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Bevezetés

A Fact Alapítvány 2010 tavaszán az NCA-CIV-09-E-0020 azonosítószámú pályázat

keretében kutatást készített a Nemzeti Civil Alapprogram – továbbiakban NCA – civil

szektorra gyakorolt hatásainak feltárása érdekében.

A vizsgálat általános célja az volt, hogy a magyarországi civil szervezetek körében

végzett adatfelvételre támaszkodva feltárja az NCA tevékenységének, az

Alapprogram által nyújtott pályázati támogatásoknak a civil társadalom fejlődésére

gyakorolt hatását a 2005-2009 közötti időszakban. A kutatás konkrét céljai között

szerepelt a civil társadalom NCA-ról alkotott beállítódásainak a vizsgálata is.

Részletesen vizsgáltuk a civil szervezetek NCA-val kapcsolatos ismereteit,

véleményét és pályázói (részvételi) potenciáljukat is. E kérdések mellett a kutatás

kiterjedt az Alapprogramnak a civil szervezetek társadalmi és személyközi

kapcsolatainak alakulására gyakorolt hatásaira, az NCA pályázatok kapcsán

felmerülő, a pályázók számára esetleg nehézségeket okozó szakmai és pénzügyi

problémákra, valamint az újonnan megfogalmazott igényekre.

A kérdőíves kutatás során alkalmazott kutatási eszköz konkrét témaköreit a

következő felsorolás tartalmazza:

• az NCA megítélése, elfogadottsága

• a pályázatokkal szemben megfogalmazott igények, elvárások

• a pályázati kiírások és a megvalósítás során felmerülő problémák

• a pályázástól való távolmaradás okai

• a pályázatok hatása a társadalmi és személyközi kapcsolatok alakulására 

• az NCA pályázati rendszerével kapcsolatban megfogalmazott javaslatok

A kérdőíves vizsgálat kiegészül dokumentumelemzéssel. A dokumentumelemzés

során a korábbi években végzett ún. monitoring vizsgálatok összefoglaló

tanulmányaiban foglalt megállapítások másodelemzését végeztük el, ezeknek a

vizsgálatoknak azon megállapításait kiemelve, amelyek a civil szervezetek körében

végzett kérdőíves kutatás szempontjából relevánsak. A dokumentumelemzésbe

bevont tanulmányokat, az elemzés eredményeit külön fejezetben mutatjuk be.
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A kérdőíves kutatásról részletesebben

A kérdőíves kutatás célcsoportját azok a Magyarországon 2005-2009 között (is)

működő civil szervezetek alkották, amelyek jogosultak az NCA által meghirdetett

pályázatok benyújtására.

A pályázatban meghatározott célkitűzések elérése érdekében a kutatás

szempontjából releváns civil szervezetek1 populációját két szegmensre osztottunk

fel:

• a 2005-2009 között az NCA-hoz minden egyes évben pályázó és a vizsgált

időszak minden évében legalább egy pályázattal nyertes szervezetekre,

• azokra a civil szervezetekre, amelyek nem, vagy nem feltétlenül pályáztak az

NCA-nál támogatásra a jelzett időszakban.

A szegmentációt az a megfontolás indokolta, hogy az NCA pályázatainak hatásait a

sikeresen pályázó civil szervezetek tulajdonságaihoz/jellemzőihez viszonyítva tudjuk

pontosabban értelmezni. 

A kutatási célok elérése érdekében a vizsgálat során a „populációkra” vonatkozó

előfeltevéseinknek megfelelően két részmintával dolgoztunk. A kizárólag sikeresen

pályázó szervezetekből álló mintát „NCA mintának” a másik populáció tagjait pedig

„kontroll mintának” neveztük.

Az egyik részminta – melyet jelen tanulmány keretei között „NCA mintának”

nevezünk – tehát azokat a szervezeteket foglalja magába, amelyeket 2004-ben vagy

azt megelőzően alapítottak, és a  2005-től 2009-ig terjedő időszakban minden egyes

évben pályáztak az NCA-nál, és minden egyes évben legalább egy pályázatuk nyert

is támogatást. Ezekről a szervezetekről meglévő tapasztalataik miatt nem alaptalan

feltételezni, hogy képesek véleményt formálni a Nemzeti Civil Alapprogramnak a civil

társadalomra gyakorolt hatásairól. Az NCA 400 elemű mintája, és a mintához rendelt,

háromszoros mennyiségű dedikált pótcímeket tartalmazó pótminták az ESZA Kht.

adatbázisából egyszerű véletlen mintavételi eljárással lettek kiválasztva. Az egyszer

már valamelyik mintába beválasztott civil szervezetek a mintaválasztás későbbi

lépései során már nem szerepeltek a mintavételi eljárásban, így minden

1  E kutatás szempontjából relevánsnak azt a civil szervezetet tekintettük, amelyet az NCA minta
esetében 2004-ben vagy azt megelőzően hoztak létre, és a vizsgálat időpontjában is működött. A
kontroll minta esetében az alapítás évével kapcsolatban nem volt ilyen kikötés.
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szervezetnek csak egyszer volt esélye, hogy a mintába, vagy valamelyik pótmintába

kerüljön.

A másik részmintát – melyet „kontroll mintának” neveztünk el - a KSH-tól vásároltuk.

A 800 elemet tartalmazó kontroll minta a KSH által vezetett, a civil szervezetekre

vonatkozó adatbázison alapul. A kontroll minta kiválasztásának módszere

megegyezett az NCA minta kiválasztásnak módszerével, azaz egyszerű véletlen

mintavételezés során alakult ki maga a minta, illetve a három, ugyancsak dedikált

pótcímeket alkalmazó pótminta. Az egyszer már kiválasztott civil szervezetek ez

esetben sem szerepeltek a későbbi mintavételi eljárásban, így a kontroll minta

esetében is csak egyszer volt esélye egy-egy szervezetnek a mintába, vagy

valamelyik pótmintába kerülni.

A mintavételi eljárások során ellenőrző szűréssel megakadályoztuk, hogy egy-egy

szervezet mind az NCA mintában, mind a kontroll mintában szerepeljen. A szűrés

során a referencia-minta az NCA minta volt.

A fentiekben vázolt mintavétellel kapcsolatos megfontolások eredményeként tehát az

NCA részmintába kizárólag olyan civil szervezetek kerültek, amelyek 2005-2009

között minden egyes évben pályáztak és nyertek is támogatást a Nemzeti Civil

Alapprogramtól, a másik részmintába pedig olyan szervezetek, amelyek a magyar

civil társadalom szervezeteit reprezentálják, és az NCA szempontjából vagy

pályáztak, vagy nem, és ha pályáztak, vagy nyertek, vagy nem. A fentiekben vázolt

két mintavételi eljárás eredményeként az NCA minta esetében összesen 1 600, míg

a kontroll minta esetében 3 200 cím állt a rendelkezésünkre ahhoz, hogy a két minta

a megkívánt elemszámokkal előálljon.

Az adatfelvételre 2010 májusában került sor, melynek során minden civil szervezettől

egy, a kutatás témája szempontjából kompetens képviselőt kerestek fel a

kérdezőbiztosok. 
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A kutatás során alkalmazott kérdőív

A felméréshez saját fejlesztésű kérdőívet alkalmaztunk, amelynek kialakítása során

felhasználtuk a korábbi, az NCA tevékenységét vizsgáló elemzéseket, illetve a

nonprofit szervezetek körében végzett adatgyűjtésekre vonatkozó egyéb

információkat is.  A kérdőív az alábbi főbb területeket érintette:

• a kutatásba bevont szervezetek főbb intézményi jellemzőit

• a pályázatok szerepét a szervezetek életében

• a pályázatokkal szemben megfogalmazott igényeket, illetve azok

megvalósulását

• az NCA ismertségét

• az NCA-val szemben megfogalmazott igényeket, és azok megvalósulását

• az NCA-val kapcsolatos vélemények, problémák körét

• az NCA-s pályázatokon való részvételi sajátosságokat

• az NCA-val kapcsolatban megfogalmazott javaslatokat

Az adatfelvétel során nyert információkat adatbázisba szerveztük. Az adatbázis

összeállítása során elvégeztük a nyert információk „számszaki” és logikai

ellenőrzését. Az ellenőrzött adatbázis adatainak elemzéséhez az SPSS

társadalomtudományi célú elemző szoftvert használtuk. 
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A minták leírása – a vizsgált szervezetek főbb intézményi jellemzői

A kérdőíves kutatás adataira támaszkodó leíró elemzésben elsőként áttekintjük a

vizsgálatba bevont a civil szervezetek, vagyis a minták sajátosságait. 

A szervezetek „életkora”

Az adatok szerint a mintákba került „legfiatalabb” szervezetek mindössze egy éve

alakultak (25 szervezet), míg a „legidősebbek” száz évnél is hosszabb múltra

tekintenek vissza (9 szervezet).

A civil szervezetek „életkorát” részmintánként vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az

NCA mintába tartozó szervezetek relatíve „idősebbek”, átlagéletkoruk: 18,3 év, a

kontroll mintába tartozó szervezetek „fiatalabbak”, átlagos életkoruk 13,3 év volt. A

szervezetek életkorára vonatkozó adatok értelmezése során azonban figyelembe kell

venni azt a tényt, hogy az NCA mintába nem kerülhetett olyan szervezet, amely a

mintavétel idején nem létezett/működött már legalább 6 éve. (Lásd korábban, a

mintákról, illetve a mintavételről írtakat.) 

A következő táblázatban látható adatok azonban azt jelzik, hogy mind a két minta

nagyon heterogén a mintába tartozó szervezetek életkora szempontjából. Az

elemzés alapján egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az NCA mintába a gazdagabb

múlttal, „élettapasztalattal” rendelkező szervezetek tartoznak.

1. táblázat: A civil szervezetek átlagéletkora

Minták Elemszám Átlag (év) Szórás

NCA minta 388 18,3 18,6

Kontroll minta 775 13,3 12,9

Összesen: 1 163 15,0 15,2
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Szervezeti forma

Az NCA mintába tartozó szervezeteknél az egyesületi forma a meghatározó, ez a

szervezeti forma jellemzi az ebbe a csoportba tartozó civil szervezetek közel

háromötödét (59,2%), míg a szervezetek harmada (32,8%) alapítvány.

A kontrollmintába került civil szervezetek esetében az egyesületi és alapítványi

szervezeti forma gyakorlatilag azonos súllyal van jelen. (Lásd a következő táblázat

adatait).

2. táblázat: Szervezeti forma a vizsgált mintapopulációk szerint

Szervezeti forma NCA minta* Kontroll minta** Összesen

Alapítvány 32,8% 47,0% 42,2%

Egyesület 59,2% 46,8% 51,0%

Egyéb 8,0% 6,2% 6,8%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*n=400, **n=805

Közhasznúsági státusz

Az NCA mintában található szervezetek négyötödének (80,4%) van valamilyen

közhasznúsági besorolása. A kontroll mintába tartozó civil szervezetek körében ez az

arány „csak” 63,2%. A közhasznúsági besorolást bontva is vizsgálva látjuk, hogy az

NCA mintán belül háromszor olyan magas a kiemelten közhasznú civil szervezetek

aránya, mint a kontroll mintán belül. A közhasznú minősítéssel rendelkező

szervezetek gyakorisága a két mintán belül közel esik egymáshoz. A közhasznúsági

besorolással nem rendelkező szervezetek súlya az NCA mintán belül 19, a kontroll

mintán belül már 35%. (Lásd a következő táblázat adatait.)
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3. táblázat: Közhasznúsági státusz a vizsgált mintapopulációk szerint 

Közhasznúsági státusz NCA minta* Kontroll minta** Összesen

Közhasznú 61,2% 57,0% 58,4%

Kiemelten közhasznú 19,2% 6,2% 10,5%

Nem közhasznú 19,2% 35,0% 29,8%

Nt/Nv 0,2% 1,7% 1,3%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*n=400, **n=805

A minták területi megoszlásai

A vizsgálata bevont szervezetek egynegyede budapesti székhelyű szervezet, így van

ez mind az NCA, mind a kontroll minta esetében. Az NCA mintába tartozó

szervezeteknél magasabb a megyeszékhelyeken székhellyel rendelkező

szervezetek aránya (35,5%), mint a kontroll minta szervezetei esetében (26,5%). A

megyeszékhelyeken kívüli városokban rendelkezik székhellyel az NCA mintába

tartozó szervezetek 30,8%-a, a kontroll mintába tartozó szervezetek 36,6%-a. A

községekben székhellyel rendelkező szervezetek előfordulási gyakorisága nagyon

alacsony. Az NCA mintában ezeknek a szervezeteknek a súlya mindössze 8,5%,

ugyanez az arány a kontroll mintában is csupán 11,8%. (Lásd a következő táblázat

adatait.)

4. táblázat: A civil szervezetek székhely szerinti megoszlása a vizsgált minták szerint

Székhely NCA minta* Kontroll minta** Összesen

Budapesten 25,2% 25,1% 25,1%

megyeszékhelyen 35,5% 26,5% 29,5%

városban 30,8% 36,6% 34,7%

községben 8,5% 11,8% 10,7%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*n=400, **n=805

A közhasznúsági besorolás és a szervezet székhelyének összefüggéseit vizsgálva

az adatokat a következő táblázatban adjuk meg. A táblázat adatai jól mutatják a két

minta között a vizsgált szempontok tekintetében mutatkozó eltérést. Elsőként a
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kiemelten közhasznú szervezeteket tekintve látható, hogy az NCA minta és a kontroll

minta adatai teljesen másféle tendenciákat tükröznek. Az NCA mintát tekintve a

kiemelten közhasznú szervezetek aránya a megyeszékhelyeken a relatíve

legmagasabb (25,5%). Ehhez közeleső a súlyuk a budapesti székhellyel rendelkező

szervezetek között (20,8%). A községi székhellyel rendelkező szervezetek körében a

kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek súlya elhanyagolható

(2,9%). A kontroll mintát tekintve a kiemelten közhasznú szervezetek relatív súlya a

megyeszékhelyeken székhellyel rendelkező szervezetek körén belül a legmagasabb,

de még így is alig haladja meg a 10%-ot. A székhelyek egyéb kategóriáiban a

kiemelten közhasznú szervezetek aránya 5% alatt regisztrálható.

5. táblázat: A közhasznúsági besorolás és a területi megoszlás  a vizsgált mintákon belül

Székhely közhasznú kiemelten
közhasznú nem közhasznú összesen

NCA minta*

Budapest 68,3% 20,8% 10,9% 100,0%

megyeszékhely 61,0% 25,5% 13,5% 100,0%

város 56,1% 15,4% 28,5% 100,0%

község 61,8% 2,9% 35,3% 100,0%

Kontroll minta**

Budapest 62,0% 4,5% 33,5% 100,0%

megyeszékhely 60,8% 12,0% 27,3% 100,0%

város 57,6% 4,2% 38,2% 100,0%

község 44,7% 4,3% 51,1% 100,0%

*n=399, **n=791

A közhasznú civil szervezetek súlyát tekintve a két minta közötti eltérés nem annyira

jelentős, mint azt a kiemelten közhasznú szervezetek esetében tapasztalhattuk.

Igazán lényeges különbség ezen a közhasznúsági kategórián belül a két minta

községi székhellyel rendelkező szervezetei között mutatkozik: az NCA mintába

tartozó és községi székhellyel rendelkező szervezetek 61,8%-a közhasznú

szervezet. Ugyanez az arány a kontroll minta esetében „csak” 44,7%.

Az eddig bemutatott adatok tendenciáiból már következik, hogy a két mintán belül a

közhasznúsági minősítéssel nem rendelkező civil szervezetek súlya ugyancsak

eltérő tendenciát mutat. Az NCA minta esetében a közhasznúsági minősítéssel nem

10



rendelkező szervezetek legnagyobb gyakorisággal a községi, illetve nem megyei

jogú városi székhelyekkel rendelkező szervezetek körében fordulnak elő (az előbbi

sorrendben 35,3% illetve 28,5%), a megyeszékhelyeken és Budapesten székhellyel

rendelkező szervezetek körén belül arányuk 10% körül alakul.

A magyar civil társadalmat leképező kontroll minta szervezetei esetében a községi

székhelyekkel rendelkező civil szervezetek fele (51,1%) nem rendelkezik

közhasznúsági minősítéssel, a városi (budapesti, megyeszékhely, egyéb városi)

székhellyel rendelkező szervezetek esetében ez az arány 27 és 38 % között mozog.

A minták szervezetei tevékenységének hatóköre

Az NCA mintába tartozó civil szervezetek negyede (pontosan 25,8%-a), a kontroll

minta szervezeteinek valamivel több mint ötöde (pontosan 22,4%-a) országos vagy

nemzetközi hatókörű szervezetként definiálta magát. Ez a két arány gyakorlatilag

azonosnak tekinthető. A különbségek már jelentősek, ha a regionális, a megyei

hatókörű szervezetek két mintában regisztrálható súlyát tekintjük. Az NCA mintába

került szervezetek körében a regionális hatókörű szervezetek aránya 25,5%,

ugyanez az arány a kontroll minta szervezeteinek körén belül csupán 13,9%.

Hasonló a tendencia a megyei hatókörű szervezetek egyes mintákban való

előfordulási gyakoriságait illetően is. Az NCA minta szervezeteinek 21,0%-a, a

kontroll minta szervezeteinek 13,4%-a vallotta magát megyei hatókörű szervezetnek.

(Lásd a következő táblázat adatait.)

A hatókört illetően az adatok kirajzolta tendenciák a következőképpen

fogalmazhatóak meg: az országos vagy nemzetközi hatókörű szervezeteket tekintve

az NCA mintába, illetve a kontroll mintába tartozó szervezetek gyakorlatilag azonos

súlyt képviselnek mintáikon beül. A kontroll mintába tartozó szervezetek jelentős

része a településhierarchia alsóbb (települési) szintjein, illetve intézményi szinten

tevékenykednek. Az NCA minta szervezetei esetében a településhierarchia egyes

szintjein tevékenykedő szervezetek közel azonos súllyal vannak jelen, az intézményi

szinten tevékenykedő szervezetek súlya mindössze 6%.
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6. táblázat: A civilek tevékenységének hatóköre 

Hatókör NCA minta* Kontroll
minta** Összesen

Országos, vagy nemzetközi hatókör 25,8% 22,4% 23,5%

Regionális hatókör 25,5% 13,9% 17,8%

Megyei hatókör 21,0% 13,4% 15,9%

Települési hatókör 21,2% 28,0% 25,7%

Intézményi hatókör 6,0% 21,0% 16,0%

Nt/Nv 0,5% 1,3% 1,1%

Összesen: 100,0% (400) 100,0% (805) 100,0%

Tevékenység-területek

A minták leírása során áttekintettük a civil szervezetek tevékenységi területek szerinti

megoszlását is.  Mind a két mintában a kultúra és az oktatás az a terület, amelyben a

szervezetek többsége tevékenykedik. (Lásd erről a következő táblázat adatait.) Az

NCA mintába tartozó szervezetek kétötöde a kulturális, harmada az oktatás területén

dolgozik. Az ezen a két területen tevékenykedő szervezetek együttes súlya 75,3%. A

kontrollminta szervezeteinek egyharmada a kultúra területét, közel kétötöde az

oktatás területét tartja jellemző tevékenység-területének. A kontroll mintán belül e két

tevékenységterület együt tesen a szervezetek 70,1%-ának je l lemző

tevékenységterülete.

A szociális ellátás, mint jellemző tevékenységterület említése az NCA mintán belül a

harmadik helyen szerepel 19,8%-os gyakorisággal, míg a negyedik leggyakrabban

említett terület a sport 15,3%-os említési gyakorisággal. A kontroll mintában e két

terület említési gyakoriságainak sorrendje megfordul. A kontroll mintán belül a sport a

szervezetek 17,6%-a esetében, a szociális ellátás a szervezetek 13,0%-a esetében

szerepel jellemző tevékenységterületként az említések között.
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7. táblázat: Főbb tevékenységi területek minták szerint2

Tevékenységi terület NCA minta Kontroll minta

Kultúra 41,8% (1.) 32,3% (2.)

Oktatás 33,5% (2.) 37,8% (1.)

Szociális ellátás 19,8% (3.) 13,0%

Sport 15,3% 17,6%(3.)

Környezetvédelem 12,0% 9,4%

Egészségügy 11,8% 8,8%

Nemzetközi kapcsolatok 5,3% 2,8%

Szakmai, gazdasági érdekképviselet 4,8% 3,9%

Jogvédelem 4,5% 2,3%

Településfejlesztés 3,8% 4,1%

Kutatás 3,5% 3,0%

Többcélú adományozás 3,3% 2,9%

Közbiztonság védelme 3,0% 3,6%

Polgárvédelem, tűzoltás 2,5% 2,4%

Gazdaságfejlesztés 1,0% 0,5%

Egyéb 20,3% 16,4%

2  A táblázat az ún. említések adatait tartalmazza. A tevékenységterületekre vonatkozó kérdésre
válaszolva egy-egy szervezet három jellemző ilyen területet említhetett. Ezeket az említéseket
összegeztük. A gyakoriságok azt mutatják, hogy az adott tevékenységterület milyen arányban
szerepel az összes említett tevékenység között.
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A civil szervezetek humán erőforrásai – fizetett munkatársak

Fizetett munkatársa az NCA mintába tartozó civil szervezetek 42,2%-ának, a kontroll

mintába tartozó szervezetek 17,8%-ának van. Ez igen jelentős aránybeli eltérés a két

minta között. (Lásd a következő táblázat adatait.)

8. táblázat: Fizetett alkalmazottakat foglalkoztató szervezetek aránya a vizsgált minták
szerint

Fizetett alkalmazottak NCA minta* Kontroll minta** Összesen

nincs fizetett alkalmazottja 57,8% 81,7% 73,8%

van fizetett alkalmazottja 42,2% 17,8% 25,8%

Nt/Nv - 0,4% 0,4%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*n=400, **n=805

A két minta fizetett munkatársat foglalkoztató 312 szervezete esetében a

foglalkoztatottak számának alakulását illetően igen nagy szórással jellemezhető. A

foglalkoztatottak száma a két minta adatait együttesen kezelve 1 és 80 fő között

alakul. (A két szélső érték az NCA minta esetében 1 és 80 fő, a kontroll minta

esetében 1 és 70 fő.) E két szélső érték között a foglalkoztatott munkatársak átlagos

száma az NCA minta esetében 7,7 fő, a kontroll minta esetében 5,9 fő volt. 

9. táblázat: A fizetett munkatársak száma a vizsgált minták szerint (átlag)

Minták Elemszám Átlag Szórás

NCA minta 169 7,7 11,7

Kontroll minta 143 5,9 9,7

Összesen: 312 6,9 10,8

A részletező adatok alapján megállapítható, hogy a fizetett munkatárssal,

munkatársakkal tevékenykedő civil szervezetek negyedének egy munkatársa van.

A két minta adatait külön is vizsgálva láthatjuk, hogy a különbség már az egy főt

foglalkoztató szervezetek között is jelentős. Egy fő fizetett munkatársa az NCA

mintába tartozó (és fizetett munkatársat foglalkoztató) szervezetek ötödének, a

kontroll mintába tartozó szervezetek harmadának van. (Lásd a következő táblázat

adatait.)
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A két minta civil szervezetei közötti különbség e kérdés tekintetében a fizetett

munkatársak számának növekedésével növekszik. Az egy-két főt foglalkoztató

szervezetek súlya az NCA mintán belül 37,3%, a kontroll mintában már meghaladja

az 56,6%-ot. Az egy-három fő fizetett munkatárssal dolgozó szervezetek súlya az

NCA mintában 49,7%, a kontroll mintában 65,0% - és így tovább. A fizetett

munkatárssal dolgozó civil szervezetek – a két minta adatait ismét együtt kezelve –

kétharmada legfeljebb egy – öt fő fizetett munkatárssal tevékenykedik.

10. táblázat: A fizetett munkatársak számának alakulása a vizsgált minták szerint 

Fizetett alkalmazottak
száma NCA minta* Kontroll minta** Együtt

Egy fő 21,9% 32,2% 26,6%

Egy-két fő 37,3% 56,6% 46,2%

Egy-három fő 49,7% 65,0% 56,7%

Egy-négy fő 55,6% 69,2% 61,9%

Egy-öt fő 61,5% 73,4% 67,0%

Egy-hat fő 65,7% 76,9% 70,8%

Egy-hét fő 69,2% 77,6% 73,1%

Egy-nyolc fő 72,2% 79,9% 75,3%

Egy-kilenc fő 75,1% 81,8% 78,2%

Egy-tíz fő 79,9% 87,4% 83,3%

*n=169, **n=143
A táblázat, amelyben csak tíz főig jelenítettük meg a fizetett munkatársak számát, ún.
kumulált gyakoriságokat tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy minden egyes gyakoriság-adat
magában foglalja az előző gyakoriság-adatot (adatokat) is (ha van ilyen). Például: egy fő
fizetett munkatársa van a releváns szervezetek 26,6%-ának, egy-két fő munkatársa
46,2%-uknak. A 46,2%-os gyakoriság tehát magába foglalja az egy fő fizetett
munkatárssal rendelkező szervezeteket, illetve a két fő munkatárssal rendelkező
szervezeteket is.

A civil szervezetek önkéntes segítői

A civil szervezetek potenciálját jellemző adat a szervezeti célok elérése érdekében

mozgósítható önkéntesek számának nagysága, de ezt megelőzően is az, hogy

vannak-e egyáltalán mozgósítható önkéntesek. A minták jellemzése során ezt a

szempontot is áttekintjük.

Az NCA mintába tartozó szervezetek 86%-ának, a kontroll mintába tartozó

szervezetek 77,5%-ának volt önkéntes munkatársa 2009-ben. A két minta közötti
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különbség e kérdés esetében statisztikailag is szignifikáns. (Lásd a következő

táblázat adatait.)

11. táblázat: Önkéntesekkel rendelkező szervezetek aránya a vizsgált mintákon szerint

Önkéntesek NCA minta* Kontroll minta** Összesen

nem volt önkéntes munkatársuk 11,2% 20,2% 17,3%

volt önkéntes munkatársuk 86,0% 77,5% 80,3%

Nt/Nv 2,8% 2,3% 2,6%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0%

*n=400, **n=805

Az önkéntesekkel is dolgozó civil szervezetek az önkéntesek számát 1 és 4500 fő

között jelölték meg, ez óriási szórás jelent. E nagyon jelentős szórás miatt az egyes

minták esetében „önkéntesszám-átlagot” számolni nem célszerű, másféle

megközelítésben azonban leírható az ebben a kérdésben releváns civil szervezetek

önkéntesei számának alakulása.

Elsőként a NCA minta azon civil szervezeteit tekintjük, akik 2009-ben dolgoztak

önkéntesekkel. Ezeknek a szervezeteknek a 11%-a legfeljebb három önkéntest

tudott bevonni a munkájába. E szervezetek egyharmada (34,8%) 4 – 10 önkéntessel,

21,6%-uk 11 – 20 önkéntessel dolgozott. Az eddig említett, vagyis a legfeljebb 10 fő

önkéntessel dolgozó szervezetek az önkéntesekkel dolgozó szervezetek összesen

kétharmadát teszik ki. 

A kontroll minta civil szervezeteit ugyanebből a szempontból tekintve: az

önkéntesekkel dolgozó civil szervezetek 18%-ának munkáját segítette legfeljebb

három önkéntes. Ebben a mintában a kérdés szempontjából releváns szervezetek

több mint kétötöde (43,6%-a) 4 – 10 önkéntessel, 17%-a 11 – 20 önkéntessel

dolgozott. Az eddig említett szervezetek a kontroll minta releváns szervezeteinek

79%-át alkotják.
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A vizsgálatba bevont szervezetek anyagi erőforrásai

A vizsgálatba bevont civil szervezetek anyagi erőforrásaikat illetően – ha volt ilyen

erőforrásuk - 2009-ben százezer és ötszáz millió forint közötti összeget jelöltek meg

a tevékenységük során felhasználható összegként. A kérdésre az NCA mintába

tartozó szervezetek közül 57, vagyis e minta 14,3%-a, míg a kontroll mintába tartozó

szervezetek közül 151, vagyis ennek a mintának a 18,8%-a nem tudott, vagy nem

kívánt válaszolni. A kontroll mintába tartozó szervezetek közül 11 2009-ben egyetlen

forinttal sem rendelkezett.  A korábban említett két szélső érték óriási szórásra utal,

így átlagok számítására nincsen lehetőség, néhány jellemző adat azonban így is

közölhető.

Az NCA mintába tartozó civil szervezetek 13%-a gazdálkodott 2009-ben legfeljebb

félmillió forintból, ugyanez az adat a kontroll mintába tartozó szervezetek esetében

48%. A fél és egymillió forintból gazdálkodó szervezetek súlya az NCA mintán belül

15%, a kontroll mintán belül 19% volt. Egy és ötmillió forint közötti összegből

gazdálkodott az NCA mintába tartozó szervezetek 33%-a, a kontroll mintába tartozó

szervezetek 22%-a. Az öt és tízmillió forint közötti összegből gazdálkodók aránya az

NCA mintán belül 13%-os, a kontroll mintán belül pedig 4% volt. A most kiemelt

adatokat kumulált adatként a következő táblázatban megjelenítettük. (Az adatokat

csupán 10 millió forintig tartalmazza a táblázat.)

12. táblázat: A civil szervezetek számára 2009-ben rendelkezésre álló összeg alakulása a
vizsgált minták szerint 

13.
2009 évi források NCA minta* Kontroll minta**

Legfeljebb félmillió forint 13,1% 48,2%

Legfeljebb egymillió forint 28,3% 67,1%

Legfeljebb ötmillió forint 60,6% 88,7%

Legfeljebb tízmillió forint 73,5% 93,1%

*n=169, **n=143
A táblázat kumulált adatokat tartalmaz!

A kumulált adatokat tartalmazó táblázat adataiból azt is megállapítható, hogy amíg

az NCA mintába tartozó szervezetek több mint egynegyede (26,5%-a) éves

költségvetése 10 millió forint felett van, az ugyanilyen nagyságú összegből

gazdálkodó szervezetek aránya a kontroll mintán belül mindössze 6,9%.
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2009-ben a vizsgált civil szervezetek rendelkezésére álló, a tevékenységeikhez

felhasználható összeg nagysága a korábbi évekhez képest a szervezetek relatív

többsége esetében stagnált: az NCA mintába tartozó szervezetek 48,8%-a, a kontroll

minta szervezeteinek 57,5%-a állította ezt. A megelőző évekhez képes kevesebb

pénzből végezhette tevékenységeit az NCA mintába tartozó szervezetek 28,3%-a, a

kontroll minta szervezeteinek 22,4%-a. Javulásról, vagyis a felhasználható pénzbeni

források bővüléséről az NCA minta szervezeteinek ötöde (21,0%), a kontroll minta

szervezeteinek 15,7%-a számolt be.

14. táblázat: A civil szervezetek számára 2009-ben rendelkezésre álló összeg alakulása a
vizsgált minták szerint 

2009 évi források NCA minta* Kontroll minta**
Körülbelül ugyanannyi volt,
mint az előző években 48,8% 57,5%

Több volt, mint az előző
években 21,0% 15,7%

Kevesebb volt, mint az előző
években 28,3% 22,4%

Nem tudja, nem válaszolt 1,9% 4,4%

Összesen 100,0% 100,0%

*n=400, **n=805
A táblázat kumulált adatokat tartalmaz!

A szervezetek bevételi forrásai

A 2009-es év bevételi forrásait illetően markáns különbségek tapasztalhatóak a két

minta civil szervezetei között  Az NCA minta szervezetei esetében  a pályázati

források mint bevételi források súlya jóval nagyobb a kontroll minta szervezetei

esetében regisztrálhatóhoz képest. Míg az előbbieknél a pályázatok átlagosan a

bevételek majdnem felét (45,1%) jelentették, utóbbiaknál csak 17,8%-át. A kontroll

mintába tartozó nonprofitok legfontosabb bevételének az „egyéb forrásokból

származó támogatások” minősültek, amelyek átlagosan az összbevétel

háromnegyedét (74,5%) biztosították. A normatív alapon, vagy szerződés alapján

járó támogatások aránya egyik minta esetében sem jelentett meghatározó bevételt.
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15. táblázat: A 2009-es bevételi források megoszlása minták szerint (átlagok)

 Bevételi források NCA minta Kontroll minta Összesen

pályázatokon elnyert támogatások aránya 45,1% 17,8% 27,0%

normatív alapon járó támogatás aránya 6,6% 3,0% 4,3%

szerződés alapján járó támogatások aránya 7,7% 4,7% 5,7%

egyéb forrásokból származó támogatások aránya 40,6% 74,5% 63,0%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

A két minta fontosabb sajátosságainak bemutatását követően a kutatás tartalmi

részeit jellemző adatokat mutatjuk be.

A pályázatok szerepe a szervezetek működésében

A pályázatok útján elnyerhető támogatások többé-kevésbé fontos szerepet játszanak

a magyarországi civil szervezetek működési feltételeinek biztosításában. A kutatás

során a pályázatok jelentőségét a pályázati aktivitás szubjektív megítélésén, illetve a

szakmai és működési költségek finanszírozásában betöltött szerepére vonatkozó

véleményeken keresztül vizsgáltuk.

A civil szervezetek pályázati aktivitása

A civil szervezetek pályázatírói aktivitását az évente elkészített pályázatok számával

jellemezhetjük – már ha írnak pályázatokat. A vizsgálatba bevont két minta civil

szervezeteinek 68,4%-a (824 szervezet a vizsgálatba bevont 1205-ből) szokott

pályázatokat készíteni, míg fennmaradó hányaduk nem él a pályázati

lehetőségekkel. A két minta civil szervezetei között – ez a minták meghatározásának

következménye - jelentős különbséget regisztráltunk e kérdést tekintve. A kontroll

mintába tartozó civil szervezetek több mint kétötöde (45,2%) egyáltalán nem szokott

pályázatokat írni, míg az NCA minta szervezetei szinte kivétel nélkül aktív

pályázatírók. Ez utóbbi részmintából mindössze 8 szervezet esetében állították a

válaszadók, hogy szervezeteik nem írnak pályázatokat3. (Az adatokat lásd a

következő táblázatban.)

3  A mintavételi eljárásból adódóan az NCA minta 100,0%-a aktív pályázatíró, a válaszok alapján kapott
eltérések a megkérdezett képviselők nem megfelelő tájékozottságából adódhatnak.

19



16. táblázat: Pályázatírói aktivitás a részminták szerint

Pályázatírói aktivitás NCA minta* Kontroll minta**

írnak pályázatokat 97,8% 53,8%

nem írnak pályázatokat 2,0% 45,2%

Nt/Nv 0,2% 2,0%

Összesen: 100,0% 100,0%

*n=400, **n=805

Azok a szervezetek, amelyek szoktak pályázatokat írni, az elmúlt öt év átlagát

tekintve évente átlagosan 5,3 pályázatot írnak. (A pályázatokat író szervezetek

között akad olyan, amely az elmúlt öt év átlagát tekintve évente átlagosan

harmincnál is több pályázatot írt. Öt ilyen szervezetet találtunk a kutatásba bevont

szervezetek között. Ennek az öt szervezetnek a pályázatírással kapcsolatos adatait

figyelmen kívül hagyva is évente átlagosan 5 pályázat írnak a civil szervezetek. A

kérdésre adott válaszok egyébként egy és hatvan között szóródnak.) 

Azok a szervezetek, amelyek szoktak pályázatokat írni, évente lényegesen eltérő

számú pályázatot készítenek el többek között annak függvényében is, hogy melyik

részmintába tartoznak. 

Az NCA részmintába tartozó, és pályázatokat író 391 civil szervezet az elmúlt öt év

átlagát tekintve évente átlagosan 6,7 pályázatot készített. Ugyanez a szám a kontroll

mintába tartozó, és pályázatot készítő 433 szervezet esetében átlagosan 4,0

pályázat volt. A két részminta most elemzett csoportjainak adatai között a különbség

statisztikailag is szignifikáns. A most ismertetett adatok tehát azt is jelentik, hogy a

vizsgált civil szervezetek nem csupán abban különböznek egymástól, hogy írnak-e

pályázatot vagy sem, hanem abban is, hogy a pályázatíró szervezetek átlagosan

hány pályázatot készítenek évente. A következő adatsorból azonban az is látható,

hogy az évente átlagosan elkészített pályázatok számát jellemző adatok esetében a

szórások értékei magasabbak az adott átlagok értékeinél, vagyis a részmintákat e

kérdés tekintetében rendkívül nagyfokú heterogenitás jellemzi.
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17. táblázat: Évenként megírt pályázatok száma mintapopulációk szerint

Minta Elemszám Átlag (db) Szórás

NCA minta 391 6,73 7,1

Kontroll minta 433 4,03 5,4

Összesen: 824 5,31 6,4

Az évente átlagosan elkészített pályázatok számát tekintve a mintába került civil

szervezetek jogállása nem eredményezett statisztikailag is igazolható különbségeket

a részminták között, a szervezetek közhasznúsági besorolása azonban már

összefüggést mutat a szervezetek pályázati aktivitásával. A tendencia mind a két

részminta esetében azonos. Éves átlagban a legtöbb pályázatot a kiemelten

közhasznú besorolású civil szervezetek készítik. Az NCA részmintába tartozó

kiemelten közhasznú szervezetek éves átlagban 7,8, a kontroll mintába tartozó

ugyanilyen minősítésű szervezetek 6,0 pályázatot írnak. Az NCA mintába tartozó

közhasznú civil szervezetek által elkészített 7,1 pályázat alig alacsonyabb az

ugyanebbe a részmintába tartozó kiemelten közhasznú szervezetek 7,8

pályázatánál, a kontroll minta esetében azonban e két közhasznúsági kategóriába

sorolt szervezetek közötti különbség már lényegesen nagyobb. 

A kontroll mintába tartozó közhasznú minősítésű szervezetek már csupán átlagosan

4,3 pályázatot készítenek évente, szemben az  ugyanebbe a mintába tartozó

kiemelten közhasznú szervezetek 6,0 pályázatával. Mind a két részmintában a

közhasznúsági besorolással nem rendelkező, de pályázatokat készítő szervezetek

írják éves átlagban a legkevesebb pályázatot. A két részminta szervezeteinek adatai

között mutatkozó különbségek e kérdés esetében statisztikailag is szignifikánsak.

(Lásd a következő adatsort.)

18. táblázat: Az évente átlagosan elkészített pályázatok számának alakulása a vizsgált
szervezetek közhasznúsági besorolása szerint

Elkészített pályázatok átlagos száma
A szervezet közhasznúsági
besorolása NCA minta Kontroll minta

Kiemelten közhasznú 7,8 6,0

Közhasznú 7,1 4,3

Nem közhasznú 4,4 2,8
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A civil szervezetek székhely szerinti differenciálása a kontroll minta esetében nem,

az NCA minta esetében azonban már összefüggést mutat az évente átlagosan

elkészített pályázatok számának alakulásával. A NCA részmintán belül a fővárosi

székhelyű civil szervezetek készítik a legtöbb pályázatot, az adatok szerint évente

átlagosan 9,5-öt. Ez a szám két és félszerese a községekben bejegyzett civil

szervezetek által évente elkészített pályázatok számának. Ezek az adatok három

csoportot rajzolnak ki: a fővárosi székhellyel rendelkező, a megyeszékhelyeken

bejegyzett, illetve harmadik csoportként az egyéb városi, községi székhelyi civilek

csoportjait. (Az adatokat lásd a következő táblázatban.)

19. táblázat: Az évente átlagosan elkészített pályázatok számának alakulása az NCA
részmintán belül a szervezetek székhelye szerint

A szervezet székhelye Elkészített pályázatok átlagos száma

Budapest 9,5

megyeszékhely 7,3

nem megyeszékhely város 4,6

község 3,7

A részminták jelzett heterogenitása ellenére jól felismerhető tendencia jellemzi a

vizsgált részmintákat az éves átlagban elkészített pályázatok számát tekintve. (Lásd

erről a következő táblázat adatait. A táblázatban évente legfeljebb öt pályázatig

jelenítettük meg az adatokat.)

A most hivatkozott táblázat adatait sorra véve megállapíthatjuk, hogy amíg az NCA

részmintába tartozó azon szervezetek aránya, akik évente átlagosan egy pályázatot

készítenek, 10%, addig az évente mindössze egy pályázatot a kontroll mintába

tartozó szervezetek több mint egynegyede készít. Az évente legfeljebb két pályázatot

készítő szervezetek súlya az NCA mintán belül 25%, a kontroll mintában már 55%-ot

jelent. Tovább nyílik a szervezetek pályázati aktivitását jelző adatok közötti olló, ha az

évente legfeljebb három pályázatot készítő szervezetek súlyát tekintjük. Évente

legfeljebb három pályázatot az NCA mintába tartozó szervezetek valamivel több mint

harmada készít. Ugyanez az arány a kontroll mintában már 66%-ot jelent. Évi

legfeljebb öt pályázat elkészítése az NCA részminta szervezeteinek közel

kétharmadára, a kontroll minta szervezeteinek valamivel több, mint négyötödére

jellemző. E megfogalmazásból következik az is, hogy az NCA mintába tartozó civil

szervezetek több, mint egyharmada átlagosan évente több, mint 5 pályázatot ír, míg
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a kontroll minta esetében ugyanez az állítás a szervezeteknek csupán 16%-ára igaz.

20. táblázat: Az évente átlagosan elkészített pályázatok számának alakulása

Elkészített pályázatok száma NCA minta Kontroll minta

Egy pályázat 10,2% 26,8%

Legfeljebb két pályázat* 25,3% 54,5%

Legfeljebb három pályázat* 39,5% 65,6%

Legfeljebb négy pályázat* 50,4% 73,5%

Legfeljebb öt pályázat* 62,7% 84,4%

A *-gal jelzett sorok adatai ún. kumulált adatok. Ez azt jelenti,
hogy az adott adatsor magába foglalja a megelőző
adatsor/adatsorok adatait is. Példaképpen: a „legfeljebb
három pályázat” adatai magukba foglalják az egy, a kettő
illetve három pályázatot készítők adatait is.

Már a most áttekintett adatokból, illetve interpretálásukból is látszik, hogy az NCA

mintába tartozó szervezetek pályázatírási intenzitása jóval erőteljesebb a kontroll

mintába tartozó civil szervezetek pályázatírási intenzitásánál. 

A pályázatírás intenzitására vonatkozó kérdésünk alapján nyert adatok egy további

tendencia becslésére is lehetőséget biztosítanak. (Bár ez a becslés maga is egy

előzetes becslésen alapul, ti. az adott civil szervezet nevében megnyilatkozó

válaszadó becslésén, melynek során megválaszolta a kérdést, hogy „körülbelül hány

pályázatot írnak évente?”) A becslés eredményeként kapott adatok szerint az NCA

mintába tartozó szervezetek 37%-a írja az ezen a csoporton belül elkészített

pályázatok közel háromnegyedét (pontosan 72%-át.) Gyakorlatilag hasonló

tendencia tárható fel a kontroll mintában is. E részminta esetében a pályázatot

készítő szervezetek 34%-a készíti el ezen a csoporton belül a pályázatok 71%-át. Ez

a tendencia azt jelenti, hogy mindkét mintán belül relatíve kevés civil szervezet ír sok

pályázatot, illetve sok civil szervezet készít kevés pályázatot.

A pályázatírási aktivitást tekintve az adatokat az adott részminta átlagához

viszonyítva is csoportosítottuk. Mind a két részminta esetében három csoportot

képeztünk, az adott részminta átlagánál évente kevesebb pályázatot készítők, a

részminta átlagának megfelelő számú pályázatot készítők, és a részminta átlagánál

több pályázatot írók csoportjait. Az NCA mintába tartozó szervezetek esetében a

csoportátlag 6,7 pályázat volt, ezért a részminta csoportátlagának megfelelő
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kategóriába azok a szervezetek kerültek, amelyek évente átlagosan 6 vagy 7

pályázatot készítenek. Ugyanezt a megközelítést alkalmazva a kontroll mintába

tartozó szervezetek esetében a csoportátlagnak megfelelő kategóriába az évente

átlagosan 4 pályázatot író szervezeteket soroltuk. A kategorizálás eredményeként

kialakult csoportok súlyát az alábbi táblázatban adjuk meg.

21. táblázat: Az évente átlagosan elkészített pályázatok számának alakulása az adott
mintára jellemző átlaghoz viszonyítva

Elkészített pályázatok száma NCA minta* Kontroll minta*

A részminta átlagánál kevesebb számú 62,7% 65,6%

A részminta átlagának megfelelő számú 8,4% 7,9%

A részminta átlagánál magasabb számú 28,9% 26,6%

Összesen 100,0% 100,0%

* A táblázat adatai esetében az NCA részminta elemszáma 391, a kontroll
minta elemszáma 433 szervezet.

A pályázói aktivitás szubjektív megítélése

A kérdés szempontjából releváns 824 szervezet képviselői saját pályázatírási

aktivitásukat ötfokozatú skála segítségével minősíthették. A skála egyes értéke azt

jelentette, hogy a szervezet önmagát úgy minősíti, hogy egyáltalán nem aktív, az

ötös érték pedig azt, hogy nagyon aktív a pályázatírás terén. Az eredmények szerint

a vizsgált civil szervezetek közepesre - jóra (3,53) értékelték pályázatírási

aktivitásukat. Az NCA mintába tartozó szervezetek ezt az aktivitást jónak (3,95) míg

a kontroll minta tagjai közepesnek (3,16) ítélték. (Lásd a következő táblázat adatait.)

22. táblázat: A pályázatírói aktivitás szubjektív megítélése a minták szerint

Minta Elemszám Átlag Szórás

NCA minta 392 3,95 1,03

Kontroll minta 437 3,15 1,17

Összesen: 824 3,53 1,18

A pályázati aktivitás megítélése azonban a részmintákon belül sem homogén, a

pályázati aktivitásnak ez az önértékelése összefügg a tényleges pályázati aktivitás

alakulásával. A következő táblázat a pályázati aktivitás szerint csoportosított

szervezetek önértékelésének adatait tartalmazza. A tendencia mind a két részminta
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esetében azonos, az önértékelés azonban eltérő. Azok a szervezetek, amelyek az

adott részminta átlagánál kevesebb pályázatot írnak évente, szignifikánsan

elégedetlenebbek ezzel a tevékenységgel, mint azok, amelyek az átlagnak

megfelelő, vagy annál magasabb számú pályázatot készítenek. Az NCA részmintába

tartozó civil szervezetek minden egyes „aktivitás-kategóriában” elégedettebbek saját

pályázatírási intenzitásukkal, mint a kontroll mintába tartozó civil szervezetek. (Lásd

a következő adatsort.)

23. táblázat: A pályázatírói aktivitás szubjektív megítélése a pályázati aktivitás és a minták
szerint

Elkészített pályázatok száma NCA minta* Kontroll minta*

A részminta átlagánál kevesebb számú 3,63 2,78

A részminta átlagának megfelelő számú 4,15 3,68

A részminta átlagánál magasabb számú 4,58 3,92

* A táblázat adatai esetében az NCA részminta elemszáma 391, a kontroll
minta 
elemszáma 433 szervezet.

A pályázati aktivitás értékeléséhez használt skála az adatok másféle interpretációját

is lehetővé teszi. Ezen interpretáció segítségével megítélhető, hogy a két mintába

tartozó szervezetek milyen arányban minősítik pályázatírási aktivitásukat jónak, vagy

kevésbé jónak. A következő táblázat adatai jól illusztrálják a két minta közötti eltérést.

Az NCA mintába tartozó civil szervezetek kevesebb, mint 10%-a vélte úgy, hogy

pályázatírási tevékenységük a közepes mértékűnél kevésbé aktív (a skálán 1-es

vagy 2-es minősítést adták önmaguknak). Majd negyedük ezt az aktivitást

közepesnek minősítette, míg 68%-uk a közepesnél aktívabbnak. Teljesen más képet

mutat a kontroll mintába tartozó és pályázatokat készítő szervezetek - a most

elemzett kérdés szempontjából - elemző önértékelése. Az adatokat tekintve azt

állíthatjuk, hogy a kérdés szempontjából releváns szervezetek nagyjából azonos

arányban tartják pályázatíró tevékenységüket a közepesnél gyengébb, közepes,

vagy annál intenzívebb aktivitásúnak.
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24. táblázat: A pályázatírási aktivitás minősítése önminősítés alapján a mintákon belül

Elkészített pályázatok száma NCA minta* Kontroll minta*
A közepesnél kevésbé aktívak (1-es és 2-
es skálaértékek) 9,0% 28,6%

Közepes aktivitásúak (3-as skálaérték) 23,0% 33,3%

A közepesnél aktívabbak (4-es és 5-ös
skálaértékek) 68,0% 38,1%

Összesen 100,0% 100,0%

* A táblázat adatai esetében az NCA részminta elemszáma 391, a kontroll minta
elemszáma 433 szervezet

A pályázatírói aktivitás alakulása 

Az „időben visszatekintve” a vizsgált mintákba került, és pályázatokat is készítő civil

szervezetek (824 szervezet) közel kétharmada (61,7%) „kb. ugyanannyi pályázatot”

készít minden évben. Azoknak, a kérdés szempontjából releváns szervezeteknek az

aránya, akik úgy vélekedtek, hogy évről-évre több pályázatot készítenek, 25%, míg

aki szerint évről-évre kevesebb pályázatot írnak, 13%. A többség tehát ugyanannyi,

vagy több pályázatot készít, mint a megelőző években.

Az adatokat vizsgálva az elmúlt években ugyanannyi pályázatot készítő szervezetek

aránya a két részmintára vonatkozóan gyakorlatilag azonosnak tekinthető,

jelentősebb (statisztikailag is szignifikáns) különbség a kevesebb, vagy több

pályázatot írók csoportjai között mutatkozik. Az NCA részmintába tartozó

szervezetek mindössze 11%-a vélte úgy, hogy a elmúlt években évről-évre egyre

kevesebb pályázatot készít, ugyanez az arány a kontroll mintába tartozó és

pályázatokat író szervezetek esetében 15% volt. Ennél valamivel jelentősebb a

különbség, ha a növekvő számú pályázat elkészítésére vonatkozó adatokat tekintjük.

Az NCA mintába tartozó civilek 28%-a, a kontroll mintába tartozó releváns

szervezetek 22%-a válaszolta azt, hogy évről-évre több pályázatot írnak. (Lásd a

következő táblázat adatait.)
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25. táblázat: A szervezetek pályázatírási aktivitásának alakulása minták szerint

Az elkészített pályázatok
számának alakulása NCA minta* Kontroll minta** Összesen

évről-évre több pályázatot írnak 28,2% 21,5% 24,6%

kb. ugyanannyi pályázatot írtak
minden évben 61,3% 63,3% 62,4%

évről-évre kevesebb pályázatot
írnak 10,5% 15,3% 13,0%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0%

*n=390, **n=431

A pályázatok szerepe a civil szervezetek működésében

A pályázati forrásoknak a civil szervezetek tevékenységére gyakorolt hatását két

szempont szerint közelítettük: egyrészt, hogy mekkora szerepe van a pályázatok

útján nyert támogatásnak a szakmai programok, másrészt mekkora szerepe van a

működési költségek fedezése szempontjából.

A két minta adatait együtt kezelve a válaszokból számított átlag alapján

megállapíthatjuk, hogy a vizsgált civil szervezetek a szakmai programjaik

megvalósítása során felmerült költségeik 48%-át pályázati támogatásokból

finanszírozzák. A két mintára jellemző átlag között azonban jelentősnek mondható,

statisztikai értelemben is szignifikáns eltérés tapasztalható. Az NCA mintába tartozó

és a kérdés szempontjából releváns szervezetek (327 szervezet) a szakmai

programok megvalósítása során felmerülő költségek 53%-át fedezték pályázatok

útján elnyert támogatásból. Ugyanez az adat a kontroll minta releváns szervezetei

(324 szervezet) esetében 43%. A konkrét adatokat lásd a következő táblázatban. (Az

NCA mintába tartozó és a kérdés szempontjából releváns szervezetek 9,5%-a, a

kontroll mintába tartozó releváns szervezetek 6,7%-a bár készít pályázatokat, de „az

elmúlt évek átlagát tekintve” nem kértek támogatást szakmai programjaik

megvalósításához. E kérdés kapcsán releváns szervezetnek azokat a szervezeteket

tekintjük, amely szervezetek az elmúlt években írtak pályázatokat, illetve a most

vizsgált kérdésre válaszolni is tudtak.)
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26. táblázat: A szakmai programjaik kb. mekkora hányadát fedezték pályázati
támogatásokból? – minták szerint

Minta Elemszám Átlag (%) Szórás

NCA minta 327 53,4 31,3

Kontroll minta 324 42,8 42,7

Összesen: 651 48,1 31,9

A szakmai programok finanszírozásában a pályázatok útján elnyert támogatás súlya

a két minta esetében lényeges eltéréseket mutat. (Lásd erről a következő, kumulált

adatokat tartalmazó táblázatot.) A táblázat adatai a szakmai programok támogatását

célzó pályázatok eltérő sikerességére utalnak. Az NCA mintában mindössze 26%

azoknak a szervezeteknek az aránya, amelyek szakmai programjaikat átlagosan

legfeljebb egynegyed részt tudják csak pályázati támogatásokból finanszírozni, addig

a kontroll mintában ugyanez az arány 42,6%. Azoknak a szervezeteknek az aránya,

amelyek a szakmai programjaik megvalósításához szükséges erőforrások legfeljebb

felét pályázatok útján szerzik meg, az NCA mintában 52,9%, míg a kontroll mintán

belül 67,9%. A fenti megközelítés logikáját követve az NCA mintán belül a szakmai

programjaikat legfeljebb 75%-ban pályázati támogatásokból finanszírozni képes

szervezetek aránya 68,5%, a kontroll mintában már 78,4%. Ezek az adatok egyúttal

azt is jelentik, hogy az NCA minta e kérdés szempontjából releváns szervezeteinek

közel egyharmada (31,5%) szakmai programjaik megvalósításának költségeit 75%-

nál nagyobb mértékben is pályázatok útján finanszírozza. Ugyanez az adat a kontroll

minta esetében „csupán” 21,6%.

27. táblázat: A szakmai programjaik kb. mekkora hányadát fedezték pályázati
támogatásokból? – minták szerint kumulált adatok

A szakmai programok pályázati úton
elnyert fedezetének aránya* NCA minta Kontroll minta

Legfeljebb 25% 26,0% 42,6%

Legfeljebb 50% 52,9% 67,9%

Legfeljebb 75% 68,5% 78,4%

* kumulált gyakoriság

A szakmai programok sikeres pályázatok útján történő kisebb-nagyobb mértékű

finanszírozását tekintve a szervezetek közhasznúsági besorolása nem gyakorol

hatást. A szervezetek jogállása az NCA minta esetében nem differenciálja a

szervezeteket, a kontroll minta esetében azonban igen. A kontroll minta esetében a
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szervezetek jogállását tekintve úgy tűnik, hogy a szakmai programok

megvalósításához szükséges finanszírozási források előteremtésében az egyesületi

formában működő szervezetek eredményesebbek. Az ebben a szervezeti formában

működő, és a kérdés szempontjából releváns civil szervezetek átlagosan szakmai

programjaik 48,3%-át képesek pályázati forrásokból finanszírozni. Ugyanez az arány

az „egyéb” szervezeti formában működő civil szervezetek esetében 46,2%, az

alapítványok esetében csupán 35,9%. (A most ismertetett adatok közötti

különbségek statisztikai értelemben szignifikánsak.) 

A szakmai programok pályázati úton történő finanszírozása szempontjából a

szervezetek székhelye mind a két minta esetében statisztikailag is releváns módon

hat a szakmai programok pályázati támogatásból történt finanszírozásának

mértékére. (A konkrét adatokat a következő táblázat tartalmazza.) 

Az NCA minta releváns szervezetei esetében az adatok arra utalnak, hogy a szakmai

programok pályázati támogatásból való finanszírozásnak mértéke alapján a

budapesti székhelyű szervezetek és a többi szervezet alkot két csoportot. A

budapesti székhelyű szervezetek a szakmai programjaik költségeinek átlagosan

40%-át finanszírozzák pályázati támogatásokból, a többi szervezet esetében ez az

arány 52 – 58% között alakult.

A kontroll minta releváns szervezetei esetében  a budapesti és a

megyeszékhelyeken és községekben székhellyel rendelkező szervezetek alkotják az

egyik csoportot. E szervezetek esetében a szakmai programok pályázati úton történő

finanszírozásának átlagos mértéke 37 – 43% között alakul. A városi székhellyel

rendelkező szervezetek esetében ugyanez az arány 49%.

28. táblázat: A szakmai programjaik kb. mekkora hányadát fedezték pályázati
támogatásokból? – a minták egyes szervezeteinek székhelye szerint

A szervezet székhelye NCA minta* Kontroll minta*

Budapest 39,9% 37,2

Megyeszékhely 57,9% 39,8

Város 57,8% 48,8

Község 52,1% 42,6

A kérdés szempontjából releváns szervezetek száma: *n=323, **n=320
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A két minta azon szervezetei, amelyek készítenek pályázatokat, és nyernek is

működési támogatást (e kérdés szempontjából releváns szervezetek) működési

költségei átlagosan 43,8%-át tudják fedezni a nyertes pályázataik útján. Az NCA

mintában 331 (a minta 82,8%-a), a kontroll mintában azonban mindössze 229 (a

minta 28,4%-a) ilyen szervezet található. 

A működési költségek pályázatok útján történő finanszírozásában mutatkozó első, de

nagyon lényeges különbség a most ismertetett adatokban megragadható: az NCA

minta szervezeteinek négyötöde, a kontroll minta szervezeteinek azonban alig több

mint egynegyede tudja pályázati forrásokkal kiegészíteni működési költségeit. 

A két minta között mutatkozó következő lényeges különbség: a működési költségek

pályázati forrásokból történő kiegészítésének mértéke. (Lásd erről a következő

táblázat adatait.)

Az NCA minta releváns szervezetei működési költségeik átlagosan 48,0%-át tudják

kiegészíteni pályázati forrásokból. Ez az adat a kontroll minta e kérdés

szempontjából releváns szervezeteire számítva 37,9%. A két adat közötti különbség

statisztikailag is szignifikáns.

29. táblázat: Működési költségeik kb. mekkora hányadát fedezték pályázati
támogatásokból? (mintapopulációk szerint)

Minta Elemszám Átlag Szórás
NCA minta 331 48,0 32,9

Kontroll minta 229 37,9 30,8

Összesen 560 43,8 32,4

A működési költségek finanszírozásában a pályázatok útján elnyert támogatás súlya,

mint azt már írtuk,  a két minta esetében lényeges eltéréseket mutat. (Lásd erről a

következő, kumulált adatokat tartalmazó táblázatot is.) A kumulált adatokat

tartalmazó táblázat adatai a működési költségek támogatását szolgáló pályázatok

eltérő sikerességére utalnak. Az NCA mintában e kérdés szempontjából releváns

szervezetek körén belül 37,5% azoknak a szervezeteknek az aránya, amelyek

működési költségeik átlagosan legfeljebb egynegyed részét tudják csak pályázati

támogatásokból finanszírozni, a kontroll mintában ugyanez az arány 48,9%. Azoknak

a szervezeteknek az aránya, amelyek a működési költségeik finanszírozásához

szükséges erőforrások legfeljebb felét pályázatok útján szerzik meg, az NCA

mintában 61,3%, míg a kontroll mintán belül 75,1%. A fenti megközelítés logikáját
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követve az NCA mintán belül a működési költségeiket legfeljebb 75%-ban pályázati

támogatásokból finanszírozni képes szervezetek aránya 71,6%, a kontroll mintában

már 83,8%. Ezek az adatok egyúttal azt is jelentik, hogy az NCA minta e kérdés

szempontjából releváns szervezeteinek több mint egynegyede (28,4%) működési

költségeit 75%-nál nagyobb mértékben is pályázatok útján finanszírozza. Ugyanez

az adat a kontroll minta esetében „csupán” 16,2% jelent.

30. táblázat: Működési költségeik kb. mekkora hányadát fedezték pályázati
támogatásokból? – minták szerint kumulált adatok

A működési költségek pályázati úton
elnyert fedezetének aránya* NCA minta Kontroll minta

Legfeljebb 25% 37,5% 48,9%

Legfeljebb 50% 61,3% 75,1%

Legfeljebb 75% 71,6% 83,8%

* a táblázat kumulált gyakoriságokat tartalmaz 

A szervezeti jogállás a működési költségek pályázatok útján történő legalább

részleges finanszírozását illetően az NCA mintán belül nem jelent statisztikai

szempontból is igazolható különbségeket. Ugyanez a dimenzió a kontroll mintán

belül már statisztikai értelemben is differenciálja a most vizsgált adatokat. A

tendencia lényege a következő: ezen a mintán belül az alapítványi formában működő

(releváns) civil szervezetek szignifikánsan alacsonyabb hányadban képesek

működési költségeikhez pályázatok segítségével támogatáshoz jutni, mint az

egyesületi vagy egyéb formában tevékenykedő szervezetek. Az első (az alapítványi)

csoportba tartozó szervezetek átlagosan működési költségeik 35,9%-át, a második

csoportba tartozó szervezetek átlagosan 46,2 – 48,3%-át tudják pályázatok útján

finanszírozni.

A szervezetek közhasznúsági státusza és a most vizsgált adatok között nincsenek

statisztikailag igazolható összefüggések, a szervezetek székhelyét tekintve azonban

már találhatóak ilyenek. A szakmai programok költségeinek pályázati úton történő

kiegészítése esetében tapasztalt tendenciák jellemzőek a működési költségek

pályázati úton történő kiegészítése esetében is, nevezetesen: az NCA mintába

tartozó, és e kérdés szempontjából releváns szervezetek két csoportba sorolhatóak:

a budapesti székhellyel rendelkező, illetve a többi civil szervezet csoportjába. A

budapesti székhellyel rendelkező civil szervezetek működési költségeiknek

átlagosan 40%-át, a többi civil szervezet pedig átlagosan 52 – 58%-át tudja
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pályázatok útján finanszírozni. (Lásd a következő táblázat adatait.)

A kontroll mintába tartozó releváns szervezetek esetében ugyancsak két csoportot

hoznak létre az adatok: az egyik csoportba a nem megyeszékhely városokban

székhellyel rendelkező szervezetek tartoznak, a másik csoportba a többi szervezet.

Az előbbi csoportba tartozó szervezetek működési költségeik 48,8%-át, az utóbbi

csoportba tartozók pedig 37 – 43%-át tudják nyertes pályázataikra támaszkodva

finanszírozni.

31. táblázat: Működési költségeik kb. mekkora hányadát fedezték pályázati
támogatásokból? – minták egyes szervezeteinek székhelye szerint

A szervezet székhelye NCA minta* Kontroll minta*

Budapest 39,9% 37,1%

Megyeszékhely 57,9% 39,8%

Város 57,8% 48,8%

Község 52,1% 42,6%

A kérdés szempontjából releváns szervezetek száma: *n=327,
**n=324

Legfontosabb pályázati források

A hazai civil szervezetek (és nem a válaszadók) szempontjából legfontosabbnak

tartott pályázati forrásokat nyitott kérdésre adott válaszaikban jelölték meg a

mintákba került szervezetek. A kérdésre adott válasz során egy-egy válaszadó

szervezet több ilyen fontos forrást is említhetett, a válaszadók nagyobb része ezt

meg is tette. Ez az oka annak, hogy az „említések” száma meghaladja az említők,

vagyis a kérdésre választ adók számát. A két minta e kérdésre adott spontán

válaszait (említéseit) adjuk meg a következő táblázatban. 

Az adatok alapján megfogalmazhatjuk, hogy a  válaszadók által fontosként említett

pályázati források között a Nemzeti Civil Alapprogramra vonatkozik az említések

relatív  többsége, ez a pályázati forrás az említések 41,9%-át teszi ki.  Az NCA-t

követik az önkormányzati (helyi, települési, illetve megyei) források az említések

22,6%-ával. E két forrás mellett relatíve jelentősnek mondható még a

kormányzati/államigazgatási pályázati források fontos pályázati forrásként való

említési gyakorisága (17,7%). A közalapítványokra és más alapoktól pályázható
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forrásokra már csak az említések 7,2%-ában, nemzetközi (EU-s, Norvég Alap stb.)

pályázati forrásokra pedig 5,3%-ában utalnak a vizsgált szervezetek. (A kérdésre

873 szervezetet képviselői adtak érdemben választ. E szervezetek képviselői

összesen 1 712 említésben neveztek meg fontosnak tartott pályázati forrásokat. A

pályázati forrásokat tartalmuk szerint a táblázatban látható hat csoport valamelyikébe

soroltuk be.)

32. táblázat: Véleménye szerint a magyar civil szervezetek számára melyek a legfontosabb
pályázati források?

Említések Említések
száma %

Nemzeti Civil Alapprogram 718 41,9%

Önkormányzati (települési, megyei) 387 22,6%

Kormányzati/államigazgatási (benne az operatív
programokkal) 303 17,7%

Közalapítványok, más alapítványok,
egyéb alapok (OFA, NKA stb.) 123 7,2%

EU-s, vagy más nemzetközi pályázat (Norvég Alap stb.) 90 5,3%

Egyéb pályázatok 91 5,3%

Összes említés: 1712 100,0%

Az NCA és a kontroll mintába tartozó szervezetek képviselői által megjelölt fontos

pályázati forrásokra vonatkozó adatokat mintánként is vizsgálva kétféle

megközelítést alkalmazunk. Elsőként – hasonlóan a most bemutatott táblázat

adatainak interpretálásához – bemutatjuk, hogy az említések szintjén milyen arányok

jellemzik a fontosként említett pályázati forrásokat a két mintában külön-külön, majd

azt, hogy ezek a fontos pályázati források hány szervezet említései között

szerepelnek. Csak részben kapunk eltérő képet az egyes pályázati források

fontosságának megítélését tekintve, a fontos pályázati források rangsora

gyakorlatilag megegyezik, mindössze ezek említési arányai különbözőek.

Az NCA mintába tartozó 400 szervezet közül 378 válaszolt értékelhető módon a

most vizsgált kérdésre, összesen 785 említésben jelöltek meg fontos pályázati

forrásokat. Ugyanezek az adatok a kontroll minta esetében: 495 szervezet

válaszadói összesen 873 értékelhető választ adtak. 

Tekintsük elsőként az említésekre vonatkozó adatok tendenciáit. (Lásd a következő

táblázat első két, adatokat tartalmazó oszlopát. Az első oszlopban az említések

abszolút száma látható, a második oszlopban zárójelen kívül az adott tartalmú
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említés súlya az összes említésen belül.)

Az NCA mintába tartozó, és a kérdésre érdemben választ adó szervezetek spontán

említéseinek közel fele (47,7%) a Nemzeti Civil Alapprogramra vonatkozott. Az NCA

mintán belül a második leggyakrabban említett pályázati forrás a különböző szintű

önkormányzatoktól elnyerhető támogatások köre (az említések 18,2%-a), harmadik

helyen a kormányzati/államigazgatási szervek által meghirdetett források

szerepelnek.

Arányaiban más, de struktúrájában hasonlóak a kontroll minta válaszadóinak

említéseiből kirajzolódó „forrástérkép”. A leggyakrabban említett fontos pályázati

forrás ebben a körben is a Nemzeti Civil Alapprogram (az említések 37,1%-a

vonatkozik az NCA-ra), második helyen ez esetben is az önkormányzati forrásokat

e m l í t e t t é k ( 2 6 , 3 % ) a v á l a s z a d ó k , m í g h a r m a d i k h e l y e n a

kormányzati/államigazgatási szervek pályázatai szerepelnek (18,3%).

33. táblázat: Véleménye szerint a magyar civil szervezetek számára melyek a legfontosabb
pályázati források?

NCA minta Kontroll minta

Említések Említések
száma % Említések

száma %

Nemzeti Civil Alapprogram 374 47,7 (98,9) 344 37,1 (69,5)

Önkormányzati (települési, megyei) 143 18,2 (37,8) 244 26,3 (49,3)

Kormányzati/államigazgatási (benne
az operatív programokkal) 133 16,9 (35,2) 170 18,3 (34,3)

Közalapítványok, más alapítványok,
egyéb alapok (OFA, NKA stb.) 69 8,8 (18,3) 54 5,8 (10,9)

EU-s, vagy más nemzetközi pályázat
(Norvég Alap stb.) 32 4,1 (8,5) 58 6,3 (11,7)

Egyéb pályázatok 34 4,3 (9,0) 57 6,1 (11,5)

Összes említés: 785 100,0% 927 100,0%

Mint korábban utaltunk rá, e kérdés adatai kétféle módon is interpretálhatóak. A

legfontosabb pályázati források megnevezését az említések mellett úgy is

vizsgálhatjuk, hogy hány válaszadó szervezet nevezte meg az adott forrást. Az erre

vonatkozó adatok a fenti táblázatban zárójelben szerepelnek.

Az NCA mintába tartozó szervezetek 98,9%-a – a minta kiválasztásának módjára

tekintettel nem meglepő ez az adat – az NCA-t is megnevezte, mint fontos pályázati

forrást. Ehhez az arányhoz képest más pályázati forrásokat is megnevező
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szervezetek súlya lényegesen alacsonyabb: az önkormányzatokat a szervezetek

37,8%-a, a kormányzati/államigazgatási forrásokat pedig 35,2%-a nevezte meg

fontos pályázati forrásként. 

A kontroll mintába beválasztott szervezetek több, mint kétharmadának (69,5%-ának)

említései között szerepel a Nemzeti Civil Alapprogram, mint a magyar civil

szervezetek számára fontos pályázati forrás. Az ebbe a mintába tartozó szervezetek

49,3%-a említette a különböző szintű önkormányzatok pályázatait, 34,3%-a pedig a

kormányzati/államigazgatási pályázatokat fontos forrásként.

A Nemzeti Civil Alapprogram tehát a kutatásba bevont szervezetek véleménye

szerint ma a magyar civil társadalom egyik legfontosabb, pontosabban a

legfontosabb pályázati forrása.

A válaszadó szervezetek számára legfontosabb pályázati források

A magyar civil szervezetek számára fontos pályázati forrásként említett források nem

szükségképpen azonosak a válaszadó szervezetek számára fontos pályázati

forrásokkal, ezért megvizsgáltuk ez utóbbi kérdést is: melyek a mintáinkba került

szervezetek számára a legfontosabb pályázati források. A következő táblázatban  a

válaszadó szervezetek számára fontos pályázati forrásokra vonatkozó releváns

említések arányait tekintjük át. A táblázat adatai a két minta adatait összevonva

tartalmazza, 795 szervezet képviselőinek válaszaira támaszkodik. (Az „elmúlt öt

évben egyetlen pályázatot sem készítő szervezetek számára a kérdést nem tettük

fel.) A táblázat harmadik oszlopában a „magyar civil szervezetek számára fontos

pályázati forrásokra” vonatkozó említések adatait adjuk meg, ezek az adatok a 33.

táblázatból átemelt adatok.
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34. táblázat:Melyek az Önök szervezete szempontjából legfontosabb pályázati források? 

Említések Említések
száma % (Általában)

Nemzeti Civil Alapprogram 617 41,2% (41,9%)

Önkormányzati (települési, megyei) 366 24,4% (22,6%)

Kormányzati/államigazgatási (benne az
operatív programokkal) 241 16,1% (17,7%)

Közalapítványok, más alapítványok,
egyéb alapok (OFA, NKA stb.) 133 8,9% (7,2%)

EU-s, vagy más nemzetközi pályázat (Norvég
Alap stb.) 52 3,5% (5,3%)

Egyéb 88 5,9% (5,3%)

Összesen: 1497 100,0% -

A két minta válaszadói által említett, a saját szervezetük szempontjából legfontosabb

pályázati forrásokra vonatkozó említések között a legnagyobb gyakorisággal a

Nemzeti Civil Alapprogram fordult elő. Ennek a pályázati forrásnak legfontosabbként

történő említése az összes említés 41,2%-át adta. A Nemzeti Civil Alapprogram saját

szervezetek szempontjából fontos programként való említési gyakorisága

gyakorlatilag azonosnak tekinthető az NCA-nak a magyar civil szervezetek számára

való fontos programként való említések gyakoriságával (41,9%).  Hasonló

megállapítást fogalmazhatunk meg a többi fontos pályázati forrást illetően is.

A saját szervezetek számára legfontosabbként említett programokra vonatkozó

említéseket mintánként is megvizsgáltuk. Az adatok interpretálásának módszere

megegyezik a magyar civil szervezetek számára fontos pályázati források adatainak

elemzése során alkalmazott módszerrel.)

Elsőként az említésekre vonatkozó adatokat az NCA mintán belül vizsgálva

megállapíthatjuk, hogy a saját szervezetek számára legfontosabb pályázati

forrásként ez esetben is a Nemzeti Civil Alapprogramot nevezték meg. Az NCA-ra

vonatkozott a mintán belül az állítások 47,6%-a. (Ez az adat gyakorlatilag

megegyezik a magyar civil szervezetek számára legfontosabb pályázatokra

vonatkozó NCA-említések arányával, melynek súlya ott 47,7% volt.  A saját

szervezet számára fontos pályázati források között az említések 18,2%-a az

önkormányzati pályázati forrásokra vonatkozott. (Az arány azonos a magyar civil

szervezetek esetében az önkormányzati pályázati források említésének arányával,

amely ugyancsak 18,2% volt.) A most vizsgált kérdés esetében az említések

harmadik legnagyobb súlyú csoportja a kormányzati/államigazgatási pályázati
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forrásokra vonatkozott, ezek aránya 16,1% volt. (A magyar szervezetek

szempontjából fontos forrásokon belül a kormányzati/államigazgatási forrásokra

vonatkozó említések aránya 16,9% volt.)

35. táblázat: Melyek az önök szervezete szempontjából legfontosabb pályázati források? 

NCA minta Kontroll minta

Említések Említések
száma % Említések

száma %

Nemzeti Civil Alapprogram 366 47,6 (97,6) 251 34,5 (59,8)

Önkormányzati (települési, megyei) 140 18,2 (37,3) 226 31,0 (53,8)

Kormányzati/államigazgatási (benne
az operatív programokkal) 124 16,1 (33,1) 117 16,1 (27,9)

Közalapítványok, más alapítványok,
egyéb alapok (OFA, NKA stb.) 75 9,8 (20,0) 58 8,0 (13,8)

EU-s, vagy más nemzetközi pályázat
(Norvég Alap stb.) 25 3,3 (6,7) 27 3,7 (6,4)

Egyéb pályázatok 39 5,1(10,4) 49 6,7 (11,7)

Összes említés: 769 100,0% 728 100,0%

A kontroll minta esetében a saját szervezetek számára fontos pályázati források

körében ugyancsak az NCA-ra vonatkozó említések gyakorisága a relatíve

legmagasabb. Ebben a mintában az NCA említésének súlya 34,5%. (Ez az arány

gyakorlatilag azonosnak tekinthető ugyanezen mintán belül a magyar civil

szervezetek számára fontos pályázati források körében az NCA-ra vonatkozó

említések gyakoriságával, amely 37,1% volt.) E mintán belül a saját szervezet

számára a második leggyakrabban említett pályázati forrás az önkormányzatok által

kiírt pályázatok, említési gyakoriságuk 31,0%-os (a magyar civil szervezetek

szempontjából fontos forrásként az önkormányzatokat az említések 26,3%-a

tartalmazta). Az említések között harmadik helyre 16,1%-os említési gyakorisággal a

kormányzati/államigazgatási pályázati programok kerültek. (A magyar civil

szervezetek szempontjából tekintve ezen a mintán belül az említések 18,3%-a

vonatkozott erre a „forrásra”.)

A saját szervezetek szempontjából legfontosabb pályázati források esetében is

megvizsgáltuk az említésekre vonatkozó adatok mellett azt, hogy egy-egy pályázati

forrást/forráscsoportot a mintákba került szervezetek mekkora hányada nevezett

meg. (Ez az adat a táblázatban a zárójelben szereplő gyakoriság.)

Az NCA mintába tartozó szervezetek 97,6%-a nevezte meg a Nemzeti Civil

Alapprogramot, mint saját szervezete számára fontos pályázati forrást. Az
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ö n k o r m á n y z a t i p á l y á z a t i f o r r á s o k a t a s z e r v e z e t e k 3 7 , 3 % - a , a

kormányzati/államigazgatási pályázati forrásokat pedig 33,1%-a említette fontos

forrásként.

A kontroll mintába tartozó szervezetek 59,8%-a említette a saját szervezet

szempontjából fontos források között a Nemzeti Civil Alapprogramot. Az ebbe a

mintába tartozó szervezetek 53,8%-a nevezte meg az önkormányzati, 27,9%-a a

kormányzati/államigazgatási forrásokat is.

Az NCA mintába tartozó szervezetek a magyar civil szervezetek számára, illetve

saját szervezetük szempontjából fontos pályázati forrásokat gyakorlatilag azonos

súlyokkal említették. A kontroll mintába tartozó szervezetek esetében az NCA-t a

magyar civil társadalom szervezetei szempontjából valamivel magasabb arányban

(69,5%) tartották fontos forrásnak, mint saját szervezetük szempontjából (59,8%). A

többi pályázati forrás esetében az eltérés mértéke 10% alatt maradt.

A pályázatok fontosságának megítélése

A pályázatok – általában és nem a Nemzeti Civil Alapprogram pályázataira

vonatkoztatva - civil szervezetek életében betöltött szerepének részletesebb

megítélése érdekében a pályázatok fontosságát, a pályázatokkal szemben

megfogalmazott igényeket, várakozásokat is vizsgáltuk. A kutatásba bevont

szervezetek képviselői előre megfogalmazott szempontokat értékeltek   ötfokozatú

skála segítségével aszerint, hogy azok mennyire fontosak az általuk képviselt

szervezet működése/tevékenysége szempontjából. (A skálán az egyes jelentése az

volt, hogy az adott tényező egyáltalán nem fontos, az ötösé pedig az, hogy nagyon

fontos. A számított átlagértékek értelmezése az iskolában szokásos egytől ötig

terjedő érdemjegyek átlagának analógiájára történik.) Elsőként a két minta adatait

együttesen, illetve „pályázatokat író – pályázatokat nem író” szervezetek dichotom

bontásban vizsgáljuk meg. (Az adatokat lásd a következő táblázatban. A táblázat

első oszlopában a két minta adataiból számított fontosság-értékeket adjuk meg. A

táblázat második oszlopában külön kezeltük a pályázatokat író, illetve az elmúlt

években pályázatokat nem készítő szervezetek adatait. Ez utóbbiakra vonatkozó

számított értékeket zárójelben adjuk meg. Az átlagokhoz tartozó felső index a

fontossági sorrendet jelenti.)
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36. táblázat: Fontosak lennének-e az Önök szervezete szempontjából a pályázatokon
elnyerhető támogatások a következő szempontok szerint?

Szempontok A két minta együtt A pályázatokat író (nem
író) szervezetek

Munkatársakat tudjanak foglalkoztatni 2,9412. 3,0712. (2,6712.)

Biztosítani tudják szakmai
tevékenységeiket 4,183. 4,372. (3,793.-4.)

Biztosítani tudják működési költségeiket 4,261. 4,451. (3,861.)

Fejleszteni tudják forrásteremtő
(pályázatíró) képességeiket 3,6410. 3,8110. (3,2811.)

Fejleszteni tudják szakmai tevékenységük
színvonalát 4,202. 4,353. (3,852.)

Szélesíteni tudják szakmai tevékenységük
körét 3,859. 3,969. (3,607.)

Fejleszteni tudják szervezetük
eszközellátottságát 4,144. 4,334. (3,715.)

Javítani tudják szervezetük tagjaival való
kapcsolattartás feltételeit 3,6311. 3,7611. (3,3410.)

Javítani tudják szervezetük kapcsolatát a
célközönséggel 3,867. 4,036.-7. (3,499.)

Javítani tudják a szervezet ismertségét 3,916. 4,036.-7. (3,666.)

Bővíteni tudják az Önökkel együttműködő
partnerek körét 3,858. 3,978. (3,598.)

Növelni tudják támogatóik létszámát 4,065. 4,185. (3,793.-4.)

A pályázatokon elnyerhető támogatások elsősorban a működési költségek

szempontjából fontosak a civil szervezetek számára (4,26 fontosság értékkel az

ötfokú skálán, amit fontosként interpretálhatunk.) Az elnyerhető támogatásokkal

kapcsolatban megfogalmazott második legfontosabb szempont a szakmai

tevékenységek színvonalának fejleszthetősége, míg „harmadik helyre” a szakmai

tevékenységek biztosítása került. A kérdés kapcsán értékelt 12 item legalacsonyabb

fontosságúként említett eleme a munkatársak foglalkoztatása, melynek fontosság

értéke 2,94 (közepes). A legfontosabb és a relatíve legkevésbé fontos szempont

közötti különbség  értéke az ötfokozatú skálán 1,32. E különbség szóbeli

interpretálása úgy fogalmazható meg, hogy a relatíve legkevésbé fontos szempont

„közepesen fontos”, míg a relatíve leginkább fontos szempont „fontos”.

A két minta együttesen kezelt adatai, amelyeket most bemutattunk, tartalmazták

azoknak a szervezeteknek a pályázatok fontosságával kapcsolatos véleményét,

amelyek az elmúlt években egyetlen pályázatot sem készítettek. 

Megvizsgáltuk azonban azt is, hogy a pályázatot készítő, illetve nem készítő

szervezetek véleménye között van-e az adatokban is megragadható különbség.

Kizártuk tehát azokat a szervezeteket, amelyek az elmúlt években nem készítettek

pályázatot, és az így előállott sokaságra ismét kiszámítottuk az egyes itemek
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fontosság értékét. Ugyanezt a számítást elvégeztük a „nem pályázó” szervezetek

esetében is.

Az adatok, amelyek az előző táblázat második oszlopában találhatóak, két tendencia

megfogalmazását teszik számunkra lehetővé. (A hivatkozott táblázat második

oszlopában az első adat a pályázó szervezetekre vonatkozik, a második, a

zárójelben szerepelő adat pedig a pályázatokat az elmúlt években nem készítő

szervezetek adatait jeleníti meg.) 

Az egyik tendencia  annyiban összegezhető, hogy az egyes itemeknek a fontossági

sorrendben elfoglalt helyét az a tény, hogy a válaszadó szervezet készít-e

pályázatokat, vagy sem, gyakorlatilag nem befolyásolja. 

A másik megfogalmazható tendencia abban áll, hogy a pályázatokat nem készítő

szervezetek statisztikailag is szignifikáns módon alacsonyabbra értékelik az egyes

tényezők fontosságát, mint azok a szervezetek, amelyek készítettek pályázatokat az

elmúlt években (is).

A két minta együttesen kezelt adatainak vizsgálatát követően külön is elemeztük az

NCA illetve a kontroll mintára vonatkozó adatokat. A kontroll minta adatait tovább is

bontottuk pályázatokat író, illetve az elmúlt öt évben egyetlen pályázatot sem készítő

szervezetek csoportjaira. (Az adatokat a következő táblázat tartalmazza.)

 

Elsőként az NCA minta esetében megfogalmazható tendenciákat emeljük ki. AZ NCA

mintába tartozó szervezetek válaszaiból kirajzolódó tendencia, vagyis az egyes

itemek fontossági sorrendje nagyon hasonló a két minta adatait jellemző

tendenciához, az eltérés mindössze annyi, hogy egy-egy tényező egy hellyel

előbbre, vagy hátrébb került. A pályázatokon elnyerhető támogatásokat tekintve az

NCA minta szempontjából is a legfontosabb szempont a működési feltételek

biztosítása (4,67 fontosságérték az ötfokozatú skálán). A „fontossági lista” második

helyén a szakmai tevékenységek biztosítása, harmadik helyen pedig a szervezet

eszközellátottságának biztosítása szerepen ezen a mintán belül. A relatíve

legkevésbé fontos tényező a vizsgált kérdés szempontjából a munkatársak

foglalkoztatottságának biztosítása.

A fontosság-értékek alapján az egyes itemek csoportosíthatónak látszanak. Ezek

szerint az NCA mintába tartozó szervezetek szerint a pályázatokon elnyerhető
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támogatások a következő tényezők szempontjából lennének a legfontosabbak: a

működési feltételek biztosítása (4,67), a szakmai tevékenységek feltételeinek

biztosítása (4,46), a szervezet eszközellátottságának fejlesztése (4,41) és a szakmai

tevékenység színvonalának fejlesztése (4,40). 

A tényezők második csoportjába a szervezet támogatói létszámának növelését

(4,18), ismertségének javítását (4,14), a célközönséggel való kapcsolat javítását

(4,13), a szakmai tevékenységek körének bővítését (4,06) és az együttműködő

partnerek körének szélesítését (4,03) sorolhatjuk. A tényezők harmadik csoportjába

kerülhet 4,0 alatti fontosság értékkel a szervezet tagjaival való kapcsolattartás

feltételeinek javítása (3,93) és a forrásteremtő képességek fejlesztése (3,90). A

negyedik „csoport” egyetlen tényezőt tartalmaz – a munkatársak foglalkoztatásának

feltételeit (3,34). E csoportosítás azonban csupán hipotetikus, mivel az első

csoportba tartozó három tényező az, amely lényegesen fontosabb minden más

tényezőnél, illetve a relatíve legalacsonyabb fontosság-értékkel jellemezhető item

fontosság-értéke is a „közepes” felett van.

37. táblázat: Fontosak lennének-e az Önök szervezete szempontjából a pályázatokon
elnyerhető támogatások a következő szempontok szerint? (minták szerint)

Elvárások NCA minta* Kontroll minta
teljes pályázatírók

Munkatársakat tudjanak foglalkoztatni 3,3412. 2,7512. 2,8112.

Biztosítani tudják szakmai
tevékenységeiket 4,462. 4,043. 4,262.-3.

Biztosítani tudják működési költségeiket 4,671. 4,062. 4,224.

Fejleszteni tudják forrásteremtő
(pályázatíró) képességeiket 3,9011. 3,5110. 3,7010.

Fejleszteni tudják szakmai
tevékenységük színvonalát 4,404. 4,091. 4,311.

Szélesíteni tudják szakmai
tevékenységük körét 4,068. 3,748. 3,879.

Fejleszteni tudják szervezetük
eszközellátottságát 4,413. 4,004.-5. 4,262.-3.

Javítani tudják szervezetük tagjaival való
kapcsolattartás feltételeit 3,9310. 3,4811. 3,5911.

Javítani tudják szervezetük kapcsolatát a
célközönséggel 4,137. 3,739. 3,946.

Javítani tudják a szervezet ismertségét 4,146. 3,806. 3,927.

Bővíteni tudják az Önökkel
együttműködő partnerek körét 4,039. 3,767. 3,918.

Növelni tudják támogatóik létszámát 4,185. 4,004.-5. 4,185.

A kontroll mintára vonatkozóan ugyanezeket az adatokat tekintve a következő

néhány megállapítást fogalmazhatjuk meg. A vizsgált tényezők fontosságának
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sorrendje lényegileg hasonló az NCA minta esetében tapasztalt sorrendet,

ugyanakkor az egyes itemek fontosság-értéke már tendenciaszerűen alacsonyabb. A

teljes kontroll minta adatait tekintve a most vizsgált kérdés szempontjából

legfontosabbnak értékelt két item a szakmai tevékenység színvonalának fejlesztése

(4,09), illetve a működési feltételek biztosítása (4,06). A harmadik helyre a szakmai

tevékenységek biztosítása (4,04), negyedik-ötödik feltételként pedig a szervezet

eszközellátottságának fejlesztése (4,00), illetve a támogatók létszámának növelése

(4,00)  került. Ez az öt fontosság érték gyakorlatilag azonosnak tekinthető.

A kontrol l mintán belül külön is megvizsgáltuk az elmúlt öt évben

pályázatot/pályázatokat készítő szervezetekre vonatkozó adatokat. Ezek az adatok

nem mutatnak az eddigiektől eltérő tendenciákat az egyes tényezők fontossága

sorrendjének megítélését illetően, a tényezők fontossága mértékének megítélését

illetően azonban igen. A pályázatokat készítő szervezetek minden egyes tényezőt

fontosabbra értékeltek, mint a pályázatokat nem készítő szervezetek.

A további elemzés, illetve az eredmények értelmezhetőségének megkönnyítése

érdekében a fent bemutatott szempontokat részben tartalmi jelentésük, részben

pedig egy főkomponens elemzés által kialakított struktúra alapján – kísérletképpen -

öt dimenzióra bontottuk.4  

Az első dimenzió a kapcsolati tőke elnevezést kapta. Ide azok az elvárások tartoztak,

amelyeket a külső és belső kapcsolatok fejlesztésére, a szervezet ismertségével,

illetve a támogatók növelésével kapcsolatban fogalmazhattak meg a szervezetek.

A második dimenzió a szakmai feltételek címet viseli. Ebben a dimenzióban a

szakmai programok fejlesztéséhez és szinten tartásához kapcsolódó igények

tömörültek.

A harmadik dimenzió a működési feltételek biztosításával és fejlesztésével

kapcsolatos szempontokat integrálta.

A negyedik és az ötödik dimenzióba kizárólag egy-egy tényező került: a

forrásteremtő készségek fejlesztése a know-how elnevezést, a munkatársak

4 A főkomponensek által kialakított dimenziókat kizárólag orientáló jelleggel vettük figyelembe, az
elemzéshez nem a kialakított faktorszkórokat használtuk fel. Az egyes kategóriákat - a könnyebb
értelmezhetőség és azok más kérdésekre való adaptálása miatt - a csoportalkotó tényezők
főátlagával jellemeztük.
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foglalkoztatása pedig a humán erőforrás megnevezést kapta.

38. táblázat: A pályázatokkal szemben megfogalmazott elvárások csoportosítása (átlagok)

Szempontok Dimenziók
1 2 3 4 5

munkatársakat tudjanak foglalkoztatni     2,94

biztosítani tudják a szakmai tevékenységeiket  4,18    

biztosítani tudják a működési költségeiket   4,26   

fejleszteni tudják a forrásteremtő képességeiket    3,64  

fejleszteni tudják a szakmai tevékenységük színvonalát  4,20    

szélesíteni tudják a szakmai tevékenységek körét  3,85    

fejleszteni tudják a szervezetük eszközellátottságát, felszereltségét   4,14   

javítani tudják a szervezetük tagjaival való kapcsolattartás feltételeit 3,63     

javítani tudják a szervezetük kapcsolatát célközönség tagjaival 3,86     

javítani tudják a szervezet ismertségét 3,91     

bővíteni tudják az együttműködő partnerek körét 3,85     

növelni tudják a támogatók létszámát 4,06     

Összesen: 3,86 4,07 4,20 3,64 2,94
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Az elnyert pályázatok hatásai a sikeres pályázók körében

A pályázati források fontosságát, illetve azoknak a civil szervezetek működése

szempontjából történő megítélését illetően megfogalmazott előfeltevések áttekintését

követően megvizsgáltuk azt is, hogy a sikeresen pályázó szervezetek körében

milyen területeken eredményezett változást a pályázaton/pályázatokon elnyert

támogatás5. A vizsgálatba bevont szervezetek képviselői  ugyancsak az iskolai

osztályzásnak megfelelő módon (ötfokozatú skálával) értékelték a szervezetük

életében/tevékenységében bekövetkezett hatásokat. (Az adatokat a következő

táblázatban adtuk meg.

39. táblázat: Milyen szerepet játszottak a pályázati támogatások az Önök szervezeténél?
(minták szerint)

Szempontok NCA minta Kontroll minta A két minta
együtt 

Munkatársakat tudjanak
foglalkoztatni 2,6712. 2,0212. 2,3412.

Biztosítani tudják szakmai
tevékenységeiket 3,982. 3,631. 3,792.

Biztosítani tudják működési
költségeiket 4,191. 3,532. 3,851.

Fejleszteni tudják forrásteremtő
(pályázatíró) képességeiket 3,1910. 2,7111. 2,9411.

Fejleszteni tudják szakmai
tevékenységük színvonalát 3,784. 3,474. 3,614.

Szélesíteni tudják szakmai
tevékenységük körét 3,487. 3,037. 3,257.

Fejleszteni tudják szervezetük
eszközellátottságát 3,843. 3,503. 3,673.

Javítani tudják szervezetük tagjaival
való kapcsolattartás feltételeit 3,388. 2,939. 3,158.

Javítani tudják szervezetük
kapcsolatát a célközönséggel 3,515. 3,095.-6. 3,305.

Javítani tudják a szervezet
ismertségét 3,496. 3,095.-6. 3,296.

Bővíteni tudják az Önökkel
együttműködő partnerek körét 3,279. 2,958. 3,119.

Növelni tudják támogatóik létszámát 3,1211. 2,9210. 3,0210.

Elsőként az NCA mintába tartozó szervezetek adatait tekintve megállapítható, hogy

az elnyert pályázati támogatások legmagasabbra értékelt „eredménye” a működési

költségek fedezésének biztosítása, az ehhez nyújtott segítség (4,19-es érték az

ötfokozatú skálán) volt. Magas volt, de már 4,0 alatti  a hatások értékelése a szakmai

tevékenységek biztosítása (3,98), a szervezet eszközellátottságának biztosítása

(3,84) és a szakmai tevékenységek színvonalának fejlesztése (3,78) tényezők

5 A hatások vizsgálatára használt kérdéssor szempontjai teljes egészében megegyeztek a várakozások
mérésére szolgáló kérdéssor szempontjaival. A kontroll minta esetében a kérdésre csak azok a
szervezetek válaszoltak, akik az elmúlt öt évben készítettek pályázatokat.
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esetében is. A legalacsonyabbra értékelt hatása az elnyert pályázatoknak a

munkatársak foglalkoztatásának biztosítása terén jelentkezett (2,67 érték a skálán).

A kontroll mintánál az elnyert pályázati támogatás/támogatások hatásait minden

egyes tényező esetében szignifikánsan alacsonyabbra értékeltek a válaszadó

szervezetek az NCA mintába tartozó szervezetekhez képest. A kontroll minta e

kérdés szempontjából releváns szervezeteinek véleménye szerint elsősorban a

szakmai tevékenységek biztosításában volt fontos az elnyert pályázati támogatás, a

„hatás” értéke 3,63 az ötfokozatú skálán. Az elnyert pályázati támogatások második-

harmadik legfontosabb hatása ezen a  mintán belül a működési költségek biztosítása

(3,53) illetve a szervezet eszközellátottságának fejlesztése (3,50) volt. A legkisebb

hatást, csakúgy, mint az NCA minta esetében itt is a munkatársak foglakoztatásával

kapcsolatban regisztráltuk (2,02).

A pályázatokkal kapcsolatos igények, illetve azok megvalósulása

A következő táblázatban a civil szervezetek pályázatokkal kapcsolatos igényeit (a

már elemzett „miért fontosak az elnyerhető támogatások” kérdés), valamint ezeknek

az igényeknek a sikeres pályázat esetén történő teljesülése („miért fontosak a már

elnyert támogatások” kérdés)  közötti „rést” jellemző értékeket jelenítettük meg.

A”rés” (az elemzési módszerre utaló angol szó alapján „gap”) értékét a táblázatban

egy kivonás eredményeként adjuk meg.  A képlet első értéke az elnyert támogatások

egyes itemekre gyakorolt hatásának értéke, amely adatokat az előzőekben

ugyancsak áttekintettünk. A „képlet” második értéke az elnyerhető támogatások

esetében az egyes itemekre gyakorolt feltételezett hatás fontosság-értéke. A

feltételezett (elvárt) és tényleges hatások közötti különbség a teljesülés „rése”,

amelyet a táblázatban vastagon szedve adunk meg. Ha a rés értéke negatív szám,

az azt jelenti, hogy az adott tényezővel kapcsolatban az igények nem teljesültek.

Minél alacsonyabb az érték, a válaszadó szervezetek által elvárt hatások és - a

nyertes pályázatok esetében - e várakozások teljesülése annál közelebb esik

egymáshoz, minél nagyobb a „rés” értéke a várakozások annál kevésbé teljesültek.

A „résre” vonatkozó konkrét adatokat elsőként az NCA mintán tekintjük át. Eszerint

az elnyerhető pályázatok esetében megfogalmazott várakozások az elnyert

pályázatok eredményeként leginkább a szakmai tevékenységek biztosítása, illetve a

működési költségek biztosítása területén teljesültek. A várakozások és azok
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teljesülése közötti rés mindkét tényező esetében -0,48 egység az ötfokozatú skálán.

(A tényezők esetében számított „rés” szerinti sorrendet az értékek mellett felső index

formájában adjuk meg.) A fennmaradó tényezők teljesülésének sorrendje a

következő: a szervezet tagjaival való kapcsolat feltételeinek javítása (a rés -0,55), a

szervezet eszközellátottságának fejlesztése (-0,57), a szakmai tevékenységek

körének szélesítése (-0,58), a szervezet kapcsolatának javítása a célközönséggel 

(-0,62), tevékenységük szakmai színvonalának fejlesztése (-0,62), a szervezet

ismertségének javítása (-0,65), a munkatársak foglalkoztatása (-0,67), a

forrásteremtő képességek fejlesztése (-0,71), az együttműködő partnerek körének

bővítése (-0,76), és végül a szervezet támogatói létszámának bővítése (-1,06). Ez

utóbbi esetben teljesülnek az előzetes igények a legkevésbé.

40. táblázat: A pályázatokkal szemben támasztott igények megvalósulása mintapopulációk
szerint6

Szempontok NCA minta Kontroll minta*
Munkatársakat tudjanak
foglalkoztatni (2,67 - 3,34) = -0,679.. (2,02 - 2,81) = -0,795.

Biztosítani tudják szakmai
tevékenységeiket (3,98 - 4,46) = -0,481.-2. (3,63 - 4,26) = -0,631.

Biztosítani tudják működési
költségeiket (4,19 - 4,67) = -0,481.-2. (3,53 - 4,22) = -0,693.

Fejleszteni tudják forrásteremtő
(pályázatíró) képességeiket (3,19 - 3,90) = -0,7110. (2,71 - 3,70) = -0,9911.

Fejleszteni tudják szakmai
tevékenységük színvonalát (3,78 - 4,40) = -0,626.-7. (3,47 - 4,31) = -0,847.-8.

Szélesíteni tudják szakmai
tevékenységük körét (3,48 - 4,06) = -0,585. (3,03 - 3,87) = -0,847.-8.

Fejleszteni tudják szervezetük
eszközellátottságát (3,84 - 4,41) = -0,574. (3,50 - 4,26) = -0,764.

Javítani tudják szervezetük tagjaival
való kapcsolattartás feltételeit (3,38 - 3,93) = -0,553 (2,93 - 3,59) = -0,662.

Javítani tudják szervezetük
kapcsolatát a célközönséggel (3,51 - 4,13) = -0,626.-7. (3,09 - 3,94) = -0,859.

Javítani tudják a szervezet
ismertségét (3,49 - 4,14) = -0,658. (3,09 - 3,92) = -0,836.

Bővíteni tudják az Önökkel
együttműködő partnerek körét (3,27 - 4,03) = -0,7611. (2,95 - 3,91) = -0,9610.

Növelni tudják támogatóik létszámát (3,12 - 4,18) = -1,0612. (2,92 - 4,18) = -1,2612.

* a kontroll minta esetében csak azoknak a szervezeteknek az adatait vettük
figyelembe, akik az elmúlt öt évben készítettek legalább egy pályázatot

A kontroll minta releváns szervezeteinek adatait tekintve az elnyerhető pályázati

támogatások esetére a várakozások az elnyert pályázati támogatások esetén

leginkább a szakmai tevékenység biztosítása területén teljesül. Az előzetes

várakozások és az azok teljesülését jellemző skála-átlagok közötti különbség, a „rés”

e tényező esetében 0,63 egységnyi az ötfokozatú skálán. A várakozások

6 A táblázatban bemutatott értékek a megvalósulásra adott átlagok, illetve a pályázatokkal szemben
támasztott igények fontosságát jellemző átlagok különbözete.
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teljesülésének további sorrendje a következő: a szervezet tagjaival való

kapcsolattartás feltételeinek javítása (-0,66), a működési költségek biztosítása 

(-0,69), a szervezet eszközellátottságának javítása (-0,76), munkatársak

foglalkoztatása (-0,79), a szervezet ismertségének javítása (-0,83), a tevékenység

szakmai színvonalának fejlesztése (-0,84), a szakmai tevékenység körének

szélesítése (-0,84), a szervezet kapcsolatának javítása a célközönséggel (-0,85), az

együttműködő partnerek körének bővítése (-0,96), a szervezet forrásteremtő

képességének fejlesztése (-0,99) és végül a támogatók létszámának növelése 

(-1,26).

A most vizsgált szempont szerint az NCA és a kontroll minta között két szembetűnő

különbség is mutatkozik. Az egyik különbség akként fogalmazható meg, hogy az

NCA minta szervezetei esetében, feltehetően komolyabb tapasztalataik miatt, az

elnyerhető pályázatok kapcsán megfogalmazott igények és a nyertes pályázatok

esetében ezeknek az igényeknek a teljesülése között nincs akkora eltérés, mint

amekkorát a kontroll minta releváns szervezetei esetében regisztráltunk a vizsgálat

során. A másik eltérés, mint tendencia akként fogalmazható meg, hogy annak

ellenére, hogy a kontroll minta tagjai kevesebbet várnak egy-egy tényező esetében

az elnyerhető pályázatoktól,  ezek az alacsonyabb igények  alacsonyabb szinten

teljesülnek (legalábbis ez a válaszadó szervezetek értékelésének tartalma), mint azt

az NCA minta szervezetei esetében tapasztalhattuk.

A civil szervezetek a Nemzeti Civil Alapprogramról

A Nemzeti Civil Alapprogram civil szektorra gyakorolt hatásának értékelése során a

civil szervezetek NCA-val kapcsolatos ismereteit, ezeknek az ismereteknek a

mélységét vizsgáltuk. Külön is foglalkoztunk a Nemzeti Civil Alapprogram

működtetésében való esetleges részvételükkel. 

A Nemzeti Civil Alapprogram ismertsége

A Nemzeti Civil Alapprogramról minden négy civil szervezetből három már

valamilyen mélységű, részletességű ismerettel rendelkezik.  Az NCA ismertsége a

két mintán belül eltérő. Az NCA mintába tartozó szervezetek esetében

(értelemszerűen) gyakorlatilag teljeskörű, a kontroll minta esetében pedig közel

kétharmados. (A kontroll mintán belül a szervezetek 60,4%-a hallott már a Nemzeti
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Civil Alapprogramról. Lásd a következő táblázat adatait.)  

41. táblázat: Hallottak Önök már az NCA-ról? (minták szerint)

NCA ismertsége NCA minta* Kontroll
minta** Összesen

korábban már spontán módon
említette az NCA-t 90,5% 37,8% 55,3%

igen 9,0% 22,6% 18,1%

nem 0,5% 35,7% 24,0%

Nt/Nv - 4,0% 2,6%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0%

*n=400, **n=805

Az NCA ismertségét a szóba jöhető háttérváltozók közül csupán a vizsgált

szervezetek székelye differenciálta statisztikai szempontból is releváns módon. (Az

adatok értékelését kizárólag a kontroll mintában végeztük el, hiszen az NCA minta

tagjai kivétel nélkül ismerik az NCA-t.) A következő táblázat adataiból látszik, hogy a

kontroll mintába került budapesti székhelyű szervezetek körében relatíve a

legkevésbé ismert, míg a községi szervezetek körében a relatíve legismertebb a

Nemzeti Civil Alapprogram. Előbbi szervezetek valamivel több mint fele, utóbbiak

közel háromnegyede hallott már erről a programról.

42. táblázat: Hallottak már a Nemzeti Civil Alapprogramról? - A válaszadó szervezetek
székhelye szerint

 Budapest megyeszékhely város község

NCA minta - - - -

Kontroll minta 55,1% 64,3% 64,6% 71,4%

Azoknak a szervezeteknek a képviselői számára, melynek képviselői már hallottak a

Nemzeti Civil Alapprogramról, további, az ismeretek mélységét mérő kérdéseket

tettünk fel. (Ezek a kérdések a két mintán belül 884 szervezetet érintettek.)

Az NCA meghatározása

Hogy a civil szervezetek ismeretei szerint mi is az a Nemzeti Civil Alap, három

meghatározást tartalmazó zárt kérdést tettünk fel. Ezek a meghatározások a

következők voltak:
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1. Az NCA maga is civil szervezet, amely pénzalapot képez más szervezetek

számára.

2. Az NCA egy olyan, a költségvetésből származó pénzalap, melynek

elosztásáról képviselők útján civil szervezetek döntenek.

3. Az NCA egy olyan állami szervezet, amelyet a civilek támogatására hoztak

létrejötte.

A kérdés szempontjából releváns szervezetek képviselői a következő táblázatban

látható adatoknak megfelelő eloszlásban választottak az NCA-meghatározások

között.  

Az NCA mintába  tartozó szervezetek fele (53,5%) választotta azt a meghatározást,

amely helyesen írja le, hogy mi is a Nemzeti Civil Alapprogram. A kontroll minta

esetében a pontos definíciót választók aránya ennél valamivel alacsonyabb (45,5%)

volt. A két minta között ebben a kérdésben mutatkozó különbség azonban statisztikai

értelemben nem különbség, az eltérések nem szignifikánsak. Nem befolyásolja az

NCA mibenlétének meghatározását tartalmazó definíciók közötti választást a

szervezeteket jellemző egyetlen háttérváltozó sem.

43. táblázat: Hogyan definiálná az NCA-t? (minták szerint)

 Meghatározás NCA minta Kontroll minta Összesen

1. definíció 15,1% 16,5% 15,8%

2. definíció 53,5% 45,5% 49,1%

3. definíció 28,6% 30,0% 29,4%

Egyéb 0,8% 1,0% 0,9%

Nt/Nv 2,1% 7,0% 4,8%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*n=398, **n=486

A civil szféra támogatására fordítható összeg a 2010. évben az NCA-nál

Az NCA-val kapcsolatos általános ismeretek vizsgálata során arra is kitértünk, hogy

a szervezetek tisztában vannak-e azzal, hogy mekkora forrással gazdálkodik az NCA

2010-ben. A válaszokat egy és tízmilliárd forint között lehetett megadni.  Az NCA

mintába tartozó civilek majdnem háromötöde (58,5%) válaszolt a feltett kérdésre,
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ezzel szemben a kontrollcsoport tagjai közt már azok voltak többségben (60,1%),

akik nem tudtak a kérdésre felelni.

44. táblázat: Ismeretei szerint az NCA mekkora forrással gazdálkodhat 2010-ben? (minták
szerint)

Költségvetés NCA minta* Kontroll
minta** Együtt

nem válaszolt 41,5% 60,1% 51,7%

válaszolt 58,5% 39,9% 48,3%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

* n=398, **n=486

Azok a szervezetek, amelyek érdemben válaszoltak a kérdésre – mind  a két minta

esetében – átlagosan hat milliárd forintra becsülték az NCA 2010-es költségvetését.

A vizsgált civil szervezetek – ugyancsak függetlenül attól, hogy melyik mintába

tartoztak, – egyformán ítélték meg a támogatás civil társadalomra gyakorolt

hatásának jelentőségét is. Az adatok szerint a megkérdezett civil szervezetek

többsége (82,1%) jelentősnek, illetve nagyon jelentősnek tartja az NCA által nyújtott

támogatásokat a civil szféra részére.

45. táblázat: Ez az összeg véleménye szerint a magyarországi civil szervezetek támogatása
szempontjából…(minták szerint)

 NCA minta* Kontroll
minta** Együtt

nagyon jelentős 23,4% 18,6% 21,2%

jelentős 61,5% 60,3% 60,9%

kevéssé jelentős 13,0% 19,1% 15,8%

egyáltalán nem jelentős 2,2% 2,1% 2,1%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*n=231, **n=194

Az NCA-ra vonatkozó ismeretek szubjektív megítélése

Azok a szervezetek, amelyek hallottak már a Nemzeti Civil Alapprogramról, a

programról való ismereteiket közepesre, illetve annál valamivel jobbra értékelték. (Az

ismeretek „önértékelése” az iskolai osztályozás analógiájára épülő ötfokozatú skálán

történt. Az ötös jelentette azt, hogy a válaszadó az NCA-t nagyon jól ismeri, az egyes

pedig azt, hogy egyáltalán nem ismeri. Az ismeretek önértékelését jellemző átlagokat
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lásd a következő táblázatban.)

46. táblázat: Mennyire ismeri az NCA… (minták szerint)

Témakör NCA csoport Kontroll
csoport Együtt

céljait? 4,07 3,16 3,57

felépítését? 3,69 2,72 3,16

pályáztatási mechanizmusát? 4,22 3,15 3,64

* n=398, **n=486

A két minta adatait együtt kezelve megállapíthatjuk, hogy a civil szervezetek előtt a

legkevésbé az NCA felépítése ismert. (Az ismereteket a már hivatkozott skálán a

válaszadók 3,16-ra, vagyis közepesre értékelték.) E területnél valamivel ismertebbek

az NCA céljai, illetve az NCA pályáztatási mechanizmusa. A két minta adatait együtt

kezelve előbbi értékelése 3,57, utóbbié 3,64.

Az NCA mintába tartozó, e kérdés szempontjából releváns válaszadók  adatai arra

utalnak, hogy ebben a célcsoportban a szervezetek relatíve jobban tájékozottak az

NCA-ról, mint a kontroll minta szervezeteinek képviselői. Az NCA minta szervezetei

saját megítélésük szerint  leginkább  a pályáztatási rendszert ismerik, ezeknek az

ismereteknek a mértékét 4,22-re „osztályozták”. Az NCA céljaival kapcsolatos

tájékozottságukat ugyancsak jó szintűre értékelték (4,07), Az Alapprogram

felépítésére vonatkozó ismereteik mértéke a közepes és a jó szint között alakult (az

érték 3,69).

A kontroll minta esetében a releváns szervezetek képviselői tájékozottságuk

mértékét szignifikánsan kedvezőtlenebbnek minősítették, mint azt az NCA minta

esetében tapasztaltuk. A minta releváns szervezetei az NCA céljait (3,16) és

pályáztatási mechanizmusát (3,15) illetően a közepesnél valamivel jobbra, míg az

NCA felépítésével kapcsolatos tudásukat a közepesnél alacsonyabbra (2,72)

értékelték.

Az NCA-ra vonatkozó most vizsgált ismereteket tekintve a mintákba választott

szervezetek közhasznúsági minősítése, illetve székhelye mutat statisztikailag is

igazolható differenciáló hatást. A kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező

szervezetek szignifikánsan kedvezőbben ítélik meg az NCA-val kapcsolatban most

vizsgált ismereteiket, mint a közhasznú szervezetek. Önminősítés szerint a
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leginkább hiányos ismeretekkel a közhasznú minősítéssel nem rendelkező

szervezetek képviselői rendelkeztek az NCA céljait, pályáztatási mechanizmusát és

felépítését illetően. A szervezetek székhelyét tekintve a leginkább tájékozottnak a

megyeszékhelyeken székhellyel rendelkező szervezetek értékelték önmagukat.

Budapesti és nem megyeszékhely városokban tevékenykedő szervezetek az

ismereteiket ennél alacsonyabbra értékelték. Legkevésbé a községekben székhellyel

rendelkező szervezetek tartják önmagukat tájékozottnak a most vizsgált kérdések

tekintetében.

Az ismeretek forrásai

A civil szervezetek NCA-val kapcsolatos ismereteinek forrásait illetően számottevő

eltérés mutatkozik a két vizsgált minta között. Az NCA mintába tartozó szervezetek

90,5%-a magától az NCA-tól szerzi az Alapprogrammal kapcsolatos ismereteit, ezzel

szemben a kontroll minta releváns szervezeteinek „csak” a 64,6%-a tájékozódik „első

kézből”. Az NCA minta szervezetei számára a második legfontosabb információs

forrásként a korábbi pályázati tapasztalataik szolgáltak. A kontroll mintát tekintve

ilyen jellegű forrásokkal csak a szervezetek 36,6%-ánál találkoztunk. A következő

táblázatban az is látható, hogy a tömegkommunikációs eszközöket, a civil

kapcsolatokat, és az internetet a két minta releváns szervezetei azonos arányban

használják.

47. táblázat: Honnan szerzi ismereteit az NCA-ról? (az igen válaszok százalékában minták
szerint)

Az információ forrása NCA minta* Kontroll
minta* Együtt

magától az NCA-tól 90,5% (1.) 64,6% (1.) 76,2%

korábbi pályázati
tapasztalatokhoz kapcsolódva 70,4% (2.) 36,6% 51,8%

az internetről 59,5% (3.) 56,6% (2.) 57,9%

az ESZA-tól 57,5% 28,8% 41,7%

személyes kapcsolatok által 44,5% 31,7% 37,4%

más civil szervezetektől 43,7% 40,9% (3.) 42,2%

tömegkommunikációs
eszközökből 36,2% 39,1% 37,8%

* n=398, **n=486
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Részvétel az NCA rendszerének jelöltállítási tevékenységében 2005-2009
között

Azon szervezetek esetében, akik hallottak már az NCA létezéséről, néhány

kérdésben azt vizsgáltuk, hogy az NCA-hoz fűzi e ezeket a szervezeteket a pályázati

rendszertől független kapcsolat.  E kapcsolat vizsgálatát  három szinten végeztük el:

a jelöltállítási rendszerben, az elektori rendszerben illetve a kollégiumok munkájában

való részvétel szintjein.

Részvétel a jelöltállítási rendszerben

Az NCA civil jelöltállítási rendszerében való részvétel adatai alapján egyértelmű

különbségek vannak a két minta között. (Lásd a következő táblázat adatait.)

48. táblázat: A civil szervezetek aktivitása az NCA jelöltállítási rendszerében (minták szerint)

Aktivitás NCA minta* Kontroll
minta** Együtt

Nem hallott erről a rendszerről 8,5% 30,0% 20,4%

Nem fordult elő 49,5% 53,5% 51,7%

Igen egyszer 16,1% 7,6% 11,4%

Igen többször is 21,6% 6,0% 13,0%

Jelentkeztek, de nem regisztrálták őket 2,5% 0,6% 1,5%

Nt/Nv 1,8 2,3% 2,0%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*n=398, **n=486

Az első lényeges különbség, hogy a kontroll minta e kérdés megválaszolása

szempontjából releváns szervezeteinek 30%-a nem is hallott az NCA civil jelöltállítási

rendszeréről. Ez az arány az NCA mintába tartozó szervezetek körében mindössze

8,5%.

Az Alapprogram jelöltállítási rendszerében az NCA mintába tartozó szervezetek több

mint harmada (37,7%-a) egy vagy több alkalommal részt is vett. Ugyanez az arány a

kontroll minta e kérdés szempontjából releváns szervezetei esetében mindössze

13,6%. Az eredmények arra utalnak, hogy az NCA mintába került szervezetek jóval

aktívabban vesznek részt (vagy legalábbis kísérletet tesznek erre) az NCA

működésében, mint a kontroll minta szervezetei. (Azon szervezetek aránya, akik
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tudnak a civil jelöltállítási rendszerről, de meg sem kísérelték a bekapcsolódást, a

mintákon belül nagyjából azonos: az NCA minta esetében a mintán belül arányuk

49,5%, ugyanez az arány a kontroll minta esetében 53,3% volt.)

A civil szervezetek szervezeti formája és a civil jelöltállítási rendszerben való

részvétel szoros összefüggést mutat, melynek tendenciája a következő: az „egyéb”

szervezeti formában tevékenykedő civil szervezetek között a legmagasabb a

jelöltállítási rendszerben részt vevő szervezetek relatív súlya – 37,7%. Az egyesületi

formában tevékenykedő szervezetek körében ugyanez az arány 28,6%, míg az

alapítványok esetében csupán 16,9%. Az egyes szervezeti formák között e

kérdésben mutatkozó különbségek statisztikailag is szignifikánsak.

A mintákba került civil szervezeteket közhasznúsági besorolásuk szerint vizsgálva

megállapíthatjuk, hogy a kiemelten közhasznú szervezetek 41,5%-a volt résztvevője

a civil jelöltállítási rendszernek. Ez nagyon magas arány, különösen ha figyelembe

vesszük, hogy e szervezetek mintákon belüli súlya mindössze 11%.) A közhasznú

szervezetek 23,8%-a, a közhasznúsági  besorolással nem rendelkező

szervezeteknek pedig csupán 17,0%-a vett rész egy vagy több alkalommal ebben a

rendszerben. (A most bemutatott adatok közötti különbségek statisztikai értelemben

is szignifikáns különbségeket jelenítenek meg.)

Részvétel az elektor állítási rendszerben

A vizsgálatba bevont szervezetektől arra vonatkozóan is kértünk információkat, hogy

az elmúlt öt évben képviselőik elektorként részt vettek-e a jelöltállítás rendszerében.

Az adatokból kitűnik, hogy az NCA mintához tartozó, és e kérdés szempontjából

releváns  szervezetek (357 szervezet) egyharmada (32,8%) egy vagy több

alkalommal elektorként is részt vett a civil jelöltállítási rendszerben. Ugyanez az adat

a kontroll minta releváns szervezetei esetében (330 szervezet) mindössze 12,2%-ot

jelent. (Lásd erről a következő táblázat adatait.) 

Az elektori rendszerben a legnagyobb valószínűséggel az „egyéb” szervezeti

formában tevékenykedő civil szervezeteknek van esélye bekerülni. Az ebben a

formában tevékenykedő szervezetek 40,5%-a egy vagy több alkalommal volt már

elektor a jelöltállítási rendszerben. (E szervezetek mintákon belüli együttes súlya

6,8%-ot jelent.) Az egyesületi formában tevékenykedő szervezetek 26,1%-a, az

alapítványok 16,1%-a vett részt egy vagy több alkalommal elektorként a jelöltállítási
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rendszerben.

49. táblázat: A civil szervezetek aktivitása az elektori rendszerben (minták szerint)

Aktivitás NCA minta Kontroll minta Együtt

Nem fordult elő 65,3% 84,2% 74,4%

Egyszer 15,7% 6,1% 11,1%

Többször 17,1% 6,1% 11,8%

Nt/Nv 2,0% 3,6% 2,8%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*n=357, **n=330

A szervezetek közhasznúsági besorolását tekintve, a kiemelkedően közhasznú

szervezetek kétötöde (39,8%), a közhasznú szervezetek ötöde (21,1%), míg a

közhasznúsági minősítéssel nem rendelkező civil szervezetek 15,5%-a volt már

legalább egy alkalommal elektor.

Részvétel az NCA kollégiumainak tevékenységében

A vizsgálatba bevont 1205 civil szervezet képviselői közül 26 egy alkalommal, 28

több alkalommal is részt vett már a Nemzeti Civil alapprogram valamelyik

kollégiumának munkájában. AZ NCA mintába bekerült szervezetek képviselői közül

kettő jelenleg is valamelyik kollégium tagja. Ezek a számok olyan alacsonyak, hogy

elemzésük nem lehetséges. A kérdés egészére vonatkozó adatokat a következő

táblázat tartalmazza.

50. táblázat:Előfordult, hogy az Önök szervezetének képviselője 2005-2009 között részt vett
az NCA valamelyik kollégiumának munkájában? (minták szerint)

Aktivitás NCA minta Kontroll minta Összesen

Nem fordult elő 88,0% 90,3%* 89,1%

Egyszer 4,8% 2,7% 3,8%

Többször 4,5% 3,6% 4,1%

Jelenleg is részt vesz 0,6% 0,0% 0,3%

Nt/Nv 2,2% 3,3% 2,7%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*n=357, **n=330
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A vizsgálatba bevont szervezetek véleménye az NCA civil jelöltállítási
rendszeréről

A kutatás során az NCA jelöltállítási rendszerének az Alapprogram működésére egy

konkrét dimenzióban gyakorolt hatásáról is kérdeztük a mintákba került szervezetek

képviselőit. Az NCA mintába tartozó szervezetek 74,2%-a vélte úgy, hogy  a civil

jelöltállítási rendszer garantálja azt, hogy az NCA forrásainak elosztása a civil

szervezetek kezében legyen. Ezzel kifejezetten ellentétes választ adott e minta

szervezeteinek 11,8%-a, akik szerint a jelöltállítási rendszer nem garancia a

forráselosztás civil kontrolljára. Ebben a mintában a megkérdezettek 14%-a nem

tudott, vagy nem kívánt állást foglalni a kérdésben. 

A kontroll mintába tartozó szervezetek már alacsonyabb arányban (64,5%) vélték

azt, hogy a jelöltállítási rendszer garanciát jelent arra, hogy az NCA forrásainak

elosztása civil kézben legyen, míg 10,6%-uk megítélése szerint a jelöltállítási

rendszer nem biztosítja a forráselosztások civil felügyeletét. A válaszadók

egynegyede nem tudott, vagy nem akart válaszolni erre a kérdésre. (A konkrét

adatokat a következő táblázat tartalmazza. A két minta e kérdésben regisztrálható

adatai közötti különbségek statisztikai értelemben nem szignifikánsak.

51. táblázat: A jelöltállítási rendszer, mint garancia az NCA forrásainak civilek általi
elosztására (minták szerint)

Garancia NCA minta Kontroll minta Együtt

Garantálja 74,2% 64,5% 69,6%

Nem garantálja 11,8% 10,6% 11,2%

Nt/Nv 14,0% 24,8% 19,2%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*n=357, **n=330

A válaszadók azon csoportjaitól, akik megítélése szerint az NCA civil jelöltállítási

rendszere nem garantálja, hogy az Alapprogram forrásainak elosztása civl

szervezetek kezében legyen, indoklást kértünk – miért gondolják ezt így. Az indoklás

megfogalmazása nyitott kérdés keretei között történt. A válaszok (említésszámot

adunk meg) a következők voltak:

gyenge a jelöltállítási rendszer 5 említés 
komplikált a jelöltállítási rendszer 4 említés 
erős a politikai befolyás 10 említés 
jelen van a politikai korrupció 16 említés
a lobbizás negatív hatásai 12 említés 
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Részvétel a Nemzeti Civil Alapprogram rendezvényein

Az NCA tevékenységéről, a pályázati lehetőségekről, a pályázatkészítés szabályairól

stb. való tájékozódás eszköze lehet az Alapprogram rendezvényein való részvétel. A

Nemzeti Civil Alapprogram rendezvényein az NCA minta szervezeteinek közel

egyharmada (31,7%), a kontroll minta szervezeteinek kétharmada (66,7%) egy

alkalommal sem vett még részt. Ennek megfelelően az NCA mintához tartozó civil

szervezetek 67,6%-a, a kontroll minta szervezeteinek csak kevesebb mint

egyharmada (30,0%) vett részt az elmúlt öt évben az NCA által szervezett valamilyen

rendezvényen, tájékoztató megbeszélésen, vagy értekezleten egy vagy több

alkalommal. (Lásd a következő táblázat adatait.)

52. táblázat:A civil szervezetek részvétele NCA rendezvényeken – a minták szerint

Aktivitás NCA minta* Kontroll minta** Összesen

Nem fordult elő 31,7% 66,7% 50,9%

Egyszer 17,6% 11,5% 14,3%

Többször 50,0% 18,5% 32,7%

Nt/Nv 0,8% 3,3% 2,1%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

* n = 398, ** n = 486

A civil szervezetek szervezeti formája a kontroll minta szervezetei esetében mutat

összefüggést az NCA rendezvényeken való részvétellel. Az NCA minta szervezetei

esetében ilyen összefüggés nem mutatható ki. A kontroll minta szervezetei közül

legmagasabb gyakorisággal (50%) az „egyéb” formában működő civil szervezetek

vettek részt egy vagy több alkalommal az NCA valamelyik rendezvényén. Az

egyesületi formában tevékenykedő szervezetek esetében ez az arány 37%, míg az

alapítványok esetében mindössze 23%.

A közhasznúsági besorolás mind a két minta esetében hasonló tendenciát mutat a

most vizsgált kérdést illetően. A kiemelten közhasznú szervezetek szignifikánsan

magasabb arányban látogatták az NCA rendezvényeit, mint a közhasznú

szervezetek képviselői. A közhasznú szervezetek illetve a közhasznú minősítéssel

nem rendelkező szervezetek képviselői mintánként azonos arányban vettek részt

ezeken a rendezvényeken. (A konkrét gyakoriságokat az egyes cellák alacsony

elemszámai miatt nem adjuk meg.)
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Az NCA pályázatairól szerzett ismeretek forrásai

Az NCA szervezetével kapcsolatos tájékozottság vizsgálata mellett – annak a hazai

civil szervezetek működése szempontjából lényeges „szolgáltatását”, azaz – az NCA

pályáztatási rendszerének ismertségét is értékeltük. Az NCA mintába került

szervezetek gyakorlatilag teljes köre (98,0%) figyelemmel szokta kísérni az NCA által

meghirdetett pályázatokat. A kontroll minta szervezetei körében ugyanez az arány

lényegesen alacsonyabb, 62,5%. (Lásd erről a következő táblázat adatait.)

53. táblázat: Figyelemmel szokták kísérni az NCA által kiírt pályázatokat? (mintapopulációk
szerint)

 NCA minta* Kontroll
minta** Együtt

igen 98,0% 62,5% 77,9%

nem 2,0% 37,5% 21,3%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*n=397, **n=480

Az NCA pályázataira vonatkozó további elemzések csak azokra a szervezetekre

vonatkoznak, amelyek figyelemmel kísérik az NCA által kiírt pályázatokat.  (Ez a

„megszorítás” azt eredményezte, hogy az NCA mintába tartozó szervezetből 389-re,

a kontroll minta szervezetei közül 300-ra vonatkozik a következő elemzésrész.)

Az NCA pályázatairól szerzett ismeretek elemzése során vizsgáltuk, hogy a civil

szervezetek milyen forrásokból tájékozódnak az NCA által meghirdetett

pályázatokról. A válaszadók előre felsorolt tájékozódási források közül jelölhették

meg az általuk használtakat. A pályázatokkal kapcsolatos információkról való

tájékozódási szokások jelentősen eltérnek a két mintát összehasonlítva.  A lényeges

különbségeket – négy forrásra vonatkozóan – a következő táblázatban kiemelten

jelenítettük meg. Az NCA minta  szervezetei elsősorban személyes kapcsolatokra,

korábbi pályázati tapasztalataikra támaszkodva, az NCA-tól, és az ESZA-tól nagyobb

arányban szereznek információkat a meghirdetett pályázatokról, mint a kontroll minta

szervezetei. 

A három legfontosabb tájékozódási forrást az NCA minta szervezetei számára maga

az NCA, az ESZA, és az internet jelenti. A kontroll mintába tartozó releváns

szervezetek  első helyen szintén az NCA-t említették tájékozódási forrásként, a

második és harmadik helyen azonban felcserélődnek a hírforrások az NCA minta
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tájékozódási forrásaihoz képest. Ez azt jelenti, hogy a kontroll minta szervezetei

számára az internet a második a leggyakrabban használt tájékozódási forrás, és

harmadik helyen szerepel a pályázati figyelők.

54. táblázat: Honnan tájékozódnak az NCA által kiírt pályázatokról? (Igen válaszok aránya
minta szerint)

Az információ forrása NCA minta Kontroll minta

tömegkommunikációs eszközökből 33,4% 34,7%

személyes kapcsolatok segítségével 37,8% 29,3%

pályázati tapasztalatokhoz kapcsolódva 51,9% 44,3%

más civil szervezetektől 37,5% 36,3%

magától az NCA-tól 86,4% (1.) 80,3% (1.)

az internetről 61,2% (3.) 62,7% (2.)

az ESZA-tól 62,0% (2.) 44,7% 

pályázati figyelőkből 53,2% 49,0% (3.)

Az NCA pályázati kiírásairól alkotott vélemények

A kutatásban a civil szervezeteknek a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati

rendszeréről alkotott véleményét is értékeltük. A kérdezettek részben nyitott

kérdésekre adott válaszaikkal, részben pedig az általunk felsorolt tényezőkkel

kapcsolatban nyilvánítottak véleményt  a szakmai és a működési pályázatokról. A

zárt kérdéseknél a válaszadók ötfokozatú skálán értékelték a felsorolt tényezőket,

ahol az egyes jelentése az volt, hogy egyáltalán nem elégedettek az adott

szemponttal, és az ötösé, hogy teljes mértékben elégedettek azzal.

Szakmai pályázatok

Elsőként a szakmai pályázatokkal kapcsolatos véleményeket tekintjük át. Az adatok

szerint az NCA minta szervezetei legkevésbé a szakmai pályázatokon elnyerhető

összeg nagyságával, illetve a pályázatok formai követelményeivel elégedettek. Az e

két tényezőre adott válaszok alapján számított átlagérték 3,21 és 3,49 volt. A

pályázatok szakmai követelményeivel és azok céljaival már valamivel

elégedettebbek e minta szervezetei, az előbbieknél 3,78-as, az utóbbiaknál 3,83-as

átlagértéket regisztráltunk. 
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A kontroll minta  releváns szervezetei ugyancsak az elnyerhető pályázati források

nagyságával (3,24), és a benyújtandó pályázatok formai követelményeivel (3,27)

elégedettek a legkevésbé. Az NCA mintacsoporthoz hasonlóan a szakmai

követelményeket, továbbá a pályázatok céljait viszonylag kedvezően értékelik. 

A két minta eredményei között szignifikáns eltérést két esetben, nevezetesen a

pályázatok formai, és szakmai követelményrendszerénél kaptunk. Mindkét esetben

az NCA mintában lévő civilek fogalmaztak meg kedvezőbb véleményt, ez az eltérés

azonban a szempontok célcsoportonkénti súlyát nem érintette.

55. táblázat: Mi a véleménye az NCA által kiírt szakmai pályázatokról? (minták szerint)

Témakör NCA csoport Kontroll csoport Együtt
a szakmai pályázatok
céljaival 3,83 3,71 3,78

az elnyerhető összeg
nagyságával 3,21 3,24 3,22

a pályázatok formai
követelményeivel 3,49 3,27 3,40

a pályázatok szakmai
követelményeivel 3,78 3,59 3,70

A fentieket összegezve megállapíthatjuk, hogy az általunk vizsgált dimenziók

egyikében sem fogalmaztak meg a válaszadók különösebben pozitív véleményeket.

Ugyanakkor az is jól látszik, hogy a pályázatok szakmai részével (a célokkal, a

követelményekkel) relatíve elégedettek a civilek, az alacsonyabb elégedettségi

mutatókat főleg a pályáztatás technikai feltételeivel kapcsolatban regisztráltuk.

A szakmai pályázatokkal kapcsolatban felmerülő igények

A civil szervezetek jelenlegi pályázatok kiírásáról alkotott véleményének értékelése

mellett a pályázatokkal szemben megfogalmazott igényeit is vizsgáltuk. 

A Nemzeti Civil Alapprogram szakmai pályázatainak kiírását a szervezetek

elsősorban (az említések több, mint egynegyedében) átláthatóbbá, egyszerűbbé,

könnyebbé tennék. Hasonló arányú a „nem tudom”-mal válaszolók aránya, ami a

bizonytalanság mellett arra is utalhat, hogy a megkérdezett és tapasztalatokkal

rendelkező civil szervezetek nem igazán tudnak érdemi változtatási javaslatot

megfogalmazni a jelenlegi gyakorlat helyett. A válaszok több mint egyötöde arra

vonatkozott, hogy semmit sem kellene változtatni, azaz a jelenlegi rendszer

megfelelő a számukra. A további javaslatok már 10% alatti gyakorisággal
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fogalmazódtak meg. Ezek a javaslatok a következők voltak: több pályázati lehetőség

és téma kiírása, a pályázati feltételek enyhítése (valamint több segítségnyújtás,

gyorsabb elbírálás, pénzutalás) és nagyobb támogatás, azaz több pénz nyerési

lehetősége. Néhány említésben az is megjelent, hogy a pályázatok szakmai és

pénzügyi elszámolását szigorítani kellene.

A két minta adatait külön vizsgálva megállapíthatjuk, hogy nincsenek lényeges

eltérések közöttük a szakmai pályázatok kiírásának változtatására vonatkozó

javaslatokban. A kontroll minta szervezetei között magasabb a „nem tudom”-mal

válaszolók aránya, mint az NCA minta esetében, amely a kevesebb pályázati

tapasztalatból is adódhat (emlékeztetőül: a kérdésre csak azok válaszolhattak, akik

már pályáztak a korábbi években az NCA-nál, de e kutatás adatai szerint az

elkészített pályázatok átlagos száma kevesebb volt a kontroll csoportnál, mint az

NCA mintánál). 

56. táblázat: Mit változtatna az NCA szakmai pályázatain? (az említések arányában, minták
szerint)

Említések NCA
minta*

Kontroll
minta** Összesen

átláthatóbb, egyszerűbb, elérhetőbb
pályázatok 27,1% 25,8% 26,5%

nem tudja, nem válaszolt 22,4% 22,7% 25,4%

semmit sem 22,4% 29,5% 22,5%

több lehetőség, téma kiírása 10,3% 8,9% 9,7%

a feltételek enyhítése 5,8% 8,3% 6,9%

nagyobb támogatás (több pénz) 7,0% 2,1% 4,9%

egyéb 3,3% 1,5% 2,5%

a feltételek szigorítása 1,6% 1,2% 1,5%

Összesen: 100% 100,0% 100,0%

*n=428, **n=326, Érdemi válaszok száma: 562

Működési pályázatok

A szakmai pályázatok értékeléséhez hasonlóan a működési pályázatokkal

kapcsolatos véleményeket is elemeztük.

Az NCA minta szervezetei a működési pályázatok formai követelményeivel

alapvetően elégedettek voltak. A válaszok alapján azt is megállapíthatjuk, hogy a
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megpályázható források mértékével és a támogathatóság feltételrendszerével már

jóval kevésbé voltak elégedettek a szervezetek. Az elégedettséget mérő ötfokozatú

skálán számított értékek esetükben 3,40 és 3,52 volt.

A kontroll minta releváns szervezetei – a szakmai pályázatokhoz hasonlóan –

negatívabb véleményeket fogalmaztak meg, mint az NCA mintába bekerült

szervezetek. Látható, hogy a „megpályázható források mértékével” tényező

kivételével markáns különbségek vannak a két minta között. A relatíve legkedvezőbb

mértékű – közepes – elégedettségi mutatót a kontroll mintánál a pályázatok formai

követelményeinél és a megpályázható források mértékénél regisztráltuk. (Az

adatokat a következő táblázat tartalmazza.)

57. táblázat: Mi a véleménye az NCA által kiírt működési pályázatokról? (mintapopulációk
szerint)

Elégedettségi tényezők NCA minta Kontroll minta Összesen
a megpályázható források mértékével 3,40 (3.) 3,41 (2.) 3,40

a pályázatok formai követelményeivel 3,71 (1.)* 3,43 (1.)* 3,59
a pályázókkal szemben támasztott, támogatha-
tóság mértékét meghatározó  pénzügyi
feltételekkel

3,52 (2.)* 3,29 (3.)* 3,42

A működési pályázatokkal kapcsolatban felmerülő igények

Nyitott kérdésre adott válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy a kutatásba bevont

civil szervezetek közel 30%-a nem változtatna semmit az NCA működési

pályázatainak kiírásán. A szervezetek több mint egyötöde átláthatóbbá,

egyszerűbbé, elérhetőbbé tenné a pályázatokat, és ugyanilyen arányban fordultak

elő a két minta összevont adatain belül a „nem tudom”-mal válaszolók is. Nagyobb

támogatást biztosítana a működési pályázatokra a szervezetek 12%-a, a feltételeket

pedig majd 8%-uk enyhítené.
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58. táblázat: Mit változtatna az NCA működési pályázatain? (említések arányában – minták
szerint)

Említések NCA
minta

Kontroll
mint Együtt

semmit sem 30,0% 28,6% 29,4%

átláthatóbb, egyszerűbb,
elérhetőbb pályázatok 24,2% 21,2% 22,9%

nagyobb támogatás (több pénz) 14,1% 9,8% 12,3%

a feltételek enyhítése 8,2% 7,1% 7,7%

több lehetőség, téma kiírása 3,3% 2,5% 2,9%

a feltételek szigorítása 1,2% 0,3% 0,8%

egyéb 2,6% 0,6% 1,7%

Nem tudja/nem válaszolt 16,4% 29,9% 22,2%

Összesen: 100% 100% 100%

*n=426, **n=325, érdemi válaszok száma: 584

Mintánként vizsgálva a működési pályázatokra adott változtatási javaslatok tartalmát,

lényeges különbségeket – a „nem tudom” választ adókon kívül – a két minta adatai

között nem találunk. A kontroll mintába tartozó szervezetek közel 30%-a nem tudott

érdemi javaslattal élni a változtatást illetően, ez az arány közel kétszerese az NCA

mintába tartozó bizonytalan válaszadók arányához képest. Különbségként

értékelhető, hogy az NCA minta szervezetei valamivel magasabb arányban

említették a „több támogatást” a működési pályázatok esetében, mint a kontroll

csoport tagjai.

A civil szervezetek NCA pályázatokon való részvétele

A korábbiak során már leírtuk a civil szervezetek pályázatírói aktivitásának jellemző

sajátosságait. Az elemzés most következő részében kizárólag az NCA-val

kapcsolatos pályázati aktivitással, valamint az NCA pályázatain való részvétellel

összefüggő adatokkal foglalkozunk.  

Az NCA minta tagjai – értelemszerűen - kivétel nélkül pályáztak már NCA által kiírt

pályázatokra a 2005-2009 közötti időszakban.7 A kontroll mintában található

civileknek azonban csak a fele (49,4%) adott be pályázatot a vizsgált időszakban a

7 A mintavételi eljárás alapján az NCA csoportba tartozó civilek mindegyike adott be már sikeres
pályázatot az NCA-hoz. A „nem”-et  vagy „nem tudom”-ot válaszolók valószínűleg a felkeresett
szervezetek képviselőinek nem megfelelő szintű tájékozottságából adódnak, ezért ezeket a
szervezeteket a továbbiak során nem vizsgáltuk.
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Nemzeti Civil Alapprogramhoz. (Lásd az alábbi táblázat adatait.)

59. táblázat: Pályáztak az NCA valamelyik pályázatán 2005 és 2009 között? (minták  szerint)

NCA minta Kontroll minta Összesen
igen 96,5% 49,4% 70,6%

nem 2,8% 46,9% 27,0%

Nt/Nv 0,8% 3,7% 2,4%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*n=398, **n=486

A pályázói passzivitás okai

A Nemzeti Civil Alapprogramnál nem pályázó – értelemszerűen a kontroll mintába

tartozó - civil szervezetek kétötöde (39,6%) azért nem pályázott, mert nem értesült

az e szervezet által kiírt pályázatokról. 

Azok a szervezetek, amelyek tudtak az NCA pályázati kiírásairól, úgy nyilatkoztak,

hogy távolmaradásuk legfőbb oka az volt, hogy nem rendelkeztek a pályázat

elkészítéséhez szükséges humán erőforrással – ezt a válaszlehetőséget a kontroll

minta szervezeteinek majd háromötöde (57,4%) jelölte meg. A passzivitás okait

rangsorolva második helyen a pályázatok elkészítésének bonyolultsága „tehető

felelőssé”, amelyre a kutatásban részt vevő szervezetek majdnem fele (45,6%)

hivatkozott. A pályázat megírását „akadályozó” érvek között a válaszadó szervezetek

közel kétötöde (38,5%) említette a szervezet profiljába illő pályázati témák, valamint

a pályázatíráshoz szükséges szakértelem, know-how hiányát is. A következő

táblázatban szereplő válaszok alapján láthatjuk azt is, hogy a legkevésbé a pályázati

források összege indokolta a pályázatoktól való távolmaradást. A túl magas, illetve a

túl alacsony mértékű támogatások valamivel több mint a civilek egytizedének

jelentett problémát.
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60. táblázat: Miért nem pályáztak NCA támogatásokra?

A távolmaradás okai
Elemszám Igen válaszok aránya

nincs elegendő kapacitásuk/emberük a pályázatok
elkészítéséhez

78 57,4%

a pályázatok elkészítése túl bonyolult 62 45,6%
nem találtak olyan NCA pályázati kiírást, amely a
szervezet tevékenységéhez illene

52 38,5%

nincs meg a szükséges szakértelem az NCA által kiírt
pályázatok elkészítéséhez

47 34,8%

általában kevésnek találták az egyes pályázatok
során megpályázható összegeket

18 13,4%

általában túl magas volt az egyes pályázatok során
megpályázható összeg

14 10,4%

Pályázói aktivitás

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény alapján a pályázati források 66,5%-át a

működési támogatások elosztásáért felelős területi kollégiumok számára kell

biztosítani. A korábbi hatástanulmányok igazolták, hogy a működési támogatások

megítélésekor általában a  „többeknek kevesebbet” elv érvényesül, ami egyrészről

azt jelenti, hogy a forrásokból a pályázók szélesebb köre részesül, másrészről pedig

azt, hogy a pályázati pénzek elaprózódnak.

Az NCA pályázati rendszere lehetővé teszi, hogy a szervezetek működési és vagy

szakmai programokra pályázzanak. A kutatás során megvizsgáltuk, hogy a Nemzeti

Civil Alapprogramhoz pályázó civilek elsősorban melyik típusú támogatást

preferálják, továbbá, hogy melyik esetében érnek el sikereket. 

Az NCA mintába tartozó szervezetek közül szinte minden kérdezett szervezet

(97,4%) pályázott az elmúlt öt év során működési támogatásra. A kontroll minta

szervezeteinek valamivel kisebb hányada adott be működési pályázatot, azonban ez

a ráta is magasnak értékelhető (85,8%). 

61. táblázat: Az elmúlt öt évben pályáztak működési támogatásra?* (minták szerint)

 NCA minta Kontroll minta Összesen

igen 97,4% 85,8% 92,9%

nem 0,8% 10,0% 4,3%

Nt/Nv 1,9% 4,2% 2,7%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0%

*A kérdés csak azokra a szervezetekre vonatkozott, akik 2005 és 2009
között pályáztak az NCA valamelyik programjában
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A szakmai programok támogatását szolgáló pályázatokat vizsgálva már

mérsékeltebb aktivitást regisztráltunk mindkét minta esetében. Az NCA mintát alkotó

szervezetek háromötöde (59,4%),  a kontroll minta szervezeteinek kevesebb mint a

fele (46,2%) pályázott 2005 és 2009 között szakmai programok támogatására. 

62. táblázat: Az elmúlt öt évben pályáztak szakmai programokra?* (minták  szerint)

 NCA minta Kontroll minta Összesen

igen 59,4% 46,2% 54,3%

nem 38,5% 49,2% 42,6%

Nt/Nv 2,1% 4,6% 3,0%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0%

*A kérdés csak azokra a szervezetekre vonatkozott, akik 2005 és 2009
között pályáztak az NCA valamelyik programjában

Vizsgáltuk azt is, hogy azok a civilek, akik az elmúlt évek során adtak be pályázatot a

Nemzeti Civil Alaphoz, hány alkalommal pályáztak. A megkérdezettek válaszait

tartalmazó arányskálából az extrém értékek kizárását követően végeztük el az

értékelést.8 A következő táblázatban a benyújtott pályázatok átlagos számát

mintánként illetve pályázati típusonként jelenítettük meg. A két minta eredményei

alapján megállapíthatjuk, hogy az NCA minta szervezetei több alkalommal pályáztak

szakmai és működési támogatásokra egyaránt, mint a kontroll minta szervezetei. Az

NCA mintába működési támogatásra átlagosan öt alkalommal adták be pályázatukat

a szervezetek, ezzel szemben a kontroll minta szervezetei csak három alkalommal.

Szakmai programokra az NCA minta átlagosan három, a kontroll minta kettő

pályázatot írt az elmúlt öt évben. Az adatok azt is jól illusztrálják, hogy a szakmai

programokra mindkét célcsoport kevesebbszer pályázott, mint működési

támogatásra. 

63. táblázat: Az elmúlt öt évben hány alkalommal pályáztak…(minták  szerint)

Tényezők NCA minta Kontroll minta Együtt

működési támogatásra? 4,63 3,20 4,12

szakmai program támogatására? 3,32 2,34 2,96

Az extrém értékek kizárásával járó adatvesztés elkerülése érdekében a benyújtott

8 A skála értékének felső határát nyolc pályázatnál húztuk meg mindkét célcsoport esetében.
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működési és szakmai pályázatokat kategoriális változóként is megjelenítettük. Ha a

működési támogatások első kategóriáját9 nézzük, megállapíthatjuk, hogy a civil

szervezetek nem egészen 5%-a háromszor annyi pályázatot készített, mint a

szervezetek közel 90%-a. A kategoriális változó mintánkénti megoszlását az

alacsony elemszám miatt nem lehet értékelni.

64. táblázat: Az elmúlt öt évben hány alkalommal pályáztak működési támogatásra?

Beadott pályázatok Elemszám % Átlag (db) Relatív szórás

1-8 db 552 88,5% 4,12 35,8%

9-30 db 28 4,5% 14,00 32,8%

nem pályázott működési támogatásra 27 4,3% - -

Nt/Nv 17 2,7% - -

Összesen: 624 100,0% 4,59 59,9%

A szakmai projektek esetében a második kategóriába a szervezetek 12%-a került. E

szervezetek átlagosan ötször több alkalommal pályáztak támogatásra, mint a

pályázatíró szervezetek kétötöde (42,1%). 

65. táblázat: Az elmúlt öt évben hány alkalommal pályáztak szakmai programok
támogatására?

Beadott pályázatok Elemszám % Átlag (db) Relatív szórás

1-8 db 263 42,1% 2,96 62,1%

9-30 db 76 12,2% 16,18 57,7%

nem pályázott szakmai támogatásra 266 42,6% - -

Nt/Nv 19 3,0% - -

Összesen: 624 100,0% 5,92 122,3%

A szakmai pályázatok elkészítését mintánként vizsgálva már találtunk

összefüggéseket. Az eredmények szerint az NCA minta tagjainak több mint negyede

(27,2%) kilencnél is több szakmai pályázatot készített, míg a kontrollcsoportnál az e

kategóriában való részesedés jóval kisebb (12,6%).

9 A kategóriák közti határértéket az extrém válaszok kizárásánál használt módon jelöltük ki.
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66. táblázat: Hány alkalommal pályáztak szakmai programokra? (minták szerint)

 NCA minta Kontroll minta Együtt

1-8 db 72,8% 87,4% 77,6%

9-30 db 27,2% 12,6% 22,4%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0%

Az NCA pályázatok sikeressége

A civil szervezetek pályázatírói aktivitását követően azok pályázatírásban elért

eredményességét is értékeltük. 

Az NCA mintába tartozó civilek döntő többsége nyert már működési támogatást

(96,1%), ezzel szemben a kontroll mintába bekerült szervezeteknek csak a

háromnegyede (74,6%) mondhatja el magáról ugyanezt. (Lásd a következő táblázat

adatait.)

67. táblázat: Az elmúlt öt évben nyertek működési pályázatot? (minták szerint)

 NCA minta Kontroll minta Együtt

igen 96,1%* 74,6%* 87,8%

nem 2,3%* 21,2%* 9,6%

Nt/Nv 1,6% 4,2% 2,6%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

A szakmai pályázatokra vonatkozó adatokat vizsgálva látható, hogy az NCA mintába

bevont szervezetek fele (49,7%)  míg a kontroll minta szervezeteinek csak harmada

(31,2%) nyert ilyen pályázatot.

68. táblázat: Az elmúlt öt évben nyertek szakmai pályázatot? (minták szerint)

 NCA minta Kontroll minta Együtt

igen 49,7% 31,2% 42,6%

nem 47,7% 64,2% 54,0%

Nt/Nv 2,6% 4,6% 3,4%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%
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A kutatásba bevont civil szervezetek pályázati eredményességét a két pályázati típus

(működési és szakmai) metszete alapján is értékeltük. Az NCA mintában

megkérdezett szervezetek fele (49,5%) mindkét pályázati típusban sikeres volt, ezzel

szemben a kontroll mintába bevont szervezeteknek csupán az egynegyede (24,8%)

ért el hasonló eredményeket. A működési pályázatokon elért sikereket tekintve

gyakorlatilag nincs eltérés a két minta között. Ha csak a szakmai pályázatokra

vonatkozó adatokat vesszük alapul, akkor a kontroll minta tagjai „állnak jobban”,

mivel esetükben majd minden tizedik szervezet (8,3%) sikeresen pályázott. 

69. táblázat: Az elmúlt öt évben elnyert pályázatok típusai 
(minták szerint)

 NCA minta Kontroll minta Együtt

Csak működési pályázatokon nyert 47,1% 52,6% 49,2%

Csak szakmai pályázatokon nyert 2,1%* 8,3% 4,4%

Mindkét típusú pályázati formában nyert 49,5%* 24,8% 40,1%

Egyik pályázati formában sem nyert 1,3% 14,3% 6,2%

Összesen: 100,0 100,0 100,0%

A mintavételi eljárás alapján az NCA minta szervezeteinek mindegyike nyert már

pályázatot. Azokat a szervezeteket, amelyek képviselői ezzel nem voltak tisztában,

azaz nem tudták, hogy sikeresen pályáztak NCA programokra, kizártuk a további

elemzésből.

Az extrém válaszok kizárását követően a sikeres pályázatírókat tovább vizsgáltuk,

aszerint, hogy hány alkalommal nyertek pályázati támogatásokat.10 Az eredmények

alapján megállapíthatjuk, hogy az NCA minta szervezetei a működési és a szakmai

pályázatok esetében is eredményesebbek voltak a kontroll mintába tartozó

szervezeteknél. Az elmúlt öt évben a benyújtott működési pályázatokból átlagosan

négyet nyertek el az NCA mintaként meghatározott szervezetek, azaz ezeknek a

szervezeteknek gyakorlatilag minden évben volt sikeres pályázatuk. Ezzel szemben

a kontroll mintában szereplő szervezetek átlagosan csak három sikeres működési

pályázatot készítettek. Szakmai programokra 2005-2009 között az NCA minta

átlagosan három alkalommal, a kontroll minta szervezetei pedig két alkalommal

pályáztak sikeresen. A válaszok alapján úgy tűnik, hogy mindkét minta szervezetei

könnyebben jutnak működési, mint szakmai támogatáshoz. 

10 A határértéket a nyolc pályázatot elnyerő szervezeteknél jelöltük ki.
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70. táblázat: Az elmúlt öt évben hány alkalommal nyertek… 
(minták szerint)

Tényezők NCA minta Kontroll minta Együtt

működési támogatást 4,31 2,94 3,87

szakmai program támogatást 3,00 1,94 2,71

A következő táblázatban az elnyert pályázatok megoszlását láthatjuk abban a

kategorikus változóban, amelyet a szélső értékek mentén hoztunk létre. A

vizsgálatba bekerült  szervezetek 85,9%-a átlagosan négy működési pályázatot nyert

az elmúlt évek során az NCA-nál. A kategorikus változó minták szerinti megoszlását

az alacsony elemszámok miatt nem lehet értékelni.

71. táblázat: Az elmúlt öt évben hány alkalommal nyertek működési támogatást? 
(minták szerint)

Elnyert pályázatok Elemszám % Átlag (db) Relatív
szórás

1-8 db 536 85,9% 3,87 39,0%

9-30 db 12 1,9% 14,83 40,5%

nem pályázott sikeresen
működési támogatásra 60 9,6%   

Nt/Nv 16 2,6%   

Összesen 624 100,0% 4,11 57,3%

A szakmai pályázatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kutatásba bevont

szervezetek kétötöde (38,3%) átlagosan három sikeres pályázatot készített az elmúlt

öt év alatt. „Extrémen sikeres” pályázónak tekinthető a szervezetek 4,3%-a, mivel

ezek a szervezetek átlagosan 14 sikeres pályázatot írtak öt év alatt. 

72. táblázat: Az elmúlt öt évben hány alkalommal nyertek szakmai támogatást?

Elnyert pályázatok Elemszám % Átlag (db) Relatív szórás

1-8 db 239 38,3% 2,71 70,3%

9-30 db 27 4,3% 13,48 34,5%

nem pályázott sikeresen
szakmai támogatásra 337 54,0%   

Nt/Nv 21 3,4%   

Összesen 624 100,0% 3,8 105,3%
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A pályázati követelményekről alkotott vélemények

A kutatás során a vizsgálatba bevont szervezetek  az NCA-s pályázatok szakmai,

formai követelményeit más pályázatok követelményeihez képest, azokkal

összehasonlítva is értékelték. 

A szakmai pályázatokra vonatkozó adatok szerint a két minta szervezetei nagyon

hasonlóan értékelték az NCA pályázatok szakmai követelményeit. Mintához

tartozástól  függetlenül a válaszadók fele nem érzékelt különbséget más

pályázatokhoz képest, egynegyedük viszont nehezebbek tartja az NCA-s pályázatok

szakmai követelményeit.

73. táblázat: Hogyan értékelné az NCA-s pályázatok szakmai követelményeit más
pályázatokhoz képest? (minták szerint)

Tényezők NCA minta* Kontroll
minta** Együtt

nehezebb 23,4% 27,9% 25,2%

ugyanolyan 51,6% 45,4% 49,2%

könnyebb 16,1% 14,2% 15,4%

nem ismerik más pályáztató
szervezetek pályázatait 6,5% 7,5% 6,9%

Nt/Nv 2,3% 5,0% 3,4%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0%

*n= 384,**n=240

Az Alapprogram pályázatainak formai követelményeit vizsgálva a szakmai

követelményekre vonatkozó adatokhoz hasonló eredményeket regisztrálhattunk. A

kontroll mintába tartozó szervezetek harmada (32,9%) nehezebbek tartja az NCA

pályázatok formai követelményeit más pályázatokhoz viszonyítva, míg az NCA minta

tagjait kevésbé jellemzi ez a vélemény, esetükben a kérdezettek egynegyede

(25,8%) vélekedett hasonlóan. Megállapíthatjuk, hogy a civil szervezetek egy része

(több mint egynegyede) problémásnak ítéli az NCA pályázatok formai

követelményrendszerét. A kérdésre adott válaszok további megoszlásában nem

mutatható ki eltérés a két célpopuláció között. 
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74. táblázat: Hogyan értékelné az NCA-s pályázatok formai követelményeit más
pályázatokhoz képest? (minták szerint)

Tényezők NCA minta Kontroll minta Összesen

nehezebb 25,8% 32,9% 28,5%

ugyanolyan 50,8% 44,2% 48,2%

könnyebb 16,7% 12,5% 15,1%

nem ismerik más pályázatíró
szervezetek pályázatait 6,0% 7,1% 6,4%

Nt/Nv 0,8% 3,3% 1,8%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0%

A korábbi NCA-val foglalkozó tanulmányokhoz hasonlóan a fejezetben érintett

dimenziók egy részét a területi tagozódás, illetve a szervezeti forma szerint is

elemeztük. A megkérdezett szervezetek válaszai alapján azt mondhatjuk, hogy

mindkét célcsoport tagjai a szervezetük székhelyétől függetlenül, szokott NCA-s

működési pályázatokat beadni. A működési pályázatokat tekintve megállapíthatjuk,

hogy az NCA decentralizációs törekvései a kontroll mintában egyértelműen

megmutatkoztak, hiszen a sikeres pályázók nagyobb arányban kerültek ki

megyeszékhelyekről, városokból, illetve községekből egyaránt. 

A feldolgozás során az is kiderült, hogy (az NCA mintában) szakmai pályázatokat

főleg a megyeszékhelyen található civil szervezetek készítenek, továbbá a sikeres

pályázatokat is főleg a megyeszékhelyeken található szervezetek nyújtják be. 
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Az elnyert NCA-támogatás hatása a civil szervezetek életére

A következőkben az NCA-nál nyert működési és szakmai pályázatok hatását

vizsgáljuk a civil szervezetek szempontjából.  A következő kérdésekre csak azon

szervezetek képviselői válaszoltak,  amely szervezeteknek volt sikeres működési

és/vagy szakmai pályázatuk a Nemzeti Civil Alapprogramnál.

A működési és szakmai pályázatokkal kapcsolatos egyes kérdéseket ötfokozatú

skálán értékelték a megkérdezettek, ahol az egyes jelentése az volt, hogy az elnyert

támogatás következményeit tekintve egyáltalán nem játszott fontos szerepet, az ötös

pedig, hogy nagyon fontos szerepet játszott a szervezet életében – az adott

dimenziót tekintve. A válaszok átlagait táblázatok segítségével mutatjuk be. 

A sikeres működési pályázatok hatása 

A működési pályázatok által kapott támogatások legjelentősebb hatása az volt, hogy

a szervezetek ennek segítségével tudták biztosítani működési költségeiket (a

legmagasabb átlagot, 3,99-et az ötfokozatú skálán ebben a dimenzióban mértük). A

legkisebb hatással a pályázaton elnyert működési támogatásnak a munkatársak

foglalkoztatására volt. E dimenzióban az ötfokozatú skála átlagértéke mindössze

2,24 volt.

A szervezetek eszközellátásának, felszereltségének, a szakmai tevékenység

színvonalának fejlesztése (illetve ez utóbbi esetben egyáltalán a biztosítása), a

szervezetek kapcsolatának javítása a célközönséggel, a tagsággal, valamint a

szervezetek ismertségének növelése 3,03 - 3,46-os átlagértékek közé estek a

fontossági rangsort tekintve, ha azt vizsgáltuk, milyen hatást is gyakorolt a működési

támogatás ezekre a tényezőkre. Közepesnél alacsonyabb átlagpontszámmal

jellemezték a működési támogatásban részesülő civil szervezetek az elnyert

támogatás hatását arra, hogy bővíteni tudták a velük együttműködő partnerek körét,

szélesíteni tudták a szakmai tevékenységüket, fejleszteni tudták a forrásteremtő

készségeiket, és növelni tudták a támogatóik létszámát.

A működési költségekre sikeresen pályázó NCA mintában és kontroll mintában lévő

szervezetek között mindössze két területen nem találtunk különbséget, nevezetesen

az eszközellátás, felszereltség növelése és a szakmai tevékenység biztosítása
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dimenziókban. Ezt a két területet gyakorlatilag mind a két minta hasonló módon ítélte

meg (a következő táblázatban kiemelten, dőlt betűkkel jelölve).

A vizsgált többi dimenzióban a különbségek jelentősnek értékelhetőek. E

különbségek azonban nem az egyes dimenziók közötti rangsorban ragadhatóak

meg, mivel e tekintetben nincsenek lényeges különbségek a vizsgált csoportok

között. Az eredmények azt mutatják, hogy az NCA mintához tartozó szervezetek a

működési támogatás hatását a szervezetük életére lényegesen fontosabbnak ítélik,

mint a kontroll minta szervezetei. Tudnunk kell azonban, hogy a kutatásban

résztvevő és az NCA mintába tartozó szervezetek több mint 90%-a kapott működési

támogatást, míg a kontroll mintába tartozó szervezeteknél ez az arány csak a 20%-ot

haladja meg (azaz ennyien válaszoltak a működési költségek hatásaira vonatkozó

kérdésekre).

75. táblázat: Miként értékelné az NCA pályázatain elnyert működési támogatások hatásait?
(minták szerint)

Hatások NCA minta* Kontroll
minta** Együtt

biztosítani tudják a működési költségeiket 4,081. 3,791. 3,99
fejleszteni tudják a szervezetük
eszközellátottságát, felszereltségét 3,482. 3,432. 3,46
fejleszteni tudják a szakmai tevékenységük
színvonalát 3,453. 3,064. 3,33

biztosítani tudják a szakmai tevékenységeiket 3,384. 3,153. 3,31
javítani tudják a szervezetük kapcsolatát a
célközönség tagjaival 3,265. 2,916. 3,14

javítani tudják a szervezet ismertségét 3,256. 2,985. 3,16
javítani tudják a szervezetük tagjaival való
kapcsolattartás feltételeit 3,157. 2,767. 3,03

bővíteni tudják az együttműködő partnerek körét 3,098. 2,719. 2,97
szélesíteni tudják a szakmai tevékenységek
körét 3,049. 2,738. 2,94

fejleszteni tudják a forrásteremtő képességeiket 2,9910. 2,6310. 2,88

növelni tudják a támogatók létszámát 2,8311. 2,5511. 2,74

munkatársakat tudtak foglalkoztatni 2,3512. 2,0112. 2,24

* n=367-361 ** n= 176-173
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Az NCA sikeres szakmai támogatásának hatása 

Sikeres szakmai pályázatot kevesebb civil szervezet nyert, mint működési

támogatást, legyen szó akár az NCA, akár a kontroll mintába tartozó szervezetekről. 

A sikeres szakmai támogatásokat illetően a különbség abban van a két minta között,

hogy az NCA mintába tartozó szervezetek közel fele (46%) nyert már szakmai

támogatást a Nemzeti Civil Alapprogramtól, míg ez az arány a kontroll mintába

tartozó szervezetek esetében mindössze 31,2%.

Az elnyert szakmai pályázatok szervezetekre gyakorolt hatásait vizsgálva

megállapítható, hogy azok (relatíve) legerősebb hatással (szintén nem meglepő

módon) a szakmai tevékenységek színvonalának fejlesztésére és a szakmai

tevékenységek biztosítására voltak. E két tényezőt 3,83-as és 3,81-es átlagértékkel

„pontozták” a válaszadók az ötfokozatú skálán. A kérdőívben felsorolt legtöbb

tényező átlagértéke 3,0 és 3,5 átlagérték közé esett. E tényezőket csoportokba

sorolva azt állapíthatjuk meg, hogy a szervezetek a külső és belső kapcsolataikat, az

ismertségüket, a tárgyi feltételeiket és működési hátterüket tudták erősíteni a

szakmai támogatás révén. A legkisebb hatással az elnyert szakmai támogatásoknak

(3,0-as átlagérték alatt pontozva) a szervezetek életében a támogatók létszámának

növelésére, illetve a munkatársak foglalkoztatására volt. A két minta közötti

különbségeket vizsgálva nem regisztrálhatunk jelentős eltéréseket az egyes

dimenziókban. 
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76. táblázat: Miként értékelné az NCA pályázatain elnyert szakmai támogatások hatásait?
(minták szerint)

Elvárások NCA minta* Kontroll minta** Együtt

fejleszteni tudják a szakmai tevékenységük színvonalát 3,85 3,77 3,83

biztosítani tudják a szakmai tevékenységeiket 3,88 3,64 3,81

szélesíteni tudják a szakmai tevékenységek körét 3,54 3,47 3,52

javítani tudják a szervezet ismertségét 3,51 3,43 3,49

javítani tudják a szervezetük kapcsolatát a célközönség
tagjaival 3,44 3,32 3,41

bővíteni tudják az együttműködő partnerek körét 3,30 3,24 3,28

fejleszteni tudják a szervezetük eszközellátottságát,
felszereltségét 3,24 3,29 3,25

javítani tudják a szervezetük tagjaival való
kapcsolattartás feltételeit 3,26 3,08 3,21

biztosítani tudják a működési költségeiket 3,12 3,24 3,16

fejleszteni tudják a forrásteremtő képességeiket 3,00 3,16 3,05

növelni tudják a támogatók létszámát 2,92 3,05 2,96

munkatársakat tudjanak foglalkoztatni 2,35 2,24 2,32

*n=187-182 **n=75-73

Az NCA hatásainak „globális” értékelése

A fent bemutatott dimenziók vizsgálata azt a célt szolgálta, hogy alaposabban

megismerjük az NCA-s pályázatok civil szervezetekre gyakorolt hatását. A

kérdőívben ezt a kérdéssort kiegészítettük egy „minden” szempontot magában

foglaló kérdéssel is. A vizsgálatba bevont szervezetek képviselői itt is a megszokott

módon, azaz egy ötfokozatú skálán értékelhették azt, hogy összességében milyen

eredményeket hozott szervezetük számára az NCA-tól elnyert támogatás. A skála 1-

es értéke jelentette, hogy az NCA-s támogatás semmiféle hatást nem

eredményezett, az 5-ös pedig azt, hogy az NCA által nyújtott források nagyon nagy

hatással voltak a szervezet működésére. 

A két minta válaszaiból kiderült, hogy az NCA minta tagjaira nagyobb hatással volt az

NCA-tól elnyert pályázati támogatás, mint a kontroll mintába bekerült szervezetekre,

amelyeknél ez a hatás mérsékeltebben jelentkezett. 
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77. táblázat: Mindent összegezve miként értékelné az NCA pályázatain elnyert támogatások
hatásait? (minták szerint)

Tényezők Elemszám Átlag szórás

NCA minta 380 3,89 0,87

Kontroll minta 235 3,20 1,19

Összesen: 615 3,63 1,06

A pályázatok legfontosabb pozitív hatásai a vizsgált szervezetekre

A kutatásban résztvevő szervezetek közül azokkal, amelyek 2005-2009 között

pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz, értékeltettük, hogy

megítélésük szerint az NCA pályázatainak melyek voltak a legfontosabb pozitív

hatásai a saját szervezetükre vonatkozóan. E kérdésre összesen 624 szervezet

adhatott választ (akik pályáztak a fent említett időszakban az NCA-hoz) és a kérdés

természetéből adódóan egy szervezet több pozitív említést is tehetett.

A következő táblázatból látható, hogy az NCA pályázatainak legfontosabb pozitív

hatása abban állt, hogy a pályázó szervezetek fenn tudtak maradni, működésük

biztonságos volt és programjaikat is vinni tudták. A válaszadó szervezetek kétötöde

ugyanis ebben látta a legfontosabb pozitív hatást. Ennél jóval kisebb arányban, 16%-

uk az NCA pályázatoknak a saját szervezetükre vonatkozóan fejlesztő, támogató,

ösztönző és esélynövelő hatást is tulajdonított, azaz e dimenzióban már megjelenik a

napi létezésen túli hosszútávú hatás is, amelyet e pályázatok segítségével értek el.

Pozitív hatásként értékelte a szervezetek 12%-a a konkrét anyagi támogatást is a

napi működéshez, a programok menedzseléséhez. A többi említés már csak 10%

alatti arányban szerepelt, melyek közül még említésre méltó, hogy a pályázati

támogatás segítségével szakmai programokat valósíthattak meg a sikeresen pályázó

civil szervezetek.

Mintánként vizsgálva a pályázatok pozitív hatásait, kiemelendő, hogy míg az NCA

mintába tartozó szervezetek képviselői a teljes mintaarányhoz viszonyítva valamivel

a mintaátlag felett említették a fenntartás, és a működés biztonságát jelentő

dimenziót, a kontroll csoport tagjaira inkább a fejlesztő, támogató, ösztönző és

esélynövelő hatás volt figyelemreméltó (legalábbis esetükben a mintaátlagot

meghaladta ennek a dimenziónak az értékelése). E mellett a kontroll minta
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szervezeteinek majd 10%-a nem tudott pozitív hatásról beszámolni, míg ugyanez az

arány az NCA mintánál csak 2,5% volt.

78. táblázat: Az NCA pályázatok legfontosabb pozitív hatásai a kérdezettek szervezetére
vonatkozóan (az említések arányában mintapopulációk szerint)

Említés tartalma NCA
minta

Kontroll
minta Összesen

fenntartás, működés biztonsága, stabilitás 42,4% 34,2% 39,5%

fejlesztő-, támogató-, ösztönző-, esélynövelő hatás 14,8% 18,2% 16,0%

konkrét anyagi támogatás a napi működéshez, programokhoz 11,5% 12,7% 11,9%

megvalósíthatnak szakmai programokat  7,8% 6,6% 7,4%

nincs ilyen hatás 2,5% 9,9% 5,1%

fejlesztett képességek, javuló (szak)képzettség 5,1% 3,3% 4,5%

ismertség, támogatottság, létszám bővülése 4,8% 1,1% 3,5%

közösségi hatás, kapcsolatok javulása 3,1% 2,5% 2,9%

könnyű, egyszerű, pályázatok, segítségnyújtás a pályáztatótól 2,8% 1,9% 2,5%

tevékenységi kör bővülése 1,0% 1,4% 1,2%

egyéb 1,0% 1,4% 1,2%

nem válaszolt 3,0% 6,9% 4,4%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

* említések száma =668, említések száma **=363, érdemi válaszok száma: 986

Az NCA pályázatok fontosabb negatív hatásai 

Az NCA pályázatok pozitív hatásai mellett a szervezetekre vonatkozó negatív

hatásokra is rákérdeztünk a 2005-2009 között pályázatot benyújtott civil szervezetek

körében. E kérdésre is értelemszerűen összesen 624 szervezet adhatott választ

(akik pályáztak a fent említett időszakban az NCA-hoz) és a kérdés természetéből

adódóan egy szervezet több negatív említést is tehetett.

Míg az NCA pályázatok pozitív hatásaira vonatkozóan a teljes minta válaszadóinak

5%-a nem tudott ilyet említeni, illetve határozottan állította, hogy nem volt ilyen

hatás, ez az arány a negatív hatásokra való rákérdezésénél a minta relatív többségét

adja már, pontosabban 46,4%-ot. A negatív hatások között első helyen azok az

említések szerepelnek, amelyek a pályázat bonyolultságát, átláthatatlanságát

kifogásolják, illetve azt, hogy sok ráfordítást (munkát, humán erőforrást) igényelnek.
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Ez a kérdésben érintett szervezetek több mint egyötödének okozott problémát

(22,9%). Említésre méltó százalékban fordult elő még negatívumként az, hogy az

elnyerhető összeget nagyon kevésnek tartották (az említések 15,4%-ában).

Amennyiben mintánként vizsgáljuk a  negatív hatásokat, különbségek az említések

sorrendjében a negatív hatásokat tekintve nincsenek. A kontroll minta tagjai

valamivel több negatív hatást említettek és bonyolultabbnak, átláthatatlanabbnak

találták a pályáztatást, ami emiatt jóval több ráfordítást is igényelt a részükről.

79. táblázat: Az NCA pályázatok legfontosabb negatív hatásai a kérdezettek szervezetére
vonatkozóan (az említések arányában minták szerint)

Említés tartalma NCA
minta* 

Kontroll
minta** Együtt

nincs negatív hatás 48,0% 43,9% 46,4%

bonyolult átláthatatlan pályáztatás, sok ráfordítást igényel 20,9% 26,3% 22,9%

kevés az elnyerhető összeg 15,3% 15,6% 15,4%

nem biztosít folyamatosságot, 
nem tervezhető támogatás, nincs fejlesztő hatása 3,0% 1,4% 2,4%

szakmailag nem felkészült a szervezet a pályázatokra 2,2% 1,7% 2,0%

feltételezett lobbi, korrupció jelenléte 
a pályázat/elbírálás során (általános bizalomhiány) 1,3% 1,0% 1,2%

korlátozza a más pályázati lehetőségeket, kiszolgáltatottság 1,7% 0,3% 1,2%

egyenlőtlen esélyek 1,3% 0,7% 1,1%

egyéb 1,7% 1,4% 1,6%

nem válaszolt 4,7% 7,6% 5,8%

Összesen: 100,0% 100,0% 100%

*említések száma=465, ** említések száma =289, érdemi válaszok száma: 710

Az NCA pályázatainak civil társadalomra gyakorolt hatása

A hatások értékelése során azt is vizsgáltuk, hogy a megkérdezettek véleménye

szerint a Nemzeti Civil Alapprogram globális értelemben hogyan hatott a magyar civil

társadalomra.

Az eredmények szerint az NCA mintába bevont szervezetek kedvezőbben ítélték

meg ezt a kérdést a kontroll minta tagjainál. Figyelemre méltó, hogy míg az NCA

minta a magyar civil szervezetek összességére gyakorolt hatás erejét hasonlóan

értékelte, mint a saját szervezetükre gyakorolt hatást, addig a kontroll minta

válaszadói saját szervezetük tekintetében lényegesen kisebb változásokat látnak,
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mint a civil társadalomra gyakorolt hatás egészét tekintve. 

80. táblázat: Mindent összegezve miként értékelné az NCA hatását a magyarországi civil
társadalomra? (minták szerint)

Tényezők Elemszám Átlag Szórás

NCA minta 353 3,95 0,81

Kontroll minta 386 3,58 0,91

Összesen 739 3,76 0,88

A pályázatok legfontosabb pozitív hatásai a civil társadalomra

Az NCA pályázatok pozitív hatásait nemcsak a pályázó, válaszadó szervezetekre

vonatkozóan vizsgáltuk, hanem általában a hazai civil szférára vonatkozóan is

megítéltettük a kérdezettekkel. A következő táblázatból látható, hogy az NCA

pályázatainak legfontosabb pozitív hatása – hasonlóan a saját szervezetre gyakorolt

hatáshoz – abban állt, hogy a pályázó szervezetek fenn tudtak maradni, működésük

biztonságos volt, azaz egyfajta stabilitást jelentett számukra a pályázati támogatás. E

tényezőre helyezték a válaszadók a hangsúlyt az említések több mint

egyharmadában. Fele ekkora arányban emelték ki a fejlesztő, támogató, ösztönző és

esélynövelő, azaz a pályázaton túlmutató hatást a hazai civilekre, 14%-ban a konkrét

anyagi támogatás (pénz) szerepelt a felsorolt hatások között a harmadik helyen. A

válaszadók 10%-a egyáltalán nem tudott pozitív hatást említeni, illetve az említett

pozitív hatások már csak 10% alatti gyakorisággal szerepeltek.

Mintánként elemezve a pályázatok nyújtotta pozitív hatásokra vonatkozó

említéseket, – az alábbi táblázatból látható –, hogy míg az NCA mintába tartozó

szervezetek képviselői a teljes mintaarányhoz viszonyítva valamivel a mintaátlag

felett említették a fenntartás és a működés biztonságát jelentő dimenziót, a kontroll

csoport tagjainál ez a tényező a mintaátlag alatt van. Emellett a kontroll mintában

kétszer annyian vallják azt, hogy az NCA pályázatoknak nincs pozitív hatása, mint az

NCA mintában.
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81. táblázat: Az NCA pályázatok legfontosabb pozitív hatásai a magyarországi civil
szervezetekre vonatkozóan (az említések arányában minták szerint)

Említések NCA
minta

Kontroll
minta Együtt

fenntartás, működés biztonsága, stabilitás 40,2% 30,7% 35,4%

fejlesztő-, támogató-, ösztönző-, esélynövelő hatás 19,0% 18,4% 18,7%

konkrét anyagi támogatás a napi működéshez
programokhoz 11,9% 16,1% 14,1%

nincs ilyen hatás 6,6% 12,5% 9,6%

megvalósíthatnak szakmai programokat 5,1% 5,1% 5,1%

fejlesztett képességek, javuló (szak)képzettség 4,4% 4,6% 4,5%

civil szervezetek részvételének fontossága 2,7% 3,5% 3,1%

közösségi hatás, kapcsolatok javulása 3,3% 1,2% 2,2%

könnyű, egyszerű pályázatok, segítségnyújtás a
pályáztatótól 2,0% 2,3% 2,1%

ismertség, támogatottság növelés és létszám bővülés 2,0% 2,3% 2,1%

bővülő tevékenységi kör 1,3% 1,4% 1,3%

értékek erősítése 0,9% 1,8% 1,3%

egyéb 0,5% 0,2% 0,4%

Összesen: 100% 100% 100,0%

*említések száma=547, **említések száma=570

A pályázatok legfontosabb negatív hatásai a civil társadalomra

A teljes vizsgált populációban összesen 282 említés hangzott el a pályázatok

kedvezőtlen hatásaira vonatkozóan. Ebből a legtöbb az adminisztratív feladatokra

vonatkozó észrevétel volt, és nem sokkal kevesebbet érintettek a pályáztatással

kapcsolatos kifogások sem. 

Mintánként vizsgálva e negatív hatásokat, a következő táblázatból az látható, hogy

míg az NCA mintában lévő és e kérdésre válaszoló civil szervezetek inkább

támogatásra vonatkozó észrevételeket tettek, addig a kontroll mintába tartozó

szervezetek az adminisztratív feladatokat kifogásolták.

81



82. táblázat: Az NCA pályázatainak legfontosabb negatív hatásai a magyarországi civil
szervezetekre vonatkozóan (említések arányában minták szerint)

Említések NCA
minta

Kontroll
minta Együtt

Nincs ilyen hatása 57,3% 50,3% 53,5%

Adminisztratív feladatokra vonatkozó észrevételek 12,8% 15,4% 14,2%

Támogatásra vonatkozó észrevételek 14,8% 11,0% 12,8%

Egyéb 2,8% 2,3% 2,5%

Nv 12,3% 21,0% 17,1%

Összesen: 100,0 100,0 100,0%
*említések száma=431,**említések száma=525, a negatív említések
száma: 282
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Összegző javaslatok az NCA pályázati rendszerével kapcsolatban

A kutatásban résztvevő civil szervezeteknek lehetősége nyílt arra, hogy javaslatokkal

éljenek a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati rendszerének változtatásával

kapcsolatban. 

A nyitott kérdésre választ adható civil szervezetek egynegyede nem tudott/nem

kívánt változtatási javaslattal élni. Ennek oka lehet a rendszerre vonatkozó ismeret-,

vagy információhiány, amely miatt nem adtak konkrét javaslatokat, de lehet az is,

hogy alapvetően elégedettek a jelenlegi pályáztatási rendszerrel, illetve annál jobbat

nem tudnak ajánlani. 

A javaslattal élő szervezetek mintegy harmada a pályázatok adminisztrációjával,

másik harmaduk pedig a támogatással kapcsolatban fogalmazott meg javaslatokat. A

szervezetek 5-5%-a a tájékoztatással, informálással kapcsolatosan, valamint magára

az NCA-ra vonatkozóan élt változtatási ötletekkel.

Mintánként vizsgálva a javaslatokat, a leglényegesebb különbség, hogy a kontroll

minta válaszadói éppen kétszer nagyobb arányban tartózkodtak a válaszadástól,

mint az NCA minta megkérdezett tagjai. Ez alátámasztja azt az előzőekben leírt

feltételezésünket, hogy inkább információhiány áll a javaslattétel hiánya mögött. A

korábbi elemzésekből ugyanis tudjuk, hogy a kontroll minta tagjai kevesebb

információval rendelkeznek mind az NCA működési, szervezeti rendszeréről, mind a

pályázati folyamatokról (akkor is, ha ők is nyújtottak már be pályázatot az NCA-hoz).

83. táblázat: Mindent összevetve mi lenne az a három dolog, amit megváltoztatna az NCA
pályázati rendszerében? (minták szerint)

Említések NCA
minta

Kontroll
minta Együtt

Adminisztrációs változtatások (pályázat-könnyítés, elszámolás) 35,2% 29,3% 32,2%

Támogatással kapcsolatos változatásók 37,0% 26,8% 31,8%

Tájékoztatással, informálással  kapcsolatos változtatások 4,9% 6,3% 5,6%

Magára az NCA-ra vonatkozó változtatások 5,5% 3,5% 4,5%

egyéb 0,9% 1,1% 1,0%

Nt/Nv 16,5% 33,0% 24,9%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

*említések száma=690, **említések száma=713 ,érdemi említések száma: 1054
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Tapasztalatok a pályázatírással, döntéssel, a támogatás felhasználásával
kapcsolatban

A pályázatírás sikerességét, illetve a pályázatírási kedvet, motivációt az is

befolyásolja, hogy a pályázatok elkészítésének körülményei mennyire mondhatóak

„pályázóbarátnak”, illetve hogy egyáltalán hozzájutnak-e a pályázati információkhoz

az érintettek, és adottak-e a feltételeik (pl. önrész) a pályázat benyújtásához.

Emellett az is hatással van (különösen a további pályázatok) benyújtására, hogy az

igényelt támogatás mekkora hányadát kapták meg, ez megfelelő időben történt-e, és

milyen tapasztalataik voltak az elszámolással kapcsolatban.

A pályázatírásban résztvevő civil szervezeteket ezért arra kértük, hogy összegezzék

tapasztalataikat. Konkrétan: az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve az NCA

pályázatok esetében az általunk felsorolt tényezők milyen mértékű problémát

jelentettek számukra a pályázatok előkészítése és megvalósítása során. 

Tapasztalatok a pályázatok benyújtásával kapcsolatban

A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatainak előkészítésével, benyújtásának

feltételeivel kapcsolatos tapasztalatokat a válaszadók ötfokozatú skálán értékelték,

ahol az egyes azt jelentette, hogy az adott tényező egyáltalán nem, az ötös pedig

azt, hogy nagyon nagy problémát okozott. Az átlagérték tehát minél kisebb, az adott

tényező annál kevesebb problémát jelentett a pályázó civileknek.

A következő táblázat azt mutatja, hogy a felsorolt tényezők mindegyike a közepesnél

kisebb problémát jelentett a pályázóknak. (A táblázatban megjelölt rangsor a

probléma „nehézségét” jelzi. Azaz az egyessel jelölt a legnagyobb problémát, a

kettessel jelölt már ennél kisebbet és így tovább.)
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84. táblázat: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jelentettek-e problémát a következő
tényezők? (minták szerint)

Tényezők NCA minta* Kontroll minta**

az elbírálás időtartama (döntési határidők betartása) 2,72 (1.) 2,76 (1.)

az EPER rendszer elérhetősége, sebessége 2,51 (2.) 2,61 (2.)

a döntések szakmai színvonala 2,31 (3.) 2,48 (4.)

az EPER rendszer érthetősége, áttekinthetősége 2,25 (4.) 2,50 (3.)

a kötelező igazolások, csatolandó dokumentumok beszerzése 2,16 (5.) 2,39 (6.)

a pályázatok kiírása és beadása közötti idő hossza 2,15 (6.) 2,25 (8.)

a pályázati dokumentációk elkészítése 2,11 (7.) 2,42 (5.)

a pályázati díj, illetve önerő előteremtése 2,08 (8.) 2,28 (7.)

a beadás módja, vagyis az elektronikus beadás 2,06 (9.) 2,18 (9)

a szakmai referenciák hiánya 1,81 (10.) 2,06 (10.)

a pályázati kiírásokhoz való hozzáférés 1,42 (11.) 1,79 (11.)

* n=380-363  ** n=236-221

A pályázatot készítő szervezetek számára a legkisebb problémát a pályázati

kiírásokhoz való hozzáférés és a szakmai referenciák hiánya jelentette. Ebből az is

következik, hogy az információkhoz való hozzáférés esélyegyenlősége, és a

megfelelő szakmai referenciák (a korábbi teljesítményre alapozva) biztosítottak a

számukra. (Hangsúlyozzuk, hogy e kérdés esetében is csak a már pályázatot valaha

is írt szervezetekről van szó és a pályázatok közül pedig csak a Nemzeti Civil

Alapprogram pályázatairól.) A három legnagyobb problémát a pályázati elbírálás

időtartama (a döntési határidők betartása), az EPER rendszer elérhetősége, és a

döntések szakmai színvonala jelentette. 

Az egyes minták között a 11 felsorolt tényezőt tekintve 5 esetében találtunk lényeges

eltérést. Ezek az eltérések nem feltétlenül a problémák rangsorában jelentkeztek,

hanem az okozott probléma „nagyságrendjében”, mégpedig a kontroll minta tagjainál

voltak erőteljesebbek (azaz okoztak nagyobb problémát), mint az NCA mintánál. 

Tapasztalatok a döntéssel és elszámolással kapcsolatban

A Nemzeti Civil Alapprogram döntésével és a költségelszámolással kapcsolatos

tapasztalatok értékelése szintén ötfokozatú skálán történt, ahol az egyes azt

jelentette, hogy az adott tényező nagy probléma volt, az ötös pedig azt, hogy
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egyáltalán nem volt probléma. Az átlagérték tehát minél magasabb, annál kisebb a

probléma ”súlyossága”, és minél alacsonyabb, annál nagyobb problémának

értékelték azt a tényezőt a válaszadók. 

A következő táblázatból látható, hogy a legnagyobb problémát az okozta, hogy a

megpályázott támogatásnak csak a töredékét sikerült megnyerniük a pályázó

szervezeteknek. Ezt követte az, hogy az elnyert támogatást későn kapták meg. A

legkevésbé problematikusnak a pályázók a költségek elszámolásának, a pénzügyi

beszámolónak az elkészítését, azaz a pályázat (pénzügyi) zárását tartották.

Figyelemre méltó, hogy a két minta között e kérdések tekintetében nincsenek

jelentős különbségek a problémák megítélését illetően.

85. táblázat: Jelentett problémát az Önök szervezeténél, hogy…(minták szerint)

Tényezők NCA minta Kontroll minta Együtt
a megpályázott támogatás töredékét sikerült
csak megnyerni? 2,95 2,81 2,90

az elnyert támogatást későn kapták meg? 3,02 3,09 3,05

a költségek elszámolásának,
a pénzügyi beszámolónak az elkészítése? 3,16 3,35 3,23

A végső döntéshozatalt, azaz, hogy végül is benyújt-e pályázatot a Nemzeti Civil

Alapprogramhoz egy civil szervezet vagy sem, számos tényező befolyásolhatja,

amelyek közül a kérdőívben hármat emeltünk ki. E három tényező esetében arra

voltunk kíváncsiak, hogy befolyásolták-e a szervezetek végső döntését valaha is

abban a tekintetben, hogy pályáznak-e vagy sem (minden más feltétel megléte

esetén).

A következő táblázatból látható, hogy egy tényező kivételével („csak a jelenlegi

helyzet fenntartására elég a támogatás”) nincs lényeges eltérés a két vizsgált minta

között. Ez azt jelenti, hogy 22,1 - 27,4%-uk válaszolt igennel erre a kérdésre, azaz

emiatt döntöttek úgy, hogy nem nyújtják be a pályázatukat.

Az NCA mintába tartozó válaszadó civil szervezetek 22-22%-ánál fordult elő, hogy

pályázati szándékukat azért változtatták meg, mert „csak a jelenlegi helyzet

fenntartására elég a támogatás”, vagy mert „nincs biztosítva a folyamatos

támogatás”. E szervezetek 16,9%-ánál pedig „túl bonyolult volt a pályázat
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elkészítése”, mely nem érte meg a vele való foglalkozást.

A kontroll mintánál a válaszadó civilek 34,4%-a szerint – hiába pályáznának – nincs

biztosítva a folyamatos támogatás, és 29,6%-uk értékelte úgy, hogy a nemleges

döntésük hátterében a pályázat túlságosan bonyolult volta állt.

86. táblázat: Előfordult már, hogy azért mondtak le egy pályázati lehetőségről mert… (igen
válaszok aránya minták  szerint)

Tényezők NCA minta Kontroll minta
túl bonyolult a pályázat elkészítése,
nem éri meg a vele való munka? 16,9% 29,6%

csak a jelenlegi helyzet fenntartására elég a támogatás? 22,1% 27,4%

nincs biztosítva a folyamatos támogatás? 22,0% 34,4%

87



Az ESZA Kht-val kapcsolatos véleménynek

A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatait kezelő ESZA Kht-val kapcsolatban az NCA

mintába tartozó szervezetek több mint kétharmadának (74,2%) van közvetlen

tapasztalata. A kontroll mintába került szervezetek körében ez az arány lényegesen

alacsonyabb, mivel esetükben a szervezetek alig több mint ötöde (22,4%)

rendelkezik valamilyen szintű ismerettel az ESZA-ról.

87. táblázat: Van személyes tapasztalatuk az ESZA-ról? (minták szerint)

NCA minta Kontroll minta Összesen

Van tapasztalata 74,2% 22,4% 39,6

Nincs tapasztalata 24,8% 72,8% 56,8

Nt/Nv 1,0% 4,8% 3,6

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

Azon szervezetek képviselői, akiknek van valamilyen tapasztalata az ESZA-val

kapcsolatban, ötfokozatú skála segítségével értékelhették az ESZA

ügyfélszolgálatának tevékenységét néhány dimenzióban. Az értékelés során az

egyes azt jelentette, hogy a válaszadó egyáltalán nem, az ötös pedig azt, hogy

nagyon elégedett.

Az NCA mintába került szervezetek leginkább az ESZA munkatársainak

segítőkészségével voltak megelégedve. Az ötfokozatú skálán számított érték ebben

az esetben 4,05 volt. A munkatársak szakértelmével már relatíve kevésbé

elégedettek a civil szervezetek, azonban ez az átlagérték (3,70) is még jónak

minősíthető.

Az ügyfélszolgálat problémamegoldó képességét, reakcióidejét, elérhetőségét már

jóval problematikusabbnak tartották a megkérdezett civil szervezetek képviselői, e

válaszok értékei ugyanis 3,29 és 3,53-as átlagérték között mozogtak.

A kontroll mintába tartozó szervezetek képviselőinek ESZA-ról alkotott véleménye

gyakorlatilag nem különbözik az NCA mintacsoport által megfogalmazott

álláspontoktól. A kontroll mintába került civilek is a legjobban az ügyfélszolgálat

munkatársainak segítőkészségével elégedettek (4,03). Az ügyfélszolgálat
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munkatársainak hozzáértését szintén jónak értékelték, míg a szolgálat

problémamegoldó képességével, reakcióidejével és az ügyfélszolgálat

elérhetőségével kapcsolatban közepes mértékű elégedettséget regisztráltunk. 

88. táblázat: Mi a véleménye az ESZA ügyfélszolgálatáról?

Tényezők NCA minta Kontroll minta Összesen

A munkatársak segítőkészségével 4,05 4,03 4,04

Munkatársainak hozzáértésével 3,70 3,71 3,70

Problémamegoldó képességével 3,53 3,54 3,54

A szervezet reakcióidejével 3,40 3,37 3,39

Ügyfélszolgálatának elérhetőségével 3,29 3,32 3,30

A fentiek alapján megállapítható, hogy az NCA és a kontroll minta tagjai között nincs

jelentős eltérés az ESZA ügyfélszolgálatával kapcsolatos elégedettség mértékében.

Ez azt jelenti, hogy e tekintetben nagyon hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek az

ESZA szolgáltatásairól a civil szervezetek. 

Az ESZA-val kapcsolatos elégedettséget egy összegző kérdéssel is vizsgáltuk, ahol

a válaszadóknak szintén egy ötfokozatú skálán (az előzőeknek megfelelően) kellett

értékelniük az ESZA-nak a pályázókkal kapcsolatos tevékenységével kapcsolatos

véleményüket. Az eredmények megerősítik azt a korábbi megállapítást, hogy mind

az NCA, mind a kontroll mintába tartozó szervezetek az ESZA pályázókkal

kapcsolatos tevékenységét hasonlóképpen értékelik, a két átlagérték között nincs

eltérés.

89. táblázat: Mindent figyelembe véve hogyan vélekedik az ESZA pályázókkal kapcsolatos
tevékenységéről? (mintapopulációk szerint)

Elemszám Átlag Szórás

NCA minta 297 3,57 1,01

Kontroll minta 180 3,52 0,92

Összesen: 477 3,55 0,74

Az NCA mintába tartozó szervezetek kétharmada (65,5%) tervezi a későbbiekben,

hogy a Nemzeti Civil Alapprogram által meghirdetett működési és szakmai
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pályázataira egyaránt pályázni fog. A szervezetek 30,0%-a ugyanakkor csak a

működési támogatás megszerzését tervezi, és mindössze másfél százalék azoknak

a szervezeteknek az aránya, akik előreláthatólag csak a szakmai támogatások

elnyerésére koncentrálnak. 

90. táblázat: Tervezik, hogy a jövőben pályáznak az NCA-nál? 
(igen válaszok aránya a minták szerint)

NCA minta Kontroll minta Együtt

Működési és szakmai támogatásra 65,5% 39,3% 48,5%

Működési támogatásra 30,0% 15,5% 20,3%

Szakmai támogatásra 1,5% 6,3% 4,7%

Nem tervezik 1,2% 28,9% 19,8%

Nt/Nv 1,8% 10,0% 7,2%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0%

A kontroll mintához tartozó civil szervezetek kétötöde (39,3%) tervezi, hogy a

jövőben is pályázik mind  működési mind szakmai támogatásért. Az ebbe a mintába

tartozó szervezetek 15,5%-a csak működési, 6,3%-uk pedig kizárólag szakmai

támogatásra kíván pályázni az Alapprogramnál. Fontos kiemelni, hogy a kontroll

mintához tartozó szervezetek több mint negyede (28,9%) nem kíván az NCA által

meghirdetett pályázati lehetőségekkel élni.  
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A 2004-2008 között elvégzett ún. monitoring-elemzések főbb
megállapításainak bemutatása
(Dokumentumelemzés)

A Nemzeti Civil Alapprogram működésének monitorozása szinte a program

indításával egy időben elkezdődött, és végigkísérte az Alapprogram működését

egészen napjainkig. A következőkben az elmúlt években az NCA működésére

vonatkozó elemzéseket tekintjük át, különösen azokra a szempontokra, illetve

megállapításokra tekintettel, amelyek survey típusú, és, a civil szervezetek körében

elvégzett vizsgálatunk szempontjaival azonosak.

A dokumentumelemzés a következő elemzésekre terjedt ki:

- Kuti Éva: Zárszámadás a Nemzeti Civil Alapprogram első pályázati fordulójáról

(Civil Szemle 2005/1. 111 – 133. old.)

- A Nemzeti Civil Alapprogram első három pályázati fordulója az empirikus adatok

fényében (Készítette PC-BÜRO Bt., Írta Kuti Éva, közreműködött Sebestyén András,

2006)

- A Nemzeti Civil Alapprogram 2006-2007. évi pályázatainak empirikus vizsgálata

(PC-BÜRO Bt., írta Nagy Renáta, közreműködött Sebestyén András, 2008.)

- Nemzeti Civil Alapprogram 2007-2008. évi támogatási döntéseinek kvantitatív és

kvalitatív elemzése (Pólusok Társadalomtudományi Egyesület, írta dr. Kákai László,

2010.)
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“Zárszámadás a Nemzeti Civil Alapprogram első pályázati fordulójához”

Az első, 2004-es részadatokra támaszkodó, a program működésével kapcsolatban

végzett elemzés „olyan időpontban készült, amikor az NCA első éve még le sem

zárult”.  Mivel az éppen induló program teljes költségvetése nem volt még ismert, így

a becslésen alapuló, pályázható keretösszeg közelítőleg 5,5 milliárd forint volt. Az

elemzés a 2004-es év első pályázati fordulójának adataira támaszkodhatott.

Az elemzés a következő kérdések megválaszolását tűzte célul: 

- kimutathatóak-e számottevő különbségek az NCA-t létrehozó törvényben

megfogalmazott és a benyújtott pályázatokban megjelölt célok között,

- sikerült-e elérni a támogatások területi koncentrációjának, Budapest

központúságának csökkentését, valamint a támogatások nagyság szerinti

elosztásának egyenletesebbé tételét,

- hogyan alakult a kiosztott támogatások tevékenységi terület, szervezettípus,

településtípus és megyék szerinti megoszlása, volt-e valamilyen érzékelhető hatása

annak, hogy e szempontok mérlegelését a támogatási döntések során mellőzni

kellett,

- érvényesült-e pozitív diszkrimináció, előnyben részesültek-e a hátrányos helyzetű

csoportokat segítő szervezetek a támogatások odaítélése során,

- milyen tényezők befolyásolták a civil szervezetek különböző csoportjainak az Alap

által történő támogatását.

Az első elemzésben megfogalmazott, az elemzés által megválaszolandó kérdések,

valamint az elemzés megközelítése a későbbi elemzések vezérfonalául is szolgált.

Az elemzés – kutatásunk szempontjából – legfontosabb megállapításait az

alábbiakban összegezhetjük. 

2004-ben az NCA Tanácsa döntésének értelmében a már említett 5,5 milliárdos

támogatási keret nagyobbik részét, 4 milliárd forintot működésük támogatására

igényelhették a pályázati jogosultsággal rendelkező civil szervezetek. Ennek az

összegnek az elosztását az NCA területi kollégiumai végezték. A szakmai

kollégiumok számára rendelkezésre álló elosztható összeg nagysága másfél milliárd

forint volt.

Az első NCA-pályázati évben a vártnál alacsonyabb számú pályázó civil szervezet

(6369 pályázó) összesen 15 milliárd forint támogatást, a megítélhető összeg
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háromszorosát kérte. A pályázatok több, mint négyötöde ( 5309) kizárólag működési

támogatást kért. Az ezekben a pályázatokban megjelölt támogatási összeg azonban

a nagyszámú pályázat ellenére sem érte el a teljes támogatási igény felét, a 7,5

milliárd forintot sem. A csak szakmai program(ok) támogatására pályázó szervezetek

(158 pályázó) támogatási igénye az összes támogatási igény 5,4%-át adta (830

millió forintot tett ki). Működési és szakmai támogatást együttesen összesen 902

szervezet kért. Az általuk benyújtott pályázatokban megjelölt támogatási igény az

összes kért támogatás 46,1%-át tette ki, és ezek a szervezetek megközelítőleg 7,1

milliárd forint támogatást kértek.

Az adatokat és az elosztható források egymáshoz való viszonyát értékelve az

elemzés eredményeit összegző tanulmány a következőképpen fogalmaz: „A szakmai

és működési támogatások iránti igények tényleges arányai (35 illetve 56 százalék)

számottevően, bár nem drámaian különböztek a szakmai és a területi kollégiumok

által kiosztható összegek arányától (28 illetve 72%). Első fordulós pályázataikban a

civil szervezetek azt jelezték, hogy programtámogatási szükségleteik az előzetesen

feltételezettnél valamivel intenzívebbek. Szinte teljes egészében visszaigazolták

ugyanakkor a Tanács eredeti keretmegosztási döntését az országos és a regionális

kollégiumokhoz benyújtott pályázatok. Az ezekben kért működési támogatások

kollégiumok közötti megoszlása összhangban volt a támogatási lehetőségek belső

arányaival.” 

Mindent összevetve, az elemzés készítőjének következtetése az volt, hogy az NCA

Tanácsa forráselosztási döntése megfelelt a Nemzeti Civil Alapprogramról

rendelkező törvény céljainak, ezzel együtt jól leképezte a civil szférán belül

megmutatkozó támogatási igények arányait is.

A nonprofit szektoron belül mutatkozó erőteljes területi egyenlőtlenségek kezelésére,

a Budapest-központúság oldására az NCA létrejötte megfelelő lehetőségeket kínált,

mivel – mint a tanulmány szerzője írta - „a civil szféra választott képviselői a

forrásmegosztási és a tényleges támogatási döntésekben egyaránt meghatározó

súllyal vehettek részt”. A szerző megállapította, hogy a „civil jelenlét valóban

éreztette hatását: a területi egyenlőtlenségek csökkentésének szándéka a

forrásmegosztásban és a támogatási elvekben egyaránt megjelent”.

A területi egyenlőtlenségek mérséklésére irányuló törekvések vizsgálata kapcsán az

elemzés megállapította azt is, hogy az NCA különböző kollégiumainak támogatási
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döntései lényegében a beérkezett igényekhez alkalmazkodtak. A településhierarchia

különböző szintjein tevékenykedő civil szervezetek NCA-tól kért, és az elosztási

döntésekben a számukra megítélt  támogatások arányai lényegében megegyeznek.

Ennek megfelelően a budapesti pályázók kapták a támogatásra rendelkezésre álló

összeg 44,5 százalékát. (Zárójelben az adott településtípusról pályázó civil

szervezetek által kért összegek arányát is megadjuk a kért összes támogatáshoz

viszonyítva. A budapesti civil szervezetek az igényelt pályázati támogatások

összesen 45,9 százalékát kérték.) A megyeszékhelyeken tevékenykedő civilek a

támogatások 29,4 százalékát (igény: 27,6%), a nem megyeszékhely városokban

tevékenykedő civilek a támogatások 16,4 százalékát (igény: 16,8%), a községekben

dolgozó civil szervezetek pedig  9,7 százalékát (igény: 9,7%) kapták11.

Ezek az arányok az erőforrásokhoz való hozzáférésben mutatkozó területi

egyenlőtlenségeket tekintve különösen kedvezőek akkor, ha azokat a központi állami

támogatások esetében tapasztalható arányokkal vetjük össze.  

A tanulmány ennek a kérdésnek a kapcsán így fogalmaz: „Az összehasonlítás

egyértelműen azt mutatja, hogy a Nemzeti Civil Alapprogramból folyósított

támogatások területi eloszlása lényegesen egyenletesebb, mint a központi állami

támogatásoké. A fővárosi szervezeteknek az NCA-támogatás 45%-a jutott, míg az

összes nem normatív központi támogatásból a budapesti szervezetek 73

százalékban részesedtek. Az is figyelemre méltó, hogy az NCA elosztási

mechanizmusa nemcsak a megyeszékhelyeken, hanem valamennyi kisebb

településen működő nonprofit szervezet számára sokkal előnyösebb volt, mint az

állami finanszírozás hagyományos formái. Még a községek civil szervezetei is közel

kétszer akkora arányban részesedtek az NCA-támogatásból, mint amekkora

hányadot a nem normatív költségvetési hozzájárulásokból meg tudtak szerezni.”

  

Nem csak a támogatás struktúrája, de az NCA által a támogatott civil szervezeteknek

nyújtott támogatás összege is relatíve kedvező eltérést mutat a központi

költségvetésből elnyerhető támogatások összegéhez képest. Az Alaptól elnyert

támogatás közel kétharmada olyan szervezetekhez jutott a vizsgált időszakban,

amelyek esetében az összes támogatás szervezeteként öt millió forint alatt maradt,

11 A fentiek szerinti támogatási elv érvényesülésének természetesen megvan a maga ára. A
támogatásra rendelkezésre álló összeg soha nem elegendő ahhoz, hogy valamennyi, megfelelő
pályázatot készítő civil szervezet támogatást kapjon. Az elemzett évben is a nyertes pályázók
mindössze 14%-a kapta meg a pályázatban kért támogatást. „Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy
a szükségesnél kisebb támogatás gyakran ’kidobott pénznek számít’, hiszen a tervezett program
vagy szervezetfejlesztési cél megvalósítását nem teszi lehetővé.” – írja az elemzés szerzője. 
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míg a központi költségvetés által nyújtott támogatás kétharmadából azok a civil

szervezetek részesültek, amelyek esetében ez a támogatás meghaladta a 10 millió

forintot. 

Mindent összevetve az elemzés készítőjének véleménye szerint az adatok azt

igazolják, hogy az NCA esetében a támogatások területén sikerült elérni a Budapest-

központúság, illetve a területi koncentráció csökkenését. A támogatások összegének

nagysága is jóval egyenletesebb eloszlást mutat, mint ami a központi állami

támogatásokat jellemzi.

Az NCA által nyújtott támogatások megyék, a pályázók szervezet-típusa, illetve

tevékenysége szerinti eloszlása ugyancsak lényeges eltérést mutat a központi

költségvetésből folyósított támogatások ugyanezen dimenziók mentén jellemezhető

eloszlásához képest – ez pedig eredménynek tekinthető.

A régió és azon belül a megyék között az elnyert pályázatokban mutatkozó

különbségek okainak elemzéséhez a tanulmány készítője nem rendelkezett

elegendő adatokkal. A pályázó civil szervezetek esetében  egyértelműen állítható,

hogy a vizsgált időszakban az egyesületi formában működő szervezetek pályázatai

bizonyultak eredményesebbnek. Az egyesületek nyerték az NCA keretei között

megítélt támogatások kétharmadát. Ez az arány azonban nem a pályázatok

elbírálása során érvényesített szempontok eredménye, a benyújtott pályázatok

esetében is hasonló volt az egyesületek aránya.

A pályázataik nyomán támogatott civil szervezetek tevékenységét vizsgálva a szerző

megállapította: az adatok igazolták a pozitív diszkriminációs törekvéseket. A relatíve

leginkább eredményes pályázók a hátrányos helyzetű társadalmi-etnikai csoportokat

segítő szociális és egészségügyi civil szervezetek közül kerültek ki. „Az emberi jogi

szervezetek részesedése csekély ugyan, de egyéb formákban megvalósuló állami

támogatottságuknál még mindig magasabb” – fogalmazott a tanulmány szerzője.

A továbbiakban a tanulmány a pályázatok elutasítását vagy támogatottságát (az

NCA-támogatások belső szerkezetét) eredményező tényezőket tekintette át.

A civil szervezetek egyes csoportjainak jutó támogatás összege több tényező

függvényében alakult. E tényezők többsége az NCA szempontjából adott, „kész tény”

volt. Ilyenek voltak például adott tevékenységcsoportban működő civil szervezetek
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száma, az adott csoporton belül pályázat benyújtására jogosult szervezetek száma,

a pályázó szervezetek adott csoporton belüli aránya stb.

Néhány tényező nem a pályázókhoz, hanem a pályázati támogatásról döntést hozó

szereplőkhöz köthető. Ilyen tényezők például a döntést hozók preferenciái, stratégiái

az igényelt támogatások és a rendelkezésre álló összeg közötti különbségek

áthidalására vonatkozóan stb.

A pályázatok elutasítását vagy támogatottságát eredményező tényezőket tekintve az

elemzés készítője összefoglaló következtetéseit így fogalmazta meg: „az NCA

támogatások civil szférán belüli megoszlását – a törvény szabta jogosultságok,

valamint a Tanács keretmegosztási döntései és támogatáspolitikai irányelvei mellett

– elsősorban a nonprofit szektor jelenlegi szerkezete, valamint a szervezetek

területenként erősen különböző intézményesültsége, aktivitása és szakmai

színvonala, továbbá a kollégiumok döntéshozatali gyakorlata befolyásolta.”

Végső következtetésként az elemzés konklúziója az volt, hogy az NCA

működésének első éve sikeresnek ítélhető. A rendelkezésre álló források pályázók

számára történő odaítélése során a támogatások területi eloszlása egyenletesebb

volt, mint azt a civil szervezetek számára nem normatív alapon adható támogatások

esetében tapasztalták. Relatíve jól működött a pozitív diszkrimináció gyakorlata is,

vagyis a hátrányos helyzetű csoportok érdekében tevékenykedő szervezetek is több

támogatást nyerhettek el, mint más pályázati forrásokból.
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„A nemzeti civil alapprogram első három pályázati fordulója az
empirikus adatok fényében”

A tanulmány a Nemzeti Civil Alapprogram 2004. évi első és második, valamint a

2005. év első pályázati fordulójának tapasztalatait elemezte. (A tanulmány írói

részletesen is foglalkoztak az NCA felépítésével és működési elveivel. Az anyag

ezen részével, mivel az távol esik saját kutatási céljainktól, nem foglalkozunk.)

Az elemzés a megközelítés módját tekintve – az elemzést végző vezető kutató

személyének azonosságára tekintettel kevéssé meglepő módon – nagymértékben

támaszkodott a 2004-es elemzés szempontjaira, megközelítésére. Az  elemzés

készítőinek kutatási hipotézisei szerint az NCA működésében felerősödtek azok a

decentralizációs tendenciák, amelyek már az állami pályázatok működését is

jellemezték. Vagyis, a támogatások területi koncentrációjának csökkenésére,

egyenletesebb regionális és településtípus szerinti elosztásra, valamint a kelet-

magyarországi civil szervezetek preferálására lehetett számítani.

A kutatási hipotéziseket a 2004-es, illetve 2005-ös adatokkal tesztelve a tanulmány

készítőinek nyitó megállapításai a következők voltak:

- a 2004. évi támogatási tapasztalatokból, a pályázó civil szervezetektől kapott

visszajelzésekből kiindulva a 2005-ös támogatási elvekben a Tanács tágította a

működési kiadások fogalmát, és ezzel bizonyos mértékig eltávolodott az eredeti

szektorfejlesztési céloktól. A támogatási elvek tágításával ugyanis lehetővé vált, hogy

a kedvezményezettek szervezeteik fejlesztése helyett a kapott támogatásokat

működésük szakmai színvonalának javítására használják fel.

- változtak a Tanács támogatással-elosztással kapcsolatos döntései is. A területi

egyenlőtlenségek enyhítése, mint a támogatások odaítélése során érvényesítendő

elv kimaradt a keretszámok meghatározása során figyelembe vett szempontok közül.

Ezzel párhuzamosan jelentéktelen mértékben, de 65-ről 66 százalékra emelkedett a

működési támogatásra felhasználható összeg aránya. 

Ami magát a 2004. és 2005. évi adatokat illeti, a tanulmány megállapításai szerint a

vizsgált két évben összesen mintegy 12 ezer civil szervezet nyújtott be pályázatot a

Nemzeti Civil Alapprogramhoz. Az adatokat tekintve a szerzők megállapítják, hogy a

pályázók száma 2005-ben már az első pályázati fordulóban 30 százalékkal
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magasabb volt, mint a teljes 2004-es évben regisztrált pályázók száma.

A pályázó civil szervezetek több mint harmada 2005-ben nyújtott be először

pályázatot az Alapprogramhoz. A pályázók számának növekedése a civil szektor –

szinte kivétel nélkül – minden területén érvényesült, ha nem is azonos mértékben. A

pályázói kör bővülése – a szervezetek oldaláról tekintve – a nonprofit szektor

viszonylag kisebb szervezeteinek aktivizálódása nyomán következett be.  Ennek oka

minden bizonnyal az NCA első működési évében kapott nagy nyilvánosság volt. 

A pályázó szervezetek számának növekedésével párhuzamosan közel

másfélszeresére nőtt a sikeresen pályázók száma is. Ennek egyik okát a hiánypótlás

lehetőségének bevezetésében látták a tanulmány írói, de abban is, hogy a

szervezetek egy része 2005-ben már nem először pályázott, vagyis többé-kevésbé

megtanulták az NCA pályáztatási szisztémáját.

A pályázók számának alakulása – mint a tanulmány szerzői írták – az NCA hatása

szempontjából jelentetett fontos információt: az Alapprogram már működése első két

évében a magyarországi civil szervezetek negyedét megmozgatta, a rendelkezésre

álló pénzből nyújtott támogatásokból a potenciális kedvezményezettek közel 20

százaléka részesült.

A Nemzeti Civil Alapprogramtól a pályázatok első két évében a civil szervezetek

közel 47 milliárd forintnyi támogatást kértek. Ez a vizsgált időszakban rendelkezésre

álló, támogatásra felhasználható keret majd három és félszeresét jelentette. (A 2005-

ös pályázati év első fordulójában kért összeg 24,6 milliárd forint volt, magasabb, mint

a 2004. év két pályázati fordulójában összesen kért 22,3 milliárd forint. A most

ismertetett adatok alakulásában nagy szerepe lehetett az NCA-támogatások

hozzáférhetőségének, illetve annak, hogy a korábban a központi költségvetésből

nem támogatott civil szervezetek a Nemzeti Civil Alapprogram létét esélyeik

növekedéseként értékelhették.

A teljes pályázói körre számított „sikerességi ráta” a 2004. év két fordulójához képest

2005-ben jelentősnek tekinthető mértékben javult. 2004-ben a kérelmezők harmada,

ezzel szemben 2005-ben már háromnegyede részesült támogatásban. Ennek okait a

tanulmány írói abban látták, hogy a hiánypótlás lehetőségének biztosításával

kevesebb lett az adminisztratív okok miatt elutasított pályázat, ezzel egyidejűleg a

potenciális pályázók körében lezajlott egy tanulási folyamat is, melynek
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eredményeként több pályázat felelt meg a feltételeknek. Mindent összevetve a

vizsgált időszakban pályázó szervezeteknek csak mintegy a negyede nem

kapott/kaphatott támogatást.

A benyújtott, illetve sikeres pályázatok számának növekedése azzal a

következménnyel járt, hogy az egyes pályázók kevesebb támogatáshoz juthattak.

Ahogy ezt a tanulmány készítői megfogalmazták: „nyílt az olló az igények és a

kiosztható összegek között.”  A pályázatot benyújtó civil szervezetek nagyobb

arányban voltak sikeresek, de a kért támogatásnak csökkenő hányadát kapták meg

támogatásként. A szerzők adatokkal is igazolták ezt az állítást: a sikeres pályázók

aránya az adott évben pályázatot benyújtókhoz képest a 2004. évet jellemző 66

százalékról 2005-re 75 százalékra emelkedett, ezzel egyidőben a megítélt

támogatások összege a kért támogatások összegéhez viszonyítva 28,3 százalékról

22,7 százalékra mérséklődött.

A támogatott  pályázatok területi eloszlását tekintve megállapították, hogy 2005-ben

a budapesti pályázók  nyerték a megítélt támogatások 40 százalékát. Ugyanez az

arány a megyeszékhelyek esetében 30 százalékot, az egyéb városok esetében 18

százalékot, a községek esetében pedig már csupán 12 százalékot jelentettek. 

A megítélt támogatások településtípusok szerinti aránya a 2004-es adatok esetében

regisztrált tendenciáknak megfelelően 2005-ben is nagyon közel esett a kért

támogatások településtípusok szerinti megoszlásához, azaz az NCA 2005-ben is

nagymértékben alkalmazkodott a pályázatokban jelzett igények struktúrájához.

Bár az egyes kollégiumok elosztási gyakorlata eltérő preferenciákkal volt

jellemezhető, ha adataikat a pályázók településtípusok szerinti megoszlásával vetjük

össze, összességében „a Nemzeti Civil Alapprogramból folyósított támogatások

településtípus és országrészek szerinti eloszlása egyenletesebb volt, mint az egyéb

pályázatok útján elosztott központi állami támogatásoké” – írták a tanulmány szerzői,

majd így összegezték  a vizsgált dimenzióhoz kapcsolódó megállapításaikat: „Az

NCA támogatások kevésbé koncentrálódnak a központi régióba, csak 40 százalék

jutott a fővárosi szervezeteknek, míg a pályázati elosztású központi állami támogatás

55 százaléka a budapesti szervezetek munkáját segítette. Az is figyelemre méltó,

hogy az NCA elosztási mechanizmusa nemcsak a megyeszékhelyeken, hanem

valamennyi kisebb településen működő nonprofit szervezet számára előnyösebb

volt, mint a többi állami pályázatoké. Az NCA-támogatásokhoz még a községek civil
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szervezetei is valamivel nagyobb arányban jutottak hozzá, mint amekkora hányadot

a korábbi pályázatokon meg tudtak szerezni.” E megállapításukat a szerzők

annyiban finomították, hogy a községek és a kisebb városok esetében ez a „nagyobb

arány” abszolút értékét tekintve is igen alacsony volt, és e szervezetek jelentős része

esetében komoly korlátot jelentett a támogatási összegek előző évi költségvetéshez

való kapcsolása is.

A pályázók, ezzel párhuzamosan a támogatott civil szervezetek számának a

növekedése, a gyakorlatban a támogatások szétaprózódását eredményezte. Az

kétségtelen, hogy a pályázók nagyobbik fele kapott támogatást, de a kért és a kapott

összeg csak a nyertes pályázatok 8 százalékában egyezett meg.

Az adatokat elemezve a tanulmány írói megállapították, hogy a vizsgált időszakban

az egyesületek kapták az NCA által megítélt támogatások közel kétharmadát, és ez

az arány jól visszatükrözte az NCA-t létrehozó jogalkotói szándékot.

A támogatott nonprofit szervezetek tevékenységét tekintve a megítélt támogatások

közel negyedét a szociális és egészségügy területeken tevékenykedő szervezetek

kapták.

Részösszegzésként a tanulmány szerzői megállapították, hogy az NCA által nyújtott

támogatások megoszlása a támogatott szervezetek tevékenységi területe,

szervezettípusa, a településtípus és régió szerinti dimenziókat tekintve lényegesen

eltér a központi költségvetésből származó más pályázatok által nyújtott támogatások

összetételétől – a támogatott szervezetek számára azoknál kedvezőbb. 

A szerzők azt is megállapították, hogy ezek a különbségek a kedvezményezettekkel

kapcsolatos törvényi előírásokból adódtak, és nem a támogatási döntések során

alkalmazott preferenciák következményei. Megismételték azt a korábban már

megfogalmazott álláspontjukat, amely szerint a támogatások odaítélésében a

legerőteljesebben a pályázatokban megfogalmazott igények hatottak.

Végső következtetéseik során a szerzők az eddigiek mellett kiemelték még, hogy bár

az NCA létrehozását eredményező célkitűzések  nagyobb része érvényesült, az is

tény, hogy a nonprofit szektor nagyobb, felkészültebb, közhasznú vagy kiemelkedően

közhasznú szervezetei jutottak hozzá a megítélt támogatások nagyobbik feléhez,

míg a kisebb, ezért kevésbé felkészült szervezetek hátrányaik leküzdéséhez
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kevésbé számíthattak az NCA-ra.

A számos pozitív folyamat továbbviteléhez, amelyet sikerült feltárni az NCA másfél

éves adatainak áttekintése során, szükséges a program keretei között elosztható

összeg növelése is.
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„A Nemzeti Civil Alapprogram 2006-2007. évi pályázatainak empirikus
vizsgálata”

Az NCA 2004. évi részadatait, majd a teljes 2004. év és a 2005. év első fordulójának

elemzését követően a következő értékelő tanulmány az Alapprogram 2006-os és

2007-es éveinek támogatási tevékenységét elemezte. Ez a tanulmány, amely immár

harmadik a sorban, megközelítését, illetve az alkalmazott elemzési módszereket

illetően nagymértékben megegyezik az előző két tanulmányban megismert

megközelítéssel, illetve elemzési módszerekkel.

Az NCA pályázati adatainak áttekintését a tanulmány írói mennyiségi áttekintéssel

kezdték. Eszerint a 2006-os és 2007-es pályázati években összesen 14 199 pályázó

szervezet nyújtott be pályázatot az Alapprogramhoz. Az ebben a két évben pályázó

civil szervezetek 56 százaléka mind 2006-ban, mind 2007-ben készített pályázatot. A

tanulmány íróinak véleménye szerint „az adatokból visszaköszön az a támogatási

elv, amely szerint az NCA célja a területi különbségek csökkentése, a hátrányos

helyzetű régiók felzárkóztatása”. A pályázók területi megoszlását tekintve két

tendenciát külön is kiemelnek. Az egyik ilyen tendencia az, hogy a közép

magyarországi térségből  pályázók száma jóval erőteljesebben emelkedett, mint az

ország más területeiről pályázók száma. Ezen belül is kiugróan magas volt a

növekedés a Pest megyei civil szervezetek esetében. A másik külön is kiemelt

tendencia – a községekben dolgozó nonprofit pályázók számának ugyancsak

intenzív emelkedése volt. (2004 és 2007 között ezeknek a pályázó szervezeteknek a

száma másfélszeresére nőtt.)

Az elemzés keretei között vizsgált két évben a pályázó szervezetek háromnegyede

működési támogatást, 3 százaléka szakmai programja támogatását, míg valamivel

több, mint ötöde működési és szakmai támogatását is kérte az NCA-tól.

Hasonlóan a korábbi évekhez (és a korábbi évek adatait elemző tanulmányok

megállapításaihoz), ebben a tanulmányban is megfogalmazták a kutatók a már

ismert tendenciát: a pályázatot készítő szervezetek közel kétharmada egyesületi

formában tevékenykedett, harmaduk alapítvány, az egyéb nonprofit szervezetek

aránya 4 százalék alatt regisztrálható.

A pályázó szervezetek tevékenységi köreit tekintve a vizsgált időszakban
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legnagyobb számban  a szabadidős és hobbi szervezetek, a sport és kultúra

területén tevékenykedő alapítványok és egyesületek voltak megtalálhatóak. 

A 2006-os és 2007-es három pályázati forduló során a pályázó nonprofit szervezetek

összesen valamivel több, mint 55 milliárd forintnyi támogatást kértek, ez az NCA által

elosztható keret több mint négyszerese volt. (Emlékeztetőül: a pályázók által 2004-

ben igényelt összeg 44 milliárd forint volt.) A kért támogatás (kerekítve) 38 százaléka

működési támogatás, 3 százaléka szakmai volt. (A fennmaradó hányad működési és

szakmai támogatásra egyaránt vonatkozott.)

Az elbírálás során sikertelennek minősített pályázók aránya 2004-ben még 35

százalék körül alakult, 2007-ben azonban ez az arány már csupán 10 százalékot

jelentett. Ez azt jelenti, hogy miközben emelkedett a pályázatot készítő szervezetek

száma, ezzel párhuzamosan csökkent a sikertelennek minősített pályázatok aránya. 

A 2006-2007-es pályázati évben szemben az igényelt 55 milliárd forinttal, a

kiosztható támogatási keret 13,3 milliárd forint volt.  (Ebből a pénzből közel 7 milliárd

forint jelentette a 2006-os támogatási keretet.)

A korábbi években is jellemző megközelítésnek megfelelően (ti., hogy az erőforrások

elosztásának struktúrája gyakorlatilag leképezi az igények struktúráját) a vizsgálat

alá vont két pályázati évben a megítélhető támogatások 40 százaléka működési

támogatásokra, 0,8 százaléka szakmai programok támogatására lett megítélve. A

felosztható források fennmaradó hányadát olyan pályázók kapták meg, amelyek

működési és szakmai programokra is pályáztak.

Az NCA esetében a területi egyenlőtlenségek csökkentésének szándéka a 2006-

2007-es pályázati években is a támogatási elvek része volt, amely a pályázati

támogatások odaítélése során érvényesült is. A fővárosi szervezetek kapták a

megítélt támogatások 36 százalékát. A megyeszékhelyekre a támogatások 32

százaléka, az egyéb városokra 19 százaléka, míg a községekre 13 százaléka jutott.

A korábbi években tapasztalt gyakorlatnak megfelelően ezek az arányok nagyon

közel estek, vagy megegyeztek a kért támogatásokat jellemző arányokkal. „A

tényleges támogatási döntések megoszlása szinte teljes mértékben tükrözi a

beérkezett igények területi különbségeit” – állapították meg ebben az elemzésben is

a tanulmány készítői.
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A területi egyenlőtlenségekre visszatérve, és azok kezelését illetően az elemzés

tartalmazta a következő megállapítást is: „A fővárosi szervezeteknek az NCA-

támogatás 36 százaléka jutott, míg a pályázati elosztású központi támogatások

közel fele a budapesti szervezetek forrásait gyarapította. A kistelepülések esetében

is figyelemre méltó a két elosztási mechanizmus közötti különbség, a községekben

működő szervezetek kapták az NCA által megítélt összegek 13 százalékát, amely

majdnem a kétszerese az egyéb pályázati központi költségvetési támogatásból

megszerzett 7,5 százaléknak. Általánosságban elmondható, hogy az NCA elosztási

gyakorlata nemcsak a megyeszékhelyeken, hanem valamennyi kisebb településen

működő nonprofit szervezet számára előnyösebb volt, mint a többi állami

támogatásé.” 

 E megállapításból adódott a korábbi évek adatait elemző tanulmányokban is

megfogalmazott állítás: az NCA a rá vonatkozó célkitűzéseknek megfelelően a 2006-

os és 2007-es pályázati években is törekedett a támogatások odaítélése során a

területi egyenlőtlenségek csökkentésére.

A megítélt támogatások nagysága a kért támogatáshoz képest a korábbi évek

gyakorlatának megfelelően alakult. Az NCA-hoz pályázó nonprofit szervezetek a kért

pályázati támogatásnak átlagosan az egynegyedét kapták meg. Ehhez az arányhoz

képest – a pályázó szervezetek székhelyének településtípusát alapul véve – a

relatíve legkedvezőbb helyzetben a megyeszékhelyekről pályázó szervezetek voltak,

esetükben a megítélt összegek átlagosan a támogatásra kért összegek 26,2

százalékát  tették ki. Ugyanezen szempont szerint a relatíve legkedvezőtlenebb

helyzet a budapesti pályázó civil szervezetek esetében regisztrálható: e szervezetek

az általuk megpályázott támogatások összegének átlagosan 22,9 százalékát nyerték

el. A legalacsonyabb érték (a budapestieket jellemző érték) és a legmagasabb érték

(a megyeszékhelyeket jellemző érték) közötti range 3,3 százaléknyi, statisztikai

értelemben jelentéktelen mértékű.
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„A Nemzeti Civil Alapprogram 2007-2008. évi támogatási döntéseinek
kvantitatív és kvalitatív elemzése” 

Az NCA pályáztatási tevékenységét a pályázatok adatai alapján vizsgáló elemzések

közül sorban az utolsó a 2010. év elejére elkészült elemzés az eddig áttekintett

tanulmányokhoz képest – a meglévő megközelítésbeli azonosságok mellett – több

eltérést is mutat. Az egyik legjelentősebb eltérést az jelenti, hogy az elemzés

technikai okok miatt nem terjedt ki az NCA „szakmai” kollégiumaihoz benyújtott

pályázatok adataira. További eltérést jelent az is, hogy bár a tanulmány kvantitatív

elemző része követi a korábbi évek tanulmányainak szempontjait (a rendelkezésre

álló adatstruktúra nem is nagyon tesz mást lehetővé),  de fontos új elemekkel

egészíti ki ezt a megközelítést. Az egyik új elem az NCA egyes kollégiumaiban az

erőforrások felosztásáról döntést hozó kurátorok és a pályázó szervezetek

kapcsolatát, azaz a kurátorok érintettségét (kapcsolatát, kötődését egy-egy

szervezethez) regisztráló dichotom változóértékkel operáló dimenziója. A másik új

elemzési szempont annak vizsgálata, hogy a megítélt támogatások átlaga mögött

milyen sajátos tendenciák ismerhetőek fel.

A tanulmány – az NCA hátterének szokásszerű, de alapos ismertetését követően 

áttekintette a vizsgált időszak pályázati adatait. A 2007-es és 2008-as pályázati

években összesen 20 421 szervezet pályázott, a vizsgált két évben gyakorlatilag

azonosnak tekinthető a számuk: 2007-ban 10 183, 2008-ben pedig 10 238. A

tanulmány adatai szerint a pályázó szervezetek körén belül 2007-ben relatíve

jelentős súlyt képviseltek a szabadidős, a hobbi- jellegű, valamint a kultúra, a sport, a

szociális ellátás és az oktatás területén tevékenykedő szervezetek. 2008-ban a

kultúra és a sport területén tevékenykedő pályázók száma emelkedett, ezzel

párhuzamosan a szabadidős és hobbi-szervezetek száma csökkent.

E két évben a pályázatot benyújtó szervezetek által igényelt összeg 31.8 milliárd

forint volt.

Az egyes pályázó szervezetek által két év alatt igényelt támogatások összegét az

igényelt támogatások átlagos összegéhez viszonyítva a tanulmány írója

megállapította, hogy a pályázatot készítő szervezetek hozzávetőlegesen

háromnegyede az összes kért támogatás harminc százalékát, míg a pályázatot

készítő szervezetek egynegyede az összes kért támogatás 70 százalékát kérte
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támogatásként megítélni. Ez a tendencia pedig azt eredményezte, hogy mint írta: „az

NCA működési pályázati rendszere az igények esetében teljesen kettészakad: sokan

kérnek kevés, kevesen pedig sok pénzt. Az eltérések ráadásul meglehetősen

nagyok, a magas összeget igénylő kisebbség ugyanis akkora összegre pályázik,

hogy igényeik az összes igény kétharmadát teszik ki.” E tendenciát háttérváltozókkal

vizsgálva a tanulmány megállapítja, hogy az átlagnál magasabb igények több mint

kétharmada az ország nagyvárosaiból érkezett.

A vizsgált két évben pályázó szervezetek legalább kétharmada „visszatérő” pályázó

volt. A visszatérő pályázók aránya 2007-ben 65, 2008-ban ennél magasabb, 74

százalék körül alakult.  A visszatérő és az új pályázók között is mutatkozott egy

sajátos különbség: „a régi pályázók nagyságrendekkel magasabb összegű

pályázatokat adtak be, mint az új pályázók”.

Még egy dimenzió mentén találta úgy az elemzés készítője, hogy a pályázó

szervezetek által igényelt támogatási összegek nagysága sajátos tendenciát mutat,

ez pedig a pályázó szervezet és a pályázatok elbírálásában részt vevő kollégiumi

tagok viszonya. 

Azok a szervezetek, amelyek olyan kapcsolatban álltak az elbírálásban érintett

kollégiumi tagokkal, amelyeket fel kellett tüntetni az érintett tag összeférhetetlenségi

nyilatkozatában, tendenciózusan lényegesen magasabb összegeket kértek

pályázataikban, mint azok a szervezetek, amelyek semmiféle kapcsolatban nem

álltak az NCA kollégiumaiban kurátorként dolgozó személyekkel.

A pályázó szervezetek 2006-ban 16 165, míg 2007-ben 15 282 pályázatot nyújtottak

be, „ a jóváhagyott pályázatok aránya mind 2007-ben mind 2008-ban 80 százalék

feletti volt. (…) Ezek alapján kijelenthető, hogy gyakorlatilag aki pályázatot adott be

az NCA működési forrásaira, az nagyon nagy valószínűséggel meg is kapta azt.” A

sikeres működési pályázatok esetében az elemzés készítői nem regisztráltak az

egyes kollégiumok között lényeges különbségeket, az azonban „minden kollégiumra

jellemző, hogy a bírálatban érintett szervezetek esetében jóval magasabb a sikeres

pályázatot beadók aránya, mint a nem érintett szervezetek esetében.”

A támogathatónak ítélt pályázatok a benyújtók tevékenységét vizsgálva hasonló

struktúrát mutattak, mint azt a pályázatokat benyújtó szervezetek struktúrájára

vonatkozóan megállapította a tanulmány készítője. Eszerint „a jóváhagyott
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pályázattal rendelkezők körében 2007-ben a legnagyobb arányban a kultúra, a

szabadidő, a hobbi, a sport és a szociális ellátás területén jelentek meg. 2008-ra

jelentősen megnőtt a kultúra és a sport részesedése, ezzel párhuzamosan viszont

számottevően visszaesett a szabadidő és hobbi szervezetek gyakorisága.”

A támogatásban részesített pályázatok alapján a pályázó szervezetek számára

megítélt összegek elemzése azt mutatta, hogy az igényelt összegek hozzávetőleg

átlagosan 33 százalékát ítélték meg a nyertes szervezetek számára az egyes

kollégiumok. Nem változott tehát az a korábbi évek elemzéseiben is regisztrált

gyakorlat, amely szerint inkább sok szervezet kapjon lényegesen kevesebbet a kért

összegnél, mint kevés szervezet kapja meg a kért támogatást.

A támogatásként megítélt, fent említett átlag természetesen fontos különbségeket

fed el. Az első ilyen, az elemzés készítője által kiemelt különbség az, hogy „azok,

akik egy-egy kollégiumban részesei a pályázatok elbírálásának, azok

nagyságrendekkel nagyobb részét kapják meg a pályázatban igényelt összegnek.”

Ez a tendencia a három dunántúli és az észak alföldi kollégiumok esetében a

legkevésbé jellemző. Az észak-magyarországi, a dél-alföldi és a közép

magyarországi kollégiumok esetében azonban az érintett pályázók több mint a

kétszeresét kapták, mint azok a pályázók, akik a bírálatokban nem minősülnek

érintett szervezeteknek.

A 2007-es és 2008-as években megítélt konkrét működési támogatások összegét az

összes támogatás átlagához viszonyítva is megvizsgálta az elemzés. Ebben a

vizsgálati dimenzióban a tanulmány összegző megállapítása így hangzik: „az NCA

működési pályázatainak odaítélése során is két jól elkülöníthető és egymástól távol

eső csoportra szakadnak a pályázók. Vannak, akiknek a pályázott összegnek csak a

töredékét adják oda és vannak, akiknek igényeik jóval nagyobb arányban

teljesülnek.”

Az adatok, amelyek alátámasztják ezt az összegzést, a következők: 2007-ben a

nyertes pályázók 47 százaléka kapott az összes megítélt támogatásra kiszámított

átlagnál kevesebb konkrét támogatást, míg 50 százalékuk támogatása e felett az

átlag feletti volt. 2008-ban az arányok valamelyest módosultak: az átlag alatt a

nyertes pályázók 51 százaléka, átlag felett pedig 48 százaléka jutott támogatáshoz.

Az összes támogatásra számított átlag alatt támogatott pályázók a támogatásra kért

összeg 20 százalékát kapták, míg az átlag felett támogatott pályázók a kért konkrét
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összegek 51 százaléka körül jutottak támogatáshoz. 

A pályázott összeghez képest elnyert támogatás nagyságát befolyásolta az a tény is,

hogy a pályázó szervezet első ízben pályázott-e, vagy rendszeres pályázónak

tekinthető. Az elemzés erre vonatkozó összegző megállapítása szerint „ha egy

szervezet már részt vett az NCA pályázati rendszerében, akkor sokkal magasabb

összegű támogatást kap, mint azok, akik először adtak be pályázatot. E mögött

valószínűleg az állhat, hogy a régi pályázók már ismerik a pályázati rendszer

sajátosságait, és annak működésében rejlő lehetőségeket jobban ki tudják

használni.”

A 2007-es és 2008-as pályázati évek pályázatokkal kapcsolatos adatainak végső

konklúziójaként a tanulmány a következő megállapítást fogalmazta meg: „Az NCA

működési pályázati rendszere tehát teljesen kettészakad: egy szűk kisebbség elviszi

a pályázati pénzek nagyobb részét, a pályázók többségének így csak a források

kisebbik részén való osztozás marad. (…) földrajzi tekintetben azt mondhatjuk, hogy

főleg a közép-magyarországi régióban működő szervezetek sorolhatók be ebbe a

körbe.” A közép-magyarországi régión belül is a budapesti és Pest megyei

szervezetek dominanciája a jellemző. Tágítva és már országos léptékben tekintve a

kérdésre, az elemzés készítője úgy ítéli, az adatok alapján kijelenthető, hogy a

fővárosi és az ország más nagyvárosaiban tevékenykedő civil szervezetek az igazán

kedvezményezett szervezetei az NCA működési pályázatainak.
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