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I. Bevezetés 
 
Az egyik leggyakrabban használt internetes keresőprogram, a Google 

keresőgépe1 mintegy 20 900 000 db angol, 1 830 000 db német és 163 

600 magyar nyelvű találatot dob ki a „fenntartható 

fejlődés/fenntarthatóság” kulcsszavakra. S bár a fenntarthatóság az 

uniós programozásnak és programvégrehajtásnak is egyik kulcsszava 

– s ezzel bármely tagállam forrásfelszívó képességének meghatározó 

tényezője –, ugyanakkor gyakorlatba való átültetése sokszor annál is 

inkább csak szlogen-szerű, az egyes pályázati kiírásokhoz igazodó, 

kötelezően teljesítendő „kényszerfeladat”, mivel hogy a fogalom, 

jellegéből adódóan, csak hosszabb távon értelmezhető. Így csak 

kevésbé illeszthető azoknak a konkrét projekteknek a sokszor 

meglehetősen korlátozott időhorizontjába, melyek leginkább 

megkövetelik a fenntarthatósági mutatók alkalmazását a pályázó 

szervezetek részéről. 

Mint azt később részletesen is tárgyalni fogjuk, a fenntarthatóság 

fogalma számos szakterület alapvető fogalmává vált – a globális 

környezeti kérdések területétől kezdve egészen a vállalati ökonómiáig. 

Célunk jelen kézikönyvvel éppen a fogalom egyfajta „megtisztítása”, 

annak érdekében, hogy konkrét – ha úgy tetszik földhözragadt – 

                                                 
1 www.google.com  
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használata lehetővé váljon, a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek 

viszonylatában. 

 

I.1. Vezetői összefoglaló – PERTU projekt 
 

Az OFA Hálózat PERTU projektjének célja az évek óta sikeresen 

működő, foglalkoztatáspolitikai, ezen belül elsősorban munkaerő-

piaci projekteket megvalósító szervezetek hálózatszerű 

együttműködésének kialakítása, és a megvalósítóknál felhalmozódott 

tudás felhasználásával, cseréjével az együttműködés magasabb 

minőségének megteremtése. 

Támogatási szempontból nézve a PERTU projekt alapvető 

célkitűzése a TÁMOP-1.4.1/07-1 komponensben nyertes non-profit 

szervezetek projektjeinek szakmai támogatása a sikeres 

megvalósulás és a minél nagyobb hatékonyság elérése érdekében. A 

projekt 2008. május 1.-től 2010. május 31.-ig tart, költségvetése 305 

millió forint. Megvalósításában 52 szervezet vett részt az országból, 

melyek a következő célok elérése érdekében működtek együtt: 

• A támogatott szervezetek kompetenciáinak fejlesztése és 

megerősítése (információk biztosítása, tudásbővítés, kapcsolat 

és hálózatépítés, közös fellépés, érdekképviselet elősegítése). 

•  A munkaerő-piaci programok, projektek egységes 

nyelvezetének, fogalomértelmezésének kialakítása. 
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•  Módszertan kidolgozása, szakértői adatbázis kialakítása a 

kedvezményezettekkel. 

•  Az átültethetőség, a multiplikátor hatás, a jól bevált módszerek 

elterjesztése (hazai és nemzetközi jó gyakorlatok terjesztése). 

Ezeket a célokat a projekt a következő főbb tevékenységei által 

kívánta elérni: 

• Igényspecifikáló felmérés 

• Szakmai támogató tevékenységek 

• Hálózatépítés, működtetés 

• Kapcsolatfelvétel és építés, partnerség kialakítása 

• Program szintű kommunikáció 

 

I.2. A kézikönyv célja 
 

Jelen kézikönyv fenti tevékenységek egyik részprojektje, legfőbb célja 

pedig olyan módszertani útmutató összeállítása, mely képes lehet 

konkrét esetekben segíteni foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek 

fenntartható módon való működését, ill. működtetését. 

A fenntarthatóság – részletes elemezését és fogalom-meghatározását 

ld. később - a mindennapi gyakorlatban gyakran megjelenő téma, az 

uniós támogatási rendszer egyik alapfogalma, de globálisan szemlélve 

is a jelenkori társadalmi-gazdasági folyamatok egyik meghatározó 
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fogalma. A fenntarthatóság többek között az uniós finanszírozási 

mechanizmusok által vált rendkívül „divatos” fogalommá.  

A kézikönyv alapvető célja olyan fenntarthatósági modellek 

kialakításához történő segítség nyújtása, mely képessé teszi az 

egyes szervezetek számára céljaik hatékony megvalósításával 

párhuzamosan a fenntarthatósági elvek mentén történő hosszabb 

távú sikeres működést. 
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II. Fogalmi körülhatárolás 
 
Kiindulva a bevezetőben említettekből a fogalmi körülhatárolás 

során alapvetően a következő fogalmakat, ill. azok jelen kézikönyvben 

alkalmazott értelmezését szükséges megadni: 

1. fenntarthatóság 

2. civil szektor. 

II.1. Fenntarthatóság, fenntartható fejlődés 
„A Föld majd mindent visszakér...” 2 

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a 

gazdasági és a környezeti pilléreken, melyek mindegyikét egyaránt - 

kölcsönhatásaik figyelembevételével - mérlegelni szükséges a 

különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve 

a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben: 

 

1. ábra A fenntartható fejlődés három oszlopa 

                                                 
2 Tóth Zoltán: Ezer kincs, ezer nyár. 

 

Fenntartható fejlődés 

Társadalom Gazdaság Környezet 
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II.1.1. Környezeti fenntarthatóság 

A „fenntarthatóság”, „fenntartható fejlődés” kifejezés elsőként az 

1980-as években jelent meg a nemzetközi szakirodalomban. Általános 

ismertséget Lester R. Brown a fenntartható társadalom kialakításával 

foglalkozó műve váltotta ki, amely 1981-ben jelent meg. Ugyanakkor a 

fenntarthatósághoz kapcsolódó fogalmi rendszer gyökere a ’60-as évek 

végéig nyúlik vissza, és elsőként az 1968-ban alakult Római Klub 

publikációiban bukkant fel3, hogy aztán több évtizedes „diadalút” után 

legmagasabb szintű kormányzati, nemzetközi egyezmények 

alapvetéséül szolgáljon. Ilyen mindenekelőtt az 1987-ban elfogadott 

Brundtland-jelentés, melynek névadója Gro Harlem Brundtland 

norvég miniszterelnöknő volt, aki az ENSZ Környezet és Fejlődés 

Világbizottságát vezette. Ebben a ,,Közös jövőnk'' címmel kiadott 

jelentésben a gazdasági növekedés olyan új korszakának lehetősége 

került felvázolásra, amely a fenntartható fejlődés globális 

megvalósítására épít, s mely egyrészt megőrzi a természeti 

erőforrásokat, másrészt pedig megoldást kínál a fejlődő országokban 

jelentkező szegénység kezelésére is.  

Ebből a jelentésből származik a fenntartható fejlődés talán 

leggyakrabban idézett meghatározása:  

                                                 
3 Ld. pl. Dennis L. Meadows: The Limits To Growth. 1972. (A növekedés korlátai.) 
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"A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen 

szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét 

arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". 

A fenntartható fejlődés definíciója a Brundtland-jelentésben (1987) 
 
A fenntartható fejlődés ilyetén definíciója tulajdonképpen egyfajta 

kiegyensúlyozott erőforrás- és (nyers)anyagmenedzsmentet jelent, ahol 

az erőforrások és nyersanyagok felhasználása oly módon történik, 

hogy egyrészt az nem szennyezi (túlzott mértékben) a környezetet, 

másrészt pedig – mindenekelőtt az újrahasznosítás által – hosszú távon 

is fenntartható anyag- és energia-körforgás épülhet fel: 

 

 
2. ábra A fenntarthatóság folyamata4. (Magyarázat a szövegben) 

 

                                                 
4 Herczeg László: Gazdasági szereplők és fenntartható fejlődés c. műve alapján 
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Fenti folyamatábra alapján a fenntarthat fejlődés kiindulópontja az 

input mérséklése (1) – hiszen a leginkább 

környezetkímélő/energiatakarékos út nyilván a nyersanyag/energia fel 

nem használása. Ezt követi a tisztább termelési eljárás (2) és a 

fogyasztási intenzitásának mérséklése (3), valamint az újrahasználat 

(4) és újrahasznosítás (5). A folyamat végén a hulladékok 

semlegesítése (6) jelent visszacsatolást. 

 

II.1.2. Társadalmi fenntarthatóság 

 

A fenntarthatóság másik fontos dimenzióját a társadalmi – szociális – 

fenntarthatóság jelenti. A fenntartható társadalom tiszteletben tartja 

az élővilág sokféleségét, állandóan és tudatosan munkálkodik azon, 

hogy az emberi fogyasztást egyensúlyban tartsa a többi élő igényeivel 

és az ökoszisztémák regeneratív képességével, azaz megőrizze a 

természeti tőkét.   

Fenntartható az a társadalom, amely „képes nemzedékeken át 

fennmaradni, amely elég előrelátó, elég rugalmas és elég bölcs ahhoz, 

hogy ne ássa alá saját fizikai vagy társadalmi éltetőrendszerét.” 

A fenntartható társadalmi fejlődés definíciója Donella és Denis Meadows 
szerint. 
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A fenntartható társadalom főbb ismérvei a következők: 

• Környezettudatosság. Egyének és a társadalom tudatos 

felelősségvállalása a bioszféra állapotáért. 

• Igazságosság. Az igazságos társadalom a Föld ökorendszere 

fenntartható és megújítható erőforrásainak használata során 

elsőbbséget ad annak, hogy minden ember számára biztosítsa 

az anyagi szükségleteinek, szellemi és lelki igényeinek 

megfelelő szintű kielégítését. Eme alapvető célokon túli 

fejlődést a társadalmi, szellemi és lelki életnek az életminőséget 

tükröző mutatóival méri és nem a fogyasztás mennyiségével5. 

• Részvétel. Minden embernek joga van arra, hogy részt vegyen 

az életét alakító döntésekben, továbbá arra, hogy elismert és 

méltányolt módon hozzájárulhasson a család, a közösség és a 

társadalom javának fejlődéséhez. Az egyes embereknek és 

helyi közösségeiknek elsőbbségük van a magasabb szintű 

állami vagy gazdasági szervezetekkel, intézményekkel 

szemben. 

 

                                                 
5 PCD Fórum Magyar Hálózata.  
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II.1.3. Gazdasági (vállalati) fenntarthatóság 

A gazdasági fenntarthatóságot jelen munkában egyfajta 

mikroökönómiai szemlélettel, vagyis alapvetően az egyes vállalatok 

szemszögéből vizsgáljuk.  A „vállalati fenntarthatóság” 

megvalósításakor a környezeti fenntarthatóságot az öko-

hatékonysággal, a társadalmi fenntarthatóságot leginkább bizonyos 

alapnormákhoz való gyakorlatokhoz való ragaszkodással (például a 

munkakörülmények javítása, a gyerekmunka mellőzése) és pénzbeli 

jótékonysággal, a gazdasági fenntarthatóságot pedig a cég nyereséges, 

hosszú távon versenyképes voltával azonosítják6.  

Elvi síkon megközelítve a vállalati értelemben vett fenntarthatóság 

olyan elkötelezettség, amelynek célja, hogy a vállalat üzleti 

tevékenységeibe egyenlő mértékben kerüljön integrálásra a gazdasági, 

környezetvédelmi és társadalmi tényezők. 

A fenntartható vállalati fejlődés definíciója. 
 

Mint azt számos e tárgyban született vállalati stratégia is 

megfogalmazza, ennek érdekében szükséges a fenntartható fejlődés 

három alappillérét – a társadalmi, környezeti és gazdasági oldalt – 

                                                 
6 Tóth Gergely: A Valóban Felelős Vállalat. A fenntarthatatlan fejlődésről, a 
vállalatok társadalmi  felelősségének (CSR) eszközeiről és a mélyebb stratégiai 
megközelítésről. 23.o. 
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egyenlő mértékben beépíteni a vállalati stratégiába és a vállalat 

mindennapi működésébe.  

Mindamellett persze megfelelő fenntartásokkal szükséges kezelni a 

vállalat, mint fenntartható (gazdasági) egység fogalmát – már csak a 

gyakorlati tapasztalat okán is, hiszen tudjuk, hogy a vállalatok is 

fejlődnek - akárcsak a testben a sejtek -, és globális szempontból nézve 

nyilván nem az egyes vállalat (sejt) túlélése, hanem az egész szervezet 

működésének fenntartása a cél. Tulajdonképpen a vállalkozások 

hosszú távú fennmaradására kevés a garancia, kevés vállalkozásnak 

sikerül. Elgondolkodtató, hogy például az 1896 óta számolt 

legismertebb amerikai Dow Jones tőzsdeindexet alkotó vállalatok az 

elmúlt több mint 110 évben kicserélődtek. Hasonló következtetésekre 

adnak alkalmat a más megállapodott piacgazdaságok tőzsdeindexei 

összetételében bekövetkezett változások is.  

3. ábra Létezik-e vállalati fenntarthatóság?7 
 

Gyakorlati vetületét szemügyre véve, a fenntartható vállalat fogalma 

szorosan összefügg az egyik alapvető számviteli alapelvvel, 

nevezetesen a vállalkozás folytatásának elvével is, mely kimondja, 

hogy a vállalkozások belátható időn belül nem szüntethetik meg, vagy 

nem korlátozhatják jelentősen tevékenységüket; azaz a vállalkozók a 

belátható jövőben is fenn tudják tartani működésüket, folytatni tudják 
                                                 
7 Losoncz Miklós: A fenntartható vállalkozások elősegítése. Munkaanyag az ILO-
konferencia Promotion of sustainable enterprises című témájához. 5-6.o. 
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tevékenységüket. Ha a vállalkozás folytatásának elve nem érvényesül, 

akkor a többi számviteli alapelv sem érvényesíthető8.  

Fenntartható vállalatra utal továbbá a minőségbiztosítási rendszerek 

bevezetése is, valamint a környezetvédelemhez való hozzáállás, a 

cafeteria rendszer alkalmazása, a továbbképzés támogatása, illetve a 

vállalkozási tevékenység szolgálatába állítása. Mindez ugyanis a 

munkaerő hosszabb távon történő megtartását célozza. 

Végül a vállalati eredmény szerkezete és az osztalékpolitika is tükrözi 

azt, hogy fenntartható vállalkozásról van-e szó vagy sem. A 

fenntartható vállalkozásoknak az üzemi eredménye a legnagyobb, azaz 

nem pénzügyi műveletekből és egyéb rendkívüli bevételekből 

termelnek nyereséget, hanem alaptevékenységükből. Ami az 

osztalékpolitikát illeti, az a vállalat tekinthető fenntarthatónak, amely 

megtermelt nyereségét nem veszi ki osztalékként, hanem újra 

befekteti, illetve a nyereség csekély hányadát fizeti ki osztalékként9.  

                                                 
8 Uott. 
9 Uott. 
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II.2. Civil szervezetek 

 
“Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy  

valamit másokért, ha még oly apróságot is —  
valamit, amiért fizetséget nem kapsz,  

csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”10 
 
 
A nonprofit szervezetek, nonprofit szektor megnevezésére számos - 

általában párhuzamosan használt - kifejezés létezik. Így beszélhetünk 

civil szektorról, nonprofit szektorról, nem-kormányzati szektorról, 

önkéntes szerveződésekről, NGO-król, civil szféráról, civil 

társadalomról, önszerveződő közösségekről, stb.  

Ezen - első látásra meglehetősen kaotikusnak tűnő - rendszer talán úgy 

tekinthető át legegyszerűbben, ha azt vizsgáljuk meg, hogy a 

különböző tudományterületek szemszögéből nézve hogyan lehet 

meghatározni a nonprofit szektor lényegét, ill. melyek azok a 

tényezők, melyekkel az egyes tudományterületek a nonprofit szektor 

kialakulását magyarázzák.  

II.2.1. A nonprofit szféra szociológiai megközelítése 

A szociológiai, társadalmi szempontú megközelítés központi eleme, 

hogy a nonprofit szférát és annak szervezeteit a társadalom cselekvő, 

autonóm akarattal rendelkező tagjai hozzák létre. Vagyis 

                                                 
10 Albert Schweitzer. 
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létrehozásában semmiféle központi, állami akarat nem játszhat 

szerepet, mint ahogy a már létrejött szervezetek felett sem gyakorolhat 

az állam - és annak intézményei - semmiféle befolyást. A kulcsszó 

tehát az autonómia és az önálló cselekvés - ennek tudható be, hogy 

nonprofit szféráról és szervezetekről mindenekelőtt jogállami keretek 

között beszélhetünk. 

E megközelítésmód a nonprofit szférára a következő négy fő 

paramétert tartja meghatározónak11: 

• Személy- és szervezetegyesülések, valamint önálló 

szervezetek hálózata, amely létrejötte és működése 

sajátos szabályai szerint különbözik a társadalom többi 

intézményrendszerétől. 

• Nem egyenlő sem az állammal, sem a magánszférával, 

bár kapcsolódásai mindkettőhöz közvetlenek és 

szervesek. 

• Létezésének elvi alapjait az emberi-állampolgári jogok 

érvényesülése, a jogállamiság, az érdekpluralizáció 

jelenti. 

• A civil társadalom rendeltetése, hogy az általa 

biztosított nyilvánosság és érdekartikuláció útján 

szembesítse az állami akaratot az általa képviselt 

                                                 
11 Bíró Endre: Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon. 2002. 1.-2.o. 
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értékekkel, törekvésekkel és gyakorlattal. (Ennek 

legfontosabb eszköze a „közösségi részvétel”12. 

 

Fenti szemlélet szerint a nonprofit szféra megléte - és minősége - 

alapvetően járul hozzá a demokrácia és a piacgazdaság hatékony 

működéséhez. Ezzel kapcsolatban vezette be Francis Fukuyama, a 

George Mason University híres professzora a "társadalmi tőke" (social 

capital) fogalmát13. Elmélete szerint a társadalmi tőke fogalma egy 

modern demokráciában a „bizalom egymást átfedő koncentrikus 

köreire” épül, és leginkább a civil szféra szereplőinek együttműködését 

elősegítő „norma-csokorként” írható le. Ezek a bizalmi körök baráti 

társaságokat, vallási csoportokat vagy akár NGO-kat, civil 

szervezeteket jelenthetnek. A társadalmi tőke fogalmából vezethető le 

az egymásba helyezett bizalom, a csoportok-hálózatok kiépülése és 

maga a civil társadalom létrejötte.  

A társadalmi tőke meglétének közvetlen gazdasági haszna is van: 

lecsökkenti ugyanis a tranzakciós költségeket, melyek a formális 

együttműködési mechanizmusok, mint pl. szerződés, hierarchiák, 

bürokratikus szabályok velejárói. Fukuyama megközelítése - a 

                                                 
12 Ennek tartalmát az európai jogterületen az Aarhusi Egyezmény dolgozta ki 
részletesen. Ennek három pillére az információhoz való jog, a beleszólási jog és a 
jogorvoslati jog; melyeket a részvételre képesítés intézményi és intézkedési rendszere 
egészíti ki. 
13 Fukuyama 1999-ben az IMF "Második generációs reformok" című konferenciáján 
tartott előadásából idézi: Gesztiné Ajtós Judit: Civil társadalom. A civil szektor az 
Európai Unióban és a visegrádi országokban. 12.o. 
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tranzakciós költségek csökkentésének beemelésével - közvetlenül 

vezet el bennünket a közgazdaságtan nonprofit fogalmához. 

II.2.2.  A nonprofit szféra közgazdasági megközelítése 

 
A nonprofit szektor kialakulását a különböző közgazdasági elméletek 

alapvetően az állam kudarcára vezetik vissza. Vagyis a jóléti 

szolgáltatások terén az állam kudarcaként létrejövő fogyasztói reakció 

alapozza meg a szektor létrejöttét. Ez a modell mind a "jóléti" 

államokban, mind a volt szocialista országokban - így hazánkban is - 

jó közelítéssel megállja a helyét; annyi különbséggel, hogy előbbi 

országokban az állami szolgáltatások hiányosságai, utóbbi területeken 

pedig a rendszerváltozás során egyre erőteljesebben visszaszoruló 

állami szerepvállalás vezetett a szektor létrejöttéhez. 

A fontosabb, a nonprofit szféra kialakulását és működését magyarázó 

elméletek a következők: 

Burton Weisbord - A közjavak biztosításának elmélete 

Az elmélet vizsgálatának tárgya a háromszektorú vegyes gazdaság, 

vagyis a piaci (magán és üzleti), a kormányzati (közösségi, állami) és 

nonprofit (civil) szektor összessége. Weisbord megállapítása szerint az 

állam csak a többségi keresletet képes kielégíteni - s minél inkább 

differenciált a kereslet, annál kevésbé képes azt az állam (a kormány) 

hatékony módon kielégíteni. Ily módon minél nagyobb a kereslet 
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heterogenitása, annál nagyobb rész marad belőle kielégítetlenül, s ez 

különböző válaszreakciókat szülhet – beleértve öntevékeny civil 

szervezetek létrehozását az állami kínálat pótlására. Ez a 

válaszreakció közvetlenül vezet a nonprofit szektor kialakulásához. 

Henry Hansmann - A szerződéses kapcsolatok kudarcának elmélete  

Hansmann továbbfejlesztette Weisbord elméletét, szerinte a nonprofit 

szféra kialakulásában fontos szerepe van az információhiánynak és az 

információhiány folytán bekövetkező kudarcnak. E kudarc két tipikus 

esetben lép fel leginkább: 

• amikor a vásárló és a fogyasztó nem ugyanaz a személy, 

• amikor bonyolult személyi szolgáltatások (pl. oktatás, 

egészségügy) igénybe vétele történik. 

Utóbbi esetben pl. - ahol a termék komplexitása alapvetően 

megnehezíti a minőség megítélését - a szolgáltatás fontossága, az 

igénybevétel hosszú időtartama, az eredmény visszafordíthatatlansága 

fokozza a vásárló kiszolgáltatottságát, növeli kockázatát. Emiatt 

erősebben jelentkezik a bizalom igénye, a megbízhatóság kérdése. 

Megjelenik tehát a nonprofit szféra, mely - már csak a profitmotívum 

hiánya miatt is - nagyobb biztonságot képes nyújtani a 

fogyasztónak. 

Henry Hansmann - A fogyasztói ellenőrzés elmélete  
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Nevezett szerző második elmélete elsősorban azt domborítja ki, hogy a 

fogyasztó el kívánja kerülni a (profitorientált) tulajdonosoknak való 

kiszolgáltatottságot, s ezzel összefüggésben maximális mértékben 

felügyelete alá akarja vonni a szolgáltató intézményt. Ez a törekvés 

alapozza meg a nonprofit szféra létrejöttét. 

Henry Hansmann - Támogatási elméletek  

A szintén Hansmann nevéhez kötődő elmélet talán a leginkább 

gyakorlati megközelítésű az ismertetett nonprofit-elméletek közül. 

Lényege, hogy a nonprofit szervezetek létrejöttét és működését 

alapvetően motiválják és meghatározzák az általuk igénybe vehető 

kedvezmények. Ezek a kedvezmények lehetnek közvetlen és közvetett 

támogatások (adókedvezmény, rendszeres vagy eseti állami 

támogatások, normatív hozzájárulások, stb.), vagy egyéb pénzügyi 

előnyök. Összességében tehát a szektor létrejötte és működése a 

pénzügyi szabályozó rendszerrel nagymértékben összekapcsolódik. 

 Estell James -A történeti vagy kínálati oldalra alapozott magyarázat 

Kiegészítve az eddigi magyarázatokat - melyek alapvetően a keresleti 

oldalra helyezték a hangsúlyt - az elmélet a kínálati oldal vizsgálatából 

indul ki; vizsgálva, mi motiválhatja a vállalkozót nonprofit (nem 

profitorientált) szolgáltatás nyújtására. Az elmélet a következő 

magyarázatokat adja a problémára: 
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• A szolgáltatás nyújtóját alapvetően haszonszerzés hajtja (rejtett 

vállalkozás). 

• Presztízscélok (társadalmi elismerés, státusz, politikai befolyás) 

állnak a háttérben. 

• Politikai, vallási és ideológiai közösségek használják fel a 

szervezeteket ideológiájuk indirekt terjesztésére. 

Lester Salamon - A közszolgáltatásokban kialakult partneri viszony 

elmélete 

Lester újfajta megközelítést alkalmaz, amennyiben a nonprofit szektor 

működését szoros összefüggésben vizsgálja az állami szektoréval. 

Véleménye szerint a nonprofit és állami szféra működésében jól 

kiegészíti egymást, amennyiben előbbi a koordinálásban, 

finanszírozásban, ellenőrzésben, míg utóbbi a megvalósításban és 

kivitelezésben erős. A két szektor tehát kölcsönös előnyök alapján 

kitűnően együtt tud működni, hiszen mindegyik ott erős, ahol a másik 

gyenge.  

Ez az elmélet tehát alapvetően - mint neve is utal rá - az állami és 

nonprofit szféra közti kooperációra és együttműködésre helyezi a 

hangsúlyt. 
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II.2.3. A kézikönyvben alkalmazott fogalmi lehatárolás - a 

nonprofit szektor jogi megközelítése 

A nonprofit szektor jogi megközelítésének ismertetésekor a hazai 

jogrendszer "nonprofit fogalmát" vázolhatjuk fel, elsősorban arra 

koncentrálva, hogy mely szervezeti formákat tekint a hazai jogrendszer 

nonprofit szervezetnek. 

Ezek alapján hazánkban - a jog szempontjából - a következő 

szervezetek tekintendők nonprofitoknak: 

• Társadalmi szervezet  

• Alapítvány  

• Közalapítvány  

• Köztestület  

• Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

• Egyház  

• Vízgazdálkodási társulat  

• Lakásszövetkezet  

• Önkéntes, kölcsönös biztosító pénztár  

Figyelembe véve a fentebb ismertetett nonprofit elméleteket és 

magyarázatokat is, a kézikönyv gyakorlati célkitűzéseinek 

ismeretében alapvetően az utóbb ismertetett jogi megközelítésből 

kiindulva kerül értelmezésre a civil szektor fogalma. A jogi 

megközelítés rendszerező szabályainak ugyan nem kifejezett célja a 

fogalmi meghatározás, ugyanakkor az egyéb elméletek tanulságainak 
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felhasználásával a gyakorlati munka során jól alkalmazható 

(egyértelmű) meghatározás nyerhető. Ennek megfelelően a Baltimore-i 

John Hopkins Egyetem - eddig ismertetett nonprofit elméleteket is 

összegző -, nemzetközi összehasonlításra is módot adó meghatározását 

került összevetésre a hazai jogi szabályozás fogalmaival. A John 

Hopkins Egyetem kutatásai alapján az alábbi ismérvekkel bíró 

szervezet tekinthető nonprofit szervezetnek: 

 

• Önálló vezetéssel bíró szervezet, amely szervezetileg nem függ a 

kormányzattól (nem kormányzati szervezet.) 

• Gazdálkodása eredményét a szervezethez kapcsolódó személyek 

közt fel nem osztó szervezet, amely nem elsődlegesen üzletszerű 

gazdálkodási tevékenység folytatására alapult (nem gazdasági 

társaság; nonprofit szervezet.) 

• Önszerveződésen és öntevékenységen alapuló szervezet (pl. 

létrehozását nem törvény rendeli el.) 

• Közvetlen politikai hatalom megszerzését és gyakorlását célul nem 

tűző szervezet. 

• Intézményesült, jogilag létező szervezet (tehát a háztartások közé 

nem sorolható.) 

Non-profit szervezetek jellemzői 
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Ezen öt kritérium alapján a hazai nonprofit szektor jogi szervezetei 

között felsorolt kilenc szervezeti forma szűkítését végezhető el, az 

alábbiak szerint: 

A profitszerzés tilalmából kifolyólag jelen kézikönyv nem foglalkozik 

a nonprofit szektor és az üzleti élet határmezsgyéjén tevékenykedő 

magánjogi formációkkal (társasházak, lakásszövetkezetek, 

erdőbirtokossági társulatok, legeltetési társulások), valamint a biztosító 

pénztárakkal. Az állami szférától való függetlenség elvének 

figyelembe vétele folytán az állam és a nonprofit szektor 

találkozásánál működő köztestületek (hegyközség, vízgazdálkodási 

társulat, ágazati és szakmai kamara) sem képezik a vizsgálat tárgyát. 

Hasonlóképpen az önszerveződés és az állami (önkormányzati) 

szférától való elkülönülés elvének figyelembe vételével a 

közalapítványok sem sorolódnak ezen kézikönyv értelmezésében a 

civil szervezetek közé. 
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II.3. A fenntarthatóság értelmezése a nonprofit 

szervezetek esetében 
 

Kiindulva a jelen fejezet keretében ismertetett fenntarthatósági 

megközelítésekből, a kézikönyvben az előző fejezetben definiált 

nonprofit szervezetek vonatkozásában a fenntarthatóságát illetően egy 

többdimenziós modellt kívánunk használni. Ennek a modellnek a 

következő jellemzőkkel kell bírnia: 

1. Mindhárom fő fenntarthatósági dimenzió – környezeti, 

társadalmi, gazdasági – szempontjait tartalmaznia kell. 

2. Mikroökonómiai, vállalati alapokon kell nyugodnia – hiszen 

alapvetően foglalkoztatási célú non-profit szervezetekről van 

szó, melyek sok tekintetben a piaci vállalatokhoz hasonlítanak. 

3. Ugyanakkor fenti két szempontot mintegy szükséges 

„kikorrigálni” a non-profit jellegből fakadó, azt kezelni képes 

elemekkel. 

A foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek fenntarthatóságának többdimenziós 
modellje alap-szempontrendszere 
 

Az egyedi modell kialakításánál mintául szolgáltak azok a nemzetközi 

modellek, melyek többnyire önkormányzati, helyi szinten próbálták 

mutatók által meghatározni a fenntarthatóság fogalmát. A 

foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek többdimenziós 
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fenntarthatósági modelljének kidolgozásakor figyelembe vett 

nemzetközi példák a következők voltak14: 

Alberta, Kanada 
 
E kanadai tartomány „Fenntartható fejlődési mutatók” projektjét 1992-

ben kezdeményezte az „Alberta Kerekasztal a Környezetről és a 

Gazdaságról” (Alberta Round Table on the Environment and the 

Economy) nevű szervezet. A Kerekasztal első lépése az volt, hogy 

meghatározta Alberta tartomány fenntartható jövőjének kilenc alapvető 

elemből álló vízióját. Annak érdekében, hogy a megadott vízió 

operacionalizálásához elinduljon a mutatók kidolgozása, a Kerekasztal 

fölállított egy munkacsoportot. Ez a munkacsoport egyéves munkával 

összeállított egy projekt tervet, amely áttekintést adott a 

fenntarthatósági mutatórendszerek kidolgozására tett valamennyi 

ismert projektről; megjelölte a mutatók kiválasztásának legfőbb 

kritériumait; javaslatot tett a szükséges intézményi feltételekre, illetve 

a legfontosabb szakértők és érintett csoportok bevonásának módjára. 

A következő lépésben – kérdőíves felmérés és interjúk alapján – 

összeállítottak egy 850 mutatóból álló listát. A megkérdezettek között 

részben a Kerekasztal tagjai, részben az érintettek különböző 

csoportjainak a reprezentánsai szerepeltek. A projekt tervben korábban 

javasolt kritériumok, a szakértők és a szakirodalom tanácsai alapján ez 
                                                 
14 Az ismertetett nemzetközi példák forrása: Bodorkós Barbara - Pataki György - 
Vári Anna: A társadalmi fenntarthatóság mérése – Módszertani tanulmány. 
Környezetállapot értékelés program. Munkacsoport tanulmányok 2003-2004. 
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a lista 59 mutatóra lett szűkítve. Minden egyes mutatót rövid 

magyarázattal és a hozzá szükséges adatok forrásainak megjelölésével 

látták el. Az adatgyűjtés felelősségét Alberta tartomány statisztikai 

hivatalára ruházták. (Nem sokkal az indikátorok azonosítása után a 

hivatalt a pénzügyi források megcsappanása folytán megszüntették.)  

A fenntartható fejlődés Albertában alkalmazott mutatóit ld. az 1. sz. 

mellékletben. 

 

Fenntartható Seattle 
 
1990 novemberében került megrendezésre Seattle-ban egy, a 

fenntartható fejlődést napirendjére tűző fórum, egy washingtoni civil 

szervezet, a Global Tomorrow Coalition szervezésében. A vita 

alapvetően Seattle hosszú távú jólétének víziójáról és feltételeiről folyt. 

Tulajdonképpen ebből a találkozóból és a rákövetkező újbóli 

vitafórumokból nőtte ki magát 1990 novembere és 1991 májusa között 

a „Fenntartható Seattle”-nek elkeresztelt projekt. E teljesen civil 

szerveződés 1992-re előállt egy 150 mutatóból álló tervezettel. Ekkor 

az önkéntes munkát végző szakértőkből álló csoport a projekt 

kiszélesítéséről döntött, létrehozva a „Fenntartható Seattle Polgári 

Csoportot”, ahol a lakosság különböző rétegeiből és a különböző 

szakterületekről egyaránt jelen voltak képviselők. A kinyilvánított cél 

az volt, hogy meghatározzák a közösség (a város) életének ama 

legfontosabb aspektusait, amelyeket feltétlenül mérni kell. A Csoport 
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mindent megtett a lehető legszélesebb részvétel megvalósítása 

érdekében, ami oda vezetett, hogy összesen 150 ember vett részt egy 

évig folyamatosan a mutatók kidolgozásában – ez volt az „Indikátor 

Munkacsoport”. 1992 áprilisa és decembere között négy workshopon 

keresztül igyekeztek kidolgozni azt a mutatóhalmazt, amely 

megfelelően mérné Seattle 2022-ig tartó jövőképét. A Csoport egyik fő 

döntése az volt, hogy olyan mutatókat keresnek, amelyek Seattle 

önellátás felé tartó fejlődését jellemzik. Végül 99 mutató állt össze, 

melyet az Indikátor Munkacsoport 40 mutatóra szűkített. 

A Seattle-i eljárás mára modellértékűvé vált elsősorban azért, mert 

egy nagyon széleskörű – állampolgárok, köztisztviselők, 

üzletemberek és szakértők – részvételén alapuló folyamaton keresztül 

alakította ki a fenntartható fejlődés mutatóit.  

A Seattle-i folyamat az eredeti 10 nagyobb területhez tartozó 99 

mutatót 40 mérhető mutatóra és 4 nagyobb területre (Környezet; 

Lakosság és erőforrások; Gazdaság; Kultúra és társadalom) szűkítette 

(mely időközben ötre módosult15).  

A Seattle-i folyamat mindenekelőtt a megfelelő társadalmi aktivitás 

kiváltását (és fenntartását) tekintve hordoz fontos üzeneteket: 

                                                 
15 Környezet; Lakosság és erőforrások; Gazdaság; Fiatalság és oktatás; Egészség és 
közösség. 
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• A hatékony részvétel megteremtéséhez erős facilitátori 

képességekre van szükség, amely képes megteremteni a 

bizalmat az érintettek sokszínű csoportjai között. 

• A folyamat rengeteg időt és energiát igényel. 

• Az emberek rendkívül elkötelezetté váltak a fenntarthatóság és 

az indikátorok felé. 

• A fenntarthatóság rendkívül komplex témáit a helyi emberek is 

képesek kezelni. 

• A különböző hátterű emberek képesek voltak jól együtt 

dolgozni, mindez pedig szükséges volt ahhoz, hogy a 

fenntarthatóság minél több területét tudják érinteni az 

indikátorok. 

• A kreatív és aktív társadalmi részvétel, valamint a szakértői 

tudás jól kiegészítették egymást. 

 
A fenntartható fejlődés Seattle esetén alkalmazott mutatóit ld. a 2. sz. 

mellékletben. 

Winnipeg városa életminőség mutatói 
 
Winnipeg város önkormányzata 1993-ban fogadta el az érintett 

csoportok részvételével megfogalmazott hosszútávú tervét, mely a 21. 

századra készülő város jövőképe. A tervezési folyamat során 

meghatározták az életminőség egyes területeit, s ezekhez indikátorokat 
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rendeltek. Az életminőség e mutatói hivatottak lehetővé tenni, hogy az 

egyes érintettek, illetve a döntéshozók nyomon tudják követni, a 

jövőkép megvalósításának útját járja-e a város.  

A folyamat kezdeményezője Winnipeg város önkormányzatának 

stratégiai tervezési osztálya és a Fenntartható Fejlődés Nemzetközi 

Intézete (IISD) voltak. Végeredményül két jelentés állt elő: az 

életminőség mutatóinak rendszere és egy zárójelentés, mely nemcsak a 

konkrét mutatókat ismerteti, hanem az adatok elérhetőségét is 

tárgyalja. 

Az indikátorok kialakítása során kiindulásként valamely tág 

problématerületet vagy „kategóriát” jelöltek meg, mint pl. Egyéni 

Jólét. Ezt a kategóriát bontották tovább alkategóriákra, pl. Biztonság, 

Egészség stb. Mindezeket a projekt kezdeményezői által létrehozott 

szakértői csapat végezte el. Ezután került sor az érintettek szélesebb 

körének bevonására. A feladat az alkategóriákon belül az egyes, 

általuk legfontosabbnak ítélt problémák meghatározása volt. Az 

érintettek képviselőinek e munkáját követte az a lépés, amikor is a 

szakértői csapat megvizsgálta az adatok hozzáférhetőségét az egyes 

problémák vonatkozásában. A mutatórendszer kidolgozásának 

következő lépésében kiválasztották azokat a konkrét, elérhető 

mutatószámokat, amelyek az érintettek által megjelölt egy-egy fontos 

problémához kapcsolódnak. A mutatószámok kiválasztása néhány 

kritérium alapján történt, ezek közül az egyik fontosabb az volt, hogy a 



 

  35 

mutatószámok kombinálhatók legyenek annak érdekében, hogy az 

egyes alkategóriákhoz, sőt további aggregálással a kategóriákhoz is 

összetett mutatószámok legyenek rendelhetők. 

A fenntartható fejlődés Winnipegben alkalmazott mutatóit ld. a 3. sz. 

mellékletben. 

Felhasználva imént ismertetett kategorizálási rendszerek 

tapasztalatait, valamint a korábbiakban a fenntarthatóság eltérő 

megközelítéséről írtakat is, a foglalkoztatási célú nonprofit 

szervezetek fenntarthatóságát a következő háromdimenziós modell 

mentén vizsgáljuk: 

 

 Kategória Alkategória Fenntarthatósági elem/módszer16 

Partnerség és 
együttműködés 
 

A) Hosszú távú, hatékony, célorientált 
partnerség 
B) Lobbitevékenység kifejtése 
C) Speciális projektélet-ciklushoz 
kapcsolódó partnerség-építő és -
fenntartó módszerek  
D) Együttműködés a helyi 
közösségekkel 

T
Á

R
S

A
D

A
L

M
I 

T
E

N
G

E
L

Y
 Társadalom 

irányába 
felelős 

szervezet/vál
lalat 

Kötelezettség a 
dolgozók felé 

Belső demokrácia és döntéshozatal: 
E) Üzemi tanács 
F) Szakszervezet 
G) Esélyegyenlőségi terv 
 

                                                 
16 Az egyes fenntarthatósági elemek/módszerek részletes kifejtését ld. az V. 
Eszköztár a fenntarthatóság erősítéséhez a szervezetek szintjén c. fejezetben. 
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Társadalmi 
szerepvállalás és 
felelősségviselé
s 

H) Társadalmi akciók 

Civil szervezeti 
célok 

I) Célcsoport aktiválás, motiválás 
J) Stratégia-alkotás, civil szervezeti 
célkitűzés 
 

Önkéntesség K) Önkéntes munka, önkéntesek 
hálózata 
 

Civil 
dimenzió 

Identitásképzés L) Kognitív reprezentáció 
M) Szervezeti identitással való 
azonosulás 
N) Stakeholderek bevonása 
 

Gazdasági 
érdekeltség 

O) Civil tevékenység folytatásának 
elve 
P) Cafeteria rendszer működtetése 
 

Humán 
fenntartható

ság - 
munkaerő 

hosszú távú 
fenntartása 

irányába 
elkötelezett 

szervezet/vál
lalat 

Humán 
intézkedések 

Q) Egészségügyi ellátás 
R) Szabadidős programok 
S) Hozzáférés biztosítása az 
oktatáshoz, továbbképzésekhez 

Bevételek 
biztosítása  

SZ) For-profit vállalkozás 
U) Közfeladat-átvállalás 
V) Adománygyűjtés 
 

Hatékony 
pályázati 
részvétel 

W) Célorientált pályázati részvétel, 
megfelelő partnerségi hálóval 

G
A

Z
D

A
S

Á
G

I 
T

E
N

G
E

L
Y

 

Gazdasági 
fenntartható

ság 

Minőségi 
jelenlét 

X) Minőségbiztosítási rendszerek 
alkalmazása 
Y) „Zöld szervezet” 
Z) Beruházás a környezetért 
 

K
Ö

R
N

Y
E

Z
E

T
I 

Környezetéé
rt felelős 

szervezet/vál
lalat 

Fenntartható 
(zöld) működés 

 

4. ábra Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek fenntarthatósági modellje 
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III. Problématérkép 
„Ha szivárványt akarsz látni, el kell viselned az esőt.”17 

 

Jelen kézikönyv elkészítése során kérdőíves felmérés elvégzésére 

került sor a PERTU projektben részt vevő, a válaszadást vállaló 

szervezetek körében, földrajzilag lefedve az ország egész területét. A 

kérdőíves felmérés alapvető célja az volt, hogy egy olyan, „földközeli 

helyzetkép” is rendelkezésre álljon a civil szervezetek 

fenntarthatósága tekintetében, mely által finomíthatók, életközelibbé 

tehetők az egyes szakirodalmak olykor meglehetősen száraz 

alapvetései. A felmérés keretében összesen 11 szervezet vett részt a 

mélyinterjú megválaszolásában, mely szervezetek mindösszesen 350 

főt foglalkoztatnak, az alábbi jogi formákban és szolgáltatási 

területeken: 

                                                 
17 Dolly Parton amerikai énekes, színésznő. 
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Szervezet neve Jogi 
forma 

Szolgáltatások, tevékenységek 

Humán Fejlesztők 
Kollégiuma 

Egyesület Információszolgáltatás, képzés, 
szociálpolitikai fejlesztő programok, 
foglalkoztatáspolitikai programok. 

Bihari 
Szabadművelődési 
és Népfőiskolai 
Egyesület 

Egyesület Felnőttképzés, általános és szakmai 
képzés (akkreditált). Kulcskompetencia-
fejlesztő képzések, munkaerőpiaci 
szolgáltatások, teleház és információs 
központ. 

Szigetvári Kultúr- 
és Zöld Zóna 
Egyesület 

Egyesület Közművelődés, felnőttképzés, munkaerő-
piaci szolgáltatások, területfejlesztés, 
kávézó üzemeltetés. 

Körös-Maros 
Vidékfejlesztési 
és 
Ökogazdálkodási 
Alapítvány 

Alapítvány Látogatóközpont működtetése 18 állandó 
kiállítással. Szervezi az ökogazdálkodók 
együttműködését, képzéseiket, termékeik 
népszerűsítését. Segíti a határmenti 
ökogazdálkodókkal a kapcsolattartást. 
Oktatási központot működtet, inkubációs 
szolgáltatásokat nyújt. Pályázati 
tanácsadással, illetve pályázatírással is 
foglalkoznak. 

Ótemplomi 
Evangélikus 
Egyházközség 

Egyház Egyházi feladatok, szociális tevékenység, 
iskola és óvoda fenntartása, népfőiskola, 
programszervezés, felnőttképzés. 

Compass Európai 
Ifjúsági 
Közösségért 
Egyesület 

Egyesület Ifjúsági központ, információs iroda, 
fogyasztóvédelmi tájékoztató iroda, 
önkéntes központ, képzési központ, 
ifjúsági klub működtetése. 

Help 
Rehabilitációs 
Foglalkoztató 
Kiemelten 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Nonprofit 
Kft. 

Munkaerő-piaci szolgáltatások, támogató 
szolgáltatás, szállítószolgálat 
fogyatékosok részére, otthoni ápolás, 
bevásárlás segítése, szociálpedagógus 
alkalmazása, humán szolgáltatások. 
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Kék Madár 
Alapítvány 

Alapítvány Kisgyermekek részére játékkuckó és 
családi napközi üzemeltetése, munkaerő-
piaci szolgáltatások, támogatott 
foglalkoztatás, tranzitfoglalkoztatás, női 
tanácsadás, céges esélyegyenlőségi 
tanácsadása, étterem üzemeltetése 
társadalmi vállalkozásban, képzések. 

Regionális 
Szociális 
Forrásközpont 
Nonprofit Kft. 

Nonprofit 
Kft. 

Fogyatékosok nappali szolgálata, napközi 
otthona, támogató szolgálat, integrált 
foglalkoztatási szolgálat (nyílt 
munkaerőpiacra közvetítés, segítés), 
képzés. 

Mécses Szolgáló 
Közösség 
Egyesülete 

Egyesület Fogyatékosok, pszichiátriai betegek 
segítése. Nappali otthon működtetése 
fogyatékkal élők részére, pszichiátriai 
betegek napközi otthona, támogató 
szolgálat. 

Napra Forgó 
Rehabilitációs 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Nonprofit 
Kft. 

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, 
pályázatok, álláskeresési tanácsadás, 
munkaerő-piaci tanácsadás 
munkáltatóknak, rehabilitációs 
tanúsítványú foglalkoztató szervezet. 

CSAT Egyesület Egyesület Munkaerő-piaci szolgáltatások, 
álláskeresési tanácsadás, 
munkatanácsadás, szociális szolgáltatások, 
akkreditált felnőttképző 

5. ábra Kérdőíves felmérésben részt vett civil szervezetek 
 

Első körben a választ adók szubjektív véleménye került felmérésre, a 

tekintetben, hogy mennyire tekintik saját szervezetük működését 

fenntarthatónak. A válaszadók többsége (72%) egyértelműen 

fenntarthatónak tartotta azt (kisebb problémák mellett), míg a maradék 

komolyabb problémákról számolt be e tekintetben, bár egyértelműen 

szintén a fenntarthatóságra törekedett. Mivel e válasz számos konkrét, 

fenntarthatósággal kapcsolatos probléma kifejtésére is lehetőséget 
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adott, így talán nem haszon nélkül való, ha a felsorolt problémák közül 

idézzük azokat, melyek több szervezet válaszaiban is megjelentek:  

• A fenntarthatóság biztosításában a különböző, elsősorban uniós 

forrásoknak (TÁMOP, HEFOP, PHARE) jelentős szerepük 

van. 

• A fenntarthatóság sok esetben csak egy rövidebb (negyed-fél 

éves) időintervallumon értelmezhető, azaz a szervezetek ennél 

tovább általában nem látják biztosítottnak finanszírozásukat.  

• Jobbnak ítélték meg a szervezet fenntarthatóságát azok a 

válaszadók, ahol jellemző volt a több lábon állás. 

• Ugyanez hangsúlyozottan igaz volt a piaci bevétellel, 

szolgáltatásokkal is rendelkező szervezetek esetén, ahol az 

üzleti tevékenységek finanszírozzák a civil célokat is. 

• Az adományok jelentősége általában korlátozott – kivételt 

képeznek azok az esetek, amikor az adott szervezet erős helyi 

beágyazottsággal és ismertséggel bír. 

Fenti szubjektív felsorolás mellett mérhető skála segítségével is 

lekérdezésre kerültek a választ adó szervezetek a tekintetben, hogy 

mely tényezőknek járulnak hozzá leginkább a szervezeti 

fenntarthatóság eléréséhez: 
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6. ábra A szervezet fenntartását leginkább biztosító tényezők 
 

Jól látható, hogy az adott válaszok nagymértékben együtt mozognak a 

fentebb kifejtettetekkel – a pályázati támogatások kiemelkedő 

szerepe elvitathatatlan, míg az önkéntes munka és 

adományszervezés gyakorlatilag elhanyagolható mértékű ezekhez 

képest. Ez a hazai civil szervezetek nyugat-európai (és USA-beli) 

társaikhoz képest eltérő társadalmi beágyazottságában, ill. a társadalom 

eltérő működésében rejlik. Míg ugyanis az önkéntes munkának 

Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban múltja, és jelentős 

presztízse van - az álláskeresők esélyei nőnek, ha önéletrajzukban 

szerepel, hogy önkéntesként dolgoztak egy-egy szervezetnél, mint 
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ahogy az egyetemi felvételik esetén is hangsúlyos lehet ez az elem18 -, 

addig itthon a „jótékonykodásnak”, a természetes szociális 

érzékenységen alapuló segíteni vágyásnak e formája nem, ill. kevésbé 

dívik. Tekintve e kérdés fontosságát – hiszen figyelembe véve a 

nyugati példákat, e tekintetben jelentős potenciál állapítható meg -, 

külön kérdés foglalkozott a kérdőíves felmérésben az önkéntesek 

alkalmazásával is. Ez alapján egyáltalán nem foglalkoztat önkénteseket 

5 szervezet; állandóan, viszonylag nagyobb létszámban (8-20 fő) 

csupán három szervezet alkalmaz önkénteseket. A maradék hét, 

felmérésben szereplő szervezet képviseli az átlagot, amennyiben ezek a 

szervezetek tipikusan csak alkalmanként fogadnak, kisebb létszámban 

önkénteseket. 

A 7. ábrán ismertetett megkérdezés további érdekes eredménye, hogy a 

válaszadók kevésbé differenciáltak a pályázati pénzek és az önkéntes 

munka és adományszerzés közötti mezőnyben. Gyakorlatilag 

valamennyi szempontot 5-7 közé helyeztek a 10-es skálán, vagyis 

egyaránt fontos szerepet tulajdonítottak neki a fenntarthatóságot 

tekintve. 

                                                 
18 A téma humoros feldolgozását ld. a Magyarországon „Nagy franc a kis francia” 
címen futó német-angol-amerikai vígjátékban, melynek középiskolás hőse 
elhivatottság nélkül, pusztán saját karrierje érdekében végez el egy sor önkéntes 
munkát. 
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Ezt követően lekérdezésre került egy még inkább kézzel fogható 

mutató – nevezetesen, hogy ténylegesen mekkora súlyt képeznek az 

egyes bevételi források a szervezet működésében: 

 

 

7. ábra A szervezeti bevételek megoszlása 
 

A fenti ábra diagramja is egyértelműen megerősíti azt a képet, mely 

mind a felmérés során, de mind a témával foglalkozó emberek között 

egyértelműen és hamar kialakul – nevezetesen, hogy a hazai civil 

szektor fenntartása erősen az (uniós) támogatási pénzek lehívására 

alapozódik. A megkérdezett szervezetek bevételeinek átlagosan több 

mint felét adják ezek a pénzek, hozzájárulásuk a szervezetek 

fenntarthatóságához tehát egyértelműen erős. Emellett két további 

hangsúlyos elem található meg: egyrészt a vállalkozási bevételek 

(23%), másrészt pedig a közfeladat átvállalás (16%).  
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Ez a helyzetkép egyben egyfajta strukturális problémát is tükröz – 

hiszen a szervezetek végső soron mégiscsak egy olyan pénzforrástól, 

az (uniós) támogatásoktól függenek, melyek rendelkezésre állása 

egyrészt időszakos – pályázati ciklusokhoz kötött -, másrészt hosszabb 

távon szemlélve korántsem biztonságos. Ráadásul egyfajta önmagába 

záródó problémával kell szembesülnünk – hiszen épp azoktól a 

pályázati támogatásoktól függ a szervezetek hosszú távú 

fennmaradása, melyek saját maguk követelnék meg a szervezet, ill. a 

szervezet projektjeinek hosszú távú, támogatástól független(!) 

fenntartását a projekt lezárását követően is… 

„Függőség” a pályázati forrásoktól – avagy az uniós támogatások strukturális 
problémája a fenntarthatóság vonatkozásában a civil szervezetek életében 
 

Természetesen az (uniós) támogatások szerepe az egyes szervezetek 

esetében – a lekérdezés körében is – eltérő. Sok esetben váltja ki az 

uniós támogatásokat a szervezet piaci tevékenysége, ill. vannak olyan 

tevékenységek, tevékenységtípusok, ahol tipikus a pályázati forrás 

felhasználása. E tekintetben – mintegy kitekintésképpen – érdemes 

lehet szemügyre venni az előző uniós periódusban19 az uniós pénzek 

lehívásában részt vevő civil szervezetek tipikus tématerületeit: 

 

                                                 
19 Tekintettel arra, hogy a jelenleg zajló uniós periódus végrehajtása – mindenekelőtt 
a pénzek elköltése – még nem érte el azt a szintet, mely az elemzést lehetővé tenné. 
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8. ábra A civil szervezetek támogatása operatív programokból 2004-200620 
 

Jól látható, hogy melyek azok a tipikus tématerületek, ahol a civil 

szervezetek jelentősebb eredményeket képesek felmutatni az uniós 

forrásfelhasználás tekintetében. Ilyen mindenekelőtt az oktatás, 

település- és gazdaságfejlesztés, valamint a szociális ellátás, kutatási 

tevékenység és kultúra. A képet csak részint árnyalja, ha fenti 

forrásokhoz a Nemzeti Civil Alapprogramból ugyanilyen struktúrában 

elnyert forrásokat is hozzáillesztjük: 

                                                 
20 Forrás: Kuti Éva: A nonprofit szervezetek uniós pályázatokon elért eredményei. 
16.o. 
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9. ábra A civil szervezetek támogatása NCA-ból 2004-200621 
 

Mint látható, új tématerületek jelentek meg az NCA-támogatási térkép 

bevonásával – mindazonáltal nem szabad elfelejtenünk, hogy 

összegszerűségében ez esetben jóval kisebb pénzügyi forrásról 

beszélhetünk, mint az uniós támogatások esetében. 

A kézikönyv elkészítése során végzett hivatkozott felmérés során 

külön kérdés foglalkozott a fenntarthatósági problémákkal – vagyis 

hogy melyek azok a legfőbb tényezők, melyeket a szervezetek a 

fenntarthatóság szempontjából gondnak éreznek, ill. melyek azok, ahol 

nincs különösebb probléma: 

                                                 
21 Forrás: Uott. 
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10. ábra Fenntarthatósági problématérkép (válaszadásban: 10-igen; 0-nem) 
 

Az elemzésből kitűnik, hogy a pályázatok tényleges végrehajtását, 

humán-erőforrás, ill. szakmai, tartalmi menedzsment szempontjából a 

szervezetek nem, ill. kevésbé érezték problémának. Ez mintegy 

szervezeti önértékelésnek is felfogható – bár más válaszaikban a 

szervezetek többsége kitért az (uniós) pályázati rendszer 

túlbürokratizált voltára, mindenesetre saját ítélete szerint ezzel képes 

megbirkózni22. Egyértelmű továbbá, hogy 10-es skálán rendkívül 

jónak, átlagban 8-asnak ítélik meg a szervezetek a pályázati és 

szervezeti stratégiai célok közötti összhangot. Nem meglepő továbbá, 

hogy a szervezetek legtöbbje jelezte, a projektek végrehajtása számára 

anyagi gondot okoz, az önerő előteremtését illetően. 

                                                 
22 Természetesen ez a fajta értékelés nem „3600-os, a kép akkor válna teljessé, ha az 
(uniós) pályázati rendszert másik oldalról ténylegesen működtető Közreműködő 
Szervezetek munkatársait is megkérdeznénk. 
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A válaszok következő nagy csoportja a partnerségre, partneri 

viszonyokra kérdezett rá, melyet a válaszadók átlaga inkább hosszú idő 

óta állandónak definiált (6-os érték a 10-es skálán), melyet a konkrét 

pályázati kiírások kevésbé befolyásolnak. 

A partneri háló térbeli megoszlását mutatja a megkérdezett szervezetek 

viszonylatában a következő ábra: 

 

 

11. ábra Partnerek átlagos száma az egyes területi szinteken 
 

Látható, hogy legtöbb partnerrel - átlagosan 26,7-del – 

mikroregionális/kistérségi szinten rendelkeznek a szervezetek, 

melyeket az országos, megyei, helyi szintű partnerek követnek. Ezek 

számában szignifikáns eltérés kevésbé észlelhető, rendre 24; 23,8 és 

20,7 az átlagos partnerszám.  
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Érdekes lehet még ezeknek az eltérő szinteken megjelenő 

partnerségnek az együttmozgása is – a következő ábra a helyi szintű 

partnerség korrelálását mutatja a felette lévő négy térségi szint 

partnerségeivel: 

 Mikroregion
ális 
kapcsolatok 

Nemzetköz
i 
kapcsolato
k 

Megyei 
kapcsolat
ok 

Országos 
kapcsolat
ok 

Helyi 
szinttel 
való 
korreláció
s 
együttható
23

 

 
0,938426606 

 
0,42703347 

 
0,377651

361 

 
0,189806

901 

12. ábra A helyi szintű partneri kapcsolatok korrelálása magasabb területi 
egységek partnerségeivel 

 

Látható, hogy a helyi szinten meglévő erős partneri háló a 

mikroregionális kapcsolatok után leginkább a nemzetközi 

kapcsolatokkal mozog együtt – vagyis az aktív helyi partneri hálóval 

rendelkező szervezetek sokkal inkább aktívak a nemzetközi 

partnerségépítést tekintve is. 

A továbbiakban megkérdeztük a szervezeteket arról is – szabad 

válaszadási lehetőséget biztosítva -, hogy leginkább mely elemeken 

                                                 
23 A korrelációs együttható két változó mennyiség közti összefüggés erősségét méri, -
1 és +1 közötti értéket vehet fel. 0 érték esetén gyakorlatilag nincs kapcsolat (a 
változók függetlenek), míg 1 (ill -1) közeli értékeknél erős az összefüggés. 
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változtatnának az (uniós) pályázati mechanizmusokban, ha az rajtuk 

múlna. A tipikus válaszok a következő voltak: 

• Adminisztrációs elemek leegyszerűsítése, a nem releváns 

előírások kiiktatása. (Ilyen pl. a válaszában számos szervezet 

által megnevezett, éppen a környezeti fenntarthatóságra 

vonatkozó indikátor-rendszer – pl. a szén-dioxid kibocsátás 

szintjére vonatkozóan.)  

• Biztosítékok körének csökkentése. 

• Előfinanszírozás lehetővé tétele, utófinanszírozás 

megszüntetése. 

• Külső menedzsment-szolgáltatások elérésére nagyobb forrás 

engedélyezése az egyes pályázati kiírásokon belül. 

• Elszámolási, kifizetési időszak lerövidítése. 

• Ténylegesen egymásra épülő pályázati kiírások. 

• Csak olyan szervezetet támogatna, melynek 

szolgáltatása/terméke iránt tényleges piaci igény mutatkozik. 

• Rezsi nagyobb arányú elszámolásának lehetővé tétele. 

• Ne csak dokumentum alapú, de tartalmi ellenőrzés is legyen, 

ahol a pályázók tényleges, érdemi visszajelzést is kapjanak. 

• A végrehajtás folyamatában ne kerüljenek megváltoztatásra a 

szabályok. 
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A fenntarthatóságot közvetlen érintő válaszokból kiderül az is, hogy a 

megszólaltatott szervezetek, egyben pályázók, kedvezményezettek 

erősen kifogásolják az uniós projektek környezeti (és 

esélyegyenlőségi) indikátorait, melyet vállalniuk kell – miközben más 

válaszok, és a gyakorlati tapasztalat alapján elkötelezettségük a 

témában aligha vonható kétségbe. Ez ráirányítja a figyelmet arra a 

tényre, hogy a jelenlegi pályázati rendszer teljes mértékben 

börokratikus módon próbálja kezelni a fenntarthatóság kérdését, s e 

tekintetben vajmi kevés sikerrel24. 

                                                 
24 Ld. ehhez a témához az egyes operatív programok beadásához szükséges EMIR 
kitöltő-program indikátorokra vonatkozó fejezeteit. A program a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség oldaláról – www.nfu-hu – letölthető. 
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Fentiek alapján a fenntarthatóságra vonatkozó „mikroszintű” 

problématérkép összességében a következőkben summázható: 

• A szervezetek finanszírozása nagymértékben (uniós) pályázati 

forrásoktól függ, melyek sikeres végrehajtását számos tényező 

befolyásolja (önerő, utófinanszírozás, adminisztratív terhek), s 

melyek hosszabb távú célja éppen a szervezetek pályázati 

forrásoktól való önállósodása lenne; e helyett sok esetben 

mégis egyfajta függőséget kialakítva, ezzel ellentétes hatást 

érnek el. 

• Az eltérő társadalmi beágyazottságból és társadalmi 

viselkedésmintákból kifolyólag a Nyugaton nagymértékben 

jellemző önkéntes munka és adományozás csak kevésbé 

jellemző. 

• Az (uniós) pályázati rendszerek fenntarthatóságra vonatkozó 

indikátor-rendszere kevésbé alkalmas tényleges hatás elérésére, 

sokkal inkább csak az adminisztratív terhek növelését jelenti. 

• A szervezetek kevésbé érzik a stratégia-alkotás, 

szervezetfejlesztés és –irányítás szempontjait befolyással a 

fenntarthatóságra, így kevésbé is használják ki az ebben rejlő 

lehetőségeket. 

Fenntarthatósági problématérkép  
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III.1. A fenntartható működés sikerkritériumai 
 

„A siker titka, hogy a szokásos dolgokat szokatlanul jól csinálod.”25 

A kérdőíves lekérdezés keretében arra is választ szerettünk volna 

kapni, hogy mit tartanak az egyes szervezetek a sikeres, 

fenntartható működés kritériumainak – vagyis mi a siker titka 

„alulnézetben”. Az e tekintetben kapott válaszok a következők szerint 

összegezhetők: 

Belső, szervezeti sikerkritériumok 
 

• Átgondolt szervezeti stratégia megléte.  

• Átfogó stratégiához kapcsolódó operatív tervek kidolgozása 3-4 

éves időtartamban gondolkodva.  

• Professzionális szervezeti kultúra kialakítása. 

• Megújulásra képes, rugalmas szervezeti- és munkakultúra. 

• Megfelelő humán és anyagi erőforrás megléte. 

• Vállalkozószellem, kreativitás. 

• Folyamatos fejlesztés, visszacsatolás, monitoring. 

• Minőségirányítás. 

Sikerkritériumok a piaci szektorhoz való viszonyulás szerint 
 

                                                 
25 John Davison Rockefeller. 
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• For-profit szektor munkakultúrájának átvétele. 

• Több lábon állás; szolgáltatóként megjelenni a piacon, s az így 

szerzett bevétellel finanszírozni a non-profit tevékenységeket. 

• Komoly piacelemzés elvégzése, amely alátámasztja a 

szolgáltatás iránti valós piaci igényeket. 

Sikerkritériumok a civil küldetéshez való viszonyulás szerint 
 

• Konkrét igényekre kell reagálni, „hasznos dolgot kell végezni”. 

• Állandó visszacsatolás a végzett civil tevékenység 

vonatkozásában. 

Külső sikerkritériumok: 
 

• Normatív támogatás biztosítása azoknak a szervezeteknek, akik 

már bizonyítottak. 

• Minden területen ki kell építeni megfelelő partnerséget, 

amelyek tényleges, érdemi segítséget jelentenek.  

• Kiszámítható gazdaság, kiszámítható kormányzati döntések, 

kiszámítható adózás. 

• Támogatási rendszerek hosszú távú tervezése, tervezhetősége, 

folyamatos támogatások. 

• Szerencse. 
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Látható, hogy összességében leginkább a belső kritériumok voltak 

azok, melyek a választ adó szervezetek saját megítélése szerint a 

leginkább meghatározzák önnön sikerességüket. Ez abból a 

szempontból mindenképp pozitív attitűdöt tükröz, hogy nyilvánvaló 

módon, e tekintetben viszonylag könnyen lehet változtatásokat 

eszközölni – szemben pl. a külső sikerkritériumokkal. 
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IV.  Fenntarthatósági életpályák és gyakorlatban 
már bevált eszközök, módszerek 

 

Tekintve a kézikönyv bevezetőben említett, hangsúlyozottan 

gyakorlat-orientált megközelítését mindenképp érdemes szemügyre 

venni azokat a nemzetközi és hazai példákat, melyek hosszabb távon is 

működőképesnek bizonyultak a foglalkoztatási célú nonprofit 

szervezetek fenntarthatóságát illetően. 

Néhány nemzetközi best practice ismertetése – túl a konkrét példák 

gyakorlati felhasználhatóságán – azért is fontos, mert a nyugati 

társadalmak civil szektora lényegesen hosszabb történeti múltra tekint 

vissza, társadalmi beágyazottsága is jelentősebb26. Ebből kifolyólag 

számos olyan modell fellelhető ezekben az országokban, melyek 

alkalmazása minden bizonnyal Magyarországon is lehetséges, ill. 

idővel lehetségessé válik. 

A példák ismertetése két szinten történik meg: elsőként rendszerszintű 

megoldásokat jelentő best practice-k, majd pedig egyedi, de szintén jól 

alkalmazható hazai és nemzetközi példák kerülnek ismertetésre. 

                                                 
26 Ld. pl. a korábban az önkéntes munkáról írtakat. 
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IV.1. Rendszerszintű példák 
 

IV.1.1. Szociális gazdaság 

A szociális gazdaság modellje alapvetően Franciaországból indult ki. 

Lényege az elsődleges munkaerőpiac kiszélesítése, olyan 

tevékenységekre helyezik a hangsúlyt, amelyek új munkahelyeket 

teremthetnek. A szociális gazdaság célja a növekvő közszükségletek 

kielégítése, alapeleme a szolgáltató és a fogyasztó közelsége, 

tulajdonképpen a helyi szolgáltatásokat szervezik piaccá. A szociális 

gazdaság alapvetően munka-intenzív tevékenységekre épül. 

Az aktív munkaerő-piaci programok sorából kiemelkedik a német 

modell. A második munkaerőpiac lényege egy olyan új szektor életre 

hívása, amelyben főként közpénzekből finanszírozott foglalkoztatás 

folyik. Lényeges jellemzője, hogy nemcsak a nonprofit szektorra 

koncentrál, hanem átnyúlik közérdekű tevékenységet folytató 

versenyszférára is. A második munkaerőpiac összekapcsolja az aktív 

munkaerő-piaci programok humán tőke karbantartó funkcióját a 

versenygazdaság foglalkoztatási rendszerének igényeivel. Elsősorban a 

környezetvédelem, a lakókörnyezet szépítés, a falu- és városfelújítás, 

az ifjúságvédelem, a kulturális szolgáltatások és a tömegsport 

feltételeinek javítása területeken jut szerephez. Célja, hogy a munka 

nélkül lévőket közpénzekből támogatva foglalkoztassák, munkájuk 

közben szakmára tanítsák, majd kiléptetik őket a támogatott munka 
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világából. A második munkaerőpiac keretei között a keresetpótló 

ellátmányok, segélyek produktív hasznosítására törekednek. Ezzel a 

módszerrel több intézmény (központi költségvetés, nyugdíj- és 

egészségbiztosító, helyi önkormányzatok) nemcsak megtakarítást, de 

többletbevételt is elérhet (pl. adóbevétel). Tehát a második 

munkaerőpiac többféle intézmény együttes munkája eredményeképpen 

működik. 27 

A következőkben, figyelembe véve a kézikönyv gyakorlati 

irányultságát kissé részletesebben ismertetésre kerül a szomszédos 

Ausztria egyik közkedvelt és jól bevált modellje a témában. 

IV.1.1.1. Szociálökonómiai üzemek 
 
A szociálökonómiai üzemek hozzánk legközelebb legnagyobb 

számban a szomszédos Ausztriában találhatók meg. Ezen üzemek 

fogalma egy olyan munkaerőpiac-politikai eszközt takar, amelynek az 

a szerepe, hogy piacközeli, de mégis viszonylag védett, átmeneti 

munkahelyek biztosítása révén elősegítse a nehezen közvetíthető 

emberek integrációját a munkaerőpiacra (közvetítés-támogatás). A 

szociálökonómiai üzemek szociális feladata ezen (munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos helyzetű) személyek támogatása abból a célból, 

hogy újra elsajátítsák azokat a képességeket, amelyek a normál 

                                                 
27 MTA Regionális Kutatások Központja, FACT Társadalomtudományi 
Kutatóintézet, Baranya Megyei Munkaügyi Központ Rehabilitációs Csoport: A 
foglalkoztatási rehabilitáció helyzetének felmérése és lehetséges fejlesztési irányai a 
Dél-Dunántúlon (8. old.) 
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munkaerőpiacra való beilleszkedés előfeltételei. A szociálökonómiai 

üzemeket közhasznú intézmények, szervezetek - rendszerint 

egyesületek – irányítják, ők gyakorolják a munkáltatói jogokat és 

kötelességeket is. 

A szociálökonómiai üzemek a tartományok és a helyi önkormányzatok 

számára is nagy jelentőséggel bírnak. Egyrészt a problémás csoportok 

integrációja az ő felelősségi körükbe is beletartozik, másrészt a 

szociálökonómiai üzemek vállalkozási tevékenységükkel maguk is 

hozzájárulhatnak a helyi/térségi politikai célok (közlekedés-, úthálózat-

fejlesztés, városrész-felújítás, hulladékkezelés, stb.) megvalósításához. 

Éppen ezért lehet azt elérni, hogy a tartományok és helyi 

önkormányzatok fokozott mértékben bekapcsolódjanak a közös 

finanszírozásba. Ez a fajta projekttípus általában véve a következő 

célcsoportokra fókuszál: 

• tartós munkanélküliek 

• idősebb emberek 

• fogyatékossággal élők 

• szociális beilleszkedési problémákkal küzdők 

• munka világába visszatérő nők. 

A szociálökonómiai üzemek sikere mindenekelőtt abban rejlik, hogy 

azok a munkaerőpiac-politikai célkitűzések mellett gazdasági célokat 

is szolgálnak. Így a szociálökonómiai üzemek piaci áron állítanak elő 
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termékeket, ill. kínálnak szolgáltatásokat. A szociálökonómiai üzemek 

fontos ismertetőjegye, hogy az összes ráfordítás bizonyos hányadát az 

értékesítésből származó árbevételekből kell fedezni. 

A szociálökonómiai üzemek munkaerőpiac-politikai szerepében 

vállalja a nehezen közvetíthető személyek meghatározott időtartamú 

foglalkoztatását (tranzitfunkció tudatosan alakított be- és kilépéssel); 

valamint a tranzitmunkahelyeken foglalkoztatott személyek 

(tranzitmunkaerő) közvetíthetőségének (job readiness) jelentős 

mértékű javítását28. 

IV.1.2.  Outplacement 

Szintén gyakran alkalmazott osztrák módszer az outplacement 

(kihelyezés), melyet a vállalati humán erőforrás menedzsment számára 

fejlesztették ki. A vállalat által nyújtott önkéntes szociális 

szolgáltatásról van szó, amelyet különösen vezető beosztású személyek 

elbocsátásakor alkalmaznak. A vállalattól távozó munkatársakat külső 

tanácsadók támogatják és segítik szakmai pályafutásuk folytatásában a 

felmondó cég megbízásából. Ennek az eszköznek az adaptálása azért is 

lehet fontos, mert gyakran esik meg az a projektmenedzserekkel, hogy 

az átmeneti foglalkoztatás biztosítása leköti minden idejüket és 

energiájukat, s nem jut elég figyelmük arra, hogy idejében előkészítsék 

a kihelyezést. Vagyis éppen a lényeg, a valódi cél elérésére nem marad 

                                                 
28 Erdeiné Horváth Klára – Robert Hörmann: Kézikönyv foglalkoztatási célú 
projektek kifejlesztéséhez, menedzseléséhez. 
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energiájuk, holott az egész előző időszakot azért küzdötték végig, hogy 

a projekt résztvevője a valódi, normál munkaerőpiacon el tudjon 

helyezkedni. Az elhelyezkedés azonban még egy tranzit 

foglalkoztatóból sem olyan egyszerű.  

A multinacionális vállalatoknál is alkalmazott outplacement módszer 

továbbfejlesztett változatának célja a munkanélküli személyek 

támogatása szakmai pályafutásuk folytatásában. A foglalkoztatási 

projektek, mint pl. az imént ismertetett szociálökonómiai üzem 

„eszközként” szolgálnak az outplacement-folyamatban. Az 

outplacement-szakasz (=foglalkoztatási projektben tartózkodás) a 

kezdetétől fogva időben és tartalmát tekintve egyaránt világosan 

behatárolt. Az outplacement folyamata a következőképpen tekinthető 

át: 
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Fázism odell -  át tekintés

munkanélküli gyakorlat i hely                                     szabályos szolgálati viszony szociálökonómiai üzemben munkahely

el?készítés helyzetfeltárás szakmai és személyes célirányos munka álláskeresés utógondozás

" 2. hurok"

személyek állás

 pályaor. gyakorlat  állásk.trén.   gyak.

nélkül)

*  megfigyelési 

   ív

*  anamnézis- gondozási terv anamnézis ív

   ív kilépéskor  
13. ábra Outplacement a foglalkoztatási projektben29 

 

A folyamat céljai a következők:  

• az önbizalom helyreállítása 

• pozitív és jövőorientált beállítódás kialakítása a személyben 

• önértékesítési és álláskeresési technikák ismertetése 

• a visszailleszkedés megkönnyítése  

• szociális stabilizáció 

• képzés 

• gyakorlati munka és tanulás 

                                                 
29 Töfferl, A.: “Outplacement” Integrationsarbeit in Beschäftigungsmaßnahmen. 
Idézi: Erdeiné Horváth Klára – Robert Hörmann: Kézikönyv foglalkoztatási célú 
projektek kifejlesztéséhez, menedzseléséhez. 
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Maga a folyamat, mint azt a fenti ábra is mutatja, alapvetően öt fő 
szakaszra oszlik: 
 

• Tanácsadás a teljes folyamatra vonatkozólag 

• Előkészítő szakasz 

• Gondozás 

• Egyénre szabott szakmai célok és személyes célok 

megfogalmazása 

• Utógondozás 

Ezen eszköz alkalmazása során az előkészítés szakaszában kerül sor az 

első (személyre szabott) egyeztető megbeszélésekre a projektgazda és 

a munkaügyi központ között. E között a két intézmény között 

mindvégig teljes körű, rendszeres információcsere zajlik, amely keretet 

nyújt az egyedi, egyes személyekre vonatkozó esetmegbeszéléseknek. 

A foglalkoztatási projektbe felvenni szándékozott személyeknek az 

adott célcsoporthoz kell tartozniuk, egyrészt, hogy a személy 

patronálását, gondozását optimális módon meg lehessen oldani, 

másrészt, hogy a projekthez kapcsolódó keretfeltételeket be lehessen 

tartani (pl. tartózkodási időtartam, a saját értékesítésből származó 

tervezett bevétel, szakmai koncepció stb.). Fontos továbbá, hogy 

foglalkoztatási projekt tervezett kihasználtságát biztosítani kell, a 

koncepcióban tervezett minden munkahelyet be kell tölteni. Ezáltal 

biztosítható ugyanis a gazdasági teljesítmény elérése. Célirányos, 
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kölcsönös információtovábbítással kell biztosítani továbbá a projekt 

teljesítményének optimalizálását, illetve mindkét részről (projektgazda 

és munkaügyi szervezet) a fokozott rugalmasságot.  

A helyzetfeltárás szakasza a projektben eltöltött kezdeti időszakot 

foglalja magában, sor kerül az ügyfél (felvett munkanélküli személy) 

integrációjának megkezdésére. Eközben mindenek előtt az ügyfél 

pillanatnyi helyzetét határozzák meg, személyi és szakmai készségeit 

és képességeit véve alapul a foglalkoztatási projektben történő ésszerű 

tevékenységtervezés érdekében. A legsürgetőbb krízisek és problémák 

elsődleges kezelésével el kell érni a legsúlyosabb, személyt érintő, a 

további munkát akadályozó nehézségek elhárítását; ezen kívül 

megkezdődik a személyi és szakmai készségek és képességek 

(újra)kialakítása illetve (tovább)fejlesztése. A helyzetfeltáró szakasz 

végére egyértelműen megállapíthatóvá kell válnia, hogy az ügyfelet 

felveszik-e munkatársként a foglalkoztatási projektbe. Az első 

szakaszban az ügyféllel végzett munka szolgáltat alapot a 

későbbiekben a gondozási terv kidolgozásához. A gondozási tervnek 

tartalmaznia kell mindazokat a tevékenységeket, amelyeket az ügyfél 

és a foglalkoztatási projekt a foglalkoztatás keretei között tervez az 

egyéni célok elérése érdekében. A gondozási terv kidolgozását 

legkésőbb ennek a szakasznak a végéig meg kell kezdeni. 

Az outplacement következő szakaszát a tényleges (meghatározott 

időtartamra szóló) foglalkoztatási jogviszony jelenti a foglalkoztatási 
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projektben. Ez a szakasz terjedelmét tekintve a leghosszabb, és 

központi célkitűzése a gondozási terv végrehajtása és folyamatos 

ellenőrzése (és ezáltal a folyamatos fejlesztése). A résztvevő szakmai 

alkalmasságát első lépcsőben egy külső munkahelyen töltött gyakorlat 

keretei között vizsgálják.  

A következő szakasz célkitűzései között a résztvevő önálló és 

megbízható munkavégzése és életvezetésének önálló megszervezése 

mellett különösen nagy hangsúlyt kap a pályázás, álláskeresés 

területe: mobilizálni kell a résztvevő erejét és energiáit az 

álláskeresésre, pályázási stratégiákat kell kidolgozni, és rendszert kell 

ültetni az álláskeresésébe. Ez a szakasz egy külső álláskereső 

tréninggel kezdődik, melynek kiindulópontjában a szakmai 

pályafutásra vonatkozó elképzelések, illetve az addig megszerzett 

képességek és készségek állnak (a gondozási tervben foglalt 

tartalmak)30. 

Végül, az utógondozás keretei között kell feldolgozni az esetlegesen 

fellépő kezdeti problémákat, és támogatást nyújtani az új munkahely 

megtartásához31.  

                                                 
30 Ebben a szakaszban sor kerülhet pl. telefonálási tréningre, ill. videóval támogatott 
kommunikációs tréningre, pályázati anyagok összeállítására, stb. 
31 Erdeiné Horváth Klára – Robert Hörmann: Kézikönyv foglalkoztatási célú 
projektek kifejlesztéséhez, menedzseléséhez alapján. 
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IV.2. Egyedi, iránymutató példák 
 

IV.2.1. Jamie Oliver Foundation 

A híres angol sztárszakács és médiaszemélyiség által alapított 

alapítvány32 alapvető célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, 

valamilyen szempontból kirekesztett fiataloknak a pályakezdését. Az 

alapítvány esélyt kíván adni ezeknek az embereknek arra, hogy 

megváltoztassák életüket. 

Az alapítvány által működtetett étteremhálózat a Fifteen nevet viseli, 

az után a 15 fiatal után, akik 2002-ben először vágtak bele Londonban 

a programba. Jelenleg ennek a hálózatnak már négy étterme van – 

London mellett Amszterdamban, Cornwallben és Melburnben.  

2002 óta 106 fiatal vágott bele másfél hónapos tanulmányaiba a Jamie 

Oliver Foundation segítségével. Közülük 54 (53%) fejezte be azokat, s 

a végzettek közül 40 fő (75%) véglegesen az éttermi pályán (szakács, 

vagy ehhez kapcsolódó szakma) maradt, további hatan más irányban 

helyezkedtek el (pl. újságírás), ketten továbbtanultak, négyen 

munkanélküliek lettek, s mindössze kettő egykori résztvevővel szakadt 

meg teljesen a kapcsolat33.  

A Jamie Oliver Foundation eddigi eredményei 
 

                                                 
32 Jamie Oliver Foundation; regisztrálva 1094536 szám alatt. 
33 http://www.online-brochures.net/files/3485/brochure.asp; www.fifteen.net  
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Ebben az esetben egy ismert médiaszemélyiség vállalkozott arra a 

nehéz feladatra, hogy kifejezetten hátrányos helyzetű fiatalokat 

„állítson pályára” – ráadásul egy olyan területen, ahol napról napra kell 

magas színvonalú teljesítményt nyújtani, lévén, hogy a Fifth hálózat 

egységei egyébként Jamie magas színvonalú éttermeiként 

funkcionálnak. 

Itt szükséges megjegyezni, hogy hasonló területen tevékenykedő 

étterem hazánkban is megtalálható – nevezetesen a jelen projektben is 

részt vevő Kék Madár Alapítvány által üzemeltetett szekszárdi Ízlelő 

családbarát étterem34. Ez az étterem (hallásában, mozgásában, vagy 

más módon) sérült embereket alkalmaz az étterem működtetésére, 

mely így arra is lehetőséget teremt, hogy ezek az emberek egyrészt 

hasznos munkát végezzenek, másrészt nem sérült embertársaik is 

közvetlen módon kapcsolatba kerüljenek velük. 

IV.2.2. AFS – Nemzetközi Csereprogram Alapítvány 

Az AFS egy nemzetközi, önkéntes alapon működő, kormányoktól és 

vallásoktól független, nem profitorientált szervezet, mely 

interkulturális tanuláshoz nyújt lehetőséget. A szervezet által kínált 

program tulajdonképpen diákcserét, ill. diákok külföldi kiutazását és 

külföldi diákok hazai fogadását jelenti35. A szervezet küldetése szerint 

ez a módszer segíthet lebontani azokat a korlátokat, melyek népek és 

                                                 
34 http://www.nfu.hu/video/20; http://www.izleloetterem.hu/  
35 www.afs.hu; http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm  
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nemzetek, társadalmi osztályok között vannak, az AFS alapvető 

törekvése az emberi méltóság, a különbözőségek tiszteletben tartása, 

harmóniára való törekvés másokkal, együttérzés és tolerancia 

terjesztése. 

Ezen eszmei célok mellett természetesen a programban való 

részvételnek nagyon sok gyakorlati haszna is van – mindenekelőtt 

képes a fiatal, önálló keresettel még többnyire nem rendelkező 

korosztály számára a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségét felkínálni, 

segíti a nyelvtudás bővítését, és a kezdeti munkatapasztalatok 

megszerzését. 

IV.2.3. Fruit of care 

A fruit of care társadalmi vállalkozás az Aktív Műhely Nonprofit Kft. 

keretében működik. A nonprofit kft tulajdonosai értelmi sérült 

emberek ellátásával foglalkozó civil szervezetek, összesen hat 

szervezet. Az Aktív Műhely Nonprofit Kft. fő tevékenysége az értelmi 

sérült emberek oktatása. A vállalkozás valamennyi termékét védett 

műhelyekben dolgozó értelmi sérült emberek állítják elő36. A vállalat 

önkéntes elkötelezettje a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak, az 

ezáltal determinált elvek mentén alakítja ki kapcsolatait az érintett 

csoportokkal (vásárlók, alkalmazottak, beszállítók).  

                                                 
36 www.fruitofcare.hu  
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A Fruit of care tulajdonképpen mint márka funkcionál, mely ennek a 

modellnek az egyik legnagyobb előnye – hiszen az erre érzékeny 

vásárlók ezáltal könnyen beazonosíthatják ezeket a termékeket, mely 

közvetlen piaci előnyt is jelent. 

 

IV.2.4. Hotel Panda 

2008. áprilisban nyitotta meg kapuit a pasaréti szálloda, ahol a 

munkatársak 95 százaléka megváltozott munkaképességű, azaz 

leszázalékolt, siket vagy gyengén halló, súlyos pszichiátriai 

betegségben szenved vagy kerekes székes. A munkaerő felvételét 

rögtön egy tréning követte, ahol a résztvevők leginkább önbizalmat 

szereztek, valamint egy kis angol nyelvtudást.  

A szálloda működésében nem csak az az egyedülálló, hogy 

négycsillagos minőségben ilyen nagy arányban foglalkoztatnak 

megváltozott munkaképességűeket, hanem az, hogy mindezt 

nyereséges működés mellett teszik. Az alkalmazottak az átlaghoz 

képest sokkal lojálisabbak a céghez, s ez nem csupán emberi, de üzleti 

szempont is37.  

                                                 
37 www.hotelpanda.hu  
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IV.2.5.  IGR – szakszervezeti érdekérvényesítés a 

nemzetközi térben 

Tekintettel arra, hogy a későbbiek során részletesebben is ismertetésre 

kerülnek a dolgozók irányába fennálló kötelezettségek – így szó esik 

az üzemi tanácsokról, szakszervezetekről is -, így mindenképp 

hasznos, ha az úttörő kezdeményezések között megemlítjük azt a 

szakszervezeti kezdeményezésű projektet is, mely az osztrák-magyar 

határ térségében, a határ mindkét oldalán fut.  

Az EU határmenti programja által támogatott IGR – Zukunft Im 

GrenzRaum38 - az burganlandi és nyugat-dunántúli szakszervezetek 

határon átnyúló projektje. A projekt intézkedései által hozzájárul a 

burgenland – nyugat-magyarországi munkaerőpiac pozitív, integratív 

és súrlódásmentes alakításához, fejlesztéséhez. 

A projekt alapvetően közös válaszokat kíván megfogalmazni a 

burgenland – nyugat-magyarországi határtérség közös gazdasági és 

szociális kihívásaira. A burgenlandi munkaerőpiac kb. 90.000 

munkavállalóval áll szemben a nyugat-magyarországival, ahol kb. 

460.000 munkavállalót tartanak nyilván. A bérkülönbség Ausztria és 

Magyarország között 1:3 – 1:5 arányban alakul. A magyar 

munkavállalók azon készsége, hogy Burgenlandban dolgozzanak, 

továbbra is emelkedő, holott legtöbb esetben nem végzettségüknek 

megfelelően foglalkoztatják őket, és 40 százalékot is elérheti az a 

                                                 
38 Jövő a határtérségben. 
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különbség, amivel kevesebb bért kapnak ugyanazon tevékenységért, 

mint a burgenlandi munkavállalók. Az osztrák munkaerőpiac 

lépésenként történő megnyitása során előreláthatólag azzal kell 

számolni, hogy a bérdömping és kiszorítási verseny által okozott 

nyomás nő a burgenlandi munkaerőpiacon. Másrészről a 

szakmunkások külföldi munkavállalása masszív szakmunkáshiányhoz 

vezet Nyugat-Magyarországon, amely negatív hatással van a magyar 

gazdaság fejlődésére. Ez csak néhány a határon átnyúló munkaerőpiac 

azon kihívásai közül, amelyekre a projekt sokszínű határon átnyúló 

intézkedések által hatni akar, hogy ezzel hozzájáruljon a regionális 

versenyképesség erősítéséhez és a regionális eltérések csökkentéséhez. 

A projekt legfontosabb céljai: 

• Munkavállalók informálása a burgenland – nyugat-
magyarországi határtérségben a határon átnyúló 
foglalkoztatásra vonatkozó kérdésekben 

• Intézkedések a Burgenlandban és Nyugat-Magyarországon 
fellépő szakmunkáshiány leküzdésére 

• A munkavállalók minimális szociális színvonalának biztosítása 

• Foglalkoztatási viszonyok szabályszerű és konstans fejlesztése 

• Határon átnyúló képzések 

• Tartós kooperációs és koordinációs hálózatok kiépítése 

• Előítéletek leépítése39 

                                                 
39 www.igr.at  
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IV.2.6.  Retextil Alapítvány 

 

A Retextil Alapítvány 2004-ben alakult Pécsett annak érdekében, 

hogy terjessze és átadja a retextil know-how-t, azaz a háztartási és ipari 

textilhulladék újrahasznosításának egy speciális és eredeti módszerét. 

Magyar találmányról és védett névről van szó, a szervezeti modell 

egyben a közös emberi alkotóképességet is építi. A hagyományos 

textiltechnikából kiindulva csökkenti továbbá a környezetben 

felhalmozódó háztartási textilhulladék mennyiségét. A Retextil 

tárgy/termék készítése nem igényel más energiaforrást, csak az emberi 

energiát. Az Alapítvány nappali - államilag akkreditált - rehabilitációs 

foglalkoztatójában jelenleg 24 fő megváltozott munkaképességű, 

fogyatékos, hátrányos helyzetű ember dolgozik az általunk kifejlesztett 

közösségi alapú rehabilitáció módszerével.  

Egyszerű eszközökkel készült ökodesign és rehabilitációs célú 

termékek, melyekből - akár személyre szabott hinták, labdák, egyéb 

tárgyak készülnek, a technológia alkalmas közösségi és rehabilitációs 

terek készítésére is. A technológia nagy munkaigényű, sok 

textilhulladékot dolgoz fel és személyre szabott rehabilitációra 

alkalmas.40 

 

                                                 
40 http://retextil.shp.hu  
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V. Eszköztár a fenntarthatóság erősítéséhez a 
szervezetek szintjén 

 
„A kudarcot vallottak kilencven százaléka valójában nem bukik el...  

egyszerűen csak feladják.41” 
 

Az ebben a fejezetben kifejtett eszköztár konkrét segítséget kíván 

nyújtani a (foglalkoztatási célú) nonprofit szervezetek számára a 

fenntartható működés elősegítése érdekében. E fejezet kidolgozásakor 

a következő logikát követtük: 

• Alapvető kiindulás pontot jelentett a II. fejezet keretében 

elvégzett fogalmi körülhatárolás, és az ennek keretében 

meghatározott „foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek 

fenntarthatósági modellje”
42. A modell a fenntarthatóság 

többféle megközelítése alapján – részletesen erről ld. a 

hivatkozott táblázatot, ill. fejezetet – a fenntarthatóság három 

fő tengelyével kalkulál; úgymint társadalmi, gazdasági és 

környezeti „oszlopok”. 

• Ezeknek a tengelyeknek a kifejtése történt meg a modell 

keretében alkategóriák, és fenntarthatósági 

elemek/módszerek szintjén. Jelen fejezet keretében a 

hivatkozott 5. sz, ábra által szabott szerkezetben, az ott 

                                                 
41 Paul J. Meyer amerikai üzletember. 
42 Ld. az 5. számú ábrát. 
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meghatározott fenntarthatósági elemek/módszerek részletes 

kifejtése következik, a következő kiegészítéssel: 

• A kifejtés során – szem előtt tartva az elméleti megközelítést -, 

hivatkozva a kézikönyv gyakorlati jellegére, azok a levonható 

tanulságok is beépítésre kerülnek, melyek egyrészt az elvégzett 

kérdőíves felmérés során kerültek összegyűjtésre43, másrészt 

pedig a hazai és nemzetközi példák számbavétele44 során 

merültek fel. 

•  

V.1. Társadalmi tengely 

V.1.1. Társadalom irányába felelős szervezet/vállalat 

V.1.1.1. Partnerség és együttműködés 
 

Jól láthattuk, hogy a partnerség kérdését a szervezetek – saját 

definíciójuk szerint is – az egyik legfontosabb sikertényezőnek tartják. 

Mindenképp indokolt tehát részletesen és kimerítően foglalkozni ezzel 

a kérdéskörrel, megmutatva azokat a lehetőségeket, innovatív 

módszereket, melyek sikeres, hatékony és fenntartható partnerség 

létrehozását és fenntartását segíthetik elő.  

                                                 
43 Ld. III. fejezet (Problématérkép). 
44 Ld. IV. fejezet (Fenntarthatósági életpályák és gyakorlatban már bevált eszközök, 
módszerek). 
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Mint az a szervezeti interjúkból is világosan kiderült, a valódi 

partnerség kialakítása sok időt (és energiát) vesz igénybe – nem 

könnyű és nem gyors folyamatról van tehát szó. Az is megfigyelhető 

tény, hogy a sikeres partnerségek egyre inkább explicit (vagy implicit) 

szabályokon vagy alapelveken nyugszanak. A megfogalmazásbeli 

különbségek ellenére a három legelfogadottabb ilyen alapelv a 

következő: 

• a partnerek közötti méltányosság 

•  a partnerségi munkában megvalósított átláthatóság 

• kölcsönös haszon elvárásának, kívánalmának elfogadása45.  

A partnerség témakörében a következő eszközök kerülnek részletesen 

ismertetésre és kifejtésre: 

• Közvetítő igénybe vétele 

• Lobbizás 

• Partnerségépítés 

• Együttműködés helyi közösségekkel 

A) Közvetítő igénybe vétele 
 

A partnerségépítési folyamatban kulcsfontosságú szerepet játszik az a 

személy vagy szervezet, aki/amely közvetítő szerepre vállalkozik. Ez 

                                                 
45 Ros Tennyson: Partnerség – mit, miért, hogyan. In: Parola. 1996. 3. 3.o. 



 

  76 

azt jelenti, hogy az összes fél között és nevében cselekszik. Noha 

vannak példák arra, hogy egy vállalat és egy közösségi projekt között 

közvetlenül épüljön ki partnerségi kapcsolat, ez eléggé ritka és 

szokatlan anélkül, hogy valaki – gyakran a háttérben és szinte mindig 

elismerés nélkül – ne vállalná magára a közvetítő funkciót. A közvetítő 

bárhonnan, bármilyen szektorból jöhet – csupán az a fontos, hogy 

rendelkezzék bizonyos készségekkel, és mutasson egyrészt kellő 

elszántságot arra, hogy a partnerségépítési folyamatot nehézségei 

ellenére végigkísérje, másrészt kellő rugalmasságot arra, hogy a 

folyamatot módosítsa, a körülményekhez alakítsa, amikor ez 

szükséges. A jó közvetítő alapesetben bírja mindegyik fél bizalmát, 

megfelelő hatalommal rendelkezik ahhoz, hogy egybehívja mindazokat 

az embereket, akiket be kell vonni. Emellett rendelkezik a szükséges 

szakmai ismeretekkel és készségekkel, helyismerettel és menedzsment 

képességekkel46. 

A közvetítők szerepének fejlesztése és elismerése fontos lépést jelent 

ahhoz, hogy a fenntartható fejlődésben a partnerségek hatását fokozzuk 

és maximálissá tegyük.  

Ideális esetben egy szervezet, mely más hasonló szervezetekkel kíván 

társulni, rendelkezik a fenti ismérvekkel bíró 

önkéntessel/taggal/munkatárssal. Amennyiben azonban ez mégsem így 

van, szükség lehet külső közvetítő igénybe vételére. Külső közvetítő 
                                                 
46 Ld. még: „A siker titka az, hogy képesek legyünk megváltoztatni emberek 
véleményét.” Frank Crane. 
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lehet valamely projektcég munkatársa, a helyi civil szféra elkötelezett 

tagja, önkormányzati munkatárs, de akár a tervezett projekt 

finanszírozási forrását kezelő szervezet, ill. annak munkatársa is 

alkalmas lehet a közvetítő szerep betöltésére.  

 

B) Lobbizás 
 

A lobbizás (Public affairs) a kapcsolatok kiépítését és fenntartását, 

negatív intézkedések hatásának kivédését, előnyök szerzését stb. 

szolgálja, szigorúan a törvényes keretek47 (de facto a demokrácia és a 

kapitalizmus) adta lehetőségek között. Elsődleges hangsúlya a 

kommunikáción van48. Vagyis saját álláspontunk tolmácsolásán a 

döntéshozók felé, melynek során nyilván elsődleges fontosságú a 

tervezett projekt/akció társadalmi hasznosságának, szükségességének, 

hosszú távú fenntarthatóságának kiemelése. Természetesen a puszta 

kommunikáció önmagában aligha hatékony – ezeknek a tényezőknek 

valóban fenn is kell állniuk ahhoz, hogy lobbitevékenységünk 

hatékony lehessen.  

 

 

 

                                                 
47 Magyarországon a lobbitevékenységet a 2006. évi XLIX törvény szabályozza. 
48 www.wikipedia.hu  
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C) Partnerségépítés 
 

Mint az a III. Partnerségépítés c. fejezetben is látható volt, a fejezet 

elkészítéséhez végzett kutatásban részt vevő szervezetek sok 

tekintetben kifejezetten sikeresnek érezték magukat a partneri 

hálózatot illetően. Partnerségeik hosszabb távra nyúltak vissza, nem 

kifejezetten projektöltetek mozgatták őket, és viszonylag széles 

körűnek voltak mondhatók. Felhasználva ezeknek a szervezeteknek a 

gyakorlati tapasztalatait is, partnerségépítést illetően a következő főbb 

módszerek alkalmazhatók49: 

• Partnerkereső fórum, találkozó. Kifejezetten alkalmas 

partnerkeresésre akkor, amikor kevéssé van látókörben olyan 

szervezet, mely alkalmas lehet céljaink megvalósításához. 

Előnye a viszonylag széles potenciális résztvevői kör, hátránya 

lehet az aktiválásban rejlő nehézség. 

• Internetes kapcsolatfelvétel. Szintén előnye a viszonylag 

széles merítés – hátránya ugyanakkor a személytelenség és 

anonimitás. Mindenképp csak az első lépést jelentheti, s 

további, közvetlenebb kapcsolatfelvételnek kell követnie. A 

nemzetközi projektek esetén ugyanakkor rendkívül hasznos 

módszer. 

                                                 
49 Synorg Támogatás-központú projektciklus-menedzsment. Előzetes Módszertani 
Javaslat alapján. 
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• Internetes kapcsolattartás. Előbbi metódus tükörképe – itt 

azonban egy már személyes kontaktussal is megerősített 

kapcsolat fenntartásáról van szó. Szintén előnye a gyorsaság és 

olcsóság – kifejezetten alkalmas a korábban hivatkozott 

példatárban szereplő nemzetközi lead-partner alapú projektek 

megvalósítására. 

• Informális kapcsolattartás. Korántsem lebecsülendő a 

különböző nem kifejezetten szakmai, informális találkozók 

partnerségépítő hatása. Egy-egy ilyen találkozás ugyanis alapja 

lehet további, immáron hivatalos tárgyalásoknak is. 

• Intézményesítés. Ebben az esetben olyan szintre jut el a 

szervezetközi együttműködés, hogy megtörténik annak 

intézményesítése – s ez sok esetben együtt jár partnerségi 

megállapodás megkötésével. Szintén gyakori a közvetlen 

kapcsolattartásért felelős személyek megnevezése. 

 

D) Együttműködés helyi közösségekkel 
  

A közösség emberi kapcsolatok rendszerét jelenti, amely 

kialakulásának feltétele, hogy tagjai többé-kevésbé rendszeresen 

találkozzanak, érintkezzenek egymással. A közösség tagja egymással 

ismerősi viszonyban vannak, a közösség a személyiség elsődleges 

élettere. A közösség emberi kapcsolatai átfedésben vannak, gyakran 
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összetett struktúrákat képeznek. Tágabb értelemben közösségnek 

fogható fel minden olyan kapcsolati háló, amelyben az egyén önálló 

szereppel vesz részt, amely számára fontos, és amely valamilyen érték- 

és érdekközösségen alapul. Manapság megfigyelhető tendencia, hogy a 

tág értelemben vett közösségek mintegy virtualizálódtak, tagjaik 

kommunikációs eszközök segítségével tartják a kapcsolatot 

egymással50.  

Család, rokonság, szomszédság, munkahelyi viszonyok, helyi üzletek, 

vallási szervezetek, közigazgatási szervek, önkormányzatok, stb. 

alkotják a helyi közösséget. A helyi közösséggel való együttműködés 

sok esetben nem eszköz, de maga a cél – alulról építkező, sokszor 

kistelepülési civil szervezetek esetén gyakran megfigyelhető, hogy épp 

a helyi együttműködés keretbe foglalása kényszeríti ki előbb-utóbb 

egy-egy civil szervezet létrejöttét. (Melynek céljai aztán természetesen 

a helyi szereplők céljainak megfelelően kerül definiálásra.) A helyi, 

lokális hajtóerők kiaknázásáról egy szervezet sem mondhat le – mely 

történhet formális úton, akár önkormányzati együttműködés keretében 

is. (Nagyobb méretű – városi – önkormányzatok esetén már sokkal 

inkább ez a tipikus út.) A fenntartható szervezet képes reagálni a helyi 

igényekre – mely reakció akkor a leghatékonyabb, ha a szervezet sok 

szállal kötődik a lokális hálózatokhoz, pl. munkavállalói, beszállítói, és 

egyéb helyi stakeholderek révén. 

                                                 
50 Ld. a népszerű közösségi oldalakat – pl. www.iwiw.hu, www.facebook.com, stb. 
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V.1.1.2. Kötelezettség a dolgozók felé 
 

A fenntarthatóan működő vállalat/szervezet mindenekelőtt 

kiegyensúlyozott módon viszonyul saját dolgozóihoz is. 

 

E) Üzemi tanács 
 

A Munka Törvénykönyve II. rész IV. fejezete foglalkozik a 

munkavállalók részvételi jogával (42. §), és az üzemi tanács 

választásával (43 - 70. §). Az Mt. részletesen szabályozza a választási 

eljárást - mikor, hol, hány fővel és milyen időtartamra lehet üzemi 

tanácsot választani; mikor érvényes a szavazás; felsorolja az üzemi 

tanács jogosítványait, stb.) Üzemi tanácsot kell választani minden 

olyan munkáltatónál, illetve a munkáltató minden olyan önálló 

telephelyén, ahol a munkavállalók létszáma meghaladja az ötven 

főt51. Ha a munkáltatónál több üzemi tanács, illetve üzemi megbízott 

működik, az üzemi tanácsok megválasztásával egy időben központi 

üzemi tanácsot is létre kell hozni. Az üzemi tanácsok mandátuma 

három évre szól, tagjai száma az adott munkavállalók létszámától függ. 

A tanács tagjának az választható, aki legalább hat hónapja 

munkaviszonyban áll a munkáltatóval (ez alól kivételt jelent az 

újonnan induló cég). Nem választható ÜT taggá az, aki munkáltatói 

                                                 
51 Ha a létszám kevesebb 50 főnél, de meghaladja a tizenöt főt, akkor üzemi 
megbízottat kell választani. 



 

  82 

jogot gyakorol, aki a munkáltató, illetve a munkáltató vezetőjének 

közeli hozzátartozója, továbbá, aki a választási bizottság tagja. A 

munkáltatónak biztosítania kell az üzemi tanács választásának és 

működésének feltételeit. Az üzemi tanácsot együttdöntési jog illeti 

meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú ingatlanok 

hasznosítása tekintetében. Véleményezési joga pedig a következő 

esetekben van: 

• a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói 

intézkedések tervezete, különösen a munkáltató átszervezésére, 

átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté alakulására, 

privatizálására, korszerűsítésére vonatkozó elképzelések; 

• a személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítása, a 

nyilvántartandó adatok köre, illetve a személyügyi tervezet; 

• a munkavállalók képzésével összefüggő tervek, a 

foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele, illetve a 

korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzelések; 

• a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjára 

vonatkozó intézkedések tervezete; 

• az éves szabadságolási terv; 

• az új munkaszervezési módszerek és a 

teljesítménykövetelmények bevezetése; 

• a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatainak 

tervezete; 
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• a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi 

elismeréssel járó pályázat tekintetében. 52 

 

F) Szakszervezet 
 

A szakszervezet a munkavállalók szervezete, melynek története 

egészen a 18. századig nyúlik vissza. Az ipari forradalom kezdeteitől a 

képzett és képzetlen munkások spontán módon szervezkedtek érdekeik 

védelmére - tulajdonképpen ez volt a szakszervezeti mozgalom 

kezdete.  

Magyarországon a szakszervezet joga az Alkotmányra 

visszavezethető alapjognak tekinthető - Magyar Köztársaság 

Alkotmányának 4. §-a szerint a szakszervezetek és más 

érdekképviseletek védik és képviselik a munkavállalók, a szövetkezeti 

tagok és a vállalkozók érdekeit. A szakszervezetek az egyesületekhez 

hasonló társadalmi szervezeteknek minősülnek, az egyesülési jogról 

szóló törvény rendelkezései az irányadóak rájuk. A szakszervezetek 

alapításának legfontosabb feltétele a legalább 10 alapító tag megléte. 

A munkavállalók korlátozás és a munkáltató beleegyezése nélkül 

 alapíthatnak szakszervezetet vagy csatlakozhatnak már meglévő 

szakszervezetekhez. 

                                                 
52 www.kasz.hu/html/egyeb/table.htm, ill. 
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16199&articleID=30260&ctag=article
list&iid=1 alapján. 
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A munkáltató nem követelheti, hogy a munkavállaló 

szakszervezeti hovatartozásáról nyilatkozzék. A munkavállalókat védő 

további garanciális szabályok: 

• A munkavállaló alkalmazását nem lehet attól függővé 

tenni, hogy tagja-e valamely szakszervezetnek, avagy 

nem, illetve megszünteti-e korábbi szakszervezeti 

tagságát, vagy vállalja-e a munkáltató által megjelölt 

szakszervezetbe történő belépést. 

• A munkavállaló munkaviszonyát tilos megszüntetni 

vagy a munkavállalót bármilyen más módon hátrányos 

helyzetbe hozni, megkárosítani szakszervezeti 

hovatartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatt. 

• Tilos bármely jogosultságot vagy juttatást valamely 

szakszervezethez való tartozástól, illetve az attól való 

távolmaradástól függővé tenni. 

 

A szakszervezet alapvető joga, hogy meghatározott szabályok szerint 

kollektív szerződést kössön. Ezen túlmenően a szakszervezeteket 

megilletik az alábbi jogok is: 

• a szakszervezet joga, hogy a munkavállalókat anyagi, 

szociális és kulturális, valamint élet- és 

munkakörülményeiket érintő jogaikról és 

kötelezettségeikről tájékoztassa; 
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• a szakszervezet a munkaügyi kapcsolatokat és a 

munkaviszonyt érintő körben tagjait a munkáltatóval 

szemben, illetőleg az állami szervek előtt képviselheti; 

• a szakszervezet jogosult a tagját - meghatalmazás 

alapján -, annak élet- és munkakörülményeit érintő 

kérdésekben bíróság, más hatóság, illetve egyéb szervek 

előtt képviselni; 

• a szakszervezet a munkáltatótól minden olyan 

kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a munkavállalók 

munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális 

érdekeivel kapcsolatos; 

• a szakszervezet jogosult a munkáltatói intézkedéssel 

(döntéssel) kapcsolatos álláspontját, véleményét a 

munkáltatóval közölni, továbbá ezzel összefüggésben 

konzultációt kezdeményezni; 

• a szakszervezet joga, hogy munkaidő után, illetve 

munkaidőben a munkáltatóval történt megállapodás 

szerint a munkáltató helyiségeit érdekképviseleti 

tevékenysége céljából használhassa. 

A szakszervezet jogosult ellenőrizni a munkakörülményekre 

vonatkozó szabályok megtartását is, és az ellenőrzés során észlelt 

hibákra és mulasztásokra a végrehajtásért felelős szervek figyelmét 

felhívhatja, és ha azok a szükséges intézkedéseket kellő időben nem 

teszik meg, megfelelő eljárást kezdeményezhet. A munkáltató köteles 

a szakszervezet tisztségviselője számára munkaidő-kedvezményt 
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biztosítani, amely időtartamára a tisztségviselőt távolléti díj illeti 

meg53. 

 

G) Esélyegyenlőségi terv 
 

Az esélyegyenlőségi tervvel számos civil szervezet az uniós pályázati 

rendszerben találkozik – ahol annak megléte, vagy esetleges 

elkészítésére vonatkozó vállalás megtétele pluszpontot jelenthet a 

pályázat szakmai bírálata során. A III. fejezet (Problématérkép) 

keretében már láthattuk, hogy számos szervezet élt kifogással a 

pályázati rendszer indikátorai tekintetében – hozzátéve ugyanakkor, 

hogy mindenekelőtt a környezeti szempontok ellenőrzését tartják a 

rendszer egyik gyenge pontjának.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. CXXV. törvény („esélyegyenlőségi törvény”) a hátrányos 

megkülönböztetés csökkentése érdekében előírja, hogy az ötven főnél 

több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi 

állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka 

Törvénykönyve 70/A. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervet elfogadni 

(esélyegyenlőségi törvény 36. §). A törvényi előírás szerint az 

esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban 

álló, hátrányos helyzetű munkavállalók, így különösen a nők, a 

negyven évnél idősebb munkavállalók, a romák, a fogyatékos 
                                                 
53 www.szakszervezet.lap.hu; http://munkajog.com/szakszervezetek-joga.html  
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személyek, valamint a két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő 

munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló 

munkavállalók foglalkoztatási helyzetének elemzését, valamint a 

munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott 

évre megfogalmazott céljait és azok eléréséhez szükséges 

eszközöket.54. 

Esélyegyenlőségi tervet bármely munkáltató elfogadhat, míg az ötven 

főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és 

többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek elfogadni. 

A terv a munkáltató döntése alapján a törvényben nem nevesített 

munkavállalói csoportokra is kiterjedhet. 

 

V.1.1.3. Társadalmi szerepvállalás 
 

A vállalatok társadalmi felelősségének (CSR55) szakirodalma az 

utóbbi időben dinamikusan bővül – a Google internetes keresője több 

mint 51 millió angol és 43 000 magyar nyelvű találatot ad a témában. 

A CSR (számos) definíciója alapvetően szélesebb értelemben tárgyalja 

a vállalatok társadalmi szerepét, mint ez a fejezet – hiszen a kézikönyv 

eltérő fejezeteiben tér ki a definíció különböző dimenzióira56. A 

                                                 
54 Jogi Fórum. http://www.jogiforum.hu/hirek/12463  
55 Corporate Social Responsibility. 
56 Definíciókat tekintve ld. pl. Tóth Gergely: A Valóban Felelős Vállalat. 20.o. 
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szorosan vett társadalmi természetesen sok tekintetben összefügg a 

korábban tárgyalt helyi közösségekkel történő együttműködéssel is. 

 

H) Társadalmi akciók 
 
A különböző (nagy)vállalatok témában kifejtett gyakorlati 

tevékenységei alapján a társadalmi szerepvállalás fontosabb formái a 

következők: 

• Mecenatúra. Szponzoráció, támogatási tevékenység57 - 

a társadalmi szerepvállalás talán legközismertebb 

módja.  

• Civil szervezet, alapítvány, közvetlen non-profit 

célokat megvalósító szervezet létrehozása. 

• Ügyhöz Kapcsolt Marketing – CRM58. A CRM 

gyakorlata a világban egyre népszerűbb. Ennek a 

módszernek a lényege, hogy egy adott vállalat egy non-

profit szervezettel karöltve pluszforrásokhoz juthat. Így 

mindkét félnek sikeres együttműködésre nyílik 

lehetősége, és mindkét fél számára egyértelműen 

nyertes-nyertes kapcsolat alakul ki. Ebben a modellben 

a vállalat nem egyszerűen pénzt ad át egy non-profit 

                                                 
57 A téma részletes és alapos kifejtését adja a hazai környezetre vonatkozóan: Kuti 
Éva: Az önzés iskolája? Vállalati mecenatúra CSR környezetben c. műve. 
58 Cause Related Marketing. 
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szervezetnek, hanem együttműködési szerződés keretén 

belül kapcsolják össze a két társaság profiljába tartozó 

és egymásra építhető programokat. 

 

A társadalmi szerepvállalás sok tekintetben fenti modellen 

alapuló mintáját jelentik azok a megállapodások, melyeket 

nagy áruházláncok kötnek azokkal a segélyszervezetekkel, 

melyek rászorulók élelmiszerrel való ellátására 

szakosodtak. Ezek a civil szervezetek maguk gyűjtik be az 

amúgy kidobásra, ill. megsemmisítésre ítélt ételeket. Ebben 

az esetben a for-profit szektorral való együttműködés 

gyakran nem áll meg a feles készletek puszta átadásánál – a 

for-profit szervezet gyakran a civil infrastruktúra kiépítése 

céljából pénzeszközöket is átad. Ez a modell egyrészt az 

USA-ban rendkívül sikeres, másrészt Németországban, ahol 

a Tafel-nek nevezett szervezetek látják el ezt a feladatot. 

Az első ilyen szervezet Berlinben alakult meg 1993-ban – a 

Berliner Frauen e. V.59 szervezésében -, míg jelenleg 

Németország-szerte már 860 fölött van ezeknek a 

szervezeteknek a száma60. 

„Tafel” esettanulmány -  a for- és non-profit szektor 
együttműködési modellje 

                                                 
59 „Berlini Asszonyok Egyesülete”. 
60 http://de.wikipedia.org/wiki/Tafel_%28Organisation%29  
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V.1.2. Civil dimenzió 

A fenntarthatósági eszközök vizsgálatakor nyilván nem elhanyagolható 

az a tényező, hogy nem normál, for-profit vállalatokról, hanem civil 

(ön)szerveződésekről van szó, melyek – még ha a piacon meg is 

jelennek – határozott civil célkitűzésekkel, ha úgy tetszik, küldetéssel 

rendelkeznek. Ez indokolja a kézikönyvben szereplő modell 

kiegészítését az erre vonatkozó jelen főfejezettel. 

 
V.1.2.1. Civil szervezeti célok 
 

I) Célcsoport aktiválás, motiválás 
 
A célcsoport aktivitásának fokozása mindenekelőtt azért bír különös 

jelentőséggel, mert megfelelő fogadókészség elérése alapvető a civil 

szervezeti célok sikeres elérése miatt. Még inkább fontos ez a 

foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek esetében, ahol a célcsoport 

megfelelő motivációja gyakran hiányzik, ill. nem megfelelő szintű. 

A motiváció a latin ’movere’, mozogni szóból származik – s 

szakirodalma mind a pszichológiát, mind pedig a vezetéselméletet 

tekintve jelentős. Bármely munkasiker talán legfontosabb motorja a 

motiváció. Ez határozza meg, hogy az emberek energiájuk mekkora 

hányadát, mennyi ideig, milyen feltételek teljesülése esetén fordítják 

teljesítmények elérésére. Megfelelő motiváció esetén gyengébb 

képességekkel is eredményt lehet elérni; nem elegendő motiváció 
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esetén a legtehetségesebb emberek is csupán kevés értéket 

produkálnak.  

A motiváció belső késztetés, ami cselekvésre sarkall, hogy valamely 

szükséglet kielégüljön, vagy hogy valamely szükséglet kielégítését 

veszélyeztető helyzetből a személy kikerüljön. Pusztán matematikailag 

szemlélve a motiváció-teljesítmény viszonya a következők szerint 

írható le: Teljesítmény = f (Képesség · Motiváció). Az emberi 

összetevők sajátosságait egyéni jellemzők, igények és képességek 

valamint társadalmi- és csoporthatások befolyásolják. A szocializációs 

folyamat, amelyen keresztül az egyén társadalmi lénnyé válik, az 

egyén szükséglet struktúráját is kialakítja. Ennek elemei 

kölcsönhatásban állnak egymással és a szervezeti jellemzőkkel. Nem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azonos szükségletek más-más 

egyéneknél vagy különböző életfázisokban eltérő módokon is 

kielégíthetők. A (civil szervezeti) vezetőnek a motivációs stratégia 

kiválasztásánál az egyének képességbeli adottságait is figyelembe kell 

venni. Ez azért is fontos, mivel az egyéni teljesítmény általában 

különböző tevékenységek összegeként adódik, és az azokhoz 

rendelhető képességek némelyikében erősebb, másikában gyengébb 

lehet ugyanaz a személy. A többiek jelenléte általában jótékonyan hat 

az egyénre, a társak személyében jelenlevő szociális környezet 

általában meggyorsítja, megkönnyíti (de esetenként csillapítja) a 

feladatmegoldást. Bármely csoportnak vannak teljesítménynormái, 

melyek meghatározzák, hogy tagjai számára mi minősül elfogadható 
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teljesítményszintnek. A normák betartását a csoporthatás általában ki is 

kényszeríti, bár ezek hatása egyénenként különböző lehet. A 

csoportnormák általában azokat a csoporttagokat befolyásolják jobban, 

akiknek értékválasztása nagyban hasonlít vagy megegyezik a 

csoportéval, és akik számára az engedelmesség önmagában is fontos 

érték. 

Nagyon eltérőek lehetnek a feladatok, munkatípusok a különböző 

szervezetekben, projektekben. A teendőket lehet csoportosítani 

aszerint, hogy milyen készségek illetve technológiai megoldások 

szükségesek az elvégzésükhöz. Így vannak olyan feladatok, amelyek 

elvégzéséhez leginkább emberi képességekre, alaposan megtanult 

ismeretekre van szükség. Ebben az esetben a teljesítményt elsősorban 

az emberi képesség, szakértelem határozza meg, és nem az alkalmazott 

technológia. Más típusú feladatok esetében azonban a teljesítmény 

kevésbé múlik az egyén képességein, a végeredmény sokkal inkább az 

alkalmazott technológia kialakításának függvénye. Ilyen esetben a 

motivációtól nem várható sok siker.  

Természetesen célszerű azt is figyelembe venni, hogy az emberi 

képességek és a technikai folyamatok bizonyos határok között 

helyettesíthetők, egymással kiválthatók. Ezért fontos a megfelelő 

szervezeti struktúra megválasztása, mivel az egyrészt meghatározza 

azt, hogy az alkalmazottaknak milyen képességekre lesz szükségük a 

munka elvégzéséhez, másrészt azt, hogy milyen szükségletek 
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elégíthetők ki a választott strukturális megoldás keretei között. 

Kutatási eredmények azt bizonyították, hogy bonyolult, összetett 

feladatok elvégzése azoknál az embereknél jár együtt magas 

motivációs szinttel és megelégedéssel, akikre a magasabb szintű 

szükségletek voltak jellemzőek. Más kutatások pedig azt mutatták ki, 

hogy azok számára, akik a biztonsági szükségleteket tartják fontosnak, 

a jól strukturált feladatok elvégzése vezetett jó eredményre és 

megelégedettség érzéséhez. 

Az ismertetett motivációs modellnek megfelelően a következő 

motivációs technikák alkalmazása lehet javasolt: 

• Szükségletfelmérés. Alkalmazása mind egyén-, mind 

pedig célcsoport-szinten alapvető fontosságú. Maga a 

tevékenység azt jelenti, hogy letisztázásra kerül, melyek 

azok a szükségletek, melyek (hátrányos) helyzetű 

célcsoportunk esetében fennállnak; azaz annak 

elkerülését is szolgálja a módszer, hogy „felesleges”, 

azaz semmiféle igényt, szükségletet ki nem elégítő 

projektek szülessenek – tágabban értelmezve „sehová 

sem vezető” szervezeti célok kerüljenek 

megfogalmazásra. 

• Aktivizáló kick-off meeting. Egy-egy konkrét 

cselekvés (projekt) kezdeti fázisában tartandó 
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összejövetel, cél a célcsoport bevonásának első 

tényleges lépése.   

• Egyéni segítségnyújtás és igényfelmérés. Bizonyos 

motivációs, aktivizációs nehézségek gyakran abból 

adódnak, hogy a hátrányos helyzetű célcsoport bizonyos 

tagjainak életvitele nem megfelelő. Ezt részint 

orvosolhatja az egyénre szabott segítségnyújtás, 

tanácsadás.  

• Kérdőíves felmérés, mely alapvetően személyes 

interjún keresztül kell történjen; hiszen ez a 

kommunikációs forma – főként a projekt kezdeti 

szakaszában – a leginkább alkalmas a személyes 

eltérések feltérképezésére. 

• Aktivizáló műhelyfoglalkozás. Leginkább egy már 

„előkészített” célcsoport motivációjának fokozására, 

fenntartására alkalmas – jól alkalmazható pl. egy-egy 

mérföldkő lezárásaként, ahol egyszerre kerül sor az 

értékelésre, ill. a „mit változtassunk?” kérdésfelvetésből 

táplálkozóan a következő szakasz(ok) megtervezésére. 

• Közvetítő stratégia. Magasabb szintű motivációs 

stratégia, amikor a projektben már részt vevő, s 

alapvetően már motivált célcsoport motivációjának 

további erősítése történik meg azáltal, pl. hogy 
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számukra közvetítés történik a projekt 

partnerek/stakeholderek felé – pl. egy foglalkoztatási 

célú projektben -, itt találkozhat a (motivált) munkaerő 

az álláslehetőséget kínáló cégekkel61. 

J) Stratégia-alkotás, civil szervezeti célok 
 

Már a III. fejezet keretében ismertetett felmérés adataiból látható volt, 

hogy a stratégiaalkotást a szervezetek átlaga rendkívül fontos 

tényezőnek tartotta a fenntarthatóságot illetően – hiszen ez a tényező 

rögtön a pályázati források után következett fontosságát tekintve, 

a második helyen62. Nyilvánvaló, hogy jól megfogalmazott – és ezzel 

együtt időre-időre meg nem újított – szervezeti célok és annak 

megvalósítását elősegítő stratégia nélkül egy szervezet sem működhet 

sikeresen hosszabb távon.  

Stratégiai megközelítésben a szervezet menedzsmentje az adott 

környezeti feltételrendszerhez igazodva alakítja ki a szervezet 

célorientált működését leghatékonyabban szolgáló stratégiát, illetve a 

szükséges erőforrás-kombinációt. 

Szervezeti vezérlőelvek, mint a stratégia megalapozói: 

                                                 
61 Synorg Támogatás-központú projektciklus-menedzsment. Előzetes Módszertani 
Javaslat alapján. 
62 Ld. 7. ábra. 
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• Profit – tulajdonosok számára nyereség elérése, lehetőleg a 

működési területeken folytatott aktivitások révén, magántőke 

befektetésével – vállalkozások esetén. 

• Közakarat – közcélok megvalósítása, az ezeket leképező 

törvények és rendeletek ereje által, közpénzek 

mellérendelésével – önkormányzatok, intézmények esetén. 

• Közcélú magán akarat: közösségi célok elérése 

magánszemélyek anyagi- és személyes erőforrásainak 

hozzárendelésével – civil szervezetek. 

A civil szervezet – folyamatosan aktualizált(!) – stratégiai céljai 

alapvető módon meg kell határozzák a munkaszervezetetet (nem pedig 

fordítva), amely pedig az erőforrások ésszerű felhasználásával végzi 

szakmai tevékenységeit, s éri el ezáltal a szervezeti eredményeket: 

 

14. ábra Civil szervezeti stratégia, mint a szervezet tevékenységeinek 
meghatározója 
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A stratégiaalkotás során a gyakorlatban figyelembe veendő elvek a 

következők lehetnek:  

• On-going, folyamatos értékelési rendszer a szervezeti 

célok vonatkozásában. 

• A szervezetben dolgozók egyéni motivációinak 

felmérése, kapcsolódási pontok kialakítása a szervezeti 

célokkal63. 

• Tevékenységi irányok meghatározása a fenti két terület 

alapján. 

• Valós indikátorok beazonosítása a közcélú és a 

vállalkozási jellegű irányok esetében egyaránt. 

• Egyes területekhez kapcsolt szolgáltatásfejlesztés 

megvalósítása. 

• Komplex erőforrás-gazdálkodási terv készítése 

V.1.2.2. Önkéntesség 
 
Mint arról a III. fejezetben részletesebben is szó esett, a hazai civil 

szervezetek között általánosnak mondható az a helyzet, mely az 

önkéntes munka gyakorlatilag elhanyagolható voltát jelenti – szemben 

pl. a nyugati gyakorlattal. Összességében ez az egyik olyan 

                                                 
63 Összefüggésben a motivációról írottakkal. 
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tématerület, melyben rendkívül sok kiaknázatlan lehetőség rejlik még a 

civil szervezetek fenntartható működését tekintve.  

K) Önkéntes munka, önkéntesek hálózata 
 
Az önkéntes munka egyéni döntésen alapuló, nem fizetségért 

végzett tevékenység, melynek fontos jellemzője továbbá, hogy 

céljában a szélesebb értelemben vett közösség érdekeit kell szolgálnia. 

Magyarországon az önkéntes munkáról szóló törvényt 2005-ben 

fogadta el a parlament64, meghatározva a közérdekű önkéntes 

tevékenység jellemzőit: 

• a fogadószervezeteket, ahol az önkéntesek 

elhelyezkedhetnek; 

• az önkéntesek személyét; 

• a fogadószervezetek és az önkéntesek kötelezettségeit és 

jogait; 

• az önkéntesnek adható juttatásokat; 

• az önkéntes szerződés tartalmi követelményeit 

• és a dokumentációs kötelezettségeket. 

Az alábbiakban a törvény tagolásának megfelelően kerülnek 

ismertetésre a főbb követelmények. 

                                                 
64 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről. 
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Fogadó szervezet lehet: 

• helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása és 

települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az 

általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi 

feladatai körében; 

• kisebbségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott 

közfeladatai körében; 

• költségvetési szerv az alaptevékenysége körében; 

• magyarországi székhelyű közhasznú, kiemelkedően közhasznú 

szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő 

tevékenysége körében; 

• magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a 

közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében; 

• szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve 

intézmény, egészségügyi szolgáltató, közoktatási intézmény, 

felsőoktatási intézmény, múzeumok és közgyűjtemények, 

nyilvános könyvtár, közlevéltár, nyilvános magánlevéltár, 

közművelődési intézmény közszolgáltatásai körében. 

 

Önkéntes lehet: 

• Állampolgárságra való tekintet nélkül bárki, aki a tizedik 

életévét betöltötte. 
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Önkéntesek feladatai: 

• Széles skálán mozgó tevékenységek - adminisztráció, gyerekek 

gondozása, fizikai munka, tolmácsolás -, melynek 

meghatározása során fontos az adott egyén motivációjának 

figyelembe vétele, összhangban az adott civil szervezet 

stratégiai céljaival. 

Önkéntest fogadó szervezet feladatai: 

A fogadószervezetnek be kell jelentkeznie a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium nyilvántartásába, a hivatkozott törvény mellékletében 

megadott bejelentkezési lapon65. A bejelentkezési laphoz civil 

szervezetek esetén szükséges csatolni hatályos létesítő okiratot (alapító 

okirat, alapszabály másolata); a szervezet nyilvántartásba vételére 

illetékes bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet adatairól 

(hatályos kivonat, cégkivonat) eredeti példányban. 

Az önkéntes jogviszony az önkéntes szerződéssel jön létre, mely 

tartalmazza a következőket: 

• az önkéntes tevékenység tartalmát; 

• a tevékenység ellátásának helyét; 

• a tevékenységre fordítandó időt és pihenőidőt; 

• azokat a juttatásokat, amelyeket az önkéntes részére 
biztosítanak.66 

                                                 
65 http://www.onkentes.hu/doksik/20060619145856.doc 
66 Fogadó szervezetként egy sokszínűbb munkahelyért. Összeállította: Zatykó Judit. 
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V.1.2.3. Identitásképzés 
 
A civil szervezeti szerep hatékony ellátásához hozzátartozik egyfajta 

identitáskép kialakítása is – egy olyan képé, mely pozitív üzenetet 

hordoz, mind befelé, a munkatársak irányába („jó itt dolgozni” érzés), 

mind kifelé, a szélesebb társadalmi nyilvánosság felé. Az 

identitásképzés lassú folyamat, ebből kifolyólag rendszeres cselekvést, 

tudatos magatartást tételez fel a civil szervezet menedzsmentje 

részéről. 

L) Kognitív reprezentáció 
 

Fenti cél elérésének első eszköze – tulajdonképpen egyfajta önkép-

felmérés, annak átgondolása, hogy az adott szervezet egyedi – mint 

ahogy minden szervezet az -, céljai, stratégiája különbözik más 

szervezetekétől, azok elvégzésére szükség van. 

M) Szervezeti identitással való azonosulás 
 

Fontos és szükséges lépést jelöl ez a pont, a (civil) szervezet dolgozói 

azonosulni képesek a szervezet céljaival és küldetésével. Ez szükséges 

ahhoz, hogy a szervezet kifelé is hiteles legyen. 

N) Stakeholderek bevonása 
 

A szervezet pozitív (ön)képe környezetébe is kisugárzódik, a szervezet 

helyi és szélesebb környezetébe. Ez az elem szorosan összefügg az E) 

pont alatt részletezett „Együttműködés a helyi közösségekkel” tárgyalt 

elemmel. 
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V.2. Gazdasági tengely 
 

V.2.1. Humán fenntarthatóság - munkaerő hosszú távú 

fenntartása irányába elkötelezett szervezet/vállalat 

V.2.1.1. Gazdasági érdekeltség 
 

O) Civil tevékenység folytatásának elve 
 

Mint korábban – a fenntartható fejlődés gazdasági oszlopának 

elemzésekor – láthattuk, for-profit szervezetek az osztalékpolitika lehet 

egyfajta mutatója a fenntarthatóságnak: az a vállalat tekinthető 

fenntarthatónak, amely megtermelt nyereségét nem veszi ki 

osztalékként, hanem újra befekteti, illetve a nyereség csekély hányadát 

fizeti ki osztalékként.67 

Non-profit szervezetek esetén természetesen nem beszélhetünk a 

hagyományos értelemben vett osztalékról, melyet a tulajdonosok – a 

megfelelő adó befizetése után - „kivesznek” a vállalkozásból68. 

Ugyanakkor a civil szférában is lehet nyereséggel bíró az adott 

szervezet gazdálkodása – ekkor, ideális esetben, ez az összeg a 

szervezet alaptevékenysége érdekében újrafelhasználásra kerül.  

                                                 
67 II.1.3. Gazdasági, (vállalati) fenntarthatóság. 
68 Ez a számviteli szabályozások szerint kifejezetten tilos. 
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A nonprofit szektor kézikönyvben alkalmazott értelmezése szerint 

akkor működhet fenntartható módon egy szervezet, ha gazdasági 

értelemben a következők jellemzik: 

• „A civil tevékenység folytatásának elve.” A keletkező 

nyereség a civil tevékenység folytatása érdekében kerül 

felhasználásra – a fogalom a for-profit szervezeteknél 

alkalmazott számviteli alapelv – a vállalkozás folytatásának 

elve – alapján került megalkotásra. 

• Non-profit fókusz. Bár jogilag, számvitelileg a non-profit 

fókusz a civil szervezetek esetén magától értetődő kell legyen, 

mégis fontos ezt az elemet hangsúlyozni, hiszen előfordulnak 

„nonprofitnak” álcázott, valójában piaci szervezetek is. 

Fenti tényezők szerepe egyrészt a munkaerő megtartása szempontjából 

alapvető – hiszen a hosszabb távon fenntartható szervezet egyben 

biztos munkahelyet is jelent -, másrészt pedig a társadalmi 

elfogadottság szempontjából, hiszen ezáltal érhetők el a kitűzött (civil) 

célok. 
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P) Cafeteria-rendszer működtetése 
 

Tekintve, hogy a PERTU projekt keretében részletes, a témában 

minden igényt kielégítő kézikönyv69 jelent meg a legfrissebb, 2010. 

január 1-től aktuális adózási szabályokról – mely a cafeteria elemeit is 

részletezi -, így e helyütt csak a kérdés dolgozói motiváció szempontja 

szerinti fontosságára szeretnénk utalni, egyrészről. Másrészről pedig 

arra – a gazdasági fenntarthatóság szempontjából fontos – szempontra, 

mely a cafeteria elemek ésszerű összeállítását jelenti, hiszen a 

megfelelő „cafeteria portfólió” kiválasztása egyszerre csökkentheti a 

non-profit szervezet terheit, s növelheti a dolgozói juttatásokat. 

 

V.2.1.2. Humán intézkedések 
 

Humán intézkedések alatt a következő eszközök alkalmazása érthető: 

• Egészségügyi ellátás 

• Szabadidős programok 

• Hozzáférés biztosítása az oktatáshoz, továbbképzésekhez 

 

 

                                                 
69 A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok. Készítette: 
Berényiné Bosch Cecília 
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Q) Egészségügyi ellátás 
 

Az egészségügyi ellátás alapesetben – dolgozói részről – a kötelező 

munkaegészségügyi vizsgálatokat jelenti. Ezen túlmenően – 

nyilvánvalóan összefüggésben a szervezet anyagi erejével, s nem 

utolsó sorban méretével – ez a lehetőség kibővített formában is 

alkalmazható: 

• kibővített egészségügyi szűrési lehetőség biztosítása 

• „vezetői szűrések” – mintegy vezetői prémiumként alkalmazva 

• munkahelyen elérhető szolgáltatások (rendelés, 

gyógyszerfelírás, masszázs, stb.) 

 

R) Szabadidős programok 
 

E tekintetben mindenekelőtt és elsősorban szabadidős, önkéntes 

tevékenységek szolgálhatják a résztvevők valódi érdekeit, melyek 

ideális esetben kapcsolódhatnak a helyi közösségek igényeihez is. 

 

S) Hozzáférés biztosítása az oktatáshoz, továbbképzésekhez 
 

Az oktatási lehetőségek biztosítása – akár tényleges pénzbeli 

támogatással, akár munkaidő-kedvezmény biztosításával – 

egyértelműen segíti a szervezet hosszabb távú fenntarthatóságát, 
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hiszen egyszerre növeli a dolgozók személyes elégedettségét, valamint 

a szervezetnél meglévő tudásszintet. Az eszköz nyilvánvalóan egyfajta 

jutalmazási módszerként is alkalmazható. 

 

V.2.2.  Gazdasági fenntarthatóság 

 
V.2.2.1. Bevételek biztosítása 
 

T) For-profit vállalkozás 
 

Vállalkozási tevékenység folytatása jelentős potenciált jelent az 

egyes civil szervezetek fenntarthatóságát illetően. Mint a III. 

fejezetben ismertetett szervezeti interjúk is rámutattak, számos 

szervezet számára bír alapvető jelentőséggel a vállalkozási 

tevékenység folytatása. Ilyenfajta tevékenység(ek) folytatása azért is 

fontos lehetőséget jelent, mert ugyanolyan hatékonyság mellett a 

civil szektor versenyképesebb lehet, mint a piaci – éppen a profit-

érdekeltség hiánya, és a rendelkezésre álló egyéb erőforrások folytán. 

A vállalkozás indításakor ugyanakkor számos nehézséggel is számolni 

kell: 

• a vállalkozói tudás és attitűd sokszor eleve hiányzik a civil 

szervezetek életéből; 

•  nem áll rendelkezésre megfelelő tőke a szükséges beruházások 

elindításához; 
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•  a bankok hitelezés tekintetben nem mindig kezelik valós 

partnerként a civil szervezeteket; 

•  pályázatok fenntarthatósági csapda-helyzetet generálnak: 

„biztosítsd a pénzügyi fenntarthatóságot, de saját bevételed ne 

legyen!” 

•  ha sikeres a vállalkozás, fennáll a veszélye a közösségi célok 

elsorvadásának. 

A vállalkozás indítását megelőző stratégiai tervezés főbb javasolt 

lépései: 

• A vállalkozás alapvető célkitűzéseinek meghatározása (bevétel 

elérése, lehetőleg a közösségi célok egyidejű követésével). 

• Célpiac meghatározása, célcsoportok definiálása. 

• Termékek- és szolgáltatás portfólió kialakítása. 

• Ágazati trendek- és kilátások – makro tendenciák. 

• Versenytársak elemzése. 

• Rövid távú, számszerűsített, nyomon követhető célok 

kijelölése. 

• Rövid távú célokhoz akcióterv (tevékenység, határidő, felelős). 

• Középtávú bevételi-, illetve költségterv készítése. 
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• Vevő-orientált szervezeti magatartás és termelési/szolgáltatási 

tevékenység, marketingeszközök alkalmazása. 

• Folyamatos nyomon-követés és értékelés. 

A foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek és a piaci szektor egy 

lehetséges együttműködési modelljét mutatja a következő ábra: 

 

15. ábra Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek és a piaci szektor egy 
lehetséges együttműködési modellje 

 

U) Közfeladat-átvállalás 
 
A közfeladat-átvállalás közvetlen kapcsolódik a II. fejezet (Fogalmi 

körülhatárolás) keretében ismertetett nonprofit elméletekhez, így a 

Lester-féle modellhez, mely szerint a nonprofit és állami szféra 

működésében jól kiegészíti egymást, amennyiben előbbi a 

koordinálásban, finanszírozásban, ellenőrzésben, míg utóbbi a 

megvalósításban és kivitelezésben erős. A két szektor tehát kölcsönös 
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előnyök alapján kitűnően együtt tud működni, hiszen mindegyik ott 

erős, ahol a másik gyenge. 

A másik elméleti alapot a szerződéses kapcsolatok kudarcának 

elmélete jelenti (Henry Hansmann), mely szerint a nonprofit szféra ott 

kaphat teret, ahol a termék komplexitása alapvetően megnehezíti a 

minőség megítélését - a szolgáltatás fontossága, az igénybevétel 

hosszú időtartama, az eredmény visszafordíthatatlansága fokozza a 

vásárló kiszolgáltatottságát, növeli kockázatát. Emiatt erősebben 

jelentkezik a bizalom igénye, a megbízhatóság kérdése. Tipikusan 

ilyen területek az egészségügy, a szociális szféra, ahol a leggyakrabban 

találkozhatunk a nonprofit szervezetek közfeladat-átvállalásával is. 

A közfeladat-átvállalás tipikusan bizalmi viszonyon alapuló 

együttműködési forma, melynek a civil szervezetek vonatkozásában 

korábbi időszakban valamelyest hangsúlyosabb szerepe volt. 

Kombinált erőforrás, melyhez szükséges: 

• Kialakult jó partnerség a közfeladat forrásgazdája és a civil 
szervezet között. 

• Magas szintű, versenyképes szolgáltatások nyújtása.  

• Célközösség a civil szervezet és a feladatgazda, pl. a helyi 
önkormányzat között. 

Az együttműködés ugyanakkor számos problémát is felvethet: 

• forráshiány; 

• településen belüli „pozíció-harcok”; 

• kapacitáshiány a civilek részéről. 
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V) Adománygyűjtés 
 

Az adománygyűjtés szintén azok közé az eszközök közé tartozik, mely 

Nyugaton sokkal inkább elterjedt, mint hazánkban.  

Néhány példa adománygyűjtési akciókra: 

• Kampányszerű megkeresések – nem egyszeri akciók, hanem 

legalább kétszeri, vagy folyamatos megjelenés, megkeresés. 

• Kapcsolt támogatás – vagyis, amikor egy cég felajánlja, hogy 

a lakosság adományaihoz mérten (pl. megduplázva azt) 

támogatja az adott civil szervezetet. 

• Kommunikált célösszeg –olyan felhívás, amely tartalmazza a 

konkrét célt és összeget is. 

Az adományszervezés sikerességének főbb tényezői: 

• A stratégiai gondolkodás fontossága az adományszervezésben 

• Stratégiai tevékenység-meghatározás – fontos megjelölni azt a 

területet, ahol az adományozóval cél-, vagy érdekközösséget 

lehet teremteni, ez ugyanis a siker alapvető feltétele. 

• Vállalati motiváció és vállalati elérhetőség megtalálása. 

• Állandó adományozói kör kialakítása (folyamatos 

kapcsolattartás fontossága). 

• Önkéntesek bevonása. 
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V.2.2.2. Hatékony pályázati részvétel 
 

W) Célorientált pályázati részvétel, megfelelő partnerségi hálóval 
 

Pályázati programokban való részvétel döntő szerepe aligha kétséges – 

látható volt ez a III. fejezet helyzetelemzéséből, ahol mind a 

szervezetek saját véleménye, mind pedig a lekötött uniós pénzek rövid 

elemzése felhívta a figyelmet e téma kiemelt fontosságára. Tekintve a 

témában rendelkezésre álló bőséges információforrást, itt két elvi 

szempont szerepét kell kiemelni: 

• Célhoz kötött pályázás elve. Értve ez alatt, hogy ne a pályázat 
határozza meg a célt, hanem a szervezet céljai korlátozzák le a 
megpályázandó forrást.  

• Partnerség. Egy pályázat sem működhet a partnerség 
megfelelő szintű alkalmazása nélkül, még azok sem, amelyek 
adott esetben adminisztratív értelemben nem követelik meg a 
kötelező partnerséget. (Tekintettel arra, hogy a partnerség 
kérdéseivel külön alfejezet70 is foglalkozik, így itt csak a téma 
fontosságára hívjuk fel a figyelmet.) 

A pályázati részvétel tekintetében még egy aspektust kell megemlíteni, 

ez pedig a projektek hosszú távú fenntarthatósága. Ideális esetben a 

végrehajtott projekt megvalósítása és kiértékelése maga szüli a 

következő projektet: 

 

                                                 
70 V.1.1.1. Partnerség és együttműködés. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ábra Fenntarthatóság a projektciklusban71 
 

                                                 
71 Erdeiné Horváth Klára – Robert Hörmann: Kézikönyv foglalkoztatási célú projektek kifejlesztéséhez, menedzseléséhez. 35.o. 
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V.2.2.3. Minőségi jelenlét 
 

X) Minőségbiztosítási rendszerek alkalmazása  
 
Minőségbiztosítási rendszerek alkalmazása bevett piaci gyakorlat – 

egyre inkább alapkövetelmény – a piaci szereplők esetén. Ugyanakkor 

a nonprofit értelmezés során ez az eszköz is további, mélyebb 

dimenziót kap. 

A non-profit szféra minőségbiztosítása egy újszerű, ugyanakkor az 

uniós csatlakozással mind nagyobb jelentőséget és súlyt képviselő 

minőségbiztosítási szektor. Mindez szorosan összefügg továbbá a 

közszféra teljesítményének mérésére vonatkozó törekvésekkel, s 

tágabb értelemben a piaci (vezetési) módszerek 

kormányzati/önkormányzati/no-profit szférában való alkalmazásával. 

Az általánosan elfogadott minőségbiztosítási rendszerek a 

következők: 

• ISO - a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által kiadott 

minőségügyi szabványcsalád. Az ISO 9000 szabványok 1987-től 

jelentek meg. Az ISO minőségügyi rendszer nagymértékben 

formalizált, konkrét, leíró követelmények melletti megfelelőséget 

(vagy éppen meg nem felelőséget) vizsgál. Alkalmazása az ipari 

jellegű termékek előállítása esetén egyértelmű előnyökkel jár – 

ugyanakkor adaptációja más területekre, így nonprofit jellegű 

szolgáltatásokra már nem feltétlen hoz egyértelmű sikert.  
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•  TQM - a minőségügyi szabványok következő „generációját” a 

TQM-jellegű szabványrendszer képviseli. Ezt, mint neve is mutatja 

– Total Quality Management – egyfajta globális szemlélet hatja át, 

azaz sokkal inkább jellemzi a folyamatok egészének áttekintése, 

mint az egyes részelemek szabályozása. Az Európában 

legelterjedtebb TQM szemléletű minőségmodellt a brüsszeli 

székhelyű Európai Alapítvány a Minőségmenedzsmentre - EFQM - 

dolgozta ki. Alapját az USA-ban már 1987-től működő hasonló 

modell képezte. Kezdetben csak a termelés és szolgáltatás 

területére szorítkozott, és Üzleti Kiválóság Modellnek nevezték.  

• A non-profit szférára kidolgozott változata 1999 végén jelent 

meg EFQM Kiválóság Modell néven. Ezen szabvány esetén 

fontos megemlíteni, hogy nem szabványrendszerekben és azok 

auditálásában, hanem egy rugalmas szempontrendszer szerinti 

önértékelésekben és azokra épülő külső értékelésekben 

gondolkodik72. A TQM kritériumai – 9 kritérium és 32 alkritérium 

- összessége egy optimum minőséget képvisel, vagyis egy elképzelt 

mintaszervezet kritériumait. Ha ezeknek egy szervezet 

maradéktalanul eleget tesz, akkor kaphatja meg a maximális 1000 

pontot, a Kiválóság cím elnyeréséhez azonban elegendő már 750 

pont is73. 

                                                 
72 A rendszer mind gyakoribb alkalmazásának egyik oka, hogy nem követeli meg 
külön, a szervezetben meglévőtől eltérő párhuzamos dokumentáció létét. 
73 A modell működéséről, magyarországi alkalmazásáról ld. részletesen a 
www.kivalosag.hu honlapot. 
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V.3. Környezeti tengely 
 

V.3.1. Környezetéért felelős szervezet/vállalat  

V.3.1.1. Fenntartható (zöld) működés 
 

Y) „Zöld szervezet” 
 

„Zöld szervezet” kialakítása alatt olyan, elsősorban mikroszintű 

(szervezeti/vállalati) cselekvés értendő, mely kis lépések halmazából 

áll, ugyanakkor ezzel együtt a leginkább alkalmas az egyes személyek 

bevonására. Ilyen lehet mindenekelőtt: 

• Szelektív munkahelyi hulladékgyűjtés; újrapapír alkalmazása. 

• Elemgyűjtő konténerek kihelyezése. 

• Környezettudatosságot elősegítő programok 

• Megújuló energia bevonása, amennyiben lehetséges. 

 

Z) Beruházás a környezetért 
 
Ezzel a címmel foglalhatók össze azok az eszközök, melyek 

tulajdonképpen tényleges, infrastrukturális jellegű, nagyobb volumenű 

beruházást jelentenek. E tekintetben szóba jöhetnek a következő 

beruházások és finanszírozó források: 
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• Épületenergetikai korszerűsítés. KEOP-2009-5.3.0/A 

pályázati kiírás keretében finanszírozható projekt, mely civil 

szervezetek esetén 50%-os támogatási intenzitást tesz 

lehetővé. Tipikus projekttípusok: külső hőszigetelés, külső 

nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés, világítási rendszer 

korszerűsítése. 

• Egyéb, piaci alapon megtérülő beruházás elvégzése – pl. 

vízfelhasználás, villamosenergia-felhasználás csökkentése 

érdekében. 
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VI.  Makroszintű ajánlások: javaslatok 
megfogalmazása  

 
„Aki meg mer szegni egy rossz szabályt, az az igazi hős.”74 

Makroszintű ajánlások tekintetében mindenekelőtt a külső környezet 

meghatározó szereplői, az „intézményrendszer” felé megfogalmazott 

civil szervezeti elvárásokat, ajánlásokat kell érteni. Ezek közül számos 

részint az előző fejezetekben már említésre került.; itt újra 

összefoglalásra kerülnek – hűen a fejezet mottójához, tekintet nélkül 

arra, hogy esetlegesen első pillantásra kevés esély lehet az adott ajánlás 

megvalósítására: 

• Pályázati rendszer szemléletmódjának átalakítása, az alábbiak 

szerint: 

o tényleges fenntarthatósági elemek valós megkövetelése; 

o fenntartási időszak alatt keletkező bevételek megkövetelése 

– nem pedig „büntetése” (levonása); 

o fenntarthatóságra vonatkozó indikátor-rendszer gyökeres 

leegyszerűsítése; 

o jelentések, elszámolások leegyszerűsítése az egyik oldalról, 

másik oldalról képzési lehetőség biztosítása a jelentést, 

elszámolásokat készítő munkatársak számára75. 

                                                 
74 Doctor House. 
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•  Stabil szabályozói keretrendszer, értve ez alatt: 

o sem pályázati pénzek folyósításakor, sem egyéb esetekben 

ne változzanak menet közben a szabályok; 

o kiszámítható adó- és járulékrendszer. 

• Szervezetek számára javasolt belső lépések: 

o Jelen kézikönyv fenntarthatósági elemeinek tudatos 

alkalmazásával, „fenntarthatósági portfólió” összeállítása. 

Kiemelten fontosnak ítélt témák e tekintetben: önkéntesség, 

adománygyűjtés; for-profit vállalkozás indítása76. 

o Hosszú távú – értsd ez alatt: uniós cikluson is átívelő – 

gondolkodás meghonosítása. 

                                                                                                                    
75 Tekintve, hogy sok esetben alapvetően a nem megfelelő felkészültség akadályozza 
az elszámolások gördülékeny lebonyolítását. 
76 Ld. e tekintetben a kézikönyv 18. ábráját a következő fejezetben – ahol az egyes 
fenntarthatósági szempontok pontszámai a tématerület fenntarthatóság szempontjából 
játszott fontosságára is utalnak. 
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VII. Szervezeti önminősítés 
 

A szervezeti önminősítési rendszer kialakítása során alapvetően a 

kézikönyvben alkalmazott módszert alkalmaztuk – mintegy 

összefoglalásképpen. Vagyis az elméleti megalapozás során felvázolt 

három fő tengelyből álló fenntarthatósági modell77 fenntarthatósági 

elemei kerülnek szervezeti (ön)minősítésre – követve a kézikönyv fő 

tartalmi fejezetének78 tagolását, az alábbiak szerint: 

 
 

                                                 
77 Ld. II. fejezet, 7. ábra. 
78 Ld. V. fejezet „Eszköztár a fenntarthatóság erősítéséhez a szervezetek szintjén”. 
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Kate-
gória 

Al-
kate-
gória 

Fenntarthatósági 
elem/ módszer 

Önminősítési kategória Szerve-
zeti 

önminő
sítés 

A) Hosszú távú, 
hatékony, 
célorientált 
partnerség 

Partnerség minősége – a 
szervezet partneri 
kapcsolatai kölcsönös 
előnyökön alapulnak, 
méltányosak - 0-5 pont 
Partnerség mennyisége – 
min. 1 év működés után 
vizsgálható -, 10 alatt 0 
pont, egyébként 1 pont.  

 
0-6 pont 

B) 
Lobbitevékenység 
kifejtése 

Nincs ilyen - 0 pont. 
Minimális 
lobbitevékenység: aktív 
kapcsolattartás 
támogatókkal, 
stakeholderekkel - 1 pont 
Tudatos, aktív lobbi - 2 
pont 

 
 

0-2 pont 

C) Speciális 
projektélet-
ciklushoz 
kapcsolódó 
partnerség-építő 
és -fenntartó 
módszerek  

Partnerségépító módszerek 
tudatos alkalmazásának 
foka szerint 0-2 pont. 

 
0-2 pont 

Partners
ég és 
együttm
űködés 
 

D) 
Együttműködés a 
helyi 
közösségekkel 

Évi két konkrét helyi 
akciónál kevesebb – 0 
pont. 
Aktív kapcsolattartás, 3-4 
évi helyi akció – 1 pont. 
Tudatos, mindennapi aktív 
kapcsolódás, 4-nél több 
helyi akció évente – 4 
pont. 

 
 

0-4 pont 

T
Á

R
SA

D
A

L
M

I 
T

E
N

G
E

L
Y

 

Társa
dalom 
irányá

ba 
felelős 
szerve
zet/vál
lalat 

Kötele
zettség 
a 
dolgoz

Belső demokrácia 
és döntéshozatal: 
E) Üzemi tanács 

Üzemi tanács megléte 50 
fő alatt is – 3 pont. (Ha 
MT szerint kötelező, akkor 
1 pont.) 

 
0-3 pont 
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F) Szakszervezet Működik szakszervezet – 3 
pont. 

0-3 
pont. 

G) 
Esélyegyenlőségi 
terv 

Esélyegyenlőségi terv 
megléte és alkalmazása – 1 
pont. 

 
0-1 pont 

Társad
almi 
szerep
vállalá
s és 
felelős
ségvise
lés 

H) Társadalmi 
akciók 

Évi minimum egy akció a 
témában – 3 pont. 

0-3 pont 

I) Célcsoport 
aktiválás, 
motiválás 

Motiváció technikák 
alkalmi használata – 0-1 
pont 
Tudatos motiváció – 2 
pont 

 
0-2 pont 

Civil 
szerve
zeti 
célok 

J) Stratégia-
alkotás, civil 
szervezeti 
célkitűzés 

Nincs, vagy ad-hoc 
megformált stratégia – 0 
pont 
Tudatosan megformált, és 
állandóan megújított 
szervezeti stratégia – 4 
pont. 

 
 

0-4 pont 

Önként
esség 

K) Önkéntes 
munka, 
önkéntesek 
hálózata 

Önkéntesek nem kerülnek 
alkalmazásra – 0 pont. 
Ssak alkalmi önkéntes 
munka – 1 pont. 
Rendszerszinten 
alkalmazott önkéntesség – 
3 pont. 

 
 

0-3 pont 

L) Kognitív 
reprezentáció 

Folyamata minimum 
elindult – 1 pont. 

0-1 pont 

M) Szervezeti 
identitással való 
azonosulás 

Folyamata minimum 
elindult – 1 pont. 

0-1 pont 

Civil 
dimen

zió 

Identit
ásképz
és 

N) Stakeholderek 
bevonása 

Minimum törekvés szinten 
megjelenik – 1 pont 

0-1 pont 

 Mindösszesen maximum 36 pont 
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O) Civil 
tevékenység 
folytatásának elve 

Az elv megjelenik a 
működésben – 1 pont. 

0-1 pont Gazdas
ági 
érdekel
tség P) Cafeteria 

rendszer 
működtetése 

Nincs cafeteria elem – 0 
pont. 
Minimum egy cafeteria-
elem megléte – 1 pont. 
Tudatos cafeteria-portfólió 
megléte – 4 pont. 

 
0-4 pont 

Q) Egészségügyi 
ellátás 

Kötelezőn túlmenő 
lehetőségek biztosítása – 2 
pont. 

0-2 pont 

R) Szabadidős 
programok 

Ezen lehetőség megléte – 1 
pont. 

0-1 pont 

Humá
n 

fennta
rtható
ság - 

munk
aerő 

hosszú 
távú 

fennta
rtása 

irányá
ba 

elkötel
ezett 

szerve
zet/vál
lalat 

Humán 
intézke
dések 

S) Hozzáférés 
biztosítása az 
oktatáshoz, 
továbbképzésekhe
z 

Továbbképzési lehetőség 
biztosítása – 3 pont 

0-3 pont 

SZ) For-profit 
vállalkozás 

For-profit vállalkozás a 
nonprofit működés 
finanszírozása érdekében – 
5 pont 

0-5 pont 

U) Közfeladat-
átvállalás 

A szervezet tartósan 
(minimum 1 éve) átvállal 
közfeladatot – 3 pont 

0-3 pont 

Bevéte
lek 
biztosít
ása  

V) 
Adománygyűjtés 

Tudatos adománygyűjtő 
akciók – 1 pont. 

0-1 pont 

Hatéko
ny 
pályáz
ati 
részvét
el 

W) Célorientált 
pályázati 
részvétel, 
megfelelő 
partnerségi 
hálóval 

A szervezet nem vesz részt 
pályázatokon – 0 pont. 
Alkalmankénti részvétel – 
1 pont. 
Tudatos pályázati 
részvétel, fenntartható 
módon – 4 pont. 

 
 

0-4 pont 

G
A

Z
D

A
SÁ

G
I 

T
E

N
G

E
L

Y
 

Gazda
sági 

fennta
rtható

ság 

Minős
égi 
jelenlét 

X) 
Minőségbiztosítás
i rendszerek 
alkalmazása 

Minőségbiztosítási 
rendszer alkalmazása – 2 
pont. 

0-2 pont 
 

 Mindösszesen maximum 24 pont 
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Y) „Zöld 
szervezet” 

Nem alkalmaz ilyen 
eszközöket – 0 pont. 
„Zöld szervezet” egyes 
elemeinek (1-2) 
alkalmazása – 2 pont. 
Kettőnél több eszköz 
alkalmazása – 4 pont. 

 
0-4 pont 

Z) Beruházás a 
környezetért 
 

K
Ö

R
N

Y
E

Z
E

T
I 

T
E

N
G

E
L

Y
 

Körny
ezetéé

rt 
felelős 
szerve
zet/vál
lalat 

 
 
 

Fennta
rtható 
(zöld) 
működ
és 

 

Kisebb beruházások 
elvégzése – 1 pont. 
Más témájú pályázatban, 
vagy vállalásban tett 
erőfeszítés – 4 pont. 
Önálló, jelentős beruházás 
a témában – 6 pont. 

 
0-6 pont 

 

   Mindösszesen maximum 10 pont 

 

   Összességében maximum 70 pont 

 
17. ábra Szervezeti önminősítés javasolt skálája 

 
61-70 pont – fenntarthatóság szempontjából kitűnő szervezet 
50 – 60 pont – jó eredményt felmutató szervezet 
35-49 pont – közepes fenntarthatóságú szervezet 
20-34 pont – fenntarthatóság szempontjából gyenge szervezet 
0-19 pont – fenntarthatóság szempontjából értékelhetetlen szervezet 
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Mellékletek 
 

1. melléklet - A fenntartható fejlődés Albertában 

alkalmazott mutatói79 
 
 

1. Levegőminőség index 
2. Norma alatti levegőminőségnek való kitettség 
3. Savas esőt okozó emissziók 
4. Ózonkárosító anyagok vásárlása 
5. Szén-dioxid és egyéb üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátása 
6. A talajeróziónak és szalinizációnak kitett földek nagysága 
7. Szennyezett földterületek nagysága 
8. Természetvédelmi területek nagysága 
9. Haszonnövényfajták száma 
10. Azon ökorégiók száma, amelyek megfelelő nagyságú 

természetvédelmi területtel rendelkeznek 
11. A rekreációs és kulturális helyek száma és nagysága 
12. A városi parkok és játszóterek aránya 
13. Területnagyságok a jelentősebb földhasználati kategóriák 

szerint 
14. A kitermelt, majd sikeresen visszatelepített erdők aránya 
15. Az egy főre jutó hulladék mennyisége, amely lerakóba 

kerül 
16. A jelentős vizes területek mérete és megoszlása 
17. Felszíni vizek minősége 
18. Tavak vízminősége 

                                                 
79 Idézi: Bodorkós Barbara - Pataki György - Vári Anna: A társadalmi 
fenntarthatóság mérése – Módszertani tanulmány. Környezetállapot értékelés 
program. Munkacsoport tanulmányok 2003-2004. 
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19. Nagyobb folyók állapota 
20. Természetes vízfolyások hossza 
21. Elsődleges, másodlagos és harmadlagos erózió aránya 
22. Egy főre jutó vízfogyasztás 
23. Vízi erőforrások kimerülésének aránya 
24. Veszélyeztetett fajok száma 
25. Megfelelő populáció méretű fajok aránya 
26. Ama fajok aránya, amelyek előfordulásuk miatt kiemelt 

védettséget élveznek a Albertában 
27. Nem-megújuló erőforrások visszanyerésének és 

újrahasználatának hatékonysága 
28. Fosszilis és nem-fosszilis eredetű energiaforrások aránya 
29. Egy főre jutó energiafogyasztás 
30. Foglalkoztatottság mértéke 
31. Átlagos iskolázottsági szint 
32. Középfokú végzettségű foglalkoztatottak aránya 
33. Munkával való megelégedettség 
34. Állami segélyekből élők százaléka 
35. Önkéntesek aránya 
36. Munkába járáshoz használt közlekedési módok aránya 
37. Munkába ingázás átlagos távolsága 
38. Népességnövekedés 
39. Városi és vidéki bűnözés rátája 
40. GDP kutatásra és fejlesztésre költött aránya 
41. Egy főre jutó GDP 
42. Egy főre jutó GDP a természeti tőke értékcsökkenésével 

korrigálva 
43. Másodlagos termelés és üzleti szolgáltatások aránya a 

GDP-ben 
44. Exportált környezeti szolgáltatások, termékek és 

technológiák száma 
45. Egy főre jutó adósság 
46. Természeti erőforrások fölhalmozódott értékcsökkenése 
47. A környezetvédelmi jogszabályok megsértésének aránya 
48. Teljesítmény alapú szabályozás százaléka 
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49. Fenntartható fejlődéssel kompatibilis szabályozás 
százaléka 

50. Közösség percepciója az információhoz hozzájutás 
lehetőségéről 

51. Fenntartható fejlődés iránt elkötelezett szervezetek 
százaléka 

52. Fenntartható fejlődést magában foglaló vezetői munkaköri 
leírások százaléka 

53. Fenntartható fejlődés megértettsége a közvéleményben 
54. Külföldre juttatott segélyek összege 
55. Fenntartható fejlődés megjelenésének gyakorisága a 12 

osztályos iskolai tananyagban 
56. Forgalmazott szennyezési engedélyek piaci értéke 
57. Életciklus költségeit tartalmazó termékek és szolgáltatások 

százaléka 
58. Az újrahasznosítható termékek aránya (amelyeket valóban 

újra is hasznosítanak) 
59. Az újrahasznosításban részt vevő emberek száma 
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2. melléklet - Fenntartható Seattle indikátorok 
 

Mutatócsoportok Mutatók 
Környezet Pisztrángok száma a helyi folyókban 

A régió biodiverzitása 
A jó levegőminőségű napok száma egy évben 
Termőföld veszteség nagysága 
Vizes területek nagysága 

 
  

A „járókelőbarát“ utcák százaléka a városban 
Lakosság és 
erőforrások 

Lakosságszám 

Egy főre jutó vízfogyasztás 
Egy főre jutó szilárd hulladék kibocsátás és 
újrahasznosítás aránya egy év alatt 
A személyautóval megtett utaskilométerek 
száma és a fogyasztott üzemanyag mennyisége 
egy év alatt 
Egy főre jutó megújuló és nem-megújuló 
energia- fogyasztás 
Egy főre jutó földterület nagysága földhasználat 
szerint (lakó-, kereskedelmi, nyílt terület, 
közlekedés, természet közeli terület) 

 

Az államban megtermelt élelmiszer, az export és 
import nagysága 

Gazdaság A 10 legnagyobb foglalkoztatónál 
foglalkoztatottak aránya 
Valódi munkanélküliség (etnikai hovatartozás és 
nem szerint differenciálva) 
A megtakarítások aránya háztartásokra vetítve 
Megújuló és helyi erőforrásokon alapuló 
gazdasági tevékenységek 
Szegénységben élő gyermekek százaléka 
Lakáshoz jutás lehetőségének eltérései 

 

Egy főre jutó egészségügyi kiadások 
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Kultúra és 
társadalom 

A krónikusan kis súllyal született gyermekek 
aránya 
Az általános és középiskolai tanárok etnikai 
sokfélesége 
Általános és középiskolákban a művészeti 
oktatás heti óraszáma 
Iskolai tevékenységekbe bevont szülők 
százaléka 
Fiatalkorú bűnözés aránya 
Közösségi szolgáltatásokban közreműködő 
fiatalok százaléka 
Helyi választásokon szavazók aránya 
Írni-olvasni tudás aránya a felnőtt lakosságban 
Átlagban hány szomszédját tudja nevén nevezni 
egy átlagos állampolgár 
Igazságos elbánás az igazságszolgáltatásban 
A kertészkedő lakosság aránya 
Közkönyvtárak és közösségi házak 
használatának aránya 
Részvétel a művészeti tevékenységekben 
Közösségi szolgáltatásokban közreműködők 
aránya a felnőtt lakosságban 

 

Egyéni jól-lét tudata 
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3. melléklet - Winnipeg életminőség mutatói 
 

Kategória Alkategória Probléma 
Városi 
Környezet 
 

Természeti 
környezet 

Tiszta város 
Vízminőség és ellátás, hozzáférés az 
ivóvízhez 

 Földhasználat  Belvárosi területek 
Kiköltözés a városkörüli területekre 

 Infrastruktúra 
és 
szolgáltatások 

Az infrastruktúra leépülése 
A jól működő infrastruktúra és 
fenntartása 

 Fogyasztás és 
az erőforrások 
megőrzése 

Víz- és energiatakarékosság 
Hulladékok kibocsátásának 
minimalizálása 

A Város 
Gazdasága 

Foglalkoztatás  A munka minősége, értelmes 
foglalkoztatási formák 
Agyelszívás és a képzettek 
elvándorlása 

 Önkormányzati 
pénzügyek 

Pénzügyi menedzsment 
Túlzott függés az ingatlanadóktól 

 Gazdasági 
életképesség 

Az üzleti vállalkozások sokfélesége 
Kisvállalkozásokat támogató 
környezet, a helyi közösség-alapú 
vállalkozások támogatása 

Közösségi 
Vagyon 

Lakhatás  Megfizethető lakások 
A lakásállomány minőségének 
megőrzése 

 Kultúra, 
művészetek és 
szórakozás 

(konkrét témakör nem lett 
meghatározva) 

 Rekreáció és 
szabadidő 

Élő és jól kialakított közösségi 
centrumok 
Hozzáférhető sportolási lehetőségek 

 Kormányzati Egyenlő hozzáférés a 
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szolgáltatások tömegközlekedéshez 
Logikus várostervezés 

 Oktatás  Középiskola utáni oktatási és 
képzési lehetőségek 
Állami oktatás 

 Emberek  Az őslakosok életesélyei 
Kulturális sokféleség 

 Szomszédságok  Informális és formális önkéntes 
munka 
Közösségi és szomszédsági érzés 

Egyéni Jól-lét Biztonság  Személyes és vagyoni biztonság 
Bűnözés és biztonság 

 Méltányosság  Igazságossági mércék 
Alapvető fizikai szükségletek 
kielégítése mindenki számára 

 Oktatás  Oktatás 
Az oktatás minősége 
Hozzáférés az oktatáshoz 

 Gazdagság  Jövedelem 
Megfizethető anyagi kényelem 

 Egészség  Hozzáférés az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz 
Vízminőség és ellátás 

A Közösség 
vezetése és 
büszkeségérz
et 

Vezetés és 
irányítási 
struktúra 

A helyiek részéről elszámoltatható 
irányítási struktúra 
Tiszteletre méltó, megbízható és 
dialógusra épülő irányítási struktúra 

 Arculat és 
identitás 

Jó közösségi arculat 
Identitás 
Megkülönböztető jegy 

 Állampolgárság  Egyéni cselekvőképesség érzete 
Részvétel és összetartozás 
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