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A motiváció problémaköre a szervezet működtetésének egyik legbonyolultabb és 

legkényesebb eleme. Bár e témakörben is már több nagy jelentőségű elmélet és modell 

látott napvilágot, nem lehet egyik alkalmazásával kapcsolatban sem teljes mértékű 

eredményességet garantálni. Ennek oka a külső környezet és a belső szervezeti kultúra 

hatásainak összessége, továbbá - ami ha lehet, még fontosabb - a szervezeti tagok egyéni 

jellemvonásai, preferenciái. 

E dolgozatban bemutatom a magyar civil és nonprofit szervezetekben ténykedők 

motivációs forrásait, a külső és belső hatások által gerjesztett motivációs zavarokat, 

továbbá – ahol ez lehetséges – a korrekciós lehetőségeket. A dolgozat első részében a 

citálható elméletirodalom sarokköveit mutatom be. A második rész során vonom be a 

primer kutatási eredményeket, melyek alapvetően négy elemre épülnek: 

 2009. második felében, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-nél töltött szakmai 

gyakorlati munkám során végzett interjú jellegű beszélgetések és a szervezeti 

működésre irányuló megfigyelés eredményei. 

 A Rákóczi Szövetség Soproni Helyi Szervezetének, mint civil szervezetnek elnökeként 

szerzett működtetési, vezetési tapasztalatok. (2006-2008 között a helyi szervezet 

ifjúsági tagozatának elnöki tisztségét, 2008 óta a felnőtt tagozat elnöki tisztségét töltöm 

be.) 

 Az elmúlt években végzett, különböző civil szervezetek működésének megfigyeléséből 

és a tagokkal végzett interjú jellegű beszélgetésekből leszűrhető következtetések. 

 A személyes tapasztalatok és a megfigyelés útján szerzett adatok, eredmények 

igazságtartalmának, objektivitásának vizsgálata, tesztelése országos méretű kérdőíves 

kutatással. 

A dolgozattal a célom a figyelem ráirányítása a magyarországi nonprofit és civil 

szervezetek hasznosságára, továbbá arra a tényre, hogy kiterjedtebb tudományos 

kutatásokkal és eredményekkel könnyebben kezelhetővé válnának ezek gyakorlati 

motivációs problémái. 
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ELŐSZÓ 

Szakdolgozatom alapját az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) 2010. 

évi kari fordulóján „Általános gazdaságtudomány” szekcióban 2. helyezést elért, a 2011. 

évi országos fordulóra kvalifikált dolgozatom adja. E munka lényegi átdolgozását, 

javítását, bővítését végzem el újabb kutatási eredményeim, továbbá OTDK konzulensem, 

Dr. Farkas Ferencné, kari írásbeli értékelőm, Dr. Lóránd Balázs és OTDK írásbeli 

értékelőim, Dr. Végh Katalin (KJF) és Dr. Horváth Zoltán (SZIE-GTK) megfogalmazott 

kritikái, javaslatai alapján. 

Köszönetemet fejezem ki szakdolgozati témavezetőmnek, Dr. Farkas Ferencné docens 

asszonynak és a nonprofit szektort érintő tudományterület szakemberének, Dr. Farkas 

Ferenc professzor úrnak a kutatás során nyújtott segítségért!  

Továbbá köszönettel tartozom a Nonprofit Információs és Oktató Központnak (NIOK), 

illetve személy szerint a szervezet munkatársának, Dávid Júliának, aki a kutatáshoz 

kapcsolódó kérdőív terjesztésében nagy segítségemre volt azzal, hogy a NIOK 

elektronikus adatbázisán keresztül számtalan nonprofit és civil szervezeti dolgozóhoz 

juttatta el azt országosan. 

 

BEVEZETŐ 

A motiváció, a motiválás és motiváltság problémaköre a szervezet működtetésének egyik 

legbonyolultabb és legkényesebb eleme. Bár e témakörben is már több nagy jelentőséggel 

bíró elmélet és modell látott napvilágot, nem lehet egyik alkalmazásával kapcsolatban sem 

teljes mértékű eredményességet garantálni. Ennek oka egyértelműen a külső környezet és 

a belső szervezeti kultúra hatásainak összessége, továbbá – ami ha lehet, még fontosabb – 

a szervezet tagjainak egyéni jellemvonásai, preferenciái. 

A magas fokú bizonytalanság ellenére elmondható, hogy a piaci versenyben résztvevő, 

üzleti, profitorientált szervezetek esetében a szervezet vezetőinek mégis relatíve könnyebb 

a helyzetük a szervezeti tagok ösztönzése tekintetében. Hiszen kezükben van egy nagyon 

hathatós, pénzalapú motivátor-rendszer. A szervezeti tagokra nagy hatást lehet gyakorolni 

bérezésük, illetve a bérezésen felül álló jutalmazási rendszer pozitív, vagy negatív 

elmozgatásával. Ez esetben tehát a motivációs problémák, elhajlások a pénzalapú 
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módszerek alkalmazásával hatékonyabban kezelhetők, ebből következően a nem 

pénzalapú motivátorok másodvonalas eszközökké válhatnak.   

Nem úgy a nonprofit és civil szervezetek esetében. Előtérbe helyezném, hogy a nonprofit 

és a civil szervezetek között is szükséges különbséget tenni –, amit meg is teszek majd az 

alábbiakban –, de bevezetésként most elégedjünk meg annyival, hogy a nonprofit és a 

civil szervezetek esetében csak kevéssé, vagy egyáltalán nem használhatóak a pénzalapú 

ösztönzési módszerek a motivációs problémák orvoslására. Ennek okai mindkét szervezeti 

forma esetében többek között a jogszabályi megkötések, melyek a szervezeti formák jogi 

definiálásában rejlenek. Tehát ez esetekben a motivátor eszköztár szükségszerűen 

eltolódik a nem pénzalapú módszerek felé. 

E dolgozat keretei között bemutatom a civil és nonprofit szervezetekben ténykedők 

motivációs forrásait, a külső és belső hatások által gerjesztett motivációs problémákat, 

zavarokat, továbbá – ahol ez lehetséges – a korrekciós lehetőségeket. Álláspontom szerint 

e problémakörrel – és egyáltalán a nonprofit és civil szervezetek közgazdasági szemléletű 

vizsgálatával – érdemes és szükséges foglalkozni. Hiszen annak ellenére, hogy 

tudományos kutatások ritkán irányulnak e szervezeti formák tanulmányozására – bár 

kétségkívül mára már fellelhető a témához kötődő, folyamatosan bővülő szakirodalom –, e 

szervezetek lényeges szereplői a társadalomnak és a gazdaságnak, legyen szó a legtöbb 

országról, így Magyarországról is. 

Az elemzés során primer és szekunder kutatási eredményeket is felmutatok. A dolgozat 

első részében a citálható elméletirodalom sarokköveit mutatom be. A második rész során 

vonom be a primer kutatási eredményeket, melyek alapvetően négy elemre épülnek: 

 2009. második felében, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-nél töltött szakmai 

gyakorlati munkám során végzett mélyinterjú jellegű beszélgetések és a szervezeti 

működésre irányuló megfigyelés eredményei. 

 A Rákóczi Szövetség Soproni Helyi Szervezetének, mint civil szervezetnek elnökeként 

szerzett működtetési, vezetési tapasztalatok. (2006-2008 között a helyi szervezet 

ifjúsági tagozatának elnöki tisztségét, 2008 óta a felnőtt tagozat elnöki tisztségét töltöm 

be.) 

 Az elmúlt években végzett, különböző civil szervezetek működésének megfigyeléséből 

és a tagokkal végzett interjú jellegű beszélgetésből leszűrhető következtetések. 
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 A személyes tapasztalatok és a megfigyelés útján szerzett adatok, eredmények 

igazságtartalmának, objektivitásának vizsgálata, tesztelése országos méretű kérdőíves 

kutatással. 

A kutatás során felhasznált módszerekről, módszertanról, továbbá a kutatás jellemzőiről 

külön fejezetben értekezem. 

Írásom felépítése szerint első ízben a nonprofit illetve civil szervezetet definiálom, majd 

pedig a motiváció jelenségét határozom meg külön-külön fejezetekben, szekunder kutatási 

eredmények felvonultatásával, majd pedig a kapott eredmények tükrében szinkronizálom 

a két témakört. Végül a primer kutatási eredmények felhasználásával vonom le a 

konzekvenciákat a felvetett problémakör tekintetében. 

A dolgozattal a célom a figyelem ráirányítása a magyarországi nonprofit és civil 

szervezetek jelentőségére, hasznosságára, továbbá arra a tényre, hogy kiterjedtebb 

tudományos kutatásokkal és eredményekkel könnyebben kezelhetővé válnának ezek 

gyakorlati motivációs problémái. Így hatékonyabb működés lenne elérhető ezeknél, az idő 

előrehaladtával egyre jelentősebbé váló, főként a társadalmi felelősségvállalás és szociális 

érzékenység jegyében megalakult szervezeteknél. 
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1. FEJEZET 

CIVIL ÉS NONPROFIT SZERVEZETEK DEFINIÁLÁSA 

1.1 A meghatározás és nehézségei 

A vizsgálódás kezdetén mindenképpen szükséges meghatározni, mit értünk civil és 

nonprofit szervezet megnevezés alatt. Ám a definiálás korántsem egyszerű. Kijelenthető, 

hogy az amúgy is kis mennyiségű közgazdasági szemléletű szakirodalom nem tud 

felmutatni olyan definíciót, amelyben a szakemberek többsége egyet tudna érteni. Sőt, az 

elérhető definíciók legtöbbje nem is azt írja le, hogy valójában mi a civil és/vagy nonprofit 

szervezet, hanem azokat az ismérveket gyűjti össze, amelyek megkülönböztetik e 

szervezeteket a piaci szektortól és a kormányzati szektortól. 

Álljon itt szemléltetésképpen egy meglehetősen szimpatikus, valóság közeli definíció; 

Pavluska Valéria nonprofit szektorra (más néven harmadik szektor) vonatkozó 

meghatározása:  

„Elsődlegesen a társadalom egészének, vagy kisebb csoportjának közös 

szükségletét alapvetően profitszerzési cél nélkül kielégítő autonóm szervezetek 

összessége.” [PAVLUSKA, 1999 pp. 21.]  

Kuti Éva felsorolja azokat a jellemvonásokat, amelyek körvonalazzák (vagy inkább 

megkülönböztetik környezetüktől) a nonprofit szervezeteket: 

„A profitszétosztás tilalma. … Működési autonómia és szervezeti elkülönülés a 

kormányzati szektortól. … Intézményesültség, önálló jogi személyiség. … 

Önkéntesség, öntevékenység, jótékonyság, civil kezdeményezések. … A 

pártpolitikai tevékenység kizárása. … Az egyházi szervezetben zajló hitéleti 

tevékenység kizárása.” [KUTI, 1998 pp. 14.-15.] 

Kuti Éva definíciójához hasonlatos Lester M. Salamon és Helmut K. Anheier definíciója, 

akik szintén a jellemvonások felsorolására helyezik a hangsúlyt. 

„Intézményesültség, … kormánytól való függetlenség, … a profitszétosztás tilalma, 

… saját vezetőség, … önkéntesség, öntevékenység” [SALAMON-ANHEIER, 1999] 

Természetesen ezek a definíciók egy elméleti és ideális állapotban lévő nonprofit szektort 

határoznak meg, amely mereven és jól észrevehetően elhatárolható a környezetétől. Éppen 
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ezért, a valóság perspektívájából vizsgálva őket sok kritika fogalmazható meg velük 

kapcsolatban.  

Felvethető az autonómia, a kormányzati szektortól való elkülönülés valóságosságának 

aggálya, annak tudatában, hogy Magyarországon e szervezetek legtöbbje állami 

pályázatokon nyeri működési költségei fedezetének nagy részét, s mivel a gyakorlatban a 

pályázati elbírálásokhoz nagyon erős érdekek és emiatt lobbi-tevékenységek is kötődnek, 

a teljes függetlenség megkérdőjelezhető.  Ugyanezen kétség felvethető a forprofit 

cégekkel kötött támogatási szerződések nyomán kialakuló esetleges függőség, 

befolyásoltság összefüggésében is.  

Ezt az anomáliát Bálint Dénes – Fülöp Sándor nyomán [FÜLÖP, 2002] – igyekszik 

feloldani [BÁLINT, 2009], úgy, hogy átlép a különböző szektorok karakteres 

elválasztásának paradigmáján és a szektorok határterületeire ütközőket, köztes szervezeti 

formákat határoz meg a következő módon:  

 A nonprofit-állami szervezetek metszetébe olyan közalapítványok, köztestületek 

tartoznak a besorolási szabály szerint, amelyek állami befolyásoltság alatt vannak, 

illetve funkcióik erősen közszolgáltató jellegűek. 

 A civil-üzleti szervezetek szférájában többek között a kamarákat és az 

iparszövetségeket fedezhetjük fel. Olyan szervezetek tartoznak tehát ide, amelyek a 

civil tengelyhez állnak közel, de üzleti megfontolásból jöttek létre. A leggyakoribb 

alapítási ok a civil emberek, közösségek érdekvédelme az üzleti mechanizmusok során. 

Ezzel a finomító megoldással Fülöp, majd Bálint némiképp enyhíti a problémát, ám 

érezhetően nem oldja meg teljesen. (Vehetjük példának az egyházak esetét, amelyek a 

nonprofit-állami szektorba vannak besorolva – a szerzők magyarázatként a funkciót és a 

működés finanszírozását jelölik meg, de érezhető, hogy ez a két tényező nem elegendő 

ahhoz, hogy a nonprofit-állami csoportba kerüljön.)  

1.2 Különbségek a civil és nonprofit szervezetek között 

Az önkéntesség, öntevékenység, jótékonyság és civil kezdeményezés, mint sarokkő 

beépítése egy nonprofit definícióba véleményem szerint ugyancsak aggályos. Azért 

kezelem lehetőség szerint külön a civil és a nonprofit szervezeteket ebben az írásban (is), 

mert éreztetni szeretném, hogy a két kifejezés nem feltétlenül fedi egymást.  
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A fellelt szakirodalom több strukturáló modell található, amelyek a három szektor (állam, 

üzleti, nonprofit) egymáshoz való viszonyát hivatott magyarázni, bemutatni. Ám a 

nonprofit szektor belső strukturálása még igencsak hiányosan jelenik meg, illetve a 

legtöbb helyen egyáltalán nem található.  

Ezért ehelyütt bemutatom az érezhető különbséget a nonprofit és a civil forma között. 

Álláspontom szerint a nonprofit szervezetek halmazában a civil szervezetek részhalmazt 

alkotnak. Tehát a civil szervezetekre igazak a nonprofit jellemzők, a civil szervezeti 

jellemzők némelyikét viszont nem szabad kiterjeszteni a teljes nonprofit halmazra. Ilyen 

például az önkéntesség kérdése is. 

Ilyenformán kijelenthető az, hogy az előbb bemutatott definíciók közül a Pavluska-féle 

meghatározás a teljes nonprofit szférára igaz, a Kuti-féle meghatározás pedig inkább a 

civil szervezetekre, mint a nonprofit szféra egy részcsoportjára. 

Alapvető megkülönböztető tulajdonsága a civil szervezeteknek az, hogy tagjai nem 

részesülnek semmilyen juttatásban az elvégzett munka fejében, üzletszerű tevékenységet 

csak nagyon ritkán végeznek, és az ebből származó pénzt egyből a szervezeti működésre 

fordítják. Ezeknél a szervezeteknél gyakran általános a pénzhiány, és nagyon erős 

összetartásra, továbbá jól meghatározott célra épül a szervezeti kultúra.  

Ezzel szemben a nonprofit szféra többi tagja gyakran végez üzletszerű tevékenységet, bár 

a bevételt ez esetben is azonnal a működésre fordítják. Fontos azonban megjegyezni, hogy 

az elvégzett munka itt már gyakran javadalmazással jár együtt, egészen konkrétan a 

munkát végzők valóságos főállású munkahelyet kapnak ezeknél a szervezeteknél, 

hagyományos értelemben vett munkabérrel. Tehát itt már a motiváló erő elsősorban nem 

biztosan a szervezeti cél, hanem inkább a fizetség.  

1.3 Különbségek a forprofit és a civil/nonprofit szervezetek között 

Egy, az előbbinél jóval gyakrabban vizsgált elem a forprofit és a nonprofit szervezetek 

közti különbség. Itt szintén Bálint Dénesre kell hivatkoznom, aki a fellelhető irodalmak 

közül legsokrétűbben keresi a különbségeket a két szektor között [BÁLINT, 2009]. E 

vizsgálati anyagra támaszkodva összesen hét perspektíván keresztül mutatom ki a nevezett 

eltéréseket.  
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 A cél már önmagában meghatározza – legalábbis nagyvonalakban – egy szervezet 

felépítését, működését. Esetünkben a fő célkitűzések közti eltérés az első és 

legfontosabb differencia. A forprofit és a nonprofit szervezetek közti, 

célmeghatározásban található különbség szignifikáns.   

A forprofit szervezetek esetén a kitűzött elsődleges cél nem más, mint a befektetett 

tőke hozamának biztosítása, a profitmaximalizálás. E célnak van alárendelve minden 

más törekvés egy reálisan működő forprofit szervezet esetén. Ezzel szemben a 

nonprofit szervezet a financiális célok helyett nem anyagi természetű elemeket tesz 

tevékenysége céljává. Általánosságban elmondható, hogy a nonprofit szervezetek célja 

elsősorban olyan szolgáltatás (ritkábban tárgyi termék) juttatása a tagok, illetve 

szélesebb közönség részére, amelyek specifikus, az üzleti szektor által ki nem elégített 

szükségleteket szolgálnak ki. E szolgáltatások nagy része az oktatás, kultúra, 

egészségügy továbbá ember-, állat- és természetvédelem területére sorolható.   

 A vevőkör kérdése is különbségeket ad a két szervezeti berendezkedés között. A 

forprofit, üzleti szervezetek esetében a kereslet és a kínálat élesen elkülöníthető. A 

kínálat birtokában áll egy bizonyos termék, amellyel igyekszik lefedni a piaci 

igényeket, a kereslet egészét. A nonprofit szervezetek esetében a kereslet és kínálat 

nem válaszható el ilyen egyértelműen egymástól. A nonprofit szférában ugyanis 

gyakran a szolgáltatás nyújtója és élvezője gyakran ugyanaz a közösség. Ez különösen 

igaz a civil alszektor esetében. 

 A döntési helyzet is egy fontos elem a differenciálási vizsgálatban. A forprofit 

szervezetek döntés-előkészítési és döntési folyamataiban jobbára külső tényezők hatása 

jelenik meg szignifikánsan. Ilyenek például a piaci kereslet alakulása, a versenytársak 

helyzete, a jogszabályok, a természeti és társadalmi igények és feltételek, etc. Az e 

tényezők által kialakított nagyon szűk mezsgyén bontakozhat csak ki a szervezet belső 

igénye, természetesen már deformáltan, csonkoltan a külső hatások erős 

szabályozóereje miatt.   

Ezzel szemben a nonprofit szervezetek esetében, minél erősebb a civil jelleg, annál 

jobban érvényesül a döntéshozatalban a tagok, a közösség akarata és 

preferenciarendszere. A harmadik szektor esetében erőteljes külső hatásként mindössze 

a jogszabályi keret és a pályázati eredmények illetve magánszemélyek támogatásából 

kialakuló költségvetési lehetőségek jelennek meg. Tehát itt is megvalósulnak a külső 

hatások által állított korlátok, ám lényegesen nagyobb teret hagynak a szervezet tagjai 
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elképzeléseinek, s ezáltal általánosságban kijelenthető, hogy a harmadik szektorban a 

döntés-előkészítési és döntési folyamatok során elsődlegesen a belső elképzelések 

hatnak, s a külső, korlátszabó erők relatíve gyengébb hatásfokkal működnek.  

 Az előállított javak (gyártott termékek vagy nyújtott szolgáltatások) nézőpontjából is 

érdemes vizsgálódni. Ebben az esetben elmondható, hogy a forprofit szervezetek 

magánjavakat állítanak elő, melyekhez ideális esetben kizárólagosan piaci, üzleti 

keretek között lehet hozzájutni, meghatározott áron. A megvásárolt jószág előnyeit a 

vásárló vagy vásárlók csoportja élvezheti, de aki nem hozott anyagi vagy anyagira 

konvertálható áldozatot a jószágért, az a birtokosi körön kívül esik, és nem élvezheti a 

jószág nyújtotta előnyöket.   

A nonprofit szektorban előállított javak jellegüket tekintve közjavaknak minősülnek. 

Ezeket az érintett közösség (akár a szervezet tagsága, akár a teljes társadalom) tagjai 

egyénileg, vagy kollektíve is élvezhetik. Az egyéni használat (pl. egészségügyi jószág) 

ideális esetben nem zárja ki a közjószág megnevezést, hiszen attól még hogy egy adott 

egyén kiélvezheti előnyeit, elvileg nem gátol meg egy másik egyént, hogy ugyanazon 

jószág ugyanazon előnyeit pontosan ugyanolyan fokon élvezze ki.  

Kijelenthető, hogy direkt módon a forprofit szervezetek által kínált javakért az árnak 

megfelelő anyagi tételt kell fizetni, míg a nonprofit szervezetek esetében ez nem direkt 

módon történik. Emiatt gyakorta megszületik az a hibás következtetés, hogy a 

nonprofit javak ingyen elérhetőek. Hogy ez mennyire nem így van, az a következő 

vizsgálati pontból kiderül. 

 Ötödik elemként a működés egyik legfontosabb erőforrása, a pénztőke szempontjából 

vizsgáljuk a két szektort. A forprofit szervezeteknél ez egyértelműen a megtakarítások 

és a profit szervezeti működésbe visszaforgatott részének összessége. Kézenfekvő, 

hogy általános esetben a szervezet alapításakor a korábbi megtakarítások mértéke 

100%, míg a profit 0%. Ez az arány egy ideális, sikeresen működő, megtérülő 

szervezet esetén fokozatosan megfordul. A korábbi megtakarítások szervezetbe való 

invesztálása csökken, míg a profit, így a profit szervezetbe visszahelyezett hányada 

növekszik. Egy szervezet financiális perspektívából akkor mondható hosszú távon 

sikeresnek, ha sikerül elérni tevékenysége során, hogy a profit bizonyos (egyre kisebb) 

hányada 100%-osan fedezze a szervezet működési költségeit.   

A nonprofit szektor lényegesen máshogy működik a pénztőke szempontjából is. 

Alapvetően négy bevételi forrás nevezhető meg: tagdíj, adomány/támogatás, pályázati 
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forrás és az üzletszerű tevékenységből származó jövedelem. A tagdíj a belső tagok 

hozzájárulása, az előbbi fogalomkészlettel élve talán az invesztált külső 

megtakarításoknak lehet megfeleltetni. Ha így hasonlítjuk össze a két szervezeti 

formát, észrevehetjük, hogy a nonprofit szektorban az alapítók és tagok által 

megálmodott szervezet felállításához és működtetéséhez ideális esetben nagyon kevés 

magántőke kell – igaz még ennél is kevesebbet, azaz semmit nem vehetnek ki a 

szervezetből hosszú távon sem. Az adományok, illetve támogatások külső 

magánszemélyektől vagy üzleti szervezetektől érkezhetnek a szervezetbe. A pályázati 

úton szerezhető források az önkormányzati, állami vagy konföderatív (pl. EU) 

egységektől elnyerhető pénzeket jelentik. Ezek ritkán általános működésre, gyakrabban 

egy-egy adott projektre nyerhetők el.   

Itt érezhető, hogy a pénzforrások biztosítása mellett a másik fontos financiális jellegű 

eltérés a két szektor között: A forprofit szektor szervezetei önmaguk egészét tartják 

fent, dinamikusan, párhuzamos feladatvégzéssel. Míg a nonprofit szektor szervezetei 

gyakran projektszerűen működnek, tehát egymás után végzik a projekteket, nincs 

párhuzamosság. Gyakori az egyes projektek közti megpihenés, a szervezet anyagi és a 

tagok szellemi erőgyűjtése a következő projekt megkezdéséig.  

A következőkben feltárom, hogy milyen módon fizeti meg az állampolgár a direkte 

ingyenesnek tűnő nonprofit javakat. (Tegyük fel, hogy a felhasználó direkte nem 

adományoz.) Két irányból folyhat pénz ez esetben a nonprofit szervezethez jószág 

előállítására. Amennyiben piaci cég ad támogatást a nonprofit szervezetnek, akkor azt a 

tiszta profitjának egy részéből teszi. Ennek egyenes folyománya, hogy vagy egyes 

szervezetfejlesztési, versenyképességi tényezők fejlesztése marad el, mely hosszú 

távon nehézségeket okozhat a szervezetnek és dolgozóinak, vagy egyenesen a dolgozói 

többletjuttatások mértéke csökken, esetleg szűnik meg. Amennyiben a nonprofit 

szervezet pályázati úton nyer pénztőkét valamely tervének megvalósításához, 

egyértelműen az adott szervezet hatásköre alá tartozó terület (önkormányzat esetében a 

város/kistérség, kormányzat esetén az ország, államszövetség esetén a tagországok) 

állampolgárainak adóforintjaiból összeállított pénzösszeget nyeri el. Tehát elmondható, 

hogy ha direkte nem is, indirekt módon az egyén megfizeti az általa igénybe vett 

nonprofit jószágot is. 

 A munkafaktor tekintetében Bálint Dénessel ellentétben nem csupán a forprofit és 

nonprofit szervezetek között tennék különbséget. Sőt, kisebb különbséget tennék a 
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forprofit és a nonprofit foglalkoztatási jellemzők között, mint a civil szervezetek és a 

nonprofit szektor egyéb szervezetei között e tekintetben. Egyértelmű, hogy a forprofit 

cégek esetében alkalmi, részmunkaidős illetve teljes munkaidős foglalkoztatás esete 

állhat fenn. Véleményem szerint a részmunkaidős, de még a teljes munkaidős 

bejelentett munkavállaló is gyakori az olyan nonprofit szervezeteknél, amelyek kívül 

esnek a civil részcsoporton. A civil jellegű nonprofit szervezetek esetében viszont 

szinte teljes mértékben az önkéntesség a gyakori munkaforma, természetesen anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül – elfogadva azt, hogy létezik nem anyagi térítés is, mégpedig 

az adott munkáért a környezettől kapott mentális és spirituális többlet. Fontos 

megjegyezni, hogy egy-két „mamut civil szervezetet” (pl. a Rákóczi Szövetség Kárpát-

medence méretű hálózata) leszámítva – ahol az adminisztratív feladatok miatt 

foglalkoztatni kell főállású ügyintézőket – a tagok nem csak hogy nem fő- vagy 

mellékállású bejelentett dolgozók, hanem az önkéntességet minden esetben a polgári 

foglalkozásuk mellett végzik, úgy, hogy az a szabadidejük óráit, napjait veszi el. 

 Végül a hatékonyság, mint lényeges jellemző vizsgálata maradt. A forprofit 

szervezeteknél egyértelműen meghatározható és körvonalazható a hatékonyság 

mibenléte. A piaci térben való tevékenység, aktivitás és financiális eredményesség 

nagyrészt kvantitatív jellegű kimutatásai, mérőszámai határozzák meg egy üzleti 

szervezet hatékonyságának fokát. Nonprofit szervezet esetén szinte lehetetlen 

meghatározni a működési hatékonyságot, hiszen a legfontosabb tényező, az anyagi 

értelemben vett profitábilis működés ez esetben értelmét veszti. Ezen elemzés 

struktúráját adó gondolatok megfogalmazója, Bálint Dénes nem is merészkedik olyan 

messze, hogy nem anyagi tényezőket bevonjon a hatékonyság kimutatásának elemei 

közé. Véleményem szerint igenis lehet mérni egyfajta hatékonyságot. Természetesen 

nem a szervezet dinamikájában, mint ahogy a piaci cégeknél. A projektszerű nonprofit 

működés megköveteli a projektenkénti hatékonyságvizsgálatot. A hatékonyság alapja 

egyértelműen financiális, mégpedig hogy sikerült –e zéróra kihozni a projekt mérlegét. 

Nonprofit szervezetnél ez, tehát a többletbevételek nélküli teljes finanszírozás a 

financiális értelemben vett siker. Innentől kezdve pedig kvalitatív értékelési módszert 

alkalmazva, a stakeholderek feedbackjei, visszacsatolásai alapján lehet mérni az adott 

projekt hatékonyságát. Természetesen ez egy elég sok szubjektív elemet tartalmazó, 

vitatható mérőmódszer, de a mindennapi nonprofit gyakorlatban megtapasztalható, 

hogy a visszacsatolások megfelelő lefordítása helyes következtetéseket von maga után.   
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1.4 Jellemző nonprofit szervezeti formák, felépítések Magyarországon 

Az eddigiekben többé-kevésbé sikerült meghatározni a civil és nonprofit szervezetek 

mibenlétét és jobbára meghatároztam a többi szektortól való eltérést okozó elemeket. 

Továbbá egy perspektívából – önkéntesség, ill. javadalmazás kérdése – már egy rövidebb 

belső szegmentációt is végeztem a harmadik szektoron belül.  

Most egy sokkal bővebb belső felosztást végzek el a magyarországi harmadik szektor 

vonatkozásában, méghozzá egy nagyon lényeges nézőpontból, a honi gazdaságjog 

irányából. A szegmentumok kialakításához az Inspi-Ráció Egyesület civil szervezeti 

formákról kiadott rövid tanulmányát [ZALATNAY, 2006], ill. a Központi Statisztikai 

Hivatal – továbbiakban KSH – vonatkozó kimutatásait [KSH, 2010a] vettem alapul – ez 

utóbbira azért volt szükség, hogy az itt meghatározott, jogi értelemben vett klaszterek 

szinkronban álljanak a következő alfejezet, szintén KSH-ra épülő statisztikai táblázataival. 

A szegmentálás során tíz fő szervezeti forma jelenik meg, amelyekre a magyar nonprofit 

szektor épül a honi gazdaságjogi törvények alapján. E tíz formát mutatom be a 

továbbiakban. 

 Alapítvány: Ilyen szervezeti formában természetes és jogi személy is létrehozhat 

nonprofit szerveződést. Alapítványt közfeladat ellátása vagy valamely közcél elérése 

érdekében bárki létrehozhat, az alapításhoz és működtetéshez nem kell kormányzati 

vagy helyi önkormányzati beleegyezés. Jogi személyiséget birtokló alapítványok 

esetében a létrehozás feltételeiként szabottak a következők: tartós közcél szolgálata; 

alapító okirat; alapító tőke, mely elég a kezdeti cél eléréséhez; bírósági bejegyzés. 

Amennyiben a jogi személyiséggel bíró alapítvány bejegyzéskor mindezen 

kritériumoknak eleget tesz, a bejegyzés nem tagadható meg.  

 Közalapítvány: Lényegében alapítványi jelleggel jöhetnek létre, tehát közfeladat 

ellátása, vagy közcél elérése kell, hogy legyen a működés alapja. A különbség abban 

áll, hogy amíg az alapítványokat magánemberek, csoportosulások hozzák létre, a 

közalapítványok létrejötte alapvetően kormányzati, avagy önkormányzati indíttatásból 

valósul meg. Megszűnésük esetén a létrehozó állami/önkormányzati szervhez kerül 

vissza a szervezet vagyona. 

 Egyesület, egyéb társadalmi szervezet: Alapítványhoz hasonlóan egyesület (mint egyéb 

kategóriába tartozó társadalmi szervezet) alapításához sem szükséges kormányzati 
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vagy önkormányzati jóváhagyás, sőt egyesület szinte bármely célból alapítható – 

kivéve természetesen a törvények által tiltott területeket. Az egyesület gazdasági 

tevékenységet végezhet, amennyiben az nem veszélyezteti, és lehetőleg elősegíti a 

közfeladat ellátását, közcél elérését. Az alapítás feltételei a következők: legalább tíz 

alapító tag; alapszabály; ügyintéző- és képviselő szervek létrehozása; bírósági 

bejegyzés; adatváltozás jelentésének kötelezettsége. 

 Köztestület: Egyesület és köztestület között hasonló a differencia, mint alapítvány és 

közalapítvány között. Nevezetesen, a köztestület állami/önkormányzati befolyásra 

alakul meg, s működése felett erősebb az állami szektor kontrollja, mint egyesület 

esetében. A tagok nem egyéni elgondolásból, hanem – pl. szakmából adódóan – 

kötelező jelleggel válnak a köztestület tagjaivá, s e tagság jogokkal és 

kötelezettségekkel jár.  

 Szakszervezet, munkavállalói érdekképviselet: A szakszervezetek egy adott gazdasági 

szervezetnél dolgozó egyének egyesülése a közös érdekképviselet és érdekvédelem 

céljából. A törekvések a szervezetre értelmezett közjót, tehát a dolgozók adott 

pillanatban lehető legjobb munkavégzési körülményeit igyekeznek elérni (pl. 

technológiai fejlettség, higiénia, bérnövekedés, stb.). A szakszervezet alapításának is 

vannak szabályai, melyek legitimizálják az adott munkáscsoportot. Ezek a következők: 

Önkéntes létrehozás; saját, autonóm vezetés; törvényi előírások betartása 

célmegfogalmazás és működés esetében; tagnyilvántartás; tagság beszervezése csak a 

meghatározott és nyilvánosságra hozott cél érdekében. 

 Szakmai munkáltatói érdekképviselet: Míg munkavállalói érdekképviseletek a 

dolgozók valamely közös érdekeit védik, addig – analóg módon – a munkáltatói 

érdekképviseletek a munkáltatókat tömöríti közösségbe saját érdekeik együttes 

képviselete és védelme céljából. A munkavállalói szerveződések több csoportosulási 

elv szerint szerveződhetnek, melyeket az adott dolgozók azonos igényei generálnak. 

Ilyen módon alakulhat szakszervezet szakmai alapon, üzletági alapon, de akár vallási 

alapon is.  Munkáltatói érdekképviselet alapításakor nincs ilyen sok lehetőség. 

Rendszerint egy ismérv alapján lehetséges ilyen közösséget szervezni, ez pedig a 

szakmaiság. Az üzleti cégek szakmai közösségekbe tömörülnek, így védve a 

munkáltató üzleti érdekeit.  
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 Közhasznú társaság (2009. június 30-a után nonprofit gazdasági társaság): A 

közhasznú társaság, illetve a jelzett időpont után – s a szöveg további részében – 

nonprofit gazdasági társaság legfontosabb jellemzője, hogy olyan közhasznú 

tevékenységet rendszeresen végző, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely 

tevékenységét nyereség- és vagyonszerzés célja nélkül végzi, de üzletszerű gazdasági 

tevékenység végzésére jogosultsága van, amennyiben az elősegíti a közhasznúsági célt. 

Nonprofit gazdasági társaság bármelyik társasági formában működtethető. 

 Egyesülés: Nonprofit jelleggel létrejövő, egyfajta szervezeti „összeolvadás”, az 

összefogás hatékonysága nevében. A résztvevő szervezetek megtartják autonómiájuk 

legnagyobb részét, de az adott közös cél miatt létrejövő egyesülésért felelősséggel 

tartoznak, viszont annak előnyeit is élvezhetik. Az egyesülés tipikusan az 

érdekérvényesítés megerősítésére szolgál az azonos profilú szervezetek között. E forma 

megjelenhet a forprofit szektorban is.  

 Nonprofit intézmény: Idesorolja a jog azokat a szervezeteket, amelyek bírósági 

bejegyzéssel rendelkeznek, de mégsem illeszkednek az előző szervezeti formák 

semelyikéhez sem.  Tipikus példa az egyházak esete, amelyek a gazdaságjog szerint ide 

tartoznak, hiszen nonprofit jelleggel működnek, de az előző szervezeti formák egyikbe 

sem integrálhatók a szervezeti sajátosságok okán.  

 Jogi személyekkel nem rendelkező helyi közösségek: Ez a szervezeti forma illeszthető 

azokra a közösségekre, csoportosulásokra, amelyek bírósági bejegyzéssel és jogi 

személlyel nem rendelkeznek, de szerveződésük nemes céllal, a közjó érdekében jött 

létre, s mint értékes civil szervezetekkel, akár az önkormányzat/kormányzat, akár üzleti 

szervezetek, akár bejegyzett nonprofit szerveződések keresik a kapcsolatot. 

Idesorolhatók olyan közösségek, mint az erős közösségi érzéssel rendelkező 

lakóközösségek, vagy például a nyugdíjas klubok. De idesorolhatók a kisebb, 

regionális vallási vagy kulturális alapon szerveződő baráti körök is 

Ezzel végére értem egy lehetséges szegmentálási folyamatnak, amely elvégezhető a 

harmadik szektoron belül a szervezetek csoportosítása érdekében. A (gazdaság)jogi 

ismérvek mentén való szegmentálás azért is bizonyult megfelelő módszernek, mert 

önmagán túl mutatva a jogi sajátosságok kihangsúlyozásán túl bemutatta azt is, hogy 

melyik szervezeti formát döntően melyik társadalmi csoportok használják.  
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1.5 Nonprofit statisztikák Magyarországon, 2011-ben 

A továbbiakban a bemutatott struktúrához illeszkedve közlöm a széles körben elérhető 

legfrissebb statisztikai adatokat a magyarországi nonprofit szektorral kapcsolatban. Az 

adatok a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbankjából kerültek ki és összességében 

jól értelmezhető, leíró képet mutatnak a hazai nonprofit szektor többi szektorhoz való 

arányáról, illetve belső szegmentációjáról. 

Mindenek előtt érdemes megvizsgálni, hogy a nonprofit szektor miképp aránylik az üzleti 

szektorhoz (1. ábra). Értelemszerűen az üzleti vállalkozások erős dominanciáját jelzi a 

diagram, s a vizsgált nonprofit szektor mindössze 5 %-ot tesz ki a bejegyzett gazdasági 

szervezetek összességét tekintve. Fontos megjegyezni, hogy ezen 5%-ban nem 

szerepelnek a be nem regisztrált, nonprofit alapon működő civil közösségek (baráti körök, 

nyugdíjas klubok, lakóközösség, stb.). Arról nincsenek információk, hogy e szervezetek 

milyen mértékben emelnék meg az 5%-os arányt. A becslés is nehéz volna, már csak azért 

is, mert bár az elméleti definiálás többé-kevésbé megoldódott az eddigi alfejezetekben, azt 

mégsem lehet egyértelműen megmondani, hogy milyen paraméterekkel (pl. létszám, 

aktivitás foka, stb.) rendelkező közösségek számíthatók már bele a hozzáadandó számba.  

 
1. ábra: A regisztrált gazdasági szervezetek megoszlása Magyarországon, 2010 (db; %) 

Forrás:  KSH [2011a] alapján saját szerkesztés 

A nonprofit szektor többi szektorhoz való méretbeli arányosítása után rátérek a belső 

arányok bemutatására, továbbra is leíró szándékkal. A 2. illetve 3. ábra bemutatja, hogy 

milyen arányok figyelhetők meg nonprofit területen a jogi forma, illetve a tevékenységi 
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kör tekintetében. E két kimutatás, illetve az alfejezetben található további ábrák is a 2009. 

évvel lezáruló KSH adat(sor)okat mutatnak fel, így nem egyeztethetők össze az előbb 

bemutatott 1. ábrával, ahol a rendelkezésre álló KSH eredmények a 2010. évi állapotot 

prezentálják. 

 
2. ábra: Regisztrált nonprofit szervezetek megoszlása jogi forma szerint, 2009 (db;%) 

Forrás: KSH [2010a] alapján saját szerkesztés 

A diagramok vizsgálatakor elmondható, hogy tevékenységi kör és jogi forma esetén is 

vannak kedveltebb és kevésbé népszerűbb megoldások. A jogi forma tekintetében az 

alapítványi, illetve a valamely egyesületi szervezettípus a legelterjedtebb, hiszen az 

alapításra-működésre vonatkozó jogi szabályozások itt a legmegfelelőbbek. 

 

3. ábra: Regisztrált nonprofit szervezetek megoszlása tevékenység szerint, 2009 (db;%) 

Forrás: KSH [2010b] alapján saját szerkesztés 
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A tevékenységi körök esetén látható, hogy a szabadidő klaszterén kívül a kultúra, a sport, 

az oktatás és a szociális/egészségügyi tevékenységeket választja feladatának a legtöbb 

nonprofit szervezet. 

 
4. ábra: A nonprofit szektor alkalmazottjainak és önkénteseinek száma, 2003-2009 (fő) 

Forrás: KSH [2011b] alapján saját szerkesztés 

A 4. ábra az önkéntesek és a munkaidőben, ellenszolgáltatásért foglalkoztatottak számát 

mutatja be. Látható, hogy összesen kb. 500-550.000 fő tevékenykedik a nonprofit 

szektorban, ám e tömegnek csak cca. 20%-a, 100-120.000 fő körüli csoport kap anyagi 

természetű ellenszolgáltatást a munkájáért, míg a maradék 80% önkéntes, ingyenes 

munkát végez valamely nonprofit szervezet kötelékében. 

Az 5. ábra a nonprofit szektor anyagi helyzetét és annak változásait mutatja be 2003-2009 

között. Látható, hogy a szektor költségvetési számai 2009-re a 2003-as értékek kb. 130%-

ára nőttek. Emellett érzékelhető, hogy a kiadások és bevételek egyensúlya tartós – amely a 

nonprofit szervezetekre vonatkozó szigorú elszámolási jogszabályrendszer hozadékának 

tudható be. 

 
5. ábra: A nonprofit szektor bevétele és kiadása, 2003-2009 (Ft) 

Forrás: KSH [2011b] alapján saját szerkesztés 
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Eme országos méretű adatsor bemutatása után, a következő két térkép a nonprofit 

szervezetek eloszlását hivatott bemutatni, Magyarország különböző földrajzi 

felosztásának tekintetében. A 6. ábra a magyar régiók szerint, a 7. ábra a megyék szerint 

mutatja be a nonprofit szektor eloszlását Magyarországon. 

 

6.  ábra: Nonprofit szervezetek aránya  

a regisztrált vállalkozásokból Magyarország régióiban, 2008 (%) 

Forrás: KSH [2010c] 

Látható, hogy alapvetően két területen erőteljes a nonprofit szervezetek megjelenése: 

Észak-Kelet Magyarországról elmondható, hogy a szükségszerűség, a mindennapos 

szociális, kulturális és egyéb nehézségek generálják a nonprofit szervezetek magas 

számát, hiszen az egyéneket önkéntességük, és azon felismerésük, hogy közösségben talán 

hamarabb meg lehet oldani a problémákat, nonprofit szervezet alapítására sarkallja. 

 
7. ábra: Nonprofit szervezetek aránya a regisztrált vállalkozásokból  

Magyarország megyéiben, 2008 (%) 

Forrás: KSH [2010c]  
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A dunántúli megyékben, főként az Alpokalján más indíttatásból létesül láthatóan sok 

nonprofit szervezet. Itt minden bizonnyal már a nyugati felfogásba beleépült polgári, 

társadalmat és környezetet célzó felelősségvállalás kultúrájának Magyarországra való 

átnyúlásáról van szó. A nyugati határ mentén élők elemi kötelességüknek érzik, az új 

trend hatására, hogy egy bizonyos életszínvonal elérése után valamilyen formában 

ingyenes szolgáltatást nyújtsanak egymásnak és a rosszabb életszínvonalon élőknek. Ezt 

nonprofit szervezet alapításával tudják hatékonyan megtenni. 

Amint az érzékelhető, a nonprofit szektor statisztikáinak elemzése már önmagában 

hatalmas és izgalmas témakör, ám jelen esetben a statisztikai elemzésem megreked a leíró, 

illetve felszíni elemző szintjén. A felvázolt adatok után a továbbiakban még bemutatni 

szándékozom a nonprofit szféra néhány sajátosságát, hogy egy teljes általános bemutatást 

tudjak adni a nonprofit szektorról. 

1.6 A nonprofit szektor bevételi rendszere, (NSZOR, CSR)  

A nonprofit szektor bevételeinek modellezése meglehetősen egyszerű feladat. Alapvetően 

négy bevételi forrás lehetséges. A továbbiakban ezeket mutatom be röviden, megemlítve 

az adott pénzszerzési mód sajátosságait. 

 Az állam és az önkormányzatok nonprofit pályázati rendszere 

A nonprofit szektor működtetéséhez az állami/önkormányzati szervezetek egyfajta 

pályázati rendszeren keresztül járulnak hozzá anyagilag. Az állami szektorhoz köthető 

szervezet – gyakori esetben Önkormányzat, Minisztérium, a Nemzeti Civil Alap (NCA) 

vagy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) – kiírja egy adott nonprofit tevékenységi kör, 

avagy felhasználási lehetőség köré a pályázatot, és erre a nonprofit szektor szervezetei 

pályázhatnak, egyébként meglehetősen szigorú megfelelési, majd pedig – a pénz lehívását 

követően – elszámolási szabályok közepette. A nonprofit tevékenységi köröket a 

Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszere (NSZOR – megtalálható a Mellékletek 

között) határozza meg, s e rendszer segítségével, a valós gyakorlati folyamatokat 

figyelembe véve, írják ki a pályázatot egy adott tevékenységi körhöz kapcsolva. A másik 

esetben az állam a pénz elköltésének lehetőségeit korlátozza, egészen pontosan 

meghatározza, hogy mire lehet fordítani az adott összeget (pl. computer-géppark 

fejlesztésére). A gyakorlati pályázati kiírásokban egyébként nagyon gyakran nem csak 

egyik vagy másik feltétel adott, hanem mindkét korlátozó tényezőt – tehát a tevékenységi 
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kör megjelölését és a pályázati pénz felhasználási lehetőségeit is – beleépítik a pályázati 

kiírásba és szabályzatba. Az állam által működtetett nonprofit pályázati rendszeren belül 

nagyon erős lobbi tevékenységeket lehet észlelni, amelyek a pályázat kiírásától kezdve 

egészen a pénzek elosztásáig jelen van. Ez esetben lobbi tevékenységet a nonprofit szféra 

bármelyik stakeholdere végezhet, ha megfelelő súllyal bír az állami szektorban és valóban 

érdeke fűződik a befolyásoláshoz. 

 Üzleti támogatás, mint a szervezeti CSR rendszer eleme 

A második nonprofit bevételi forrás lehet az üzleti életben tevékenykedő szervezetekkel 

kötött egyszeri, vagy rendszeres támogatási megállapodás, melyben az üzleti szervezet 

vállalja, hogy anyagi, vagy anyagira konvertálható módon támogatja a nonprofit 

szervezetet, cserébe a nonprofit szervezet minden általa elérhető fórumon jelzi, hogy 

tevékenységét az adott üzleti szervezet támogatja, sőt az üzleti szervezet a saját 

kampányaiban és egyéb megjelenéseiben is hangsúlyozhatja a nonprofit szervezetnek 

adott támogatását. Ez a támogatási mód manapság az üzleti szervezetek Társadalmi 

Felelősségvállalási Rendszerének (CSR) gyakori eleme, hiszen kevesebb erőforrást emészt 

fel, mintha az üzleti szervezet önállóan indítana akciókat egy adott közérdek védelme 

érdekében, és emellett talán még hatásosabb is a célpiac befolyásolása tekintetében. 

Mondható, hogy a folyamat egy bizonyos perspektívából hasonlatos a manapság oly 

divatos feladatkiszervezéshez (outsourcing). Az üzleti cég esetünkben lényegében 

kiszervezi a CSR tevékenységet a nonprofit szervezetnek, aki egyfajta speciális 

alvállalkozóként a tevékenységéből fakadó társadalmi elismertség és elégedettség egy 

részét – ellenérték fejében – eljuttatja az üzleti szervezet számára. 

 Egyének adományai és adó 1%-ok 

A nonprofit szektor egyének által való támogatását két nagy szegmensre lehet bontani. Az 

egyik csoport egyértelműen az „ad hoc” jellegű adományok, amikor egy adott személy 

egyénileg dönti el, hogy saját vagyonából – egyszeri vagy rendszeres formában – támogat 

egy adott nonprofit szervezetet. Ekkor az egyén önmagától – vagy csak nagyon-nagyon 

enyhe ráhatás eredményeképpen – dönt a támogatás megvalósítása mellett, illetve annak 

kereteit is lényegében az egyén határozhatja meg.  

A másik támogatási lehetőség Magyarországon a társadalom irányából, az „adó 1%” 

rendszere, amely több módosítás után mára „adó 1+1%” rendszerré alakult át. A 
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támogatási rendszer lényege, hogy a dolgozó egyének a személyi jövedelemadójuk 

(SZJA) 1%-át egy nonprofit szervezetnek, másik 1%-ot pedig egy egyháznak ajánlhatnak 

fel. Ez a fajta támogatási rendszer jóval kötöttebb az előzőnél, szabályait a már többször 

módosított 1996. évi CXXVI. Törvény tartalmazza. Eszerint csak munkajövedelemmel és 

így SZJA teherrel rendelkező állampolgárok rendelkezhetnek a saját 1-1%-ukról, és csak 

olyan nonprofit szervezet és egyház javára ajánlhatják fel, amelyek az Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (NAV) vonatkozó adatbázisában regisztráltak. Természetesen a felajánlás 

folyamata is egy kötött bürokratikus szabályrendszer szerint bonyolódik le. E támogatási 

forma már kevésbé „ad hoc” jellegű, nem mondható el róla, hogy az egyén befolyásolástól 

mentes saját döntésének következménye. Egyrészt e lehetőség a legtöbb munkavállaló 

előtt ismert, tehát már az befolyásoló erő lehet, hogy az egyének tudatában vannak annak 

a ténynek, hogy a kötelezően befizetendő pénz egy részéről jogukban áll rendelkezni. De 

ennél sokkal erősebb befolyásoló erő az 1-1%-okról való rendelkezés éves határideje előtti 

nonprofit szervezeti és egyházi kampány, amely során az NAV vonatkozó 

nyilvántartásában szereplő, és így adó 1%-ra jogosult szervezetek reklámokkal, 

döntésbefolyásoló eszközökkel látják el a sajtó és a média elemeit. Ez a kampányszerű 

jelenség dinamizmusát tekintve párhuzamba hozható az országgyűlési, illetve 

önkormányzati választásokat megelőző pártpolitikai kampányokkal, vagy akár egy 

nagyméretű üzleti szervezet országos reklámkampányával. 

 A nonprofit szervezet üzletszerű tevékenységéből származó jövedelem 

A negyedik bevételi forrás egy lehetséges, de gyakran mégis mellőzött pénzszerzési 

lehetőség a nonprofit szektorban. Ez pedig az üzletszerű tevékenység végzéséből származó 

jövedelem. E lehetőség egyrészt azért mellőzött, mert csak bizonyos nonprofit szervezeti 

formáknak engedélyezi a jogi szabályozás az üzletszerű tevékenység végzését, másrészt 

pedig a nonprofit szektor egy jelentős része tevékenységi körétől idegennek tartja az 

üzletszerű tevékenységből származó pénzszerzést. Az mindenesetre elmondható, hogy 

leggyakrabban a nonprofit gazdasági társaságok esetében figyelhető meg az üzletszerű 

tevékenységből szerzett bevétel nagy mértéke, hiszen e szervezetek humán erőforrás 

struktúrája teljes állásban foglalkoztatott munkavállalókból épül fel, akik teljesen 

természetes módon munkabérért dolgoznak az adott szervezetnél, s e munkabért a 

szervezetnek ki kell termelnie. Természetesen az üzletszerű tevékenység végzése egyik ezt 

alkalmazó nonprofit szervezet esetében sem jelent profittermelést, hiszen az adott 
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működési költségek kiegyenlítése után fennmaradó bevételt a szervezet további 

működésére kell fordítani, ahogy azt a jogszabály egyértelműen előírja. 

Amint látható, a nonprofit szektor bevételi struktúrája elméleti szinten egyszerűen 

modellezhető. Ám az talán elmondható, hogy a gyakorlati működtetés gyakran nem ilyen 

egyszerű, hiszen a vonatkozó jogi szabályozások könnyen bonyolulttá, túlbürokratizálttá 

tehetik a rendszert. 

Összefoglalás 

Az 1. fejezet megírásával célom a nonprofit szektor általános bemutatása volt, főként a 

definiálásra koncentrálva, s hozzácsatolva a szektor további létfontosságú és/vagy erősen 

megkülönböztető elemeit. Úgy gondolom, hogy a dolgozat kutatási terének szempontjából 

az 1. fejezet által nyújtott általános bemutatás elegendő és kimerítő. A jelenleg nem 

taglalt, ám kétségkívül nagyon fontos elemmel, a stakeholderek rendszerével bővebben a 

3. fejezetben foglalkozom, hiszen úgy gondolom, hogy az érintettek körét sokkal 

érdekfeszítőbb az ideálisan motivált nonprofit szervezet perspektívájában bemutatni, mint 

egy egyszerű és összefoglaló definiálás és bemutatás során.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

2. FEJEZET 

A MOTIVÁCIÓ FOGALMÁNAK DEFINIÁLÁSA ÉS MODELLJEI 

Látszólag nagyon éles témaváltás következik be azzal, hogy nonprofit szektor bemutatása 

után egy teljesen más közgazdaságtudományi területre, a motiváció jelenségének 

bemutatására térek át. A választott kutatási terület megköveteli, hogy egyik vonalon 

részletesen bemutassam a nonprofit szektort, egy másik vonalon pedig ugyanilyen 

részletességgel taglaljam a motiváció jelenségéről tudottakat, majd e két szálat 

összecsatlakoztassam a további fejezetek során, úgy elméleti, mint gyakorlati 

megközelítésben. De már a két gondolatmenet szinkronizálását megelőzően, e fejezetben 

is jelezni fogom azokat a pontokat, amelyek esetében a motivációról alkotott, üzleti 

szemlélettel megfogalmazott általános gondolatok a nonprofit szférában nem teljes 

mértékben és/vagy módosítva értelmezhetők. 

2.1 A motiváció fogalmának meghatározása 

Mindenek előtt definiálom a motivációt, mint e fejezet központi fogalmát. Könnyebb 

dolgom van a meghatározás tekintetében most, mint az előző fejezetben, hiszen a 

motivációhoz köthető szakmai irodalom jóval bővebb, kiforrottabb, és ilyenformán 

találhatók szakmai szempontból domináns definíciók, amelyeket könnyebb kvázi teljes 

körben, általánosan elfogadottnak nevezni. 

Ilyen Báthory Zoltán definíciója is, amely bár 1985-ben látott napvilágot, egyértelmű, 

világos és minden lényeges elemet magában foglaló meghatározás. Így szól: 

„A cél elérése érdekében kifejtett erőfeszítésre létrejövő hajlandóság.” 

 [BÁTHORY, 1985 pp. 48.] 

A kutatás szempontjából számomra ez a definíció irányadónak teljes mértékben 

megfelelő, de tudománytalan volna pusztán egy értelmezés mentén továbbindulni, 

ezért álljon itt még egy meghatározás, amely Farkas Ferenc, Hadinger Britta és Szűcs 

Pál együttes közlésében jelent meg. 

 „A motiváció az alkalmazottak szervezeti célokkal kapcsolatos belső késztetését 

kiváltó tevékenységek összessége.” [FARKAS-HADINGER-SZŰCS, 2007 pp. 71.] 
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Látható, hogy a két meghatározás lényegében ugyanazzal az eszközrendszerrel dolgozik, 

a különbség mindösszesen abban áll, hogy a Báthory-féle meghatározás nagyobb részben 

épít a motiváció folyamata során megjelenő, a motivált egyénben felébredő érzelmekre, 

míg a második definíció több hangsúlyt fektet a motiváció folyamata során tapasztalható 

külső ráhatásra.  

S valóban, a motiváció folyamatában szerepet játszanak a motivált egyén belső érzelmi 

jelenségei, továbbá a képességei (ismeretei és készségei), de ugyanekkora szerepet játszik 

a szervezetnek – amelyben, és amely érdekében őt motiválni akarják – a belső kultúrája, 

tulajdonságai. Sőt, még a szervezetet körülvevő környezet is hatással lehet az egyén 

motiváltságára.  

A következő folyamatábra (8. ábra) a motiváció folyamatát hivatott bemutatni. 

8. ábra: A motiváció folyamatábrája 

Forrás: VITAI [2009/2010 II. sz.] alapján saját szerkesztés 

A folyamatábra elemei lényegében ötvözik a két citált definíció szemléletmódját, és a 

motiváció folyamatát valóban egy interakciós közegbe helyezi. Látható, hogy amennyiben 

egyszer akarunk végighaladni a folyamaton, egyértelműen a „szükséglet érzékelése” 

négyszögből indulhatunk ki. De a modell jelzi azt a feltevést, hogy a motiváció folyamata 

és újra és újra ismétlődő körforgás, sorozatos hatásokkal a jelzett elemek között. 

A továbbiakban e tényezőket figyelembe véve és a választott definíciókra támaszkodva 

mutatok be néhány tartalom és folyamatelméletet – amelyek elemei aztán megerősítést 

vagy cáfolatot kapnak a nonprofit szektorban való alkalmazhatóságuk perspektívájából a 

további fejezetekben.  
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2.2 A motiváció tartalomelméletei 

 Abraham Maslow szükségleti hierarchiája [MASLOW, 1954] 

 
9. ábra: A Maslow-piramis 

Forrás: MASLOW [1954] alapján saját szerkesztés 

Maslow a szükségletek hierarchiájából, egymásra épüléséből vezeti le a motivációt. 

Felteszi, hogy ha egyik szükségleti szintet sikerült kielégíteni az egyénnek, akkor 

automatikusan szintet lép, és már a következő szükségleti szint fogja motiválni a 

cselekvésben. Az ötlépcsős piramis alsó fokain fiziológiai szükségletek foglalnak helyet, 

majd feljebb haladva egyre inkább a lelki-szellemi szükségletek nyernek teret. A modell 

működése logikusan felépített és elfogadható. Kiss Tibor a 2010-es pécsi 

Mandulavirágzási Tudományos Napokon tartott előadásában mégis felhívja egy nagyon 

fontos jelenségre a figyelmet a modellel kapcsolatban [KISS, 2010].  Mégpedig arra, hogy 

a szükségletek közti minőségi feljebblépkedésen túl a piramis jelleg a mennyiségi igényre 

is következtetni enged. Tehát a modell grafikus ábrázolása folytán az az érzésünk 

támadhat, hogy piramismodell alján elhelyezkedő fiziológiai szükségletek kielégítésére 

sokkal nagyobb igénye van az egyénnek, s ezért sokkal többet is képes áldozni, mint 

például az elismerés iránti szükséglet kielégítésére, amely feljebb foglal helyet a 

hierarchiában. Kiss Tibor gondolatmenete szerint az eredeti piramis egyfajta fejlődésre 

épül. A fejlődés vonalát pedig célszerűbb napjainkban a fordított piramis képével 

ábrázolni (10. ábra). Hiszen lehetséges, hogy a történelem kezdetén a piramis-alak volt a 

megfelelő ábrázolás, de napjainkban, a szellemi ember kifejlődése okán többszörös 

fontossággal bíróvá váltak a lelki-szellemi szükségletek.  
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10. ábra: A fordított Maslow-piramis 

Forrás: KISS [2010] alapján saját szerkesztés 

Kiss Tibor felvetése vitatható, amennyiben az üzleti szektor perspektívájából vizsgáljuk, 

hiszen e szektorban – első sorban a profitszerzésen nyugvó működés miatt – Maslow 

eredeti elképzelése tűnik mindenképpen igaznak.  

Ám a nonprofit szektort, s azon belül különösen az önkéntesek motivációs jellemzőit, 

illetve preferenciahálóit vizsgálva alátámasztható ez a gondolatmenet. A nonprofit szektor 

erősödése, szervezetei számának és befolyásának növekedése – akár Magyarországon, 

akár a világ más részein – arra enged következtetni, hogy az emberek egyre nagyobb része 

a fiziológiai szükségletek kielégítésén túl az emocionális szükségletek kielégítésére is 

áldoz. Sőt, gyakran többet áldoz az emocionális szükségletek kielégítésére, mint az alsóbb 

szintek esetében. Ezért a nonprofit szektorban, annak főként a 2. fejezetben általam civil 

alszektornak nevezett részhalmazában mindenképpen működőképes a fordított Maslow-

piramis – s gyakran talán jobban modellezi a válóságot, mint az eredeti.  

 Clayton Alderfer ERG elmélete [ALDERFER, 1969] 

Alderfer ERG elmélete lényegében alliterál a Maslow-modellre. Annyi különbséggel, 

hogy az ERG modell három szinttel dolgozik az öt lépcsőfok helyett – ám a két modell 

teljes mértékben megfeleltethető egymásnak. Az ERG modell legalsó „Létezés” 

szintjének a Maslow-modell alsó két szintje egyezik meg, tehát a fiziológiai és a 

biztonsági szükségletek. Az ERG középső eleme a „Kapcsolat”, amely még nevében is 

szinte egyezik Maslow piramisának harmadik lépcsőjével. A piramis felső két lépcsőjét 

Alderger modelljében a „Fejlődés” foglalja magában. 

Ami fontos felfogásbeli különbség lehet a két modell között, az, hogy míg Maslow 

hierarchiát feltételezett a szintek között, addig Alderfer úgy gondolja, hogy a különböző 

szükségletek szimultán hatnak az egyénre. Maslow modellje sejteti, hogy ha az egyén egy 
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szükségleti szintet kielégít, akkor az már nem motivál többé. Az ERG modell e gondolat 

ellenkezőjét feltételezi az együttes és folyamatos hatás lehetőségének megfogalmazásával.  

 Frederick Herzberg kéttényezős modellje [HERZBERG, 1959] 

Herzberg elmélete empíriára épül, amelyet az általa, a ’60-as években elvégzett interjús 

kutatásban szerzett. A modell alapgondolata, hogy az elégedettség és az elégedetlenség 

nem feleltethetők meg egymás tökéletes ellentéteként, külön kell őket kezelni. Az 

elégedettség fokát a motivátorok, az elégedetlenség mértékét a higiéniás faktorok hatásai 

határozzák meg.  

Higiéniás faktorok közé sorolhatók azok a vállalati alapjellemzők, amelyek természetes 

„szolgáltatásként” kell, hogy megjelenjenek a dolgozók felé. Ilyen jellemzők például a 

pénzjutalmak rendszere és mértéke, a munkakörülmények, a szervezeti légkör, a 

biztonság, az ellenőrzés, vagy a visszacsatolás mértéke és módja, etc. Ezek a faktorok 

alapvető tényezők egy szervezet életében, így minőségük és/vagy mennyiségük mindössze 

a dolgozók elégedetlenségét változtatja meg. Hiányos meglétük esetén a dolgozó 

elégedetlen, de kifogástalan kialakításuk esetén is a dolgozó legfeljebb megszűnik 

elégedetlennek lenni.  

A motivátorok közvetítik a munkavégző felé a szervezetben való tevékenykedéssel járó 

további hozzáadott értékeket. Ezek olyan faktorok, amelyek kialakítása és működtetése 

már bizonyos további, nem alapszintű és minden keretek között elvárható elemeket bocsájt 

a munkavállaló rendelkezésére. Motivátor lehet például az előmenetel biztosítása, az 

elismerés kifejezése, a fejlődés lehetősége vagy a felelősségvállalás elosztása. Ezek a 

jellemzők már a dolgozó elégedettségére vannak hatással. Ha rossz a motivátorok 

kialakítása, de a higiéniás faktorok rendszere jó, akkor a dolgozó nem lesz elégedetlen, de 

elégedett sem, tehát egy szükséges feladatként fogja értékelni a munkavégzést, érzelmi 

viszonyulás nélkül. Ha a motivátorok kialakítása ideális, akkor a dolgozó elégedett lesz 

munkakörével, szívesen végzi munkáját és pozitív érzelmeket táplál a szervezetben 

betöltött helyével kapcsolatban. 

Elmondható, hogy míg a motivátorok a munka tartalmi részét érintik, addig a higiéniás 

faktorok a munkakörülményekkel állnak kapcsolatban. De emellett kijelenthető, hogy a 

gyakorlatban jellemző, hogy a két elem között található egyfajta korreláció, tehát a 
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motivátorok és a higiéniás faktorok gyakorta mozognak ugyanabba az irányba, 

természetesen saját, megkülönböztetett intervallumaikon belül – de mégis hatva egymásra. 

Megjegyzendő, hogy Herzberg modellje olyan jelentős szisztéma a motivációkutatás 

tudományában, hogy Hackman is erre a modellre építi saját elképzelését [HACKMAN, 

1991]. Ez a herzberg-i elgondolásból kinövő rendszer a munka öt tulajdonságát vizsgálja, 

amelyek: a felhasznált készségek száma, a munka teljessége, a munka fontossága, az 

autonómia és a visszacsatolás. E tényezők és a kialakításuk és működtetésük hatására 

kialakuló dolgozói érzelmek megfeleltethetőek a herzberg-i modellnek. Ez az öttényezős 

elmélet rámutat arra, hogy pozitív hatások csak akkor alakulhatnak ki, ha a dolgozó 

igényeinek halmaza és munka jellemzőinek halmaza alkot valamilyen mértékben közös 

részhalmazt – az ideális eset természetesen a teljes fedés állapota.  

 David McClelland teljesítmény motivációs elmélete [MCCLELLAND, 1965] 

McClelland modellje esetében szintén empirikus kutatási eredményekre épülő elképzelést 

láthatunk. A kutatás alapja, hogy felméri a válaszadók gondolati és érzelmi tulajdonságait, 

majd pedig ebből következtet. Az eredmény három alapvető emberi igényt határoz meg: a 

szeretet igényét, a hatalom igényét és a teljesítmény igényét. Az elgondolás rámutat arra, 

hogy ezen igények minden emberben megtalálhatóak, ám a köztük lévő relációk már 

egyénenként eltérőek. A relációk mértéke alapján bizonyos csoportokba lehet sorolni az 

embertípusokat. 

A nagy szeretetigényű emberek csoportjába tartozó egyének szeretik a dicséretet, kerülik a 

konfliktusokat, szeretnek harmonikus közösségben dolgozni és érdekli őket a külvilág 

véleménye illetve annak javítása. Negatívum lehet e csoport tulajdonságai között, hogy a 

szeretetigény nagy foka és az ebből fakadó erőteljes és sok irányba mutató megfelelési 

vágy folytán nehezen döntenek, nem hatékonyak a döntési helyzetben. E csoport 

motiválására a következő intézkedések lehetnek megfelelőek: Csoportmunka lehetőségét 

kell kialakítani számukra, folyamatos visszacsatolást szükséges irányukba eszközölni – 

lehetőleg sok bátorítással és eredmények esetén dicsérettel, továbbá érdemes az ilyen 

típusú emberekre bízni az emberközpontú szervezeti feladatokat (pl. új munkatárs 

betanítása). 

A nagy hatalomigénnyel rendelkezők csoportjába sorolt dolgozók egyértelműen vezető 

szerepre vágynak a szervezeten belül s ezért mindent megtesznek. A folyamatos 
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hatalomszerzés gyakorlata okán nagyon meggyőző kommunikációs képességük alakul ki. 

Az ilyen típusú dolgozók motiválására a legjobb módszer az általuk legjobban ismert 

munkaterületen minél nagyobb felelősség biztosítása. Célravezető a folyamatok 

tervezésébe és kivitelezésébe való aktív bevonásuk. Fontos, hogy egész feladatokat 

kapjanak és kevés ellenőrzést – ez ösztönzi őket a legideálisabb munkavégzésre. 

A nagy teljesítményigényű dolgozók csoportjának tagjai is szeretik a személyes 

felelősségvállalást, de jobb teljesítményt vált ki belőlük a közepesen nehéz feladatok 

elvégzése és az ehhez kapcsolódó folyamatos konzultáció és értékelés. Fontos elem, hogy 

esetükben a pénz nem motivátor, hanem visszajelzés a teljesítményükről. Esetükben az 

ösztönzés tipikus jó lépése az érdekes, kreatív, innovatív készséget igénylő feladatok rájuk 

ruházása. Fontos lehet a kevés, de egyértelmű ellenőrzés. 

2.3 A motiváció folyamatelméletei 

 Victor H. Vroom elvárás elmélete [VROOM-YETTON, 1973] 

Vroom modellje alapjaként a neoklasszikus mikroökonómia egyes tételeit, állásfoglalásait 

veszi alapul. Az alapfeltevések között szerepel, hogy az egyén alapvetően 

haszonmaximalizáló és fájdalomkerülő, továbbá akkor motiválható jól, ha sikerül 

bebizonyítani számára, hogy az elvégzett munka által érvényesítheti akaratát. Jellemző 

emberi hozzáállás a modell szerint a racionális gondolkodás és a saját értékrend, 

preferenciarendszer világos és egyértelmű felépítése. 

Vroom gondolatmenete szerint az ember belső tulajdonságai, érzései és a környezet 

hatásai együttesen befolyásolják a viselkedést és az ehhez kapcsolható 

preferenciarendszert. Ezek az elemek tehát függő változók, folyamatos mozgásban 

vannak. Az egyén tehát az így kialakuló helyzetekben folyamatosan döntés előtt áll 

atekintetben, hogy a szervezet tagja kíván –e maradni, illetve ha igen, akkor milyen 

tulajdonsággal bíró státuszt kíván betölteni a szervezeten belül. Ideális esetben a 

meghozott döntések szinkronban állnak a szervezet működtetőinek elgondolásával. Az 

egyén ilyen irányú döntéseit alapvetően az észlelés határozza meg.  

A logikai folyamat eredményeként elmondható, hogy az egyén akkor válik motiválttá, ha 

pozitív korrelációt érzékel az erőfeszítései és a teljesítménye között, továbbá ez által 

megfelelő jutalmazásban részesül. A jutalom ebben a felfogásban az egyén számára olyan 
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fontos szükségleteket képes kielégíteni, hogy ennek érdekében az egyén hajlandó 

erőfeszítéseket tenni. (A jutalom természetesen nem csak pénzbeli formában ölthet testet.) 

Az elvárás elmélet szerint az eddigi logikai folyamatból a következő ok-okozati lánc 

figyelhető meg a gyakorlatban: A szervezetben tevékenykedő egyén erőfeszítést tesz, majd 

ezt várakozás követi. A várakozás egyfajta meggyőződés afelől, hogy az elvégzett 

feladatokat előbb-utóbb teljesítmény követi ceteris paribus. A teljesítmény bekövetkezése 

felőli bizonyosság alapfeltétele az erőfeszítés megkezdésének és elvégzésének. A 

teljesítmény tehát ideális esetben az első szintű eredmény. Ezt követi a második szintű 

eredmények halmaza, amely magában foglalhat az egyén számára pozitív vagy akár 

negatív hatásokat is. Pozitív, megerősítő másodlagos eredmények lehet az önbizalom 

erősödése, az örömérzet vagy az anyagi juttatás. Negatív másodszintű eredmény lehet 

triviális módon a stressz kialakulása, a fáradtság érzete vagy a teljesítmény ellenében 

kapott jelentéktelen visszajelzés (például a várt anyagi juttatás elmaradása). A dolgozó 

egyértelműen csak akkor áll neki a feladatnak és akkor végez erőfeszítést, ha bizonyos 

abban, hogy a teljesítmény a számára épp szükségletkielégítő tulajdonsággal bíró, pozitív 

tartalmú másodszintű eredményeket von maga után. A folyamatot áthatja a vonzerő, amely 

a második szintű eredmények felől érkezik, és az egyént célozza. Az egyén a vonzerő 

megléte nélkül nem fog bele a folyamatba. 

Összességében elmondható, hogy az egyén teljesítményre irányuló motivációja kétféle 

várakozáson alapul; egyrészt annak a szubjektív valószínűségén, hogy maga a teljesítmény 

az egyén számára kívánatos formában tud kiteljesedni, másrészt pedig, hogy a 

kibontakozó teljesítmény segítségével az egyén az általa elképzelt eredmények birtokába 

juthat. A két várakozást pedig áthatja az eredmény irányából a dolgozó irányába pulzáló 

vonzerő. 

A modell tehát elméletben működtethető, s nagy vonalakban lefed valóságos, gyakorlati 

folyamatokat is. Ennek ellenére néhány pontját kritika érheti. Ellenérvelés lehet például az 

a megállapítás, hogy az egyén által tett erőfeszítéseket nem lehet a modell felfogása szerint 

mennyiségileg előre jelezni, így a mennyiségi relációk nehézkesen állíthatók fel. Másrészt 

a második szintű eredmények pozitív, negatív illetve neutrális besorolását nem lehet 

objektivizálni a valóságban az eltérő emberi jellemekből kifolyólag. De a legjelentősebb 

kritika azt az alapfelvetést illeti, mely az embert racionális létezőnek aposztrofálja, hiszen 
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az empíria szerint a személyiségek eltérősége, a tudatalatti folyamatok, vagy akár az 

információhiány is torzíthatja – és a valóságban torzítja is – a racionális viselkedést. 

 Albert Bandura önbizalom elmélete [VITAI, 2009/2010 II. sz.] 

E röviden megfogalmazható és lényegre törő elmélet szerint az önbizalom függvénye a 

teljesítés foka és minősége. E felvetésből analóg módon következik, hogy a motiválás nem 

más, mint az önbizalom növelésére irányuló tevékenységek. Bandura több módot jelöl 

meg az önbizalom növelésére. Egyik módszer a sikerélmények előteremtésére épülő 

motiválás. Az egyén teljesítményét akkor fogja igazán sikeresnek érezni, ha külső 

megerősítést is kap ezen értékelésében. Tehát a jól megfogalmazott, pozitívumokat 

megában foglaló visszacsatolás, illetve a tevékenység közben tanúsított támogató külső 

véleményezés pozitív hatással van az egyén munkavégzésére. További módszer lehet a 

rábeszélés, amikor az egyén környezete – főként az a munkatárs, aki rangban az adott 

dolgozó felett áll – verbális módszerekkel növeli, erősíti az egyén önbizalmát. Ennek a 

módszernek egy indirektebb változata az élettani vagy pszichológiai ráhatás az önbizalom 

erősítése érdekében. E módszerek esetében fontos szerepet játszhat, az ún. Pygmalion 

hatás, amely lényegében az önmegvalósító jóslatok tudományos elnevezése. Ha a vezető 

képes pozitív irányú Pygmalion hatást generálni az ösztönzendő egyénnel kapcsolatban, 

akkor sikeres motiválást végezhet. 

 Stacey Adams méltányosság elmélete [ADAMS, 1963] 

Adams modellje a méltányosság/méltánytalanság észlelésén alapul. Alapfeltevése, hogy az 

egyén folyamatosan hasonlítja magát a környezetében lévő emberekhez. S ha az egyén azt 

tapasztalja, hogy saját helyzete méltánytalan egy másik, a környezetében lévő emberhez 

képest, akkor cselekedni fog. Tehát a méltánytalanság állapota motivációs erővel bír az 

egyénre. 

Méltányos helyzetről akkor beszélhetünk, az erőfeszítés/jutalom arány az összes szervezeti 

tagnál közel azonos. Minden jelentősebb aránybeli eltérés már méltánytalan helyzetet 

generál. Az egyén szempontjából vizsgálva két méltánytalansági helyzetet ismerünk. 

Alulkompenzáltság esetén az egyén által elért eredmény kisebb, mint a környezetében 

ténykedő, az összehasonlításhoz vizsgált másik emberé – holott a befektetett munka 

arányaiban azonos mértékű a két vizsgált személynél. Az egyén szempontjából vizsgált 

túlkompenzáltság természetesen az alulkompenzáltság tökéletes ellentéte, ilyenkor az 
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összehasonlítás másik szereplőjét képező személy ér el arányaiban kevesebb eredményt, 

arányaiban ugyanakkora befektetéssel. Az ideális, méltányos helyzet a két aránytalan 

helyzet között található. 

A méltánytalan helyzetet – relációjától függően – sokféle módon lehet kezelni. Az egyén 

megváltoztathatja saját eredményelvárásait, vagy befektetett munkáját. De erőfeszítéseket 

tehet azért is, hogy a másik egyén eredményelvárása, vagy befektetett munkájának 

mennyisége változzon meg. Könnyebb megoldás lehet az egyén számára a 

méltánytalanság feloldása szempontjából, ha egy új munkatársat választ az összehasonlítás 

másik személyének – lehetőleg olyat, akivel az összehasonlítás méltányos helyzetképet 

adhat eredményül. Méltánytalanság feloldására, bizonyos esetekben, külső személy is 

tehet kísérletet, amennyiben érdekében áll a két ember közti relációkat rendezni. Ez lehet 

például egy vezető érdeke, aki nem szeretné elveszteni jó kompetenciájú beosztottjait a 

méltánytalan helyzetből fakadó esetleges felmondás okán. Hiszen a gyakorlatban gyakran 

a felmondás jelenik meg végző alternatívaként, ha a méltányos helyzet nem, vagy csak 

nehézkesen valósítható meg.  

Az ideális állapot, tehát a szervezeten belüli teljesen méltányos rendszer alapfeltétele a 

szervezeti igazságosság, azaz a korrekt szervezeti működés – főként a belső működésre 

értve, de természetesen a környezettel való együttműködés esetén is lényeges. A szervezeti 

igazságosság három elemből épül fel: A HR igazságossága jelenti az emberekkel való 

megfelelő bánásmódot, illetve annak azt a részét, amit a dolgozók észlelnek. A folyamat 

igazságossága a vállalaton belül működő dinamikus rendszerek, munkafázisok és 

támogató szisztémák észlelt kialakításának korrekt mivolta. S végül, harmadikként, az 

elosztás igazságossága a jutalomosztás folyamata észlelt részének korrektsége. E három 

tényező megvalósulásakor bizonyosan nem alakul ki nagyobb horderejű méltánytalansági 

probléma a szervezeten belül.   

 Edwin Locke célkitűzés elmélete [LOCKE, 1968] 

Ez az elmélet fontos sarokkő a motivációkutatásban és egyáltalán a menedzsment 

tudományában, hiszen a gyakorlatban is teljes mértékben helytálló tételt fogalmaz meg. 

Mégpedig azt, hogy a jó teljesítés legfontosabb kritériuma a pontos célmeghatározás. Ha a 

cél a munkatárs számára is érthetően megfogalmazott, egyértelmű és minden információt 

tartalmaz, akkor a munkavégzés sokkal gördülékenyebb és eredményesebb, mint 
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homályos célmeghatározás esetén. A teljesen konkrét célok egyfajta biztonságot adnak az 

egyénnek, s e biztonsági keretek között jobb teljesítményt tud elérni.  

Locke szerint a jól meghatározott céloknak négy tulajdonsággal kell rendelkezni: 

Legyenek relatíve nehezek, érdekesek – de ne haladják meg az egyén kompetenciáit. 

Legyenek specifikusak, egyénre és szakterületre szabottak. Fontos, hogy a célrendszer 

kialakításában a dolgozó is részt vehessen, így jó eséllyel sajátjának fogja érezni a 

problémát. S végül; a célrendszer meghatározásához csatlakozzon visszacsatolás, 

véleményezés és értékelés, amelyet a dolgozó a célok gyakorlati elérésekor kap meg.  

Más megfogalmazásban a célrendszert öt tulajdonságnak kell megfeleltetni. Így alakulnak 

ki az úgynevezett SMART célok. A SMART betűszó a célok ideális esetben meglévő 

tulajdonságainak angol nyelvű kezdőbetűiből áll össze: specifikus (Specific), mérhető 

(Measurable), elérhető (Attainable), reális (Realistic), időfüggő (Time related). A 

tulajdonságok egyenként egyértelműek, magyarázatra nem szorulnak, ám mégis 

hihetetlenül nehéz feladat a gyakorlatban ezen öttényezős elvárásnak maradéktalanul 

megfeleltetni a kialakított célrendszert.  

Összefoglalás 

Látható a bemutatott modelleken keresztül (és ezek csak egy töredékei a motivációkutatás 

összes modelljének), hogy a motiváció fogalma az egyik legkomplexebb 

társadalomtudományi jelenség. Nagyon nehéz egzakt módon elemezni – sőt, lehetetlen! 

További nehézség a jelenség bemutatásában az, hogy míg például az 1. fejezet által 

tárgyalt nonprofit szervezetek témakörének szakirodalma – a szakterület zsenge kora miatt 

– átlátható és összefoglalható, addig a motivációhoz köthető szakirodalom olyan hatalmas 

és szerteágazó, hogy nincs lehetőség a teljes anyag összefoglalására. 

E fejezetben arra tettem kísérletet, hogy az általános definiáláson túl néhány híresebb 

tartalomelméleti és folyamatmodellezési felfogást megmutassak, ezáltal a motiváció 

témakörének fundamentuma érthetővé váljék. Egyébiránt álláspontom szerint a további 

fejezetekben, amelyek már a mindennapi nonprofit szervezeti gyakorlatra épülnek, nincs is 

szükség mélyebb elméleti megalapozásnak, sem a nonprofit szektor mibenlétét, sem a 

motiváció értelmezését illetően.  
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3. FEJEZET 

AZ IDEÁLISAN MOTIVÁLT CIVIL ÉS NONPROFIT SZERVEZETEK  

POZITÍV HATÁSA A GAZDASÁGRA, A STAKEHOLDEREKRE 

Elérkezettnek tűnhet az idő, hogy a két irányból is elindított elméleti fonalakat a 

gyakorlati kutatáson keresztül egybefonjam. A nonprofit szféra és a motiváció külön-

külön történő bemutatása után már a kutatási térben való mozgás következhetne, mely 

terület a nonprofit szervezetekben tapasztalható motivációs jellemzőket fedi le, tehát az 

első két fejezetben bemutatott szakterületeknek mindegy közös intervalluma. 

De a gyakorlati tényezők bemutatásán keresztül történő integrálással csak a következő 

fejezetben foglalkozom. Ugyanis előbb még szükségszerű a kutatómunka és a dolgozat 

létjogosultságának bizonyítása, valódi hasznosságának alátámasztása. Ha ez megtörténik, 

akkor a dolgozat végén levont következtetések, illetve megtett ajánlások és javaslatok 

szakmaisága és releváns mivolta biztosítottá válik.  

A dolgozat hasznosságának alátámasztása a következő logikai fonalon történhet: Mivel a 

téma a nonprofit szervezetek gyakorlatban tapasztalható motivációs tulajdonságaival 

foglalkozik, felvetődnek majd a szektor gyakorlati működésében tapasztalható motivációs 

problémák illetve az ezekre irányuló megoldási javaslatok. De miért áll bárkinek is 

érdekében a nonprofit szektor szervezeteinek motivációs fejlesztése? Miért lehet fontos a 

nonprofit szektorban dolgozó egyének motivációs tulajdonságainak vizsgálata? Kinek jó 

egy jól motivált egyénekből felépülő nonprofit szervezet? E kérdésekre adok választ 

ebben a fejezetben, mégpedig úgy, hogy a gazdaság többi részvevője és a nonprofit 

szektor kapcsolatát vizsgálom meg, abból a perspektívából, hogy melyik gazdasági 

szereplőnek milyen plusz értéket tud adni egy ideálisan motivált nonprofit szervezet. A 

fejezet végére beláthatóvá válik, hogy a nonprofit szektor motivációs ügyeivel való 

foglalatosság minden más gazdasági szereplő érdeke is! S ha ez a beismerés megtörténik, 

akkor lesz értelme érdemben foglalkozni a gyakorlatban tapasztalható nonprofit dolgozói 

motivációval. 

3.1 Az ideális motiváció gerjesztette pozitív hatások a nonprofit szektoron belül 

Az első vizsgálati eset a nonprofit szektoron belül történik. Ugyanis a nonprofit 

szervezetek egymásnak is stakeholderei. Ez az egymás szervezeti működésében való 

érintettség gyökeresen eltérő profilú, de azonos működési feladatokkal rendelkező 
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szervezetek esetén is fennáll. Gyakorta látunk olyan esetet, hogy például kulturális és 

sportorientált nonprofit szervezetek egymást támogatják pályázati lehetőségek 

továbbadásával, vagy egyéb információcserével. Azonos/nagyon hasonló, vagy 

tökéletesen ellentétes missziót magukénak valló szervezetek pedig különösen egymás 

stakeholdereinek nevezhetők. Könnyű példát találni arra, hogy azonos célrendszerrel és 

felfogással rendelkező nonprofit szervezetek közösen végzik egy-egy projektjüket a 

sikeresebb kivitelezés érdekében (pl. egyetemi hallgatói szervezetek együttműködése). Az 

ellentétes preferenciarendszerű szervezetek között pedig gyakran látni egy ellenkező 

tendenciát, tehát – nem látványosan, de – igyekeznek hátráltatni a másik munkáját (pl. 

politikai pártok holdudvarához köthető szervezetek). 

Az előbbi két esetben, amikor eltérő profilú, de egymást segítő szervezetekről beszélünk, 

illetőleg, amikor azonos profilú szervezetek szoros együttműködéséről van szó, triviális, 

hogy az ideális motiváltság optimalizáló tényezőként hat a kifejtett erőfeszítésekre, így 

jóval hatékonyabb a cselekvés is, melyből mindegyik érintett szervezet profitál – 

természetesen nem pénzbeli módon, hanem úgy, hogy eredményesebben tudják a 

missziójukat beteljesíteni. De az utóbbi esetben, a szembenállás, érdekellentét 

megvalósulása esetén is beszélhetünk a megfelelő ösztönzöttségből fakadó pozitív 

jelenségről. Lehet, hogy rövidtávon a két (vagy több) szembehelyezkedő szervezet nem 

érzi ezt, de hosszú távon megvalósul egyfajta kiválasztódás, és a társadalom számára 

értékesebb szervezet marad életben. Ezt a kiválasztási folyamatot képes generálni az 

ideális motiváltsági szint, míg ennek hiánya esetén egyfajta „állóháború” alakulhat ki a 

szervezetek között (már ha a kifejezés nem túl karcos ez esetben), amely nem 

azonosítható a békés egymás mellett éléssel, mindössze egy olyan állapottal, ahol a 

folyamatos rivalizálás súlyos, mindkét szervezetre nézve káros erőforrás-veszteségeket 

okoz. Tehát a dolgozók megfelelő motivációs szintje ez esetben is optimalizál. 

3.2 Az ideális motiváltságú nonprofit szervezet gerjesztette pozitív hatások a piaci 

szektorra 

Kilépve a nonprofit szektorból elsőként az üzleti szférára gyakorolt pozitív hatásokat 

vizsgálom, amelyeket a jól motivált nonprofit szervezet képes gerjeszteni. Ez esetben még 

nem érzem szükségét alkalmazni az 1. fejezetben taglalt szegmentációt, mely szerint a 

nonprofit szektoron belül a civil alszektor részhalmazt alkot. Ez esetben még kezelhető az 

elemzés a különbségtétel nélkül is, hiszen az üzleti szféra szempontjából a pozitív hatások 
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bármely nonprofit szervezet irányából körülbelül azonosak lehetnek. Ezek a hatások pedig 

a nonprofit tevékenységekhez köthető üzletágakban tapasztalható növekvő fogyasztás 

köré rendeződnek.   

Ha egy nonprofit szervezet megfelelően motivált, egyértelműen megnő a hatásossága a 

munkavégzés szempontjából. A misszió megvalósítását szolgáló projektekhez 

elengedhetetlenül szükségesek a tárgyiasult eszközök, melyeket a nonprofit szervezet az 

üzleti szektor vállalkozásaitól szerez be. Elég egy rendezvényre, egy társadalmi 

kampányra, vagy akár egy papíralapú kiadványra gondolnunk. Mindegyik esetben számos 

üzleti szervezet profitálhat a nonprofit szervezet motiváltságából, hiszen egy ilyen 

szempontból ideális szervezet sejthetően több rendezvényt szervez, több társadalmi 

fórumot alakít ki, több kiadványban szólítja meg a környezetet. Az ezek megvalósításához 

szükséges eszköz- és szolgáltatáspark adás-vétele megtöbbszöröződhet egy ideálisan 

motivált nonprofit szervezet esetén a tagság aktivitása folytán. Ez a jelenség túl az egyes 

üzleti szervezetek bevétel növekedésén, mintegy hullám hatásként továbbgyűrűzik és 

gazdaságélénkítő hatást vált ki, jellemzően kistérségi szinten – de több nagyobb szervezet 

aktivitásának időbeli egybeesése esetén akár megyei vagy regionális szinten is.  

A másik pozitív hozadék lehet az üzleti szféra számára a CSR rendszerek hatásosabb 

kivitelezése. Manapság a társadalom felől már egyértelmű elvárás, hogy az üzleti 

szervezetek bírjanak jól kiépített CSR rendszerrel. Ezt a cégek gyakran úgy oldják meg, 

hogy „kiszervezik” a társadalmi felelősség vállalást, tehát együttműködési megállapodást 

kötnek egy vagy több nonprofit szervezettel, amelyek missziójának anyagi támogatását az 

üzleti szervezet a saját CSR tevékenységével azonosítja. Természetesen az üzleti szervezet 

számára ideálisabb egy jól motivált, aktív nonprofit szervezettel való együttműködés, 

hiszen a nonprofit aktivitás folytán az üzleti szervezetről is javul a társadalomban élő kép. 

3.3 Az ideális motiváltságú nonprofit szervezet gerjesztette pozitív hatások a 

társadalomra 

E vizsgálat, illetve előreutalva, a 3.4 alfejezetben foglaltak esetében már szükségét látom 

megkülönböztetni a civil részhalmazt a nonprofit halmazon belül, a korábbiakban leírtak 

szerint. 

A vizsgálódást kezdjük a civil szervezetekkel, mint a nonprofit halmaz egy 

részhalmazával! A civil szervezetek, egy bizonyos szempontból vizsgálva, nem tesznek 
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mást, mint a missziójuk megvalósítása közben jól meghatározott társadalmi csoportok 

érdekvédelmét végzik. Ha a civil szervezet jól motiváltan működik, akkor ezt az 

érdekvédelmi szerepet hatványozottabban tudja végezni, valós erőt képvisel az adott 

csoport védelmével kapcsolatban, az üzleti vagy állami szektorból érkező káros hatások 

ellenében.  

A további nonprofit szervezetek esetében nem az érdekvédelemre helyezném a hangsúlyt. 

Inkább arra a pozitív jelenségre, hogy jól motivált nonprofit szervezetek a piaci minőséget 

elérő szolgáltatást tudnak nyújtani (pl. kulturális szolgáltatás), a piacinál jóval 

megfizethetőbb áron. Így a társadalom érdeklődő tagjai jól járnak.  

3.4 Az ideális motiváltságú nonprofit szervezet gerjesztette pozitív hatások az 

állami/önkormányzati szférára 

Civil szervezetek esetén ismét az érdekvédelemből fakadó pozitívumokat hangsúlyoznám. 

Ha egy jól motivált civil szervezet elvégzi egy adott közösség, társadalmi csoport 

érdekvédelmét az üzleti szektorral szemben, akkor az állami/önkormányzati szektornak az 

efféle érdekvédelmi feladatból sokkal kisebb részt kell kivennie – pedig eredendően ennek 

a szektornak is legalább annyira a feladata az állampolgárok védelme az üzleti szféra 

túlkapásaitól. S mivel az állami/önkormányzati forrású érdekvédelemnek vannak 

költségei, ha a civil szféra a feladatból átvállal részeket, ez az állam/önkormányzat 

számára költségcsökkenést eredményezhet. (Szegényebb kistelepülési önkormányzatok 

esetén különösen fontos lehet ez a jelenség.)  

Nonprofit szervezetek esetében az állami/önkormányzati szektor az 

országimázs/kistérség-imázs javulását élvezheti a megfelelő nonprofit motiváció esetén. 

Hiszen akár nemzeti ünnepek esetében, akár más reprezentatív alkalomkor jelentős 

segítség az államnak, ha egy jól motivált nonprofit szervezet betársul a tervezés-

szervezés-lebonyolítás folyamatába. Az így megvalósuló jobb eredmény az ország 

polgárai és a külföldi közvélemény számára is pozitívabb képest festhet az adott területről 

(esetenként az országról). 

3.5 Az ideális motiváltságú nonprofit szervezet gerjesztette gazdasági jellegű, 

általános pozitív hatások  

A 3. fejezet eddigi részében az ideális nonprofit motiváció egyes szektorokra irányított 

pozitív hatásait vizsgáltam. De természetesen adódnak olyan pozitív hatások is, amelyek 
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általánosságban, mindegyik szektorra hatnak. Ezek teljes körű felsorolásába nem 

bocsátkoznék, mindössze két domináns hatást emelek ki a továbbiakban – s ez esetben 

ismét egészében kezelem a nonprofit szektort, a szegmentálás szükségtelensége miatt. 

Jól motivált nonprofit szervezet működése erős hatással lehet a turizmus, illetve annak 

bizonyos ágai felélénkülésére. Kiemelhető a kultúraturizmus, az egészségturizmus – 

tekintve azt, hogy a nonprofit szervezetek egy nagyobb része a kultúra és az egészségügy 

területén tevékenykedik – így munkájuk hatással lehet az adott térség ilyen irányú 

turizmusára. 

A másik kiemelésre érdemes terület a fenntartható fejlődés. Gyakorta a szakirodalom is 

abba a hibába esik, hogy ezt a területet szűken, a környezettudatossághoz köthető 

elemekkel azonosítja. Álláspontom szerint a fenntartható fejlődés ennél sokkal nagyobb 

területet felölelő, összetettebb struktúra. Fenntartható fejlődésről beszélhetünk a 

környezetvédelmen túl a kultúra, a társadalom, az egyén, művészetek vagy akár az üzleti 

élet szempontjából is. Ezek jó része további alrendszerekre bontható. Egyén vagy 

társadalom esetében a hármas tagolódás szerint megjelenhet a fizikai/demográfiai, 

emocionális és spirituális perspektíva is. A fenntartható kulturális fejlődésnek pedig még 

ennél is szerteágazóbb struktúrája van. Napjainkban általánosan elfogadott alaptétel, hogy 

a fenntartható fejlődés követése alapszükséglete az emberiségnek, bármelyik rendszer 

perspektívájából is tárgyaljuk. A gyakorlat pedig azt támasztja alá, hogy a nonprofit és 

civil szervezetek munkássága nélkül az ilyen irányú törekvések megrekednek a verbalitás 

szintjén – a nonprofit szektor az, ami e törekvések nagy részét cselekvési formába hivatott 

önteni. S e folyamat megfelelő motivációs háttér nélkül elképzelhetetlen.  

Összefoglalás 

A 3. fejezet alátámasztja, hogy gyakorlati haszna van az ideálisan motivált nonprofit 

szervezeteknek, a gazdasági élet bármelyik szektora szemszögéből. Úgy gondolom a 

fejezetben felépített érvrendszer bizonyítja, hogy e gyakorlati hasznosság miatt érdemes a 

nonprofit motiváció témakörét vizsgálni és a hétköznapi életben is alkalmazható 

következtetéseket levonni. Így már értelmet nyer az 5. fejezet, melyben a nonprofit 

motiváció Magyarországon tapasztalható visszásságait boncolgatja, kiútkereső célzattal. 
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4. FEJEZET 

A KUTATÁS ÉS AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK 

BEMUTATÁSA 

A nonprofit szervezetekben tapasztalható motivációs jellemzők kutatását 2009 utolsó 

negyedévében kezdtem meg, s a folyamat 2011 novemberében zárult le, melynek 

eredményeit és azok elemzését első sorban e szakdolgozat keretei között mutatom be. 

Célom a kutatással, hogy feltérképezzem a magyar nonprofit szektor dolgozóinak 

motivációt érintő tulajdonságait, analizáljam a motivációt gátló vagy romboló hatásokat, 

illetve megfelelő válaszokat fogalmazzak meg e negatív hatások kivédésére, illetve 

negligálására. 

A továbbiakban az alkalmazott kutatási módszertant, a kutatás temporális jellegű 

beosztását, illetve a kutatási feladatok szerinti dimenzionálást mutatom be. 

A kutatás első szakasza 2009 utolsó negyedévétől 2011 második negyedévéig tartott. 

Ekkor párhuzamosan két kutatási dimenzió feladatait láttam el. 

 E szakaszban dolgoztam fel a vonatkozó elméletirodalmat, amelyet az 1., 2. és 3. 

fejezetekben vázoltam fel (Szekunder kutatás). Az elméletirodalmi feldolgozás a 

nonprofit szektort, a motiváció jelenségét, továbbá a nonprofit szektor és a többi 

gazdasági szektor bemutatott szempontrendszer szerinti interakcióját hivatott 

felvázolni. 

 A primer kutatási feladatokat illetően a következő munkát végeztem. A Rákóczi 

Szövetség Soproni Helyi Szervezetén, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-n illetve a 

hozzájuk kapcsolódó nonprofit jellegű stakeholdereken keresztül, megfigyeléssel és 

mélyinterjú szerű beszélgetésekkel feltérképeztem a nonprofit szervezeti dolgozók 

motivációit gátló, romboló hatásokat. Ezeket az következő fejezetben bemutatandó 

módon strukturáltam, egy 3x3-as mátrix rendszerbe rendeztem. A realizált negatív 

hatások után megfogalmaztam az általam gyakorlatban megvalósíthatónak tartott 

védelmi javaslatokat. 

 A kutatás kvalitatív optimalizálását elősegítendő, a részeredményeket folyamatosan 

kritikai környezetbe helyeztem a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi 

Karának témaspecifikus oktatóinak bevonásával, illetve az anyag 2010. évi XXX. 
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Országos Tudományos Diákköri Konferencián való megversenyeztetésével. Így 

számtalan módosító javaslattal lettem gazdagabb, amelyet folyamatosan építettem be a 

kutatási munkába.  

A kutatás második szakasza 2011 harmadik negyedévében zajlott. Ez alatt az alábbi 

kutatási feladatoknak tettem eleget. 

 A szekunder kutatást illetőleg a több irányból megfogalmazott, építő kritikai elemek 

mentén lényegesen bővítettem, módosítottam, javítottam az elméletirodalmi 

kidolgozást, mely végleges formáját az előző fejezetekben áttekinthette az olvasó. 

 2011 nyarán összeállítottam a kutatáshoz kapcsolódó kérdőívet. E kérdőív sablonja, 

illetve a beérkezett eredmények a Mellékletek között megtalálhatók. A kérdőíves 

kutatás során a megfigyelés, mélyinterjú szerű beszélgetések illetve saját tapasztalat 

során begyűjtött kutatási eredmények (motivációt gátló, romboló hatások, illetve a 

megoldási javaslatok) valós mivoltát hipotézisként kezeltem, és ezek objektív 

igazságtartalmát teszteltem. A kérdőívezés országos méretekben zajlott le és az alábbi 

célrendszert hivatott kielégíteni: 

o Az általam realizált empirikus kutatási eredmények igazságtartalmának tesztelése, 

továbbá az indukció, az előzőleg realizált eredmények országos 

kiterjeszthetőségének vizsgálata a kérdőívet kitöltők teljes mintáját illetően. 

o További, általam korábban nem realizált, motivációt gátló hatások és védekezési 

javaslatok gyűjtése. 

o A gátló hatások és a védekezési javaslatok összevetése, egymáshoz képest történő 

súlyozása. 

A kutatás harmadik szakasza 2011 negyedik negyedévében zajlott le. E szakasz elvégzett 

feladatai a következők. 

 A kérdőívek eljuttatása a célcsoporthoz, a kérdőíves kutatás lefolytatása. A kérdőív 

országos szintű terjesztésében nagy segítségemre volt a Nonprofit Információs és 

oktató Központ, illetve személyesen a szervezet munkatársa, Dávid Júlia, aki 

jóvoltából a kérdőív mintegy 9500 elemű mintához jutott el. Ezen kívül saját gyűjtés 

után több száz további címre juttattam el a kérdőívet. Meglepetés ehhez képest, hogy 

mindösszesen 85 kitöltött és értékelhető kérdőív jutott vissza, de az alacsony szám 
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ellenére is megfelelő mintának nevezhető a kutatás folytatása szempontjából. A 

kérdőívezés lebonyolítása 2011. 09. 27. és 2011. 10. 31. között zajlott. 

 A kérdőívezés lezárása után elvégeztem kérdőívek elemzését, az előzőleg felállított 

hipotézis vizsgálatát, továbbá megfogalmaztam az eredményeket, következtetéseket. 

A kutatás e dolgozatban nem publikált negyedik szakasza jövőképnek is tekinthető a 

munka szempontjából. A megismert és feldolgozott eredmények ismeretében a következő 

kutatási pontok elvégzését tervezem a jövőben. 

 Klaszterképzés a kitöltő szervezetek általános jellemzői alapján (korösszetétel, nemi 

összetétel, jogi forma, profil, földrajzi elhelyezkedés) és a gátló hatások, illetve 

védekezési javaslatok klaszterek szintjén történő elemzése.  Ide tartozik a különböző, 

sejthető korrelációk statisztikai módszerekkel történő kimutatása és értelmezése.  

Természetesen e feladatok egy részét már e dolgozat keretei között is érintem, ám 

nagyobbrészt megelégszem az beérkezett adatok klaszterizálás nélkül történő mélyebb 

vizsgálatával. 

 A realizált eredmények mentén grafikus modellalkotást tervezek végrehajtani a 

jövőben, amely a motivációt gátló, romboló hatásokat, illetve az ezeket negligáló 

módszereket együttesen, a laikus olvasó számára is érthető módon, a gyakorlati 

nonprofit működés során is felhasználható módon ábrázolja. 

Amint látható, jelen esetben egy hosszú távú kutatásról van szó, amely tervezési, 

lebonyolítási illetve általános kiértékelési szakaszai már lezárultak, de lezáratlanok még 

olyan speciális irányai, amelyek további feladatokat vetnek fel a jövőt illetően. 
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5. FEJEZET 

MOTIVÁCIÓS PROBLÉMÁK A MAGYARORSZÁGI NONPROFIT 

SZEKTORBAN  

5.1 A kutatási terület felelevenítése 

Az 5. fejezet során ötvözésre kerül az 1. és a 2. fejezet elméleti anyaga, a magyarországi 

gyakorlati viszonyok figyelembevételével, a 3. fejezetben megtárgyalt gyakorlati 

fontosság megtámogatásával. 

A 3. fejezet egy ideális állapotot feltételez, amely véleményem szerint jelenleg még nem 

valósult meg Magyarországon. A továbbiakban a kialakulást gátló elemek számbavételére 

és a feloldásuk érdekében tehető javaslatok megfogalmazására teszek kísérletet. Ennek 

érdekében – a motivációs problémák és a korrekciós javaslatok esetén is – először a 

kutatás első szakaszában realizált primer kutatási eredményeket mutatom be, majd pedig a 

második szakasz kérdőíves kutatásának eredményeit vázolom és elemzem. 

5.2 Nonprofit motivációs problémák Magyarországon – a kutatás első szakasza 

alapján 

A kérdéskör szegmentálására az 1. táblázatban felvázolt mátrixszerű táblázatot használom. 

Az nem állítható, hogy a táblázat teljes mértékben lefedi a nonprofit motivációt 

potenciálisan zavaró elemek halmazát, de a gyakorlati tapasztalat arra enged 

következtetni, hogy a zavaró elemek döntő része megjelenik benne. Hogy ez ténylegesen 

így van –e, arra alább, a kérdőíves vizsgálat eredményeinek kiértékelése során kapunk 

majd választ. 

Triviális, hogy a gyakorlatban a jelzett problémák nem strukturálódnak el ilyen markánsan 

egymástól. Sok kölcsönhatás, átjárás figyelhető meg az 1. táblázatban vázolt szegmensek 

között. De a motivációs problémák megoldásához szükséges állapotfelmérést jól 

szolgálhatják. 

A továbbiakban a táblázatban jelzett motivációs zavarokat okozó hatásokat veszem 

részletesebben górcső alá. Célom nem elsősorban az elméleti kibontásuk, hiszen alapvető 

szakirodalmi fogalmakról van szó. Törekvésem inkább arra irányul, hogy a nonprofit 
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életből vett gyakorlati példákkal támasszam alá a zavaró hatások valóságosságát. A 

számbavétel a táblázat bal szélső címoszlopa szerint történik. 

Nonprofit 

motivációt gátló 

hatások 

Egyénre ható 

Egyes szervezeti 

szegmensre/  

csoportra ható 

Teljes szervezetre ható 

Egyén 

személyiségéből 

fakadó 

-   a dolgozó értékrend 

változása 

-   középvezető vagy   

domináns dolgozó  

habitusa, változásai 

-  vezető habitusa, annak 

 változásai 

Belső szervezeti 

működésből 

fakadó 

-   rossz belső 

kommunikáció 

-   rossz feladatkiosztás 

- rossz belső 

kommunikáció 

- rossz feladatkiosztás, ill. 

csoportképzés 

-   nem világos 

 célrendszer, misszió 

- rossz szervezeti   

  felépítés (merev, 

  centralizált) 

Külső 

környezetből 

fakadó 

- bérezés hiánya (jogi 

szabályozás) 

- környezet 

elismerésének hiánya  

- jogi szabályozás 

-  bürokratikus pályázati 

rendszer 

- jogi szabályozás 

- bürokratikus pályázati 

  rendszer 

-  függés 

1. táblázat: Nonprofit dolgozók motivációját potenciálisan gátló hatások 

Forrás: Saját szerkesztés [2010] 

5.2.1 Az egyén személyiségéből fakadó motivációt gátló hatások 

Legalsó, egyéni szinten a dolgozó személyiségében végbemehetnek olyan változások, 

amelyek alapvető hatással vannak az értékrendjére is. Üzleti keretek között e természetes 

változásokat kompenzálhatja a pénzbeli javadalmazás, ám a nonprofit szektorban – akár a 

civil szervezetek önkéntességéről beszélünk, akár az egyéb nonprofit szervezetek 

rugalmatlan juttatásairól – ez az ellenhatás nem érvényesül. Tehát ha a dolgozó 

értékrendje változik, akkor a bérezés ellenhatásának hiánya miatt a változás hatásának 

amplitúdója a többszörösére növekedhet és ez által az egyén motiválatlanná válhat a 

szervezeti célok elérésének és a misszió teljesítésének tekintetében. Még rosszabb esetben 

az egyén teljesen passzívvá is válhat ennek következtében. Általános példa lehet erre a 

gyermekvállalás, amely alapjaiban változtatja meg az ember értékrendjét. Üzleti keretek 

között a munkahely fontossága egy ilyen esetben jelentősebbé válik a megnövekedő 

családi kiadások okán. Ám egy nonprofit szervezetben való ténykedés ekkor teherré 

válhat, hiszen értékes időt vehet el a családi élettől. 

Ha a vizsgált egyén beosztása szerint a szervezet egy adott szegmensének felelőse, 

vezetője, vagy a többi tag domináns jelleme miatt informális hatalommal ruházza fel, 
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akkor egy értékrendbeli változás kihathat a hozzá kötődő munkatársakra is. Így egy egyén 

felfogásának, világnézetének változása hatással lehet több ember motivációjára is, s 

értelemszerűen, ha ez a változás a központi egyént eltávolítja a szervezeti céloktól, akkor 

az általa – egyébként jobbára tudat alatt – befolyásolt egyének is veszthetnek 

motivációjukból.   

Amennyiben a vizsgált egyén a szervezet formális és/vagy informális vezetőségének tagja, 

úgy a taglalt egyéni változások az egész szervezetre hatással lehetnek, s a szervezet létét is 

veszélybe sodorhatják. Ám ez esetben nem kizárólagosan a vezető egyén céltól való 

eltávolodása okozhat problémát, hanem az is, ha továbbra is lojális a célhoz, ám az oda 

vezető utat értékeli át és saját vezetői szerepén változtat. Mivel a nonprofit szervezetek 

nincsenek versenyhelyzetbe kényszerítve, ezért a változási hajlandóságuk, flexibilitásuk 

nagyon alacsony értékű. Így egy szemléletmód váltást nehezen vészelnek át a tagok, s 

motivációvesztés veszélye mindenképpen fennáll. 

5.2.2 Belső szervezeti működésből fakadó motivációt gátló hatások 

E hatások általában döntőrészt a szervezet belső, horizontális és vertikális kommunikációs 

hiányosságaiból adódnak. A kommunikációs hibák pedig egyértelműen a már említett 

versenyhelyzetből való kimaradás okozta fejletlenségi és rugalmatlansági tényezők 

okozzák. Egyes nonprofit szervezetek esetében világosan kimutatható, hogy a merev, 

poszt-szocialista jellegű, hierarchikus szervezeti felépítés, a szervezeti részek közötti 

horizontális kommunikáció teljes hiánya és a vertikális kommunikáció deformálódása 

(valóságot nem tükröző visszacsatolások, a vezetőség irányából történő egyirányú 

kommunikáció) okozza a dolgozók motiválatlanságát. S az is tisztán látszik, hogy a 

szervezetet csak az tartja össze, hogy olyan nonprofit szervezetről van szó, ahol a bérezés 

és a jutalmazás is megjelenik a szervezeti ösztönzők között.  

Általánosságban a kommunikáció hiányosságainak szintjétől és mértékétől függően okoz 

a belső szervezeti működés motivációs zavart az egyénben vagy az adott szervezeti 

szegmens tagjaiban. A teljes szervezetre kiható, belső működésre visszavezethető 

motivációs zavarok okai már mélyebb gyökerűek. Itt már megjelenhet a hibás célrendszer 

kialakítása illetve a hibásan kialakított vagy elavult szervezeti struktúra működtetése is. 
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5.2.3 Külső környezetből fakadó motivációt gátló hatások 

Az egyén szintjén két domináns zavaró hatást kell kiemelni. Az egyik a jogi 

szabályozásban deklarált bérmentesség, vagy alacsony szintű, szabályozott bérezés. Ez a 

jelenség már említetten komoly kockázatot jelenthet az egyén motivációját illetően. 

Valóban nagyon erős elhivatottság és meggyőződés kell, hogy az ilyen jellegű 

motivátorok hiányában az egyén lojális legyen a szervezeti célokhoz és higgyen a 

szervezet létjogosultságában. A másik, egyéni szinten értelmezhető zavaró hatás a külső 

környezet nem megfelelő értékelése, passzivitása az erőfeszítés irányába. A nonprofit 

munkát végző egyén egyik alapszükséglete az elismerés – mint ahogy arra a fordított 

Maslow-piramis elméleténél rámutattam a 2. fejezetben. Ha az egyén nem kapja meg a 

megfelelő külső emocionális támogatást, könnyen értékrendi válságba kerülhet. 

Szervezeti szegmens és a teljes szervezet szintjén a támogatási illetve működési rendszer 

kívülről szabályozott túlbürokratizáltsága jelenhet kockázati tényezőt a motiváció 

perspektívájából. A bürokratikus feladatokat alapvetően a szervezet hozzáértő formális 

vagy informális vezetői végzik. S gyakran érezhető, hogy az elérhető eredmény sokkal 

kisebb, mint az oda vezető bürokratikus feladatok sora. Ez potenciálisan motiválatlanná 

teheti az ügyintézőt, ami státuszából kifolyólag átrezeghet a hozzá kapcsolódó 

munkatársakra is.  

A szervezeti vezető motiválatlanságát okozhatja továbbá a függés tudata. Ez alsóbb 

szintekre nem szokott áthatni, de a vezető, aki tisztában van a szervezet helyével a külső 

környezetben, tudja, hogy Magyarországon a nonprofit szervezetek - egyébként nagyrészt 

a jogi szabályozás által – túlzottan az állami/önkormányzati szférától függenek. Egy 

nonprofit szervezet gyakran kerül „húzd meg- ereszd meg” helyzetbe, amikor egy nagyon 

szűk mezsgyén kell mozognia az állami/önkormányzati szférával való kapcsolattartás 

terén, hogy függetlenségét megőrizze, de a működéséhez szükséges támogatásokat 

megkapja. Ez az egyensúlyozás gyakran a szervezeti vezető kimerülését eredményezheti, 

s igyekszik megszabadulni e tehertől. Ezt a szervezeti tagok is válságként élik meg, hiszen 

bizonytalanságba kerülnek a szervezeti célokat illetően. (Erre a jelenségre konkrét példa 

lehet a Rákóczi Szövetség Soproni Helyi Szervezetének belső szervezeti válsága 2010 

első felében. A felvázolt probléma teljes egészében megvalósult.) 
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5.3 A kérdőíves kutatás általános eredményeinek bemutatása 

Mielőtt a kérdőíves kutatás eredményeit összevetném a fentebb bemutatott, megfigyelésre 

és személyes tapasztalatra épített eredményekkel, ezen alfejezet keretei között leíró 

statisztikai jelleggel közlöm a kérdőívet kitöltő személyek és szervezetek demográfiai, 

földrajzi és formai jellemzőit. 

Az e fejezetben nem jelzett általános kimutatások, illetve a beérkezett adatok nyers 

közlése a Mellékletek között találhatók meg.  

A kérdőívet országosan 85 nonprofit és civil szervezeti dolgozó küldte vissza összesen 34 

településről (1 kitöltő nem adta meg szervezete székhelyét). A visszaküldött kérdőívek 

száma kevésnek mondható annak tudatában, hogy a NIOK segítségével és saját 

kapcsolatrendszerem felhasználásával több, mint 9500 címre jutott el a kérdőív. De úgy 

gondolom, hogy a különböző jellemzők szerint vett eloszlások (alább mutatom be őket) 

illeszkednek a honi globális nonprofit és civil szervezeti eloszlásokhoz, így a 

továbbiakban közölt kutatási eredmények reprezentatívnak mondhatók. A beérkezett 

kérdőívek területi megoszlása a 11. ábrán látható. 

 
11. ábra: A beérkezett kérdőívek területi megoszlása  

a kitöltőkhöz köthető szervezetek székhelye szerint (db; n=85) 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

A térképen összesen három jellemző jelenik meg dominánsan. Egyrészt jellemző a 

fővároscentrikusság, amely általánosságban jellemző a honi körülményekre. Másrészt 
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látható, hogy a főváros után Pécsről (7), Kaposvárról (7) és Sopronból (8) érkezett be a 

legtöbb kitöltött kérdőív. Ez azért történhetett így, mert e településeken  rendelkezem 

jelentősebb nonprofit és civil szervezeti kapcsolatokkal, amelyeket a kérdőíves kutatás 

során is felhasználtam. Harmadrészt a térkép összevethető az 1. fejezet statisztikai 

alfejezetének regionális és megyeszintű kimutatásaival. Látható, hogy a nyugat-dunántúli 

és észak-kelet magyarországi területekről arányaiban több kérdőív érkezett vissza, 

illeszkedve a KSH adatokhoz, melyek szerint e területeken a legnagyobb a nonprofit és 

civil szervezetek aránya a regisztrált gazdasági szervezetek között. 

A továbbiakban előbb a kitöltőkhöz köthető szervezeteket érintő statisztikai eredményeket 

mutatom be. A kitöltők megoszlását a hozzájuk köthető szervezetek jogi forma szerint a 

12. ábra prezentálja. 
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12. ábra: A kérdőívet kitöltők megoszlása  

a hozzájuk köthető szervezetek  jogi formája szerint (fő; n=85)  

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

 

Mint látható, az egyesületi formában tevékenykedő szervezetek dolgozóitól érkezett a 

legtöbb kérdőív. Néhány kivételtől eltekintve két kitöltőhöz nem ugyanaz a szervezet 

rendelhető hozzá, így kijelenthető, hogy a beérkezett adatok szerint az egyesület a 

legkedveltebb jogi forma a honi nonprofit szektorban. Ezt követi az alapítvány, illetve a 

nonprofit gazdasági szervezetek (Kft és Rt összesen). 

A jogi forma után következzék a fő tevékenységi kör szerinti megoszlás (13. ábra).  
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13. ábra: A kérdőívet kitöltők megoszlása  

a hozzájuk köthető szervezetek  fő tevékenységi köre szerint (fő; n=85)  

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

Ennek elsődleges oka, hogy kapcsolatrendszerem elsősorban a kulturális tevékenységi 

területre terjed ki, így ez a szegmens dominánsabban képviselteti magát a kitöltött 

kérdőívek között. Bár az eltérés az országos viszonyoktól nem nevezhető szignifikánsnak, 

mégis le kell szögezni, hogy ezen kimutatás alapján a továbbiakban bemutatandó kutatási 

eredmények talán kissé jobban illeszkednek a kulturális szervezetkehez, mint a többi 

szervezethez. De ez a kismértékű elhajlás még nem zavarja meg az általános vizsgálódást 

és állásfoglalást. 

 
14. ábra: A kérdőívet kitöltők megoszlása a hozzájuk köthető szervezetek földrajzi 

tevékenységi területe szerint (fő;%; n=85) 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 
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A földrajzi hatókört bemutató 14. ábrát vizsgálva látható, hogy az adatok egy fordított, 

szinte szimmetrikus haranggörbét írnak le. Ebből következik, hogy a nonprofit szektor 

szervezetei önmagukat vagy országos, vagy települési misszió mentén definiálják. A 

regionális tevékenység az országos tevékenység perifériájához köthető, míg a kistérségi 

tevékenység a települési ténykedés határterülete. A két tevékenységi forma között 

helyezkedik el a megye, mint tevékenységi terület, ám ezt választják a legkevesebben. 

Következésképp a honi megyerendszer nem illeszkedik a nonprofit szektor földrajzi 

struktúrájához.    

A továbbiakban, a leíró általános statisztikák kitöltőkhöz köthető, személyi jellegű 

adatokat mutatják be. A szervezetekhez köthető, létszámot és financiális jellemzőket 

érintő adatsorokat a Mellékletek közt helyeztem el, hiszen az elutasított válaszadások 

aránya olyan magas, hogy a kimutatások érdemben nem elemezhetők. 

A válaszadók nemi megoszlása a 15. ábrán látható. Enyhe női dominancia észlelhető. Ez 

az eltérés meglátásom szerint visszavezethető arra a tényre, hogy a szociális érzékenység 

az inkább feminim töltetű tulajdonságok közé sorolható, ebből kifolyólag a civil szférában 

nem meglepő az enyhe női túlsúly. 

 
 15. ábra: A kérdőívet kitöltők nemi megoszlása (fő;%; n=85) 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

Előreutalva jelzem, hogy az 5.5 alfejezetben a bemutató jelleggel elvégzett korrelációs 

vizsgálatban azt elemzem, hogy a motivációt gátló néhány kiválasztott tényező súlyozása 

függött –e, és ha igen, milyen mértékben függött a kitöltő nemi hovatartozásától. 
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A 16. és 17. ábrát együtt elemzem, hiszen haranggörbe-szerű eloszlás látható mindkettő 

kimutatás tekintetében. Eszerint a kitöltők közül legtöbben a 26-55 éves koroszályba 

esnek éa 2-10 éve tevékenykednek az adott szervezetnél. 

 
16. ábra: A kérdőívet kitöltők megoszlása korosztályok szerint (fő; n=85) 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

Következésképp életük legaktívabb, legtöbb feladattal járó korszakában végzik szimultán 

a nonprofit/civil szervezeti munkát.  Ez nagyon erős lojalitást jelez a szervezet, vagy a 

általa képviselt cél felé, s ez magyarázza a kérdőívet kitöltők adatszolgáltatási 

hajlandóságát – elkötelezettségük okán érdeküknek érzik, hogy a szektor motivációs 

jellemzőiről, illetve azok optimalizálásáról reális képet kapjanak. 

 
17. ábra: A kérdőívet kitöltők megoszlása a jelenlegi szervezetben eltöltött idő szerint  

(fő; n=85) 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

A végzettségek esetén (18. ábra) tapasztalható, hogy a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők (tudományos fokozat+egyetem+főiskola+felsőfokú szakképzés; részhalmaz 

elemszáma r=63) végeznek leginkább nonprofit/civil munkát. 
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18. ábra: A kérdőívet kitöltők megoszlása legmagasabb végzettség szerint (fő; n=85) 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

Ez az eredmény triviálisnak mondható, amennyiben elfogadjuk, hogy a társadalmi 

felelősségvállalás szükségességének érzete egy bizonyos értelmi és érzelmi 

intelligenciaszint felett jelenik meg az egyében, s ezeket az intelligenciaszinteket az egyén 

tudományos, értelmiségi környezetben könnyebben eléri – a környezet hatásai által. 

Természetesen nem zárom ki azt, hogy a társadalmi felelősségvállalás igénye más 

közegben nem alakulhat ki, mindössze arra mutatok rá, hogy értelmiségi környezetben ez 

a folyamat sokkal egyértelműbb. 

A kitöltő személyek egyéni jellemzőit is megvizsgálva, az általános adatok bemutatása 

véget ért. A kitöltők szervezeti hierarchiában elfoglalt pozícióit összesítő ábra a 

Mellékletekben található, mivel az elutasított válaszadások száma miatt érdemben nem 

elemezhető. 

5.4 A kérdőíves kutatás motivációra veszélyes elemeket vizsgáló részének bemutatása  

A továbbiakban az 5.2-es alfejezetben bemutatott, motivációt gátló tényezők létező, 

valóságos mivoltának tesztelése következik. A beérkezett adatok szerint súlyozom az 

általam realizált elemeket, majd pedig közlöm a kérdőívekben jelzett bővítési javaslatokat 

is. Így láthatóvá válik, hogy az előzetes kutatás alapján gyűjtött negatív hatások valóban 

létezők –e a honi nonprofit életben, és ha igen, milyen súllyal szerepelnek. A 2. táblázat a 

súlyozás előkészítését mutatja be, negatív hatásonként az értékelések átlagát, illetve az 

átlagok [25, 100] skálára való konvertálását.  
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Negatív hatás 
A veszélyességi súlyok

1
 

átlaga 

A veszélyességi súlyok 

átlaga [25,100] skálára 

konvertálva 

egy beosztott értékrendjének, 

habitusának változása 
2,20 55 

egy középvezető/domináns beosztott 

értékrendjének, habitusának változása 
2,95 73,75 

a szervezeti vezető értékrendjének, 

habitusának változása 
3,51 87,75 

zavaros, hiányos belső kommunikáció 3,41 85,25 

zavaros külső kommunikáció 3,17 79,25 

nem megfelelő feladatkiosztás 3,14 78,5 

nem megfelelő csoportalkotás 2,90 72,5 

nem egyértelmű szervezeti célrendszer 

és misszió 
3,10 77,5 

az elavult szervezeti felépítés 2,90 72,5 

pénzalapú motivátorok hiánya 2,34 58,5 

környezet elismerésének hiánya 2,88 72 

túlbürokratizált működés 3,04 76 

erős lobbi-rendszeren alapuló pályázati 

rendszer 
3,09 77,25 

a pályázati rendszer miatt a politikai 

közegtől való függés 
3,29 82,25 

2. táblázat: A nonprofit dolgozók motivációjára veszélyes hatások  

veszélyességének értékelése a kérdőíves válaszok alapján (n=85) 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

Fontos információ a táblázat értelmezéséhez, hogy továbbra is kvalitatív értékekről van 

szó, mégha ezek számszerű formát is öltenek. Konkrétan: A kérdőíves kutatás során a 

válaszadóknak súlyozniuk a negatív hatásokat, aszerint, hogy mennyire érzik 

veszélyesnek azokat. A veszélyességi fokokhoz rendelt súlyok az 1. lábjegyzetben 

találhatók. A válaszadók által elvégzett súlyozás után mindegyik negatív hatáshoz egy 

átlagsúly rendelhető az vonatkozó súlyok összege és a kitöltők halmazának elemszáma (n) 

hányadosa alapján. (Egyszerű számtani átlag: (∑súlyok)/n). Az átlagok a 2. táblázat 

középső sorában találhatók. A táblázat harmadik oszlopában is az átlagok találhatók, ám 

25-tel felszorozva. A szorzásnak, és az így kialakuló, nominálisan nagyobb értékeknek 

mindössze annyi a szerepe, hogy az átlagok közti eltéréseket jobban érzékeltetik. A 

felszorzás előtt az átlagok értelemszerűen [1;4] skálán mozogtak, a szorzás utáni értékek 

tehát analóg módon [25;100] skálán mozognak, amely értelmezését a 19. ábra segíti. 

                                                           
1
 Veszélyességi fokokhoz rendelt súlyok: 1-nem veszélyes a motivációra; 2-kis mértékben veszélyes a 

motivációra; 3-nagy mértékben veszélyes a motivációra; 4-teljes mértékben veszélyes a motivációra 
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nem 

veszélyes 
kis mértékben veszélyes nagy mértékben veszélyes 

teljes 

mértékben 

veszélyes 

  f 

25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 

19. ábra: A [25, 100] skála intervallumai  

a negatív hatások veszélyességi fokára értelmezve 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

A táblázatot összevetve az intervallumokat tartalmazó ábrával, több következtetés is 

levonható.  

 Az előzőleg realizált, nonprofit dolgozó motivációjára potenciálisan veszélyes hatások 

mindegyike jelen van a honi nonprofit szektorban, tehát az előzőleg megfigyelésen és 

saját tapasztalatokon begyűjtött hatások valósak, igazságtartalmukat a kérdőíves 

kutatás megerősítette. Egyik hatás sem került a „nem veszélyes” klaszterbe. 

 A legkisebb súlyokat az átlagos beosztott értékrendjének megváltozása (55), illetve a 

pénzalapú motivátorok hiánya (58,5) kapta. Ez várható eredmény volt, hiszen a nem túl 

domináns beosztott értékrendjének, habitusának negatív változása valóban nincs oly 

nagy hatással munkatársai motivációjára. Továbbá a nonprofit szektor dolgozói már 

tevékenységük megkezdésekor tisztában voltak azzal, hogy csak korlátozott, vagy 

semekkora mértékű pénzbeli ellenszolgáltatást nem fognak kapni munkájukért, 

következésképp a motivációtól szinte független elemként kezelhető. 

 A kérdőívet kitöltők a legnagyobb súlyt a vezető értékrendjének vagy habitusának 

változására (87,75), a zavaros belső és külső kommunikációra (85,25 és 79,25) és a 

honi pályázati rendszer visszásságaira (77,25 és 82,25) adták. Ezek is várható 

eredmények voltak, hiszen a nonprofit szektorban, főleg annak civil alszektorában 

általában egy karizmatikus vezető köré szerveződik a tenni akaró közösség, és a 

karizmatikus vezető mintegy követendő példa áll a gyakran informális hierarchiára 

épülő szervezet élén. A zavaros, rosszul felépített kommunikációs struktúra 

egyértelműen a versenyszituáció és fejlődési kényszer nemléte miatti lemaradás. A 

környezeti változások, legújabb szervezetfejlesztési módszerek figyelmen kívül 

hagyása diszharmonikussá teszi az adott nonprofit szervezet belső és külső környezetét 

is, hiszen a régi és az új kommunikáció struktúrák nehezen szinkronizálhatók. Végül 

pedig elmondható, hogy a honi nonprofit pályázati rendszer valóban nem politika-

független létező, következésképp az elméleti nonprofit függetlenség egész egyszerűen 
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nem tud megvalósulni a gyakorlatban, s ez a tény meglehetősen sérti a nonprofit 

dolgozók döntő többségének önérzetét.  

 Az előzőekben külön ki nem emelt hatások mindegyike 75 körüli értéket kapott a [25, 

100] skálán, ami azt jelenti, hogy mindegyik negatív hatást különösen veszélyesnek 

titulálták a kérdőívet kitöltők, amelyekkel szemben mindenképpen érdemes és hasznos 

negligáló illetve védelmező javaslatokat tenni.  

A veszélyesség megítélése alapján történt súlyozás után következő lépésben azt 

vizsgálom, hogy a jelzett negatív hatások a szervezet humán erőforrásának mekkora 

részére vannak/lehetnek hatással. Az elemzés módszere analóg veszélyesség elemzésének 

fentebb bemutatott módszerével. 

Negatív hatás 
A kiterjedési súlyok

2
 

átlaga 

A kiterjedési súlyok 

átlaga [25, 100] skálára 

konvertálva 

egy beosztott értékrendjének, 

habitusának változása  
2,49 62,35 

egy középvezető/domináns beosztott 

értékrendjének, habitusának változása 
3,19 79,87 

a szervezeti vezető értékrendjének, 

habitusának változása 
3,54 88,50 

zavaros, hiányos belső kommunikáció 3,39 84,72 

zavaros külső kommunikáció  3,44 86,02 

nem megfelelő feladatkiosztás 3,11 77,63 

nem megfelelő csoportalkotás 3,16 78,93 

nem egyértelmű szervezeti 

célrendszer és misszió  
3,38 84,55 

az elavult szervezeti felépítés 3,18 79,51 

 pénzalapú motivátorok hiánya 2,43 60,87 

környezet elismerésének hiánya  2,79 69,83 

túlbürokratizált működés 3,55 88,73 

erős lobbi-rendszeren alapuló 

pályázati rendszer 
3,58 89,50 

a pályázati rendszer miatt a politikai 

közegtől való függés  
3,37 84,24 

3. táblázat: A nonprofit dolgozók motivációjára veszélyes hatások szervezeten belül  

a potenciális kiterjedésének értékelése a kérdőíves válaszok alapján (n=85) 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

                                                           
2
 Kiterjedés mértékéhez rendelt súlyok: 1-egyik szinten sem veszélyes; 2-egyén szintjén veszélyes; 3-

csoport szintjén veszélyes; 4-teljes szervezetben veszélyes; kiszűrve - mindegyik szinten veszélyes lehet. 
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A fentebb bemutatott módszer analógiáján tehát, az egyes hatásokhoz rendelt 

átlagsúlyokat konvertálom [25, 100] skálára (3. táblázat utolsó oszlop), majd pedig az így 

kapott értékek alapján a segéd számegyenesen (20. ábra) feltüntetett klaszterekbe sorolom 

őket és így elemzem a kapott eredményeket. 

egyik 

szinten sem 

veszélyes 

az egyén szintjén 

veszélyes 

csoport/szervezeti egység 

szintjén veszélyes 

a teljes 

szervezetben 

veszélyes 

  f 

25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 

20. ábra: A [25, 100] skála intervallumai  

a negatív hatások szervezeten belüli potenciális kiterjedésére értelmezve 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

Továbbra is kvalitatív értékekről beszélünk a számszerűsítés ellenére is, hiszen a számok, 

illetve a képzett intervallumok továbbra is minőségi jellemzőket takarnak, így az elemzési 

eljárás analóg módon egyezik az előző eljárással. Továbbá fontos megemlíteni, hogy a 

kérdőív e szakaszán öt válaszlehetőség volt, de a [25, 100] skálán csak négy intervallumot 

képeztem. Ez azért történt így, mert az ötödik válaszlehetőség a „mindegyik szinten 

veszélyes lehet” nem egyértelmű állásfoglalást hordoz magában, így az elemzésbe nem 

beépíthető. Következésképp jelen elemzésből ezeket a válaszokat kiszűrtem. 

A táblázat vizsgálata során az alábbi következtetések vonhatók le: 

 Az adott, és előzőekben igazoltan valós, motivációra veszélyes hatások mindegyike 

nagyobb szervezeti humán erőforrás egységre terjedhet ki, mint ahogy azt a 

megfigyelésen és személyes empírián alapuló táblázat összeállításakor véltem. 

 A legkisebb értékeket az átlagos beosztott értékrendjének, habitusának változása 

(62,35) és a pénzalapú motivátorok hiánya (60, 87) kapta. Tehát ezek a hatások 

jellemzően csak néhány ember motivációjára lehetnek negatív hatással a szervezetben. 

 A legnagyobb értékeket a következő negatív hatások kapták: szervezeti vezető 

értékrendjének, habitusának változása (88,5), zavaros belső és külső kommunikáció 

(84,72 és 86,02), a nem egyértelmű célrendszer és misszió (84,55), a túlbürokratizált 

működés (88,73) és a pályázati rendszer visszásságai (89,5 és 84,24). Tehát ezek azok 

a faktorok, amelyek a szervezet teljes humán erőforrás tömegére negatív hatással 

lehetnek a motiváció tekintetében.  
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 A szélsőértékeket vizsgálva feltűnik, hogy megegyeznek a veszélyességi fok 

vizsgálatánál tapasztalt szélsőértékekkel. Megállapítható tehát, hogy a nonprofit 

dolgozó motivációjára potenciálisan negatív hatás veszélyességi foka és szervezeten 

belüli kiterjedése egyenes arányosságban áll. 

 Utolsó észrevételként megjegyzem, hogy a kérdőívezés előtti kutatásra épülő táblában 

több negatív hatást csak az egyes egyénekre kiterjedőnek tartottam. A kérdőívezés e 

tekintetben merőben más eredményt hozott, hiszen a már említett minimum 

szélsőértékeket leszámítva mindegyik hatás legalább szervezeti egység szinten hathat, 

tehát jóval nagyobb emberi erőforrás tömeget érinthet, mint ahogy előzőleg véltem. 

Ezzel végére értem a negatív hatások szervezeten belüli potenciális kiterjedésének 

vizsgálatának.  

Nonprofit 

motivációt gátló 

hatások  

(súly [25, 100]) 

Egyénre ható 
Egyes szervezeti szegmensre/  

csoportra ható 
Teljes szervezetre ható 

Egyén 

személyiségéből 

fakadó 

-   a dolgozó 

értékrend változása 

(55) 

-   középvezető vagy 

domináns dolgozó 

értékrend változásai 

(73,75) 

-   vezető habitusa, annak   

 változásai (87,75) 

Belső szervezeti 

működésből 

fakadó 

X 

- rossz belső 

kommunikáció (85,25) 

- rossz külső 

kommunikáció (79,25) 

- rossz feladatkiosztás 

(78,5) 

- rossz csoportképzés 

(72,5) 

- rossz szervezeti felépítés 

(72,5) 

-  nem világos   

 célrendszer, misszió 

(77,5) 

Külső 

környezetből 

fakadó 

- bérezés hiánya 

(58,5) 

-   környezet elismerésének 

  hiánya (72) 

- bürokratikus működés és  

  pályázati rendszer (76) 

- lobbi alapú pályázati 

  rendszer (77,25) 

-  függés (82,25) 

4. táblázat: Nonprofit dolgozók motivációját potenciálisan gátló hatások – korrigált verzió 

Forrás: Saját szerkesztés [2011] 
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A negatív hatások általános vizsgálata lezárása nem lehet más, mint az előzőleg 

bemutatott, megfigyelésre és saját tapasztalatokra épülő, negatív hatásokat tartalmazó 

táblázat felülvizsgálata, és újratervezése (4. táblázat). 

A táblázatban a hatások mellé zárójelben a veszélyességi súly került, s oszlopok a 

szervezeti belüli potenciális kiterjedés szerint kerültek kialakításra. 

Új elemekkel azért nem kellett bővítenem a táblázatot, mert lényegi javaslatok nem 

érkeztek ezirányban, és magam sem realizáltam új elemeket. A kérdőíven beérkezett 

javaslatok mindegyike illeszkedett a már megfogalmazott hatások valamelyikéhez, esetleg 

a megfogalmazás árnyaltabb, vagy a megközelítés más irányú. A beérkezett javaslatok 

tételes felsorolása a Mellékletekben megtalálható. 

A 4. táblázat kialakításával tehát lezárult a magyarországi nonprofit szervezeti dolgozók 

motivációjára potenciálisan negatív hatások általános realizálása, analizálása és 

strukturálása. Ezek után a 6. fejezetben az általános vizsgálat a negatív hatásokat negligáló 

illetve kivédő módszerek és javaslatok összegyűjtésével és rendszerezésével folytatódik. 

5.5 Bemutató jellegű korrelációanalízis: a nemi hovatartozás mennyiben hat a 

politikai függés, mint motivációra veszélyes hatás értékelésére? 

De mielőtt folytatnám az általános vizsgálatot, a kutatás jövőképéhez kapcsoltan 

bemutatom, hogy az általánosságban történő elemzésen kívül árnyaltabb kutatás is 

végezhető a kutatási mintán – például a korrelációanalízis módszerén keresztül.  

A különböző általános ismérvek szerint (pl. nemi hovatartozás, korosztály, végzettség, 

szervezet székhelye, szervezet tevékenységi köre, szervezet jogi formája) lehet vizsgálni a 

korrelációt minden egyes negatív hatás és az azt negligáló módszer tekintetében. Ilyen 

módon eredményesen lehet strukturálni az eredményeket, és az általános elemzésen túl 

válaszokat lehet adni bizonyos ismérvek alapján kialakított szervezetcsoportok, vagy akár 

egészen konkrét szervezetek problémáira is, amelyek rendelkeznek a mért specifikus 

ismérvekkel. 

A teljes korrelációvizsgálatot jelen esetben nem végzem el, hiszen egyrészt nagy idő- és 

helyigényű, másrészt nem kapcsolódik a dolgozat témájához, az általános magyarországi 

nonprofit motivációs jellemzők feltárásához. De bemutató jelleggel megvizsgálom, hogy 



 

61 
 

van e korreláció a pályázati rendszer miatt kialakuló, politikai közegtől való függés, mint 

negatív hatás súlyozása, illetve a kérdőívet kitöltők nemi hovatartozása között. 

Előzetes feltevésem, hogy a pályázati rendszer visszásságaira visszavezethető politikai 

függést a nők aggályosabbnak ítélik. Ennek ok rendszere sokrétű lehet. Említhető például 

a magyar politika férfidominanciája, vagy akár, hogy a nők kevésbé követik az aktuális 

politikai folyamatokat, ezért kevésbé tudnak eligazodni a témakörben, következésképp 

igyekeznek minél kevesebb kapcsolatot teremteni vele, etc. A kérdőívet kitöltők között 

enyhe női dominancia fedezhető fel, ezért feltételezem, hogy ez az elhajlás is szerepet 

játszik abban, hogy a pályázati rendszer visszásságaira visszavezethető politikai függés 

relatíve nagyobb veszélyességi súlyt kapott. A korrelációanalízis megmutatja, hogy 

hipotézisem igaz –e, illetve ha igen, mekkora az összefüggés mértéke. 

A korreláció vizsgálatát SPSS programmal végeztem el, 81 elemű mintával, hiszen négy 

kitöltő nem adta meg nemi hovatartozását. 

A korrelációanalízis eredménye az 5. táblázatban található. 

Korrelációk (eredménytábla) 

 nem pol 

nem Pearson Korreláció 1 0,309
**
 

Szig. (2 farkú)  0,005 

n (elemszám) 81 81 

pol Pearson Korreláció 0,309
**
 1 

Szig. (2 farkú) 0,005  

n (elemszám) 81 81 

**. A korreláció szignifikáns 0,01 szignifikancia szinten (2 farkú). 

 

5. táblázat A bemutató jellegű korrelációanalízis eredménytáblája 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

 

Az analízis eredménye szerint 0,01-es szignifikancia szinten gyenge korreláció (0,309) 

fedezhető fel a politikai közegtől való függés veszélyességi szintjének meghatározása és a 

válaszadók nemi hovatartozása között. Tehát a negatív hatás tekintetében kialakult súly 

kis mértékben függ a kitöltők nemi megoszlásától. S valóban, a férfi kitöltők súlyozási 

átlaga [25,100] skálán 72,6, míg a nőké 87,7. Következésképpen a nők politikai közegtől 

való nagyobb függetlenedési vágya némiképp befolyásolta az eredményt.  
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A gyenge korreláció vizsgálódásom szempontjából tökéletes, hiszen az összefüggés nem 

oly mértékű, hogy az felülírná az általános analízis eredményeinek igazságtartalmát, 

viszont elégséges együttmozgás ahhoz, hogy megfelelően lehessen végezni mélyrehatóbb, 

szegmentáláson alapuló további kutatási munkát az adathalmaz tekintetében. 

Összefoglalás 

A fejezet során a magyarországi nonprofit dolgozók motivációira káros, negatív hatások 

térképeztem fel és mutattam be. A korábbi kutatási szakaszban megfigyeléssel és saját 

empíriával gyűjtött negatív hatások létezésének realitását teszteltem az országos méretű 

kérdőíves kutatás eredményeivel ütköztetve. Az eredmény a realizált hatások 

valóságosságát támasztja alá, így értelmet nyer a 6. fejezet, melyben általános 

javaslatokat, módszereket fogalmazok meg e negatív hatások negligálása vagy kivédése 

céljából.  

A fejezetben a kutatási eredmények általános elemzésén túl, utalva a kutatás folytatására, 

bemutató jelleggel elvégeztem egy korrelációanalízist a kérdőívet kitöltők egyik 

jellemzője és az egyik negatív hatás vonatkozásában. A kapott eredmény alátámasztja, 

hogy az általános vizsgálódások után egy újabb kutatási szakaszban érdemes a 

rendelkezésre álló mintán belül szegmentálásra épülő munkafolyamatokat is elvégezni, 

így az általános magyar nonprofit motivációs viszonyokon túl reális kép nyerhető az egyes 

ismérvek alapján azonos klaszterbe sorolt szervezetek sajátos motivációs jellemzőiről is.  
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6. FEJEZET 

JAVASLATOK ÉS MÓDSZEREK 

 A MAGYARORSZÁGI NONPROFIT SZEKTORBAN ÉSZLELHETŐ 

MOTIVÁCIÓS ZAVAROK MEGOLDÁSÁRA ÉS MEGELŐZÉSÉRE 

Mint ahogy a kutatásból is kiderül, a nonprofit szervezet motivációs szempontból egy 

nagyon törékeny képződmény. Egyéni, csoportos és szervezeti szinten is érhetik külső és 

belső hatások, melyek a motivált erőfeszítések ellen irányulnak.  

6.1 Javaslatok a magyarországi nonprofit szektorban észlelhető motivációs zavarok 

megoldására és megelőzésére – a kutatás első szakasza alapján 

Hogy e hatások ellen egy nonprofit szervezet védekezni tudjon – megfigyelési 

eredményeim és saját tapasztalatom szerint – több módszer is rendelkezésre áll. E 

módszereket, javaslatokat vázlatosan a 6. táblázat tartalmazza, alább pedig bővebb 

magyarázattal, a köztük található összefüggések figyelembevételével szólok róluk. 

Alapításkor alkalmazandó 

módszerek 

Paradigmaváltás, mint 

elkerülhetetlen folyamat 

Működtetés során 

alkalmazható módszerek 

• egyszerű célok 

• világos misszió 

• Folyamatos SWOT 

analízis 

• tanuló szervezet 

kialakítása 

(versenyhelyzet  

nélkül is) 

 

• lapos szervezeti 

struktúra 

• erős bizalmi háló 

• szervezeti célok 

közösségi érdek 

folyamatos 

szinkronizálása 

 

• Szakmai kompetencia- 

skála bővítése 

• Célközönség 

folyamatos analizálása 

• kapocs elismert 

szaktekintéllyel 

• fizikai együttlét 

• szilárd kommunikációs 

rendszer 

6. táblázat: Javaslatok, módszerek a nonprofit szervezeti dolgozók  

motivációjának optimalizálására 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

 

Már alapításkor körültekintőnek kell lenni több elem tekintetében. Szükséges az egyszerű 

és világos célrendszer meghatározás és misszió megfogalmazás. Fontos, hogy közel 

azonos érdeklődésű egyének fogjanak össze egy általuk létfontosságúnak vagy 

magasztosnak ítélt ügy érdekében. Az ebből fakadó erőteljes elhivatottság komoly 
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bástyaként szolgálhat a továbbiakban. Eredményes lehet, ha a szervezet tagjai már ekkor 

realizálják nagy vonalakban a lehetséges buktatókat. Ez megoldható egy egyszerűen 

összeállítható, alapfokú SWOT elemzéssel, amelyhez nem feltétlenül szükséges 

közgazdász szaktudás. 

Alapítás után észre kell venni, hogy bár semmiféle piaci jellegű versenyhelyzet nem 

kényszerít fejlődésre és rugalmasságra, a szervezetnek mégis fejlődőképessé és 

rugalmassá kell válnia a saját érdekében. Komoly előny lehet, ha a szervezet képes 

adoptálni szervezeti fejlődési és flexibilitási modelleket az üzleti szférából, s saját magára 

alkalmazni tudja. További hozzáadott értéket képezhet, ha a szervezeti vezetésben 

megjelennek a működtetéshez szükséges szakmai kompetenciák széles skálája. 

Szervezeti kultúra szempontjából a legfontosabb egy harmadik utas felfogás kiépítése. 

Magyarországon jelenleg kétfajta struktúra figyelhető meg markánsan. A poszt-

szocialista, paternalista szervezeti felépítés, amely a nonprofit szektorra jellemző, s 

hagyományosan merev szervezeti felépítést jelent a vezetőség iránymutatásával. A másik 

szervezeti struktúra az üzleti felfogásban megvalósuló individualista, lapos szervezeti 

struktúra. Ez a szervezet ugyan képes fejlődni és rugalmasan reagálni, de a szervezeti 

tagok egymás versenytársai. Nem alakulhat ki túl erős bizalmi szál, hiszen mindenki az 

önös érdekeit követi – ami az üzleti világban teljesen természetes. Véleményem szerint 

egy megújuló magyar nonprofit szektornak egy harmadik típusú szervezeti struktúrát kell 

megvalósítania. Ennek markáns jellemzője kell, hogy legyen a lapos szervezeti felépítés 

erős bizalmi hálóval átszőve, ahol a tagok folyamatos felülvizsgálattal alakítják mindig 

közösségi érdekké a szervezeti célt. Ez a felfogás – véleményem szerint – a nonprofit 

keretek között egy járható út, megvalósítható alternatíva, és a motivációs zavarok elleni 

legerősebb orvosság lehet. 

Az alapítás és a szervezeti kultúra működtetésén túl figyelmet kell fektetni a mindennapok 

nehézségei elleni védelemre. Folyamatosan analizálni kell a célközönséget, lehetőleg 

közgazdaságtani modelleket és módszereket alapszinten bevonva. Ez már megvalósítható 

egy 20-25 fős aktív társaság esetén is, ha a tagok megtanulják, hogy mit milyen 

szemszögből kell vizsgálni a környezettől érkező impulzusok esetén. Jelentős 

szervezeterősítő elem lehet a csoporttréningek szervezése – ezek levezényelhetők az üzleti 

szférában alkalmazott kompetenciafejlesztő foglalkozások szakirodalma alapján.  



 

65 
 

A külső környezet passzivitása – ami hullámokban gyakran jelentkezhet – okán kialakuló 

motivációs zavar elleni védelem lehet a civil alszektorban, ha a civil szervezet közeli 

kapcsolatot alakít ki a profiljához szorosan kötődő egy vagy több közéleti emberrel, híres 

gondolkodóval, meghatározó személyiséggel, akinek szavára, tetteire a szervezet legtöbb 

tagja odafigyel. Egy ilyen, a szervezet által karizmával felruházott külső személy képes 

lehet arra, hogy bíztatásával, ösztönzésével egymaga ellensúlyozza a külső környezet 

időszakos passzivitását. Fontos, hogy ez a karizmatikus személy mindenképpen a külső 

környezetből származzon, mert egy belső szervezeti vezető nem tudja betölteni ezt a 

szerepet. A vezetőre ruházott karizmának teljesen más szerepe van. 

Lényeges elem – bár a gyakorlatban olykor nehezen kivitelezhető – a szervezeti tagok 

rendszeres fizikai együttléte, brainstorming és feedback elemekből felépülő beszélgetések 

formájában. Itt a véleménycserék által folyamatosan frissíthető a közösségtudat, és 

szorosabbá válnak az emberi kapcsolatok. Funkcionális szerepe pedig az, hogy így a 

nonprofit szervezet valóban élővé válik, és több, a profiljához és a missziójához illeszkedő 

akciót valósít meg. De emellett meg kell teremteni annak a hátterét is, hogy együttlét híján 

is kapcsolatba tudjanak lépni a tagok egymással (pl. webes felületen) – hiszen egy 

nonprofit szervezet legfontosabb működtetési eleme a folyamatos kommunikáció, 

amelyben fellelhető a kétirányú és csorbítatlan visszacsatolás-rendszer is.  

6.2 A kérdőíves kutatás motivációra veszélyes hatások negligálására és kivédésére 

vonatkozó módszereket vizsgáló részének bemutatása  

A 6.1 alfejezetben az előzetes megfigyelések és empíria alapján több olyan javaslatot és 

módszert soroltam fel, amelyek alkalmazásával a nonprofit szervezet kivédheti a 

motivációra káros hatásokat, illetve ha ezek a hatások már érvényesülnek a szervezeten 

belül, akkor negligálhatja, semlegesítheti őket. A kérdőíves vizsgálat során – a negatív 

hatásokhoz hasonlóan – ezesetben is megvizsgáltam, hogy a honi nonprofit szektor 

dolgozói szerint e módszerek valósághűek -e, illetve ha igen, milyen mértékben képesek 

ellátni feladatukat.  

A már megismert súlyozási technikával dolgozom, tehát az egyes javaslatokhoz, 

módszerekhez a kitöltők által adott súlyok átlagát rendelem, illetve az átlagok 

felszorzásával [25, 100] skálára konvertálom azokat, a különbségek könnyebb érzékelése 

érdekében. Az eredmények a 6. táblázatban találhatók. 
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Módszer, javaslat 

A módszer 

hatékonyságához rendelt 

súlyok 
3
átlaga 

A módszer 

hatékonyságához 

rendelt súlyok átlaga 

[25, 100] skálára 

konvertálva 

optimalizált célrendszer, misszió 2,98 74,41 

rendszeres SWOT analízis 2,64 65,88 

üzleti OD modellek adoptálása 2,78 69,41 

szakmai kompetenciaskála bővítése 2,95 73,82 

erős bizalmi háló kiépítése 3,33 83,24 

célközönség folyamatos behatárolása 2,69 67,35 

együttműködés profil specifikus 

karizmatikus személlyel 
2,64 65,88 

tagság fizikai együttléte 3,06 76,47 

külső és belső kommunikáció 

folyamatos fejlesztése 
3,01 75,29 

7. táblázat: A nonprofit dolgozók motivációját védelmező  

módszerek, javaslatok értékelése a kérdőíves válaszok alapján (n=85) 

 Forrás: saját szerkesztés [2011] 

Az értelmezést megkönnyítendő ismét álljon itt a [25, 100] skála intervallumok szerinti 

felosztása (21. ábra). 

nem 

védelmez 
kis mértékben védelmez nagy mértékben védelmez 

teljes 

mértékben 

védelmez 

  f 

25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 

21. ábra: A [25, 100] skála intervallumai  

a negatív hatások ellen védő módszerek, javaslatok védelmi fokára értelmezve 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

A táblázatot vizsgálva az alábbi következtetések vonhatók le: 

 Mindegyik javaslat, módszer a „nagy mértékben védelmez” klaszterbe esik. Ez azt 

jelenti, hogy a nonprofit dolgozók mindegyik módszer esetében látják a pozitív 

hozadékot. A „teljes mértékben védelmez” kategóriába valószínűleg azért nem került 

még bele egyik módszer sem, hiszen egyes, már kipróbált módszerek nem ezt az 

eredményt hozták, további, még ki nem próbált módszerekről pedig a megkérdezettek 

még fenntartásokkal nyilatkoznak.  

                                                           
3
 Válaszlehetőségekhez rendelt értékek: 1-nem védi a motivációt ; 2-kis mértékben védi a motivációt;  

3-nagy mértékben védi a motivációt; 4-teljes mértékben védi a motivációt 
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 Magasan a legerősebb súlyt kapta az „erős bizalmi háló kiépítése” (83,24). Ezek szerint 

napjaink honi nonprofit szektorában igény lenne egy sokkal erősebb bizalmi háló 

kiépítésére, amelyre aztán további módszereket lehetne felépíteni, akár a motiváció 

védelme területén, akár más nonprofit szervezeti működést támogató területeken. 

Paradox jelenség, hogy amely elem optimalizálására a legnagyobb szüksége lenne a 

nonprofit szektornak, pont az az elem a nemzeti kultúra legmélyebb rétegeiben 

található, így meglehetősen sok időbe telik jellemzőinek megváltozása. 

 A nonprofit szervezet által is elvégezhető, relatíve könnyebb megvalósítható 

módszerek közül a következők emelkedtek ki: tagság fizikai együttléte (76,47), 

kommunikáció fejlesztése (75,29), misszió és célrendszer optimalizálása (74,41), 

szakmai kompetenciaskála bővítése (73,82). S valóban, ezek a módszerek nagyban 

segíthetik a motiváció védelmét, és lényegében anyagi ráfordítást nem is igényelnek. 

Mindössze a vonatkozó szakirodalom áttanulmányozása szükséges, különös tekintettel 

a gyakorlati alkalmazásokkal összefüggésben. 

A kérdőívben felsorolt bővítési javaslatok illeszthetők a már meglévő, felsorolt védelmi 

módszerekhez, ezért azokat külön nem sorolom fel. A Mellékletek között megtalálhatók. 

Összefoglalás 

E fejezet egyértelmű reakció az előző fejezetben felvetett, a nonprofit dolgozók 

motivációját veszélyetető hatások összegyűjtésére és elemzésére. A korábbi megfigyelés 

és személyes empíria során összegyűjtött védelmi módszerek, javaslatok megmérettek és a 

honi nonprofit szektor jelen kutatásban részt vevő dolgozói nagy mértékben 

védelmezőnek titulálták megvalósításukat. Sőt, a súlyozás során a honi nonprofit szektort 

jelenleg képviselő 85 kitöltő ki is válogatta azt az öt módszert, melynek alkalmazásától a 

legjobb eredményeket várják.  

Ezek a következők (a hozzájuk rendelt átlagsúlyok csökkenő sorrendjében): erős bizalmi 

háló kiépítése; tagság fizikai együttléte; a kommunikációs rendszer folyamatos fejlesztése, 

erősítése; misszió és célrendszer optimalizálása; szakmai kompetenciaskála bővítése. 

Ez az öt módszer iránymutató lehet a teljes magyarországi nonprofit szektor számára. Úgy 

gondolom, ahol érezhetők a szervezeti tagok esetében motivációs problémák, ott érdemes 

lehet alkalmazni ezeket.  
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ÖSSZEGZÉS 

A dolgozat megírásának célja volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a nonprofit szektor 

hasznosságára, illetve a motivációs zavarokból adódó gyakorlati problémákra, melyek 

zavart okozhatnak egy adott nonprofit szervezet működésében, és ezzel a hasznosságát 

némiképp csorbítják. 

A 3. fejezetben foglaltak alátámasztják azt, hogy egy ideálisan működő harmadik szektor 

jelentős pozitív szereplője tud lenni bármelyik másik gazdasági szektor működésének. 

Ezért a többi gazdasági szereplő célja is kell, legyen, hogy a nonprofit szervezetek 

jelenlegi magyarországi helyzete javuljon és a szektor olyan megbecsülést és figyelmet 

kapjon, amely méltó hozzá. 

A nonprofit szektor gazdaságban megjelenő indukciós szerepe mellett nagyon fontos 

jellemzője, hogy olyan célokat karol fel és igyekszik elérni, amelyek a társadalom vagy 

egy társadalmi szegmens közjavát szolgálják. Ennek ellenére sem az állam, sem az üzleti 

szféra nem hajlandó érdemben foglalkozni e szervezetek optimalizálásával, illetve e 

folyamat elősegítésével. 

Több szempontból is elengedhetetlen szerep hárul tehát a nonprofit szektorra, ezért 

érdemes lenne a jövőben – az állam, az üzleti szektor és a társadalom felől is – 

nyomatékosabban odafigyelni problémáira és együtt keresni azok megoldását.    

Ha ez a dolgozat még nem értekezik teljes körűen a nonprofit viszonyokról, az azért 

lehetséges, mert mennyiségileg igen kevés az a nonprofit szakirodalom, amire egy ilyen 

munka megírásánál támaszkodni lehet. De úgy gondolom, hogy éppen ez generálhat 

szakmai vitákat e dolgozat kapcsán a nonprofit szektor és a nonprofit motiváció 

meghatározásáról és jellemzőiről. S ha ilyen fórumok által kiteljesedettebbé válik a 

nonprofit menedzsment tudományága, akkor azt minden bizonnyal üdvözölhető gyakorlati 

változások is követni fogják.  

A dolgozatban bemutatott kutatás során sikerült feltérképeznem a magyar nonprofit 

szektor általános motivációs jellemzőit, s az eredmények teljességükben e dolgozat keretei 

között kerültek publikálásra. De, ahogy azt már jeleztem, a kutatás egy következő 

szakaszában megvalósítható egy árnyaltabb vizsgálódás, ami a korrelációanalízis és egyéb 

klaszterképzési módszerek segítségével szervezetfajtákra szabva adhat választ a 

motivációs zavarokra. A jövőben a kutatást ebben az irányban folytatom. 
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1. MELLÉKLET: NSZOR TÁBLÁZAT 

(Forrás: http.//www.5mp.eu Letöltve: 2010. október 30.) 

 

A szervezet hatóköre Nonprofit szervezetek osztályozási rendszere 

egy szervezet 0 0 nincs adat 

egy település I I Kultúra 

kistérség I 1 Hírközlés, tömegkommunikáció 

megye I 2 Művészeti tevékenység 

régió I 3 Kulturális örökség megőrzése 

ország I 4 Többcélú és általános kultúra-, művészettámogatás 

nemzetközi II II Vallással kapcsolatos tevékenységek 

A szervezet közhasznúsági 
fokozata II 5 Egyházak 

nincs II 6 Vallással kapcsolatos tevékenységek 

közhasznú III III Sport 

kiemelkedően közhasznú III 7 Sporttevékenység 

A szervezet típusa III 8 Sporttámogatás 

Alapítvány IV IV Szabadidő, hobbi 

Közalapítvány IV 9 Szabadidős és hobbitevékenység 

Egyesület, kör, klub, stb. IV 10 Vadászat 

Köztestület IV 11 Horgászat 

Szakszervezet IV 12 Többcélú és egyéb pihenés, üdülés, szórakozás 

Szakma, munkáltatói érd. V V Oktatás 

Közhasznú társaság V 13 Gyermekoktatás 

Nonprofit szervezet intézménye V 14 Felsőoktatás 

  V 15 Felnőttoktatás 

  V 16 Többcélú és egyéb oktatás 

  VI VI Kutatás 

  VI 17 Reáltudományok 

  VI 18 Humántudományok 

  VI 19 Többcélú és általános tudomány, kutatás 

  VII VII Egészségügy 

  VII 20 Kórházi, szanatóriumi és egyéb intézeti ellátás 

  VII 21 Mentőszolgálat 

  VII 22 Járó beteg- és orvosi rehabilitációs ellátás 

  VII 23 Mentális szenvedélybetegek kezelése 

  VII 24 Közegészségügy 

  VII 25 Többcélú és általános egészségügy 

  VIII VIII Szociális ellátás 

  VIII 26 Gyermek- és ifjúságvédelem 

  VIII 27 Családvédelem 

  VIII 28 Egészségkárosultak támogatása 

  VIII 29 Idősek támogatása 

  VIII 30 Önsegélyezés 

  VIII 31 Rászorultak szociális támogatása 

  VIII 32 Többcélú és általános szociális ellátás 

  IX IX Polgárvédelem, tűzoltás 

  IX 33 Általános katasztrófa elhárítás, életmentés 

  X X Környezetvédelem 

  X 34 Természeti környezet védelme 

  X 35 Épített környezet védelme 

  X 36 Állatvédelem 
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  X 37 Többcélú és általános környezetvédelem 

  XI XI Településfejlesztés, lakásügy 

  XI 38 Településfejlesztés 

  XI 39 Lakásügy, bérlők és tulajdonosok szervezetei 

  XI 40 Többcélú és általános településfejlesztés 

  XII XII Gazdaságfejlesztés, munkaügy 

  XII 41 Gazdaságfejlesztés 

  XII 42 Foglalkoztatás, munkaügy 

  XII 43 Többcélú és általános gazdaságfejlesztés 

  XIII XIII Jogvédelem 

  XIII 44 Állampolgári jogok védelme 

  XIII 45 Fogyasztói jogvédelem 

  XIII 46 Többcélú és általános jogvédelem 

  XIV XIV Közbiztonság védelme 

  XIV 47 Közbiztonság védelme 

  XIV 48 Bűnözők társadalmi rehabilitációja 

  XIV 49 Többcélú és általános közrendvédelem 

  XV XV Többcélú adományozás, nonprofit szövetségek 

  XV 50 Többcélú és általános adományozás 

  XV 51 Alapítványok, egyesületek szövetségei 

  XV 52 Többcélú és általános nonprofit szervezetek 

  XVI XVI Nemzetközi kapcsolatok 

  XVI 53 Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok 

  XVI 54 Nemzetközi fejlesztési és segélyszervezetek 

  XVI 55 Nemzetközi jogvédelem 

  XVI 56 Többcélú és általános nemzetközi kapcsolatok 

  XVII XVII Szakmai, gazdasági érdekképviselet 

  XVII 57 Vállalkozók, munkáltatók és termelők szervezetei 

  XVII 58 Szakmai érdekképviselet 

  XVII 59 Munkavállalói érdekképviselet 

  XVII 60 Többcélú és általános érdekképviselet 

  XVIII XVIII Politika 

  XVIII 61 Pártok 

  XVIII 62 Nem párt jellegű politikai szervezetek 
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Az Ön végzettsége* 

A legmagasabbat szíveskedjen bejelölni 

8 általános osztálynál kevesebb 

8 általános osztály 

szakiskola 

szakmunkásképző 

gimnázium 

szakközépiskola 

technikum 

felsőfokú szakképzés 

főiskola 

egyetem 

tudományos/doktori fokozat 

 

Szervezet neve (amelynél Ön dolgozik) 

SZÖVEGES VÁLASZ 

 

Szervezetben eltöltött ideje 

- 1 év 

1 - 2 év 

2 - 5 év 

5 - 10 év 

10 - 20 év 

20 év – 

 

Szervezet neve (amelynél Ön dolgozik) 

SZÖVEGES VÁLASZ 

Az Ön szervezetben betöltött munkaköre 

SZÖVEGES VÁLASZ 

A szervezet székhelye* 

SZÖVEGES VÁLASZ 

A szervezet jogi formája* 

SZÖVEGES VÁLASZ 

Alapítás éve 

SZÖVEGES VÁLASZ 

Fő tevékenységi kör* 

SZÖVEGES VÁLASZ 



 

IX 
 

 

 

A szervezet 2010. évi összes bevétele 

0-1.000.000 Ft 

1.000.001-3.000.000 Ft 

3.000.001-5.000.000 Ft 

5.000.001-10.000.000 Ft 

10.000.001-15.000.000 Ft 

15.000.001-30.000.000 Ft 

30.000.001 Ft - 

Nem tudom/Nem válaszolok 

A szervezet fizetéses alkalmazottainak száma 

0-5 fő 

6-25 fő 

26-50 fő 

51-100 fő 

101-250 fő 

250 fő - 

Nem tudom/Nem válaszolok 

A szervezet tagságának száma 

0-5 fő 

6-25 fő 

26-50 fő 

51-100 fő 

101-250 fő 

250 fő - 

Nem tudom/Nem válaszolok 

A szervezet önkénteseinek száma / év 

0-5 fő 

6-25 fő 

26-50 fő 

51-100 fő 

101-250 fő 

250 fő - 

Nem tudom/Nem válaszolok 

Szervezet földrajzi tevékenységi területe 

Települési 

Kitérségi 

Megyei 

Regionális 

Országos 

 



 

X 
 

 
 
 

3. MELLÉKLET: A KÉRDŐÍVES KUTATÁS NYERS EREDMÉNYEI 

 
Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében mennyire 

(lenne) veszélyes a 

tagok motivációjára…  

_________________ 

Sorszám 

Időbélyeg 

[… egy beosztott 

értékrendjének, 

habitusának 

változása? ] 

[… egy középvezető, 

vagy domináns 

beosztott 

értékrendjének, 

habitusának 

változása? ] 

1 9.27.2011 21:26:15 3 3 

2 9.27.2011 21:26:28 1 2 

3 9.27.2011 21:59:15 3 3 

4 9.27.2011 22:00:39 2 3 

5 9.28.2011 6:27:00 3 4 

6 9.28.2011 7:47:23 2 3 

7 9.28.2011 8:10:18 2 3 

8 9.28.2011 8:27:43 3 3 

9 9.28.2011 9:00:39 2 4 

10 9.28.2011 9:01:10 2 3 

11 9.28.2011 9:05:23 1 3 

12 9.28.2011 9:11:07 1 2 

13 9.28.2011 9:26:59 1 2 

14 9.28.2011 9:52:45 2 4 

15 9.28.2011 9:58:07 4 4 

16 9.28.2011 10:01:03 2 3 

17 9.28.2011 10:26:49 3 3 

18 9.28.2011 10:28:57 3 3 

19 9.28.2011 10:38:40 1 2 

20 9.28.2011 11:00:02 2 3 

21 9.28.2011 11:14:42 3 4 

22 9.28.2011 13:42:42 2 3 

23 9.28.2011 14:01:34 2 4 

Szeretné -e kézhez kapni a kérdőívre épülő dolgozatot, illetve a statisztikai elemzéseket? 

Igen 

Nem 

Kontaktszemély megadása e-mail címmel együtt, ha esetleg a továbbiakban is szívesen 

venne részt nonprofit szektort célzó tudományos kutatásban 

SZÖVEGES VÁLASZ 
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24 9.28.2011 14:54:37 2 2 

25 9.28.2011 15:46:22 3 2 

26 9.28.2011 16:50:10 1 2 

27 9.28.2011 18:13:34 3 4 

28 9.28.2011 18:15:46 2 3 

29 9.28.2011 21:09:11 2 3 

30 9.28.2011 22:24:36 2 2 

31 9.29.2011 8:05:56 3 3 

32 9.29.2011 8:23:29 1 2 

33 9.29.2011 10:38:44 2 3 

34 9.29.2011 10:50:12 2 3 

35 9.29.2011 12:44:00 2 3 

36 9.29.2011 15:31:48 2 3 

37 9.29.2011 15:56:14 3 4 

38 9.29.2011 16:16:43 3 3 

39 9.29.2011 17:51:43 2 3 

40 9.29.2011 18:52:08 4 4 

41 9.29.2011 19:28:15 1 1 

42 9.29.2011 20:04:17 2 3 

43 9.29.2011 21:25:33 2 2 

44 9.29.2011 21:26:47 2 3 

46 9.30.2011 9:21:37 2 4 

47 9.30.2011 9:32:31 2 3 

48 9.30.2011 10:05:29 4 3 

49 9.30.2011 10:18:43 2 3 

50 9.30.2011 10:33:54 2 2 

51 9.30.2011 12:04:30 3 3 

52 9.30.2011 14:18:11 2 3 

53 10.1.2011 9:59:44 2 2 

54 10.1.2011 20:52:45 1 2 

55 10.3.2011 8:34:09 2 3 

56 10.3.2011 10:38:00 2 3 

57 10.3.2011 11:46:43 1 3 

58 10.4.2011 11:14:33 3 4 

59 10.4.2011 11:14:33 3 4 

60 10.4.2011 15:09:15 3 4 

61 10.4.2011 15:10:20 2 3 

62 10.6.2011 15:21:04 1 2 

63 10.6.2011 17:19:58 2 3 

64 10.7.2011 16:17:34 1 1 

65 10.10.2011 10:17:02 3 3 

66 10.10.2011 12:31:50 4 4 

67 10.11.2011 12:58:41 2 3 

68 10.11.2011 15:04:44 2 3 

69 10.11.2011 17:02:41 2 3 

70 10.12.2011 22:34:07 2 3 

71 10.13.2011 9:28:52 3 3 

72 10.13.2011 13:19:00 3 4 

73 10.14.2011 13:51:53 2 3 

74 10.14.2011 20:55:12 2 3 

75 10.17.2011 11:57:58 2 3 

76 10.24.2011 14:25:08 3 3 

77 10.24.2011 14:43:37 3 3 

78 10.24.2011 16:37:26 4 4 

79 10.24.2011 19:24:07 3 4 

80 10.24.2011 19:39:13 2 3 

81 10.24.2011 19:44:48 2 3 

82 10.25.2011 14:52:04 2 3 
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83 10.25.2011 19:08:07 1 2 

84 10.28.2011 9:51:18 2 3 

85 10.31.2011 11:27:13 1 1 

Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében mennyire 

(lenne) veszélyes a 

tagok motivációjára…  

_________________ 

Sorszám 

[… a szervezeti vezető 

értékrendjének, 

habitusának 

változása?] 

[… a szervezeten belüli 

zavaros, hiányos belső 

kommunikáció? ] 

[… a környezettel 

folytatott zavaros külső 

kommunikáció? ] 

1 4 4 4 

2 4 3 2 

3 4 3 2 

4 4 4 4 

5 4 4 3 

6 4 4 4 

7 3 4 4 

8 4 4 3 

9 4 4 4 

10 3 4 3 

11 4 4 4 

12 4 3 3 

13 3 3 4 

14 4 3 4 

15 4 4 3 

16 4 3 3 

17 3 4 4 

18 2 4 4 

19 3 4 3 

20 4 3 3 

21 4 4 3 

22 4 4 4 

23 4 4 4 

24 3 4 4 

25 2 4 4 

26 4 2 2 

27 4 4 3 

28 3 4 4 

29 4 4 4 

30 3 3 3 

31 4 4 3 

32 3 3 3 

33 4 4 4 

34 4 3 3 

35 3 3 2 

36 3 3 3 

37 4 3 3 

38 4 4 3 

39 4 4 4 

40 4 4 4 

41 1 1 1 

42 4 2 2 

43 2 4 4 

44 2 4 3 

45 4 3 4 

46 4 2 2 

47 4 3 4 

48 3 3 3 
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49 3 4 4 

50 2 4 4 

51 4 3 3 

52 3 4 4 

53 1 1 1 

54 4 3 3 

55 4 4 4 

56 3 4 3 

57 3 4 4 

58 4 3 3 

59 4 3 3 

60 4 3 3 

61 4 3 3 

62 2 2 3 

63 4 3 2 

64 1 1 1 

65 4 4 4 

66 4 4 4 

67 4 4 4 

68 4 4 3 

69 3 4 4 

70 4 3 3 

71 4 4 4 

72 4 4 3 

73 4 3 2 

74 4 4 4 

75 4 3 2 

76 4 4 2 

77 3 4 3 

78 4 4 2 

79 4 4 4 

80 4 4 4 

81 4 3 2 

82 4 3 3 

83 3 2 2 

84 4 3 3 

85 3 2 2 

Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében mennyire 

(lenne) veszélyes a 

tagok motivációjára…  

___________________

Sorszám 

[… a nem világos/nem 

megfelelő 

feladatkiosztás? ] 

[… a nem megfelelő 

csoport/team-alkotás? ] 

[… a nem egyértelmű 

szervezeti célrendszer és 

misszió 

megfogalmazás? ] 

1 3 3 4 

2 3 3 3 

3 4 2 3 

4 4 4 4 

5 4 3 4 

6 2 2 2 

7 3 2 2 

8 3 4 4 

9 2 2 3 

10 4 2 3 

11 3 3 4 

12 4 4 4 

13 3 2 2 

14 3 3 2 
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15 4 3 3 

16 2 3 4 

17 4 2 3 

18 3 2 3 

19 4 3 3 

20 3 3 2 

21 3 3 3 

22 3 4 3 

23 3 3 4 

24 3 2 3 

25 4 4 3 

26 3 3 3 

27 3 3 4 

28 2 3 4 

29 4 3 4 

30 3 3 3 

31 3 4 3 

32 3 3 2 

33 3 3 3 

34 3 4 3 

35 3 2 3 

36 3 1 2 

37 2 3 2 

38 3 4 4 

39 3 3 4 

40 4 2 2 

41 1 1 1 

42 3 3 2 

43 3 3 3 

44 3 3 3 

45 2 2 3 

46 2 2 4 

47 3 3 4 

48 4 2 2 

49 4 2 3 

50 4 4 4 

51 3 2 4 

52 4 4 4 

53 4 4 4 

54 3 3 2 

55 3 3 4 

56 4 2 4 

57 4 3 4 

58 3 3 3 

59 3 3 3 

60 3 3 3 

61 3 3 4 

62 4 2 2 

63 4 4 3 

64 1 1 1 

65 4 2 3 

66 3 3 2 

67 3 4 4 

68 3 4 3 

69 3 4 4 

70 3 3 2 

71 3 3 4 

72 4 4 3 
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73 3 3 4 

74 4 4 4 

75 3 2 2 

76 3 3 4 

77 4 4 2 

78 3 3 3 

79 4 4 3 

80 4 3 4 

81 2 3 3 

82 3 3 3 

83 2 3 1 

84 2 3 4 

85 3 2 4 

Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében mennyire 

(lenne) veszélyes a 

tagok motivációjára…  

___________________ 

Sorszám 

[… az elavult (merev, 

centralizált, stb..) 

szervezeti felépítés? ] 

[… a bérezés és a 

pénzalapú motivátorok 

hiánya? ] 

[… a környezet 

elismerésének hiánya? ] 

1 3 3 4 

2 2 1 2 

3 4 3 2 

4 4 3 3 

5 2 1 2 

6 4 2 3 

7 3 1 2 

8 4 3 3 

9 2 4 3 

10 4 2 3 

11 3 3 4 

12 4 4 4 

13 3 3 2 

14 3 2 3 

15 2 2 3 

16 3 2 2 

17 4 3 3 

18 2 1 2 

19 4 3 3 

20 3 2 3 

21 3 4 2 

22 3 2 3 

23 2 2 2 

24 3 1 3 

25 3 4 3 

26 4 2 2 

27 2 1 2 

28 2 1 2 

29 3 3 4 

30 3 3 3 

31 4 3 3 

32 3 3 3 

33 2 2 3 

34 3 2 3 

35 2 4 3 

36 2 2 3 

37 2 1 3 

38 4 2 3 
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39 3 2 4 

40 1 1 4 

41 1 1 1 

42 1 1 1 

43 2 1 3 

44 3 4 3 

45 3 4 3 

46 2 4 1 

47 4 3 4 

48 2 1 3 

49 4 2 3 

50 4 2 3 

51 3 1 4 

52 4 4 4 

53 4 1 4 

54 2 1 3 

55 3 2 3 

56 1 3 2 

57 4 2 2 

58 4 4 4 

59 4 4 4 

60 3 3 3 

61 4 3 3 

62 2 3 1 

63 2 3 3 

64 1 1 1 

65 4 3 3 

66 4 2 3 

67 4 3 4 

68 3 2 4 

69 3 2 4 

70 2 1 2 

71 4 3 3 

72 3 4 3 

73 2 3 3 

74 3 2 3 

75 2 1 3 

76 2 2 4 

77 2 2 3 

78 2 1 2 

79 3 3 4 

80 4 2 3 

81 3 3 2 

82 3 3 3 

83 3 1 3 

84 4 4 3 

85 3 1 3 

Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében mennyire 

(lenne) veszélyes a 

tagok motivációjára…  

___________________ 

Sorszám 

[… a jogi 

szabályozások okozta 

túlbürokratizáltság és 

nehézkes működés?  ] 

[… a túlbürokratizált és 

erős lobbi-rendszeren 

alapuló nonprofit 

pályázati rendszer? ] 

[… a pályázati rendszer 

miatt kialakuló, politikai 

közegtől való függés? ] 

1 4 4 4 

2 2 3 3 

3 4 3 4 

4 4 4 4 
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5 4 4 4 

6 3 3 2 

7 3 3 4 

8 3 3 3 

9 1 2 2 

10 4 4 4 

11 4 4 4 

12 3 3 3 

13 3 2 3 

14 4 4 4 

15 2 3 4 

16 2 2 3 

17 4 4 4 

18 2 3 3 

19 4 2 3 

20 2 4 4 

21 4 4 4 

22 4 4 4 

23 2 2 2 

24 2 2 2 

25 4 4 4 

26 2 2 3 

27 3 3 3 

28 3 3 4 

29 3 3 3 

30 3 4 4 

31 4 3 2 

32 3 3 4 

33 2 3 2 

34 3 2 3 

35 3 3 2 

36 4 4 4 

37 4 4 4 

38 2 3 3 

39 3 3 3 

40 4 2 2 

41 1 1 1 

42 4 4 4 

43 2 2 2 

44 4 4 4 

45 3 3 4 

46 1 4 4 

47 3 4 4 

48 2 2 1 

49 4 4 4 

50 3 4 4 

51 3 3 3 

52 4 4 4 

53 4 4 4 

54 3 4 4 

55 4 4 4 

56 2 3 3 

57 2 2 3 

58 4 3 4 

59 4 3 4 

60 3 4 3 

61 2 3 4 

62 1 1 1 
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63 3 3 4 

64 3 4 4 

65 3 2 2 

66 4 4 3 

67 4 4 4 

68 4 4 4 

69 4 4 4 

70 3 3 4 

71 3 3 4 

72 4 4 4 

73 4 3 4 

74 4 3 4 

75 2 1 1 

76 3 2 4 

77 3 3 3 

78 3 2 2 

79 4 4 4 

80 4 3 4 

81 2 4 4 

82 2 2 3 

83 2 1 1 

84 2 4 4 

85 2 1 1 

 

 

Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében az alábbi 

jelenségek mely 

szervezeti szinten 

okoz(ná)nak motivációs 

problémákat?  

_________________ 

Sorszám 

[… egy beosztott 

értékrendjének, 

habitusának változása? 

] 

[… egy középvezető, 

vagy domináns 

beosztott 

értékrendjének, 

habitusának változása? ] 

[… a szervezeti vezető 

értékrendjének, 

habitusának változása? ] 

1 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

2 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

3 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

4 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

5 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

6 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

7 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

8 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

9 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

10 
Szervezeti 

egység/Csoport 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 



 

XIX 
 

szintjén 

11 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

12 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

13 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

14 Egyéni szinten A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

15 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

16 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

17 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

18 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

19 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

20 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

21 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

22 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

23 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

24 Egyéni szinten Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

25 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

26 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

27 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

28 Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

29 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

30 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

31 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

32 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

33 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

34 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

35 Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

36 Egyéni szinten Szervezeti Szervezeti 
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egység/Csoport szintjén egység/Csoport szintjén 

37 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

38 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

39 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

40 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

41 Egyéni szinten Egyéni szinten Egyéni szinten 

42 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

43 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

44 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

45 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

46 Egyéni szinten A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

47 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

48 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

49 Egyéni szinten A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

50 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

51 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

52 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

53 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

54 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

55 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

56 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

57 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

58 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

59 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

60 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

61 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

62 Egyik szinten sem Egyéni szinten Egyéni szinten 

63 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

64 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

65 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

66 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
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67 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

68 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

69 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

70 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

71 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

72 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

73 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

74 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

75 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

76 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

77 Egyéni szinten Egyéni szinten Egyéni szinten 

78 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

79 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

80 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

81 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

82 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

83 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

84 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

85 Egyik szinten sem 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében az alábbi 

jelenségek mely 

szervezeti szinten 

okoz(ná)nak motivációs 

problémákat?  

_________________ 

Sorszám 

[… a szervezeten 

belüli zavaros, hiányos 

belső kommunikáció?] 

 [… a környezettel 

folytatott zavaros külső 

kommunikáció? ] 

[… a nem világos/nem 

megfelelő 

feladatkiosztás? ] 

1 Mindegyik szinten Mindegyik szinten Mindegyik szinten 
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okozhat okozhat okozhat 

2 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben Egyéni szinten 

3 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 

4 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

5 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

6 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

7 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

8 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

9 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

10 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 

11 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

12 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

13 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

14 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

15 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

16 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

17 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

18 A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

19 A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

20 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

21 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

22 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

23 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Egyéni szinten 

24 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

25 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

26 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

27 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

28 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

29 Szervezeti A teljes szervezetben A teljes szervezetben 
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egység/Csoport 

szintjén 

30 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

31 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

32 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

33 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

34 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

35 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Egyik szinten sem 

Mindegyik szinten 

okozhat 

36 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
Egyéni szinten 

37 Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Egyéni szinten 

38 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

39 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

40 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

41 Egyéni szinten Egyéni szinten Egyéni szinten 

42 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

43 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

44 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

45 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

46 Egyik szinten sem Egyik szinten sem A teljes szervezetben 

47 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

48 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben Egyéni szinten 

49 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

50 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

51 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

52 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

53 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

54 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

55 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

56 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

57 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 

58 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 

59 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 

60 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

61 Szervezeti A teljes szervezetben Szervezeti 
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egység/Csoport 

szintjén 

egység/Csoport szintjén 

62 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

63 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

64 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

65 Egyéni szinten A teljes szervezetben Egyéni szinten 

66 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

67 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

68 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

69 A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
Egyéni szinten 

70 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

71 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

72 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

73 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

74 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

75 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

76 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

77 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 

78 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

79 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

80 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

81 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

82 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

83 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 

84 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

85 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Egyéni szinten Egyéni szinten 

Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében az alábbi 

jelenségek mely 

szervezeti szinten 

okoz(ná)nak motivációs 

problémákat?  

_________________ 

Sorszám 

[… a nem megfelelő 

csoport/team-alkotás?] 

 [… a nem egyértelmű 

szervezeti célrendszer és 

misszió 

megfogalmazás? ] 

 [… az elavult (merev, 

centralizált, stb..) 

szervezeti felépítés? ] 
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1 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

2 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

3 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

4 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 

5 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

6 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

7 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

8 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

9 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
Egyik szinten sem 

10 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

11 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

12 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

13 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Egyéni szinten Egyéni szinten 

14 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

15 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

16 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

17 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

18 A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

19 Egyéni szinten A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

20 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

21 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 

22 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

23 Egyéni szinten Egyéni szinten Egyéni szinten 

24 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

25 Szervezeti Mindegyik szinten Mindegyik szinten 
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egység/Csoport 

szintjén 

okozhat okozhat 

26 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

27 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

28 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Egyik szinten sem 

29 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

30 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

31 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

32 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

33 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

34 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

35 Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Egyik szinten sem 

36 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

37 A teljes szervezetben Egyéni szinten A teljes szervezetben 

38 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

39 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

40 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

41 Egyéni szinten Egyéni szinten Egyéni szinten 

42 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben Egyik szinten sem 

43 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

44 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

45 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

46 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben Egyik szinten sem 

47 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

48 Egyéni szinten A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

49 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

50 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

51 Egyéni szinten A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

52 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

53 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

54 A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

55 A teljes szervezetben Mindegyik szinten A teljes szervezetben 
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okozhat 

56 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben Egyik szinten sem 

57 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

58 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

59 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

60 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

61 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

62 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

63 A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

64 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

65 Egyéni szinten A teljes szervezetben Egyéni szinten 

66 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

67 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

68 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

69 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

70 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

71 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

72 A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

73 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

74 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

75 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

76 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

77 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 

78 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

79 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

80 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

81 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

82 Mindegyik szinten Mindegyik szinten A teljes szervezetben 
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okozhat okozhat 

83 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
Egyéni szinten 

84 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

85 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében az alábbi 

jelenségek mely 

szervezeti szinten 

okoz(ná)nak motivációs 

problémákat?  

_________________ 

Sorszám 

[… a bérezés és a 

pénzalapú motivátorok 

hiánya? ] 

 [… a környezet 

elismerésének hiánya? ] 

 [… a jogi 

szabályozások okozta 

túlbürokratizáltság és 

nehézkes működés?  ] 

1 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

2 Egyik szinten sem 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

3 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Egyéni szinten 

Mindegyik szinten 

okozhat 

4 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

5 Egyik szinten sem Egyik szinten sem 
Mindegyik szinten 

okozhat 

6 Egyéni szinten A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

7 Egyik szinten sem 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

8 A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

9 A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

10 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

11 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

12 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

13 Egyéni szinten Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 

14 Egyéni szinten A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

15 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

16 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 

17 Egyéni szinten Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 

18 Egyéni szinten A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

19 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

20 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

21 Mindegyik szinten Mindegyik szinten Mindegyik szinten 
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okozhat okozhat okozhat 

22 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

23 Egyéni szinten Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 

24 Egyik szinten sem Egyéni szinten A teljes szervezetben 

25 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

26 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

27 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

28 Egyik szinten sem Egyéni szinten A teljes szervezetben 

29 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

30 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

31 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

32 Egyéni szinten Egyéni szinten A teljes szervezetben 

33 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

34 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

35 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

36 Egyik szinten sem Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

37 Egyéni szinten Egyéni szinten A teljes szervezetben 

38 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

39 Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

40 Egyik szinten sem 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

41 Egyéni szinten Egyéni szinten Egyéni szinten 

42 Egyik szinten sem Egyik szinten sem 
Mindegyik szinten 

okozhat 

43 Egyik szinten sem Egyéni szinten A teljes szervezetben 

44 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

45 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

46 Egyéni szinten Egyik szinten sem Egyik szinten sem 

47 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

48 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Egyéni szinten Egyéni szinten 

49 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Egyéni szinten A teljes szervezetben 

50 Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

51 Egyéni szinten Egyéni szinten A teljes szervezetben 

52 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

53 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

54 Egyik szinten sem 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 
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55 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

56 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

57 Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
A teljes szervezetben 

58 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

59 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

60 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

61 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 

62 A teljes szervezetben Egyéni szinten 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

63 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

64 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

65 Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

66 Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

67 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

68 Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Egyéni szinten 

69 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

Mindegyik szinten 

okozhat 

70 Egyik szinten sem Egyik szinten sem 
Mindegyik szinten 

okozhat 

71 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

72 A teljes szervezetben Egyéni szinten A teljes szervezetben 

73 Egyéni szinten Egyéni szinten A teljes szervezetben 

74 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

75 Egyik szinten sem Egyik szinten sem 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

76 Egyik szinten sem 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

77 Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben 

78 A teljes szervezetben A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

79 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

80 Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

81 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Egyéni szinten A teljes szervezetben 

82 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Egyéni szinten 
Mindegyik szinten 

okozhat 

83 Egyik szinten sem 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Egyik szinten sem 

84 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 

Mindegyik szinten 

okozhat 

85 Egyik szinten sem Egyéni szinten A teljes szervezetben 
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Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében az alábbi 

jelenségek mely 

szervezeti szinten 

okoz(ná)nak motivációs 

problémákat?  

_________________ 

Sorszám 

 [… a túlbürokratizált 

és erős lobbi-

rendszeren alapuló 

nonprofit pályázati 

rendszer? ] 

 [… a pályázati rendszer 

miatt kialakuló, politikai 

közegtől való függés? ] 

Ha Ön realizált az Önök 

szervezeti működése 

során olyan motivációra 

veszélyes 

hatást/hatásokat, 

amely/-ek az előbbi 

kérdésben nem jelennek 

meg, kérem, írja ide, 

mellé írva a 

veszélyesség fokát (1-

4). (Több esetén 

vesszővel elválasztva) 

1 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

2 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

3 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Nem megfelelő 

szervezeti légkör,                                                                                                              

közösségérzet hiánya(4)                                                                                                               

érdekcsoportoknak való 

megfelelési szándék (4). 

4 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

döntéshozók ellenséges 

viselkedése (4) 

5 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

döntéshozók ellenséges 

viselkedése (4) 

6 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

7 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

8 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

9 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Egyik szinten sem 

politikai 

kiszolgáltatottság 4 

bizonytalan adójogi 

rendszer 4 

állami bürokrácia 4 

10 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

11 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

12 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

13 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

14 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

15 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

16 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

17 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

18 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

19 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

A teljes szervezetben Nem válaszolt 

20 A teljes szervezetben A teljes szervezetben a hiába való küzdelem 4 

21 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

22 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

23 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 
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24 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

25 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

26 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 

jövőkép bizonytalansága 

(5)a szervezet jövőképe 

és a politikai környezet 

koherenciája (4) 

27 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Nem válaszolt 

28 A teljes szervezetben 
Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
Nem válaszolt 

29 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

30 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

31 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

32 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

33 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

34 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
Nem válaszolt 

35 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
Nem válaszolt 

36 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
Túlhajszoltság (4) 

37 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

38 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

39 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

40 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Egyik szinten sem Nem válaszolt 

41 Egyéni szinten Egyéni szinten Nem válaszolt 

42 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

43 A teljes szervezetben Egyéni szinten Nem válaszolt 

44 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

45 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben Nem válaszolt 

46 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

Tulajdonosok 

/taggyűlés/ 

érdektelensége, az 

ellenőrzés hiánya: 4 

Egyszemélyes vezetés, a 

menedzsment hiánya: 4 

47 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

- pályázati források 

elapródózása,  

- adminisztrációs 

feladatok 

- operatív feladatok 

önkéntes munkában 

való végzése  

48 Egyéni szinten A teljes szervezetben Nem válaszolt 

49 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

50 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

51 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

52 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 
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53 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
Nem válaszolt 

54 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

55 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

56 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

Olyan projekt 

megkezdése, ami nem 

mindenki szerint illik 

bele a szervezet 

céljaiba.  

57 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

58 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

59 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

60 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

61 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

62 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Szervezeti 

egység/Csoport szintjén 
Nem válaszolt 

63 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

64 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

65 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

66 
Mindegyik szinten 

okozhat 
A teljes szervezetben Nem válaszolt 

67 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

68 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

69 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

70 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

71 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

72 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

73 A teljes szervezetben A teljes szervezetben 

Spontán reakciók a 

környezeti ingerekre   3 

Szem. ellentétek      3 

összeférhetetlenség 3 

hirtelen szervezeti 

növekedés         4 

74 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 

generációs problémák, 

képzetlenség 

75 

Szervezeti 

egység/Csoport 

szintjén 

Egyéni szinten Nem válaszolt 

76 A teljes szervezetben 
Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

77 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

78 A teljes szervezetben A teljes szervezetben Nem válaszolt 

79 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

80 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

81 A teljes szervezetben Egyik szinten sem Nem válaszolt 
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82 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

83 Egyik szinten sem Egyik szinten sem Nem válaszolt 

84 
Mindegyik szinten 

okozhat 

Mindegyik szinten 

okozhat 
Nem válaszolt 

85 Egyik szinten sem Egyéni szinten Nem válaszolt 

Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében mennyire 

sikeresen 

védelmezné/védelmezi 

meg a motivációt a 

zavaró, veszélyes 

hatásoktól… 

_________________ 

Sorszám 

   [… egy egyszerű és 

világos célrendszer, 

misszió 

megfogalmazása / a 

meglévő 

optimalizálása? ] 

  [… a szervezeti 

erősségek-gyengeségek-

lehetőségek-veszélyek 

(SWOT) rendszeres 

vizsgálata, felmérése? ] 

   [… az üzleti szféra 

egyes működési 

elveinek adoptálása, 

amelyek a 

rugalmasságot, 

alkalmazkodóképessége

t segítik elő (pl. 

modernizált szervezeti 

struktúra, stb.) ? ] 

1 4 3 3 

2 3 2 2 

3 4 3 3 

4 3 4 3 

5 4 2 3 

6 2 2 2 

7 3 3 2 

8 3 2 2 

9 1 2 3 

10 2 3 1 

11 4 4 4 

12 3 2 3 

13 2 3 3 

14 2 3 2 

15 2 3 3 

16 2 3 4 

17 2 2 2 

18 3 2 2 

19 3 2 2 

20 4 4 2 

21 3 3 4 

22 3 2 2 

23 4 2 4 

24 3 2 2 

25 3 3 4 

26 3 1 3 

27 4 1 2 

28 2 4 4 

29 3 3 4 

30 3 3 3 

31 2 3 3 

32 4 3 2 

33 2 3 4 

34 3 4 3 

35 3 2 2 

36 2 2 2 

37 2 1 3 

38 4 3 2 

39 3 2 3 

40 4 1 1 

41 4 1 1 

42 4 4 4 
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43 3 4 3 

44 2 3 3 

45 3 1 2 

46 1 1 4 

47 3 3 3 

48 1 1 1 

49 3 3 4 

50 4 4 3 

51 3 4 4 

52 4 4 4 

53 1 2 2 

54 2 2 2 

55 3 3 3 

56 3 3 4 

57 3 2 3 

58 3 3 4 

59 3 3 4 

60 3 3 2 

61 4 3 3 

62 4 3 3 

63 2 3 3 

64 2 2 2 

65 3 1 1 

66 4 3 2 

67 4 4 4 

68 3 3 2 

69 2 3 2 

70 3 1 2 

71 4 4 4 

72 4 3 3 

73 4 2 3 

74 4 3 3 

75 4 2 3 

76 4 3 3 

77 2 2 2 

78 3 2 2 

79 3 3 2 

80 3 3 4 

81 3 2 3 

82 2 3 2 

83 2 3 4 

84 4 4 4 

85 4 3 2 

Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében mennyire 

sikeresen 

védelmezné/védelmezi 

meg a motivációt a 

zavaró, veszélyes 

hatásoktól… 

_________________ 

Sorszám 

  [… a szervezetben 

fellelhető szakmai 

kompetenciaskála 

bővítése? ] 

  [… a szervezeten 

belüli erős bizalmi háló 

kiépítése? ] 

  [… a célközönség 

folyamatos 

behatárolása, 

vizsgálata?] 

1 4 4 3 

2 2 3 2 

3 4 4 2 

4 4 4 4 

5 3 4 4 
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6 3 3 1 

7 3 4 4 

8 3 3 3 

9 3 2 4 

10 3 4 2 

11 3 4 3 

12 4 3 3 

13 3 2 3 

14 2 4 2 

15 3 3 2 

16 4 4 3 

17 3 3 3 

18 3 2 2 

19 3 3 2 

20 2 4 3 

21 3 4 2 

22 3 4 3 

23 4 4 3 

24 2 4 2 

25 4 3 4 

26 3 4 3 

27 1 3 3 

28 3 4 3 

29 3 3 3 

30 3 3 3 

31 2 3 3 

32 3 2 3 

33 3 4 2 

34 3 4 2 

35 4 4 2 

36 2 3 2 

37 2 4 2 

38 3 3 3 

39 2 4 3 

40 4 4 4 

41 1 1 1 

42 2 2 1 

43 2 4 2 

44 4 3 3 

45 3 3 3 

46 2 1 3 

47 1 3 3 

48 1 2 1 

49 4 4 1 

50 3 3 3 

51 4 3 2 

52 4 4 4 

53 1 1 1 

54 2 2 2 

55 3 4 4 

56 4 2 2 

57 2 3 2 

58 4 4 4 

59 4 4 4 

60 3 2 3 

61 3 3 3 

62 3 3 2 

63 2 3 2 
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64 2 2 2 

65 4 4 3 

66 4 4 3 

67 4 4 4 

68 3 3 2 

69 2 3 3 

70 2 4 4 

71 4 4 4 

72 3 4 3 

73 2 4 2 

74 3 4 3 

75 3 4 2 

76 4 4 3 

77 4 4 3 

78 3 4 2 

79 3 3 3 

80 4 4 4 

81 4 4 3 

82 3 3 3 

83 2 4 2 

84 4 3 3 

85 3 4 2 

 

 

 

Véleménye szerint az 

Önök nonprofit/civil 

szervezetében mennyire 

sikeresen 

védelmezné/védelmezi 

meg a motivációt a 

zavaró, veszélyes 

hatásoktól… 

_________________ 

Sorszám 

[… szoros 

együttműködés, 

kapcsolat kiépítése a 

szervezeti célt 

támogató híres, 

meghatározó, 

karizmatikus 

személlyel, közéleti 

emberrel? ] 

  [… a tagság fizikai 

együttlétének, 

találkozásainak sűrűbbé 

tétele? ] 

   [… a külső és belső 

kommunikáció 

megszilárdítása, 

folyamatos fejlesztése 

(pl. webes felületek 

irányába)? ] 

1 3 3 3 

2 2 3 3 

3 4 4 4 

4 3 4 3 

5 2 3 2 

6 1 2 3 

7 3 3 3 

8 2 2 2 

9 4 1 2 

10 1 1 2 

11 3 2 4 

12 1 2 3 

13 2 3 4 

14 2 4 4 

15 3 3 4 

16 2 2 3 

17 2 3 4 

18 3 2 1 

19 3 2 3 

20 1 2 4 

21 4 2 3 

22 3 3 3 

23 2 2 2 
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24 3 3 4 

25 2 4 4 

26 2 3 3 

27 3 4 3 

28 3 4 2 

29 3 4 3 

30 3 4 4 

31 2 3 3 

32 3 3 3 

33 4 4 4 

34 3 3 2 

35 2 1 3 

36 3 3 3 

37 4 4 4 

38 1 3 2 

39 3 4 3 

40 4 4 4 

41 1 4 1 

42 4 4 1 

43 2 4 3 

44 3 3 3 

45 3 3 2 

46 1 4 3 

47 2 3 3 

48 3 4 4 

49 3 3 4 

50 2 3 3 

51 3 3 3 

52 4 3 4 

53 1 1 1 

54 2 4 2 

55 4 3 4 

56 2 2 3 

57 2 3 3 

58 4 4 4 

59 4 4 4 

60 3 3 3 

61 2 3 4 

62 3 2 2 

63 2 3 3 

64 2 2 2 

65 3 2 1 

66 3 4 4 

67 4 4 4 

68 3 3 3 

69 4 4 3 

70 3 4 4 

71 3 4 3 

72 3 4 3 

73 2 3 3 

74 3 4 3 

75 3 3 3 

76 4 4 2 

77 2 4 4 

78 4 4 3 

79 2 2 2 

80 2 3 4 

81 2 3 4 
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82 1 3 3 

83 1 4 3 

84 3 2 3 

85 3 1 2 

Sorszám 

Ha Ön realizált az 

Önök szervezeti 

működése során olyan 

motivációt védelmező 

lépést/lépéseket, 

amely/-ek az előbbi 

kérdésben nem 

jelennek meg, kérem, 

írja ide, mellé írva a 

hatásosság fokát  (1-

4). (Több esetén 

vesszővel elválasztva) 

A szervezet jogi formája Alapítás éve 

1 Nem válaszolt Alapítvány 1995 

2 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

3 

Olyan személyek 

alkalmazása,akik 

figyelnek a tagok lelki 

és pszichológiai 

állapotára, valamint a 

közösség-érzet 

megvalósulására  4      

egyesület Nem válaszolt 

4 Nem válaszolt egyesület 2007 

5 Nem válaszolt Egyesület 2007 

6 Nem válaszolt egyesület 1993 

7 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

8 Nem válaszolt Nonprofit Kft. Nem válaszolt 

9 Nem válaszolt Nonprofit Rt. 2009 

10 Nem válaszolt Nonprofit Kft. Nem válaszolt 

11 Nem válaszolt Nonprofit Kft. 2004 

12 Nem válaszolt Nonprofit kft. Nem válaszolt 

13 Nem válaszolt Nonprofit Kft. 2003 

14 Nem válaszolt egyesület 2000 

15 Nem válaszolt Nonprofit Kft. Nem válaszolt 

16 Nem válaszolt Nonprofit Kft. 2000 

17 
szakmai, anyagi, 

emberi elismerés (4) 
nonprofit kft. Nem válaszolt 

18 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

19 Nem válaszolt Nonprofit Kft. 1997 

20 Nem válaszolt egyesület 1992 

21 Nem válaszolt Nonprofit Kft. 1934 

22 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

23 Nem válaszolt Nonprofit Kft. Nem válaszolt 

24 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

25 Nem válaszolt Nonprofit Kft. 2000 

26 

Szem. teljesítmény 

visszajelzése, és a 

misszióba csatolása 4 

Nonprofit Kft. 1996 

27 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

28 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

29 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

30 Nem válaszolt egyesület 2003 

31 Nem válaszolt Alapítvány Nem válaszolt 

32 Nem válaszolt Egyesület 1989 

33 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

34 Nem válaszolt Alapítvány Nem válaszolt 
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35 
Bérezés és pénz alapú 

motivátorok!!!!  4 
Nonprofit Kft. 2000 

36 Nem válaszolt Alapítvány 2004 

37 Nem válaszolt Egyesület Nem válaszolt 

38 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

39 Nem válaszolt egyesület 2010 

40 Nem válaszolt Alapítvány 2003 

41 Nem válaszolt egyesület 1993 

42 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

43 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

44 Nem válaszolt egyesület 2005 

45 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

46 

Szigorúbb pályázati 

elszám. rendszer: 4 

A tagság/tulajdonosok 

érdekeltté tevése 4 

egyesület Nem válaszolt 

47 

 önkéntesek szakszerű 

felkészítése a feladatra 

rendszeres szupervízió 

Alapítvány Nem válaszolt 

48 Nem válaszolt egyesület 2005 

49 Nem válaszolt Alapítvány 2001 

50 

egyéni fejlesztések 

lehetőségének 

keresése,  

mindig más szerep 

leosztásokkal. 

Folyamatos 

önreflektív értékelése 

a projekteknek. 

Alapítvány 2007 

51 Nem válaszolt Egyesület Nem válaszolt 

52 Nem válaszolt Nonprofit Kft. Nem válaszolt 

53 Nem válaszolt egyesület 1996 

54 Nem válaszolt egyesület 2003 

55 Nem válaszolt egyesület 2010 

56 
Pozitív visszajelzések 

a célcsoporttól,  
Alapítvány 2000 

57 Nem válaszolt Nonprofit Kft. 1996 

58 Nem válaszolt Alapítvány 1995 

59 Nem válaszolt Alapítvány 1995 

60 Nem válaszolt Egyesület 1995 

61 Nem válaszolt Nonprofit Kft. 1990 

62 Nem válaszolt Nonprofit Kft. Nem válaszolt 

63 Nem válaszolt Alapítvány Nem válaszolt 

64 Nem válaszolt egyesület 1989 

65 Nem válaszolt Alapítvány 1994 

66 Nem válaszolt egyesület 2004 

67 Nem válaszolt egyesület 2005 

68 Nem válaszolt Alapítvány Nem válaszolt 

69 Nem válaszolt egyesület 2002 

70 Nem válaszolt Alapítvány 2009 

71 Nem válaszolt Alapítvány Nem válaszolt 

72 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

73 Nem válaszolt Alapítvány Nem válaszolt 

74 

kormányzati, hatósági 

önkormányzati 

NYILVÁNOS 

elismerés, javaslataink 

befogadása, 

KÖZHASZNÚ 

Alapítvány 1990 
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TEVÉKENYSÉGEIN

K TÁMOGATÁSA 

75 Nem válaszolt egyesület 1995 

76 Nem válaszolt egyesület 2009 

77 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

78 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

79 Nem válaszolt Egyesület 1992 

80 Nem válaszolt egyesület Nem válaszolt 

81 Nem válaszolt Alapítvány 1996 

82 Nem válaszolt egyesület 2006 

83 Nem válaszolt diákszervezet 2010 

84 Nem válaszolt egyesület 2008 

85 Nem válaszolt Alapítvány Nem válaszolt 

Sorszám Fő tevékenységi kör 
A szervezet 2010. évi 

összes bevétele 

Szervezet földrajzi 

tevékenységi területe 

1 szociális tevékenység Nem válaszolt Települési 

2 kultúra Nem válaszolt Kitérségi 

3 kultúra 0-1.000.000 Ft Települési 

4 esélyegyenlőség 1.000.001-3.000.000 Ft Regionális 

5 kultúra 3.000.001-5.000.000 Ft Települési 

6 esélyegyenlőség 30.000.001 Ft - Megyei 

7 kultúra 0-1.000.000 Ft Országos 

8 Környezetvédelem 0-1.000.000 Ft Országos 

9 nem válaszolt 0-1.000.000 Ft Regionális 

10 
ifjúságvédelem/ -

fejlesztés 
30.000.001 Ft - Megyei 

11 tanácsadás 0-1.000.000 Ft Országos 

12 nem válaszolt 0-1.000.000 Ft Regionális 

13 környezetvédelem 30.000.001 Ft - Országos 

14 
ifjúságvédelem/ -

fejlesztés 
5.000.001-10.000.000 Ft Regionális 

15 
ifjúságvédelem/ -

fejlesztés 
5.000.001-10.000.000 Ft Megyei 

16 esélyegyenlőség 0-1.000.000 Ft Országos 

17 esélyegyenlőség 0-1.000.000 Ft Települési 

18 kultúra 0-1.000.000 Ft Országos 

19 kultúra 30.000.001 Ft - Települési 

20 nem válaszolt 30.000.001 Ft - Országos 

21 Környezetvédelem 0-1.000.000 Ft Települési 

22 
ifjúságvédelem/ -

fejlesztés 
0-1.000.000 Ft Települési 

23 környezetvédelem 0-1.000.000 Ft Országos 

24 kultúra 0-1.000.000 Ft Országos 

25 tanácsadás 0-1.000.000 Ft Országos 

26 esélyegyenlőség 30.000.001 Ft - Megyei 

27 kultúra 0-1.000.000 Ft Kitérségi 

28 kultúra 0-1.000.000 Ft Települési 

29 kultúra Nem válaszolt Települési 

30 kultúra 0-1.000.000 Ft Települési 

31 kultúra 0-1.000.000 Ft Országos 

32 kultúra 0-1.000.000 Ft Kitérségi 

33 nem válaszolt 0-1.000.000 Ft Települési 

34 szociális tevékenység Nem válaszolt Regionális 

35 esélyegyenlőség Nem válaszolt Megyei 

36 Környezetvédelem 3.000.001-5.000.000 Ft Megyei 

37 kultúra 0-1.000.000 Ft Regionális 

38 szociális tevékenység 0-1.000.000 Ft Regionális 

39 kultúra 0-1.000.000 Ft Települési 
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40 nem válaszolt 5.000.001-10.000.000 Ft Országos 

41 sport 0-1.000.000 Ft Kitérségi 

42 sport 1.000.001-3.000.000 Ft Regionális 

43 kultúra 0-1.000.000 Ft Országos 

44 
ifjúságvédelem/ -

fejlesztés 

10.000.001-15.000.000 

Ft 
Megyei 

45 fejlesztés 0-1.000.000 Ft Települési 

46 oktatás 0-1.000.000 Ft Regionális 

47 szociális tevékenység 1.000.001-3.000.000 Ft Kitérségi 

48 szociális tevékenység 1.000.001-3.000.000 Ft Országos 

49 szociális tevékenység 30.000.001 Ft - Kitérségi 

50 oktatás 1.000.001-3.000.000 Ft Megyei 

51 Környezetvédelem 0-1.000.000 Ft Országos 

52 szociális tevékenység 0-1.000.000 Ft Országos 

53 bűnmegelőzés 5.000.001-10.000.000 Ft Kitérségi 

54 kultúra 0-1.000.000 Ft Kitérségi 

55 fejlesztés 0-1.000.000 Ft Országos 

56 
ifjúságvédelem/ -

fejlesztés 

10.000.001-15.000.000 

Ft 
Országos 

57 esélyegyenlőség 30.000.001 Ft - Kitérségi 

58 nem válaszolt 0-1.000.000 Ft Települési 

59 nem válaszolt 0-1.000.000 Ft Települési 

60 bűnmegelőzés 3.000.001-5.000.000 Ft Települési 

61 esélyegyenlőség 0-1.000.000 Ft Települési 

62 fejlesztés 0-1.000.000 Ft Országos 

63 szociális tevékenység 0-1.000.000 Ft Regionális 

64 kultúra 0-1.000.000 Ft Regionális 

65 fejlesztés 30.000.001 Ft - Országos 

66 esélyegyenlőség 0-1.000.000 Ft Megyei 

67 szociális tevékenység 0-1.000.000 Ft Országos 

68 kultúra 0-1.000.000 Ft Települési 

69 sport 0-1.000.000 Ft Települési 

70 szociális tevékenység 0-1.000.000 Ft Megyei 

71 környezetvédelem 1.000.001-3.000.000 Ft Regionális 

72 sport 0-1.000.000 Ft Kitérségi 

73 szociális tevékenység 30.000.001 Ft - Regionális 

74 Környezetvédelem 1.000.001-3.000.000 Ft Regionális 

75 kultúra 
15.000.001-30.000.000 

Ft 
Regionális 

76 tanácsadás 0-1.000.000 Ft Országos 

77 kultúra 1.000.001-3.000.000 Ft Megyei 

78 kultúra 0-1.000.000 Ft Települési 

79 kultúra 0-1.000.000 Ft Országos 

80 sport 0-1.000.000 Ft Települési 

81 oktatás 
10.000.001-15.000.000 

Ft 
Országos 

82 esélyegyenlőség 3.000.001-5.000.000 Ft Regionális 

83 
ifjúságvédelem/ -

fejlesztés 
0-1.000.000 Ft Települési 

84 kultúra 0-1.000.000 Ft Kitérségi 

85 kultúra 0-1.000.000 Ft Kitérségi 

Sorszám 
A szervezet 

tagságának száma 

A szervezet 

önkénteseinek száma / 

év 

A szervezet fizetéses 

alkalmazottainak száma 

1 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

2 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

3 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

4 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 
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5 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

6 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

7 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

8 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

9 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

10 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

11 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

12 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

13 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

14 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

15 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

16 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

17 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

18 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

19 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

20 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

21 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

22 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

23 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

24 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

25 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

26 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

27 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

28 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

29 6-25 fő 0-5 fő Nem válaszolt 

30 51-100 fő 51-100 fő 0-5 fő 

31 0-5 fő 0-5 fő 0-5 fő 

32 6-25 fő 26-50 fő 0-5 fő 

33 0-5 fő 0-5 fő 0-5 fő 

34 26-50 fő 0-5 fő 6-25 fő 

35 101-250 fő Nem válaszolt 51-100 fő 

36 0-5 fő 0-5 fő 0-5 fő 

37 6-25 fő 6-25 fő 0-5 fő 

38 6-25 fő 0-5 fő 0-5 fő 

39 6-25 fő 6-25 fő 0-5 fő 

40 0-5 fő 6-25 fő 0-5 fő 

41 51-100 fő 0-5 fő 0-5 fő 

42 26-50 fő 26-50 fő 0-5 fő 

43 0-5 fő 0-5 fő 0-5 fő 

44 0-5 fő 6-25 fő 0-5 fő 

45 6-25 fő 0-5 fő 0-5 fő 

46 6-25 fő 0-5 fő 6-25 fő 

47 0-5 fő 26-50 fő 0-5 fő 

48 0-5 fő 26-50 fő 0-5 fő 

49 0-5 fő 6-25 fő 6-25 fő 

50 6-25 fő 6-25 fő 0-5 fő 

51 250 fő - Nem válaszolt 0-5 fő 

52 51-100 fő 0-5 fő 51-100 fő 

53 26-50 fő 26-50 fő 0-5 fő 

54 6-25 fő 0-5 fő 0-5 fő 

55 6-25 fő 0-5 fő 0-5 fő 

56 0-5 fő 101-250 fő 0-5 fő 

57 0-5 fő 0-5 fő 51-100 fő 

58 6-25 fő 6-25 fő 0-5 fő 

59 6-25 fő 6-25 fő 0-5 fő 

60 0-5 fő 6-25 fő 0-5 fő 

61 26-50 fő 0-5 fő 101-250 fő 

62 250 fő - Nem válaszolt 250 fő - 
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63 6-25 fő 0-5 fő 6-25 fő 

64 51-100 fő 0-5 fő 0-5 fő 

65 0-5 fő 6-25 fő 0-5 fő 

66 250 fő - 26-50 fő 0-5 fő 

67 26-50 fő 6-25 fő 0-5 fő 

68 0-5 fő 6-25 fő 0-5 fő 

69 6-25 fő 0-5 fő 0-5 fő 

70 0-5 fő 6-25 fő 0-5 fő 

71 0-5 fő 0-5 fő 0-5 fő 

72 26-50 fő 6-25 fő 0-5 fő 

73 0-5 fő 0-5 fő 6-25 fő 

74 6-25 fő 6-25 fő 0-5 fő 

75 101-250 fő 51-100 fő 0-5 fő 

76 51-100 fő 6-25 fő 0-5 fő 

77 6-25 fő 0-5 fő 0-5 fő 

78 0-5 fő 0-5 fő 0-5 fő 

79 26-50 fő 6-25 fő 0-5 fő 

80 51-100 fő 0-5 fő 0-5 fő 

81 51-100 fő 0-5 fő 0-5 fő 

82 6-25 fő 6-25 fő 0-5 fő 

83 26-50 fő 26-50 fő 0-5 fő 

84 0-5 fő 0-5 fő 0-5 fő 

85 26-50 fő 26-50 fő 0-5 fő 

Sorszám Az Ön neme Az Ön életkora Az Ön végzettsége 

1 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

2 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

3 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

4 Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt 

5 férfi 46 - 55 gimnázium 

6 nő 36 - 45 egyetem 

7 férfi 18 - 25 egyetem 

8 nő 36 - 45 szakközép iskola 

9 nő 36 - 45 egyetem 

10 nő 26 - 35 főiskola 

11 nő 56 - 65 felsőfokú szakképzés 

12 nő 26 - 35 egyetem 

13 férfi 26 - 35 főiskola 

14 férfi 36 - 45 főiskola 

15 nő 26 - 35 egyetem 

16 nő 36 - 45 főiskola 

17 nő 26 - 35 egyetem 

18 férfi 46 - 55 egyetem 

19 nő 46 - 55 egyetem 

20 nő 46 - 55 főiskola 

21 férfi 56 - 65 
tudományos/doktori 

fokozat 

22 férfi 46 - 55 
tudományos/doktori 

fokozat 

23 nő 26 - 35 egyetem 

24 nő 36 - 45 egyetem 

25 nő 46 - 55 szakközép iskola 

26 férfi 56 - 65 egyetem 

27 férfi 26 - 35 egyetem 

28 nő 18 - 25 gimnázium 

29 férfi 36 - 45 egyetem 

30 nő 56 - 65 főiskola 

31 férfi 36 - 45 szakközép iskola 

32 férfi 56 - 65 főiskola 
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33 nő 26 - 35 egyetem 

34 férfi 36 - 45 egyetem 

35 nő 18 - 25 technikum 

36 nő 26 - 35 egyetem 

37 nő 26 - 35 főiskola 

38 férfi 66 - 75 egyetem 

39 nő 36 - 45 főiskola 

40 férfi 46 - 55 
tudományos/doktori 

fokozat 

41 férfi 56 - 65 felsőfokú szakképzés 

42 férfi 36 - 45 főiskola 

43 férfi 18 - 25 szakközép iskola 

44 nő 26 - 35 felsőfokú szakképzés 

45 nő 46 - 55 egyetem 

46 nő 26 - 35 egyetem 

47 nő 46 - 55 felsőfokú szakképzés 

48 férfi 26 - 35 gimnázium 

49 nő 36 - 45 egyetem 

50 nő 36 - 45 főiskola 

51 nő 36 - 45 főiskola 

52 férfi 46 - 55 főiskola 

53 nő 46 - 55 főiskola 

54 nő 46 - 55 főiskola 

55 férfi 66 - 75 főiskola 

56 férfi 26 - 35 egyetem 

57 nő 36 - 45 egyetem 

58 nő 36 - 45 szakiskola 

59 nő 36 - 45 szakiskola 

60 férfi 46 - 55 szakközép iskola 

61 férfi 36 - 45 gimnázium 

62 férfi 26 - 35 főiskola 

63 nő 26 - 35 
tudományos/doktori 

fokozat 

64 nő 56 - 65 főiskola 

65 nő 36 - 45 egyetem 

66 nő 46 - 55 egyetem 

67 nő 18 - 25 egyetem 

68 nő 56 - 65 gimnázium 

69 nő 66 - 75 felsőfokú szakképzés 

70 nő 26 - 35 főiskola 

71 nő 36 - 45 gimnázium 

72 nő 36 - 45 gimnázium 

73 nő 26 - 35 egyetem 

74 nő 46 - 55 egyetem 

75 férfi 46 - 55 egyetem 

76 férfi 26 - 35 egyetem 

77 nő 18 - 25 egyetem 

78 férfi 18 - 25 gimnázium 

79 férfi 36 - 45 szakközép iskola 

80 nő 36 - 45 főiskola 

81 nő 36 - 45 felsőfokú szakképzés 

82 nő 26 - 35 egyetem 

83 férfi 18 - 25 egyetem 

84 férfi 56 - 65 technikum 

85 férfi 46 - 55 egyetem 

Sorszám 
Az Ön szervezetben 

eltöltött ideje 

Az Ön szervezetben 

betöltött munkaköre 
  

1 Nem válaszolt Nem válaszolt   
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2 Nem válaszolt Nem válaszolt   

3 Nem válaszolt Nem válaszolt   

4 Nem válaszolt Nem válaszolt   

5 2 - 5 év Nem válaszolt   

6 10 - 20 év Nem válaszolt   

7 2 - 5 év Nem válaszolt   

8 - 1 év Nem válaszolt   

9 - 1 év Nem válaszolt   

10 5 - 10 év Nem válaszolt   

11 5 - 10 év Nem válaszolt   

12 2 - 5 év Nem válaszolt   

13 5 - 10 év Nem válaszolt   

14 2 - 5 év Nem válaszolt   

15 1 - 2 év Nem válaszolt   

16 2 - 5 év Nem válaszolt   

17 1 - 2 év Nem válaszolt   

18 5 - 10 év Nem válaszolt   

19 2 - 5 év Nem válaszolt   

20 10 - 20 év Nem válaszolt   

21 20 év -  Nem válaszolt   

22 5 - 10 év Nem válaszolt   

23 2 - 5 év Nem válaszolt   

24 2 - 5 év Nem válaszolt   

25 10 - 20 év Nem válaszolt   

26 10 - 20 év Nem válaszolt   

27 2 - 5 év Nem válaszolt   

28 2 - 5 év Nem válaszolt   

29 - 1 év Nem válaszolt   

30 5 - 10 év 
önkéntes/alkalmazott/ta

g 
  

31 10 - 20 év felsővezető   

32 5 - 10 év 
önkéntes/alkalmazott/ta

g 
  

33 2 - 5 év Nem válaszolt   

34 2 - 5 év középvezető   

35 2 - 5 év Nem válaszolt   

36 2 - 5 év felsővezető   

37 5 - 10 év Nem válaszolt   

38 20 év -  felsővezető   

39 1 - 2 év felsővezető   

40 5 - 10 év 
önkéntes/alkalmazott/ta

g 
  

41 10 - 20 év Nem válaszolt   

42 20 év -  Nem válaszolt   

43 1 - 2 év Nem válaszolt   

44 2 - 5 év felsővezető   

45 2 - 5 év Nem válaszolt   

46 2 - 5 év középvezető   

47 5 - 10 év középvezető   

48 5 - 10 év 
önkéntes/alkalmazott/ta

g 
  

49 5 - 10 év középvezető   

50 2 - 5 év középvezető   

51 - 1 év középvezető   

52 10 - 20 év felsővezető   

53 10 - 20 év felsővezető   

54 5 - 10 év felsővezető   

55 1 - 2 év felsővezető   
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56 1 - 2 év középvezető   

57 2 - 5 év középvezető   

58 2 - 5 év Nem válaszolt   

59 2 - 5 év Nem válaszolt   

60 5 - 10 év felsővezető   

61 2 - 5 év középvezető   

62 2 - 5 év Nem válaszolt   

63 2 - 5 év középvezető   

64 20 év -  felsővezető   

65 2 - 5 év középvezető   

66 5 - 10 év felsővezető   

67 2 - 5 év Nem válaszolt   

68 10 - 20 év felsővezető   

69 10 - 20 év középvezető   

70 2 - 5 év felsővezető   

71 2 - 5 év felsővezető   

72 2 - 5 év Nem válaszolt   

73 2 - 5 év 
önkéntes/alkalmazott/ta

g 
  

74 5 - 10 év felsővezető   

75 10 - 20 év felsővezető   

76 2 - 5 év felsővezető   

77 2 - 5 év felsővezető   

78 2 - 5 év Nem válaszolt   

79 10 - 20 év középvezető   

80 2 - 5 év Nem válaszolt   

81 5 - 10 év 
önkéntes/alkalmazott/ta

g 
  

82 2 - 5 év középvezető   

83 1 - 2 év felsővezető   

84 2 - 5 év felsővezető   

85 2 - 5 év 
önkéntes/alkalmazott/ta

g 
  

 

4. MELLÉKLET: ÁBRÁK ÉS DIAGRAMOK 

 
M1. ábra: A kérdőívet kitöltők  megoszlása  

a hozzájuk köthető szervezetek 2010. évi összes bevétele szerint (fő; n=85) 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 
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M2. ábra: A kérdőívet kitöltők megoszlása  

a hozzájuk köthető szervezetek tagságának száma szerint (fő; n=85) 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

 

 

 
M3. ábra: A kérdőívet kitöltők megoszlása  

a hozzájuk köthető szervezetek önkénteseinek száma/év szerint (fő; n=85)  

Forrás: saját szerkesztés [2011] 

 

 
M4. ábra: A kérdőívet kitöltők megoszlása  

a hozzájuk köthető szervezetek fizetéses alkalmazottainak száma szerint (fő; n=85) 

Forrás: saját szerkesztés [2011] 
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M5. ábra: A kérdőívet kitöltők megoszlása  

a szervezeti hierarchiában elfoglalt pozíciójuk szerint (fő;%; n=85) 

Forrás: saját szerkesztés [2011]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nyilatkozat 

 

Én, Kovács Máté (KOMOAEK.PTE), kijelentem, hogy a Motiváció a magyarországi civil 

és nonprofit szervezetek esetében című szakdolgozatomban foglaltak saját munkám 

eredményei, és csak a szakdolgozatban hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök 

stb.) használtam fel. A dolgozatot a hatályos szerzői jogi szabályok betartásával 

készítettem.   

Egyben nyilatkozom, hogy a szakdolgozat általam feltöltött elektronikus változata teljes 

egészében megegyezik a nyomtatott verzióval. 

 

Pécs, 2011. december 3. 
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