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CÉLKIT#ZÉS ÉS A TÉMA KÖRÜLHATÁROLÁSA 
 
 A civil társadalom újrafelfedezése az 1970-es években figyelhet! meg a 
társadalomtudományi kutatásokban, egyes kutatók a kelet-közép-európai átalakulás, a 
kelet-közép-európai országok demokratikus átmenetében betöltött szerepével indokolják, 
mások a jóléti állam válságára adott reakcióként, lehetséges megoldásként tekintenek rá. 
Számos kutató felhívja a figyelmet a civil társadalom jelent!ségére, különböz! 
megközelítésb!l, más-más szerepre helyezve a hangsúlyt. Arató (1999) a civil társadalom 
az állami diszfunkciók kontrolljaként való m"ködését emeli ki. A civil szervezeteknek nagy 
szerepe van a társadalmi kommunikációban és cselekvésekben való részvétel 
el!segítésében, amely alapvet!en meghatározza a demokratikus társadalmi m"ködés 
min!ségét. Bizonyos területeken a piac, más területeken a jóléti állam mondott cs!döt, nem 
képes a társadalom tagjainak szükségleteit megfelel!en kielégíteni, ennek következtében az 
informális gazdaság válik meghatározóvá, egyrészt a család és háztartás, másrészt a kis 
informális csoportok révén (Zapf, 1984). Putnam (1993b, 2000) társadalmi t!ke vizsgálatai 
kapcsán utal a civil társadalom szerepére, véleménye szerint az egyének, hálózatok közötti 
kapcsolat, amely els!sorban a kölcsönösségen és a bizalmon alapul, és a társadalom 
tagjainak formális civil társadalmi szervezetekben való részvétele, alapjai a társadalmi 
t!kének.  
 A rendszerváltás után a kultúra területét érint!en is strukturális átalakulás ment 
végbe, az állami szervezetek mellett megjelentek a piaci és a nonprofit szektor szerepl!i, 
s!t az állami szerepvállalás nagy arányú csökkenése mellett a piaci és nonprofit szervezetek 
váltak hangsúlyossá egyes területeken (például zene, média). 
 A többszektoros modell elé a kelet-közép-európai országok nagy várakozásokkal 
tekintettek. Azzal a mítosszal (Kuti, 1998; Lantos, 1999), amelyet a 90-es évek elején a 
hazai kutatók és a nonprofit szektorban dolgozók kialakítottak a nonprofit szervezetek 
hatékonyságával kapcsolatban, már leszámoltak. A nemzetközi szakirodalomban fellelhet! 
kutatások nem támasztják alá azt a hazai hiedelmet, amely szerint a nonprofit formában 
nyújtott szolgáltatás eleve hatékonyabb az államinál. Az eddig elvégzett, hazai empirikus 
vizsgálatok igen változatos eredményeket hoztak. Ezek leginkább abban foglalhatók össze, 
hogy a jól m"köd! nonprofit szervezetek által elért hatékonyság magasabb a 
túlbürokratizált állami intézményekénél, míg a rosszul szervezett nonprofit szolgáltatások – 
többek között – hatékonyság tekintetében is elmaradnak a jól m"köd! állami szolgáltatások 
mögött (Kuti, 1998:154). Még kevesebb hatékonysági el!nyt tudtak a kutatók kimutatni a 
nonprofit szervezetek piaci szolgáltatókkal való összehasonlításában.  
 Azonban a kulturális célú nonprofit szervezetekkel szemben új elvárások jelentek 
meg, többek között: szolgáltatásban nagyobb szerep vállalása, foglalkoztatás-élénkít! 
szerep, alternatív foglalkoztatási formák kialakítása. Fel kell tennünk a kérdést, hogy mi a 
valóságos helyzet? Mennyiben alkalmasak a szervezetek ezeknek az elvárásoknak 
megfelelni? Milyen problémáik vannak, milyen akadályai vannak annak, hogy az elvárt 
szerepeknek megfeleljenek? Milyen különbségek és hasonlóságok vannak a vizsgálatban 
szerepl! kelet-közép-európai városokban m"köd! szervezetek között? Kutatásunkban 
ezekre a kérdésekre kerestük a választ, támaszkodva a szociológia, a közgazdaságtan, a 
politológia és a történettudományokra. Célunk a cseh, a lengyel, a lett, a magyar és a német 
nonprofit szektor vizsgálata; a kulturális célú nonprofit szervezetek helyzetének elemzése 
kelet-közép-európai városokban1; megértése azon tényez!knek, amelyek segítik, vagy 
                                                 
1 Az Európai Bizottság támogatásával létrejött kutatás (Third System and Employment) civil szektor 
foglalkoztatásban betöltött jelenlegi és lehetséges szerepének feltárására irányult az európai országokban 
három területen: a kultúra; a környezetvédelem és a szociális szolgáltatások területén. Ennek a kutatásnak a 
részeként az Európai Bizottság mellett a Volkswagen Alapítvány támogatásával az ARCIWEB (Art and 
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késleltetik a szektor fejl!dését a vizsgált területeken; valamint a kulturális célú nonprofit 
szervezetek foglalkoztatási potenciáljának vizsgálata.  

 
ELMÉLETI HÁTTÉR 

 
A nemzetközi és hazai szakirodalom áttekintésekor törekedtünk a témában 

leginkább kutatott területek áttekintésére. A nonprofit szektor nemzetközi és hazai kutatási 
témái, alapproblémái hasonlóak, egyes témakörök a nonprofit szektor nemzetközi 
viszonylatban; társadalmi-gazdasági környezet vizsgálata, szektorok közötti 
együttm"ködés; társadalmi, gazdasági szerepek vizsgálata; megjelennek mind a hazai, mind 
a nemzetközi szakirodalomban. Ennek oka egyrészt az, hogy az elmúlt évtizedekben több 
tudományterület kutatói élénk érdekl!déssel fordultak a civil társadalom vizsgálata felé a 
világ minden táján, és nemzetközi összehasonlító vizsgálatok keretében együttm"ködtek. 
Másrészt a magyar kutatók is részt vettek a nemzetközi kutatók vitáiban, valamint a kelet-
közép-európai országok közül az els!k között kapcsolódtak be az összehasonlító 
vizsgálatokba2. A nemzetközi szakirodalomban azonban a szektor eredetét, szerepét, annak 
változásait vizsgáló nonprofit elméletek és az összehasonlító szemlélet" kutatások is 
gyakoriak. 
 A nonprofit elméletek az elmúlt évtizedekben egymással versengve, egymást 
kiegészítve próbálták meghatározni a nonprofit szervezetek létrejöttének okait, gazdasági-
társadalmi szerepét, a nonprofit szektor fejl!dését. A kezdetben els!dlegesen empirikus, 
közgazdasági megközelítés" nonprofit kutatások interdiszciplináris jelleg"ekké váltak, és 
ennek megfelel!en a szervezetek társadalmi és politikai beágyazódása került a középpontba 
az elemzésekben. A jelenlegi kutatásokban a nonprofit szervezetek jóléti államban betöltött 
szolgáltató szerepének vizsgálata mellett egyre inkább hangsúlyt kap a szervezetek civil 
társadalmi funkcióinak feltárása (Zimmer, 2002). Kramer (2000) az elméleteket 
összefoglalva három csoportot különít el, az els! a hatvanas években a nonprofit szektor 
er!södéséhez – „globális egyesületi forradalom” (Salamon – Anheier, 1995) –, 
szervezeteinek elterjedéséhez köthet!, leginkább a szektor gazdasági szerepét vizsgáló 
keresleti és kínálati elméletek; a második a ’80-as években a nonprofit szektor kudarcaival, 
állammal való viszonyával foglalkozó elméletek (pl. öntevékenység kudarca elmélet); a 
harmadik a jóléti államok fejl!dése kapcsán kialakuló jóléti mix, jóléti háromszög, jóléti 
pluralizmus koncepciók, amelyek a szektorok közötti együttm"ködésre helyezik a 
hangsúlyt. 

                                                                                                                                                     
Cultural Cities: New Employment Laboratories) kutatás. A kutatás els! szakaszában, amelyet az IMED 
(Instituto per il Mediterraneo) vezetett, nyugat-európai (olasz, német, spanyol) városokat vizsgáltak. A 
második szakaszban a Drezdai Egyetem Szociológia Intézete és a görlitzi Szászország Kulturális 
Infrastruktúrájáért Intézet vezetésével, a Volkswagen Alapítvány támogatásával európai országok Csehország, 
Lengyelország, Lettország, Magyarország, Németország városait (Prága, Krakkó, Riga, Debrecen, Görlitz, 
Weimar, Drezda) vonták be a vizsgálatba. Kelet-közép-európai országokként vannak említve a kutatás 
második szakaszában részt vev! országok, az összefoglaló tanulmány címe is „Kulturális átalakulási 
folyamatok kelet-közép-európai országok nagyvárosaiban különös tekintettel a harmadik szektorra”, a 
politikai és földrajzi értelmezés azonban dilemmákat vet fel. Valójában Kelet-Németország 1990 óta az EU 
része és nem Kelet-Európáé. Lettországot nem minden esetben sorolják a kelet-közép-európai országok közé, 
hanem Kelet-Európához (vagy a Baltikumhoz). 
A debreceni kutatócsoport tagjai – a Debreceni Egyetem Szociológia Tanszéke és a Feln!ttnevelési és 
M"vel!déstudományi Tanszék együttm"ködésében: Csoba Judit, Juhász Erika, Márkus Edina, Rubovszky 
Kálmán, Szabó János Zoltán. 
2 Johns Hopkins összehasonlító projektben már 1990-t!l, kés!bb a CISONET – Civil Society Network, FOCS 
– Future of Civil Society projektekben. Mindhárom kutatásról esett szó a nemzetközi szakirodalom áttekintése 
kapcsán. 
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 Egyes európai országok és az Egyesült Államok nonprofit szektorának 
meghatározott szempontok szerint áttekintését a különböz! modellek bemutatása, 
lehetséges fejl!dési utak áttekintése miatt tartottuk fontosnak. A kelet-közép-európai 
országok fejl!désének, helyzetének áttekintése a kérd!íves vizsgálat megalapozását is 
szolgálta. Az elemzési szempontok megválasztásánál azokat a nonprofit szektor méretét és 
szerkezetét befolyásoló tényez!ket vettük alapul, amelyeket az utóbbi években a nonprofit 
szektor eredetének, társadalmi-gazdasági szerepének vizsgálatakor nonprofit elméletek 
kapcsán megfogalmaztak. 
 A Magyarország nonprofit szektorának és kulturális célú szervezeteinek helyzetét 
bemutató fejezet fontos ismereteket nyújt annak a kérdésnek a megválaszolásához, amely a 
szektorral szembeni elvárások érvényességét vizsgálja. A nonprofit szektorban rendkívüli 
gyors fejl!dés ment végbe, azonban a szektor egyes szervezeteinek helyzete hátterükt!l, 
támogatóiktól, tényleges tevékenységeikt!l függ!en különböz!en alakult. A kulturális célú 
nonprofit szervezetek intézményi formáikat, területi elhelyezkedésüket, alapítóikat tekintve 
igen sokszín"ek, ami céljaik és tevékenységeik sokrét"ségével függhet össze. A 
kilencvenes évek második felében már nemcsak mint a közösségi m"vel!dés és a civil 
társadalom intézményei, hanem mint szolgáltatók is részt vállaltak a lakosság kulturális 
szükségleteinek kielégítésében, kiegészít!, fejleszt! funkcióban. 
 A vizsgált országok kulturális szektora fejezetben, a vizsgálatban részt vev! 
országok kultúrpolitikájának áttekintése, a m"ködési feltételek vizsgálata kulturális 
területen, a nonprofit szektorral való együttm"ködés feltárása volt a célunk. A kijelentések 
szintjén megjelenik a nonprofit szektorral való együttm"ködés ösztönzése, az 
együttm"ködések fejlesztése kapcsán példákat hoznak az egyes országok kulturális 
szektoraiban az állami és nonprofit, valamint piaci szektor együttm"ködésére, de ezek 
egyedi példák, átfogó program, amely ösztönözné a partnerséget, nem jelenik meg. Pusztán 
a makrofolyamatok elemzése nem mutatja meg, hogy milyen a napi gyakorlat, hogy 
mennyire tekinti partnernek a szervezeteket a kulturális kormányzat, legyen akár regionális 
vagy akár helyi szinten. 
  
AZ EMPIRIKUS KUTATÁS MÓDSZEREI ÉS FOLYAMATA 
  
 A civil, nonprofit jelleg jelentése sem nemzetközi, sem történeti összehasonlításban 
nem egységes, ezért kezdetben számos kutatás a fogalom és elnevezések meghatározásával, 
történetével, értelmezésével foglalkozott. A fogalmak meghatározását és használatát az 
utóbbi évtizedekben végzett nemzetközi és hazai kutatások megközelítéseit figyelembe 
véve alakítottuk ki. 
 Az állami szerepvállalás átértékelésének következtében a társadalmi és gazdasági 
élet szerkezetér!l való gondolkodásban is változások történtek. A közgazdasági 
gondolkodás klasszikus intézményi paradigmája, amely az intézmények m"ködési 
alapelveire és céljaira épül, a gazdaság szervezeteit két szektorba – piaci (magán) és állami 
(közületi) – sorolta. Az intézményeknek egy harmadik, jogi formáját tekintve a 
magánszektorhoz tartozó, de közcélokat szolgáló csoportjára (harmadik, civil, nonprofit, 
önkéntes, nem-kormányzati szektor elnevezésekkel) irányította a figyelmet, amely már 
hosszú ideje világszerte számottev!en járult hozzá a társadalmi problémák megoldásához.  
 Seligman (1997) szerint a civil társadalom szociológiai fogalmának két általános 
alkalmazási köre ismeretes. Az egyik a politikai szociológia intézmény- és 
szervezetkutatásához, a másik az értékek, és meggy!z!dések világához kapcsolódik, tehát 
analitikai és normatív szemlélet egyaránt megjelenik. Az utóbbi id!ben az elemz! 
fogalomhasználat az elterjedtebb, amely szerint a civil társadalom a gazdaság és az állam 
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közötti interakció szférájaként értelmezhet!, mindenekel!tt a nyilvánosságból és a 
különböz! szabad társulásokból áll (Arató, 1992).  
 A szektor és szervezetek különböz! – civil, önkéntes, közhasznú, nem kormányzati, 
nonprofit – elnevezései egy-egy jellemz!t emelnek ki, amely elnevezések mindig 
visszavezethet!k a használó értékrendjére. Országonként, nyelvterületenként is különböz! 
elnevezések3 figyelhet!k meg, szintén a szervezetek más-más jellemz!jét kiemelve, 
amelynek hátterében korántsem történelmi véletlenek tükröz!dnek, hanem a szervezetek 
társadalmi-gazdasági szerepének, beágyazottságának országok közötti különbségei is (Kuti 
– Marschall, 1991:62).  
 A harmadik vagy nonprofit szektor és szervezetek elnevezést általában a statisztikai, 
közgazdaságtani és szociológiai a nem kormányzati szervezetek, a civil társadalom 
elnevezést pedig f!képp a politológiai irodalom használja. Dolgozatunkban a történeti 
áttekintéseknél leginkább az önkéntes, öntevékeny megnevezést, azokban az esetekben, 
ahol az eredeti értelmezés megkívánja, a civil jelz!t használjuk, egyébként a nonprofit 
elnevezést alkalmazzuk. 
 A kutatás során a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) 1989 és 2004 
közötti adatait, a Johns Hopkins Egyetem Összehasonlító Nonprofit Szektor Projektjének 
adatait (1990, 1995, 1998), valamint a Compendium program4 országtanulmányait 
elemeztük. Ezek a tanulmányok és statisztikák módszertanilag egységes és részletes 
összefoglalását adják a nonprofit szervezetekkel (alapítványokkal, társas nonprofit 
szervezetekkel) kapcsolatos adatoknak hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Emellett a 
kelet-közép-európai városok szervezetei körében végzett kutatás kérd!íves vizsgálatának 
(N=421) adatait elemeztük. 
 A kutatásban használt egységes alapfogalmak közül a nonprofit szektor – nonprofit 
szervezetek, a Nonprofit Szervezetek Nemzetközi Osztályozása (ICNPO) során felállított 
kritériumok alapján kialakított definíciót használtuk, mely szerint a nonprofit szférához 
azok a szervezetek tartoznak, amelyek jogilag létez!; intézményesült szervezetek5; 
önszervez!désen és öntevékenységen alapulnak, ami megmutatkozik az önkéntes munka 
gyakorlásában, a tevékenységben és az adományokban is; önálló, kormánytól független 
vezetésük van; nem els!dlegesen gazdasági céllal alakultak, gazdálkodásuknak eredményét 
nem osztják fel, közcélúak. A vizsgálatban a kultúra sz"kebb fogalmát alkalmazzuk, amely 
csak egy körülhatárolt területre koncentrál. Ennek középpontjában a m"vészetek, a 
kulturális örökség, a közm"vel!dés és a média állnak. Kulturális célú nonprofit 
szervezeteknek tekintettük azokat a szervezeteket, amelyeknek az alapszabályában, 
tevékenységi körében, esetleg nevében bárminem" utalás történt a kulturális tevékenységre. 

Az els! vizsgálati szakaszban a projektpartnerek nem-strukturált interjúkat 
készítettek szakért!kkel (helyi kulturális szakemberekkel – városi önkormányzattól, 
kulturális szervezetekt!l), valamint a városok kultúrpolitikájáról és nonprofit szektoráról 
készítettek egy résztanulmányt. A második kutatási szakaszban a projektpartnerekkel 
rendezett személyes találkozások alkalmával, a kutatási célok, törekvések és ezek 
kivitelezésének egyeztetésére került sor. A Szászország Kulturális Infrastruktúrájáért 

                                                 
3 Nagy-Birtanniában voluntary sector, charities; Franciaországban économie sociale; Németországban 
gemeinnützige Organisationen, Gemeinwirtschaft, Nicht-Erwerbssektor; az Egyesült Államokban third sector, 
nonprofit sector, independent sector, tax-exempt sector, voluntary sector, philanthropic sector; 
Olaszországban volontariato, associazionismo, terzo settore. 
4 Kultúrpolitikák Európában: alapvet! tények és trendek rövid összefoglalása – az Európa Tanács Kulturális 
Bizottsága és titkársága vezetésével 1998 óta zajlik a European Institute for Comparative Cultural Research 
(ERICarts) együttm"ködésével. 
5 A lett szervezetek a város kulturális osztályánál nyilvántartott szervezeteket jelentik, jelent!s részük nem 
intézményesült, bíróságnál nem bejegyzett. 
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Intézete és a Drezdai Egyetem Szociológiai Tanszéke által kidolgozott fogalmi és 
módszertani háttér, amely tartalmi aspektusokat és módszertani eljárásokat is tartalmazott, 
megvitatásra került a projektpartnerekkel. A projektpartnerek els! beszélgetése révén 
levont tapasztalatok alapján, amely az adott városok nonprofit szektorának szerkezetére és 
tulajdonságaira irányultak, egy részben standardizált kérd!ív létrehozása mellett döntöttek, 
ezek után a német kérd!íveket rendelkezésünkre bocsátották tájékozódásul. A kérd!ív els! 
változatának kidolgozása után el!tesztelést végeztek 20 görlitzi kulturális célú nonprofit 
szervezetnél, az el!tesztelés után csak jelentéktelen módosításokat tettek a kérd!íven. A 
kérd!ívet az egyes országok adottságaiknak megfelel!en átalakították. A kérd!ívek 
elemzésével és az adatok els! értelmezésével az adott helység kutatói foglalkoztak. A 
kérd!ív tartalmi súlypontjai: az alapítás körülményei, m"ködés jellemz!i, finanszírozás; 
tevékenységszerkezet, célcsoport; a szervezetek foglalkoztatási jellemz!i; a pénzügyi háttér 
és a kulturális és gazdasági helyzet értékelése az adott régióban. A harmadik, egyben utolsó 
vizsgálati szakaszban a második lépésben felállított típusok közül kiválasztott szervezeteket 
még részletesebb vizsgálata volt a cél, félig strukturált interjú módszerrel 
 A mintát az adatbázisokban talált kulturális célú szervezetek összessége jelentette az 
1999-es állapotokat alapul véve. A keletnémet vizsgálatok alapjául a bíróságok által 
nyilvántartott egyesületi és társasági cégjegyzékében, valamint a tartományok alapítványi 
nyilvántartásában szerepl! szervezetek szolgáltak. A cseh projektpartnernél a bírósági 
jegyzékben, a belügyminisztériumi jegyzékben, a cseh állami hatóságok jegyzékében és a 
közhasznú szervezetek által létrehozott módszertani központ jegyzékében felvett 
szervezetek kerültek a mintába. A magyar partner a kutatás szempontjából releváns 
szervezetek címeit a Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságától és 
az illetékes megyei bíróságtól kapta meg. A rigai kutatásnál a városi tanács kulturális 
kormányzatának adataira lehetett támaszkodni, amely Lakis (2000) megítélése szerint a 
vizsgált szervezetekr!l reprezentatív képet ad. A krakkói vizsgálatok adatbázisának háttere 
nem ismeretes. Az értékelhet! kérd!ívek száma 421 (az egyes városokra es! szervezetek 
száma: Prága – 98, Riga – 90, Debrecen – 65, Drezda – 97, Görlitz – 41, Weimar 30). 
 A kérd!íves felmérés eredményeinek elemzésekor azt tartottuk szem el!tt, hogy a 
kelet-közép-európai városok kulturális szektorában m"köd! nonprofit szervezetek 
helyzetének elemzése révén választ kapjunk arra, hogy a velük szemben támasztott 
elvárásoknak – önkormányzatoktól közfeladatok átvállalása, szolgáltató, foglalkoztatás 
élénkít! szerep – képesek-e megfelelni. Célunk az volt, hogy megértsük azokat a 
tényez!ket, amelyek segítik, vagy késleltetik a szektor fejl!dését a vizsgált területeken. Az 
elemzéskor igyekeztünk a kérd!íves vizsgálat során feltárt információkat bemutatni, 
kerestük azokat az összefüggéseket, amelyek a feltárt tényeket magyarázhatják.  
 
FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 
! A vizsgálatban részt vev! cseh, lett, lengyel, magyar és német városok valamennyien 

példái a rendszerváltás után átalakuló társadalmaknak, amelyek különböz!ségei ellenére 
(országos és regionális szerep"ek, lakosság aránya) hasonló intézményi és mentális 
mintákkal és hagyományokkal rendelkeznek, ezért azt feltételeztük, hogy a kulturális 
célú nonprofit szervezetek helyzetében, fejl!désében hasonlóságokat tapasztalhatunk. A 
történeti, strukturális egyezések ellenére a vizsgálatban részt vev! városokban a 
nonprofit szektor jelent!s, az adott országra jellemz! eltérést mutat (m"ködési keretek, 
tevékenységek, bevételi nagyság, foglalkoztatási típusok). A német kutatásvezet!k a 
keletnémet szervezetek kedvez!bb helyzetét (anyagi, foglalkoztatási) feltételezték az 
egyesítés utáni anyagi támogatás, m"ködéshez szükséges tanácsok, jogi keretek gyors 
kialakítása miatt, azonban ez nem igazolódott, jelent!s különbséget nem tapasztaltunk a 
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keletnémet szervezetek javára. A saját elképzelésünk, amely szerint 10 év a változások 
szempontjából rövid id! a kedvez!bb helyzet kialakulására, nagy eltérésekre nem 
számíthatunk, igazolódott. 

! Seifert (1996) feltételezte, hogy a II. világháború el!tti szervezeti minták, önkéntes 
hagyományok már nem jelennek meg markánsan a kulturális szervezetek körében a 
kelet-közép-európai országokban. Az egyesítés után a keletnémet harmadik szektort 
vizsgálók kétféle, ellentétes néz!pontot alakítottak ki. Az egyik szerint Kelet-
Németországban a harmadik szektor a civil társadalom kifejez!dése, a demokratikus 
folyamatokban gyökerezik, egyre aktívabb társadalmi részvételen alapul. A másik 
vélemény szerint Németország keleti részében a harmadik szektor a nyugatnémet 
nonprofit szektor kiterjedése. Ebben az úgynevezett békés gyarmatosítási folyamatban 
nyugatnémet mintára szervezeti egységek jöttek létre anélkül, hogy beágyazódtak volna 
a helyi társadalomba (Anheier – Priller – Zimmer, 2000). Mind Seifert, mind Anheierék 
megállapításának második része megd!lt. A vizsgálatunkban a szervezetek 
jogel!deinek feltárásával vizsgáltuk ezt a kérdést. Az újralapított szervezetek száma 
valóban nem volt magas Debrecenben (a debreceni szervezetek – kett! kivételével – új 
alapításúak, még ha az a ’80-as években történt is). Azonban épp a keletnémet városok 
szervezetei, valamint a prágai szervezetek között jelent!s arányban vannak újraalapított 
szervezetek, amelyek a korábbi szervezetek hagyományait viszik tovább, és ez épp a 
társadalmi beágyazottságra enged következtetni, hisz több évtizednyi tiltás sem tudta a 
szervezeti mintákat megsemmisíteni. 

! Németországban, Csehországban és Magyarországon a jogi keretek már rögzítettek. 
Lengyelországban és Lettországban még részben hiányzik a részletes jogi szabályozás 
és/vagy ennek gyakorlati megvalósítása. Ez kihat a szektor fejlettségére, Lengyelországban a 
szervezetek száma kevesebb mint fele a Magyarországon bejegyzett szervezeteknek, 
Rigában pedig sok esetben annak ellenére, hogy évek óta közösségként m"ködnek egy-egy 
kulturális intézmény berkein belül informális csoportok, nem intézményesültek. A jogi 
feltételek változásának hatását tapasztalhattuk a debreceni szervezetek esetében. A jogi 
szabályozás alapítványokat támogató hatásai révén a ’90-es évek elején az alapítványok 
létrehozása volt a meghatározó. Amint változott a szabályozás kiegyenlít!dés tapasztalható a 
szervezeti formák tekintetében. 

! A nonprofit szektor területén a kultúra és szabadid!s szervezetek aránya domináns a 
kelet-közép-európai országokat tekintve, mint a nemzetközi kutatások országok közötti 
összehasonlításánál is láthattuk, ennek hátterében a folytonosságot vélik a kutatók 
felfedezni. Ezt az el!feltevést részben igazolta a felmérés, a prágai és valamelyest a 
debreceni szervezeteknél tapasztalhattuk a ’89 el!tt alapított szervezetek magasabb 
arányát. Az azonban a vizsgált szervezetekr!l elmondható, hogy közel háromnegyedük 
1995 el!tt megalakult, tehát arányaiban a ’90-es évek elején a szervezetalapítás igen 
dinamikus volt. 

! Mind a nemzetközi kutatások (Schuster, 1985; DiMaggio, 1986), mind a hazai 
kutatások (Kuti, 1999; Harsányi – Kovács, 2002) a nonprofit szervezetek legmagasabb 
arányát a kulturális ágazatok (m"vészetek; hírközlés, tömegkommunikáció; kulturális 
örökség meg!rzése, közm"vel!dés; többcélú és egyéb kulturális tevékenység) között a 
m"vészeten belül tartják hangsúlyosnak. Ezt az el!feltevést igazolta vizsgálatunk, a 
vizsgált szervezetek több mint fele a m"vészeti területet nevezte meg f! tevékenységi 
területeként. Városonként vannak különbségek, itt Görlitz közm"vel!dési és kulturális 
örökség meg!rzési tevékenységére gondolhatunk, valamint a rigai szervezetek körében 
a csaknem kizárólagos m"vészeti szervezeti arányra. 

! A mintánkban a domináns jogi forma az egyesület. Emellett kizárólag az 
alapítványoknak van említésre méltó szerepük. Bonyolult alapítási procedúrával és csak 
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elegend! alapt!kével létrehozható formák, mint a közhasznú társaságok elenyész! 
számban találhatók a mintában. Így ez azt az el!feltevésünket is megdönteni látszik, 
hogy a vizsgálatban részt vev! városokban elkezd!dött volna egy olyan folyamat, 
amelyben az önkormányzatok feladatköröket magánkézbe (piaci vagy nonprofit) adnak 
át, közalapítványokat, közhasznú társaságokat alapítanak, amely révén az állam 
közvetetten kivonulna a kultúra területér!l. 

! A szociális gazdaság koncepció keretében építenek a nonprofit szektorra, amely új 
foglalkoztatási megoldásokat alakít ki. Els!sorban a házkörüli és személyi, a szociális 
és környezetvédelmi szolgáltatások, valamint a kultúra, a sport és a média területén 
tartják a nonprofit szervezeteket alkalmasnak a foglalkoztatás b!vítésére. 
Németországban vizsgálták, hogy a 90-es évek második felében a nonprofit szervezetek 
milyen foglalkoztatási potenciált képviselnek. Priller – Zimmer – Anheier (1999) által 
végzett 2400 nonprofit szervezetet érint! kérd!íves vizsgálat alapján azt állapították 
meg, hogy a kultúra területén a szerz!déses alkalmazás és az önkéntes munka a 
legjellemz!bb. Olykor legalább középtávon sikerül munkahelyet teremteni. 
Németországban különböz! támogató programokkal ösztönzik a nonprofit 
szervezeteket a foglalkoztatásra. Az egyesítés után a nyugatról kapott anyagi juttatások, 
valamint a jogrendszer gyors, már meglév!, jól m"köd! minta szerinti átalakítása a 
kelet-német átmeneti folyamatok számára – más egykor a szovjet fennhatóság alá 
tartozó országgal összehasonlítva – kedvez!bb helyzetet teremtettek. Azt feltételeztük, 
hogy a német szervezetek kedvez!bb helyzetben vannak a foglalkoztatást illet!en. 
Az európai foglalkoztatáspolitikai elvárások nem igazolódtak, ezzel szemben Prillerék 
(Priller – Zimmer – Anheier, 1999) azon eredményei, amely szerint a szerz!déses 
foglalkoztatás és az önkéntes munka a jellemz! a vizsgált szervezetekre, igazolódott. A 
kutatási eredmények alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a vizsgált nonprofit 
szervezetek új munkahelyeket csak elvétve teremtenek. A vizsgált szervezetek 
foglalkoztatási viszonyai és munkahelyeinek meg!rzése eltér!ek. Míg a debreceni és 
krakkói nonprofit szektorbeli tartós foglalkoztatás inkább kivételt jelentenek, Rigában 
ez a gyakorlat (az összes szervezet 88%-a). Prágában (51%), Drezdában (32%), 
Görlitzben (23%) és Weimarban (20%) is többé-kevésbé jellemz! a tartós 
foglalkoztatás. A támogatott foglalkoztatási programok, a kiinduló feltételezésünk 
ellenére, nem játszanak dönt! szerepet a szektorban, a vizsgálatban szerepl! keletnémet 
városok szervezetei csak sz"ken, a debreceni és a prágai szervezetek csekély mértékben 
vagy egyáltalán nem (krakkói és rigai) jellemz!ek.  

! A vizsgálatban részt vev! városokban sokszín" szervezetrendszert találtunk jelent!s 
teljesítményekkel, de nem t!keer!sen, így a szolgáltatások átvállalásában 
megnyilvánuló szerep, a foglalkoztatási potenciál növekedése, az állami feladatok 
átvállalásának tömeges megjelenése nem várható, ha nem változik meg a szervezetekre 
vonatkozó finanszírozási politika (projektfinaszírozás helyett/mellett m"ködési 
támogatás). A kutatásunk továbbfejlesztésének, továbbvitelének több útját is látjuk, a 
debreceni kulturális szervezetek újbóli megkeresése és lekérdezése számos felmerült 
kérdésünkre választ adhatna. Így például, hogy a saját helyzetüket pozitívnak ítél! 
szervezetek valós helyzetüket tükrözték-e, a megkérdezett szervezetek közül hány 
tudott azóta is tevékeny maradni, a vázolt környezet mennyire teszi lehet!vé a 
fenntarthatóságot. Továbbá, hogy az Európai Uniós csatlakozás által megjelent 
pluszforrások elérhet!vé váltak-e a szervezetek számára, a foglalkoztatási helyzet 
ezáltal javult-e? A 2004-t!l elérhet! Nemzeti Civil Alapprogram m"ködési célú 
pályázatai a szervezetek m"ködésében hoztak-e érezhet! változást? A vizsgálatba 
bevont többi ország esetében is fennállnak ezek, és hasonló kérdések. 
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