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Előszó 

Összefoglaló tanulmányunkban a szlovákiai magyar civil szféra vizsgálatát tűztük ki célul . Elsősorban a jelenlegi helyzetre fókuszálunk, de ezzel 

egy időben a tanulmány egyfajta történelmi áttekintést is nyújt. A kisebbségi létből adódóan az általunk vizsgált szervezetekre bár ugyanúgy a 

szlovákiai jogrendszer vonatkozik, tevékenységüket mégis a kisebbségi lét és az anyaországhoz való kötődés határozza meg. A jogszabály vizsgálata, 

az együttműködési formák és pályázati lehetőségek mellett olyan konkrét szervezetek bemutatására is sor kerül, amelyek tevékenysége átfogó, és 

nagyban befolyásolja az itt élő magyarság kulturális, oktatási, ifjúsági és civil életét. A másik, általunk kiemelt terület földrajzi, hiszen a készítő és 

megrendelő is a történelmi Borsod, Gömör és Kishont vármegye területén tevékenykedik , így az itt tapasztalható nehézségeket és megoldásokat 

ecseteljük esettanulmányunkban. Értekezésünk magját legfőképpen a már meglévő írásos dokumentumok, statisztikai adatok képezik, bár elmondható, 

hogy a témakörben kevés a feldolgozott, teljes képet nyújtó és publikált anyag. Sok esetben vitaanyagokra, előadásokra, szlov ák nyelvű cikkekre, 

törvényekre és statisztikai adatokra tudtunk csak támaszkodni, és viszonylag nagy arányban szerepelnek internetes források is.  

1 - A civil szféra kialakulása Szlovákiában  

 

1.1 - Történelmi visszapillantás 

A „civil társadalom” kifejezésnek közvetlen megfelelője van a latinban (societas civilis) és közeli megfelelője az ógörögben  (politike 

koinona). A rómaiak és a görögök számára ez valamiféle „politikai társadalmat” jelentett, ahol az aktív állampolgárok alakítják az inté zményrendszert 

és a politikát. Thomas Hobbes, a civil társadalom egyik legkorábbi szerzője szerint a természeti állam „minden ember háborúja minden ember el len”, 

ezzel szembe állítja a civil társadalmat, amelynek legnagyobb előnye a fizikai biztonság.   

Az első nonprofit szervezetek létrejöttét olyan szükségletek kielégítése generálta, amelyek sem a magánszektor, sem az állam számára nem 

jártak nyereséggel, így nem állt érdekükben foglalkozni vele.  Ilyen szervezetek voltak a szegényházak, árvaházak , önsegélyző, önképző szervezetek. 

A történelem folyamán a civil szervezetek nem csupán a szociális helyzet javítására irányultak, hasznosnak bizonyultak például a háborús mozgósítás 

terén is. 

A civil társadalom, azaz az önkéntes tevékenységen, önkéntes tagságon  alapuló szervezetek alkotta szektor a fejlett, demokratikus társadalmak 

jellemzője. Természetes tehát, hogy a szektor kutatásával foglalkozó szociológusok elsősorban az utóbbi évtizedek során mélye dtek el a szektor 



kialakulásának, szerkezetének, a társadalomban betöltött szerepének vizsgálatában. Ennél is természetesebb, hogy megkülönböztetett figyelem övezte 

a volt szocialista országokban – köztük Szlovákiában – a szektor újjászületését az 1989-es rendszerváltást követően.  

Václav Havel „A civil társadalom és új ellenségei című írásában e kép fogalmaz: „Az igazi civil társadalom a demokrácia legszilárdabb alapja. 

A választási kampányok hevében sokszor feledésbe merül ez az igazság. Olykor – olykor még a kommunizmus is együtt tud élni a magántulajdonnal, 

sőt néha a vállalkozással is, de sohasem a civil társadalommal. Nem véletlen, hogy mindenütt éppen a civil társadalomra mérte a  legvégzetesebb 

csapást nyomban hatalomra kerülése után. A rendszer bukása után a kommunista hatalom által elfojtott szólásszabadsá got vissza lehetett állítani 

egyik napról a másikra, de nem így a civil társadalmat. Sokkal bonyolultabb helyreállítani azt a sokféle párhuzamos és egymás t kölcsönösen kiegészítő 

utat és módot, amelyek révén az állampolgárok részt vehetnek a közéletben…”  

Az 1989 utáni fejlődés Szlovákiában olyan különleges helyzetet eredményezett, amely elsősorban a civil szektor aktív szerepvállalását, 

központi koordinatív rendszerének kialakulását, nemzetközi aktivitását és sikerességét eredményezte. Mindeközben meglehetősen atipikus rendszer 

alakult ki. A civil szektor önértelmezése inkább az országos kampányszerű aktivitásokra összpontosult, semmint az autonóm, apolitikus 

intézményrendszer kialakítására. A Csehszlovák állam Szövetségi Gyűlésében a civilek részére fontos  nap volt 1990. március 27-e, amikor egymás 

követően három törvényt szavaztak meg a képviselők, amelyek módosításokkal és kiegészítésekkel ma is érvényesek az azóta önál lósodott 

Szlovákiában és Csehországban, és alapját képezik a civil szervezetek tevékenységének.  

Szlovákia európai uniós irányultsága pedig többek közt azt eredményezte, hogy az utóbbi évtizedben a szlovákiai kisebbségi létben a civil 

szervezetek jelentősége felértékelődött .  Jelentőségük abban is megnyilvánul, hogy lehetőséget és jogi alapot nyújtanak a különböző területi, 

köztársasági, anyaországi és uniós forrásokra történő pályázásra.  

 

1.2 - A szlovákiai civil társadalom megjelenési formái és jellemzői  

Vannak adatok, amelyek szerint a két háború közötti Első Csehszlovák Köztársaság területén a harmadik szektorban legalább 30 - 40 ezer 

társadalmi szervezet működött, s ezek közül több mint 16 ezer társulás, kör, társaság, szerveződés Szlovákiában volt. Ezeket mind az 1938 utáni, 

mind az 1948 utáni autoriter rendszerek befagyasztották. A szocialista állami szervek a civil társadalomra mérték a legvégzetesebb csapást nyomban 

hatalomra kerülésük után, így visszaállítani a civil szférát roppant nehézkes volt. A polgárjogi aktivitások a szocializmus időszakában javarészt 

ezekre a hagyományokra alapozódtak. Nem véletlen tehát, hogy a rendszerváltás után a tradíciók, ha nem is elemi erővel, de nagyon karakterisztikusan 

jelentkeztek. A rendszerváltástól (1989) eltelt rövid időszak ellenére több korszakot lehet megkülönböztetni a civil szektor fejlődésében:  



1. A civil szektor jogi és intézményi feltételeinek a kialakítása (1989–1992) 

Az első alapítványok az 1960-as évekből származó törvény alapján lettek bejegyezve. Mindezek ellenére Szlovákiában a civil szektor lassan 

alakult ki. Ennek a legfőbb oka az volt, hogy a polgárjogi aktivisták, akik a legfőbb kezdeményezői lehettek volna a civil szervezetek megalakításának, 

politikusként vettek részt az átalakulásban. Az első magyar alapítvány, amely létrejött, a Márai Sándor Alapítvány volt 1990 augusztusában, 

jellemzően egy párt alapította, a Független Magyar Kezdeményezés. Ebben az időszakban a politika és a civil szféra nem vált el egymástól. 1990-

ben 158 szervezet alakul, és 1994-re a kormányon kívüli szervezetek száma elérte az ezret. 

 

2. A Szlovák Köztársaság létrejötte, a „meciari korszak” időszaka (1993–1998) 

A Szlovák Köztársaság létrejötte a meciari éra kiteljesedésével volt egyenlő. Az államalapító pártok monopolhelyzetbe kerültek, és ennek 

minden negatív, a diktatúra eszközrendszerét felidéző gyakorlatát alkalmazták a társadalmi életen belül. A  civil szektor gyakorlatilag az egyetlen 

olyan területe maradt a társadalmi életnek, ahol  érvényesíthetők voltak a demokratikus értékrend normái. Ennek következtében a  civil szektor szerepe 

felerősödött és országos szinten is megszerezhetővé vált. 1993-tól külföldi magánalapítványok nagyon jelentős anyagi eszközökkel támogatták a civil 

szférát. (Az Open Society Fund például 1993-ban 228 135 USD, 1994-ben 1 491 544 USD, 1995-ben 2 467 054 USD, 1996-ban 3 627 758 USD és 

1997-ben 2 582 461 USD támogatást adott a szektornak.) Nagyszabású programok is indultak a nonprofit szektorban dolgozó emberi erőforrások 

fejlesztésére, valamint szakmai-tudományos szervezetek alakultak: Institút pre verejné otázky (IVO), Simecka Alapítvány, Fórum Kisebbségkutató 

Intézet stb. Ennek az időszaknak a legfőbb jellemzője a civil szektor dinamikus fejlődése és megerősödése, országos érdekvédelmi intézményi 

kereteinek kialakulása, közéleti szerepvállalása és nemzetközi elfogadottsága volt.  

A „civil kampányok” időszakának is nevezhető ez a korszak. Az első nagyobb szabású kampány a „Harmadik szektor SOS” volt (1996), 

meciari kormányzat igyekezete ellen, hogy a civil szektort befolyásoló törvényeket gyökeresen megváltoztassák. Az SOS  kampány ugyan nem érte 

el célját (a törvényt elfogadták), de első ízben mozgósította országos szinten a harmadik szektort.  Hasonló kampányt folytattak a civil szervezetek 

Szlovákia NATO-ba lépéséért is, illetve a közvetlen köztársasági elnökválasztásért. A civil szervezetek tevékenységének kicsúcsosodása az „OK ‘98” 

kampány volt. A Polgári Kampány ‘98 (Obcianska kampan ‘98) elnevezésű több elemű aktivitás a szlovákiai civil szektor egyik legeredetibb 

kezdeményezése és legnagyobb hazai és nemzetközi visszhangot kiváltó országos megmozdulása volt. Fő célja a fiatal és az ingadozó választók 

mozgósítása volt, így a harmadik szektor méltán érezhette, hogy komoly szerepe volt a meciari rendszer  megbuktatásában.  

 



3. Az EU-integráció időszaka (1998–)  

Az új kormányzat nagy figyelmet szentelt a harmadik szektornak. A Harmadik Szektor Grémiuma helyet kapott több konzultatív testületben 

az egyes szaktárcák mellett, a civil szervezetekkel pedig miniszterelnök -helyettesi szinten kiemelten foglalkozott a kormányzat. A nagy nyugati és 

amerikai alapítványok (arra hivatkozva, hogy immár demokratikus kormánya van Szlovákiának) gyakorlatilag elhagyták  Szlovákiát. A korábbi stabil 

anyagi források egyik napról a másikra elapadtak, és  a kormányzati támogatások új rendszere még nem alakult ki. Ez nagyon érzékenyen  érintette az 

egész szektort. A hazai források nem tudták pótolni azt a  nagyarányú támogatást, amelyet korábban a legfontosabb civil szervezetek élveztek.  Ennek 

is köszönhetően a civil szektoron belül a hangsúlyok a vidéki központok  irányába tolódtak el, és 2000-től több vidéki szervezet szerepe felerősödött. 

Ezt a folyamatot csak erősítette a TRUST-program (amelynek a koordinálásában komoly szerepet kaptak vidéki  szervezetek is) és a regionális és 

vidékfejlesztést, illetve a decentralizált szociális  juttatásokat preferáló programok. A korábbi civil intézményfejlesztő programok helyett elsősorban 

a roma felzárkóztatási programok kerültek előtérbe, ami szintén Közép- és főleg Kelet-Szlovákiára összpontosult. Ugyanígy kiemelt szerepet kaptak 

a határon átnyúló kapcsolatok, illetve regionális programok kialakításának ösztönzése,  ami úgyszintén a vidéki programok erősítését szolgáló 

projektumok körébe tartozott (CBC, Visegrádi Alap, Kárpátok Alapítvány stb.). Hangsúlyeltolódás állt be az egész szektor szerepét illetően. Az új 

demokratikus viszonyok és az EU-s értékrend értelmében az együttműködés legkülönbözőbb formáit „kellett” kialakítania az üzleti, állami és 

önkormányzati szférával.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. táblázat -A civil szervezetek számának alakulása 1998–2004 között 



Napjainkban a szlovákiai civil szervezetek működésével kapcsolatosan a legtöbb információ a Szlovákiai Nonprofit Szolgáltató Központ és a 

Központi Nonprofit Társaság (Slovenské neziskové servisné centrum a Centrálna nezisková spoločnosť) közös portáljáról,  a Civil Szektor Központi 

Portáljáról (Centrálny portál pre neziskový sektor) tudhatunk meg.  A portál 2010-ben indult a legnagyobb szlovákiai alapítványok támogatásával, 

mint az Orange Alapítványa, a Nyitott Társadalomért Alapítvány, a Közép -európai Alapítvány és mások. Annak ellenére, hogy a támogató 

alapítványok az ország leggazdagabb alapítványainak számítanak, a civil portál használata sajnos nem ingyenes, a regisztrác ió 99,- illetve 122,- euro 

előfizetéshez kötött a használó szervezet belépő személyeinek számától függően. A feltüntetett összegeknek a fejében valamennyi információhoz, 

adatokhoz, előírásokhoz hozzájut a használó, valamint a törvényi változások napra készen követhetőek. 

Szlovákiában a nem kormányzati szervezeteknek négy alapvető formáját különböztet jük meg:  

Alapítványok (nadácie) 

Jótékonysági alapok (neinvestičné fondy) 

Nonprofit közhasznú szervezetek (neziskové organizácie, všeobecne prospešné spoločnosti) 

Polgári társulások (občianske združenia)  

Arról, hogy hány működő polgári egyesület van Szlovákiában, a Szlovák Belügyminisztérium vezet nyilvántartást , amely az alábbi címen érhető el: 

https://ives.minv.sk/rez/registre/default.aspx 

 

2. sz. táblázat: A szlovák belügyminisztérium által vezetett nyilvántartás számszerűsített adatai alapján vezetett szubjektumok mennyisége megyékre bontva 

https://ives.minv.sk/rez/registre/default.aspx


A legelterjedtebb és legegyszerűbb formája a civilek együttműködésének Szlovákiában is a polgári társulás. 2019 decemberében a fent említett 

nyilvántartásában 58 643 egyesület szerepel, ami a 2013-as, fellelhető adatokhoz képest 17 ezres növekedést jelent. Ezek közt összesen 112 olyan 

szervezet található, amelynek nevében szerepel a „magyar “, ill. a „maďarský” szó. További 24 esetben a szervezet megnevezése arra enged 

következtetni, hogy tevékenysége a magyarsággal kapcsolatos.    

3.sz. táblázat: A szlovák belügyminisztérium által vezetett nyilvántartás számszerűsített adatai alapján vezetett szubjektumok mennyisége összesítve Szlovákiában, 

ill. a lehetséges magyar szervezetek száma 

4.sz. táblázat: A szlovák belügyminisztérium által vezetett nyilvántartás számszerűsített adatai alapján vezetett szubjektumok mennyisége összesítve Szlovákiában 

és összehasonlítva a fellelhető 2003-as és 2013-as év adataival 



A belügyminisztérium oldaláról kinyert adatok nem  teljeskörűek, már csak annál az oknál fogva sem, hogy az országos jelentőségű szervezetek, 

mint például a Csemadok vagy a cserkészszövetség számtalan alapszervezettel rendelkezik, amelyek nem szerepelnek a szlovák nyilvántartásban. 

Maga a szlovákiai magyarok kulturális szövetségének 17 területi szervezete összesen a honlapjukon található adatok szerint 397 alapszervezetet 

számlál. A belügyminisztérium nyilvántartásának tanulmányozása után a nem teljeskörű adatokra enged következtetni az a tény is, hogy a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztala, amely szlovákiai magyar civil szervezetek egyeztető fóruma, több mint 120 tagszervezetet, azaz szlovákiai magyar polgári 

társulást, egyesületet számlál. Továbbá nem elhanyagolható forrás, amely a szlovákiai magyar civil szervezetekről árulkodik, a Bethlen Gábor Alap 

/BGA/oldalán szereplő adatok, amelyek szerint Szlovákiából 825 civil szervezet (egyesület, alapítvány, társaság), 275 nonprofit gazdasági szervezet 

és további 125 egyéb kategóriájú szervezet nyújtott be pályázatot az intézményhez , azaz összességében 1225 szubjektum, ami a szlovák 

nyilvántartáshoz mérten alig valamivel több, mint 2%-a a Szlovákiában jegyzett szubjektumoknak .  

1.3 - A (kiemelt) szlovákiai magyar civil szervezetekről  

A szakirodalomban a legtöbb szerző a civil társadalom létezésének feltételeként a liberális demokráciát határozza meg. „A dem okrácia alapvető 

konfliktusa a többség-kisebbség dichotómiájában ragadható meg: a kisebbség csakis a többséghez való kapcsolatában értelmezhető (és viszont), a két 

csoport így nyer értelmet, és lesz a másik reciprokjává. A két kollektivitás hatással  van egymás értékeire, törekvéseire, gondolatvilágára. Azonban a 

többségnek az az érvelése, miszerint az alkotmány értelmében minden állampolgár egyenlő, téves, az állandó uralom álcája.”  (Keating, 2004, idézi 

Nagyidai, 2005: 69)  

A többség-kisebbség kettősségben azonban főként nemzetállam esetén mindig a többségi nemzet kerül előnyös(ebb) helyzetbe, vagyis a 

„minden állampolgár egyenlő” elvnek, amely egy többségi szempontú érvelésnek felel meg – nincs valós igazságértéke a kisebbség szempontjából. 

Szlovákiai nemzetállami logikában gondolkodik és működik, és a területén élő nemzeti kisebbségeket nem tekintik nemzetalkotó tényezőknek, még 

a retorika szintjén sem. Éppen ezét szükséges meghatározni azt, hogy a kisebbségi társadalmak miben különböznek a többségi tá rsadalmaktól. A 

kisebbségi csoportok ugyanis joggal teszik szóvá, hogy a modern állam az élet minden területére behatol, és a modern társadalom egyetemes 

értékrendje erőszakosan megváltoztatja a hagyományos identitást. Miközben a modernizáció fellendíti a nemzetállamot, kifejeze tten táplálja a 

többségi nacionalizmust, addig ugyanez a folyamat a kisebbségi közösségben kizárólag a romboló erőket szabadítja fel azért, mert nem jöhetnek létre 

a modern nacionalizmus alapjait képező intézmények és mechanizmusok, hiányoznak a megfelelő gazdasági erőforrások , tehát nem marad más 



összetartó erő, mint a szerves, hagyományos nemzeti értékeket őrző közösség illúziója, amely legalább az életérzés síkján pót olja a valóságos 

nacionalista struktúrákat. A kisebbségi közösség szalmaszálba kapaszkodik.” (Végel, 1998: 5)  

Bár Végel tanulmányát a Vajdaságra vonatkozóan írta, több olyan gondolat köszön vissza  benne, amely Kelet-Közép-Európa bármelyik 

országára érvényest. Ezek a következők: a kisebbségi tudat közösségépítő jelleggel bír a kisebbségi társadalmakban, így a kisebbségi közösség 

identitásának megőrzéséhez nem szükséges a nacionalizmus megléte, azonban egyértelműen szükséges megkülönböztetni a nemzeti kisebbségek civil  

társadalmát a többségi nemzet civil társadalmától, hiszen ha ezt az egyes civil szervezetek szintjén vizsgáljuk, akk or azt látjuk, hogy a civil 

szervezetek tudatosan választják meg céljaikat és  ezzel együtt azt, hogy a többségi vagy a kisebbségi civil társadalomhoz tartozónak vallják -e 

magukat. Ez tükröződik vissza a BGA nyilvántartásából kinyert adatokban.  Ebben az esetben pedig nemzeti kisebbségi civil társadalmi logikában 

megalapított és ebben tevékenységet kifejtő szervezetek egyértelműen elválaszthatók a többségi civil társadalmi  szereplőktől. 

A szlovákiai magyar intézményrendszer 1989 után hatalmas változásokon ment keresztül. Kialakult az értékrendje, kapcsolatrend szere, 

erőforrásai stabilizálódtak, a politikától való korábbi függősége az évek során egyre csökkent, és nagyon fontos olyan területeket fedett le 

tevékenységével, amelyeket sem az állam, sem más önkormányzati és gazdasági intézményrendszer nem tud ellátni. Bár a szlováki ai civil szektor 

keretében meglehetősen specifikusnak és egyoldalúnak mondható, a maga alkotta etnikai határokon belül komplex egészet alkot. El kell mondani azt 

is, hogy főleg a kezdeti időszakban sokkal rugalmasabban reagált a kihívásokra, mint a  szlovák szervezetek, azonban az aktív civil szervezetek 

jelentős részét a nagy országos szervezetek (Csemadok, Szlovákiai  Magyar Pedagógusok Szövetsége. cserkészszövetség stb.) alapszervezetei 

alkották.  

          A szlovák állam burkoltan és nyíltan magyarellenes programot valósít meg. A szlovákiai magyar közösségben civil szervezetek l átnak el 

számtalan olyan feladatot, amelyet az államnak kellene biztosítania saját állampolgárai részére egyéni és közösségi fejlődésük érdekében. 

Közösségünkben a kultúra, az oktatás, a nyelvhasználat területén a civil szakmai szervezetek próbálnak helyt állni, időnként erejüket meghaladó 

mértékben.  

A 2006. évi kormányváltást, a Magyar Koalíció Pártja ellenzéki helyzetbe kerülését követően a helyzet lényegesen megváltozott  és 2009-ben 

már nyíltan fogalmazódott meg az az állítás, miszerint a szlovákiai magyar közösségnek szilárdan két lábon kell állnia .  

 

 



Fórum Intézet 

A mai Szlovákia területén a magyar kisebbséggel és a szlovákiai magyar civil szférával, szervezetekkel intézményes keretek kö zt foglalkozó 

létesítmény az 1996-ban, a Fórum Alapítvány és a Katedra Alapítvány által életre hívott Fórum Kisebbségkutató Intézet, amelynek célja a 

Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek szakszerű kutatása, kultúrájuk, írott és egyéb emlékeik dokumentálása. Nonprofit szervez etként köz- és 

szolgáltató intézményként működik napjainkig. A Fórum Intézet 2002 -ben Somorján építette ki központját és székházát. 1999-ben az intézet 

partnerintézményeként létrejött a Fórum Információs Központ, amely civil képzésekkel és civil szolgáltatások nyújtásával, ill etve a Fórum 

Régiófejlesztési Központ, amely vidékfejlesztéssel és kistérségi tervezéssel foglalkozik. A három intézmény konzorciumként működik Fórum Intézet 

néven. 2006 óta Nemzeti jelentőségű intézmény. Alapítója (2009) és tagja a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának. 2013 -tól lebonyolító intézménye 

az MTA által létrehozott Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsnak.  

 

Kerekasztal 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyitott, politikai pártoktól független, önkéntes és informális intézmény, amely a  szlovákiai magyar szervezetek 

egyezetető fóruma. Jelenleg több mint 120 szlovákiai magyar civil szervezetet tömörít. A Kerekasztal szervezési lebonyolítója és honlapjának 

fenntartója a Fórum Kisebbségkutató Intézet. Az önkéntes részvételen, de a  közös felelősségvállaláson alapuló szerveződésként jött létre 2009-ben 

a Kerekasztal, és azóta is ennek alapján működik. Nagyon fontos, hogy szervezetek és intézmények együttműködéséről van szó. A  Kerekasztal évente 

legalább egyszer ülésezik szakmai konferencia keretében. A  köztes időszakban munkáját a Koordinációs Bizottság biztosítja.  

 

CSEMADOK 

A kultúra területén a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok országos szervezet tölt be fontos szerepet. Sajátos a 

helyzete, hiszen a jogfosztottság évei után, 1949-ben alakult, a kommunista párt utasítására. Egy teljes szervezettségű intézmény rendszerről van szó. 

Forrásait tekintve elsősorban a magyarországi támogatásokra szorítkozik. Megoldatlan a Szlovák Köztársaságon belüli támogatás a és társadalmi 

pozíciója. Egy autonóm intézmény rendszerről van szó, amely fontos önkorlátozó funkciókat látott el az egyébként felfokozott társadalmi és etnikai 

konfliktusoktól sem mentes időszakokban a szlovákiai magyarok körében is.  Jelenleg 17 régióban működik ún. területi választmánya, 

alapszervezeteinek száma pedig 397, ami 23 szervezettel kevesebb, mint 2013-ban, de így is elenyésző azon települések száma Dél-Szlovákiában, 

ahol nincs Csemadok alapszervezet. Elsősorban a hagyományőrzés és amatőr művészeti tevékenység felkarolása a feladata. Évente  megszerveznek 



több országos eseményt, minden régióban vagy egy-egy regionális seregszemle, ezek többsége a hagyományőrzést, a népzenei és néptánc kultúránk 

megtartását szolgálja. A Csemadok a szlovák államtól néhány programjára kap valamennyi – évente csökkenő – összegű támogatást, a területi 

titkárságok hálózatának és a pozsonyi központ működésére Magyarország nyújt támogatást, mint nemzeti jelentőségű intézménynek, ezen  kívül az 

alapszervezetek, területi választmányok programjait is támogatja.  Szögezzük le, Szlovákiában nincs olyan állami intézményi hálózat, amely a 

szlovákiai magyarság kultúrájának, anyanyelvének megőrzését szolgálná.   

 

SZMPSZ 

A szlovákiai magyarságnak nincs apparátus arra sem, hogy az oktatásügyben oly sajátságos helyzetben lévő, nem szlovák tanítás i nyelvű iskolák 

szakmai, szervezési segítséget kaphatnának. Az elsődlegesen oktatással foglalkozó szervezetek száma alacsony, de a  legfontosabbak (Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége /SZMPSZ/, a  Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége /SZMSZSZ/ stb.) országos hatáskörrel dolgoznak.  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a szlovákiai magyar pedagógusok, tanügyi dolgozók, oktatás ügyi szakemberek jogilag önálló, 

független, nyitott, demokratikus elvekre épülő szakmai és szakmai érdekképviseleti szervezete, amely a polgári társulásokról szóló 83/1990. Tt. 

számú törvény értelmében került bejegyzésre  1990-ben. Az SZMPSZ érdekvédelmi, szakmai szervezetként próbál a szlovák állam újabb és újabb 

kísérlete ellen fellépni, a magyar iskolák megtartásáért küzd nap mint nap.   

SZMSZSZ 

Ugyanez állapítható meg a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségéről is, amely szervezet a  Szlovák Köztársaságban működő iskolákban és oktatási 

létesítményekben tevékenykedő egyesület, amelynek célja többek közt az anyanyelvű oktatás és nevelés támogatása, valamint seg íti az 

iskolavezetőknek és a pedagógusoknak az oktató – nevelő folyamata során kifejtett erőfeszítéseiket.  

 

Megjegyzés: A két oktatás területén tevékenykedő szervezetnek területi és alapszervezeteik vannak , így a területi lefedettségük messze meghaladja 

a statisztikai súlyukat.  

 

SZMCSSZ 

A következő országos jelentőséggel bíró civil szervezet az 1990-ben újjáalakult Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) nonprofit szervezet, 

amely a fiatalok nevelésével foglalkozik. Célcsoportjuk elsősorban a szlovákiai magyar fiatalság, de vannak felnőtt tagjaik i s. Cserkészek országszerte 



megtalálhatók, ezért a szövetség kicsi egységekre, cserkészcsapatokra bomlik az ország településein. A szervezet több mint 14 00 tagja 40 

cserkészközösségben működik Dél-Szlovákia magyarlakta helyiségeiben. Működtetésüket szinte kizárólag önkéntesek végzik.   

SZAKC 

A felsorolt négy, országos szervezettségű, jelentős tagsággal rendelkező szervezet  kibővülve a 2001-ben Szlovákiában egyedüli magyar pártként 

működő Magyar Koalíció Pártjával egyetemben hozta létre ezen  szervezetek ernyőszervezeteként a Szövetség a Közös Célokért társulást, amely jogi 

személyek társulásaként alakult meg. Azóta is sokirányú szervező, tájékoztató jelleggel irodahálózatot működtet  Dél – Szlovákia régióiban. 

Megalakulása óta 19 tagszervezettel bővült.  

VIA NOVA 

A SZAKC újonnan bővült tagszervezetei közül a 2013-ban csatlakozott Via Nova Ifjúsági Csoport bír országos jelentőségű tevékenységgel és 

tagsággal, amely szervezet elsődleges célcsoportja hasonlóan a cserkészekhez a szlovákiai magyar fiatalság. A csoport 2007-ben alakult meg civil 

szervezetként. Elődjének a Magyar Koalíció Pártja Ifjúsági Csoportja tekinthető. Tagjai Felvidéken élő magyar fiatalok 15 -től 35 éves korig. A 35 

év feletti szimpatizánsaink 2012 óta a Via Nova Baráti Körökhöz csatlakozhatnak.  Tevékenységük fontos része a közösségépítés, amit a 

legkülönfélébb módon végeznek a dél-szlovákiai régiókban. Alapszervezeteik hat régióban és tizennyolc járásban működnek. A  több mint ezer taggal 

rendelkező 63 alapszervezet évente több mint 200 rendezvényt mondhat magáénak.  

PRO CIVIS ÉS MÁSOK 

Az önkormányzás területén a Pro Civis polgári társulás járul hozzá anyanyelvünk, a magyar nyelv használatához, fenntartásához és fejlesztéséhez a 

közigazgatásban. De kiemelhetők volnának egyéb, országosan igyekvő szervezetek is, ill. tartoznak a  Magyarország által kiemelt nemzeti jelentőségű 

intézmények közé, mint a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, de idetartoznak a Komáromi Jókai 

Színház, a Kassai Thália Színház, a Rovás Polgári Társulás és a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes  is, mint ahogy a Selye János Egyetem, vagy akár a 

Szlovákiai Református Keresztyény Egyház is. Az úgyn. Kedvezménytörvénynek köszönhetően képesek többek között a felsorolt szervezetek 

országos szinten tevékenységet kifejteni, ami kelet felé haladva egyre erőtlenebb, csekélyebb. Azon szervezetek, amelyek nem állnak több lábon, és 

a magyarországi támogatási rendszerből élnek, egy ottani változás esetén akár be is zárhatják kapuikat.  



A kisebbségi közösségek számára Hegedűs Dániel politológus szerint két lehetséges alternatíva létezik, és el kell dönteniük, melyiket tekintik 

prioritásnak. Az első lehetőség az, hogy „a társadalmi modernizációt helyezik előtérbe, ebben az esetben azonban fokozódó ind ividualizációval kell 

szembesülniük a kisebbségi társadalomban, ami növekvő identitásvesztést és asszimilációt eredményez, vagy az identitásőrzést tekintik prioritásnak, 

ekkor azonban bizonyos fokú társadalmi marginalizációval kénytelenek szembenézni. A választás természetesen alapvető hatással  van a kisebbségi 

egyesületek, szervezetek által betöltött funkciókra, valamint a kisebbségi civil társadalom jellegére. Az első esetben valódi plurá lis, tagolt civil 

társadalom jöhet létre, amely azonban kevés kisebbségi jegyet visel magán. A második esetben, amikor az értékválasztás során az identitás megőrzése 

kap prioritást, nem tagolt, hanem az önvédelmi szándéknak megfelelően a nemzeti/etnikai törésvonal mentén elkülönített és hom ogenizált szervezetek 

jönnek létre, amelyeknek értelemszerűen domináns a reprezentatív („önreprezentatív”) és identitásőrző funkciója. (A. Gergely, 1999: 312–313) Az 

ilyen civil szervezetek azonban – erősen sarkítva – nemzeti/etnikai „single issue group”-ok, amelyek nem igazán képesek a kisebbségi társadalmak 

modernizációjához hozzájárulni, és a fő tevékenységi területükön kívül más igényeket jó hatásfokkal kielégíteni.  

2 – A szlovákiai civil szervezeteket érintő jogszabályi környezet bemutatása 

A civil társadalom kialakulásának, fejlődésének, életképességének talán legfontosabb tényezője els ősorban a jogi szabályozás, valamint a 

finanszírozás tekintetében a civil szektor és az állami szektor viszonya.    

A civilek törvénybe lefektetett jogai egyidősek a  Cseh és Szlovák Föderatív Köztársaság létrejöttével. 1990. március 27-én hagyta jóvá az 

akkori parlament a civilek tömörülését (84/1990) a petíciós jogra vonatkozó törvényt (85/1990), ill. a polgári társulások létrehozását szabályozó 

83/1990-es számú jogszabályt. Mindhárom törvény, módosításokkal és kiegészítésekkel ma is érvényes az azóta önállósodott Szlovákiában, és alapját 

képezik a civil szervezetek tevékenységének. A 83-as törvény utoljára 2018-ban, a 84-es számú 2016-ban, még a 85-ös törvény 2019. május elsejétől 

változott.  

2.1 – A civil szervezetek létrehozásának jogi normái  

Szlovákiában 1990 óta a szervezeteket pusztán jegyzik, nem pedig engedélyezik. Alapvetően öt jogi norma alapján lehet létrehozni egy civil 

szervezetet. Ezek a következők:  

1. Polgári társulás (v. polgárok társulása) (83/1990. sz. törvény).  A polgári társulásokról szóló törvényt 1990 márciusában fogadta el a prágai 

Szövetségi Gyűlés, a rendszerváltás egyik sarkalatos törvénye volt. Azóta sem változott,  és a Szlovák Köztársaság is átvette. Három magánszemély 



alakíthat társulást, belső szabályrendszerét az alapszabályon keresztül maga alkotja és alakítja – a törvény sem a tevékenységi területükbe, sem a 

belső szervek kialakításába, jogköreibe nem szól bele. A polgári társulásnak tagja lehet jogi személy is. Vagyoni megkötések, beszámolási 

kötelezettségeik a közigazgatási szervek felé nincsenek. Ez a leggyakoribb formája a civilek tömörülésének, mivel az alapításukhoz mindössze három 

személy elegendő, és regisztrálása 66 euróba kerül. A bejegyzés folyamata néhány héten belül megtörténik és az ilyen alulról építkező 

kezdeményezések különböző rendezvények és programok megszervezését teszik lehetővé  akár pályázatok útján is. 

2. Közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezetek (213/1997 sz. törvény). A jogi forma távolról sem azonos a magyarországi kht.-val. Egy teljesen 

más jogi formát jelent, amelynél az alapítók lehetnek magánszemélyek vagy jogi személyek  – vagy egy személy –, amely nem kötött a vagyonához. 

Tevékenységi területe a törvényben felsoroltak szerint meghatározott. Működési feltételei jóval szigorúbbak, mint a polgári társulásoknál. A törvény 

rendkívül szigorúan szabályozza a belső szerveket és azok hatásköreit. Kötelezően megszabja a kuratórium, igazgató és ellenőrző szerv létrehozását, 

valamint azok jogköreit. Éves jelentést kell készíteniük, amelyet a bejegyző szervhez kell eljuttatni. Létrehozásuk alapítólevéllel történik, és 

leginkább különböző ügynökségek, szociális és egészségügy téren történő ellátást vagy az akkreditált oktatást nyújtó szervezetek alakultak meg ilyen 

módon a „vállalkozás” más formája helyett. A belügyminisztérium külön nyilvántartást vezet róluk, amelyből kitűnik, hogy napjainkban rengeteg 

közülük felszámolás alatt áll. 

3. Alapítvány (34/2002. sz. törvény). A törvény értelmében jogi szubjektivitással  rendelkező vagyon (pénzbeli és ingatlan). Tevékenységi területe a 

törvényben szabályozott (szellemi és kulturális értékek létrehozása, fejlesztése, védelme és  bemutatása, emberi jogok védelme vagy más humanitárius 

célok, környezetvédelem, a gyermekek és ifjúság jogainak védelme, a testi kultúra fejlesztése, nevelés és felvilágosítás, egyedi humanitárius segítség 

sürgős segítséget igénylő egyéneknek és csoportoknak természeti katasztrófák esetén). Tevékenységi  formája csak a vagyon osztása és a vagyon 

kezelése lehet. Egyéb tevékenységet csak a céljaival összhangban végezhet, ha azt a törvény nem zárja ki.  Az alapításnál kötelező minden alapítótól 

a vagyoni betét, amelynek minimális összege 6 639 euró (cca. 2 mil. Ft). Az alapítvány vagyonát a pénzeszközök és ingatlanok képezik. A törvény 

szabályozza a belső szerveket is. Minden esetben kötelező a hiteles könyvvizsgálat és az éves jelentés benyújtása a belügyminisztériumnak.   

4. Jótékonysági alap (147/1997. sz. törvény). Közhasznú célok megvalósítására létrehozott jogi személyiséggel rendelkező pénzalap. A törvény 

szerint: „általános közhasznú célokra vagy egyedileg meghatározott humanitárius segítségre  egyéneknek vagy csoportoknak, amelyek élete 

veszélyben forog, vagy sürgős segítségre van szükségük valamely természeti katasztrófa következtében”. Szabályozása szinte teljesen megegyezik 

az alapítványokéval. 



5. Jogi személyek társulása (Polgári Törvénykönyv 20i/2). Egyre népszerűbb intézményi forma, főleg a kistérségi társulások élnek ezzel a jogi 

normával, amikor több szervezet, önkormányzat, minden esetben jogi személy egy új,  közös szervezetet hoz létre önálló jogi személyiséggel bíró 

nonprofit intézményként. A törvény itt be is fejezi a szabályozást, gyakorlatilag semmilyen  módon nem rögzíti az ilyen intézmények működésének 

szabályait. Ezek a jogi normák azonban csak a keretét, lehetőségét adják meg a szervezetek működésének. A bejegyeztetés a polgári társulások, az 

alapítványok és a jótékonysági alapok estében a belügyminisztériumban történik, a közhasznú szervezetek és  a jogi személyek társulása esetében 

pedig az illetékes kerületi hivatalban. Bírósági  bejegyzés nincs Szlovákiában, de minden jogviszály esetében a bíróságok illetékesek  dönteni.  

 

2.2. - A nonprofit szervezetek nyilvántartását és elektronikus regisztrációját szabályozó törvény és az 

eGovernment 

A jelenlegi szlovák kormány úgy vélte 2018 tavaszán, hogy a civil szférában rendet kell rakni. Többszöri egyeztetés után a ci vil szektor és a 

kormány között novemberre napvilágot látott az a törvénytervezet, amely a civ il szervezeteket nyilvántartását szabályozza, és elektronikus 

regisztrációra kötelezi. A 346/2018-as a nonprofit szervezetek nyilvántartását és elektronikus regisztrációját szabályozó törvény Szlovákiában 2019. 

január 1-vel lépett érvénybe. Első körében, június 30-ig köteles volt minden civil szervezet újra regisztrációt véghez  vinni a belügyminisztériumban, 

ill. a második körben 2019. december 31-ig a szervezetek kötelesek regisztrálni szervezeti egységeiket is. Ez a passzus nagyban érinti az országos 

jelentőségű és szervezettségű egyesületeket, mint például az 1.4-es pontban bemutatott szervezetek. A jogszabály értelmében, akik nem végezték el 

az előírt regisztrációt, és a megszabott adatokat nem küldték meg a belügyminisztériumnak, nem pályázhatnak ezen túl közpénzekre, tehát így például 

a Kisebbségi Kulturális Alaphoz, vagy akár a megyei forrásokhoz sem, ill. ez esetben a szervezet jogi képviselője nem tud eljárni annak nevében. Ez 

egyébként a törvény egyik nagy hozadéka, ugyanis a polgári társulások jogi képviselőiről semmilyen nyilvántartás nem volt edd ig vezetve, így nem 

lehetett lekérni igazolást annak jogi képviselőjéről.  

A civil szervezeteket kötelező említett jogszabály alapja az úgyn. eGovernment, azaz az elektronikus kormányzást szabályozó t örvénynek. Az 

információs kommunikációs technológiák nagymértékű fejlődése áthatja  életünk minden területét, így a kor követelményének megfelelően a 

különböző rendszerek elektronizálása folyik Szlovákiában is. A 346 -os jogszabály értelmében az eddigi nyilvántartások megszűnnek, és az 

elektronikus nyilvántartás a tervek szerint legkésőbb  2021. január 1-vel kel életre. Egyenlőre a regisztráció ingyenes, később már csak 16,50 eurós 

illeték ellenében fogják végrehajtani. Az így elkészített rendszer alapján fog érvénybe lépni a civil szférában is az eGovern mentet szabályozó törvény, 



amelynek értelmében a közszféra képviselőhez hasonlóan a civil szervezetek jogi képviselőinek is e -postaládákkal kell majd rendelkezniük, amelyhez 

személyazonossági igazolványuk segítségével férhetnek hozzá a slovensko.sk oldalon. Ez egy speciális software és egy olvasókészülékkel 

működtethető.  

3 – A nonprofit szektor jövedelmi struktúrája és pénzügyi jellegzetességei, együttműködési lehetőségei egyéb 

szférák szervezeteivel, intézményeivel 

A civil szervezet megjelenése minden esetben válasz egy adott társadalmi szükségletre, illetve problémára. A civil szervezethez a polgárok 

önkéntesen csatlakoznak, munkájában önként vesznek részt érdekeik és értékeik megjelenítése és védelme érdekében.  A társadalom legkülönbözőbb 

igényeit hivatottak megjeleníteni és kezelni, olyan mechanizmusokat működtetnek, amelyek által a kormányzat és a piac a közösség által ellenőrizhető 

és felelősségre vonható. Közvetítenek az állam és a polgárok között, valamint a polgárok és a gazdasági hatalom között. Működésük az államtól 

független. Előmozdítják a pluralizmust és a változatosságot.   

Egyértelmű tehát, hogy a civil szervezetek nem függhetnek az államtól, mivel ez megkérdőjelezi a demokráciát, nem zárja viszont ki annak 

lehetőségét, hogy közfeladatokat lássanak el, vagy állami támogatásból tartsák fenn magukat. Jogi személyiséggel rendelkeznek, inté zményesült 

szervezetek, szerkezetük és működésük feltételei dokumentumban vannak rögzítve. Munkájukat a közhasznúság és a közjó szo lgálata jellemzi, 

hozzájárul a társadalom kiegyensúlyozott, egészséges működéséhez. Megvalósíthat nyereséget, de azt nem oszthatják szét az ala pítók és a tagok 

között. Az alább bemutatásra kerülő információk áttekintést adnak a szlovák nonprofit szektor pénzügyi jellegéről. 

3. 1 - A civil szervezet jelentősebb bevételi forrásai 

Egy civil szervezet tevékenyégéhez több helyről tud forrást szerezni. Azok a bevételek, amelyek közvetlen a tevékenységi körü kkel függenek 

össze, Szlovákiában adómentesek. Azonban, ha a szervezet olyan bevételre tesz szert, amely adóköteles, és a törvény nem sorolja a kivételek közé, a 

civil szervezetnek is adózási köztelezettsége van, tehát regisztrálva kell lennie az adóhivatalban, és adónyilvántartási szám mal kell rendelkeznie.  

 

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka


A civil szervezetek alapvető bevételeihez tartoznak:  

Tagsági díjak 

A civil szervezetek egyik bevételi forrása közé sorolhatók a tagsági díjak. Amennyiben a tagsági díj a szervezet alapszabályában forrásként 

van feltüntetve, nem adóköteles tételnek számít.  Ellenkező esetben adózás alá esik az így nyert összeg.  

Adományok és szponzorálás 

A civil szervezetek egyik gyakori bevétele az adományokból és szponzorálásból származó jövedelem.  Ennek napjainkban egyik modern 

eszköze a Dobromat.sk szlovák startup, ahol egyes szlovák és cseh internetes üzletekben való vásárláskor egy – egy polgári társulást támogathatnak 

a vásárlók. Az adomány ill. a támogatás elterjed másik formája a tárgyi- vagy természetbeni adomány, ill. sok esetben az adományozó népszerűsítése 

segíti hozzá a szervezeteket a pénzbeli segítséghez. Az alapítványok és rendszeres támogatók feltételként szabják meg a támog atásról PR anyagok, 

vagy táblák megjelenését.  

Az adománygyűjtés azonban csak eszköz lehet és nem cél. Az adományozók olyan szervezeteket támogatnak, amelyek küldetésével 

egyetértenek. Miden adományozó biztos akar abban lenni, hogy adományát megfelelően hasznosítják. Az adomán ygyűjtés egy cél érdekében adakozni 

kívánók és a célt teljesítők szerencsés egymásra találása. Az adománygyűjtés nem működik 100 % -os sikerrel, mivel az adományozó és a szervezet 

egymásra találása nem túl gyakori. Azonban az az adományozó, aki elégedett a támogatott szervezet eredményével, adományának felhasználásával, 

máskor is szívesen ad. Ezen alapelvek mentén végzik a szervezetek adománygyűjtésüket gazdasági szervezeteknél, magánszemélyeknél és 

alapítványoknál. A gazdasági szervezetek adakozásának aránya Szlovákiában eléggé alacsony. Ennek több oka is van, mint az alacsony adományozási 

kultúra, főleg a leszakadt magyarlakta régiókban a vállalatok gyenge gazdasági helyzete, ill. a nem megfelelő jogi szabályozá s. Pontosabban a nagy 

vállalatok saját alapítványokat hoztak létre, így ezzel számukra a történet le is zárult, ami az adakozást illeti.  

 

 



Vállalkozás  

A civil szervezetek esetében különösen fontos kérdés a fenntarthatóság, vagyis a működéshez szükséges források biztosításának  módja. A civil 

szervezetek az önfinanszírozás megvalósítására törekszenek, vagyis a lehető legnagyobb anyagi függetlenséget próbálják elérni . Ezen igyekezetük a 

civil szervezetek egy részét új, piaci alapú megoldások alkalmazására ösztönzi, vagyis direkt profitra irányul ó tevékenység végzésére készteti őket, 

ami által figyelmük a nyereség megvalósítására összpontosul.  

A polgári társulások bizonyos helyzetekben vállalkozási tevékenységet is kifejthetnek  Szlovákiában. A vállalkozás azonban csak segítő és 

fejlesztő része lehet a fő tevékenységi körének. Működtetéséhez a megfelelő engedélyek elintézése szükséges. Ugyanúgy kötött és pontos feltétele i 

vannak a nyereség elosztásának is. Az így nyert összeg a szervezet működésére és újítására használható fel , valamint könyvelést köteles vezetni a 

szervezet. A polgári társulások általában egyszerű könyvelést vezetnek, azonban amennyiben vállalkozik, vagy a bevétele meghaladja a 200 ezer 

eurót, köteles kettős könyvelést vezetni. Ugyanúgy kötelesek a polgári társulások adóbevallást is beadni.  

2018 májusában lépett érvénybe a szociális vállalkozásokat szabályozó törvény Szlovákiában, amely immár a jelenlegi kormány h armadik 

próbálkozása. Ez alkalommal a hangsúlyt a pozitív szociális behatásra helyezték, tehát a szociálisan hátrányos emberek alka lmazását helyezik 

előtérbe. A hivatalosan is nyilvántartásba vett szociális üzemek egyik jelentős előnye, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat  10 százalékos ÁFA 

kötelezettséggel értékesíthetik (Szlovákiában az ÁFA 20%).  Az új jogi norma alkalmazásával ke dvező környezetet kívánnak kialakítani a szociális 

vállalkozások részére, rendet teremtve a fogalmak és a szabályozás terén, valamint elhárítani azokat az akadályokat, melyek f ékezik a szociális 

gazdaság kibontakozását. A szociális vállalkozások nagy lehetőséget rejtenek magukban a közösség szociális megsegítésére akár a  polgári társulások 

részére is. Az ilyen jellegű vállalatok, üzemek célja ugyanis nem a nyereségtermelés, hanem egy szociális misszió. Tehát azon  embertársaink 

megsegítése a cél, akik hosszú távon munkanélküliek, társadalmilag kiszorítottak vagy egészségkárosultak. A törvény értelmében szociális célú 

vállalkozás lehet az a polgári társulás, alapítvány, nonprofit szervezet, az egyház célirányos intézményei, gazdasági társaság, szövetkezet vag y fizikai 

személy – magánvállalkozó, aki/amely saját nevében és felelőségére olyan összefüggő, önálló, gazdasági tevékenységet fejt ki, amelynek fő célja a 

mérhető pozitív szociális hatás elérése és legalább két feltételt teljesít a  112-es törvény 5-ös cikkelyének 1-es bekezdése c) – e) pontjai közül. 

 



A közszférából származó finanszírozások 

A nonprofit szervezeteknek a közszférából juttatott támogatások mérete és aránya a direkt és indirekt finanszírozási eszközök  vizsgálatával 

ismerhető meg:  

a) különböző minisztériumok és kormányhivatalok költségvetési fejezeteiből származó támogatások,  

A nonprofit szervezeteknek direkt módon juttatott közpénzek legjelentősebb forrásai a különböző minisztériumok és hivatalaik által 

költségvetési fejezeteikből közvetlenül a civileknek juttatott támogatások és kifizetések. A kormányzati támogatások adminisztrációjának 

gyakorlatában a kétezres évek derekán történtek előrelépések. Érezhető a támogatásokkal kapcsolatos pályázási szabályok és a támogathatósági 

kritériumok átláthatósága, és elmondható, hogy a támogatások odaítélésének nyílt rendszerével dolgoznak. A kisebbségi lét egyetlen egy támogatási 

lehetősége a 2017-ben létrehozott Kisebbségi Kulturális Alap, amelynek pályázati struktúrája nagyban hasonlít a kulturális minisztérium Művészetet 

Támogató Alap rendszeréhez. Így az alprogramok révén a magyar kisebbség több mint 4 millió eurónyi támogatásban részesülhet  évente. A támogatási 

rendszer célja a kisebbségi kultúra fejlesztése, beleértve a felvidéki magyar kultúra vonzóvá tételét is. Mindamellett az eltérő kultúrák kapcsolatainak 

megteremtése is fontos eleme a programnak.  

b) a szerencsejáték ágazat adóbevételeiből származó támogatások,  

A szerencsejáték- és lottóbevételekből a nonprofit szervezeteknek juttatott bevételek a teljes állami bevételnek csak nagyon kis hányadát teszik 

ki, bár évről évre emelkedik kérvényezők száma, mégis elenyészőnek mondható . Ezeket a pénzeket a Pénzügyminisztérium osztja szét kérvény 

alapján, de még az önkormányzatok is megcsorbítva érzik magukat, nemhogy a polgári társulások. Nem igazán ivódott be a lehetőség a civil szféra 

forrásteremtési lehetőségei közé.  

c) Pályázati lehetőségek  

A civil szervezetek tevékenységüket a szlovák állam által nyújtott hozzájárulásokból, támogatásokból, pályázati lehetőségekbő l, EU-s 

forrásokból, vagy akár megyei és helyi önkormányzati támogatásokból is finanszírozhatják. Fontos szerepet játszanak a Strukturális Alapok, valamint 



a Svájci és a Norvég (+EFTA) Finanszírozási Mechanizmusok ugyancsak fontos közfinanszírozási forrást jelent Szlovákiában  Nincs azonban átfogó 

statisztika a Strukturális Alapokból a civil szervezetekhez folyó összegekről. A szlovákiai magyar civil szervezetek nagyon jelentős forráslehetősége 

a magyarországi támogatások, különböző pályázatok a magyar kultúra, oktatás, önkormányzati együttműködés vagy akár az ifjúság i programok 

támogatására. Nagyon nehéz a szlovák harmadik szektor jövedelemstruktúrájáról teljes képet alkotni. Amit egyértelműen állíthatunk, az az, hogy a 

magán-, illetve közfinanszírozás egyaránt növekszik.  

d) 2 %-os adófelajánlások 

A 2 %-os jövedelemadó-felajánlások szerepét a nonprofit szervezetek saját fenntarthatóságuk szempontjából alapvető fontosságúnak minősítik. 

E támogatási formának a közfinanszírozás más formáival szemben két fő előnye van: a) időben érkezik, tehát lehet vele számoln i, b) nem projekthez 

kötődő, ezért általános finanszírozási célokra is felhasználható. Mennyiségileg azonban csak részszerepet tölt be a szlovák szektor finanszírozási 

struktúrájában, igazi lényege a minőségi aspektus. A természetes személyek és vállalatok adójának 2 százalékából származó bev ételek fontosak az 

alapítványok számára. Az alapítványok túlnyomó többsége azonban nem fejleszti tőkeellátottságát, illetve egyéb készleteit, hanem „átfolyó” 

forrásszerzésre koncentrálnak, és nonprofit pénzügyi közvetítőként tevékenykednek.  A civilek által gyűjtött 2 százalékos adófelajánlás összege évente 

növekedő tendenciát mutat. A szervezetnek jegyeztetnie kell magát a Közjegyzői Kamaránál. A nehézkes bürökratikus eljárás és a szervezetek 

szemszögéből nézve nem kis anyagi ráfordítás nehezítik a folyamatot, de az adományozás ezen hazai formája  így is sikeresek nevezhető. Erről a 

lehetőségről a notar.sk oldalon találni több információt. A folyamat 2004 -ben egyszerűsödött, és az adóátutalás az adóbevallás ív része lett , valamint 

a gazdasági társságok is élhetnek azóta ezzel a joggal nem csak a fizikai személyek. Ez nagyban növelte a harmadik szektor bevételi lehetőségeit. 

Ezzel megszüntették a cégek egyéb adókedvezményeit, így a törvény negatívumaként fogható fel, hogy az óriáscégek saját alapít ványokat hoztak 

létre, és odautalják adójuk 2%-át. A száz legnagyobb fogadószervezet közt Szlovákiában egyetlen egy magyar civilsze rvezet található, a Szlovákiai 

Magyar Szülők Szövetsége. A 2%-ból átlagban egy szervezet 4 ezer eurót tud begyűjteni. A 2002 – 2016-os évek statisztikai adatai is azt bizonyítják, 

hogy növekszik ezen a téren is a civil szféra bevételi lehetősége.  



 

5. sz. táblázat – A 2%-os adókból nyert összbevételek 2002 és 2018 között Szlovákiában 

3.2 – A civil szféra együttműködési lehetőségei egyéb szférák szervezeteivel, intézményeivel 

A szervezetek lehetőségei egyedül korlátozottak, bár törekszenek a fejlesztésre, fejlődésre, sokszor önmagukat is meghaladva.  Sokan nincsenek 

azzal tisztában, hogy a civil szféra állapota és működése hatással van az adott térség fejlődésére. Gyakran maguk a civilek sem tudatosítják. 

Legtöbbször saját szűk régiójukra összpontosítanak, és tevékenységük egyfajta „melléktermékeként” a térség fejlődését is befo lyásolják. Így van ez 

tevékenységük területével is, bár céljaik gyakran egy globálisabb összefüggésben,  egy nagyobb, országos szintű problémakörbe tartoznak, és ennek 

lokális leképezését végzik az adott régióban. Például környezetvédelemmel, a szegény emberek megsegítésével, az erőszak ellen i fellépéssel, a nők 

bántalmazásával foglalkoznak. Ugyanakkor ezek a problémák nem oldhatók meg helyi szinten, vagy egy szál magukban. A civil szervezetek életében 

fontos az összefogás, amellyel megsokszorozhatják erejüket és befolyásukat, de ugyanolyan fontos az együttműködés is egyéb sz férák 

szubjektumaival.  



Az együttműködés leggyakrabban emlegetett formájának alapja a részvételi demokrácia, amelynek technikái világszerte terjednek: falvak, 

nagyvárosok, egész országok hoznak döntéseket a lakosságot megmozgató nyilvános vitafórumokra támaszkodva. Szlovákiában azonban a társadalmi 

részvétel alig érvényesül.  

A helyi civil szervezetek nem csak névlegesen, de ténylegesen is a helyi társadalom képviselőjeként is felléphetnek. Ez helyt ől, időtől és 

természetesen politikai indíttatástól függően más és más formát ölthet, és értelemszerűen az önkormányzattal való egy üttműködés függ utóbbiak 

kezdeményező és fogadókészségétől is, hiszen az együttműködés kereteit ők tudják elsősorban kialakítani.  

A helyi önkormányzatok megléte, az önkormányzati rendszer a demokratikus állam berendezkedés egyik alapintézménye. Jól fogalmazza 

meg ezt az 1985-ben elfogadott, Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának  10. Preambuluma, mely szerint: “az állampolgárok közügyekben való 

részvételének joga legközvetlenebbül helyi szinten gyakorolható”.  

Az önkormányzatok civilekkel való kapcsolattartásának típusai a civil közpolitikai participáció és a nonprofit szervezetek támogatottságának 

mértéke alapján lehet:  

– perifériális: alacsony szintű bevonás, alacsony mértékű támogatás;  

– participatív: magas szintű bevonás, alacsony mértékű támogatás;  

– patrónusi: alacsony szintű bevonás, magas mértékű támogatás;  

– partnerségi: magas szintű bevonás, magas mértékű támogatás.  

Ebből láthatjuk, hogy a legideálisabb a partnerségi viszony a partnerség, bár az is elmondható, hogy mindig van hátsó mozgatórúgó. Az az 

önkormányzati vezetés, amely felismerte, hogy szüksége van a civilekre és partnerséget alakít ki velük, továbbra is vezetésbe n szeretne maradni, így 

a légy velünk, nem lehetsz, ellenünk elvet alkalmazza. Az a civil szervezet, amely letette a voksát a partnerség mellett, természetesen elvárhatja és 

el is várja a magas mértékű támogatást. De, mint minden, ez is nézőpont kérdése, hiszen a civil és önkormányzati szféra összefogása nagyon sok 

pozitívumot eredményez az adott közösség számra oda – vissza, és egyfajta kontrolt is jelenthet.  



Szlovákiában leginkább a kis községekben jellemző az önkormányzat és a civil szervezet közti jó együttműködés, ahol gyakran e gy személy 

több funkciót vagy feladatot is ellát, például a polgári társulás elnöke, de egyben önkormányzati képviselő, esetleg pre sbiter is. A városokban 

jellemzően a civil szervezetek az önkormányzathoz a kialakított támogatási rendszeren keresztül kapcsolódnak, sokkal személyt elenebb a kapcsolat, 

és csupán kérvényező szerepben vannak a civil vezetők. Kivételt képez az az eset, ha a  civil vezető a város vezetésével személyes kapcsolatokat ápol. 

Ugyan ez érvényes a másik nagy szektorban lehetéséges együttműködésre is, a vállalkozói szféra megszólítására. Ennek is alapj a a személyes 

kapcsolatok, ill. a felmutatható eredmények. Ne legyünk naivak. Ritka az a vállalkozó, amelyik a támogatásáért semmit nem vár cserébe, és nekünk 

civileknek is kell annyira szemfülesnek lennünk, hogy kecsegtető ajánlattal keressünk fel egy vállalkozót a támogatásáért. Az  adománygyűjtésnek, 

ill. támogatások megszerzésének külön stratégiái vannak, amelyeket érdemes áttanulmányozni, mielőtt belevágunk.  

Elmondható, hogy bármelyik további területen lehetséges a civil szervezeteknek Szlovákiában együttműködést kialakítani az adott szegmens 

közreműködőivel, ill. intézményeivel. Nem ritka az oktatás területén egy – egy civil szervezet és az adott helyi iskola együttműködése, az 

egészségügyben a kórházakat segítő civilek aktivitása, különböző hatósági szervekkel – rendőrség, tűzoltóság, gyorsmentők – való együttműködések, 

de ugyanilyen lehet a természetvédőkkel kialakított együttműködés is.   

A szlovákiai magyar civil szervezetek legfontosabb együttműködési lehetősége a magyar – külhoni magyar kapcsolatok kiépítése és erősítése. 

Sok esetben a felvállalt kisebbségi lét miatt hátrányba kerülő civil szervezetnek sokat segít a magyarságát megértő „testvérszervezet” mentális 

támasza is. Ezen kívül lehetőségük nyílik a határon átnyúló programokba és egyéb pályázati rendszerekbe közös programok lebonyolítására, amely 

identitásukban erősítő hatással bírnak főleg a peremvidékeken és nyelvhatárokon élő civilek számára.  

4 – A szlovákiai magyar civil szervezetek kihívásairól, működési feltételeinek nehézségei saját tapasztalatok alapján, 

összegzés 

Az emberiségnek mindig is volt egy olyan rétege, amelyik másként látta a történéseket. A közjó érdekében, embertársaikon való  segítséget 

fejtettek ki önkéntes alapon. A történelem során egyre nehezebb helyzetben vannak ezek az emberek, és egyre több szabál y, törvény szab korlátokat 

tevékenységüknek. Sőt, vállalt dolgaikhoz az anyagiak előteremtése sem könnyű feladat. A kor kihívásainak megfelelve egy civi l vezető kell, hogy 

menedzser, marketing-, média-, pénzügyi szakember is legyen, értsen az emberek nyelvén (támogatók és amelyik réteggel foglalkozik), de 

rendelkezzen olyan személyi tulajdonságokkal is, mint a szónoki-, vezetői képesség, empátia, és társaik, amelyek lehetővé teszik a közösség 



összetartását, ösztönzését. Ezek a nehézségek a kisebbségi létben még tovább fokozódnak például a nyelvtörvény betartásával, a finanszírozás során 

való negatív megkülönböztetéssel, az alacsony számú célcsoport elérésével, és az apátiából való kimozdítással is.  

Annak ellenére, hogy számtalan alkalommal a résztvevők száma alacsony a rendezvényeken, a szlovákiai magyar civil szervezetek vezetői 

úgy érzik, a programok tartalmi szempontból magas színvonalúak, és elérik a várt hatást.  Azokat tudják leginkább mozgósítani , akiknek valamilyen 

kötődése (család, barátok, adományozó) van az adott szervezethez, programhoz. Őket könnyebb megszólítani, viszont sokan úgy érzik, a fiatal 

generáció elérhetetlen, bevonhatatlan. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azokat a fiatalokat, akik bekapcsolódtak már valamilyen rendezvény 

megszervezésébe, egy civil szervezet életében, könnyebben sikerül mozgósítani, és szívesen vesznek részt önkéntes munkákban is ezt követően, vagy 

akár szociális feladatokat is vállalnak. Ennek oka lehet a társadalmi hasznosság érzése, a személyes sikerélmény igé nye, de sok esetben a mozgatórúgó 

a tanulmányikhoz szükséges önkéntes órák felmutatása.  

 

Egy kulcsfontosságú nehézség a szlovákiai szervezetek életében is az utánpótlás kinevelése. A szlovákiai magyar civil szervez etek vezetői 

egyre gyakrabban hangsúlyozzák azt, hogy a folytonosság fenntartása miatti aggodalom tartja még őket sok esetben jelen legi pozíciójukban, mert 

nem találják azokat az áldozatos fiatalokat, akik átvennék a stafétabotot. Főleg a kisebb településeken nem ritka, hogy egy személy akár három civil 

posztot, szervezet vezetését is ellátja. Ez a réteg a számok alapján sokat mutat, de közülük a valóban aktívak egész Felvidék szerte ismerik egymást, 

de legalábbis tudnak egymásról. Adott specifikus helyzetekben nem probléma a Közép – Szlovákiában élő civil vezető embernek akár egy 

„komáromit„ elérnie. Ezek a kapcsolatok, az országos jelentőségű szervezeteknek köszönhetők, amelyek általában évi rendszerességgel szerveznek 

olyan fórumokat, ahol a régiók aktív szereplői találkozhatnak, tapasztalatokat cserélhetnek, kapcsolatokat építhetnek. Így számtalan településen vagy 

egy – egy fecske, egy – egy utazó nagykövet, akit aztán további feladatokkal lát el a közösség, mondván : Te már jártas vagy, úgy is mégy.  

A civil vezetők egy része napjainkra egyre idősebb, tevékenységük vesztett erejéből, a vezető elánjából és nem utolsó sorban számukra kihívás 

a modernkori technikai eszközök használata is. Nem kizárt, hogy az eGovernment törvény érvénybelépésével újabb magyar civil s zervezetek szűnnek 

majd meg Szlovákiában, amennyiben nem találják meg az utánpótlást.  

 

Egy következő negatív, hogy a civil szervezetekkel érdemben (kézzelfogható, hasznosítható, aprópénzre váltható) senki sem foglalkozik. 

Próbálkozások természetesen vannak az országos jelentőségű, kiemelt szervezetek részéről, azonban kelet felé haladva ezek gye ngülnek, 

halványulnak, még maga az információ is valahol elvész (leginkább csak járási szintig jutnak el) . Ebből kiindulva, ha csak járások 10%-ban van is 



fennakadás, ez akár 60 – 100 civil szervezetet jelenthet, amelyek még csak esélyt sem kaptak élni egy adott lehetőséggel, vagy bekapcsolódni egy 

nemes ügybe. Bár el kell mondani azt is, hogy az információ áramlásakor is csak elenyésző részük az, amelyik reagál és aktív.  Ez a vezetők 

leterheltségéből adódik, hiszen a kifejtett tevékenységüket önkéntes alapon végzik. Egy szükségletf elmérés alkalmával derült ez ki számunkra, amikor 

is nagyon nehéz volt járási szinten begyűjteni azt, hogy konkrétan mire is volna szükségük  az adott szervezeteknek tevékenységük kifejtéséhez, 

céljaik eléréséhez. Mindemellett sok esetben nem voltak konkrét  célok kitűzve, ill. annál a lehetőségnél, hogy ha 1 ezer eurótól nagyobb összeg állna 

rendelkezésükre mire költenék, csak egy - két esetben tudtak választ adni. Ebből leszűrhető, hogy milyen kis pénzből is tevékenykednek a szlovákiai 

magyar civil szervezetek. Elszomorítóbb viszont az, hogy amikor az információáramlás megszűnt, fel sem tűnt az érintetteknek. Az konstatálható, 

hogy leginkább csak magán a civil vezetőn, illetve annak életképességén múlik a helyi civil élet, egyes területek, helyi magyar köz össég, vagy akár 

település fejlődése, megmaradása, aki a saját útját járja.  

 

A szervezetek vezetőivel, képviselőivel való beszélgetések során szinte mindegyik esetben komoly nehézségként jelent meg a fo lyamatos 

működéshez szükséges anyagi forrás előteremtése. Jellemzően a vezetők és segítőik is, akik szintén szívügyüknek tartják szervezetük fennmaradását, 

önkéntes alapon dolgoznak, és nem egy esetben saját lehetőségükhöz mérten ők maguk segítik az ügyet. A gyakorlatban azt láthatjuk, hogy a 

szervezetek, vagy csak alkalmankénti rendezvényszervezést végeznek, vagy működésük költségeit egy -egy projekthez kapcsolódóan tudják lefedni, 

és ebben az esetekben csak a finanszírozás részleges folytonosságáról beszélhetünk. A pénzügyi források hiányából következik az is, hogy főállású 

alkalmazottra nincs lehetősége a legtöbb civil szervezetnek. A magyarországi kiemelt támogatásban részesülő szervezetek enged hetik ezt meg csak 

maguknak. Ennél az oknál fogva borítékolható, hogy a szervezet működése stagnál, és egyre kevésbé tud piacképes programot nyújtani. Az állandó 

munkatársak pedig nagyon fontosak volnának a pályázatok és ezzel kapcsolatos, valamint egyéb adminisztrációs terhek , de akár szlovák nyelv hiányos 

ismerete (törvények értelmezése, hazai pénzforrások kihasználása)  miatt is. Ezt a hiányt egy – egy vállalkozó próbálja kitölteni kisebb – nagyobb 

sikerekkel. Elgondolkodtató, hogy ha ilyen nagy igény van ezen a területen, ill. rengeteg nehézséggel  küszködik maga a fennmaradásért é működéséért 

egy – egy kisebb civil szervezet, nem e kellene elkészíteni egy a szlovákiai civil szférát érintő elemzést és stratégiát, ill. régiós szinten nem e volna 

célszerű „civil irodákat” létrehozni, ugyanis a civil vezetők a folyamatosan növekvő pályázati konkurenciáról és az elérhető források csökkenéséről 

számolnak be. Ennek egyik oka az alapítványoknál divatba jött sms-es szavazások. A nagy szlovák közösségek könnyedén kiszorítják a kis magyar 

közösségeket, ill. idén a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeuma felügyelete alá tartozó Andrássy Mauzóleum szavazásos versenyénél előjött a 

már jól ismert „magyar kártya” is, pedig maga a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeuma volt a pályázó, de a szlovák terület lakóit így t udták 



mozgósítani az sms-es szavazásban, míg a tömbmagyarság nem mozdult meg egy keleti ügy lévén. Tehát nem elégséges napjainkban a pályázat 

megírása, rengeteg egyéb, a civil szervezetek erejét felülmúló feladattal , szervezéssel jár a továbbiakban is.   

 

A szlovákiai magyar civil szervezetek megcélozhatnak hazai pályázati forrásokat is akár helyi vagy kerületi önkormányzatoknál, amelyekhez 

elengedhetetlen a szlovák nyelv tudása, és célszerű jó kapcsolatokkal rendelkezni, mégis az anyaországi pályázati lehetőséggel élnek leginkább. 

Legtöbben a Bethlen Gábor Alaphoz nyújtják be pályázatukat, de pályáznak a Nemzeti Együttműködési Alapnál, a Nemzeti Kulturál is Alapnál vagy 

az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, ill. az egyedi kérelmek sem ritkák.  Ennek a kötődésnek egyik nagy hátulütője, ahogy azt már fentebb is 

említettük, hogy egy esetleges változás esetén, ill. a források megszűnése esetén a szlovákiai magyar civil szféra életképess ége valódi próbatételnek 

lesz kitéve.  

 

Nemzetközi programok ritkán valósulnak meg, amennyiben igen, jellemzően Kárpát-medencei (magyar) szintű uniós forrásteremtésre való 

törekvésekről beszélhetünk, ill. elterjedt az úgyn. önkéntesek fogadása.  De egyre több szervezet próbál nyitni európai uniós források felé  is, aminek 

köszönhetően egyre inkább tényleges kapcsolati hálók épülnek ki, erősödnek meg. Szükséges is a kapcsolati tőke kiaknázása, ugyanis a legtöbb 

szlovákiai civil szervezet életében gond a szilárd anyagi háttér, ezért elengedhetetlen olyan kapcsolatok kiépítése, amely ek segíthetik őket abban, 

hogy sikeresen valósíthassanak meg határon átnyúló programokat. Önerő hiányában azonban sok szervezet nem is gondolkodik nagyobb volumenű 

projektekben, pedig ötletek lennének.   

 

A szervezetvezetők kisebb gondként említették az infrastrukturális hiányosságokat, mint a működéshez szükséges alapvető eszközök és irodák 

hiánya. Ez mellett szinte mindenki egyet ért abban, hogy meglehetősen nehéz mozgósítani a közösséget. A megkérdezett vezetők szerint Szlovákiában 

együttes problémaként jelenik meg a fiatal és a középkorosztály passzivitása, érdektelensége, amely az egyes programok keresettségében nyilvánul  

meg.  A kötetlen szórakozási lehetőségek inkább vonzzák az embereket, mint a hagyományápoló, kulturális rendezvények. Ez a demotiváltság talán 

a szocializációra vezethető vissza. Sajnos már a gyerekekre is rányomódni látszik a szülőket, családokat sújtó problémák sora : mint a 

munkanélküliség, pénztelenség, kiábrándultság, depresszió, sikertelenség, kisebbségi lét.    
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