhetők el segítségével. 

A hatékonyság növekedése azt jelenti, hogy azonos erőforrás befektetéssel több akció 

szervezhető meg, illetve egy-egy akcióra több ember mozgósítható. Ez a 

hatékonyságnövekedés a mobilizáció egyes tranzakciós költségeinek (koordinációs, 

információs, kommunikációs költségek) csökkentéséből származik.
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Közösséginek nevezhetünk egy hálózatot, ha az azt használók kölcsönös kapcsolatra képesek 

egymással. Ez a lehető legtágabb meghatározás, és nagyjában minden belefér a fórumoktól 

elkezdve a mai komplex hálózatokig bezárólag. Danah M. Boyd és Nicole B. Ellison 2007-

ben publikálta dolgozatát ’Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship’ 

címmel, melyben a következő három kritériummal határozzák meg a közösségi hálózatokat:  

 lehetővé teszi az egyéneknek, hogy nyilvános vagy félig nyilvános, szakosított 

oldalt hozzanak létre egy behatárolt rendszerben,  

 összekösse azokkal a felhasználókkal, akikkel kapcsolatban vannak  

 megnézhessék és áttekinthessék kapcsolataikat és mások kapcsolatait  

           a rendszerben. 
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A Facebook amerikai alapítású ismeretségi hálózat, amely 2004. február 4-én kezdte 

működését. A rendszerbe meghívás nélküli, egyszerű regisztrálással lehet bekerülni (szemben 

a meghívásos magyar iWiW-vel). A felhasználók városok, munkahelyek, felsőoktatási 

intézmények vagy régiók (például Magyarország) által szervezett közösségekhez 

csatlakozhatnak, és érhetnek el bennük másokat (a saját hálózaton belül a mások adatlapja 

részleteiben is látható, míg más közösséghez tartozó felhasználó adatlapja nem). Mark 

Zuckerberg akkor alapította a Facebookot, amikor még a Harvard Egyetemre járt. Kezdetben 

csak a Harvard hallgatói számára volt elérhető az oldal felhasználása, majd később más 

egyetemekre is kiterjesztették. A MySpace legyőzője, a Facebook azonban hatalmas. 500 

millió olyan embert számlál az oldal, aki mind kapcsolatban áll kevesebb, olykor több, szintén 

Facebook - taggal. 56 
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