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A magyar civil szervezetek hatékonysága a nemzetközi fejlesztésben 
 

Kutatási összefoglaló 
 
Vezetői összefoglaló 
A HAND Szövetség a nemzetközi fejlesztés hatékonyságáról szóló, nemzetközi szinten folyó vitába 
való bekapcsolódásként 2012 októberétől egy kutatási projektet indított be azzal az elsődleges céllal, 
hogy a magyar nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek hatékonysággal kapcsolatos 
koncepcióit, illetve gyakorlatait megismerje. A kutatás körébe elsődlegesen a hazai civilek, de 
kormányzati és parlamenti szereplők is bevonásra kerültek. A kutatás eredményei szerint a civil 
szektor eme speciális szegmensében a hatékonyság kérdésével eddig leginkább csak elszórtan, egyedi 
szervezeti szinten foglalkoztak a civilek. A koncepciókban, alapelvekben, a működés és a szakmai 
tevékenység hatékonyságát biztosító gyakorlatok tekintetében természetesen sok a közös elem a 
szervezetek között, úgy is, hogy sem a nemzetközi, sem a hazai ilyen irányú kezdeményezések 
általánosan nem ismertek vagy elfogadottak a szervezetek körében. A hatékonyságra irányuló törekvés 
meglétében nagy szórás mutatkozik a szervezetek között az elvekben is megalapozott, teljesen 
átgondolt, eszközöket és forrásokat hozzárendelő megközelítéstől (ez a ritkább) a kapacitáshiány és 
eszköztelenség által is meghatározott, kevésbé vagy egyáltalán nem tudatos hozzáállásig. A 
szervezetek a legtöbb esetben tisztában vannak a hiányosságokkal, és szükségesnek ítélik, illetve 
igénylik mind szervezeti, mind szektorszinten a témával foglalkozni, kapacitásaikat erősíteni. A civil 
szervezetek és a szektor belső viszonyaiból következő hátráltató tényezők mellett a külső, ún. 
támogató környezet (enabling environment) által generált tényezők esetében (jogi, pénzügyi 
környezet, a szakpolitikai párbeszéd lehetősége) jelenleg a szervezetek a pozitív aspektusok mellett is 
elsődlegesen a problematikus pontokat érzékelik. A kutatás eredményeire alapozott ajánlások mind a 
civilek, mind a kormányzat számára a civil szervezeti hatékonyság sokkal tudatosabb megközelítését 
és elősegítését fogalmazzák meg különböző lehetséges beavatkozási területeken.  
 
Bevezetés 
Az utóbbi tíz-tizenöt évben egyre gyakrabban, egyre magasabb fórumokon, a legkülönfélébb szereplők 
vetették fel a kérdést, hogy vajon annak a rengeteg pénznek és egyéb erőforrástranszfernek, amit 
nemzetközi segélyezés és fejlesztés címszó alatt a fejlődő világ országaiba eljuttatnak a különböző 
támogató intézmények és országok, van-e valós hatása az alapvető cél elérésére, a globális szegénység 
leküzdésére. A kérdést a különféle szereplők különféle szinteken és fórumokon próbálják 
folyamatosan megválaszolni. Ennek eredményeképpen elsősorban a fejlesztési támogatást nyújtó 
országok, nemzetközi szervezetek, de a fejlesztési tevékenységben részt vevő civil szervezetek is 
igyekeznek meghatározni az eredményes fejlesztés ismérveit és ezen túlmenően nemzetközi 
egyezmények keretében gyakorlati útmutatások és eredménymutatók mentén hatékonyabbá tenni a 
fejlesztési törekvéseket. 
 
A civil szervezetek szerepe a fejlesztésben ez idő alatt egyre inkább megerősödött, és a hivatalos 
donorok (államok, nemzetközi intézmények) mellett egyre jelentősebb forrás, valamint szakértelem 
becsatornázására váltak alkalmassá, és lettek a fejlesztés mára már megkerülhetetlen és elfogadott 
szereplői. Jelenleg világszerte civil szervezetek milliói, egyes országokban a hivatalos donorok 
ráfordításait is meghaladó mértékű erőforrást mozgósítva igyekeznek egyedi, innovatív és inkluzív 
módon a szegénység leküzdéséhez hozzájárulni.  
 
A magyar szerepvállalás a nemzetközi fejlesztésben a rendszerváltás utáni szinte teljes leállást 
követően kormányzati szinten, de a civil szervezetek körében is mintegy tíz éve kezdett újjáéledni. A 
nemzetközi fejlesztési együttműködés (továbbiakban NEFE) európai uniós tagságunkkal együtt vállalt 
kötelezettségek elemeként vált újra a magyar külkapcsolatok egyik fontos, ha nem is meghatározó 
területévé. Egyes civil szervezetek már a hivatalos kormányzati NEFE-politika 2001-es kialakítása 
előtt is aktívak voltak nemzetközileg, de egyértelmű, hogy a hazai, majd az európai forrásokhoz való 
hozzáférés tette lehetővé, hogy egyre több, akár újonnan alakuló szervezet hajtson végre projektet 
külföldön, vagy pedig a NEFE nem elhanyagolható részterületeként itthon folytasson a NEFE-hez 
kapcsolódó felvilágosító tevékenységet (szemléletformálás, globális nevelés). 
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A kérdés, mely a tanulmányhoz kapcsolódó kutatás létrejöttét életre hívta, az volt, hogy a hazai civil 
NEFE-gyakorlatban milyen mértékben és milyen területeken jelenik meg a segélyhatékonyság. 
Ennek megválaszolása és ezen keresztül a magyar nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó civil 
szervezetek hatékonyságának elősegítése érdekében kezdeményezte a HAND Szövetség a kutatást és a 
kapcsolódó tanulmány elkészítését. A kutatás keretében fel szerettük volna mérni a magyar civil 
szervezetek hatékonysággal kapcsolatos koncepcióit és gyakorlatait, illetve a hatékony szervezeti 
működést és programvégrehajtást elősegítő és hátráltató külső tényezőket.  
 
Jelen összefoglaló1 röviden áttekinti a civil szervezetek hatékonyságával kapcsolatos előzményeket, 
majd ehhez mérten a kutatás eredményei alapján a hazai civilek helyzetét és gondolkodását e téren, 
illetve ajánlásokat fogalmaz meg a fentiekre építve mind a civilek, mind a kormányzat számára. 
 
I. Nemzetközi és hazai előzmények  
 
I.1. A hivatalos nemzetközi folyamat 
A nemzetközi fejlesztési tevékenység eredményessége tekintetében a nemzetközi közösség első 
meghatározó kezdeményezése, az ENSZ égisze alatt 2000-ben elfogadott Millenniumi Fejlesztési 
Célok globális szinten fogalmaztak meg a fejlesztés területén kötelezettségvállalásokat a fejlesztés 
által 2015-ig elérendő konkrét, indikátorokkal mért eredmények formájában. Emellett és a 
hatékonyság szempontjából még ennél is fontosabb folyamatként a 2000-es évek elejétől kezdődően a 
2-3 évente segélyhatékonyság témában megrendezett ún. magas szintű fórumok (High Level Fora on 
Aid Effectiveness) voltak hivatottak a hivatalos donorok és kedvezményezettek részvételével 
megoldást keresni a fejlesztési törekvések eredményességét aláásó problémákra. Az OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) égisze alatt 2003-ban Rómában, 2005-
ben Párizsban, 2008-ban Accrában, majd legutóbb 2011-ben a dél-koreai Buszanban megrendezett 
fórumok során került megfogalmazásra a fejlesztési hatékonyság öt alapelve, ezekhez kapcsolódóan 
hivatalos kötelezettségvállalások hangzottak el a donorok részéről, és a vállalások teljesítésére 
indikátorokat is meghatároztak.2 A tanulmány szempontjából jelentős, általánosan megfogalmazott 
kritika, hogy a 2005-ben Párizsban jóváhagyott alapelvek elsősorban a segély- és fejlesztési pénzek 
folyósításának technikai jellegű részleteit tárgyalják, nem érintik – és nem mérik a meghatározott 
indikátorok sem – a fejlesztés valódi hatását a kedvezményezettek életére. Másrészt a fejlesztésben 
nagyon fontos szereplőket (civil társadalom tagjai, magánalapítványok, cégek stb.) és szempontjaikat 
sem vették figyelembe a keretrendszer kidolgozásánál. A két legutóbbi magas szintű fórum azonban 
ezen szempontok erősödését, a civilek egyre jelentősebb bevonását hozta magával. 2011-ben 
Buszanban a civil társadalom képviselői első alkalommal vehettek részt egyenlő partnerként az 
egyeztetésekben. Az ott elfogadott partnerségi megállapodás (Busan Partnership for Effective 
Development Cooperation) először a történelemben hivatalosan is életre hív egy globális 
partnerséget a hagyományos donorok mellett a civilek és egyéb új szereplők (pl. a BRICS-államok, az 
üzleti szektor) bevonásával. A dokumentum a civilek tekintetében egyértelművé tette, hogy a civil 
társadalom a fejlesztés kormányzatokkal és multilaterális intézményekkel egyenrangú szereplője.3  
 
I.2. Civil kezdeményezések 
A hivatalos segélyhatékonysági fórumokhoz kapcsolódó folyamatból nőtte ki magát az a globális civil 
kezdeményezés, amely az OECD által vezérelt, elsősorban a donor és kedvezményezett államokra 
koncentráló folyamat mellett lehetővé tette, hogy a civilek is válaszolhassanak saját nézőpontjukból a 
fejlesztési hatékonyság őket leginkább érintő kérdéseire. 
2008-ban indult be az a nemzetközi platform, az ún. Open Forum for CSO Development 
Effectiveness, mely ezeknek a törekvéseknek keretet adott.4 A civilek által beindított globális 
                                                             
1 A kutatási összefoglaló a HAND Szövetség számára készített kutatási jelentés rövidített változata. A teljes kutatási 
jelentés elérhető a HAND honlapján. 
2 Minderről l. bővebben: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/thehighlevelforaonaideffectivenessahistory.htm  
3 OECD (2011) 22. pont 
4 A kezdeményezés ismertetését, alapdokumentumait, háttéranyagokat l. itt: http://www.cso-
effectiveness.org/home,091?lang=en. 
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konzultációs folyamatnak három jól körülírt célja volt. (1) Egyrészt létre kívántak hozni globális 
szinten egy civil fejlesztési hatékonysági „alapelvkészletet”, (2) másrészt hogy emellé a készlet mellé 
létrehozzanak gyakorlati útmutatókat is, a mérést elősegítő indikátorokkal egyetemben, illetve (3) 
harmadrészt, hogy a civil hatékonyságot elősegítő külső tényezők kapcsán minimumstandardok 
megállapításával a kormányzatokkal szemben elősegítsék a civil érdekek képviseletét. A minden 
földrészre kiterjedő, több ezer civil szervezet részvételével zajló egyeztetések eredményeként így 
születtek meg végül 2010-ben az ún. Isztambuli Alapelvek. Ebben nyolc hatékonysági alapelvet 
fogalmaztak meg a civilek, majd ezeket kiegészítve az ún. enabling environment, a civil fejlesztési 
hatékonyságot támogató környezet feltételeivel 2011-ben egy közös nyilatkozatot adtak ki (Siem 
Reap Consensus on the International Framework for CSO Development Effectiveness). Mindkét 
dokumentumra elismerőleg utal a buszani megállapodás, egyúttal a hivatalos donorok vállalják benne, 
hogy a civileket segítik abban, hogy ezeknek az elveknek és gyakorlatoknak megfeleljenek. 
 
Az Open Forum által keresztülvitt folyamat jelentősége, hogy a hivatalos donor fórumra rá tudott 
kapcsolódni, és hogy valóban sikerült egy globális szintű nyílt fórumot teremteni a nemzetközi civil 
közösség számára. Ugyan volt korábban példa hasonló tematikájú nemzetközi civil 
kezdeményezésekre, egyik sem ért el ennyire széles civil közösséget, és nem fejlesztett ki ilyen 
felhasználóbarát eszközrendszert.5 A kutatás során többek között ezért is alkalmaztuk ezt a 
kezdeményezést viszonyítási pontként. Ezt megerősítette az is, hogy a kutatást beindító HAND 
Szövetség tagja az Open Forumot másokkal együtt életre hívó és koordináló európai fejlesztési 
ernyőszervezetnek, a CONCORD-nak, emellett hasonló tematikájú kutatások, nemzeti szintű 
kezdeményezések során is ez az elvrendszer jelenti legtöbbször jelenleg a referenciapontot.6  
 
Fontos ugyanakkor utalni arra, hogy egyéb kezdeményezések is hatottak a magyar szervezetekre. 
Jellemző folyamat, hogy a civilek önkéntes részvételen alapuló, követendő alapelveket és jó 
gyakorlatokat megfogalmazó, esetenként megfelelési mechanizmusokkal, szankciókkal együtt 
kialakított ún. önszabályozó rendszereket hoznak létre.7 Ezek többségét a humanitárius területen 
találjuk nemzetközileg is (pl. a Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom magatartási kódexe; az ún. 
Humanitárius charta és minimumszabványok stb.). A magyar humanitárius szervezetek esetében ezek 
jelennek meg leginkább viszonyulási pontként. A magyar kezdeményezések egy másik csoportja 
ugyanakkor azokhoz a folyamatokhoz kapcsolódik elsősorban, amelyek a civil szervezetek 
legitimitásával, transzparenciájával és elszámoltathatóságával foglalkoznak leginkább. Ez utóbbi 
területen vannak jellemzően a hazai indíttatású civil törekvések is. Ez annak is köszönhető, hogy a 
nemzetközi fejleményekkel összhangban az elmúlt években itthon is egyre kifejezettebbé vált az 
elvárás a civil szervezetek irányában, hogy működésük legyen átláthatóbb, és legyenek 
elszámoltathatóak kedvezményezettjeik és támogatóik felé. Az elmúlt években így történtek 
próbálkozások a civil önszabályozásra, minősítésre, a társadalmi hatás mérésére irányuló rendszerek 
kidolgozására, és természetesen a nemzetközi standardokat alkalmazó minőségirányítási rendszerek is 
jelen vannak Magyarországon.8 Mindezek azonban eddig nem váltak általánosan elfogadottá és 
alkalmazottá a magyar civilek körében; a nemzetközi fejlesztéssel és itthoni szemléletformálással 
foglalkozó civil szervezetek körében biztosan nem, ahogy a kutatás eredményei mutatják. Látható 
továbbá, hogy hazai kezdeményezés ez idáig nem irányult kifejezetten a nemzetközi fejlesztésben 
részt vevő szervezetek hatékonyságának növelésére. 
 

                                                             
5 Az Open Forum alapdokumentumai mellett legfontosabb dokumentuma két ún. toolkit. Az egyik az elvek 
gyakorlatba ültetéséhez (Bermann-Harms, Christina – Lester Murad, Nora [2011]), a másik a támogató környezet 
érdekében végzett civil érdekérvényesítéshez nyújt útmutatást (De Toma, Costanza [2011]). Illetve l. az Open Forum 
wiki aloldalát: http://wiki.cso-effectiveness.org/?lang=en. 
6 L. pl. a cseh fejlesztési platform önszabályozó rendszerét (http://cso-
effectiveness.org/IMG/pdf/fors_code_on_effectiveness_en_final.pdf) vagy a szlovák platform vonatkozó kutatásait 
http://www.mvro.sk/sk/e-kniznica/category/2-publikacie#. 
7 Ezekkel kapcsolatban nemzetközi szinten l. Lloyd, Robert – Calvo, Virginia – Laybourn, Christina (2010), az európai 
kezdeményezésekkel kapcsolatban pedig l. Bullain, Nilda – Hadzi-Miceva, Katerina (2010). 
8 Ezekről a kezdeményezésekről rövid áttekintést nyújt az 1. számú melléklet. 
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Az Open Forum hároméves folyamat  2012-ben zárult le azzal, hogy meghatározta a civil 
hatékonysági elveket és a támogató környezet kritériumait. Hosszú távon a kérdés persze az, hogy a 
civileknek tényleg sikerült-e a fejlesztési hatékonyság területén régóta szükségesnek érzett 
paradigmaváltás megvalósításához gyakorlati módon hozzájárulni, vagyis az elvek valóban beépülnek-
e a civil gyakorlatba, és mindez mérhető és valós javulást eredményez-e a szegénységben élő emberek 
életében. A magyar kontextusban az a kérdés, hogy a magyar civil szervezetek kívánnak-e ezekhez a 
nemzetközi trendekhez kapcsolódni, és ha igen, akkor milyen prioritások mentén. 
 
II. A kutatás háttere, célja és módszere 
A HAND Szövetség az előzőekben ismertetett nemzetközi folyamatokhoz kapcsolódóan 2012 
októberétől egy kutatási projektet indított be azzal az elsődleges céllal, hogy a magyar nemzetközi 
fejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek hatékonysággal kapcsolatos koncepcióit, illetve 
tevékenységük értékelésének és hatékonyságuk mérésének gyakorlatait megismerje.  
 
A kutatás eredményeinek bemutatását elsősorban a hazai civil szervezeteknek címzett ajánlások 
egészítik ki, amelyek megfogalmazásával a HAND Szövetség azt reméli, hogy a fentiek bemutatása, 
nem utolsósorban pedig a nehézségek, hátráltató tényezők kimondása, azok okaival való szembesítés 
lendületet ad a hazai nemzetközi fejlesztési hatékonyságról szóló diskurzusnak, és hozzájárul a 
fejlesztéssel foglalkozó civilek hatékonyságának növeléséhez.  
 
A kutatás elsődleges célcsoportját a hazai, nemzetközi fejlesztéssel, valamint ehhez szorosan 
kapcsolódó humanitárius akciókkal, szemléletformálással, ill. globális neveléssel foglalkozó civil 
szervezetek alkották. Szinte kizárólag érdekképviselettel foglalkozó szervezetként szerepelt a 
megkérdezettek között maga a HAND Szövetség. Legelsősorban azokra a szervezetekre koncentrált a 
vizsgálat, amelyek a HAND jelenlegi és volt tagjaiként, illetve a Külügyminisztérium (továbbiakban 
KüM) NEFE-támogatások kedvezményezettjeiként a fejlesztési civil szektor állandó és aktív szereplői 
évek óta. A civilek véleményét a nemzetközi fejlesztés másik legfőbb aktora, a kormányzat 
képviselőinek reflexiói árnyalták. A vizsgálati mintában a HAND Szövetség maga, illetve 
tagszervezetei 16 reprezentánssal képviseltették magukat, ezenfelül a szövetségbe nem tartozó 4 civil 
szervezetet, 3 kormányzati szereplőt és 1 parlamenti képviselőt kérdeztünk meg.9 A szervezetek 
összetétele kapcsán fontos rámutatni, hogy nemzetközi fejlesztést a 19 szervezetből 16 végez 
önbevallás alapján. Ez azonban nem árul el sokat a terepen való jelenlétről. Rengeteg az egyéni 
variáció, ugyanakkor világosan kirajzolódott egy szakmai cezúra terepen is dolgozó (8 szervezet) vagy 
csak itthon szemléletformálással, érdekképviselettel foglalkozó szervezetek között.  
 
A kutatásnak nem volt célja a civil szektor szereplőinek teljes körű beazonosítása, feltérképezése.10 
Nem volt célunk emellett a szervezeteket hatékonysági modellek alapján tesztelni, felmérni s ez 
alapján a szektor hatékonyságáról ítéletet megfogalmazni, mert ez minden elemében túlmutatott volna 
jelen kutatás célján és keretein.  
 
A vizsgálat ún. kvalitatív megközelítéssel, félig strukturált személyes interjúkkal történt. Az 
interjúkban kapott válaszokat kiegészítendő a szervezetek weboldalán megtalálható dokumentumok és 
információk is áttekintésre kerültek.  
 
Vizsgálatunk a jelenlegi helyzetet feltáró szándékkal készült, ilyen módon leíró alapkutatásnak 
szántuk, lévén a hazai nonprofit szféra nemzetközi fejlesztési szektorának hatékonysággal kapcsolatos 
aspektusaira vonatkozóan nem állt rendelkezésünkre a kutatási céljainknak megfeleltethető vizsgálat.  
 
A fejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek hatékonyságát öt átfogó kérdéscsoportban vizsgáltuk: (1) a 
civil szervezeti hatékonyság értelmezése és értékelése; (2) hatékonyság és elszámoltathatóság a 

                                                             
9 A vizsgált szervezetek listáját l. a 2. számú mellékletben.  
10 Már csak azért sem, mert jelen kutatással egy időben egy szélesebb körű vizsgálat is folyt nagyobb számú civil 
felmérésével a Central European University (CEU) Center for Policy Studies projektje keretében. A két kutatás a 
civilek szerepének más-más aspektusát igyekezett megragadni, így a kettő jól kiegészíti egymást. L. Selmeczi (2013). 
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szervezetek szervezeti-működési szabályozottsága szintjén, (3) hatékonyság és elszámoltathatóság a 
tevékenységek és programok végrehajtása, értékelése, a teljesítmény mérése szintjén; (4) az Isztambuli 
Alapelvek és egyéb elvek ismerete, alkalmazása és azok hasznosságának értékelése; (5) a támogató 
környezet észlelése, hatékonyságbefolyásoló faktorok. 
 
III. A kutatási eredmények összefoglalása 
 
III.1. A civil szervezeti hatékonyság értelmezése  
A civil szervezetek teljesítménye alapvetően két szempontból vizsgálható: a társadalmi hatáson vagy 
eredményességen (effectiveness), illetve a működés vagy a tevékenység hatékonyságán (efficiency) 
keresztül. Az Open Forum keretében a civilek definícióalkotás szintjén a fejlesztési hatékonyságot 
elsősorban a társadalmi hatás felől közelítették meg.11 Az Open Forum által megalkotott definíció 
szerint „a fejlesztési hatékonyság a fenntartható változást segíti elő, demokratikus keretek 
között, úgy, hogy egyaránt foglalkozik a szegénység, az egyenlőtlenség és marginalizáció okaival 
és tüneteivel”.12 A civilek fejlesztési hatékonysága (CSO development effectiveness) ennél szűkebb 
értelemben a civil fejlesztési tevékenység társadalmi hatásáról szól, amelyben a civilek kiemelten 
kezelik a fejlődés folyamatának változatos emberi és társadalmi aspektusait.13 A szervezeti 
működés szintje ugyanakkor az Open Forum gyakorlati útmutatóiban is meghatározó szerepet kap a 
hatékonysági alapelvek érvényesítése során. Ennek megfelelően, ahogy a kutatásban felölelt vizsgálati 
területek is érzékeltetik, a hatékonyságot mi is egy tág értelmezési keretben kívántuk vizsgálni, 
kiterjesztve azt egyrészt a szervezetek tevékenységének hatásaira és eredményeire, másrészt pedig a 
szervezetek szervezeti-működési hatékonyságának bizonyos aspektusaira, kiemelten az 
elszámoltathatóság és transzparencia kérdéskörére is.  
 
„Jó gyakorlatok”: a hatékonyság értelmezése és értékelése 

„Ha a helyiek bevonásával és elképzelései szerint, az ő emberi máltóságukat szem előtt tartva 
történik a fejlesztés, tehát fenntarthatóan, az hatékony. De annyi partikuláris esettől függ, hogy 
valójában mi történik hatékonyan.” 

A kutatás szempontjából egyik elsődleges kérdésünk az volt, hogy mit jelent a hatékonyság a civil 
szervezetek számára. Van-e olyan jó gyakorlatuk, amely egy hatékony program receptjét tudná 
bemutatni? Mi a hatékonysági mutató ezekben? 
 
Sok vizsgált szervezet számára a sikeresség eléggé esetlegesnek tűnik, míg mások (a szervezetek 
kisebb hányada) éppen ezért próbál nagyon tudatosan (stratégiailag) közelíteni a kérdéshez már a 
tervezés első pillanatától kezdve. A nagy szervezetek jellemzően rendelkeznek tervezési részleggel, és 
ott ez könnyebben meg is valósítható.  
A szervezetek által említett jó gyakorlatok, a hatékony fejlesztések a legtöbb esetben három 
érvrendszerbe illeszkedtek a megkérdezettek válaszai alapján, melyek jól rezonálnak a nemzetközi 
fejlesztési hatékonyságra vonatkozó koncepciókkal:  
1. A legtöbb válasz a fenntarthatóságot helyezte a hatékonyság centrumába. A fenntarthatóság 
mutatója lehet az, ha a megtanított gyakorlatokat alkalmazzák, a létrehozott közösségeket, 
intézményeket a kedvezményezettek működtetik a projekt lezárása után is. Ahogy az is, ha a szervezet 
olyan teljesítményt, projektet tud felmutatni, amely később mintaként szolgál, átültetik a gyakorlatba, 
vagy szakmai érdeklődés van iránta. A kedvezményezettek bevonása a tervezésbe és a konkrét 
tevékenységek végrehajtásába majdnem minden esetben a sikerként elkönyvelt, „fenntartható” 
                                                             
11 Az általuk megalkotott definíció szélesebb értelemben vizsgálja a hatékonyságot, mint a hivatalos donorok és 
kormányok által alkalmazott technikai jellegű fókusz, ami a segélypénzek hatékony folyósítására koncentrál 
elsősorban (aid effectiveness), szemben azzal, hogy a fejlesztés milyen hatást gyakorol a kedvezményezettek életére 
(development effectiveness). A hatékonyság fókuszának ilyen értelmű eltolódása – nem kis mértékben a civilek 
hozzájárulásának köszönhetően – a hivatalos segélyhatékonysági fórum diskurzusában is végbement. 
12 BetterAid – Open Forum for CSO Development Effectiveness (2011): 9. o. Természetesen egyéb definíciók is 
léteznek a fejlesztési hatékonyságra. Minden definícióról elmondható, hogy közös elem bennük a fenntartható pozitív 
változás elérésének igénye, illetve az, hogy ebben minden érintettnek és az általuk kialakított fejlesztési politikának és 
gyakorlatnak szerepe van. Egyéb lehetséges értelmezések kapcsán l. pl. Kindornay, Shannon – Morton, Bill (2009). 
13 Open Forum for CSO Development Effectiveness (2011): 6. o. 
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fejlesztések záloga volt. A fenntarthatóság alapfeltételeként fogalmazódott meg a stratégiai tervezés, 
professzionalizmus is: nem projektben, hanem hosszú távú és komplex programban, trendben való 
gondolkodás.  
2. A fenntarthatóságon túl a hatékonyság másodsorban a pozitív változás észlelése a támogató 
környezetben: attitűdökben (empátia, szolidaritás), viselkedésben (egyéni szerepvállalás, akciók, 
szakpolitikai döntések).  
3. Harmadsorban a szervezetek számára a hatékonyság pénzben is realizálódik, ha a program 
finanszírozható, a támogatók fantáziát látnak benne.  
 
Annak ellenére, hogy a civilek a hatékonyság kapcsán a fenntarthatóságnak tulajdonították a 
legnagyobb jelentőséget, bevallva-bevallatlanul, a fenntarthatóság tervezése történik a leginkább 
előkészítetlenül, kicsit hasraütésszerűen – mivel nincs a legtöbb szervezetnek ehhez professzionális 
eszköze, sem a jelenlegi támogatási környezetben kiszámítható forrása ennek biztosítására.  
 
Általában a civilek, illetve specifikusan a magyar civilek fejlesztési hatékonyságára reflektálva a 
szervezetek a civil részvételt a nemzetközi fejlesztésben elengedhetetlennek tartják, egy vélemény 
szerint a fejlesztést maguk „a” civilek végzik. Rugalmasságuk miatt és amiatt, hogy olyan helyekre és 
közegekbe is el tudnak jutni, ahová kormányzatok vagy nemzetközi intézmények programjai nem, 
potenciálisan hatékonyabbnak is gondolják őket. Ha viszont az a kérdés, hogy a magyar fejlesztéssel 
foglalkozó civileket hatékonynak ítélik-e, akkor a legtöbben azt válaszolták, hogy nem tudják, mert 
nincs rálátásuk mások munkájára. A régi donor országokhoz, de néha a cseh, szlovák szervezetekhez 
viszonyítva ítélték a hazai civileket kevésbé hatékonynak, megengedve ugyanakkor a lehetőséget, 
hogy így kevesebb pénz kell a formalizáltabb működéshez, és több jut a programokra. 
 
Összességében a szervezetek kisebb hányada a hatékonyságot tudatosan, a gyakorlatban is megjelenő 
kidolgozott koncepcionális keretben, alapelvek mentén értelmezi. A többség a hatékonyságot inkább a 
siker szinonimájaként érti, szubjektív, emocionális attitűddel közelítve meg, mint objektív 
standardoknak való megfelelésnek, racionális, professzionális működésnek. Ettől függetlenül 
világosan kitapintható a hatékonyág legfontosabb ismérveként a fenntarthatóság koncepciója, még 
akkor is, ha értelmezésében nagyon gyakran a véletlennek fontosabb szerep jut, mint ahogy ezt 
bármelyik hatékonysági koncepció és a hozzá kapcsolt gyakorlat megengedné. 
 
III.2. Hatékonyság és elszámoltathatóság a szervezetek szervezeti-működési szabályozottsága 
szintjén 
Szervezeti-működési szinten a kutatás során vizsgáltuk a szervezeti integritást megjelenítő mutatók, 
azaz a szervezetre és tevékenységekre irányuló dokumentumok és eljárások meglétét, azok 
nyilvánosságát a következő esetekben:  

o stratégia vagy stratégiai irányokat meghatározó dokumentumok;  
o alapszabály, szervezeti és működési szabályzat;  
o tevékenységek és programok tervezésére és végrehajtására vonatkozó szabályzatok, eszközök; 
o hatékonyságmérő eszközök, értékelés, monitoring, hatásvizsgálat eszközei, módszerei; 
o hazai és nemzetközi előírásokhoz, irányítási rendszerekhez való kapcsolódás, azoknak való 

megfelelés. 
 
Azért tartottuk fontosnak ezeket a kérdéseket részletesebben is megvizsgálni, mert ezek a szervezeti 
dokumentumok és a belőlük következő folyamatok, eljárások ideális esetben integrálják és tükrözik 
azokat a szervezeti alapértékeket és célokat, elveket és gyakorlatokat, melyek végső soron a hatékony 
működést és a szakmai eredményességet is megalapozhatják. 
 
Stratégiai tervezés 

„Akármilyen kicsi dolgot csinál valaki, próbálja meg egy stratégiaibb szemlélettel megközelíteni, 
hogy legyen egy maradandó hatása annak, amit csinál. Ha egy iskolát épít egy szervezet, akkor azt 
lehet úgy is csinálni, hogy felhúzzák a falakat, és kész, vagy lehet úgy is csinálni, hogy közben a 
közösséget fölkészítik arra, hogy miről szól az oktatás. Magyarán arra, hogy amikor elkészül az 
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iskola, akkor ki is használják, és saját motivációból vegyenek részt a fenntartásában. [...] Ezt a 
professzionális fejlesztési szemléletet kellene belevinni a programokba, akármilyen kis léptékűek is.” 

A 19 vizsgált szervezetből 9 szervezetnek készült már, van vagy készül el a közeljövőben klasszikus 
értelemben vett stratégiája, amelyet stratégiai tervezés előz meg, és időnkénti, optimálisan éves 
tervezés érvényesít vagy módosít. Változó volt azonban, hogy mennyire tartják érvényesnek a 
szervezetek a stratégiájukat. Három esetben úgy nyilatkoztak, hogy időszerű lenne a stratégiák 
felülvizsgálata, két esetben pedig gyakorlatilag soha nem is használták őket igazán. Tehát többé-
kevésbé érvényes stratégiáról csak hét szervezet esetében beszélhetünk. A stratégiával rendelkező 
kilenc szervezet is igen diverzifikált. Ami közös volt bennük, hogy legalább tízéves működésre 
tekintenek vissza, és azok, amelyek érvényes stratégiával rendelkeznek, szektorukban a nyilvánosság 
számára is a legismertebb, leghitelesebb szervezetek közé sorolhatók. A többi tíz szervezet jelentős 
többsége is valamilyen módon jelezte a stratégiai gondolkodás meglétét („szóbeli stratégiánk van”, 
„nem szükséges egy nagyon komolyan kidolgozott dokumentum, csak legyenek meg a fókuszpontok”). 
Az általános szervezeti stratégiák mellett csak egy-két esetben találtunk pl. országstratégiát, 
forrásszervezésre vonatkozó vagy kommunikációs stratégiát. Árnyalja a képet még az is, hogy több 
esetben a terepen is dolgozó szervezeteknek csak a hazai tevékenységre van kidolgozott stratégiájuk, a 
külföldi tevékenységre még nincs. 
 
A szervezetek általánosan magukévá teszik a „kell stratégia” imperatívuszát, és számos érvet 
sorakoztattak fel a stratégia szükségessége mellett. A stratégiával nem rendelkező szervezetek 
mindegyike is a stratégiai tervezésnek inkább előnyét látja: hosszú távú jövőkép a rövid távú 
projektidőkeretekkel szemben, nagyobb fokú pénzügyi tervezhetőség, a források tevékenységekhez 
igazítása, amely a forrásvezéreltség kényszerét oldja, a működés fókuszálása és folyamatosságának 
biztosítása, tudatosabb együttműködések kialakításának lehetősége, átgondoltabb PR és 
kommunikáció. 
A stratégiai tervezés ugyanakkor némi öniróniával sokszor „stratégiázásként” nevesül, és az elméleti 
egyetértéssel, az erre tett kísérletekkel szemben felsorakoznak a stratégia gyakorlati hasznát, 
ésszerűségét megkérdőjelező érvek, illetve a stratégiaalkotásra tett kísérletek kudarcai is. Ennek 
hátterében leggyakrabban a következő okok állnak: 
 A szervezetek jelentős részének forrásvezéreltsége; a pályázati projektek lekötik az összes 

kapacitást, de magában a projektalapú működésben nem is igazán látják a stratégia hasznát. 
 A nemzeti NEFE-stratégia hiányát erősen felelőssé tették a szervezetek saját működésük és 

tervezésük deficitjéért a nem kiszámítható környezet miatt.14 
 A nemzetközi föderációba, fórumszervezetbe való csatlakozás sokszor segíti a hazai 

stratégiaalkotást, de „kényelmessé” is tesz: annak látszatát kelti, hogy a magyar szervezetnek is 
van stratégiája, mert a nemzetközi irányvonalakat magára érvényesnek tartja. 

 
A NEFE túlnyomórészt projektalapon való működése tekintetében a civil szervezet 
stratégianélkülisége egy adaptív viselkedésnek tekinthető. Másfelől a szervezetek azt is gondolják, 
hogy a civil szféra eme szektorában sem feltétlenül megfeleltethető egymásnak a szervezeti 
hatékonyság és szervezeti professzionalizmus. Attól, hogy nincs stratégiája, még tekinthet magára egy 
szervezet célorientáltként, sikeresként, és tekinthetnek mások is úgy rá. 
 
Egyéb szervezeti dokumentumok, szabályzatok és azok elérhetősége 

„Bizonyos szabályoknak megfelelően dolgozunk, csak nincsenek leírva 20 oldalas 
dokumentumokban.”  
„Sokszor ér minket az a vád, hogy a szervezetünk úgy viselkedik a sok szabály miatt, mint egy 
hivatal, és kevésbé mint egy szociális szolgáltató.” 

A szervezetek többsége, még azok is, amelyek rendelkeznek szabályzatokkal, esetleg stratégiával is, 
csak bizonyos toleranciaküszöbig vagy komfortfokozatig tekinti szükségesnek a szabályzatokat, 
működést és tevékenységet szabályozó dokumentumokat a mindennapi munkában: a civil szervezetek 
többsége szereti, ha egy bizonyos mozgástér áll rendelkezésükre a spontán cselekvésre. A stratégián, 
                                                             
14 Az interjúk a NEFE-stratégia 2013. júniusi jóváhagyását megelőzően készültek.  
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munkaterven, ill. projektdokumentáción kívül egyéb dokumentumnak, szabályzatnak spontán egy 
szervezet sem tulajdonított hatékonyságnövelő szerepet. Ott pedig, ahol igény lenne rá, sokszor 
kapacitás kérdése is, hogy létrehozzák-e és hogyan kezelik ezeket a dokumentumokat. 
 
A szervezeteknél általánosan elérhető két dokumentum az alapszabály vagy alapító okirat és a 
közhasznúsági jelentés(ek) voltak. A belső működést rendszerint az alapszabály vagy az alapító okirat 
szabályozza – legalábbis így véli a megkérdezettek többsége. Szervezeti és működési szabályzatuk így 
nem feltétlenül van (19 megkérdezett szervezetből tíznek nincs SZMSZ-e, vagy nem tud róla/nem 
nyilatkozott), és nem is feltétlenül belátható számukra a szükségessége. Az SZMSZ hiánya a 
szubjektív szervezeti működés indikátoraként is értelmezhető: mindenki tudja, hogy a szervezetben 
miért dolgoznak, és kinek mi a dolga, vagy mert az önkéntességi alapon működő szervezetnek nincs 
szüksége a működés és folyamatok leszabályozására. 
Jellemzően a nagy humanitárius, az egész országra kiterjedő, szociális intézményeket is működtető 
szervezeteknek van számos területre kiterjedő részletes SZMSZ-e és egyéb szabályzatai, illetve még 
két-három másik szervezetnek. Az SZMSZ vagy az egyéb dokumentumok által leszabályozott 
területek egyébként elég változóak, és azt is fontos kihangsúlyozni, hogy a nagy szervezetek 
szabályzatai sem feltétlenül vonatkoznak a nemzetközi tevékenységekre is. A sokféle szabályzattal 
rendelkezők egyúttal azt is jelezték, hogy nem feltétlenül válik a hatékonyság javára a 
túlszabályozottság, másrészt hogy érvényesülhetnek hatékonysági elvek a munkában attól függetlenül 
is, hogy ezek szabályozva vannak vagy sem. 
 
III.3. Hatékonyság és elszámoltathatóság a tevékenységek és programok végrehajtása és 
értékelése, a teljesítmény mérése szintjén 

„Nemcsak szakmailag, hanem emberileg is tanulunk belőle, utána a szervezet nem követi el azokat a 
hibákat, amikre visszajelzést kapott.” 
„Nekünk erre se időnk, se pénzünk, se emberünk nincs.” 

Alapelvek, önszabályozó rendszerek, minősítés vagy minőségirányítás alkalmazása 
A minősítés, minőségirányítás, elv- és önszabályozó rendszerek kapcsán a szervezetek hozzáállása a 
lehetséges teljes skálát lefedi a teljes elutasítástól az abszolút elkötelezettségig. Elsősorban a 
humanitárius szervezetek esetében látunk példát a nemzetközi alapelvek és minőségirányítási 
rendszerek alkalmazására. Egységesen és deklaráltan alkalmazzák a nemzetközi humanitárius 
magatartási kódexeket és standardokat, minőségirányítás terén pedig jellemző, hogy részben 
alkalmazzák őket, de szívesebben csinálnak belső auditot, és alakítanak ki saját maguk által 
kidolgozott belső minőségirányítási mechanizmust. Ugyanakkor itt is jellemző, hogy ha esetleg van is 
a szervezet hazai intézményeire adaptálva ilyen rendszer, ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 
nemzetközi programokat is bevonják ezekbe. Emellett azoknak a szervezeteknek, amelyek 
rendelkeznek ECHO- (az unió humanitárius ügyekért felelős igazgatósága) akkreditációval, bizonyos 
alapelveknek és szigorú minőségkritériumoknak eleve meg kell felelniük, és ez kifejezetten a 
nemzetközi programvégrehajtásra vonatkozó képességeket vizsgálja.15 A hazai NEFE tekintetében 
ilyen előminősítés nincs (bár a KüM is olyan szervezeteket hív meg ún. meghívásos pályázatok 
keretében humanitárius akciók végrehajtására, amelyeket már ismernek), holott a civilek részéről erre 
az igény világosan megfogalmazódik. 
A humanitárius szervezetek mellett még az akkreditált képzéssel foglalkozó szervezeteknek kötelező 
alkalmazniuk valamilyenfajta minőségirányítási rendszert. Ezeken a példákon kívül a szervezetek 
általában nem alkalmaznak ilyen rendszereket, nem kértek egy esetben sem minősítést sem magyar, 
sem nemzetközi minősítési rendszerben, és egyéb önszabályozó rendszerhez sem csatlakoztak 
hivatalosan.  
 
A hatékonyság mérése: monitoring, értékelés, hatásvizsgálat 
A hatékonyság mérésében látott gyakorlatok rímelnek a szervezeti-működési szabályozásban 
bemutatott eredményekre: léteznek professzionálisan működtetett, erős mérési rendszerek a civil 
gyakorlatban, azonban a legtöbb szervezet legfeljebb ad hoc módon, tervezés és szakszerű módszerek 
                                                             
15 Az ECHO-partnerek listájának 2013. 04. 23-i verziójában 
(http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/fpa_partners.pdf) egy magyar szervezet szerepel. 
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híján közvetlen visszacsatolást kap egy-egy projekt vagy inkább tevékenység sikerességéről a 
recipiensektől vagy partnerektől. Majdnem az összes humanitárius szervezet esetében, ezek mellett 
pedig még két szervezet eszköztárából lehet meríteni jó gyakorlatokat. Ők a mérések szükségességét 
hangsúlyozzák, és belső igénnyé tették teljesítményük mérését, tudatosan építenek rá a tudás- és 
forrásteremtésben, és mindig a fenntarthatóság alapeszközeként említik. Nemzetközi standard, minta 
használata is csak ezeknél a szervezeteknél fordult elő. Ettől függetlenül a legjellemzőbb még a nagy 
szervezetek estében is, hogy azért alkalmaznak monitoringot és értékelést, mert a pályázatok előírják. 
A kisméretű, gazdaságilag nem megalapozott (pl. önkéntességi alapon működő) szervezet, a 
professzionális szervezeti működés hiánya (vagy annak való ellenállás) nem teszi lehetővé az 
értékelési rendszerek bevezetését – ahogy a minőségirányítási rendszerek sem épültek be a legtöbb 
szervezet struktúrájába. Ezeket a mérési rendszereket ugyanúgy működtetni kell, mint egyéb 
tevékenységet, ami többletadminisztrációt követel, erre pedig kapacitás, erőforrás biztos hogy alig van 
jelenleg a legtöbb szervezetnél. Külön pénz allokálása, akár projektköltségvetésen kívül monitoringra, 
értékelésre csak két-három nagy szervezetre jellemző, és humánkapacitás tekintetében sem terveznek 
ezzel általában a szervezetek. 
 
A hatásmérés elvi szükségességét a legtöbb szervezet sokféle okból is evidenciának tartja. Az látható, 
hogy az egyedi szervezetekben való gyakorlati megvalósítás sokféle, leginkább kapacitásbeli 
akadályba ütközik. Az egész szektor szintjén is egyetlen olyan kezdeményezésről értesültünk, ahol 
kifejezetten a fejlesztéssel és segélyezéssel foglalkozó szervezetek esetén a hatásmérés fókuszba került 
az adománygyűjtés kapcsán.16 
Fontos itt még megjegyezni, hogy a Külügyminisztérium is csak kevés esetben végzett helyszíni 
monitoringot, értékelést az általuk támogatott civil projektek esetében. Ez a tevékenység még 
számukra is új, de terveik szerint egyre nagyobb szerepet fog játszani a jövőben. Addig is az időközi 
és lezáró szakmai jelentések szolgálnak a projektek sikerességének megítélési alapjául, kérdéses 
azonban, hogy ez mennyire használható valóban erre a célra.  
 
III.4. Az Isztambuli Alapelvek és egyéb elvek ismerete, alkalmazása és azok hasznosságának 
értékelése  

„Az Isztambuli Elvek nagyon sok mindent tartalmaznak, és nagyon tág keretek között 
értelmezhetőek. [...] Van egy olyan szintje az elveknek, ami egyrészt magától értetődő: ki ne akarná 
erősíteni a nők részvételét? Másrészt meg kicsit semmitmondóak is, mert rendben, értjük őket, de 
mégis hogyan vonatkozik mindez miránk? Itt szerepe lehet a képzésnek, de csak akkor, ha ez a tudás 
a szervezet mindennapi munkáját a gyakorlatban is segíti.” 

A fejlesztési hatékonyságot alátámasztó alapelvek az Open Forum saját meghatározásában olyan 
alapvető értékek és minőségi tényezők, amelyek alkalmazása a különböző társadalmi és szervezeti 
viszonyrendszerekben pozitív irányban befolyásolják a fejlesztés végső hatását a célcsoportok 
életében. 
 
Az Isztambuli Alapelvek17 
1. Emberi jogok és társadalmi igazságosság tiszteletben tartása és előmozdítása (Human Rights 

Based Approach – emberi jogi alapú megközelítés) 
2. Nemek közötti egyenlőség és méltányosság, a nők és lányok jogainak előmozdítása 
3. A támogatott közösségek megerősítése és az őket érintő fejlesztési folyamatban való részvételük 

és irányító szerepük elősegítése (empowerment, ownership, participation) 
4. Környezeti fenntarthatóság előmozdítása 
5. Az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása 
6. Méltányos partnerség és szolidaritás 
7. Tudásteremtés és kölcsönös tanulás 
8. Elkötelezettség a pozitív és fenntartható változás elősegítésére 
 
                                                             
16 A DemNet Alapítvány 2010–11-ben egy EuropeAid-finanszírozású projektben foglalkozott a témával. L. 
http://www.ngdofundraising.net/hu/tevekenysegek/tenyfeltaro-utak-es-a-tanulmanyutak/tanulmanyut-budapesten. 
17 Részletes kifejtésüket l. a 3. mellékletben. 
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A magyar szervezetek körében a civil fejlesztési hatékonysággal kapcsolatos kezdeményezésekről, 
elvekről, önszabályozó rendszerekről, standardokról stb. az ismeretek a legtöbb szervezet esetében 
elenyészőek, és relevanciájuk, alkalmazhatóságuk tekintetében a célcsoport élesen két csoportra 
oszlik. A hatékonysági koncepciók felé „zárt” csoport attitűdje az ilyen és hasonló elméletek 
értelmével szemben jellemzően szkeptikus: üres elméletek, amelyeket tartalommal nehéz feltölteni, és 
a „rögvalóság” felett állnak, amelyben tevékenykednek. A nagy humanitárius szervezetek és azok, 
amelyek szakmai területük okán amúgy is foglalkoznak a témával, ugyanakkor minden meglévő 
kritikai megjegyzésük ellenére is nyitottak és befogadóak az ilyen rendszerek irányában. A 
humanitárius szervezetek egyrészt a nemzetközileg elfogadott, másrészt a saját szervezetcsaládjuk (pl. 
Caritas Internationalis) által meghatározott alapelveket fogadják el magukra nézve. Közülük csupán 
egy szervezet hallott az Open Forum kezdeményezéséről. Saját, már meglévő elvi alapjaik és 
gyakorlatuk valójában az ő számukra feleslegessé is teszi a más irányban történő tájékozódást.  

Az Open Forum kezdeményezése kapcsán két HAND-tagszervezet és persze a HAND az, amely 
nemcsak ismeri, hanem foglalkozott is az isztambuli elvekkel. Egyikük átvilágította szervezetét az 
elvek mentén, a másik képviselője a CONCORD-on keresztül az Open Forum folyamatának egyik 
résztvevője volt, a HAND elkötelezettsége pedig e kutatás kapcsán is megnyilvánul.  

 
Amikor végül arra kérdeztünk rá, hogy lenne-e szükség bármilyen formában a NEFE területén magyar 
civil hatékonysági elvgyűjteményre, keretrendszerre, önszabályozási gyakorlatra, akkor a válaszok 
zömében pozitívak voltak, de az időszerűség és a gyakorlati megvalósulás lehetősége kapcsán a 
válaszadók rendkívül szkeptikusnak bizonyultak a krónikus kapacitáshiány és a szervezetek közötti 
együttműködés hiányosságai miatt.  
 
Az interjúk során a szervezetekkel végigvettük az összes elvet, és arra kértük őket, hogy reflektáljanak 
rájuk általában is, és arra is, hogy mennyiben érvényesülnek az elvek a szervezeti alapértékek, illetve a 
gyakorlat szintjén. Néhány kiragadott példa jól szemlélteti a szervezetek változatos hozzáállását az 
egyes elvekhez. 
 
A nemek közötti egyenlőség és méltányosság elve volt a szervezetek számára az egyik leginkább 
magától értetődő, szinte közhelyszerű, éppen ezért a leginkább tartalommal már vagy még meg nem 
tölthetőnek tűnő alapelv. Egy-két kivételtől eltekintve, akik úgy nyilatkoztak, hogy náluk ez 
semmilyen módon nem kap figyelmet, a szervezetek reakciója az volt: ez nyilván fontos elv, de a 
gyakorlat szintjén már nehezebben hoztak példát arra, hogy náluk hogyan érvényesül. A fejlesztési 
projektekben sokszor megjelenik mint célterület, ugyanakkor ha egy projektnek nem ez a fő fókusza, 
akkor nem jellemző, hogy a szervezetek horizontális elvként kezelnék a kérdést. 
 
A támogatott közösséggel való együttműködésre, annak bevonására és megerősítésére vonatkozó elv 
a magyar fejlesztési szcénában mintánk tanulsága szerint az Isztambuli Alapelvek legtisztábban 
artikulált pillére, a méltányos partnerség elvével együtt, amely gyakorlatilag felcserélhetőnek 
bizonyult vele. A szervezetek jó gyakorlatokra hozott példái ennek a két alapelvnek a megvalósítására 
tett őszinte törekvés körül körvonalazódtak. Szükségességét tehát felismerik, gyakorlati 
megvalósítását pedig a fejlesztés alapcéljának tartják: talán elmondható, hogy ez az alapelv vált 
leginkább belsővé, a szervezetek kultúrájának részévé – koncepciószinten mindenképpen.  
 
Az átláthatóság és elszámoltathatóság elve talán az egyik legtöbbet vitatott és legérzékenyebb kérdés 
volt az alapelvek sorában – ha nem az egész kutatásban. Nincs szervezet, amely ne reagált volna erre a 
kérdéskörre, és ne hozta volna elő spontán korábbi témák kapcsán. A transzparencia iránti attitűd és a 
gyakorlat/megvalósítás több szempontból szemben áll egymással. Az attitűdök egységesen a 
transzparencia szükségessége mellett szólnak: közmegegyezés, hogy a közpénzekkel és a támogatók 
adományaival el kell számolni. A megkérdezett szervezetek mindegyike átláthatónak tartja magát a 
jogszabályok szerint előírt elszámoltathatósági kritériumok alapján. Az esetek többségében a 
transzparencia bizonyítéka az éves közhasznúsági beszámoló, amely a legtöbb, de azért nem minden 
esetben fent is van a honlapokon. Ezek adattartalma ugyanakkor szintén meglehetősen hullámzó. Volt 
olyan, több százmillió forintról beszámoló szervezet, amelynek közhasznúsági jelentésében a tartalmi 
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rész 2-3 oldal volt, és volt olyan, amelyiknek 114. A szervezetek transzparenciafelfogása inkább 
passzív, az érdekelteket nem megkeresik az információval, hanem ha igény van rá, akkor betekintést 
engednek, és a szervezeti dokumentumok szintjén az alapdokumentumokat, éves beszámolókat és a 
projektdokumentációkat elegendő forrásnak tekintik. 
 
Összességében tehát tapasztalatunk az volt, hogy a hazai civilek elismerik, koncepcionálisan többé-
kevésbé világos számukra az Isztambuli Alapelvek vagy egyéb elvek jelentősége, és egyes szervezetek 
tudatos vagy kevésbé tudatos módon gyakorlatukba is beépítik. Az esetek többségében azonban a 
szervezetek inkább témaként foglalkoznak ezekkel, semmint a fejlesztési, de akár a 
szemléletformálásra irányuló gyakorlatot átható, a hatékonyságot is erősítő alapelvekként tekintenek 
rájuk. Az előbbiekből következően nem látják sem az egyes elvekben, sem az elvgyűjteményben a 
fejlesztés hatékonyságát előmozdító eszközrendszer, toolkit lehetőségét. Ebből adódóan a különböző 
elvek érvényesülése a legtöbb esetben egyelőre esetleges.  
 
III.4. A támogató környezet (enabling environment) 

„A támogató környezet az, ami Magyarországon nem nagyon van. […] Az emberek tudatossága, a 
közvélemény a legfontosabb, és ez az alapja annak, hogy Magyarországon nincs támogató 
környezet, ezért nem fontos a politikusoknak sem, a kormányzatnak sem, ezért kevés a forrás rá, és 
ezért nem megfelelő a jogi környezet sem.” 

Az Open Forum keretében a civilek a hatékonysági alapelvek meghatározásán túl megfogalmazták 
azokat a rajtuk kívül álló külső feltételeket is, amelyek megléte vagy hiánya pozitívan vagy negatívan 
befolyásolja a fejlesztési munkát, amit végeznek. A civilek által megalkotott definíció értelmében „a 
támogató környezet az az általános politikai és fejlesztéspolitikai kontextus, amit az érdekelt 
kormányzatok, hivatalos donorok és a fejlesztés egyéb szereplői, ideértve a donorként fellépő 
civileket is, teremtenek tevékenységükkel, és ami hatással van arra, hogy a civilek hogyan végzik 
a munkájukat”.18 A támogató környezet konkrét feltételei is meghatározásra kerültek, melyeknek 
minimum teljesülniük kell ahhoz, hogy valóban hatékony fejlesztési munkát tudjanak végezni.  
 
A támogató környezet részterületei19: 
Emberi jogi kötelezettségek teljesítése 
A civil szervezetek saját jogon a fejlesztés szereplői 
Demokratikus politikai és közpolitikai párbeszéd megléte 
Átláthatóság és elszámoltathatóság 
Támogató pénzügyi környezet 
 
A civil hatékonyságot befolyásoló külső tényezők kapcsán a szervezeteket az interjúk során az Open 
Forum által meghatározott részterületek mentén kértük, hogy reflektáljanak a fejlesztési környezetre, 
amelyben dolgoznak. A támogató környezetre vonatkozó általános kérdésekre kapott válaszok kapcsán 
kiderült, hogy hasonló kritériumokat tekintenek a magyar civilek is a részének, mint a nemzetközi 
szervezetek: elsősorban a jogi, pénzügyi körülményeket és azt, hogy mennyire van lehetőségük a 
fejlesztéspolitika alakítására. A szervezetek jellemzően a hazai környezetről beszéltek spontán, és csak 
néhány esetben értették bele az EU-ban és a célországban uralkodó körülményeket.  

A hazai környezet általános megítélése kapcsán a legpozitívabb értékelés is csak felemás ítélet volt. 
Az első két, Open Forum által megfogalmazott minimumkövetelmény: az alapvető emberi jogok 
érvényesülése és a civil szervezetek fejlesztési szereplőkként való elismerése a szervezetek legtöbbje 
szerint többé-kevésbé adott. A hazai jogi környezet nem teremt akadályt a NEFE-tevékenység számára 
a megkérdezettek többsége szerint, ugyanakkor a legtöbb szervezet szerint egy NEFE-törvény 
rendezettebbé, világosabbá tenné az irányokat, elvárásokat. Ennek szükségességéről nem feltétlenül 
vannak meggyőződve a kormányzati szereplők, még akkor sem, ha a frissen elfogadott NEFE-
stratégiában jövőbeli tervként szerepel a NEFE-törvény megalkotása. Hogy a kormányzat saját jogon a 
                                                             
18 Open Forum for CSO Development Effectiveness (2011): 20. o. 
19 A támogató környezet különböző részterületei kapcsán megfogalmazott minimumkövetelmények részletes kifejtését 
l. a 4. számú mellékletben. 
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civileket a fejlesztés szereplőinek tekinti-e, abban már eltérőbbnek mutatkoztak a nézetek. A civilek 
ezt nem érzékelik teljesen adottnak, a kormányzat viszont a kérdést saját szempontjából 
egyértelműbbnek és pozitívabbnak látja. A kormányzati szereplők akkor is kedvezően nyilatkoztak a 
civilek fejlesztésben betöltött szerepéről, ha saját minisztériumuk jellemzően nem működik együtt a 
NEFE terén civilekkel. 

Talán a legmarkánsabb kritikai pont a civilek részéről egy egységes NEFE-keretrendszer, -stratégia 
(esetleg törvény) hiánya volt. Ezt a kormány által is elismert hiányt pótolta 2013 folyamán a 
Külügyminisztérium a NEFE-keretstratégia kidolgozásával. A stratégia sok kérdést nyitva hagy, hogy 
a hozzá kapcsolódó cselekvési terv és egyéb stratégiai dokumentumok válaszolják meg őket 
konkrétabban. Az interjúk idején megfogalmazott civil minimumelvárások bármilyen 
keretdokumentummal kapcsolatban a következők voltak: a fő irányvonalak kijelölése, az ország- és a 
szektorprioritások megjelölése, tervezési ciklus, keretszámok meghatározása és annak lefektetése, 
hogy a civil szektor a nemzetközi fejlesztés egyik fő végrehajtója, amit a kormányzat azáltal is 
elismer, hogy a civileket ténylegesen bevonja a stratégiakészítésbe. Ezeket az igényeket részben 
teljesítette az elkészült stratégiai dokumentum, ugyanakkor a civilek szkepszissel vegyes várakozással 
tekintenek a további egyeztetések folyamata és tartalma elé.  
 
Általában a társadalmi egyeztetési folyamatok kapcsán megfogalmazott kételyek azt tükrözik, hogy a 
civilek a közpolitikai párbeszéd minimumkövetelményének teljesítését a kormányzat oldalán szinte 
egységesen megkérdőjelezik. A NEFE-ben a legfontosabb kormányzati szereplő, a KüM saját 
érzékelése alapján eleget tesz annak a kívánalomnak, hogy a közpolitikai döntések előkészítésébe a 
lehető legszélesebb körben bevonják a szereplőket, illetve átláthatóvá teszik a nemzetközi fejlesztés 
rendszerét és működését a civilek számára, azaz szabadon hozzáférhetőek az alapdokumentumok 
(transzparencia kérdése). A civil fél ezzel szemben elégedetlen, nagyon sok diszfunkciót érzékel, de 
azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a civilek látják és elfogadják a kormányzat erőfeszítéseit a civilekkel 
való partnerség hatékonyabbá tételére és a transzparenciára. Amit hiányolnak a kormányzat részéről: 
az ad hoc egyeztetések helyett folyamatos, kiszámítható, időben történő, strukturált (pl. 
munkacsoportok felállításával) és esetleg valamilyen együttműködési megállapodás vagy egyéb 
dokumentum keretében lefektetett alapokon nyugvó szakmai párbeszéd. A civileknek arra is lenne 
igényük, hogy nemcsak tanácsadó, hanem döntéshozói testületekbe is valamilyen formában bevonják 
őket. Az egyeztetések folyamatának minősége mellett a civilek az egyeztetések eredménytelenségét is 
érzékelik, megítélésük szerint nincsenek valódi befolyással a szakpolitikai döntéshozatalra.  
 
E tekintetben a civileket kormányzati oldalról az a kritika érte, hogy a kormányzati protokollhoz nem 
feltétlenül tudnak alkalmazkodni, kommunikációs stílusuk idegen ettől, és legfőképpen, a KüM 
esetétől eltekintve, nem proaktívak, kezdeményezőek a kormányzat felé. Ez utóbbi probléma könnyen 
magyarázható azzal, hogy a civilek a NEFE széttöredezett felelősségi rendszerében nem biztos hogy 
megtalálják a KüM-ön kívül, de akár a KüM-ön belül is azokat a kormányzati partnereket, akikkel az 
adott kérdéskör kapcsán ténylegesen egyeztetniük kellene.  
 
A kormányzat és a civilek nagyfokú véleménykülönbsége a helyzet megítélése kapcsán nagy 
valószínűséggel annak is köszönhető, hogy a régóta zajló egyeztető párbeszéd során nem jelenítik meg 
megfelelően, és nem juttatják el az összes érdekelt kormányzati félhez a civilek sajátos szempontjait, 
érdekeit, problémáit. Ez azon túl, hogy a kormányzat fogadókészsége erre meghatározó hatással bír, 
nagymértékben a civilek saját érdekérvényesítési hatékonyságán is múlik, amit a civilek az interjúk 
tanúsága szerint egyébként be is látnak. Ebben a tekintetben a nehézség nyilván abban is áll, hogy a 
szektor rendkívül polarizált: nagyon eltérő szakmai fókusszal, mérettel, teljesen különböző szervezeti 
szinten lévő szereplőnek kellene megtalálnia a közös nevezőt egymással. Egyértelműen kirajzolódik, 
hogy stratégiai szinten a közös érdekérvényesítés a hazai NEFE-ben csak kismértékben realizálódik, 
egyéni érdekek érvényesítéséről már inkább lehet beszélni. A HAND Szövetségnek a közös 
érdekképviseletben mindenki kiemelt szerepet tulajdonítana, ugyanakkor a benne rejlő potenciál a 
szervezetek szerint egyelőre nincs megfelelően kihasználva. Az érdekérvényesítés „magyar módra” 
nem választható szét azonban attól, hogy mennyire ismerik a szervezetek egymás tevékenységét, 
mennyire jellemző a közös munka, és ebben a hazai fejlesztési civil szektor saját megítélése szerint is 
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igencsak megerősítésre szorul. A civil szervezetek saját maguk számára megfogalmazott ajánlásainak 
legfontosabb üzenete az együttműködés erősítése volt a programvégrehajtás, de leginkább az 
érdekképviselet során.  
 
A transzparencia minimumkövetelménye tekintetében a KüM felelős főosztálya (NEFEFO) 
nyitottságának elismerése mellett is úgy vélik, hogy még van sok hiányosság. A kérdéssel egyáltalán 
foglalkozó szervezetek körében (többen nem tudtak nyilatkozni a kérdésről) a kormányzati NEFE-
tevékenység transzparenciája kapcsán általános vélemény volt, hogy ugyan a NEFEFO által elkészített 
éves NEFE-beszámoló visszamenőlegesen közreadja az információkat, de azon kívül, kiváltképpen az 
új kormányportál beindulásával gyakorlatilag alig férhetőek hozzá a vonatkozó dokumentumok, 
információk. Van, aki látja a javuló tendenciát, és többen úgy ítélik meg, hogy a HAND Szövetség 
kezdeményezése, az AidWatch (NEFE-költések monitorozása) hasznos ebben a tekintetben. 
Megítélésük szerint a visszamenőleges információszolgáltatás mellett nagy szükség lenne az előre 
látható tervek közzétételére, a pályázati kiírások előrejelzésére, mert ez kiszámíthatóságot jelentene, és 
megkönnyítené a civil szervezetek tervezését.  
Ezek az észrevételek elsősorban az interneten hozzáférhető információkra vonatkoznak, ezt a 
hiányosságot a Külügyminisztérium is érzékeli, és a közeljövőben orvosolni tervezi a problémát egy, a 
kormany.hu-n létrehozandó, NEFE-re vonatkozó aloldal formájában. A transzparencia kapcsán persze 
kérdés lesz majd ennek az oldalnak a tartalma. 
 
A pénzügyi környezet tekintetében elsődleges szerepük van a kormányzati forrásoknak és azon belül 
is a KüM által kiírt, civileknek szóló pályázatoknak. A megkérdezett szervezetek többségének 
percepciója alapján a fejlesztési aktivitás, a terepre való kijutás egyik legfontosabb gátja a hazai 
források hiánya és elaprózódása. A KüM elismeri a hazai forrás szűkösségét, növelésére az igény – a 
felelős főosztályban legalábbis – megvan, de erre jelen pénzügyi helyzetben konkrét ütemterv egyelőre 
nem létezik.  
 
A rendelkezésre álló pénzügyi keret mellett a NEFE pályázati és program-végrehajtási keretrendszerét 
sem találták a szervezetek támogatónak, „felhasználóbarátnak”. Alapvető problémának látják, hogy a 
pályázatok nem a civil szervezetek szervezeti-működési kereteire vannak szabva, hanem inkább for-
profit cégekre, illetve hogy a pályázatok nem tükrözik a befogadó országok és a fejlesztési 
tevékenység sajátos igényeit, viszonyait. Mivel ezek sokszor a magyar, a NEFE-tevékenységet 
tekintetbe nem vevő jogi környezet által meghatározott jelenségek, a civilek fontosnak tartják egy 
speciálisan a NEFE-re vonatkozó törvény megalkotását. 
 
A kormányzati források szűkösségével párhuzamosan megnőtt az uniós források jelentősége, és egyes 
szervezetek, elsősorban a nagy humanitárius szervezetek esetén a céges és magánadományokból 
történő finanszírozás is bizonyos arányban működik. Itt a nehézség, hogy kis összegű 
magánadományokból csak egy-egy programelem finanszírozását lehet megoldani, nagy volumenű, 
összetett projektek, programok végrehajtását erre nem lehet alapozni. A vállalati donorok elérése, a 
céges szponzoráció is csak alig pár szervezet számára járható stratégia (és ez is elsősorban a 
humanitárius ügyek esetén jellemző). A civil és az üzleti szektor közötti átjárás és együttműködés 
egyelőre korlátozott és teljesen esetleges. 
 
A forrásteremtés nehézségének tekintetében a hazai NEFE helyzetét alapvetően meghatározó ősokként 
utaltak a civilek a társadalmi támogatottság hiányára az interjúk során, amit világos ok-okozati 
összefüggésbe hoztak a politikai akarat hiányával, és a magánforrások bevonásának nehézségével. 
Megítélésük szerint a társadalmi tudatosság megteremtésére irányuló szemléletformálás elsődleges 
beavatkozási terület kell hogy legyen, különben konzerválja a társadalom ismerethiányát és 
érdektelenségét, ezzel együtt pedig a civilek reményét arra, hogy a magyar társadalom a jövőben 
invesztálni fog a nemzetközi fejlesztésbe. 
 
IV. Ajánlások 
A kutatás előbbiekben bemutatott eredményeire és a szervezetek által megfogalmazott javaslatokra 
alapozva fogalmaztunk meg elsősorban a civilek és másodsorban a kormányzat számára ajánlásokat. 
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Ezek olyan területeket érintenek, amelyekben természetesen az egyes szervezetek is megtehetik a saját 
szervezetükön belül adekvát lépéseket, ugyanakkor a szektor egészére nézve a legelőnyösebb hatással 
az lenne – és az optimális erőforrás-felhasználás is erre kell hogy késztesse az NGO-kat –, hogy közös 
kezdeményezések során alakítsák ki álláspontjukat és adott esetben közös tevékenységüket, 
gyakorlatukat. Ebből következően a HAND Szövetségnek a területen dolgozó civil szervezeteket 
összefogó ernyőszervezetként jelentős szerepet célszerű ebben vállalnia. 
 
Ajánlások a civil szervezetek számára: 
 
1. ajánlás 
Jelen kutatás egy alapkutatás igényével lépett fel, szándékunk szerint sokféle kérdéskört ölelt fel, 
amelyeket azonban további kutatások során mélyebb részletességgel is érdemes lenne 
megvizsgálni, amennyiben cél a szektoron belüli hatékonysággal való további foglalkozás. Hasznos 
lenne, és nemcsak a helyzet felmérése miatt, hanem mint a tanulás, a tudásteremtés eszközei is, ha 
esettanulmányok készülnének a magyar szervezetek munkájáról. Másrészt a támogató környezet 
elemeit is fel lehetne és kellene dolgozni részleteiben. Mindezeken túl azonban a legfontosabb lenne 
annak vizsgálata, hogy pontosan milyen motivációk, belátások, előnyök, körülmények mentén 
hajlandók vagy lennének hajlandók a civilek saját hatékonyságuk erősítésébe időt, energiát és pénzt 
fektetni, illetve hogy mely szervezeti és szakmai területeken lenne erre leginkább szükségük.  

2. ajánlás 
A civil szervezeteknek hatékonyságuk javítása érdekében törekedniük kell arra, hogy megteremtsék a 
lehetőséget saját kapacitásuk növelésére. Ebben nyilván igényt tarthatnak a kormányzat segítségére, 
a jelenlegi helyzetben azonban a reális lehetőség, hogy ezt a civilek teszik lehetővé saját maguk 
számára. Itt a nagyobb, tapasztaltabb, ilyen jellegű szakmai profillal rendelkező szervezetek és 
természetesen a HAND aktív és kezdeményező szerepvállalása elengedhetetlen. A választott 
módszerek tekintetében a hosszú távú, mentorálás típusú, a konkrét projekt-együttműködéseket is 
erősítő, elősegítő, mind a szervezeti-működési hatékonyság, mind a szakmai eredményesség szintjét 
célzó megközelítések előnyben részesítése lenne szerencsés (mentorálás, peer learning, learning-by-
doing stb.).  

3. ajánlás 
A civilek egyéni szervezeti szinten is, de mint közösség is határozzák meg, hogy szerintük mik a civil 
hatékonyság ismérvei a saját speciális kontextusukban. Döntsék el, akarnak-e erre saját 
keretrendszert, és ha igen, akkor milyen formában.  
E kérdések feldolgozásához ma már számos konkrét példa (működő keretrendszer) adhat mintát, és 
rengeteg segédanyag, módszertani útmutató áll rendelkezésre a konkrét lépések megtételéhez, miáltal 
a befektetendő erőforrások egy részének megléte mellett inkább az a kérdés, hogy van-e rá valóban 
akarat. 

4. ajánlás 
A civilek egyéni szervezeti szinten is, de mint közösség is mérjék fel azokat a komplex, ugyanakkor 
költséghatékony monitoring- és értékelési eszközöket, amelyek megfelelő módon adaptálhatók 
lehetnek itthon, akár jelen pénzügyi helyzetben is. 

5. ajánlás 
A civilek határozzák meg saját kontextusukban a támogató környezet szerintük elengedhetetlen 
kritériumait, és monitorozzák azt rendszeresen a kormányzat és egyéb érdekelt szereplők 
bevonásával. E tekintetben kövessék figyelemmel a később meghatározásra kerülő, idevonatkozó 
buszani kritériumokat. 

6. ajánlás 
A civilek egyéni szervezeti szinten is, de mint közösség is határozzák meg, hogy szerintük mik a civil 
transzparencia ismérvei; döntsék el, hogy akarnak-e erre saját keretrendszert, és ha igen, akkor 
milyen formában. Ahogy a hatékonyság, úgy a transzparencia speciális területén is számtalan 
nemzetközi, de itthoni minta és eszköz- vagy keretrendszer áll ma már rendelkezésre. A hasonló 
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kezdeményezések, mint a HAND által felállítani kívánt projektadatbázis, kiemelt figyelmet kell hogy 
kapjanak e folyamatban. 

7. ajánlás 
A civilek közötti együttműködés erősítése érdekében fel kell tárni részletesen az akadályozó 
tényezőket és egyúttal a meglévő és kiaknázható lehetőségeket, és ennek eredményeire is alapozva 
használható fórumot szükséges teremteni a kooperáció szisztematikus és folyamatos facilitálására 
és beindítására. Ugyanez igaz az egyéb szektorokkal való együttműködést tekintve. 

8. ajánlás 
Érdekérvényesítés terén szintén alapvető fontosságú a szervezetek közötti együttműködés és a 
kapacitások erősítése, de ezen túllépve a közös alapokra helyezett stratégiai megközelítés 
megteremtése az, ami a civil érdekérvényesítés eredményességét leginkább pozitívan befolyásolná. 
Ennek része kell hogy legyen az érdekelt szereplők, legelsősorban a döntéshozók legszélesebb körű 
feltérképezése és bevonása, illetve az, hogy a civilek a közpolitikai párbeszéd általuk elvárt feltételeit 
és kereteit világosan meghatározzák, és kommunikálják az érdekelt döntéshozók felé.  
 
Ajánlások a kormányzat számára: 
 
1. ajánlás 
A kormányzatnak fel kell mérnie: azon túl, hogy a szervezetek konkrét fejlesztési tevékenységét 
támogatja, milyen lehetséges eszközök, módszerek, erőforrások állnak rendelkezésére, amivel a 
civil fejlesztési szerepvállalást általában és annak hatékonyságát különösképpen előnyösen tudja 
befolyásolni. A fejlesztési aktorok (és itt nem csak a civilekre gondolunk) kapacitásának figyelemmel 
követése és építése egyébként is a kormányzati stratégia részét kell hogy képezze anélkül, hogy elitista 
lenne (a nagy, már bizonyított szervezetek preferálása). Ideális esetben célszerű lenne a fejlesztés 
szereplőinek kapacitásépítésére a költségvetésben forrást elkülöníteni.  
A kormányzat részvétele, támogatása minden, civileknek megfogalmazott, kapacitásukat és 
hatékonyságukat érintő ajánlásterület esetében releváns: kutatás, kapacitásépítés, hatásmérés 
eszközeinek alkalmazása, hatékonyság- és transzparenciakritériumok meghatározása. A kormányzat 
elemi érdeke és egyben buszani kötelezettségvállalása is egy ilyen folyamatban maximálisan 
támogatni a civilek törekvéseit. 

2. ajánlás 
Szintén buszani kötelezettségvállalásából következően a kormányzat tudatos és aktív szerepet kell 
hogy vállaljon és támogatnia kell a civileket a támogató környezet kritériumrendszerének 
meghatározásában és monitorozásában is. A konkrét kritériumok kapcsán pedig törekednie kell 
arra, hogy a civilek által jelzett problémákat és igényeket tekintetbe vegye a szakpolitikai 
döntéshozatal során.  

3. ajánlás 
A támogató környezet egyik legfontosabb eleme, a közpolitikai párbeszéd esetén kiszámítható, 
rendszeres, a civilekkel való megegyezésen alapuló, valós jelentőséggel bíró egyeztetési 
folyamatok, fórumok kialakítására törekedjen a kormányzat. Ennek megvalósítására 2013-ban a 
különböző stratégiák kidolgozása kiváló alkalmat nyújt. 

4. ajánlás 
A kormányzat a szektorok közötti együttműködés erősítésének tekintetében rendkívül fontos 
facilitáló szerepet tud játszani, akár NEFE-t érintő általános intézkedései, akár erre irányuló direkt 
kezdeményezései formájában. A civilek közötti együttműködés tekintetében pedig fontos, hogy arra 
törekedjen: intézkedéseivel a szervezetek között az együttműködést és ne a versenyt erősítse. 
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Mellékletek 
 
1. számú melléklet 
 
Hazai civil önszabályozó, minősítő kezdeményezések 
 
Ilyen kezdeményezések többek között a Szociális Innováció Alapítvány SZIA Minőségmodellje és 
Társadalmi Igazságosság Indexe (http://www.szia.org/content/tarsadalmi-igazsagossagi-index), a CTF 
Alapítvány Bizalomvédjegye (l. Bullain, Nilda – Hadzi-Miceva, Katerina [2010]: 80–83. o), a Molnár 
Mónika és Farkas Ferenc által kidolgozott NES (Nonprofit Elszámoltathatóság Standardjai, l. Farkas 
Ferenc–Molnár Mónika [2007]), a nemzetközi minőségirányítási rendszerek: ISO, PQASSO 
(http://www.ces-vol.org.uk/PQASSO), EFQM (http://www.kivalosag.hu/web/id341.htm ) és ezek 
helyi adaptációi, pl. a Civil Service Framework  (http://www.echoinn.hu/index.php?pg=menu_337 ). 
A honlapok tanúsága alapján azonban valószínűsíthető, hogy ezekben a rendszerekben részt vevő civil 
szervezetek száma legfeljebb néhány százra, esetleg ezerre tehető a több tízezres teljes civil szervezeti 
létszám mellett. A legfrissebb ilyen jellegű törekvés a NIOK által 2009-ben kezdeményezett 
Átláthatóság és Bizalom (ÁBC) Munkacsoport munkájából kinövő Adománygyűjtők Önszabályozó 
Testületének Etikai Kódexe (2012) és a kezdeményezéshez való csatlakozással együtt a megkívánt 
kritériumok teljesítésével odaítélt Etikus Adománygyűjtő Szervezet védjegy (l. 
http://www.atlathatosag.eu/). Újdonsága, hogy ez nem egyszerűen egy minősítési rendszer, hanem 
etikai kódex is egyben, amellyel megfelelési kritériumok, rendszeres időközönként történő 
monitorozás és szankciók járnak együtt. Nyilván az elkövetkező néhány év megmutatja, hogy 
mennyire bizonyul sikeresnek ez a kezdeményezés. Megemlítendő még egy folytatásra váló kísérletet, 
amit a DemNet Alapítvány indított útjára 2010-ben, melynek során a brit ImpACT Coalition által 
kidolgozott önfelmérési eszközrendszert kívánták Magyarországon is adaptálni. Jelen kutatás 
szempontjából a jelentősége, hogy a társadalmi hatás vizsgálata hangsúlyosabb szerepet kap benne, 
mint általában a többi kezdeményezésben. Erről l. bővebben 
http://demnet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=249%3Aabout-impact-
magyarorszag&catid=35%3Atranszparencia-es-hatekonysag&Itemid=63&lang=hu. 
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2. számú melléklet 
 
A kutatásba bevont szervezetek és intézmények listája 

N=19  
Afrikáért Alapítvány civil szervezet 
Afrikai–Magyar Egyesület (AHU) civil szervezet 
Anthropolis Egyesület civil szervezet 
Artemisszió Alapítvány civil szervezet 
Baptista Szeretetszolgálat civil szervezet 
BOCS Alapítvány civil szervezet 
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) civil szervezet 
Európai Nonprofit Jogi Központ (ECNL) civil szervezet 
HAND civil szervezet 
Híd a Harmadik Világért Alapítvány civil szervezet 
Katolikus Karitász/Caritas Hungarica civil szervezet 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület civil szervezet 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) civil szervezet 
Magyar Önkéntesküldő Alapítvány civil szervezet 
Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) civil szervezet 
Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület  civil szervezet 
Védegylet Egyesület civil szervezet 
Vöröskereszt civil szervezet 
Zöld Fiatalok Egyesület civil szervezet 

N=5 EGYÉB 
Minority Rights Group Europe civil szervezet 
Emberi Erőforrások Minisztériuma kormányzat 
Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Főosztály kormányzat 
Vidékfejlesztési Minisztérium kormányzat 

LMP parlamenti 
képviselő 
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3. számú melléklet 
 
 
Az Isztambuli Alapelvek 
 

1. Emberi jogok és társadalmi igazságosság tiszteletben tartása és előmozdítása (Human Rights 
Based Approach – emberi jogi alapú megközelítés) 
Akkor hatékonyak a civilek, ha olyan stratégiákat, tevékenységeket és gyakorlatokat alakítanak ki és 
alkalmaznak, amelyek az egyéni és kollektív emberi jogok, úgymint a fejlődéshez, az emberi 
méltósághoz, munkához, társadalmi igazságossághoz és egyenlőséghez való jog, érvényesülését 
segítik elő minden ember számára. 

2. Nemek közötti egyenlőség és méltányosság, a nők és lányok jogainak előmozdítása 
Akkor hatékonyak a civilek, ha olyan fejlesztési gyakorlat érvényesüléséhez járulnak hozzá, és olyan a 
saját gyakorlatuk is, ami megtestesíti a nemek közötti egyenlőséget és méltányosságot, tükrözi a nők 
sajátos szempontjait és tapasztalatait, támogatja törekvésüket egyéni és kollektív jogaik 
érvényesítésére, és amelynek során a nők a fejlesztési folyamat teljes jogú és felkészült résztvevői.  

3. A támogatott közösségek megerősítése, az őket érintő fejlesztési folyamatban való részvételük és 
irányító szerepük elősegítése (empowerment, ownership, participation) 
Akkor hatékonyak a civilek, ha megerősítik és képessé teszik a támogatásban részesülő helyi 
közösségeket – különös tekintettel a szegénységben élő és marginalizált csoportokra –, hogy hatást 
gyakoroljanak azokra a politikákra és fejlesztési tevékenységekre, amelyek befolyással vannak az 
életükre, és magukénak is érezzék őket. 

4. Környezeti fenntarthatóság előmozdítása 
Akkor hatékonyak a civilek, ha olyan prioritásokat és módszereket határoznak meg és alkalmaznak, 
amelyek elősegítik a környezeti fenntarthatóságot a jelen és jövő generációi érdekben. Idetartoznak az 
éghajlati válságra adott azonnali válaszok is, amelyek különös figyelemmel kell hogy legyenek az 
ökológiai igazságosság és integritás társadalmi, gazdasági, kulturális és a speciális helyi 
kontextusokból következő aspektusaira. 

5. Az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása 
Akkor hatékonyak a civilek, ha szervezeti működésükön keresztül folyamatosan a transzparencia, a 
többfelé is érvényes elszámoltathatóság és tisztességes eljárás elvei mellett való elköteleződésükről 
tesznek tanúbizonyságot.  

6. Méltányos partnerség és szolidaritás 
Akkor hatékonyak a civilek, ha partnereikkel, legyenek azok civilek vagy a fejlesztés egyéb szereplői, 
átlátható, szabad, egyenlőségen, közös célokon és értékeken, kölcsönös tiszteleten, bizalmon, a 
szervezetek autonómiáján, hosszú távú elköteleződésen, szolidaritáson és a globális állampolgárság 
elvein alapuló kapcsolatot alakítanak ki. 

7. Tudásteremtés és kölcsönös tanulás  
Akkor hatékonyak a civilek, ha folyamatosan fejlesztik azokat a módszereket, amelyeken keresztül 
saját, más civilek és egyéb fejlesztési szereplők tapasztalatából tanulhatnak, ha munkájukba integrálják 
a fejlesztési gyakorlatok és eredmények tanulságait, ideértve a helyi közösségek tudását; ha hangsúlyt 
fektetnek az innovációra és arra, hogy határozott vízióval rendelkezzenek az általuk elképzelt jövőről. 

8. Elkötelezettség a pozitív és fenntartható változás elősegítésére 
Akkor hatékonyak a civilek, ha úgy működnek együtt, hogy fejlesztési tevékenységük hosszú távon 
fenntartható hatást vált ki azzal, hogy a tevékenységükkel elért eredményekre és a fenntartható 
változást elősegítő körülmények megteremtésére koncentrálnak, különös figyelmet szentelve a 
szegénységben élő és marginalizált csoportoknak és maradandó örökséget biztosítva a jelen és jövő 
generációk számára. 
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4. számú melléklet 
 

Támogató környezet 
Részterület Minimumkövetelmények 
Emberi jogi 
kötelezettségek teljesítése 

o Szabad egyesülési és gyülekezés jog biztosítása 
o A civil szervezetek jogi elismerése, amely elősegíti a civilek 

működését 
o Szabad véleménynyilvánításhoz való jog biztosítása 
o Szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz fűződő jogok biztosítása 

A civil szervezetek saját 
jogon a fejlesztés 
szereplői 

A civil szervezetek saját jogon, független szereplőként vesznek részt a 
fejlesztésben, amit a kormányzatok és donorok a törvényhozás, politika 
és programvégrehajtás eszközeivel biztosítanak a civilek számára. 

Demokratikus politikai és 
közpolitikai párbeszéd 

o Az eltérő vélemények rendszerszerű integrálása, kiváltképpen az 
alulról szerveződő társadalmi szervezetek, a női szervezetek és a 
helyi lakosok képviselői esetében 

o A célok és folyamatok transzparenciája 
o Az információkhoz való szabad hozzáférés, ideértve az 

országstratégiákat és programterveket is 
o Hozzáférés a különböző dokumentumokhoz a konzultációba bevont 

közösségek nyelvén 
o Időben történő konzultáció, hogy annak valóban lehessen hatása a 

meghozandó döntésekre 
o Egyéb szereplők felelősségének és hozzájárulásának elismerése, 

különös tekintettel az országgyűlések és helyi önkormányzatok 
hozzájárulására 

o Megfelelő mértékű források biztosítása a különböző érdekelt 
csoportok teljes körű részvételéhez 

Átláthatóság és 
elszámoltathatóság 

o Kormányzati fejlesztési prioritások, stratégiák, tervek és 
tevékenység teljes átláthatósága és elszámoltathatósága 

o A civil szervezetek helyének és szerepének világos meghatározása 
a stratégiák és munkatervek kereti között 

Támogató pénzügyi 
környezet 

o Hosszú távú, eredményorientált pénzügyi kitekintés alkalmazása, 
amely magában foglal szervezeti alaptámogatást is (core 
institutional support); jogossága azon a feltevésen alapszik, hogy a 
civilek közjavakat termelnek 

o Fogadókészség a civil kezdeményezésekre 
o A forrásokhoz való hozzáférés biztosítása a legkülönfélébb 

szervezetek számára, ideértve az eltérő méretű szervezeteket és a 
szövetségeket, hálózatokat is 

o Kiszámítható, átlátható, könnyen érthető és ellentmondásmentes 
feltételrendszer megléte 

o A helyi források mozgósításának elősegítése 
o A civil szervezeti programozás és innováció teljes körű támogatása, 

ideértve a közpolitikai állásfoglalások megalkotását és az 
érdekképviseletet, érdekérvényesítést is 

 
 


