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„A szolidaritás elvében különleges jelentőséget kap az emberi személy 
lényegileg közösségi természete, a méltóság és az emberi jogok minden 
emberre vonatkozó egyenlősége, valamint az a közös út, amelyen az 
emberek és népek a mind szorosabb egysége felé haladnak.”1 

A jelen tanulmány a társadalmi szolidaritás és az adományozás 
témakörét járja körbe azzal a céllal, hogy vajon van-e összefüggés az 
adományozás és az adományok, valamint a szolidaritás jelensége között. 
A társadalomtudomány oldaláról vizsgálva, a humánum szemszögéből 
nézve alapvetően a társadalmi segítségnyújtás a 21. században erőteljes 
szolidaritási kérdéseket feszeget. E kérdések közé ékelődnek be továbbá 
olyan jelenségek is, mint az integráció, a társadalmi együttműködés és 
társadalmi felelősségvállalás.  

Az adományozás a társadalmi integráció egyik legfontosabb eleme, 
melynek alapját az önzetlenség, a társadalmi felelősségvállalás, az 
együttműködés és az egymásért vállalt felelősség alkotja. A társadalmi 
integrációt a kollektív tudat teszi fenntarthatóvá és hosszú távon 
működőképessé azoknak a normáknak a figyelembevételével, amelyek 
szükségesek egy egészséges társadalom működéséhez. Tehát a fogalmak 
mindegyike egymással szorosan összefonódva teszi érthetővé a két 
tartalom közötti kapcsolódást.  

Sonnevend Pál (jogász) szerint „a szolidaritás szó köznapi értelme 
szerint közösségvállalást jelent, közösségvállalást azokkal, akik valamilyen 
szempontból hátrányos helyzetben vannak. A hátrány jelenthet ebben az 
értelemben pillanatnyi vagy átmeneti élethelyzetet, de tartós nehézséget 
vagy életre szóló állapotot is. Aki szolidáris, annak célja mindig a hátrányt 
szenvedő helyzetének javítás”2 

A szolidaritás fogalmát vizsgálva nem hagyható figyelmen kívül Emile 
Durkheim francia szociológus gondolata sem. A durkheim-i szolidaritás két 
formát különböztet meg. A mechanikus szolidaritást vizsgálva 
egyértelműen elmondható, hogy napjaink társadalma a túlzott 
differenciálódás elvével működik, de a szabványosítás, a közösségi alapon 
működő elvek valamennyire egységesítési folyamatokat is jeleznek. Ez jól 
értelmezhető a szociális területre, az önkéntességet vállalatokra, az 
adományozókra. E tevékenységek alapja a közösségi elv, a közös 
ideológia, a segítségnyújtás és annak önzetlensége.  

                                                           
1 Forrás: http://www.tarsadalometika.hu/temaink/alapelvek/szolidaritas-elve/  
2 Forrás: https://vigilia.hu/regihonlap/1999/9/9909son.html 
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Ehhez erőteljesen kötődik a szerves szolidaritás elve, a a 
segítségnyújtásban az eltérő társadalmi csoportok felé történő kéznyújtás 
éppen ezt a közös nevezővel jelzett önzetlenség jelzi.  

„Az ember és az állat előtt mindig többféle cselekvési lehetőség áll. Az 
ember értékeli az adott helyzetet, és választ az alternatívák közül, 
gyakran saját maga előírja magának és/vagy másoknak, mit tegyen(ek). 
értéket és normát konstruál, és ezekhez igazodik.”3 

 
Adományozás – társadalmi együttműködés 
 
„Az együttérzésből fakadó, közvetlenül más emberek javára történő 
jótékony cselekvés a szolidaritás egyik legelemibb formája. A jótékony 
cselekvés azonban, bármennyire is személyes, nem értelmezhető csupán 
két ember, segítő és segített relációjában. Társadalmi jellege egyrészt a 
segítség céljának és a segítők motivációinak bizonyos értékek és 
ideológiák általi meghatározottságából következik (ami ugyanakkor 
nyilván ezen értékek és ideológiák legitimációjához is hozzájárul)” 
(Feischmidt, 2018). 

Adományozni csak azon esetben leszünk képesek, ha a közösségek elég 
erősek ahhoz, hogy ezt önzetlen tevékenységnek tekintsék. 

 
Az adomány, az adományozás kérdései, mint a szolidaritás 
legfőbb szereplői 
 
A 2011. évi CLXXV. tv. értelmében adomány: a civil szervezetnek – 
létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott 
vagyon, áru, illetve nyújtott szolgáltatás.4 

Egy másik megközelítés szerint „Az adomány olyan természetben és 
pénzben nyújtott támogatás, amelyet az egyének minden ellenszolgáltatás 
nélkül ajánlanak fel nonprofit vagy egyházi szervezetek, közintézmények, 
illetve a családi és baráti körükön kívüli magánszemélyek számára” 
(Arapovics, 2013). 

Amennyiben e fenti tartalmakat kívánjuk az adományozáshoz kapcsolni, 
úgy az egyéni indíttatás, valamint a jog, illetve erkölcs igen erős 
vonalaival találkozhatunk. 

A magyarországi adományozás – ahogy ez a korábbiakban már leírásra 
került – a nyugat-európai, illetve a tengerentúli gyakorlatoktól eltérően 
jelentősen más értelmet kapott. Az 1990-es éveket követően e 
tevékenységet a társadalom tagjainak meg kellett ismernie, egyéni és 
intézményesített szinten a különböző társadalmi folyamatokba be kellett 
építenie. 

                                                           
3 Önzetlenség elméletek. Forrás: http://buksz.c3.hu/0903/06bir.bereczkei.pdf 
4 Mi az adomány? Forrás: https://www.nonprofit.hu/tudastar/Mi_az_adomany  
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Az adomány, az adományozás és az önkéntesség a legtöbb esetben a 
civil vagy nonprofit szervezetekhez kapcsolódó fogalmak. „2017-ben a 
mintegy 61,2 ezer civil és egyéb nonprofit szervezet egyharmada (közel 
20 ezer) alapítványi formában, kétharmada (41 ezer) társas nonprofit 
szervezetként működött. Az alapítványok jelentős részének tevékenysége 
a korábbiaknak megfelelően az oktatáshoz (33%), a szociális ellátáshoz 
(16%) és a kultúrához (15%) kötődik. A társas nonprofit szervezetek 
körében a szabadidős (22%) és a sportegyesületek (21%), valamint a 
kulturális szervezetek (15%) aránya volt a legnagyobb” (Statisztikai 
Tükör, 2017). 

A magyarországi civil szervezetek száma 2005 és 2017 között 10,8%-
kal emelkedett. Ezen időszakban az alapítványok száma némileg (8,95%-
os) csökkent, mely egyértelműen a két időpont között hozott döntések, 
jogi szabályozások következményeinek tulajdonítható. A társas nonprofit 
szervezetek számaránya ugyanakkor 19,8%-os emelkedést mutat, 
melynek feltételezett oka éppen az alapítványok csökkenésével 
összefüggő válasz, azaz e szervezeteket valószínűleg könnyebb létrehozni, 
megalakítani.  
 

1. diagram. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása szervezeti jelleg 
szerint (2005- 2017 között) 

 
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg003.html  
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1. táblázat. A támogatást nyújtó szervezetek száma 2017-ben 

Támogatási forma 
A támogatást 

nyújtó 
szervezetek 

  
A kiosztott 
támogatás 

  

  száma 
aránya, 

% 
összege, millió 

Ft 

átlagos 
összege, 
ezer Ft 

Pénzbeli támogatás:     
lakosságnak 4 091 6,7 32 180,1 7 866 
szervezetnek 4 509 7,4 174 520,1 38 705 
Együtt 7 794 12,7 206 700,2 26 520 

Kiosztott összes 
támogatás: 

    

lakosságnak 5 476 9,0 41 966,7 7 664 
szervezetnek 5 796 9,5 194 851,7 33 618 
Összesen 9 979 16,3 236 818,4 23 732 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofitadomanyozas.pdf 

 
A Központi Statisztika Hivatal 2013-ban készítette el utolsó elemzését, 

értékelését az adományozás, adományosztás tárgykörében. Azóta néhány 
financiális helyzetre vonatkozó adat, elemzés megjelent, de a jelen téma 
feldolgozása szempontjából csak egy-egy tartalom szempontjából építhető 
be. 

A 2013-as évre vonatkozó, 2014-es adatfelvétel értelmében a 
magyarországi 2008 óta működő nonprofit szervezetek száma viszonylag 
állandó (2013-ban 64 542 nonprofit szervezet működött Magyarországon, 
2015-ben 62 152, 2017-ben 61 151)56 

„Az összes szervezet közül kb. 12 000, vagyis csaknem minden ötödik 
(18%) sorolható adományozói körbe. A szektor tevékenységei főcsoportjai 
szerint az adományók közül az oktatással foglalkozó szervezetek száma a 
legmagasabb (27%), továbbá relatív magas számarányt mutat a szociális 
ellátásra (16%) és a kulturális tevékenységekre (10%) szakosodott 
szervezetek aránya is.”7 
 
  

                                                           
5 A nonprofit szektor legfőbb jellemzői (2016). Budapest: KSH. Forrás: 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit15.pdf  
6 A nonprofit szektor legfőbb jellemzői (2018). Budapest: KSH. Forrás: 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit17.pdf  
7 A nonprofit szervezetek adományozási jellemzői. (2016). Budapest: KSH. Forrás: 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofitadomanyozas.pdf  



Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

67 

2. diagram. Az adományozó és nem adományozó nonprofit szervezetek száma és 
megoszlása (2013) 

 
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofitadomanyozas.pdf 

 
A vizsgált időszakban az adományozó szervezetek közel fele (43,7%) a 

Közép-Magyarországi régióból kerül ki. Ennek egyik lehetéséges 
magyarázata lehet a magyarországi nonprofit szervezetek Közép-
Magyarországi elhelyezkedése, valamint a terület magasabb 
fizetőképessége. 
 

3. diagram. Az adományozó nonprofit szervezetek megoszlása adományozási 
gyakoriság szerint (2013) 

 
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofitadomanyozas.pdf 

 
Ezen időszak alatt az összes adományozó szervezet 41,3%-a leginkább 

évente néhány alkalommal adományoz. Rendszeresen, évente többször, 
évente egyszer és alkalmanként, vagy többévente a szervezetek 18-19% 
-a juttat adományt. A hazai gyakorlatban ez utóbbi a leginkább jellemző. 
Európa több országában ennél némileg magasabbak az átlagarányok, 
legfőképpen ott magasabbak, ahol ez a tevékenység a társadalmi normák 
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közé ékelődött, az egyének és szervezetek mindennapjaiban szervesen 
beépültek (Svédország, Nagy-Britannia). 

A hazai gyakorlatban „a támogatások nyújtásának időbeni gyakorisága 
az adományozó szervezetek különböző csoportjaiban jelentősen eltér. 
Ennek értelmében megkülönböztethetünk rendszeres hozzájárulást nyújtó 
szervezeteket, a „szponzori” tevékenységet végzőket, valamint az alkalmi 
adományozókat, azaz az „adakozókat”. A hazai szervezetek 80%-a 
adakozó, 20%-a pedig szponzorként jelenik meg az adományozó 
szervezetek körében. 
 

4. diagram. A nonprofit szervezetek, és ezen belül az adományozó nonprofit 
szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint (2013) 

 
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofitadomanyozas.pdf 

 
Az adományozás sok esetben erőteljes szimbiózist alkot az 

adományosztó szervezetek körével. Azokat a szervezetek nevezzük 
adományosztó szervezeteknek, amelyek a civil szervezetek számára 
nyújtandó adományok szervezésére és eljuttatására jönnek létre. Az 
adományozás lehet tartós célú, ez esetben „a jogszabályok szerint a 
közhasznú szervezet és közhasznú szervezet és támogatója által írásban 
kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás. A tartós 
adományozás esetén az erről szóló szerződésben a támogató arra vállal 
kötelezettséget, hogy a támogatást vagy a szerződéskötés (vagy a 
szerződés módosítása) évében és az azt követő legalább három évben 
vagy évente legalább egy alkalommal vagy azonos vagy növekvő 
összegben ellenszolgáltatás nélkül adja” (Arapovics, 2013). 

Az adomány kétféle lehet; pénzadomány vagy természetbeni juttatás. A 
pénzadományok között tartjuk nyilván a közvetlen kéréseket és a 
gyűjtést, a vásárlásos adományt, valamint a szervezeteken keresztüli 
pályázatokat. A természetbeni adományok körébe tartoznak pedig a 
tárgyi, szolgáltatási tevékenységek, a véradás, az önkéntes munka és az 
eszmei, társadalmi tőke. 

A lakossági adományozás körébe tartozó adományozási forma a 
pénzadomány. Különböző nézőpontok szerint – Kuti Éva, Czike Klára - a 
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pénzadományok három csoportba oszthatóak; 1. a közvetlen kérések, 
gyűjtőakciók; 2. a vásárlás útján megvalósított adományozás és a 3. 
szervezeteknek juttatott adományok. 

A közvetlen kérésekhez kapcsolódó adományozás személyekhez, 
ügyekhez kapcsolódik (katasztrófák stb.). A vásárlás útján történő 
adományozás nem tekinthető tisztán jótékonyságnak, ebben az esetben a 
támogató ellenszolgáltatásban is részesülhet, amennyiben „ha hozzájut 
valamilyen áruhoz, akkor sem garantált, hogy az általa kifizetett termékdíj 
több, mint az átlagos piaci ár” (Arapovics, 2013). 

A szervezetek adományaikat vagy magánszemélyeknek vagy valamiféle 
célterület megsegítésére fordítják. A 2013. évi felmérések szerint a 
magánszemélyek részére 72 milliárd, a célterületekre (kultúra, oktatás) 
59 milliárd forintot juttattak a szervezetek. Az adományok jelentős 
csoportját alkotják a szervezeteknek juttatott adományok. Ilyenek az 
állami és önkormányzati intézményeknek juttatott adományok, a nonprofit 
szervezeteknek, az egyházaknak és pártoknak címzett támogatások köre. 
E támogatásokat leggyakrabban az egészségügyi és szociális, az oktatási 
és kulturális, a sport és szabadidő, illetve a környezetvédelem egységébe 
tartozó szervezeteket jelentik. 
 
2. táblázat. A konkrét célokat (is) támogató, adományozó nonprofit szervezetek 
által kiosztott támogatások megoszlása a támogatott célok szerint (%, 2013) 

 adományozó 
szervezet által 

kiosztott 
támogatás 

szponzorok 
által 

kiosztott 
támogatás 

adakozók 
által 

kiosztott 
támogatás 

Művészeti, kulturális 
tevékenység 

23,5 11,6 25,2 

Egészséges életmódra nevelés, 
sportélet, szabadidő 

9,9 15,0 9,1 

Oktatás, nevelés 37,6 38,7 37,4 
Mentális és szenvedélybetegek 
kezelése (pl. drog-, alkohol-

probléma, lelkisegély-szolgálat) 

0,3 0,3 0,3 

Gyermek- és ifjúságvédelem 3,7 4,1 3,6 
Rászorult csoportok segítése 

(pl. hajléktalanok, leányanyák, 
menekültek) 

6,7 13,8 5,7 

A természeti környezet 
védelme, állatvédelem 

0,8 0,5 0,9 

Gazdaságfejlesztés, 
településfejlesztés 

1,1 2,7 0,9 

Nemzetközi kapcsolatok, 
határon túli magyarok 

1,1 0,5 1,2 

Jogvédelem (pl. női jogok 
védelme, áldozatvédelem) 

1,1 0,8 1,2 

Egyéb cél 14,2 12,0 14,5 
 100,0 100,0 100,0 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofitadomanyozas.pdf 
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„Az adományozó szervezetek által kiosztott összes támogatás évente 

kb. 140 milliárd forint, melynek 73%-át fővárosi székhelyű szervezetek 
nyújtják.” Amennyiben a területek megoszlását nézzük, úgy az 
adományozó nonprofit szervezetek által kiosztott konkrét intézményeket 
támogató „támogatások” elsődleges kezdeményezettjei az oktató, 
kutatóintézmények, valamint a kulturális intézmények, a kórházak, 
járóbeteg-ellátó intézmények és a szanatóriumok.  
 

3. táblázat. A konkrét intézményeket (is) támogató, adományozó nonprofit 
szervezetek által kiosztott támogatások megoszlása a támogatott intézmények 

szerint (2013) 

Támogatott intézmény Adományozó 
szervezetek 

által 
kiosztott 

támogatás  
%-os 

megoszlása 

Szponzorok 
által 

kiosztott 
támogatás  

%-os 
megoszlás 

Adakozók 
által 

kiosztott 
támogatás  

%-os 
megoszlás 

Kulturális intézmények (múzeum, 
közgyűjtemény) 

9,1 1,6 11,0 

Sport- és szabadidős létesítmények, 
intézmények 

2,1 1,4 2,3 

Oktató, kutató intézmények (alap-, 
közép- és felsőfokú oktatás, 

kutatás) 

70,7 74,8 69,8 

Kórházak, járóbeteg-ellátó 
intézmények, szanatóriumok 

4,6 6,3 4,2 

Mentális és szenvedélybetegeket 
ellátó és kezelő intézmények 

0,1 0,1 0,0 

Fogyatékossággal élő csoportokat 
ellátó intézmények 

1,1 1,5 1,0 

Szociálisan rászoruló csoportokat 
ellátó intézmények 

(hajléktalanszállók, leányanyákat, 
menekülteket segítő intézmények) 

0,8 0,5 0,8 

Környezetvédő szervezetek 
(állatkórház, állatmenhely) 

0,1 0,0 0,2 

Gazdaságfejlesztő, településfejlesztő 
szervezetek 

2,2 6,8 1,0 

Idősek gondozását ellátó 
intézmények 

1,0 0,8 1,0 

Egyéb intézmények 8,2 6,2 8,7 
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofitadomanyozas.pdf 
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Miért adományozunk? 
 
Lovelock és Weinberg osztályozási elméletét tekintve elmondható, hogy az 
adományozási motivációkat egyfelől a másokon való segítés vágyával, a 
felelősségérzet kinyilvánításával, másfelől a szokás, az erős kötődés 
formájának vizsgálatával jellemezhetjük. Jelentős szempontot képez az 
intézményhez való kapcsolódás erőssége, a fenntartására irányuló 
törekvés és a bűntudat, mely utóbbi a szervezetért való tettek és 
lehetőségek hiányosságának tudható be. Az adományozó sok esetben a 
személyes elismerés vágyát, illetve az adományozóknak nyújtott speciális 
előnyöket veszi figyelembe. A korábbi századok adományozással 
összefüggő tevékenységeit többnyire az önzetlen segítségnyújtás, a 
társadalmi értékek figyelembevétele alkotta.  

A modernkori adományozás esetében gyakrabban az előnyökhöz jutás, 
illetve az az elismerés, amely azzal jár, hogy adományozok, sokkal 
fontosabb, mint hogy milyen lelkiismereti kérdéseket generál mindez.  

Feltételezhető, hogy az adományozás fő motivációja továbbra is a jó 
adni, kellemes érzés segítséget nyújtani. Okként említhető még az 
érintettség, azaz azért segítek, azért adományozok, mert egy ügyben, egy 
társadalmi kérdésben érintett vagyok, fontos számomra a probléma. A 
segítségnyújtással az az érzésem támad, hogy az adott helyzeten 
enyhítek, a megoldásban hathatósan közreműködhetek. Sok esetben az 
adományozó nem érintett, csak a helyzet/ügy érinti meg, mely iránt 
elkötelezetté válik.  

Az adományozás motivációit a különböző korábban végzett hazai és 
nemzetközi kutatások alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: az 
adományozásban kiemelt szerepe van az együttérzésnek, részvétnek, 
mely az adott ügy iránti szolidaritást fejezi ki. Emellett és szoros 
összefüggésben a mások iránti felelősségérzet, valamint az 
adományozással együtt járó társadalmi elismerés megszerzése szerepel. 
Ezzel sok esetben a családi vagy közösségi szokások továbbvitele is 
érvényesül. 

 
Összegzés 
 
Az 1800-as évek végén megjelenő és a tudományba ékelődött fogalmak 
vizsgálata komoly kihívást jelent a szakemberek számára. E fogalmak 
alapértelmezése egyértelműen megmarad alapként, de a társadalom 
folyamatos változása ezen fogalmak tovább gondolását, még inkább 
újragondolását hívja elő. 

A jelen összefoglalás egy nagyvonalú áttekintés kívánt lenni a 
szolidaritás megfoghatatlan, de mindennapjainkban jelenlévő társadalmi 
mechanizmusáról, amely aktívan segíti a társadalmi 
felelősségvállalásokat, az emberek integrációs szemléletét. 

A szolidaritás egyik pilléreként került sor az adomány és az 
adományozás értelmezésére, a tartalmak körülírására. A társadalmi 
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segítségnyújtás, legyen az adományozás egy igen erős kohézióra kell, 
hogy épüljön, hiszen csak akkor vagyunk képesek másokon segíteni, ha 
egyéni és kollektív módon együtt haladunk. Az egyéni utak ez esetben 
kevésbé válnak érvényessé, még inkább a társadalom által elfogadhatóvá. 
A KSH által 2013-ban nyilvánossá tett adatok segítik annak az 
áttekintését, hogy a magyarországi adományozás esetében még komoly 
tennivalók szükségesek. Fontos lenne a civil/nonprofit szervezetek 
bekapcsolódása, a társadalom érzékenyítése és azon jógyakorlatok 
adaptálása, amelyek Európa egyes országaiban már évtizedek óta 
prioritást nyertek. 

Az adományozás és szolidaritás nem csak akkor szükséges, amikor 
társadalmunk a komoly dilemmákkal küzd, hanem akkor is, amikor a 
társadalom képes együttműködni, közös elveket gyakorolni. 
Takács Erzsébet 2018-ban megjelent könyvében így fogalmaz: 

„A szolidaritás ma többnyire akkor is egyéni aktusként jelenik meg, 
amikor látszólag közösségi jellege van. Magyarországon az egyéni túlélési 
stratégiák, a negatív individualizmus értékei és mechanizmusai 
szocializációnk, múltbeli tapasztalataink során mélyen belénk ivódnak. A 
társadalmi szolidaritás megnyilvánulásai ezért túlnyomórészt egyedi és 
egyéni jellegűek…” (Takács, 2018). 
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