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Civil összefogás az átláthatóbb adományozásért 
 
Júliusban napokig egy civil botránnyal foglalkozott a sajtó. „A rokkant gyerekre 
szánt pénz 80 százaléka az alapítványé lett” és hasonló címekkel taglalták, 
hogy egymillió forintból alig több mint 220 ezret kapott kézhez az a család, 
akinek egy alapítvány gyűjtött pénzt beteg kisfiúk életkörülményeinek javítá-
sára. Az alapítvány a pénz többi részét a működési költségeire fordította. For-
ma szerint nem követettek el jogsértést, ugyanis nincs is ilyen esetre vonat-
koztatható jogszabály, azonban tettük erkölcsileg mindenképp elítélendő. Az 
eset a több mint ötvenezer jól működő civil szervezet tekintélyének is megár-
tott.  
 
A NIOK Alapítvány kezdeményezésére több civil szervezet (A Rák Ellen, az 
Emberért, a Holnapért! Társadalmi Alapítvány, Amnesty International Magyar-
ország, Baltazár Színház, Bátor Tábor Alapítvány, Greenpeace Magyarország 
Egyesület, Habitat for Humanity Magyarország, Levegő Munkacsoport, Magyar 
Hospice Alapítvány, Magyar Madártani Egyesület, Magyar Rákellenes Liga, NOÉ 
Állatotthon Alapítvány, Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapít-
vány, Salva Vita Alapítvány, SOS Gyermekfalu Magyarország, United Way Ma-
gyarország, WWF Magyarország) összefogást hirdetett az átláthatóbb adomá-
nyozás érdekében.* 
 
A civil szervezetek nem a botrányt kiváltó konkrét esettel kapcsolatban kíván-
nak állást foglalni, hanem a bizalom erősödését szeretnék elérni a megbízható-
an működő ötvenezernél több civil szervezet érdekében. Úgy az adományozót, 
mint az adományozottat több szabály és eljárás védi jelenleg is, ugyanakkor 
tagadhatatlan, hogy vannak hiányosságok. Az 1997. évi CLVI. törvény, az 
úgynevezett közhasznúsági törvény rögzíti az irányvonalakat, de az elfogadása 
óta eltelt 11 év történései bizonyították, megérett az idő a pontosabb szabá-
lyozásra. A NIOK Alapítvány adományozást segítő programjának keretében 
működő www.adhat.hu portálon tájékozódhatnak az adományozni szándéko-
zók, hogy megfontolt döntést hozhassanak. 
 
Az átláthatóság és a bizalomépítés érdekében az összefogást kezdeményező 
szervezetek munkacsoportot alakítottak, amely széleskörű helyzetelemzést kö-
vetően ajánlásokat fogalmaz meg az adományozási kultúra fejlődésének érde-
kében. A munka még csak most kezdődik, a honlapon olvashatóak lesznek az 
elkészült anyagok.  
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*A nyilatkozat a http://www.adhat.hu/hirek/egyhir/624748/civil_osszefogas_az_atlathatobb_adomanyozasert.html címen olvasható 


