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ELŐSZÓ

Önkormányzatunk társadalmi közfelelősség vállalási stratégiáját az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 azonosítószámú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című pályázat keretében, a szervezetfejlesztési in-
tézkedések műszaki-szakmai indikátorához kapcsolódóan készítette el a projekt szakmai vezetője. Az önkéntes-
séghez szervesen illeszkedő téma kiválasztását részben az önkormányzati feladatkörök szükségszerű újraértelme-
zése indokolja: az egymással összefüggő és egymás hatását erősítő gazdasági, környezeti és társadalmi problémák 
kiszélesítik a közjó érdekében tett közösségi szerepvállalás kereteit. A COVID-19 okozta járványhelyzet kihívásai 
tovább erősítik a szektorközi együttműködés létjogosultságát a fenntartható fejlődés érdekében. A társadalmi fe-
lelősség aktualitását mi sem példázza jobban, mint az, hogy a 2001-es „Önkéntesek Nemzetközi Éve” és a 2011-es 
„Önkéntesség Európai Éve” kezdeményezések mintájára Magyarország Kormánya 2021-et az „Önkéntesség Ma-
gyarországi Évének” nyilvánította. 

A társadalmi felelősségvállalás témakörét vizsgáló kutatások a stratégiához kapcsolódó szervezetfejlesztési intéz-
kedések mellett a fokozatosság elvére hívják fel a � gyelmet és arra tesznek javaslatot, hogy először egy terület-
re, illetve néhány szociális problémára koncentráljon a stratégia megalkotója. A későbbiek során, a tapasztalatok 
függvényében, integráltabb, komplex megközelítéssel egészíthető ki az összeállított tartalom. Ezen ajánlás alapján 
az önkormányzat i� úságüggyel kapcsolatos feladataira esett a választás, amelyet egyrészt az EFOP pályázat feladat-
meghatározása, másrészt a stratégia elkészítőjének i� úságszakmai területen szociológusként és tanárként végett 
tapasztalata tett indokolttá. 

A stratégia előkészítési szakaszában került sor a társadalmi felelősségvállalás elméleti hátterének részletes megis-
merésére, valamint a kapcsolódó pályázati konstrukciók feltérképezésére. Tekintettel arra, hogy a közszféra tár-
sadalmi közfelelősségéhez kapcsolódó kutatások alig 20 éves múltra tekintenek vissza (ellentétben a vállalatok a 
CSR tevékenységével) indokolt a stratégiában használt fogalmak kifejtése, valamint a történeti háttér rövid átte-
kintése. Szükséges továbbá a kormányzat ezirányú tevékenységének részletesebb bemutatása. Az iskolai közösségi 
szolgálathoz és az önkéntességhez kapcsolódó jogszabályi háttér, valamint a témakört lefedő kutatások szintén az 
előkészítés részét képezték. 

A stratégia megalkotásakor lényeges szempont volt az, hogy az elkészült dokumentum dinamikus legyen: a sta-
tikus, helyzetet leíró stratégia helyett egy olyan tervezet elkészítése volt a cél, amely képes alkalmazkodni az új 
helyzetek kihívásaihoz és a résztvevők változatos igényeihez. A külső és belső kommunikáció, a többszintű tájé-
koztatás szintén kiemelkedő fontosságú. Minden dolgozónak és a helyi közösség minden társadalmi szereplőjének 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy be tudjanak kapcsolódni az önkormányzat tervezett PSR programjaiba. 

Az önkéntesség iránt elkötelezettek minden bizonnyal pozitív változásként élik meg a formális szerveződéshez 
kapcsolódó strukturális átalakításokat. Nem elvárható azonban, hogy mindenki azonosulni tudjon a közösségi 
szerepvállalás eszméjével. Lesznek akik elutasítják és többletfeladatként értelmezik a társadalmi felelősségvállalás 
szervezeti integrálását. A szolidaritás és a társadalmi esélyegyenlőség iránti elkötelezettség nem egyforma értéket 
képvisel a közösség tagjaiban. Az egyetlen, elvárható kérés kizárólag az lehet, hogy félretéve az önkéntességhez 
kapcsolódó esetleges sztereotípiákat, próbáljunk meg nyitottak lenni az új szemlélet irányában. Napjainkban a 
szolidaritást nem feladatként, hanem lehetőségként értelmezzük, amely mint a látni fogjuk, kiemelkedő jelentősé-
gő a � atalok jövője, esetleges pályaorientációja szempontjából. 
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 I. ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS

I.1 A társadalmi közfelelősség fogalma

Korunk társadalmi és gazdasági krízisei, a jövő bizonytalanságai az államot és a kormányzatot rendkívüli fel-
adatokkal szembesítik világszerte. A társadalmi felelősségvállalás és szerepvállalás kérdése egyre inkább előtérbe 
kerül, felelős szervezetként a társadalom egyetlen intézményi szegmense, így a közigazgatás, a közszolgáltatás 
intézményrendszere sem hagyhatja � gyelmen kívül működésének társadalmi, gazdasági, környezeti hatásait. A  
társadalmilag felelős működés megkívánja az aktívabb társadalmi, közösségi szerepvállalást, a szűkebb-tágabb 
környezet, közösség sorsának, jelenének, jövőjének alakításában való felelős részvételt. 

A társadalmi felelősségvállalás azt jelenti, hogy az alapfeladatok ellátásán túl � gyelmet kell fordítani a társadalmi és 
környezeti fenntarthatósági szempontokra is. Egy szervezet azonban teljes és kizárólagos felelősséggel csak olyan 
cél és feladat teljesítését vállalhatja önállóan, amelynek megoldásához minden eszköz és feltétel a rendelkezésére 
áll. Ennek hiányába az adott intézmény csak hozzáadott értékkel tud hozzájárulni a probléma felszámolásához. A 
társadalmi felelősségvállalási területek és tevékenységek jellemzően ilyenek, hiszen olyan társadalmi problémákra 
koncentrálnak, amelyek megoldására a társadalom több szegmensének az összefogása szükséges, olyan szektor-
közi együttműködés, amelyben a fenntartható gazdasági-társadalmi fejlődés iránti elkötelezettség, mind egyéni, 
mind intézményi szinten megjelenik. 

A társadalmi közfelelősség vállalás (Public Social Responsibility – PSR) fogalmán a közszféra intézményeinek a 
jogszabályok által előírt kötelezettségeken túli önkéntes elköteleződését értjük a közérdek, a közjó érvényre jutta-
tása mellett. A közigazgatási és közszolgáltató szervezetek többletvállalása döntően a működésükkel összefüggő 
vagy esetenként attól független, jellemzően kritikus társadalmi, közösségi szükségletek és problémák megoldása 
érdekében történik (Társadalmi közfelelősség alapjai, 2019). A társadalmi közfelelősség vállalás olyan erkölcsi, eti-
kai kérdés, amely beépülve az érintett szervezetek működési struktúrájába lehetőséget ad az intézmény működé-
sének kiterjesztésére a társadalmat szélesebb körben érintő területekre, valamint di� erenciáltabb és érzékenyebb 
beavatkozások kezdeményezésére. 

I.2. Az önkormányzat közfelelősség vállalása

A társadalmi felelősségvállalás fentiek szerinti értelmezése az önkormányzat vonatkozásában azért nehéz, mert a 
közszféra feladatrendszerét – mint kötelességet – leginkább a jogszabályok adta keret határozza meg. A közszfé-
rában dolgozók munkájukkal a közjót szolgálják, közszolgáltatást végeznek, azaz eleve egyfajta társadalmi köz-
felelősséggel bírnak, ezért a rájuk vonatkozó erkölcsi normák, etikai elvárások nagy részben megegyeznek a PSR 
tevékenységet végzők hozzáállásával. A jogszabályi kötelezettségeken túl, az úgynevezett önként vállalt feladatok 
mindegyike besorolható a társadalmi felelősségvállalás kategóriába. A hatósági ügyintézési tevékenységhez kap-
csolódó tipikus többletvállalás például az ügyintézéshez való hozzáférés elősegítése hátrányos helyzetű célcsopor-
tok számára, az élethelyzet komplex kezelése, amelyben az adott hatósági aktus az egyik elem csupán ügyintézés 
komfortját javító kapcsolódó szolgáltatások, mint például gyereksarok, gyermekmegőrző mellett. 

A közjó és a közérdek szolgálatának magától értetődő velejárója a közfelelősség, azonban az nem foglalja magában 
a társadalmi felelősséget is. Ezért szükséges a társadalmi közfelelősség értelmezése és közigazgatási funkcióként 
való megjelenítése. A PSR tehát a közszféra intézményeinek sajátos tevékenységi területéhez kapcsolódik. Ebből 
a felelősségből akkor lesz társadalmi közfelelősség, ha a szervezet a kötelezően előírt feladatain túl a rendeltetési 
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körében, vagy esetenként azon is túl végez olyan tevékenységeket, amelyekkel fontos társadalmi szükségletek ki-
elégítéséhez, vagy éppen a problémák megoldásához járul hozzá (Jakab, Ráczi, 2019).

I.3. A társadalmi közfelelősség társadalmi beágyazottsága

A társadalmi közfelelősségi stratégia megalkotására egyrészt azért van szükség, mert általa tudatossá, nyilvánossá 
válik az adott intézmény a PSR tevékenysége, amelyhez a belső és a  külső partnerek igazodni, kapcsolódni tudnak, 
ezáltal mérhetővé válik a szervezet társadalmi teljesítménye. Másrészt a PSR országos, ágazati, területi vagy tele-
pülési szinten alkalmas az üzleti és civil szféra, valamint az egyes egyének és családok megszólítására, bevonására 
a társadalmi kérdések közös megoldásába.

A társadalmi közfelelősség társadalmi beágyazottságát szemlélteti a következő ábra. Mind az elméleti feldolgozá-
sához, mind pedig a gyakorlatban történő adaptálásához nélkülözhetetlen a  kapcsolódó fogalmak kifejtése.  

Forrás: Társadalmi közfelelősség alapjai. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019.

A kiterjesztett PSR képen látható víziójában a civil közösségekre is jellemző, és az egész közszférát felölelő társa-
dalmi felelősség összehangoltan együttműködik a vállalati CSR-ral és az egyéni ISR tevékenységekkel.

I. 4.  Egyéni felelősségvállalás

Az egyéni preferenciákat bemutató ISR (Individual Social Responsibility) a szervezet tagjainak személyes társa-
dalmi felelősségvállalását jeleníti meg. A szervezet és tagjai társadalmi felelősségvállalása kizárólag együtt értel-
mezhető fogalmak, hiszen az önként vállalt feladatok teljesítéséhez az egyéneknek a szervezet ezirányú céljaival 
történő elköteleződése elengedhetetlen. A stratégia megalkotásának egyik lényegi eleme éppen ebben a folyamat-
ban rejlik: megismerjük a szervezetünk potenciális erőforrásait a közjó előmozdítására tett egyéni preferenciák 
formájában. A stratégia megalkotása során használt kérdőív ezt a célt szolgálja: összekapcsolásra kerül a dolgozók 
személyes felelősségvállalása és a szervezet társadalmi felelősségvállalásának lehetséges célrendszere. A személyes 
társadalmi felelősségvállalás az egyénnek azt a magatartását jelenti, amit a mindennapi élete során tanúsít a tár-
sadalom tagjaként, melyek során döntéseit úgy alakítja, hogy azokkal hozzájáruljon a társadalmi, környezeti és 
gazdasági fenntarthatósághoz. Az önkéntes akciókban ( adományozás, hulladékgyűjtés) való részvétel klasszikus 
példája ennek a jelenségnek. 
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I.5. Vállalati közfelelősség vállalás

A Corporate Social Responsibility (CSR) azt jelenti, hogy a vállalkozás a működésében a termelésen, illetve szol-
gáltatáson, a megtérülésen és a haszonszerzésen, valamint a kapcsolódó jogi előírásokon túl � gyelembe veszi az 
üzletvitel minden érintettjének (munkavállalók, beszállítók stb.) és a társadalom egészének érdekeit, beleértve a 
környezet fenntartását is. A vállalati társadalmi felelősségvállalást annak felismerése vezérli, hogy a szervezet nem 
elszigetelten működik, hanem részét képezi a szűkebb és tágabb környezetnek, a társadalomnak. 

A társadalmi felelősségvállalás elsőként a gazdasági szektorban jelent meg az 1950-es években. Howard R. Bowen 
„Az üzletemberek társadalmi felelőssége” című, könyvében arra a megállapításra jutott, hogy a nagyvállalatok a 
hatalom központjai, így tevékenységükkel jelentős hatást gyakorolnak az állampolgárok életére, valamint feltette a 
kérdést, hogy vajon az üzletemberektől milyen, a társadalom felé irányuló felelősség felvállalása lenne észszerűen 
elvárható? Ezt követően a CSR folyamatosan fejlődött az önkéntes felelősségvállalás, főként „puha jogi eszközök-
kel” történő szabályozása mentén. 

Az 1980-as évek közepén azonban az ENSZ arra a megállapításra jutott, hogy a növekvő környezeti és társadalmi 
terhelés egyre nagyobb veszéllyel fenyegeti a bolygót és az emberiséget, melyek megakadályozásához erőteljesebb 
beavatkozás kezdeményezése szükséges. 1983-ban létrehozta a Környezet és Fejlődés Világbizottságot (World 
Commission on Environment and Development), ismertebb nevén a Brundtland Bizottságot. A bizottság 1984 és 
1987 közötti működése során a világméretű környezeti és társadalmi problémákra a fenntartható fejlődést vélte 
egyetlen lehetséges megoldásnak, amely oly módon elégíti ki a jelen generáció szükségleteit, hogy közben nem 
veszélyezteti a jövő generációk szükségletei kielégítésének esélyét. A bizottság munkájában három területen (ter-
mészeti-környezeti, gazdasági és társadalmi) végzett komplex vizsgálatot, ezeket nevezzük a fenntartható fejlődés 
három pillérének. A jelentés eredményei fokozatosan eljutottak a vállalatokhoz is, ennek következtében formálták, 
alakították is azok szemléletmódját.

Az 1990-es és a 2000-es években a társadalmi és környezeti problémák erősödése további intézkedésék megtételét 
tették indokolttá. Megfogalmazódott a globális társadalmi felelősségvállalási (GSR) elmélete, melynek lényege, 
hogy az egész társadalomra kiterjedő problémák megoldására, és a különböző lehetőségek kiaknázása érdekében 
a vállalati, a közületi, a civil és a személyes társadalmi felelősségvállalás összekapcsolódására és sokoldalú együtt-
működésére van szükség. 

I.6. CSR és PSR – kapcsolódási pontok

A vállalatok CSR politikájának, majd az annak mentén kibontakozó közszféra PSR tevékenységének egyik leg-
fontosabb, önmagán túlmutató jelentősége abban rejlik, hogy határozottan rákérdez arra, hogy a 21. század 
globalizált világában hogyan alakul az állam, a civil társadalom és az üzleti szféra háromszögének „klasszikus” 
felelősség-megosztása. Ahogyan Dr. habil Kun Attila egyetemi docens kifejti a „Társadalmi felelősségvállalás: kö-
telezettség vagy önkéntesség? A társadalmi felelősség kérdése és a jogi megfelelés kultúrája” című értekezésében 
(Kun, 2014) a CSR előmozdításának kormányzati érdeke alapvetően abban áll, hogy, a közpolitika igyekszik mind 
jobban bevonni a vállalati szférát az olyan alapvető közpolitikai célok realizálásába, mint például a fenntartható 
fejlődés szorgalmazása. A közpolitika ennek jegyében olyan új szabályozási módszerek kidolgozására kényszerül 
és törekszik, amelyek nem elsősorban a hagyományos jogi kényszerítő és szankcionáló erővel avatkoznak be a pia-
ci folyamatokba, hanem inkább indirekt módon orientálják és terelgetik a vállalati szféra önszabályozási hajlamait 
annak érdekében, hogy azok a közpolitika által determinált közcélok irányába hassanak. Az állam és helyi szinten 
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az önkormányzatok célja, a CSR-tudatos vállalati magatartás ösztönzése, támogatása, elismerése, népszerűsí-
tése, koordinálására. A direkt beavatkozó mechanizmus helyett katalizátora az önkéntes CSR programoknak; 
motiváló, tudatformáló, érzékenyítő szereppel.
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II. A JÓ KORMÁNYZÁST MEGALAPOZÓ KÖZSZOLGÁLAT
-FEJLESZTÉS

II.1. Pályázati illeszkedés

A társadalmi közfelelősség vizsgálatát tűzte ki a célul a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, 
„A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című kiemelt projekt, melynek stratégiai célja egy olyan 
átfogó közszolgálat fejlesztési folyamat megvalósítása, amely megalapozza a jó kormányzás és a szolgáltató szem-
léletű közigazgatás elérését a szervezeti kultúra átalakításával, korszerű ismeretek és szervezési gyakorlatok széles 
körben történő terjesztésével. A projekt folyamán olyan kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása történik, 
amely a jó állami működés és kormányzás alapjául, hátteréül és eszközéül szolgáló ismeretanyagok és módsze-
rek kialakítását teszik lehetővé, amely hatására növekszik az állami szolgáltatások versenyképessége, ezáltal végső 
soron nő a lakosság elégedettsége. A fenti célokat Magyarország Kormánya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
együttműködésével tervezte megvalósítani. A projekt 2016. április hó 01-től 2020. szeptember hó 30-ig tartott, 
támogatási keretösszege: 11, 80 milliárd Ft. 

A fenti pályázati konstrukció keretében készítette el a Ludovika Kutatócsoport, Gáspár Mátyás, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem címzetes docense és Dr. Budai Balázs Benjamin PhD tanszékvezető, habilitált egyetemi docens 
vezetésével a „Társadalmi közfelelősség alapjai” című módszertani útmutatót, amely körülhatárolva a társadalmi 
közösségi felelősségvállalás témáját, elméleti alapot nyújtott önkormányzatunk PSR stratégiájának gyakorlati ki-
dolgozásához és tudatos felépítéséhez. 

II.2. PSR tipológia

Az útmutató az alábbi tipológiát használja az egyes PSR tevékenységek elkülönítésére, melyek segítségével köze-
lebbi képet kapunk a szervezetünk által eddig végzett és a jövőben vállalni kívánt társadalmi felelősségvállaláshoz 
kapcsolódó feladatok beazonosításáról:

1.  A nem tudatos, vagy ösztönös PSR tevékenységről akkor beszélünk, ha a közigazgatásban dolgozók a kö-
telező feladatrendszer ellátásában szabadabban határozhatják meg, hogy azt milyen minőségben látják el. Ez a 
„látens”, nem tudatos PSR működés, amely kiváló alapul szolgál egy később kibontakozó társadalmi felelősségvál-
lalási követelményrendszernek. 
2.  A partnerségi PSR esetében a közigazgatás szervezetei és azok tagjai különböző megfontolásokból partner-
ként kapcsolódnak az üzleti és civil szféra CSR tevékenységeihez, amelyekben általában maguk a programgazdák 
keresik a kooperáció lehetőségét a közszféra szereplőivel. 
3.  A motiváló PSR-nak nevezzük, ha a közigazgatás – a központi, területi és helyi kormányzatok, egyes intéz-
mények – útmutatást adnak arra nézve, hogy az üzleti szféra mit tekintsen a CSR működésre számára fontosnak, 
illetve a közjó szolgálata szempontjából mi legyen a hasznos és fontos önként vállalt feladat. Ebben az esetben az 
ösztönző mechanizmusoknak jut főszerep. 
4.  A kiterjesztő PSR olyan koordináló és intézményesített vízió, amely ötvözi a CSR és PSR tevékenységeket, 
azáltal, hogy tudatosan vonja be a társadalom minél szélesebb rétegeit a közjó érdekében. Ezt a szélesen értelme-
zett társadalmi felelősségvállalási tevékenységet GSR-nek, globális társadalmi felelősségvállalásnak nevezzük.
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II.3. PSR szűrők

Az ún. PSR szűrők használatával lehetőség nyílik arra, hogy egy közintézmény tisztázza, mit tekint az általa elvég-
zett és a törvények által adott felhatalmazásból fakadó közfelelősségen túlmenő társadalmi felelősségvállalásnak. 
Egyes „szűrők” által jelzett kritériumok minden PSR tevékenységekre igazak, míg mások csak jellemzőek rájuk. (A 
PSR szűrők részletes magyarázatát a 4. számú melléklet tartalmazza). 

A Többletvállalás során a törvények, egyéb jogszabályok által előírt kötelező feladatokat meghaladva, az intéz-
mény feladatrendszerét törvényes módon kiegészíti olyan feladatokkal, amelyek elhagyása jogilag nem számon 
kérhető, nem szankcionálható. Az Önkéntesség a szervezet és tagjainak saját belátása, szabad elhatározása alapján 
valósul meg. Jogszabályi rendelkezés által nem kényszerített, de működési mozgástere által megengedett, az alap-
feladat ellátását nem sértő, a szervezet sikerességét fokozó feladat. Kiteljesítésről beszélünk akkor, amikor  jog-
szabály írja elő a feladatot, de annak teljesítési szintjét a szervezet a jogszabályi elvárásnál magasabb színvonalon  
végzi, vagy szélesebb célközönségre – Kiterjesztés - vonatkozóan látja el. A Legitimitás, a Jóhiszeműség és az 
Átláthatóság minden PSR tevékenységének kötelező tartalmi eleme, amely azt jelenti, hogy a tevékenység végzését 
illetően széleskörű közösségi, társadalmi konszenzus van. 

A tevékenységet nem motiválhatja semmiféle rejtett, a deklarált céltól független szándék, jogtalan előny meg-
szerzése, konkurens, verseny-, illetve vetélytárs tisztességtelen eszközökkel történő háttérbe szorítása, érdekeinek 
megsértése. Klasszikus példája a cégek reklámként használt, burkolt CSR tevékenysége. PSR (és CSR) tevékenysé-
gek lényegi sajátossága, hogy azokról teljes áttekintést kap a nyilvánosság, ami a szervezet megítélése szempontjá-
ból is fontos. A Szinergiák keresése központi eleme minden CSR PSR tevékenységnek, hiszen a fentiekben elem-
zett fogalmi dimenzió mentén a PSR tevékenységek jellemzően olyan célt szolgálnak, amelyet a szervezet önmaga, 
egyedül nem tud megoldani, így a partneri együttműködés, a szinergiák tudatos keresése elengedhetetlen feltétele 
a megvalósításnak. 

III. A TÁRSADALMI KÖZFELELŐSSÉG INTÉZMÉNYESÜLÉSE

III.1. Szervezetfejlesztés 

A társadalmi közfelelősség intézményesülési folyamata kapcsán az önkormányzatiság újraértelmezése azt jelen-
ti, hogy a nagyobb mértékben hivatali, adminisztratív, bürokratikus szellemiségű tevékenységet fokozatosan fel 
kell váltania egy nyitott, partnerségre építő, kiterjedt, elvi alapon átgondolt, stratégiailag megtervezett önkéntes 
feladatrendszert ellátó, külső erőforrásokat jelentősen nagyobb mértékben koordináló működésnek. Az új önkor-
mányzati szerepkör eredményesen és hatékonyan csak társadalmi közfelelősséggel tölthető be, jelentősen kiter-
jesztve általa az önként vállalt feladatok körét.

A „Társadalmi felelősségvállalás modell- innovatív megközelítés a közszféra működésének eredményesebbé tétele 
érdekében (Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental 
Operations and Outcomes című projekt 6 ország összefogásával indult, melyben Magyarországot a Tempus Köz-
alapítvány képviselte. A program célja a közszféra társadalmi felelősségvállalásának növelését célzó modell és az 
azt támogató módszertani eszközök kidolgozása. A résztvevők a CSR közszférára történő kiterjesztését javasolják, 
valamint szorgalmazzák az üzleti, a civil és a közszféra tudáscseréjét.
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Ennek a transzformációnak határozza meg elveit és módszereit a fenti tanulmány, amely alapján a stratégiaalkotás 
legfontosabb célja az, hogy a társadalmi felelősségvállalás szemlélete áthassa a szervezet működését. Ahhoz, hogy 
a PSR beépüljön az intézményes működés állandó feladatrendszerébe, szervezetfejlesztés végrehajtása szükséges, 
tekintettel arra, hogy a PSR funkció megvalósításához szervezési, koordinációs feladatok és felelősségek szervezeti 
telepítésére van szükség. 

III.2. Belső PSR

A külső PSR tevékenységek a szervezeten kívülre irányulnak, a közösség, illetve más intézmények irányába. A 
társadalmi felelősségvállalás tevékenysége önként vállalt feladatot jelent mind a vállalatok, mind pedig a közszféra 
szereplői számára. A vállalatok CSR tevékenységét sokkal egyszerűbb elkülöníteni az alaptevékenységtől. Fontos 
ugyanakkor annak hangsúlyozása, hogy a CSR aktivitás bár a társadalom érdekében végzett tevékenység, mégsem 
önérdek nélküli, nem teljes mértékben önzetlen tevékenység; a vállalatok olyan tevékenységeket fognak folytatni, 
melyek valamilyen formában számukra is előnnyel, haszonnal járnak. A közszféra esetében szintén olyan tevé-
kenységek önként vállalása fogalmazódhat meg, ami beleillik az alapműködés strukturális mechanizmusába.

III.2.1. Önkormányzatunk esélyegyenlőségi terve

A belső PSR a szervezeten belüli intézkedések megtételére irányul, a munkavállalók érdekében végzett tevékeny-
ségek tartozhatnak ide: oktatás, fenntarthatóság, támogatás, környezetvédelem, kommunikáció, ismeretterjesztés. 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán erőforrások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című pályázat 
keretében a Hivatal szervezetfejlesztési programjához kapcsolódóan került elkészítésre a Jászberényi Polgármes-
teri Hivatal Esélyegyenlőségi Terve a 2021. január hó 1. napjától 2023. december hó 31. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan.

A szervezetfejlesztési program elsődleges célja az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség beavatkozási területe-
inek és a kapcsolódó módszertani eszközeinek meghatározása, egyedi fejlesztése az egységes elvek és módszerek 
mentén történő, fenntartható, folyamatos működés-fejlesztés megvalósulása érdekében. A Jászberényi Polgármes-
teri Hivatalnak feltett szándéka, hogy a társadalmi felelősségének tudatában felelős munkáltatói magatartást gya-
koroljon és közvetítsen munkavállalói felé. Ennek érdekében határozta meg azokat a PSR elveket, amelyeknek a 
lehetséges diszkriminációs helyzetek megelőzése, illetve a befogadó, sokszínű munkahely kialakítása érdekében 
meg kíván felelni. A terv további célja az érintett, különös tekintettel a hátrányos helyzetű dolgozói csoportok 
felmérése, ezáltal a valós helyzetük feltárása, foglalkoztatási pozíciójuk � gyelemmel kísérése és javítása az esély-
egyenlőségi célok intézményen belüli megvalósulása érdekében. 

A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Terve a stratégia az 1. számú mellékletében található. 

A külső PSR tevékenységek a szervezeten kívülre irányulnak, a közösség, illetve más intézmények irányába. A 
társadalmi felelősségvállalás tevékenysége önként vállalt feladatot jelent mind a vállalatok, mind pedig a közszféra 
szereplői számára. A vállalatok CSR tevékenységét sokkal egyszerűbb elkülöníteni az alaptevékenységtől. Fontos 
ugyanakkor annak hangsúlyozása, hogy a CSR aktivitás bár a társadalom érdekében végzett tevékenység, mégsem 
önérdek nélküli, nem teljes mértékben önzetlen tevékenység; a vállalatok olyan tevékenységeket fognak folytatni, 
melyek valamilyen formában számukra is előnnyel, haszonnal járnak. A közszféra esetében szintén olyan tevé-
kenységek önként vállalása fogalmazódhat meg, ami beleillik az alapműködés strukturális mechanizmusába. Jelen 
stratégia cselekvési tervében kerülnek kifejtésre a szervezetfejlesztési intézkedéshez kapcsolódó önkéntes szerep-
vállalás megjelenésének színterei.
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III.2.2. Dolgozói attitűdvizsgálat 

A munkavállalók felelősségvállalása az ISR tevékenységek és az egyéni preferenciák felmérését jelenti, amely ösz-
szekapcsolja az egyéni és a szervezeti önkéntesség egyes dimenzióit. Az önkormányzatunk önkéntességgel kapcso-
latos attitűdvizsgálatának középpontjában annak feltérképezése állt, hogy az egyéni preferenciákat hogyan lehet 
összeegyeztetni a szervezet célrendszerével. Az ISR egyéni szerepvállalás és a PSR önkormányzati közfelelősség 
vállalás egymást erősítő folyamatnak kell lenni, hiszen elkötelezett dolgozók nélkül nem tud az önkormányzat 
szervezetként kiállni egy közösséget érintő szolidaritási cél elérésére. Ugyanakkor az egyének is akkor tudnak 
igazán hatékonyan működni, ha az önkormányzat megteremti azokat a lehetőségeket, amelyekben az önkéntes 
tevékenységet szívesen vállaló dolgozók kezdeményezhetnek programokat. 
Önkormányzatunk 89 dolgozója kapta meg elektronikus üzenetben az önkéntességgel kapcsolatos kérdőívet, 
amelyből összesen 50 válasz érkezett vissza. A stratégia elméleti részében kifejtése kerül, hogy az önkéntesség 
témája rendkívül megosztó, amely egyértelműen tapasztalható volt a kollégákkal történt előzetes megbeszélések 
során. Az alacsony aktivitás az előzetes várakozásoknak megfelelően történt. Azok a dolgozók azonban, akik kitöl-
tötték a kérdőívet nyitottak voltak az önkéntességre és az önkormányzat szerepvállalására. A témához kapcsolódó 
előítéletek enyhítésére kulcsfontosságú az önkéntességgel kapcsolatos ismeretek terjesztése és a modern kori ön-
kéntességhez kapcsolódó előnyök hangsúlyozása. 

A kérdőív a Nemzeti Önkéntes Stratégia fogalmát használta az önkéntes tevékenység leírására. A beérkezett vála-
szok alapján mindössze 8 % azoknak az aránya, akik nem végeztek életük során önkéntes tevékenységet, ugyan-
akkor csak 10 % azoknak az aránya, akik havonta önkénteskednek. A legtöbb válaszadó csak néhány alkalommal 
végzett élete során önkéntes tevékenységet, 22% évente egyszer önkénteskedik. A stratégia felülvizsgálatakor min-
denképpen szükséges annak vizsgálata, hogy a bevezetésre kerülő, az önkéntesség előmozdítását célzó intézkedé-
sek mennyiben mozdítják elő a hivatal dolgozóinak aktivitását. 

A válaszok egyértelműen mutatják a hagyományos önkéntesség dominanciáját a modern kori szolidaritási te-
vékenységekkel szemben. A szabadidő hasznos eltöltése, tapasztalatszerzés, új emberek megismerése, személyes 
kihívás keresése, ritkán motiválja a hivatal dolgozóit. Az esetek többségében valamilyen közügy érdekében való 
összefogás miatt, a környezet védelme és a másokért való együttérzés hagyományos karitatív értéke miatt vállal-
koznak az önkéntességre. 

A válaszadók 38%-a gondolja úgy, hogy Jászberény lakosságának hozzáállása az önkéntes tevékenységekhez in-
kább elfogadó, 32 % szerint semleges. 6% vélekedik úgy, hogy inkább elutasító, míg 20 % nem tudta eldönteni a 
helyi közösség önkéntességgel kapcsolatos véleményét. A bizonytalanság tovább erősíti a szolidaritáshoz kapcso-
lódó lehetőségek újraértelmezésének létjogosultságát.

A beérkezett válaszok alapján a dolgozók 64 %-a vélekedik úgy, hogy az önkormányzat számos olyan tevékeny-
séget végez, amely a közjó előmozdítására irányul, míg 30% szerint csak ritkán indít önkéntes programot. A vá-
laszadók 48 %-a szerint a segítő szándékú többletteljesítés részben tudatos, főként a közszolgálati etikából levezet-
hető szerepvállalás Az önkormányzatnak a közjó előmozdítása érdekében tett erőfeszítése elválaszthatatlan részét 
képezi a közszolgálati etika fogalmának. A dolgozók 70 %-a vélekedett úgy, hogy az önkormányzatnak támogató 
környezetet kell biztosítania az önkéntes programok megvalósításához, 28 % szerint saját önkéntes programokat 
is kell szerveznie.

A kérdőívet kitöltő dolgozók 54%-a nyilatkozott úgy, hogy amennyiben lenne lehetőség önkéntes programokra 
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a munkahelyen,  részt venne bennük, 42% pedig a későbbiekben elképzelhetőnek tartja a részvételt. A dolgozók 
46%-a szívesen venne részt az önkormányzat önkéntes szerepvállalásával kapcsolatos programok kidolgozásában, 
44% pedig részt venne a már kidolgozott programokban. A válaszadók 10%-a nyilatkozott úgy, hogy nem vállalna 
szerepet az önkéntes programokban.
A kérdőív tanulsága, hogy az önkéntes programok elindításakor teret kell adni az alulról jövő kezdeményezé-
séknek, lehetőséget kell biztosítani az ötletelésre, a szerepek spontán szétosztására. Lesznek dolgozók, aki látva 
az önkormányzat szerepvállalását az önkéntesség témája iránt, új lehetőségként élik meg a szerkezeti átalakulást, 
jelentős hozzáadott érékekkel járulva hozzá a működéshez.

A kérdőív részletes kiértékelését a 2. számú melléklet tartalmazza.
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IV. KORMÁNYZATI PSR

A Kormányzati CSR cselevési terv előzményeként értelmezhető a munkáltatók társadalmi felelősségének erősíté-
séről és az ezt ösztönző intézkedésekről szóló 1025/2006. (III. 23.) Kormányhatározat. A dokumentum egy politi-
kai szándéknyilatkozat, amelyben a kormány kifejezésre juttatta, hogy a haladás és az innováció olyan új elemének 
tekinti a munkáltatók önkéntes társadalmi felelősségvállalását, amely a társadalmi partnerek párbeszédére alapoz-
va a gazdálkodásba integrálja a fenntartható fejlődés, a társadalmi összetartozás és a környezetért viselt felelősség 
szempontjait. A CSR kifejezést a rendelkezés a „munkáltatók társadalmi felelősségvállalásaként” használta ma-
gyarul, az inkább szokásos „vállalatok társadalmi felelőssége” helyett, amely kiszélesítette az intézkedéssel érintett 
címzetti kört, így az irányadóvá vált a kormányzati szervekre, önkormányzatokra, közintézményekre is.

A Kormányhatározat kijelölte azokat a főbb területeket (és hozzá a releváns felelős kormányzati szerveket), ahol 
szerepet szánt a CSR-nak:

- a gazdaság versenyképessége,
-  a társadalmi összetartozás, 
- a munkahelyi és a családi kötelezettségek összhangja, 
- a vállalati esélyegyenlőségi tervek elkészítése, 
- az akadálymentesítés kérdése (különösen a munkahelyeken), 
- a nők és a kisebbségek reklámokban és hirdetésekben történő előítéletektől és sztereotípiáktól mentes ábrázolása. 

A határozat előirányozta, hogy dolgozzák ki egyrészt azokat az eszközöket, amelyekkel a munkáltatók felelősség-
vállalását elismerik, másrészt azokat az ismérveket (sztenderdeket, indikátorokat), amelyek a társadalmilag felelős 
munkáltatói magatartást megjelenítik. 

„A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011-2014)” című Európai Bi-
zottsági Közlemény felkérte a tagállamokat, hogy az Európa 2020 stratégia támogatására fejlesszék ki vagy tegyék 
napra késszé a vállalati társadalmi felelősségvállalás támogatását célzó saját terveiket vagy a kiemelt intézkedések 
nemzeti jegyzékét. Ez követően alkotta meg a Kormány a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos 
prioritásokról és Cselekvési tervről szóló 1201/2015. (IV.9.) Korm. határozatát. A Cselekvési Terv elfogadásával a 
Kormány kijelölte azokat a prioritási területeket, amelyek vonatkozásában konkrét intézkedésekkel is elő kívánja 
segíteni, hogy a vállalkozások nagyobb felelősséget vállaljanak Magyarország gazdasági, társadalmi, környezeti 
fejlődésében (Társadalmi közfelelősség alapjai, 2019).

A CSR napjainkra versenyképességi tényezővé vált a gazdaságban: növeli az adott cég értékét mind a belső, mind 
pedig a külső partnerek, munkatársak felé. A CSR analógiájára fogalmazódik meg a PSR kormányzati de� ní-
ciója: az állami szervek, az önkormányzatok magukra nézve felelősségvállalási gyakorlatokat, intézkedéseket 
fogalmaznak meg, amelyek mentén igyekeznek mind befelé, saját munkavállalóik irányában, mind pedig 
kifelé jobb partnerként megjelenni. 

Magyarországon a CSR tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása korábban a Nemzetgazdasági Minisztéri-
umhoz, jelenleg a Pénzügyminisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságához tartozik.  Töl-
gyes Gabriella CSR koordinátor feladata a különböző tárcák szakmai javaslatainak összehangolása és az érintettek-
kel történő párbeszéd megszervezése.
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IV.1. Első cselekvési terv

A CSR-PSR tevékenységek mentén az első cselekvési terv 2015-ben készült, amely a gazdaságfejlesztést, a mun-
kaügyet és az esélyegyenlőséget, valamint a környezetvédelem témáját emelte a vertikális prioritások közé. Mind-
három vertikális prioritási területen kijelöltek egy-egy kiemelt intézkedést, amelyre kormányzati támogatást is 
koncentráltak:

I.  A gazdaságfejlesztés prioritási terület kiemelt intézkedése: a helyi gazdaságfejlesztés elősegítése, a klímabarát 
települési program ösztönzése és a szociális gazdaság kiterjesztése. 
II.  A munkaügy és esélyegyenlőség prioritási terület kiemelt intézkedése: a hátrányos helyzetű, valamint a mun-
kaerőpiacról kiszorult csoportok foglalkoztatásának elősegítése.
III. A környezetvédelem prioritási terület kiemelt intézkedése: a vállalati erőforrás takarékosság és hatékonyság, 
valamint a gazdaság zöldítésének ösztönzése és állami példamutatás.

IV.2. Második cselekvési terv

A második cselekvési terv (2018) megalkotása előtt az Inspira Research K� . kérdőíves felmérést végzett arról, hogy 
a Magyarországon működő cégek miként látják a kormányzat CSR tevékenységben játszott szerepét. Felvetődött 
az igény arra vonatkozóan, hogy a kimagasló CSR tevékenységet folytató vállalatok anyagi ösztönzésben részesül-
jenek. A kormány egyértelmű álláspontja a kérdésben az, hogy az alapvetően önkéntes szerepvállaláshoz köthető 
tevékenységet nem lenne célravezető pénzügyi támogatásban részesíteni, azonban a pályázatok elbírálásánál CSR 
és PSR stratégia megléte előnyt jelent a jövőben, amelyet többletpontokkal értékelnek. 

Részben az első cselekvési terv tapasztalataira, részben pedig a fenti kutatás eredményeit alapul véve született meg 
a második cselekvési terv 2018-ban, amely a 2017-2019 közötti időszakra állapít meg feladatokat az esélyegyen-
lőség és a fenntarthatóság mentén. A terv kiemelt célcsoportjai a pályakezdő, képzetlen � atalok, a kisgyermekes 
szülők, a megváltozott munkaképességű személyek és az 55 év feletti munkavállalók és álláskeresők.

A kormányzat részéről a cselekvési tervben megszólításra kerülnek az önkormányzatok, hogy készítsék el 
saját PSR stratégiájukat tekintettel arra, hogy kiemelkedő szerepük van a gazdaság és a civil szféra társadalmi 
felelősségvállalásának koordinációjában és a szektorközi együttműködés előmozdításában. A PSR stratégia 
megalkotása az önkormányzatok részéről magába foglalja az üzleti és a civil szféra motiválását a társadalmi 
felelősségvállalásra, valamint olyan helyzetek, lehetőségek és feltételek megteremtését jelenti helyi szinten, 
amelyek kedveznek a civil és üzleti szféra CSR tevékenységeinek. Ezen feladat előmozdítására az EFOP és a 
GINOP pályázatok tartalmi elemei közé beemelték a stratégiaalkotás támogatásának lehetőségét.  

V. PSR STRATÉGIAALKOTÁS MAGYARORSZÁGON
- JÓ GYAKORLATOK

Jelen stratégia megalkotásáig Magyarországon mindössze három intézmény készítette el saját PSR stratégiáját. A 
„bevált, jó gyakorlatok” átvételére feltérképezésre kerültek az elkészült dokumentumok.

A Gazdasági Versenyhivatal 2015-ben készítette el a PSR stratégiát, amelyben kinyilvánította, hogy az intézmény 
küldetését a társadalmi jólét szolgálatának rendeli alá. Stratégiai céltérképükön a társadalmi hasznosság és az ér-
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dekeltek céljai körében számos olyan tevékenység szerepel, amelyet az intézmény az alapfeladatain túl, a partnerek 
széles körével együttműködve, társadalmi felelősségét átérezve és vállalva old meg. A megalkotásra került PSR 
stratégia partnerségi felhívásként is értelmezhető, mert az e körben megvalósuló tevékenységek alapvető sajátos-
sága, hogy azokban egyedül egyetlen szervezet sem képes a teljes megoldásra. 

A stratégia elkészítése során feltérképezésre került feladatok, valamint a munkatársak körében végzett attitűdvizs-
gálat alapján megállapítást nyert, hogy a GVH korábban is végzett példaértékű PSR tevékenységeket, amellyel a 
hivatal vezetői és munkatársai azonosulni tudtak. A társadalmi felelősségvállalás tudatosítása és rendszerbe fogla-
lása azonban megteremti a terület intézményesítésének legalapvetőbb feltételét. A GVH kiterjesztette a vizsgálatát 
az intézményen kívüli résztvevőkre is: a versenyhatóságok nemzetközi szervezetén keresztül körkérdést intézett 
a külföldi társhatóságokhoz azt vizsgálva, hogy a partnerszervezetek milyen álláspontot képviselnek a társadalmi 
felelősségvállalás kérdésében.

Budaörs és Alsómocsonád a PSR szűrők segítségével feltérképezte és módszeresen áttekintette a korábbi idők jog-
szabályok által előírt és az azokon túli önként vállalt önkormányzati feladatokat. Mindkét önkormányzat esetében 
megállapítást nyert, hogy eddig is végeztek PSR tevékenységet. Ehhez segédletként szolgált az ún. PSR térkép, 
amely bemutatja a közigazgatás társadalmi felelősségvállalási területeit. Ezt követően foglalták rendszerbe és tették 
formálissá a közfelelősség vállalásához kapcsolatos feladatokat. 

VI. ÖNKÉNTESSÉG AZ EU POLITIKÁJÁBAN

VI.1. Önkéntesség az EU politikájában

Az Európai Parlament 2008. április 22-i állásfoglalása a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítása érdekében 
vállalt önkéntesség szerepéről (2007/2149(INI)) szolgált alapul a hazai önkéntességgel kapcsolatos stratégiák, sza-
bályozások kialakításához.  Az állásfoglalás az önkéntességet az Európai Unió egyik alapvető értékének tekinti, 
amely különösen a posztkommunista átmeneti időszakból felemelkedő új tagállamokban a közösségi fejlesztési 
programok egyik alapvető eleme. Tekintettel arra, hogy az önkéntesség hozzájárul a társadalmi és a gazdasági tőke 
építéséhez, kimagasló szerepet játszik a fenntartható fejlődés előmozdításában. 

Az állásfoglalás hangsúlyozza az önkéntesség szerepét a civil társadalom és demokrácia előmozdításában, amely 
az önkéntesek aktív közösségi szerepvállalásán keresztül valósul meg. A fenti megközelítés alapján az állásfoglalás 
javasolja tagállamoknak, valamint a regionális és helyi hatóságoknak, hogy ismerjék el az önkéntesség értékét és 
annak minden – valódi és virtuális- formáját a társadalmi és gazdasági kohézió előmozdításában, valamint hang-
súlyozzák az önkéntes munka megszervezésének kiemelkedő jelentőségét annak biztosítása érdekében, hogy az 
összhangban álljon és összeegyeztethető legyen a családi és szakmai élettel.

Az Európai Parlament az önkéntességre a formális oktatás kiegészítéseként tekint, amely jelentősen hozzájárul a 
diákok képesség és - kompetenciafejlesztéséhez. A fenti pedagógiai szemlélet indokolja az önkéntességez kapcso-
lódó tevékenységek europass-hoz kapcsolódó youthpass keretében történő elismerését és az ehhez kapcsolódó 
módszertan kidolgozását.  

A fenti cél elérésére a Bizottság felhívta a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy támogas-
sák az önkéntességet az oktatás minden szintjén azáltal, hogy az oktatási rendszer korai szakaszában bevezetik 
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az önkéntes tevékenység lehetőségét annak érdekében, hogy azt a diákok a közösségi élethez való természetes 
hozzájárulásnak tekintsék. Támogassák továbbá azokat a programokat, amelyek a „service-learning” pedagógiai 
módszert alkalmazva elősegítik a diákok partnerségi modellben megvalósuló élményalapú, szolidaritási tevékeny-
ségen keresztüli tanulási folyamatát.

Az állásfoglalás javaslatot tett arra is, hogy 2011-et nyilvánítsák „az önkéntesség európai évének”. A feladatnak 
eleget téve az Európai Tanács a 2010/37/EK számú határozattal, a 2011-es évet az önkéntesség témájának szentelte. 
A 2011-es dátum szimbolikus jelentőséggel bírt, hiszen 2001. az önkéntesség nemzetközi éve volt. Az európai év 
Magyarország számára lehetőséget teremt arra, hogy minél szélesebb körben, minél több társadalmi réteget meg-
szólítva tudatosítsa az emberekben az önkéntes tevékenységek és az aktív állampolgárság pozitív következményeit, 
növelve ezáltal az önkéntesség presztízsét és társadalmi szintű elfogadottságát. Az Európai Év keretében fogana-
tosított fontos kormányzati lépések közül kiemelkedik Magyarország Nemzeti Önkéntes Stratégiája, valamint az 
Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) bevezetése. 

A 2011-es európai év egyik célkitűzése, hogy erősödjön az együttműködés a civil társadalom és más ágazatok 
között. Ennek érdekében erősíteni kell a civil, közigazgatási, egyházi és vállalati szektor bevonását az önkéntesség 
menedzselésébe, az önkéntes tevékenységet végző személyek delegálásának koordinálásába, továbbá olyan meg-
állapodásokra van szükség, amelyek ezeket az együttműködéseket hosszú távra alapozzák meg, és a kooperáció 
előnyeivel járulnak hozzá egy közös érték erősítéséhez.

A 2001-es „Önkéntesek Nemzetközi Éve” és a 2011-es „Önkéntesség Európai Éve” kezdeményezések mintájára 
Magyarország Kormánya 2021-et az „Önkéntesség Magyarországi Évének” nyilvánította. Az ELTE Társadalomtu-
dományi Kar támogatásával és aktív részvételével megvalósuló tematikus rendezvénysorozat 2021. február 3-án 
vette kezdetét. A kezdeményezést elindító 11 civil szervezet céljai között szerepel az önkéntes programok minőség-
fejlesztése érdekében szakmai párbeszéd generálása, a különböző pro� lú szervezetek belső felkészítése az önkén-
tesek fogadására, valamint képzési rendszerek kidolgozása az önkéntes koordinátorok magas szintű felkészítésére.

VI.2. Nemzeti Önkéntes Stratégia

A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról 
szóló 1068/2012. (III.20.) Korm. határozatban a Kormány elismerte a személyeknek és közösségeiknek más vagy 
mások javára a társadalmi szolidaritás jegyében végzett önkéntes tevékenységét. Rendelkezett továbbá arról, hogy 
a pedagógusok továbbképzésének szakmai, tartalmi elemei közé be kell emelni az önkéntesség oktatását, az ön-
kéntes programok megszervezésére vonatkozó jó gyakorlatok ismertetését. Olyan pályázati konstrukció kidol-
gozását tűzte ki középtávú célként, amely lehetőséget ad hátrányos helyzetű csoportok önkéntes programokon 
keresztül történő integrációjára.

A Kormány határozatának mellékletét képező Nemzeti Önkéntes Stratégia megalkotta az önkéntesség fogalmát, 
amely alapként szolgál a témát vizsgáló kutatásoknak: 

Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, 
a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva. Sajátos 
értékeket hordoz magában, amely megkülönbözteti a � zetett munkától. Önmagában jó és értékes, egy mód, mely-
lyel képessé tehetjük a társadalom tagjait, hogy aktív szerepet vállaljanak mind tágabb földrajzi, mind szűkebb ér-
dekközösségekben, mely egyidejűleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát végzőknek is. Az 
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önkéntesség az egyik eszköze az esélyegyenlőség fejlesztésének, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökken-
téséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez, segíthet a munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, de 
nem helyettesítheti a � zetett munkaerőt.

Klasszikus értelemben véve az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a társadalmi szolidaritás – s ezen belül a 
karitatív tevékenység – az emberiség fejlődésének alapértékei közé tartozik. Az önkéntességben juthat kifejezés-
re az állampolgári elkötelezettség és felelősségvállalás össztársadalmi „rehabilitációja” mindazokért, akik a segít-
ségnyújtás érintettjei. Ebből következik, hogy az önkéntes tevékenységvégzés olyan humán erőforrás, amely 
egyrészt hozzájárul társadalmunk erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a gazdaság – nemzeti 
jövedelemben mérhető – erősödéséhez.

A Nemzeti Önkéntes Stratégia SWOT analízise feltárja azokat a hibákat, amelyek akadályozzák az önkéntesség 
erősödését:

- Nincs átfogó rendszer az önkéntes programokat támogató szakmai szervezetek (önkéntes centrumok / pontok) 
munkájának hosszú távú fenntartása érdekében. 

- A fogadószervezetek túlnyomó többsége még mindig nem készült fel az önkéntesek megfelelő fogadására és 
megtartására.

- Az önkormányzatok nem számolnak az önkéntesség társadalmi értékével és az abban rejlő lehetőségek-
kel, ezzel párhuzamosan szinte semmilyen támogatást nem biztosítanak az önkéntes programok szervezői és 
azok segítői számára.

- A közösségi szolgálat a közoktatásban „kötelező önkéntességként” jelenhet meg, amely jelentősen árt a valódi 
önkéntes tevékenység imázsának.

A stratégia célja, a fogadó szervezetek, így a vállalatok, önkormányzatok, állami és önkormányzati intézmé-
nyek, civil szervezetek részére egy olyan támogató közeg kialakítása, amely elősegíti az önkéntes tevékeny-
séggel szembeni nyitott és tudatosabb szervezeti magatartás kialakulását. Ennek elérésére az szükséges, hogy 
az önkéntességgel kapcsolatos releváns ismeret a társadalom minél szélesebb köréhez eljuthasson. A stratégia kitér 
az önkéntesség társadalmi kohéziót erősítő, állampolgárokat aktivizáló aspektusaira, különösen az önkéntesség 
szerepére a vállalati magatartás fejlesztésében, a képzési rendszerben betöltött szerepére, a jogi szabályozás fe-
lülvizsgálatának szükségességére, a támogatási programok fejlesztésére és az önkéntes aktivitás elismerésére. Az 
önkéntesség eszméjének széles körben való terjesztésének elősegítése érdekében olyan eljárások kidolgozását 
indítványozza a stratégia, amelyek segítségével a szolidaritási programok beilleszthetők a jelenlegi állam-
igazgatási folyamatokba.

Szükséges a stratégia kereteit, céljait és eszközrendszerét a „nemzetköziesedés” objektív folyamataihoz igazítani, 
mert a nemzetközi önkéntes tevékenységbe való fokozatos bekapcsolódás a hazai önkéntes tevékenységeket új 
minőséggel ruházhatná fel, a hazai és nemzetközi presztízsének emelését, a magyar � atalság nevelésének és tapasz-
talatainak gazdagítását szolgálná. 
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VI.3. A Magyarországi Önkéntesség Fejlesztési Stratégiája 2007-2017

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007 -2017 című dokumentumban (Czike Klára- F. Tóth And-
rás, 2007)  szintén célként fogalmazódik meg az önkéntesség állami intézményrendszerbe történő beintegrálása. 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egyes intézmények az önkéntesek fogadásához szükséges szervezetfej-
lesztési intézkedéseket hajtanak végre, amellyel integrálják az önkéntes menedzsmentet, mint munkamód-
szert. A dokumentum szükségesnek tartja a szervezetek előzetes felkészítését az önkéntesek fogadására, amellyel a 
munkatársak elsajátítják a szükséges kompetenciákat. A helyi adatbázis működtetése rendkívül fontos a rendszer 
felépítése és az önkéntesek információval való folyamatos ellátása szempontjából. 

VI.4. Formális-informális önkéntesség 

Az önkéntesek szervezetekhez kapcsolása kiemelt jelentőséggel bír a folyamatban. A formális kapcsolat kialakítása 
nem a bürokrácia szerepét erősíti, hanem az önkéntesek szervezethez kötődését. A stratégia megalkotása szorgal-
mazza azt, hogy a munkahelyeken belül biztosítani kell az önkéntes tevékenységekbe kapcsolódás lehetőségét, 
támogatni kell azokat a humánerőforrás-fejlesztő programokat, melyek önkéntes alapon vállalt közösségi 
célok megvalósítását tűzik ki célul. 

Perpék Éva az Önkéntesség és Közösségfejlesztés című PhD értekezésében (Perpék, 2011) az önkéntesség formális 
(szervezethez kötött) és az informális (szervezeten kívüli) megjelenési formáit vizsgálta. Az önkéntesség kutatások 
egyértelműen bizonyítják, hogy Magyarországon az informális önkéntesek száma jelentősen meghaladja a for-
mális önkéntesekét. Perpék a kutatásában arra a megállapításra jutott, hogy a szervezethez formálisan is kötődő 
önkéntesség hatékonyabban járul hozzá a közösségfejlesztéshez, tekintettel arra, hogy a szervezeti önkéntesség 
hathatósabban erősíti az önkéntes részvétel gyakoriságát és a szervezethez kötődés intenzitását.   

VI.5. Önkéntesség kutatás Magyarországon 

A 2012–2020 közötti időszak Nemzeti Önkéntes Stratégiája által meghatározott, ötévente lefolytatandó „Önkén-
tesség Magyarországon” című kutatássorozat aktuális információkat nyújt az önkéntesség és az iskolai közösségi 
szolgálat alakulásáról a 2018-as év adatai alapján. A kutatás tartalmazza a teljes felnőtt lakosságra kiterjedő kétezer 
fős, reprezentatív kérdőíves felmérést, melynek célja annak bemutatása, hogy Magyarország lakossága hogyan 
viszonyul az önkéntesség témájához. Vizsgálja továbbá az önkéntes tevékenységek elterjedtségét és azok jellegét, 
az esetleges elhatárolódás és távolmaradás okait, valamint az önkéntességgel kapcsolatos társadalmi attitűdöket. 

Az önkéntesség hazai kutatása a rendszerváltást követően új lendületet kapott, akkor jelentek meg ugyanis azok 
a civil és nonpro� t szervezetek, amelyek keretei között az önkéntesek már formálisan is tevékenykedhettek, így 
megjelenthettek az egyes statisztikai mutatókban. 2011-ben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a John 
Hopkins Egyetem (JHU) dolgozta ki azt a módszertani kézikönyvet, amely lehetőséget adott a különböző orszá-
gokban felvett adatok összehasonlíthatóságára. A KSH évente végez adatgyűjtést a nonpro� t szervezetekhez hiva-
talosan bejelentett önkéntesek számarányára vonatkozóan az ILO módszertani útmutatója alapján. A legutolsó, a 
2016. évet bemutató Statisztikai tükör a 419 ezer bejelentett önkéntes munkaóraszámát 54 millióra becsülte, amely 
25 700 teljes munkaidős foglalkoztatott munkaidejének felel meg, és a teljes humán erőforrás 16 százalékát jelenti. 
Teljesítményük becsült gazdasági értéke 60 milliárd forint volt. (Önkéntesség Magyarországon, 2018) Nem vé-
letlenül tekint a Nemzeti Önkéntes Stratégia az önkéntes tevékenységre, mint jelentős értékű humán erőforrásra.
A Századvég Önkéntesség Kutatás a formális önkéntességen kívül, az informális önkéntesek számát is méri, tehát 
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a KSH felmérésénél tágabban értelmezi az önkéntesség fogalmát. A teljes hazai felnőtt népességet érintő vizsgála-
tához a szerzők a Nemzeti Önkéntes Stratégia de� nícióját vették alapul. Megállapítást nyert, hogy a magyar felnőtt 
lakosság bő negyede, 27,4 százaléka, azaz megközelítőleg 2 millió 209 ezer felnőtt végzett önkéntes tevékenységet 
a kérdezést megelőző 12 hónap során. A civil szervezeteknél megközelítőleg 452 ezer főre tehető az önkéntesek 
száma. A megkérdezettek háromnegyede vélekedett úgy, hogy életében legalább egyszer mindenkinek kellene 
önkéntes tevékenységet végeznie. A felnőtt népességből 3,6 millió főre tehető azok száma, akik életük során vé-
geztek már önkéntes tevékenységet. Közülük 1 millió fő legalább havonta önkénteskedik, amely összességében azt 
jelenti, hogy 32,9 %-ról, 45,1%-ra növekedett a számuk. A teljes népesség 36%-a nyilatkozott úgy, hogy a jövőben 
is szeretne önkéntes tevékenységet végezni. Az előző évek viszonylatában az is megállapítást nyert, hogy egyre 
magasabb a � atalok aránya az önkéntesek között a többi korcsoporthoz viszonyítva. Ugyanakkor a most is aktív 
önkéntesek 57 %-a nő, az átlagéletkoruk, 46 év. Közöttük jelentősen felülreprezentáltak a kistelepüléseken élők és 
a felsőfokú végzettségűek. A megkérdezettek ötöde ajánlott fel tárgyi vagy pénzbeli adományt az elmúlt év során 
valamilyen közcélra. Az önkéntesek a bevallott napok száma alapján 9961 napról számoltak be, ami a közel 2,2, 
millió fő esetében megközelítőleg 53 és fél millió „megkezdett napot” jelent.

Az önkéntesek számarányának megoszlása 2018 őszén (%). Forrás: Új Nemzedék Újratöltve
Önkéntesség Magyarországon 2018
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VI.6. Az önkéntesség típusai

A hazai szakirodalom két alapvető típusát különbözteti meg az önkéntességnek. A hagyományos (régi típusú) 
önkéntes tevékenységet végzők elsősorban a szociális területeken tevékenykednek (adományosztás, adományozás, 
étel- és ruhaosztás, egyéb segítségnyújtó programok). Elsődleges motivációjuk a tevékenységhez köthető érték-
rendhez, egyeseknél vallási indíttatáshoz, a másokon (többnyire rászorulókon, esetleg természettudatosság által) 
való segítéshez, a humanitárius szerepvállaláshoz köthető. 

Ezzel szemben a modern (új típusú) önkénteseket a személyiség- és készségfejlesztés, a gyakorlati tapasztalatszer-
zés, a kihívások keresése, a kapcsolatháló bővítése, a tudásalapú, információs társadalom értékei felé fordulás, 
illetve a szabadidő minőségi eltöltése vezérli. Ez a típusú önkéntesség már kevésbé altruista, és kevésbé spontán, 
inkább érdekalapú, tudatos választás; növekvő reciprocitás és professzionalizáció jellemzi. Az ilyen önkénteseket 
az egyéni haszon elérése is motiválja, a kapcsolati tőke bővítése, az önéletrajzba való beírhatóság, a nyelvtanulás, 
a készség-és képességfejlesztés. 

Egy harmadik típus e kettő keveredése, az idetartozókat egyszerre motiválja az altruista, közösségközpontú és az 
önmegvalósító, élménykereső attitűd. A 2018-as önkéntes kutatás eredményei alapján a hazai önkéntesállomány 
meghatározó része ezen utóbbi, kevert jellegű tevékenységet végzők közé tartozik. (Századvég Önkéntesség Kuta-
tás, 2018) 

VI.7. Várható tendenciák 

Tekintettel a � atal önkéntesek növekvő számára, valószínűsíthető az új típusú önkéntesség további térnyerése, 
amely az alábbi változásokat indíthatja el az önkéntes tevékenységek motivációjában:

1.  Tudatos önkéntesség növekedése, a nem tudatos önkéntesség csökkenése. A � atal önkéntesek egyre inkább 
tudni akarják, mi rejlik számukra ebben a tevékenységben.
2.  Az ok-vezérelt önkéntesség növekedése, az idő vezérelt önkéntesség lassú csökkenése. Az önkéntes tapasz-
talatok tudatosságának megváltozása mellett az is megváltozott, hogy mi motiválja az embereket az önkéntességre. 
3.  Az „önző” önkéntesek számának növekedése, akik tudni akarják, hogy mit vehetnek ki az önkéntességből 
cserébe azért, amit beletettek.
4.  Rövid távú megbízások és multitasking lehetőségek térnyerése. Az önkéntesség a szabadidő eltöltésének 
egy lehetséges alternatívája, amelyben az emberek a munka, a tanulás, vagy a család elsőbbségi igényeinek kielégí-
tése után vesznek részt.
5.  Az önkéntesség a közösségi társadalmi tőke megtermelője. Az önkéntességnek a különböző társadalmi 
csoportokból érkezők közötti kapcsolatok kialakításában játszott szerepe felerősödik.
6.  Növekedik a tapasztalatot kereső munkavállaló önkéntesek száma. A szektorközi együttműködés eredmé-
nyeként erősödik az önkéntesség pályaorientációban betöltött szerepe. 
7.  Vállalati CSR tevékenységek térnyerése. A vállalatok egyre gyakrabban lépnek kapcsolatba önkéntes szer-
vezetekkel, és keresnek munkatársaik számára önkéntes tevékenységet. Ezek segítenek a csapatépítésben, javítják 
a munkamorált, segítenek összekapcsolni a vállalatot a helyi közösséggel, valamint új és változatos tapasztalatokat 
nyújtanak az alkalmazottaknak.
8.  Csoportos önkéntesség. Növekedik azon önkéntesek száma, akik a családdal barátokkal vállalnak önkéntes 
tevékenységet a szabadidő hasznos eltöltésének egy lehetséges alternatívájaként. A gyermekek az önkéntes munka 
során a szüleikkel együtt, non-formális környezetben sajátítják el az aktív állampolgári szerepvállalást.
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9.  Virtuális és mikroönkéntesség térnyerése a � atalok körében. Az információs és kommunikációs technoló-
gia (IKT) számos új lehetőséget nyit meg az önkéntesség számára, amely az önkéntesség infrastrukturális fejlesz-
tésével aknázható ki. 

VI.8. Önkéntesség Magyarországon és az EU-ban

Az önkéntesek számának, a fentiekben bemutatott kedvező alakulása ellenére Magyarország az Európai Unió or-
szágai közül az utolsó előtt helyen áll az önkéntességi ráta alapján. A Nemzeti Önkéntes Stratégia a második 
világháború utáni időszak kommunista örökségével magyarázza az európai viszonylatban alacsony önkéntességi 
arányt. Hazánkban a kötelező, vagy nem kötelező, de elvárt, ideológiailag átszínezett ingyenmunkája (pl. kommu-
nista szombat) teljesen más irányba vitte az önkéntes tevékenységek megítélését. A közép- és kelet-európai volt 
szocialista országok ugyanakkor jó példái annak, hogy az önkéntességet milyen jelentős mértékben befolyásolják 
politikai és társadalmi hagyományok. 

Az önkéntességgel foglalkozó kutatások a pozitív szülői és társadalmi minta hiányával, a hagyományos közösségek 
felbomlásával, a civil szervezési készségek hiányosságaival és az önkéntesség nem megfelelő társadalmi elismeré-
sével magyarázzák hazánk jelentős lemaradását a nyugati országokhoz képest. Tovább erősíti a lemaradást a pénz-
keresésért vívott küzdelem, ami felülírja a Maslow-i piramis csúcsán elhelyezkedő önmegvalósítási szükségletet. 

Flash Eurobarométer 455. Report European Youth (2017) adatai alapján
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VI.9. Önkéntesség népszerűsítése- kormányzati törekvések

A TÁMOP-5.5.2-11/1 számú, Az önkéntesség elterjesztése a Közép-magyarországi régió területén című pályázat 
célja a felnőtt lakosság önkéntességre való hajlandóságának növelése, az önkéntes tevékenység általános társadal-
mi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése. Célként fogal-
mazódott meg az önkormányzatok szolgáltatási kapacitásának fejlesztése önkéntesek bevonásán keresztül. A 
program kiemelten fontos eleme a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci illetve társadalmi integrá-
ciójának előmozdítása, valamint a hátrányos helyzetű csoportok, az idősek, nők (elsősorban a kisgyermekes nők), 
fogyatékossággal élők, gyerekek (elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekek), romák, hátrányos helyzetű települé-
seken élők) szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása az önkéntes programok-
ba történő bevonásán keresztül. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa 2017. június hó 01. napjától  2020. június hó 01. 
napjáig valósította meg az önkéntesség témájához szervesen kapcsolódó „Társadalmi szerepvállalás erősítése a 
közösségek fejlesztésével a Jászságban” című, EFOP-1.3.5-16-2016-00312 számú projektet, amely kimagasló sze-
repet játszott az önkéntesség társadalmi-gazdasági felzárkózásban való aktív részvételt elősegítő jó gyakorlatok 
elterjesztésében. 

A projekt tevékenysége között szerepelt egy civil adatbázis létrehozása, civil közösségek feltérképezése és az eset-
leges együttműködési lehetőségek feltárása. A workshop rendezvények eredményeként  közös álláspont alakult 
ki arról, hogy adott településen melyek azok a szervezetek amelyek közösségi szerepvállalása jelentős, amelyekre 
épülhetnek a önkéntességhez kapcsolódó tevékenységek, továbbá arról, hogy milyen területeken van szükség az 
önkéntesség megismertetésére és szélesebb körűvé tételére. Említésre került a célok között Jászberény és Jászla-
dány vonatkozásában egy önkéntességhez kapcsolódó ügyfélfogadási rendszer kialakítása, amely az önkénteseket 
fogadó szervezetek és az önkéntes tevékenységet vállalók koordinálását végezné. A tervezett önkéntes pont létre-
hozása azonban nem valósult meg városunkban a program során. 

Az önkéntesség hazai erősödésének elengedhetetlen feltétele volt, a helyi társadalom által elfogadott és támogatott, 
elsősorban az önkéntesség helyi szintű fejlesztésére koncentráló szolgáltató-fejlesztő szervezeti kör kialakítása és 
megerősítése. Ennek alapján került meghirdetésre a „TÁMOP 5.5.2/09/01 A komponens” konstrukció, amelynek 
keretében létrejött az önkéntesség országos centruma, amely a terület szakmai hátterének szolgáltatásáért, illetve 
a megyei centrumok koordinálásáért felelős. A fenti konstrukció folytatásaként a „B komponens” által létrejöttek 
azok az országos lefedettséget biztosító önkéntes centrumok megyénként, amelyek a helyi sajátosságok és igények 
� gyelembe vételével szakmai programokat valósítanak meg az önkéntesség területén. A konstrukció alapján felállt 
centrumokkal megteremtődött a hazai önkéntesség infrastrukturális alapja, amely működésével információkat 
juttat el az önkéntességről a társadalom felé és megteremti annak lehetőségét, hogy az önkéntes tevékenységekbe 
bárki bekapcsolódhasson.  

A TÁMOP 5.5.2-09/1, a TÁMOP 5.5.2-09/2, a TÁMOP 5.5.2-09/3 valamint a TÁMOP 5.5.2-10/4 eredményeként 
az önkéntesség megyei szintű fejlesztésére koncentráló szolgáltató-fejlesztő hálózat jött létre, amely egységes szín-
vonalú tudásbázist és támogatást jelent. „Az Önkéntesség Elterjesztése Magyarországon” című projekt keretében 
Szolnokon, a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat (5000 Szolnok, Baross u. 56.) látja el a megyei ön-
kéntes centrum szerepét 
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A TÁMOP-5.5.2-11/1 és a TÁMOP-5.5.2-11/2 konstrukciók forrást biztosítottak a megyei önkéntes centrumok 
létrejöttéhez, ugyanakkor kiemelték, hogy szükség van helyi önkéntes pontok kialakítására annak érdekében, 
hogy a megyeközponttól távolabb eső térségekben élő állampolgárok is megismerkedjenek az önkéntességgel, 
ezáltal könnyebben csatlakozhassanak önkéntes programokhoz. Önkéntes pontok kiegészítve az önkéntes cent-
rumok hálózatát, közvetlen elérhetőséget biztosítanak a kisebb településeken élők számára. A helyi lehetőségek 
célzott kihasználásával lehetőség nyílik a civil szervezetek, egyházi intézmények és szervezetek, valamint a helyi 
önkormányzatok közötti együttműködés elősegítésére és megerősítésére. A fentiek értelmében indokolt a Jászság 
területén egy önkéntes pont létrehozása annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen reagálni a helyi sze-
replők, mind cégek, mind pedig a magánszemélyként önkéntes tevékenységet vállalók igényeire. 

VI.10. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Köt.) az Országy-
gyűlés elismerte a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a 
személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenysé-
gét. Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi 
körben – ellenszolgáltatás nélkül – végzett munkát értjük. Egyéb önkéntes tevékenység a törvény hatályán kívül 
is végezhető, szervezhető, de a törvényben meghatározott juttatásokat a fogadó szervezet csak akkor nyújthatja 
járulékmentesen – az önkéntes számára pedig adómentes módon –, ha bejelentkezik a törvény hatálya alá, vagyis 
a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásába 

A Köt 3. § (1) bekezdés a, pontja alapján fogadó szervezet lehet a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok 
társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében.

A Köt 5. § -a alapján a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a cselekvőképességében részlegesen 
korlátozott nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, tes-
ti, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését 
és tankötelezettségének teljesítését. A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevé-
kenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet. A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű 
önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti ti-
zenkét órát, tanítási időben a heti hat órát és tanítási napon a napi két órát, tanítási napon kívül a napi három órát.

A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes 
tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát. A tizennyolcadik 
életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése kö-
zött legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az ön-
kéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni a közér-
dekű önkéntes tevékenység tartalmát, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét, a közérdekű önkéntes 
tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt, valamint azokat a juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosíta-
nak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére. (Köt. 6. §.)
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VI.11. Az önkéntesek fogadása

A fogadó szervezetnek az önkéntes tevékenység megszervezése során biztosítania kell, hogy az önkéntes a mun-
káját biztonságos körülmények között, az egészségét nem veszélyeztetve láthassa el. Ez azt jelenti, hogy az adott 
tevékenységre előírt munkavédelmi szabályokat az önkéntesek esetében is ugyanúgy be kell tartani, mint a mun-
kaviszonyban foglalkoztatott személyek esetében. Ezek közé tartozik, hogy minden önkéntes számára biztosítani 
kell a tevékenység jellegéhez igazodóan a megfelelő minőségű ivóvíz, öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, ét-
kezési, pihenési és melegedési lehetőséget.

A bejelentésre szóló adatlap és szükség szerint csatolt mellékleteit az Emberi Erőforrások Minisztériumához pos-
tán kell benyújtani. (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Fiatalokért Felelős Főosztály,1055 Budapest, Szalay u. 
10-14.) A fogadószervezeteknek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé nincs az egyes önkéntesekkel, ön-
kéntes szerződésekkel kapcsolatban bejelentési kötelezettségük. A közérdekű önkéntesekkel kapcsolatos egyedi 
személyazonosításra alkalmas iratokat a fogadó szervezet őrzi, a Minisztérium nyilvántartása csak a fogadó szer-
vezetek adatait tartalmazza. A bejelentett adatokról a miniszter a fogadó szervezetek nyilvánossága és az önkén-
tesek védelme érdekében nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szereplő adatok közzétételre kerülnek a Civil 
Információs Portálon.

VI.12. Önkéntesség menedzselése a szervezetben

„A szociális szektor kapacitásfejlesztése önkéntes programok segítségével a közép-kelet-európai régióban” című 
Erasmus + SoVol projekt keretében készült el az a módszertani útmutató, amelyben a partnerszervezetek a szoci-
ális intézmények önkéntesek általi humán-kapacitásának bővítését tűzték ki célul. A nemzetközi színtéren meg-
valósuló programban, szlovák, horvát, holland, lengyel és magyar partnerszervezetek a megvalósítás során arra a 
következtetésre jutottak, hogy az önkéntes tevékenység megfelelő szakmai menedzselése elengedhetetlen felté-
tele annak, hogy az egyes intézmények kiaknázhassák az önkéntes tevékenységből származó plusz értékeket.  
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VII. ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

VII.1. Fogalmi megközelítés

A közösségi szolgálat és az önkéntesség nem azonos fogalmak. A két fogalom különbségei terén a legfontosabb 
elem a motiváció, a tevékenység végzésére vonatkozó belső indíttatás kiemelése: az önkéntes tevékenység a sze-
mély szabad akaratából valósul meg, semmilyen külső kényszerhez nincs kötve, végzéséért nem várható el semmi-
lyen anyagi előny vagy ellenszolgáltatás. A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, amelynek végzése 
során csak a tevékenység kiválasztásában valósulhat meg a szabad döntés, ugyanakkor az érettségi előfeltételeként 
nem érdek nélküli. Kiindulópontnak, bevezető lépésnek tekinthető a valódi önkéntes tevékenység végzésének irá-
nyában. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozhat az iskolai közösségi szolgálat 50 
óráját követően végzett önkéntes tevékenység. 

VII.2. Jogszabályi háttér 

Az iskolai közösségi szolgálat cél-és követelményrendszerét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
( a továbbiakban: Köznevelési törvény) szabályozza, aktualitását pedig a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, beve-
zetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet (Nat), és a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet írja le. A 
törvényi szabályozást kiegészíti egy módszertani Segédlet, amely értelmezi a jogszabályokat és segítséget nyújt a 
szolgálat megszervezésében a pedagógusoknak, a fogadószervezeteknek, a szülőknek és a diákoknak. Körvonalaz-
za továbbá azokat a készségeket és képességeket, amelyeket hatékonyan fejleszt a közösségi szolgálat gyakorlata: 
kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, önbizalom, felelősségvállalás, állampolgári kompetencia, felelős dön-
téshozatal, hiteles vezetői készségek, szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás, kommunikációs készség, 
együttműködési készség. A Segédlet a közösségi szolgálatban rejlő értékteremtést abban látja megvalósulni, hogy 
a diák olyan tevékenységet végez, ami rajta kívül, a helyi közösség számára is jelentős haszonnal jár. 

A Köznevelési törvény alapján az iskolai közösségi szolgálat szervezett keretek között végzett egyéni vagy csopor-
tos, anyagi érdektől mentes, segítő tevékenység, amely a helyi közösség érdekeit és a középiskolás diákok személyes 
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fejlődését egyszerre szolgálja. Pedagógiai eszköz, amely a tapasztalati tanulás segítségével, a felkészítés, a tevékeny-
ség és a feldolgozás logikája szerint éri el célját. Jogszabályi szinten rögzíti, hogy az érettségi nemcsak szellemi, 
tantárgyi tudást méri, hanem azt a pedagógiai célt is szolgálja, hogy a szociális készségek, a társadalmi érzékenység 
kimunkálása is szükséges ahhoz, hogy valaki érett legyen, és a középiskolai tanulmányait befejezze. Hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a segítségnyújtást, csakúgy, mint az együttélés más szabályait, tanulni kell. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-án adta ki ajánlását az egész életen át tartó tanuláshoz szük-
séges kulcskompetenciákról (2006/962/EK). A meghatározott nyolc kulcskompetencia közül a szociális és állam-
polgári kompetencia megerősítéséhez járul hozzá a közösségi szolgálat, amellyel a � atalok lehetőséget kapnak az 
aktív állampolgári létre való felkészülésre. 

A közösségi szolgálat elősegíti a személyiség fejlesztését, kibontakozását és célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy 
fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson 
keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 
képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás 
és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

VII.3. Történeti áttekintés

Az iskolai közösség szolgálat kialakulása Magyarországon körülbelül 20 évre nyúlik vissza. A nemzetközi érett-
ségivel azonos időben kiépített program elsőként a Waldorf-pedagógiát követő intézményekben jelent meg. A 
program eredménye, hogy a tanulók sokkal elfogadóbbakká, megértőbbé váltak a hátrányos helyzetű csoportok 
iránt. 2011-ben már nem csak egyházi középiskolák számára megjelent az, ún. TÁRS-program, melynek tartalma 
többnyire megegyezett napjaink iskolai közösségi szolgálatának alapelveivel. A program célja, hogy lehetőséget 
biztosítson a középiskolások számára az aktív állampolgári létre való felkészülésre, valamint növelje a társadalmi 
felelősségvállalást és az aktív befogadást. Több mint száz középiskolai közösségi szolgálati projekt valósult meg 
országszerte, melynek legfőbb eredménye az iskolák és a civil szervezetek partnerhálózatának kiépítése volt. 

Magyarországon a 19. század elején elsősorban az egyházi szellemiségében működő oktatási intézmények cél-
ja volt a tanulók társadalmi felelősségvállalásának elősegítése. Nemzetközi szinten azonban kevésbé az egyházi, 
mindinkább a társadalmi nyomás és a civil szektor erősödése, valamint a reformpedagógiai mozgalmak keltették 
életre a közösségi szolgálat bevezetését. A 20. század elején először az Amerikai Egyesült Államokban jelentek meg 
ún. „service-learning” jellegű tevékenységek, melyek jó példával szolgáltak a program magyarországi adaptálásá-
hoz (Markos, 2019).

A „service-learning” egyfajta kölcsönös tanuláson nyugvó gyakorlati oktatást jelent: azok, akik a szolgáltatási tevé-
kenységet nyújtják és azok, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást, egyaránt tanulnak a tapasztalatokból. A „servi-
ce-learning”-gel ellentétben az önkéntességen keresztüli tanulás („community-service”), magát a szolgáltatásnyúj-
tást állítja a középpontba, valamint azt, hogy a szolgáltatás hasznára váljon azok számára, akiknek ezt nyújtják. 
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VII.4. Közösségi szolgálat a kompetenciafejlesztésben

A közösségi szolgálat szociológiai, gazdasági, politikai, pszichológiai és neveléstudományi dimenziói egyaránt 
segítenek felismerni a program szükségességét. Szociológiai szempontból a közösségi szolgálat hozzájárul a tár-
sadalmi integráció és inklúzió eléréséhez, hiszen segíti egyrészt a � atalok szocializációját, valamint a segítségre 
szoruló célcsoport társadalomba való beilleszkedését is.  A programnak ugyanakkor a politikai szocializációs fo-
lyamat is fontos részét képezi: fokozza a � atalok civil részvételét, aktív közösségi szerepvállalását és hozzájárul a 
demokratikus értékrend kialakításához. Pszichológiai szempontból a szolgálat elősegíti a szociális kompetenciák 
és képességek fejlesztéséhez, úgymint az empátia, az együttműködés, de különböző készségeket is fejleszthet, mint 
a kommunikációs készség vagy a kon� iktuskezelési készség. 

Forrás: Markos Valéria: Úton az aktív állampolgári lét felé. A középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal 
kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai módszer beépül a tananyagba úgy, hogy a kötelező 50 órát követően a 
diákok, pedagógusok segítségével tervszerűen feldolgozzák a szolgálat során szerzett tapasztalataikat. A program 
nem a tananyag része, illetve nem re� ektál a tananyagra, hanem kiegészíti azt. Olyan ismereteket, tudást sajátíthat 
el a � atal a szolgálat alatt, melyre az iskola falain belül nem nyílik lehetősége. A való életből merített tapasztala-
tok hozzájárulnak ahhoz, hogy a � atalok intellektuális készségei kiegészüljenek azokkal az élményekkel, melyet 
a közvetlen környezetükben tapasztalnak. Ezen élmények pedagógiai feldolgozása nélkülözhetetlen a program 
sikeressége érdekében. 
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VII.5. Az iskolai közösségi szolgálat nehézségei 

A fentiekben idézett önkéntesség kutatás tartalmazza az iskolai közösségi szolgálat társadalmi megítélésére vonat-
kozó kvalitatív felmérés eredményeit is. A megkérdezett szakértők többsége pozitívan ítélte meg az iskolai közös-
ségi szolgálat, mint szemléletformáló program bevezetését a középfokú oktatásba, ugyanakkor indokoltnak látják 
annak strukturális átalakítását. Pozitív megítélést kapott a program bevezetéséhez kapcsolódó azon megfontolás, 
miszerint a szolgálaton keresztül mind a tanulók, mind pedig a társadalom szélesebb rétegei körébe eljuthat az 
önkéntesség gondolata a hozzá kapcsolható értékek. 

Számos területet vonatkozásában azonban kritikát fogalmaztak meg a megkérdezettek, amelyek gátat szabnak 
a közösségi szolgálat jogszabályokban rögzített, elvárt pedagógiai célja elé. Leghangsúlyosabban a „kötelezőség 
kontra önkéntesség” ellentétpárt említik a megkérdezett szakértők, akik az interjú során elmondták, hogy a szol-
gálat bevezetését megelőzően is voltak az iskolákban hasonló, valóban önkéntesen vállalható projektek, amelyeken 
sokan részt vettek. A kötelező elem bevezetésével fennáll a veszélye annak, hogy a � atalokban ellenérzés alakul ki 
az önkéntes tevékenységgel kapcsolatban. Alternatív motivációs tényezők végiggondolására is javaslatot tettek a 
megkérdezettek: a szankció (az érettségire jutás tiltásával) helyett jutalmazással (többletpontok adása a felsőok-
tatásban), sikeresebb lehetne a program. Ennél is hangsúlyosabb véleményként jelenik meg a minőségbiztosítás 
kérdése, elkerülendő azt a demotiváló helyzetet, melyben a diákok – kisebb településeken sokszor „jobb híján” 
– olyan „látszatfeladatokban” vegyenek részt, amelyeknek maguk sem látják értelmét. (Önkéntesség Magyarorszá-
gon 2018)

Dr. Bodó Márton kutatásaiban az oktatási intézmények alkalmazottainak és a tanulóinak az oldaláról vizsgálta az 
iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos véleményeket. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy jelenleg a prog-
ram pedagógia hatása csekély. A felkészítés és a lezáró foglalkozások hiányában a szolgálat céljai és eredményei alig 
tudatosulnak a diákokban. Hasonló eredményre jutott Markos Valéria doktori értekezésében, amelyben az iskolai 
közösségi szolgálat társadalmi részvételben és a pályaorientációban betöltött szerepét vizsgálta. 

VII.6. Az iskolai közösségi szolgálatos diákok fogadása

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 133. §-a tartalmazza a közösségi szolgálattal kapcsolatos gyakorlati iránymutatásokat.  
Ennek alapján a középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai 
közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonpro� t szervezetnél, illetve a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó szervezetnél. 

A közösségi szolgálat keretei között a tanulók az alábbi területeken teljesíthetnek feladatot: egészségügyi, szociális 
és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet-és természetvédelemi, katasztrófavédelmi, az óvodás 
korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős, valamint az 
egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn-és baleset-megelőzés. A közösségi szolgálatot az 
adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül -szükség szerint a mentorral közösen -legfeljebb 
öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart, amely kulcsfontosságú az átélt élmény tudatosítá-
sában. 
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A közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, 
tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezheti a tevékenységet. A 
közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és 
milyen tevékenységet folytatott. A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a tanulónak közös-
ségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, 
a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. Az iskola a közösségi szolgálat 
teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy 
példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. 

A jogszabályban meghatározott esetekben (egészségügyi és bűn-és baleset-megelőzési területen mindig, illetve 
szociális és jótékonysági területen szükség szerint, egyéb területeken a kapacitásbeli lehetőségeket � gyelembe 
véve) kötelezően kell biztosítania az intézménynek mentort. Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő 
mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell 
a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékeny-
ségeket, a mentor nevét és feladatkörét. 

VIII. HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 
A JÁSZBERÉNYI KISTÉRSÉGBEN- PÁLYÁZATI ILLESZKEDÉS

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” 
című pályázat keretében a támogatási kérelmet benyújtó szervezetek vállalták, hogy a projektjük megvalósításával 
hozzájárulnak a társadalmi felzárkózás folyamatához, az ágazatközi együttműködések általi integrált megoldások 
kialakításához, valamint az országosan homogén szolgáltatások di� erenciálásához. A tervezett intézkedések ered-
ményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők megismerik településük emberi, szellemi, 
tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képes-
ségbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú 
tudatos alkalmazására. 

A projekt során kiemelt szerepet kap a helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, a közösségfejlesz-
téshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek, valamint az önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések 
támogatása a helyi szolgáltatások minőségének növelése érdekében. A fenti indikátor megvalósításához a pályázati 
konstrukció az önkéntesek témájához kapcsolódóan az alábbi tevékenységek megvalósítását rendeli hozzá: 

- az önkéntesek toborzása, felkészítése, koordinálása, segítése, 
- önkéntes-, és iskolai közösségi szolgálatot koordináló helyi kezdeményezések megerősítése,
- a szolgáltató szervezetek, önkormányzatok körében önkéntes koordinátorok képzése, foglalkoztatása,
- a szolgáltató szervezetek munkatársai körében az önkéntesek befogadását elősegítő tréningek szervezése, 
- helyi szereplők által közösen megvalósított helyi önkéntes programok,
- újonnan létrejövő önkéntes pontok támogatása,
- önkéntesség kultúrájának helyi szintű elterjesztése, 
- az önkéntesség társadalmi-gazdasági felzárkózásban való aktív részvételét elősegítő jó gyakorlatok elterjesztése.

A pályázat fentiekben vázolt feladatrendszere alapján egyértelmű az illeszkedés a stratégia tervezett szervezetfej-
lesztési tevékenységével.
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VIII. 1. Önkéntességhez kapcsolódó feladatok

Az EFOP pályázati konstrukció lényegi eleme a települési, helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák 
komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok 
megvalósításának támogatása. 

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a 
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 
(XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. 
(VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Jászberény Városi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programban rögzíti 
az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkéntességhez kapcsolódó tevékenységek az intézkedési terv „IDŐSEK” célcsoportjánál koncentrálódnak, 
ahol a digitális kompetenciák átadása a generációk közötti együttműködés elősegítésével kapcsolódik össze. A 
tervezet szerint önkéntesek és az 50 órát teljesítő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok bevonásával 
ismertetnénk meg az időseket a számítógép, az internet és olyan alkalmazások elsajátításával, amelyek segít-
ségével a bővíthető az információáramlás hatékonysága és a különféle szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 
is nagyobb lehetőség nyílik. A tevékenységek során erősödik a generációk közötti kapcsolat, amely lehetőséget 
biztost olyan, az EFOP pályázathoz szervesen kapcsolódó, a � atalok közösségépítését célzó, szívességcsere progra-
mok, akciók indítására, melyek során a � atalok segítenek az idősebb korosztály számára, majd ennek folytatása-
ként az idősebbek viszonozzák ezt a � ataloknak.   

A digitális esélyegyenlőség és az e-Befogadás elősegítése az egyik legaktuálisabb témája a közösségi felelősségvál-
lalásnak. A digitalizáció a különböző társadalmi csoportokat eltérő formában érinti, hiszen megjelenésük egyide-
jűleg előnyökkel és hátrányokkal is jár a gyakorlati alkalmazás során. Klasszikus példája ennek a folyamatnak az 
online ügyfélkapus ügyintézés, amelynek előnyeit számos társadalmi csoport nem tudja kihasználni. A digitális 
jövő befogadása tehát a közszféra kibontakozó társadalmi felelősségvállalásának egyik fontos területévé lép elő a 
klasszikus fenntarthatóság elvek mellett. 

VIII.1.1. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia kiemelt beavatkozási területként tekint a közösségi internet hozzáférési 
pontok fejlesztésére és szolgáltatási portfóliójuk bővítése annak érdekében, hogy a ma még digitális készségekkel 
nem rendelkező lakosság lehetőséget kapjon az elektronikus szolgáltatásokkal való megismerkedésre, illetve a 
közösségi hozzáférési pontok és az ott dolgozó e-Tanácsadók (IT MENTOROK) alkalmassá váljanak a hátrányos 
helyzetű lakosság körében a digitális készségek fejlesztését célzó programok támogatására.

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában foglalt célkitűzéseket elérendő konkrét feladatok a 2014-ben elfo-
gadott Digitális Nemzet Fejlesztési Programban kerültek rögzítésre. A programban önálló pillérként szerepel a 
digitális készségek fejlesztése. A dokumentum kimondja, hogy megfelelő tudás és készségek nélkül nem lehet 
maximálisan kihasználni az infokommunikációs fejlesztések előnyeit. 
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VIII.1.2. Digitális Jólét Program

A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című, GI-
NOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt „Digitális Jólét Program (DJP) Pontok fejlesztése” 
elnevezésű belső pályázatára olyan közösségi színterek jelentkezhettek, ahol a közösségi internethasználat és az 
állampolgárok digitális készségfejlesztése is megvalósulhat. A nyertes DJP Pontok számára a modern infrastruktú-
rán túl a DJP pontok mentorai számára elérhető volt az a képzés, amely az IKT ismeretek rendszerezése és elmélyí-
tése mellett olyan kommunikációs technikákat is bemutat, amely megkönnyíti a mindennapokban alkalmazandó 
digitális kompetenciafejlesztést. 

Jászberény Városi Önkormányzat munkaszervezeténél, a sikeres pályázat eredményeként, a Jászberényi Polgár-
mesteri Hivatal épületében jelenleg is működik DJP PONT. Hegedűs Violetta, a Városfejlesztési Iroda munkatársa 
végezte el sikeresen a fenti pályázati konstrukció által biztosított IT MENTOR képzést. Az elektronikus esély-
egyenlőség felszámolását célzó tevékenység 65 éven felüli lakosokat célzó speci� kus célja a számítógép-használat 
és az internet által biztosított szolgáltatások, a legegyszerűbb és a legolcsóbb kapcsolattartási mód, valamint az 
online tanulási lehetőségek megismertetése. 

A DJP PONT üzemeltetése lehetőséget biztosít a hivatalos iratok (pl: NAV dokumentumok, ügyfélkapura feltöl-
tendő dokumentumok, helyi önkormányzathoz vagy járási hivatalhoz benyújtandó dokumentumok, MÁK részére 
benyújtandó dokumentumok) online felületen történő elérésére, valamint az elektronikus ügyintézéshez szüksé-
ges elektronikus felületek/portálok megismertetésére. A DJP pontra látogató személyek iránymutatást kapnak a 
meglévő okos eszközeik használatához, továbbá a szolgáltatás keretében lehetőség van az okos eszközzel még nem 
rendelkező személyek oktatására is, melynek célja a digitális eszközök világába történő betekintés. Az okos eszkö-
zök használatának bemutatásához a DJP pont rendelkezik okos eszközökkel (laptopok, mobil készülékek, táblagé-
pek) melynek használatára lehetősége van a szolgáltatást igénylőknek. A DJP pontra látogató ügyfél részére lehe-
tőség nyílik a különféle elektronikus úton történő ügyintézés segítésére. A szolgáltatás igénybevételével az ügyfél 
ügyintézési ideje jelentősen lerövidülhet, költségei csökkenthet a hagyományos ügyintézési módhoz viszonyítva.

IX. JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKPRMÁNYZAT 
IFJÚSÁGPOLITIKÁJÁNAK PSR TERÜLETEI

Amennyiben a PSR stratégia készítésében élen járó önkormányzatok példáját tekintjük kiindulópontnak, akkor 
minden olyan tevékenységet a PSR feladatok közé sorolhatunk, amelyek bevezetésére jogszabály, kormányzati 
program kifejezetten ezen a címen ad feladatot, érvényesítendő normát, szempontot. A kormányzati CSR cselek-
vési terv által előirányzott feladatok szintén ebbe a körbe kerültek. 

IX. 1. Az i� úsági szolgáltatások jogszabályi kerete

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja a helyben 
biztosítható feladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja az i� úsági ügyeket. Ez a fela-
dat-telepítés bár kötelező jellegű, azonban külön ágazati törvény hiányában az i� úsági szolgáltatások önkormány-
zati keretét az adott település önkormányzata a lakosság igényeit és az önkormányzat anyagi lehetőségit � gyelembe 
véve alakítja ki. Ugyanakkor a feladatok egyértelművé tételében támpontot ad az Európai Unió Fehér könyve, az 
Országgyűlés által elfogadott Európai Unió I� úsági Stratégiája 2019-2027 című dokumentum, az Új Nemzedék 
Jövőjéért Program, illetve a nemzetközi és a hazai jó gyakorlatok. 
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IX.2. I� úsági Munkacsoport

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2018. (VII. 11.) számú határozata alapján megala-
kult az I� úsági Munkacsoport elsődlegesen azzal a céllal, hogy erősödjön a � atalok Jászberényhez való kötődése, 
valamint a város � atalokat megtartó ereje. Az I� úsági Munkacsoport tagjai között szociológusokat, pedagóguso-
kat, intézményvezetőket találunk, de az i� úsági polgármester is tagja a testületnek. A tagok sokszínűsége a felada-
tokra történő azonnali reagálást, többféle megközelítést, kreatív kezdeményezést eredményez. A testület elnöke 
Balog Donát, I� úságért és sportért felelős tanácsnok.

IX.3. I� úsági Önkormányzat

Városunkban 2015. október 19. óta működik i� úsági önkormányzat. Létrehozásának alapgondolata Jászberény 
Város Képviselő-testületének azon szándékát tükrözte, hogy legyen egy olyan i� úsági szervezet, amely összefogja a 
település � ataljait, teret ad elképzeléseiknek, valamint támogat olyan, a � atalok által kezdeményezett programokat, 
melyek keretén belül próbára tehetik és fejleszthetik azokat a képességeiket, melyeket majd felnőttként a minden-
napi életben alkalmazniuk kell. 

IX.4. Hatósági ügyintézés

A hivatal szervezetén belül az i� úsággal kapcsolatos, közigazgatási hatósági döntéshozatalhoz kapcsolódó felada-
tok az Aljegyzői Osztályhoz kerültek delegálásra. A Városüzemeltetési Osztály szervezeti egységéhez tartoznak 
azok az i� úsági feladatok, amelyek keretében az ügyéntéző folyamatos kapcsolatot tart a � atalokkal, segíti őket 
egyéni és közösségi céljaik elérésében. Aktívan együttműködik az i� úsági korosztályi és szakmai közösségekkel, 
informális csoportokkal, civil szervezetekkel, segíti a Jászberényi I� úsági Önkormányzat működését, valamint 
feltérképezi a � atalokat érintő pályázati lehetőségeket. 

IX. 5. Szolidaritási pályázatok

Az önkéntesség témájához szervesen kapcsolódva számos pályázat kerül benyújtásra az Európai Szolidaritási Tes-
tülethez, melyek kiváló lehetőséget biztosítottak a társadalmi felelősségvállalás megtapasztalására és az önkéntes-
ség európai szintű hozzáadott értékének nonformális színtéren történő elsajátítására. Az egy évig tartó program-
sorozat során a � atalok anyagi támogatásban részesülnek, amely a helyi közösségért végzett önkéntes programjuk 
megvalósítását teszi lehetővé. Hatalmas élményt jelent a � ataloknak az önállóság, amellyel felépítik a pályázatuk 
menedzsmentjét a felelősségi körök megosztásától a pénzügyi elszámolhatóságig. Számos kompetenciájuk fejlő-
dik, miközben értékes kapcsolati tőkére tesznek szert. 

A LEHEL PENGŐ i� úsági párbeszéd projekt a � atalok aktív közösségi szerepvállalásához és a demokratikus dön-
téshozatalban való részvételhez szükséges készségek fejlesztését tűzte ki célul. Az állampolgári kompetencia fej-
lesztése a célja az iskolai közösségi szolgáltnak is, így a projekt sikerét mindenképpen előmozdítja az IKSZ-es 
diákok fogadását célzó szervezetfejlesztési intézkedés. 
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X. STRATÉGIAI MENEDZSMENT

Az i� úságügyi feladatok fenti áttekintése után megállapítást nyert, hogy önkormányzatunk számos intézkedése 
PSR tevékenységnek tekinthető. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a stratégia nem tűzte ki feladatként annak 
vizsgálatát, hogyan jelennek meg az i� úságügyhöz kapcsolódó fenntarthatósági szempontok az önkormányzat 
szervezetéhez és működéséhez kapcsolódó döntésekben. Önálló tanulmány tárgyát képezheti annak elméleti vizs-
gálata, hogy az egyes jogi aktusok, a rendeletek, normatív utasítások, stratégiák, iránymutatások, mennyiben fedik 
le a közszolgálati etika elvárt többlet feladatmeghatározást és mennyiben tartoznak a társadalmi közfelelősségvál-
lalás égisze alá. 

X.1. Tervezési szakasz

A PSR stratégia tervezési szakaszában kerül megfogalmazásra a hivatal önkéntes szerepvállalásával kapcsolatos 
víziója: 
Szeretnénk elérni, hogy önkéntes szerepvállalásunk segítségével Jászberény olyan város legyen, ahol igazi közös-
ségként tudunk egymás mellett élni, olyan közösségként, amelyben a szolidaritás kimagasló emberi értékként van 
jelen a mindennapokban. 
Küldetéstudatunk középpontjában a közjó és a közszolgálati etika normáira támaszkodó felelősségteljes közigaz-
gatás áll, amely � gyelembe veszi az önkormányzat egyre növekvő szerepét a társdalami egyenlőtlenségek enyhíté-
sében. 
A szolidaritáshoz kapcsolódó értékrendünk az esélyteremtést és a társadalmi jólét biztosítását állítja középpontba, 
amely minden társadalmi szereplőnek lehetőséget ad a közösségi szerepvállalásra. 

X.2. Stratégiai célok

- Felelős intézményként kívánunk működni, érzékenyen reagálva az esélyegyenlőséghez kapcsolódó kérdésekre. A 
tervezett intézkedéseket Jászberény Város Esélyegyenlőségi Tervével összhangban hajtjuk vére, különös � gyelmet 
fordítva a hátrányos helyzetű csoportok önkéntes programokba történő bevonására.
- A jogszabályok és a közszolgálati etika által kötelezően meghatározott előírásokon túl, innovatív megoldásokkal 
kívánunk reagálni a társadalmi kihívásokra.
- A közösség aktív bevonására törekedve, minden társadalmi szereplőnek lehetőséget biztosítunk az önkéntes 
programokon való részvételre.
- A szervezetfejlesztési folyamatok eredményeként változást kívánunk elérni a hivatal önkéntességhez kapcsolósó 
szervezeti kultúrájában, erősítve a dolgozók elkötelezettségét a közösségi szerepvállalás iránt. 
- Erősíteni kívánjuk a hivatal pozitív társadalmi megítélését a közjó érdekében tett, a közszolgálati etikán túlmuta-
tó, önként vállalt intézkedések segítségével.
- Növelni kívánjuk a hivatal dolgozóinak elkötelezettségét és a szervezeti egységek közötti együttműködést az ön-
kéntes tevékenységekben történő részvétel által.
- Az önkéntesek és az iskolai közösségi szolgálatos diákok fogadásával fokozni kívánjuk a hivatal átláthatóságát, 
amely a „jó állam” kitüntetett alapértéke. 
- A közjó iránti felelősségvállalás kizárólag a partnerségi viszonyban, a szektorközi együttműködésen keresztül 
érhető el, melynek kialakítása kiemelt stratégiai cél.
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X.3. Stratégiai irányok:

- Digitális jólét- a digitális esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű célcsoport számára. 
- Foglalkoztathatóság bővítése a � atalok és a hátrányos helyzetűek körében az önkéntes tevékenység és az iskolai 
közösségi szolgálaton keresztül.
- Önkéntes tevékenységek városi szintű koordinálást megalapozó intézményi -és infrastrukturális bázis létreho-
zása.
- Önkéntes szerepvállalással kapcsolatos képzések a humán területen dolgozó szakemberek kompetencia- fejlesz-
tésének biztosítására.
- Módszertani alapelvek kidolgozása az önkéntesek és az iskolai közösségi szolgálatos diákok önre� exiójának és 
értékelésének formális mérésére.
- Szervezetfejlesztési intézkedések megtétele az önkéntes szerepvállalással kapcsolatos tevékenységek koordiná-
lásra, az önkéntes koordinátor munkakör hivatali struktúrába illesztése. Partnerségi kapcsolat kezdeményezése az 
oktatási intézményekkel és a civil szféra szereplőivel a hatékony együttműködés érdekében.

X.4.SWOT analízis

A stratégiai tervezés következő lépéseként megfogalmazásra kerültek azok az erősségek és gyengeségek, amelye-
ket a bevezetésre váró intézkedések magukkal hozhatnak. Az elemzést a változásokkal érintett minden szereplő 
vonatkozásában el kell végezni annak érdekében, hogy körvonalazódjon, mely területekre kell kiemelt � gyelmet 
fordítani. 

X.4.1.Erősségek

Az önkéntes pont létrehozása a Jász Látogatóközpont épületében, összekapcsolva az iskolai közösségi szolgála-
tos és önkéntes � atalok fogadásával és tevékenységük koordinálásával számos előnnyel jár mind a hivatalunk 
dolgozói, mind a diákok és az iskolák vonatkozásában. A szakképzett felnőtt felügyeletével zajló tevékenységek a 
szülőket is megnyugtatással tölti el. Az önkéntes programban való részvétel által a diákok megismerhetik az intéz-
ménybe telepített, elsősorban � atalokat érintő programokat és kedvet kaphatnak a csatlakozásra. A diákok ezáltal 
egyre több időt tudnak eltölteni a közösségi térben, a pozitív élményről az iskolájukban is be tudnak számolni. A 
program gördülékeny működéséhez azonban felkészült apparátust kell működtetni, hiszen a diákok biztonsága 
megköveteli a folyamatos és szigorú felügyeletet. A hivatal dolgozói szempontjából meghatározó szempont az 
önkéntesek fogadását biztosító intézmény és az önkormányzat épületének elválasztása. A napi feladatok és folya-
matos határidők mellett az önkéntesség témája iránt elkötelezett dolgozók is tehernek éreznék a � atalok személyes 
jelenlétét. Kon� iktusokhoz vezetne a megszokott ügymenet módosítása és kérdéses lenne az adatvédelmi szabá-
lyok betartása is. 

X.4.2.Gyengeségek

A cselekvési tervben vázolt intézkedések kivétel nélkül pozitív társadalmi üzenetet hordoznak, aktualitásuk az 
önkormányzati szerepvállalás kiszélesítése okán megkérdőjelezhetetlen. Költséghatékonyak, hiszen mind a közös-
ségi tér, mind a működés személyi és tárgyi feltételei a „Humán erőforrás fejlesztés a Jászsági kistérségben című 
pályázat terhére biztosított”. A projekt zárásakor a tevékenységek folytatása jelenti a működtetés gyengeségét: a 
közösségszervezőkhöz delegált feladatok a munkaszerződés lejárta után újabb átszervezést és stratégiai lépéseket 
igényelnek. A közösségi tér, így az önkéntes pont felügyeletét célszerű az önkormányzat szervezeti egységéhez 
tartozó i� úsági referens feladataihoz társítani. 
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X.4.3. Lehetőségek

A tervezett intézkedések hatására erősödik az önkormányzat ügyfélközpontúsága, valamint szélesedik kapcsolati 
hálója, részben a civil szférával, részben pedig az oktatási intézményekkel. A konzorciumban megvalósuló pályá-
zat lehetőséget ad a projektben résztvevő települések szorosabb együttműködésére és a pozitív tapasztalatok saját 
településen történő adaptálására. Az innovatív intézkedések követendő példaként szolgálhatnak az ország olyan 
önkormányzatai számára, amelyek önkéntes stratégia bevezetését tervezik. 

X.4.4.Veszélyek

Hátrányként fogalmazhatjuk meg a munkaköri átszervezés szükségességét, amely az önkéntes koordinátori mun-
kakör szervezetbe történő integrálását tartalmazza. Az önkéntességhez kapcsolódó ismeretek elsajátítása idő és 
energia ráfordítását igényli, amely megterhelő lehet az adott munkavállaló szempontjából. A stratégiában kidolgo-
zott munkaköri leírás célja, az önkéntes koordinátori munkakörhöz tartozó feladatok meghatározása és a szüksé-
ges kompetenciák segítségével, a megfelelő munkavállalóhoz történő delegálása. 
Az adminisztratív feladatok növelhetik a hivatal egyes szervezeti egységeinek leterheltségét. A közösségi tér foko-
zott használata magában hordozza annak a veszélyét, hogy az egyes berendezési tárgyak megsérülnek, esetleg kár 
keletkezik az épületben. A tartós igénybevétel következtében növekednek az épület fenntartási költségei. További 
jogi felelősséget jelent az adatok és információk védelme. 
A program külső megítélését befolyásolhatja az oktatási intézmények nyitottsága, amelyet az iskolai közösségi 
szolgálatot teljesítő diákok fogadásának, felkészítésének és értékelésének közös megvalósítása igényel. Az azonos 
elveken alapuló módszertan kidolgozása az iskolák pedagógusaitól is többletfeladatot igényel, amely jelentős hoz-
záadott értékkel erősíti a szektorközi együttműködést. 

X.5. Külső környezet vizsgálata

A stratégiai tervezés folyamatában áttekintésre kerültek a külső környezet azon tényezői, amelyek indokolttá tet-
ték a tervezett intézkedések bevezetését.  A mindennapjainkat meghatározó gazdasági és társadalmi változások, 
amelyeket a járványhelyzet hatványozottan felerősített, olyan kihívások elé állítja a közösségeket, amelyek csak 
szektorközi együttműködéssel oldhatók meg. A változások szükségszerű velejárója az önkormányzati feladatok 
kibővítése. A társadalmi és környezeti fenntarthatóság csak határozott szemléletváltással érhető el, amelyben az 
önkéntességnek kulcsfontosságú szerepe lesz. 
A külső környezet vizsgálata során elemzésre kerültek a közfelelősség vállaláshoz kapcsolódó kormányzati törek-
vések, amelyek egyértelmű feladatmeghatározást irányoztak elő az önkormányzatoknak a PSR stratégia elkészí-
tésére. Megállapítást nyert, hogy az EFOP pályázati konstrukció szervezetfejlesztéshez kapcsolódó intézkedései 
támogató környezetet biztosítanak a közfelelősségi szerepvállalás formálissá tételére. Az önkéntesség kultúráját 
népszerűsíteni hivatott pályázatok tapasztalatai szintén igazolták a beavatkozások létjogosultságát.

X.6. Belső környezet vizsgálata

A belső környezet vizsgálata a hivatal dolgozóit érintő attitűdvizsgálattal valósult meg. A szervezeti önkéntesség 
kizárólag az egyéni preferenciákkal közösen értelmezhető, hiszen a téma iránt elkötelezett munkavállalók nélkül 
nem lennének megvalósíthatók a tervezett intézkedések. A kérdőíves kutatás alapján megállapítást nyert, hogy 
jelentős az a munkavállalói réteg a hivatal apparátusán belül, akik elkötelezettek a társadalmi szolidaritás iránt és 
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pozitív változásként értelmezik a szervezetfejlesztési intézkedéseket. Ugyanakkor az is megállapítást nyert, hogy a 
dolgozók többsége az önkéntesség hagyományos formáját ismeri és nem ismertek a modern önkéntességhez kap-
csolódó előnyök. Az ismeretek bővítése szükségszerű velejárója lesz az előttünk álló időszaknak. 

XI. CSELEKVÉSI TERV

XI.1. „Önkéntes Pont” létrehozása a Jász Látogatóközpontban

2020. szeptemberében került átadásra a Jászberény, Kossuth Lajos u. 58. szám alatt található Jász Látogatóközpont, 
amely i� úsági közöségi térként biztosít helyet a � atalokat érintő programoknak. A Polgármesteri Hivatal épületén 
kívüli helyszín kiváló lehetőséget ad a  stratégiában szereplő tevékenységek megvalósítására Az akadálymentesített  
épület előterében található egy információs pult. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán szol-
gáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című pályázat keretében közösségszervező munkatársak kerültek 
felvételre, akik a munkaköri leírásuk alapján „� gyelemmel kísérik a közösségi tér kihasználtságát, valamint részt 
vesznek a � atalok aktivizálásában és  közösségi kezdeményezéseik támogatásban”, így az önkéntesek fogadásával 
és információval ellátásával kapcsolatos feladatok beleillenek az eredeti tevékenységi körbe. A pályázat lezárta 
után az i� úsági referns feladatot ellátó munkatárs gondoskodik a program fenntartásáról: ügyfélfogadási időkeret-
ben fogadja az önkéntes pontra érkező érdeklődőket. 

XI.2. Humán szakemberek kompetenciafejlesztése
- képzések megvalósítása

Az önkéntes ponton valósul meg a szolgáltató szervezetek munkatársai körében az önkéntesek befogadását elő-
segítő tréningek szervezése, amelyek az Erzsébet I� úsági Alap Nonpro� t Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társa-
ság1134 Budapest, Váci út 35 által szervezett ingyenes, akkreditált képzései keretében az alábbi két modul mentén: 

Önkéntesek összefogása és vezetése - Önkéntes koordináció alapszinten
E-001104/2015/D004 (engedély száma)

Önkéntesek koordinációja - Az alapoktól a speciális igényekig
E-001104/2015/D014 (engedély száma)

30 órás csoportos képzésen résztvevők megismerik az önkéntes munka és a társadalmi felelősségvállalás fogalmát, 
a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 iránymutatásait és a célcsoport jellemzőit. Ezen felül képessé válnak arra, 
hogy felismerjék az önkéntes koordináció menedzsment feladatait, megtervezzék és irányítsák, valamint megfele-
lően alkalmazzák az interperszonális kommunikáció eszközeit.
A képzés célja olyan felnőttek ismereteinek bővítése és készségeik fejlesztése, akik i� úsági önkéntes programban 
részt vevő � atalokat (14-25 éves korosztály) kívánnak koordinálni egy adott önkéntes program megvalósulása 
érdekében. Cél, az önkéntes program sikeres lebonyolításához szükséges menedzsment feladatok és az önkéntesek 
összefogásához szükséges csoportvezetői, kommunikációs feladatok megismertetése, valamint az önkéntességre 
vonatkozó jogi szabályozás megismerése, a társadalmi felelősségvállalás közvetítéséhez szükséges készségek és 
képességek fejlesztése.
Képzési idő: 30 óra (7 óra elmélet, 23 óra gyakorlat)
Tananyagegységek:
•Önkéntesség a társadalomban, a társadalmi felelősségvállalás, az önkéntesség alapjai (8 óra)
•A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 iránymutatásai és a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes 
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tevékenységről (3 óra)
•Az i� úságot mozgató motivátorok és az önkéntes aktivitások területeinek kapcsolódása (4 óra)
•Az önkéntes menedzsment feladatai, vezetői szerepek (7 óra)
•Önismeret és kommunikáció, csoportdinamikai, közösségfejlesztési alapok (8 óra)

XI.3. Iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok 
és önkéntesek fogadása

Mind az IKSZ-es diákok, mind pedig az önkéntesek fogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott i� úsági ügyek, mint helyben 
biztosított feladat keretén belül történik. 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdés a, pontja alapján fo-
gadó szervezet lehet a helyi önkormányzat, amely alapján vállalhatjuk az önkéntesek előre meghatározott feladat 
keretében történő fogadását. 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 133. §-a alapján a közösségi szolgálat keretei között a tanulók teljesíthetnek közösségi 
színtérhez kapcsolódó, valamint  sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös 
sport-és szabadidős feladatotokat. 

A közösségi tér kiemelt célcsoportja a Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola diákjai, akikkel közösen kerül megvalósításra az „ECSET 
ÉS HÍD” szolidaritási pályázat. A projekt célja, hogy a modern művészet segítségével erősítsük a speciális iskolába 
járó tanulóink és a város többi diákja közötti kapcsolatot, elősegítve az integrációt, valamint részvételüket a társa-
dalmi folyamatokban, érintve az  iskolát, a szabadidőt és az otthont. Ebben a kontextusban jelenik meg a művé-
szetet megtestesítő ecset és az egymáshoz vezető utat szimbolizáló híd. Az integrációban az oktatásnak különösen 
jelentős szerepe van: minél � atalabb korban tapasztalja egy kisgyermek a világ sokszínűségét, kerül kapcsolatba 
olyan gyermekekkel, akiknek élete, lehetőségei jelentősen mások, mint az övéi, később – felnőttként – annál na-
gyobb valószínűséggel fog nyitottan fordulni a különböző kisebbségi csoportokhoz tartozó emberek felé. A sérült, 
akadályozott, fogyatékos gyermekek társadalmi integrációja is az együttneveléssel kezdődik. A velük foglalkozó 
szakembereknek, a gyógypedagógusoknak ezért kiemelt feladata ezen integrációs folyamatokban való részvétel. 
Az önkéntes program kiváló lehetőség a kezdeményezéshez történő csatlakozásra. 

Jászberény Városi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 
feladatokat. Az önkéntességhez kapcsolódó tevékenységek az intézkedési terv „IDŐSEK” célcsoportjánál koncent-
rálódnak, ahol a digitális kompetenciák átadása a generációk közötti együttműködés elősegítésével kapcsolódik 
össze. A tervezet szerint önkéntesek és az 50 órát teljesítő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok bevonásával 
ismertetnénk meg az időseket a számítógép, az internet és olyan alkalmazások elsajátításával, amelyek segítségé-
vel a bővíthető az információáramlás hatékonysága és a különféle szolgáltatásokhoz való hozzáférésre is nagyobb 
lehetőség nyílik. 

Jászberény Városi Önkormányzat munkaszervezeténél jelenleg működik DJP PONT. Hegedűs Violetta, a Városfej-
lesztési Iroda munkatársa az IT MENTOR. A DJP PONT üzemeltetése lehetőséget biztosít a hivatalos iratok (pl: 
NAV dokumentumok, ügyfélkapura feltöltendő dokumentumok, helyi önkormányzathoz vagy járási hivatalhoz 
benyújtandó dokumentumok, MÁK részére benyújtandó dokumentumok) online felületen történő elérésére, va-
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lamint az  elektronikus ügyintézéshez szükséges elektronikus felületek/portálok megismertetésére. 
Jelen formájában a hivatalban működő DJP pont nem járul hozzá az elektronikus esélyegyenlőség csökkentéséhez, 
hiszen a meglévő munkaszervezetben kivitelezhetetlen a látogató személyek akár folyamatos, akár ügyfélfogadási 
időhöz kötött fogadása. A DJP PONT által nyújtott lehetőséget elsősorban a kisebb települések teleházai tudják ki-
használni, ahol a helyi lakosok iránymutatást kapnak digitális eszközök használatához és az online ügyintézéshez. 
Szintén hatékonyan működik a program azokban az esetekben, amikor az önkormányzat információs pultjában 
helyet foglaló munkatárs látja el az IT mentori feladatokat. Az önkéntesek és az IKSZ-es diákok Helyi Esélyegyen-
lőségi Terv szerinti fogadása új alapokra helyezi az eddigi, alacsony hatékonysággal működő programot.
Hegedűs Violetta nem közvetlenül az idősek célcsoportját látja el információval, hanem az önkéntes � ataloknak 
ad iránymutatást az ismeretek átadására. A � atalok és az idősek találkozása a továbbiakban a Jász Látogatóközpont 
közöségi térben valósulna meg, ahol a rendelkezésre állnak a mentoráláshoz szükséges informatikai eszközök.

XI. 4. A formális értékelés rendszerének bevezetésére

Az Európai Parlament az önkéntességre a formális oktatás kiegészítéseként tekint, amely jelentősen hozzájárul 
a diákok képesség és - kompetenciafejlesztéséhez. A fenti pedagógiai szemlélet indokolja az önkéntességez kap-
csolódó tevékenységek europass-hoz kapcsolódó youthpass keretében történő elismerését és támogatja azokat a 
programokat, amelyek a „service-learning” pedagógiai módszert alkalmazva elősegítik a diákok partnerségi mo-
dellben megvalósuló élményalapú, szolidaritási tevékenységen keresztüli tanulási folyamatát. 

A szolidaritási és az i� úsági párbeszéd projektek értékelésének bevált gyakorlata a Youthpass bizonyítvány, amely 
kiválóan adaptálható az önkéntes tevékenységek esetében is. A közösségi térbe érkező � ataloknak fel kell ismerni 
és tudatosítani kell az önkéntes munkában rejlő lehetőségeket. A cél a motiváció folyamatos fenntartása, amellyel 
az önkéntes elköteleződik a szervezet irányába. A re� exió során a � atalokkal közösen beazonosítjuk, dokumen-
táljuk és értékeljük az egyéni tanulási eredményeket, végül kiállítjuk a Youthpass tanusítványt, amely az i� úságpo-
litika nemformális tanulásának Európa-szerte elismert eszköze. Amellett, hogy a tanúsítvány kiválóan alkalmas 
annak dokumentálására, hogy a � atalok mely kompetenciák mentén fejlődtek az egyes tevékenységek során, az 
önéletrajzhoz csatolva, elősegítheti a későbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését.

Az Önkéntes Központ Alapítvány 2021. január hó 08-09. között 2 napos „service-learning” képzést tartott, mely-
nek támája az új pedagógia módszer iskolai közösségi szolgálatba és önkéntes tevékenységbe történő adaptálása 
állt. Jelen stratégia szerzője elvégezte a képzést, így az érékelés folyamatát, a közösségszervező pedagógusokkal 
együtt koordinálja a program indulásától. 

XI.5.Szervezetfejlesztési intézkedés 

1. Ahhoz, hogy a PSR beépüljön az intézményes működés állandó feladatrendszerébe,  szervezetfejlesztés vég-
rehajtása szükséges, tekintettel arra, hogy a PSR funkció megvalósításához szervezési, koordinációs feladatok és 
felelősségek szervezeti telepítésére van szükség. 

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok és az önkéntesek fogadása szervezetfejlesztési intézkedés meg-
tételét teszi szükségessé, melynek keretében integrálásra kerül az önkéntes koordinátori feladatkör. Az önkéntes 
koordinátor legfontosabb feladata az önkéntesek beilleszedésének támogatása (tájékozódás, képzés, motiváció 
fenntartása, ellenőrzés, értékelés) és a munkatársak tájékoztatása az önkéntes tevékenységéről. Megismerteti az 
önkénteseket az intézményen belüli viszonyokkal, szabályokkal, munkavégzésük feltételeivel, a munkatársak kö-
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zötti kommunikáció lehetőségeivel, információkat ad az anyag- és eszközhasználattal kapcsolatban. Eligazít, hogy 
kitől miben kérhet az önkéntes segítséget. Betekintést nyújt a szervezet alapvető normáiba, megismeri az önkéntes 
elvárásait is, igyekszik a kettőt összhangba hozni. Az önkéntesek munkáját � gyelemmel kíséri, ha szükséges, be-
avatkozik a munkafolyamatokba. Felelős a beszámolók, az adminisztráció és statisztikai jelentések  elkészítéséért. 
Az önkéntes koordinátor munkakör leírását az 5. számú melléklet tartalmazza. 

XII. UTÓSZÓ

PSR stratégia megalkotása az önkormányzatok részéről magába foglalja az intézmények és az egyes egyének-
nek motiválását olyan helyzetek, lehetőségek és feltételek megteremtésével, amely utat nyit egy olyan ágazatközi 
együttműködés előtt, amely elősegíti az önkéntes tevékenységgel szembeni nyitott és tudatos magatartás közösségi 
szintű kialakulását. A fentiekben felvázolt stratégia önkormányzatunk társadalmi felelősségvállalásának i� úság-
ügy területét érintő formális szabályozását mutatja be. A statikus helyzetfeltárás helyett dinamikus, konkrét in-
tézkedéseket magába foglaló tanulmány megalkotása volt a cél, amely további szervezetfejlesztési intézkedéseket 
indukálhat a bevezetést követő tapasztalatok függvényében. A stratégia partnerségi együttműködésre törekszik, 
amely a jövőben kiegészülhet  motiváló PSR tevékenységekkel, amely során elsősorban a helyi cégek kiemelkedő 
CSR tevékenysége kerül jutalmazásra.

A stratégiában szereplő tevékenységek elsősorban a � atalok közösségépítését célozzák, kevesebb teret engedve a 
pályaorientációt segítő programoknak. A sikeres adaptációt követően a � atalok számára lehetőséget biztosítunk 
a Hivatal struktúrájában működő szervezeti egységek, munkakörök bemutatására. Az Írországból származó „job 
shadow” módszerével a � atal önkéntes a segítő tevékenységen keresztül sajátítja el az adott munkakör elvégzésé-
hez kapcsolódó kompetenciákat. További lehetőség a stratégia továbbfejlesztésére a munkaerőpiaci szempontból 
hátrányos helyzetű aktív korú rétegek beintegrálása az önkéntes programokba, amely azonban szélesebb körű 
szektorközi együttműködést igényel.  
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MELLÉKLETEK

A kérdőív kérdései
1. számú melléklet

1. A Nemzeti Önkéntes Stratégia alapján az önkéntes tevékenység az, amit önszántából, ingyen, ellenszolgál-
tatás nélkül más, családján, rokonán, közvetlen barátján kívüli személy, személyek vagy a közösség javára 
végez valaki. Ennek alapján végzett Ön valaha ilyen tevékenységet?

1. Igen, havi rendszerességgel önkénteskedek. 
2. Igen, 3-4 havonta önkénteskedek.
3. Igen, évente egyszer önkénteskedek. 
4. Igen, de csak néhány alkalommal fordul elő az életem során, hogy önkénteskedtem.
5. Soha nem önkénteskedek.

2. Amennyiben végzett már önkéntes tevékenységet, az elsősorban milyen indíttatásból történt? 
Több választ is megjelölhet!

1. Vallási/erkölcsi okból. 
2. Együttérzésből azok iránt, akiken/amiken segíthet.
3. Valamilyen közügy érdekében való összefogás miatt. 
4. A kultúra, a hagyományok ápolása miatt. 
5. A környezet védelme érdekében.
6. Mert általa jobb embernek érezheti magát.
7. Hasznos tapasztalat megszerzése miatt. 
8. Önfejlesztés, tanulás miatt. 
9. Új emberek megismerése, új kapcsolatok kiépítése miatt.
10. Személyes kihívás keresése miatt.  
11. A szabadidő hasznos eltöltése miatt.  
12.  Más okból, éspedig:________________________
13. Nem végeztem önkéntes tevékenységet.

3. Milyen területen vagy területeken végezne szívesen önkéntes tevékenységet a jövőben? 
Több választ is megjelölhet! 

1. kultúra
2. vallás, egyház
3. sport
4. szabadidő, hobbi
5. oktatás
5. egészségügy
7. szociális ellátás
8. polgári védelem, tűzoltás, katasztrófahelyzet
9. környezet- és állatvédelem
10. településfejlesztés
11. egyéb, éspedig: ..
12. nem végezne önkéntes tevékenységet
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4.  Ön szerint milyen a helyi közösség (Jászberény lakosságának) hozzáállása az önkéntes tevékenységhez? 

1. Nagyon elutasító. 
2. Inkább elutasító. 
3. Semleges. 
4. Inkább elfogadó. 
5. Nagyon elfogadó.
6. Nem tudja

5. Véleménye szerint az önkormányzatunk a jogszabályban meghatározott feladatain túl végez-e 
olyan tevékenységet, amivel hozzájárul az önkéntesség előmozdításához? 

1. Igen, az önkormányzat számos intézkedése irányul a közjó előmozdítására.
2. Az önkormányzat ritkán indít önkéntes programot.
3. Nem végez az önkormányzat az önkéntességez kapcsolódó feladatokat.

6. Véleménye szerint szükséges-e az önkormányzatoknak a helyi közösségeket érintő önkéntes programokat 
szervezni?

1. Igen, az önkormányzatoknak kezdeményezni kell saját önkéntes programokat.
2. Igen, az önkormányzatoknak támogató környezetet kell biztosítania az önkéntes programok megvalósításá-
nak.
3. Az önkormányzat feladatai között nem szerepel az önkéntesség, így ezen a területen nem kell szerepet vál-
lalnia. 

7. Ön szerint az önkormányzat jogszabályokon túl teljesített „többletvállalása“ 
(pl. gyereksarok, ügyfélbarát ügyintézés, ) mennyire tükröz tudatos társadalmi felelősségvállalást?)

1. Nem tudatos szerepvállalás, a Hivatal és a dolgozók ösztönösen vállalják fel a segítségnyújtást.
2. Részben tudatos, a közszolgálati etikából levezethető a segítő szándékú többletteljesítés.
3. Tudatos, az önkormányzat konkrét stratégiával rendelkezik az önkéntes tevékenységek koordinálására.
4. Nem tudom.

8. Ön szerint szükséges lenne-e, hogy az önkormányzat támogassa az egyéni társadalmi felelősségvállalást?

1. Igen, szükség lenne olyan lehetőségek megteremtésére, ahol az önkéntes tevékenységet szívesen 
vállaló dolgozók kezdeményezhetnek programokat, amelyeket a Hivatal támogat.
2. Nem, a Hivatal szempontjából nem fontos az egyének elköteleződése a közjó előmozdítására. 
3. Az önkéntesség kultúrájának helyi szintű előmozdítása akkor lenne a leghatékonyabb, ha összekapcsolnánk 
az egyéni és a szervezeti törekvéseket.
4. Nem tudja.
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9. Ha lenne munkahelyén lehetőség önkéntes programokra, részt venne benne?

1. Igen.
2. Most nem, de a későbbiekben elképzelhető.
3. Nem vennék részt benne.

10. Ön támogatná-e ötleteivel az önkormányzat önkéntes szerepvállalásával kapcsolatos programok 
kidolgozását?

1. Igen, nagyon szívesen részt vennék benne.
2. Szívesen veszek részt a programokban, de a kidolgozásukban nem.
3. Nem vennék részt benne.

Köszönöm, hogy válaszaival támogatta munkát!
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A kérdőív kiértékelése
2. számú melléklet

Jászberény Város Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak száma 107 fő. Ebből 99 fő köztisztviselő, 5 fő a munka 
törvénykönyve szerinti alkalmazott, 1 fő polgármester és 2 fő alpolgármester. A szülési szabadságon, GYED-en, 
valamint GYES-en lévő kollégák száma 13 fő, számukra az önkéntességgel kapcsolatos kérdőív nem került kikül-
désre. 89 dolgozó kapta meg elektronikus üzenetben a kérdőívet, összesen 50 válasz érkezett vissza. A stratégia 
elméleti részében kifejtése kerül, hogy az önkéntesség témája rendkívül megosztó, amely egyértelműen tapasz-
talható volt a kollégákkal történt előzetes megbeszélések során. Az alacsony aktivitás az előzetes várakozásoknak 
megfelelően történt. Azok a dolgozók azonban, akik kitöltötték a kérdőívet nyitottak voltak az önkéntességre és 
az önkormányzat szerepvállalására. A témához kapcsolódó előítéletek enyhítésére mindenképpen szükséges az 
önkéntességgel kapcsolatos ismeretek terjesztése és a modern kori önkéntességhez kapcsolódó előnyök hangsú-
lyozása. 

A kérdőív első kérdése segített beazonosítani az önkéntesség fogalmát, melyhez a Nemzeti Önkéntes Stratégia által 
használt megközelítést használtam fel. A válaszadók 46%-a nyilatkozott úgy, hogy végzett már önkéntes tevékeny-
séget, de csak néhány alkalommal fordult ez vele elő élete során. 22% azok aránya, akik évente egyszer önkéntes-
kednek. A hivatal dolgozóinak 14 %-a 3-4 havonta végez önkéntes tevékenységet, míg 10 % havi rendszerességgel 
önkénteskedik. 8 % nyilatkozott úgy, hogy nem volt még tapasztalata ezen a területen. A stratégia felülvizsgála-
takor mindenképpen szükséges annak vizsgálata, hogy a bevezetésre kerülő, az önkéntesség előmozdítását célzó 
intézkedések mennyiben mozdítják elő a hivatal dolgozóinak aktivitását. 

A következő két kérdés az önkéntes tevékenység belső motivációjára kérdez rá. A válaszok egyértelműen mutatják 
a hagyományos önkéntesség dominanciáját a modern kori szolidaritási tevékenységekkel szemben. A szabadidő 
hasznos eltöltése, tapasztalatszerzés, új emberek megismerése, személyes kihívás keresése, ritkán motiválja a hiva-
tal dolgozóit. Az esetek többségében valamilyen közügy érdekében való összefogás miatt, a környezet védelme és 
a másokért való együttérzés hagyományos karitatív értéke miatt vállalkoznak az önkéntességre.
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A jövő tekintetében szintén a hagyományos önkéntességhez kapcsolódó tevékenységek felé orientálódnak a dol-
gozók: a kultúra, a környezet, az állatvédelem, a szociális ellátás, az egészségügy területén önkénteskednének a 
legszívesebben. Tekintettel arra, hogy több válaszlehetőség megjelölésére nyílt lehetőség, megjelent a településfej-
lesztéshez, a sporthoz és a szabadidőhöz kapcsolódó érdeklődés is.

A válaszadók 38%-a gondolja úgy, hogy Jászberény lakosságának hozzáállása az önkéntes tevékenységekhez in-
kább elfogadó, 32 % szerint semleges. 6% vélekedik úgy, hogy inkább elutasító, míg 20 % nem tudta eldönteni a 
helyi közösség önkéntességgel kapcsolatos véleményét. A bizonytalanság tovább erősíti a szolidaritáshoz kapcso-
lódó lehetőségek újraértelmezésének létjogosultságát.
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A válaszadók 64%-a vélekedett úgy, hogy az önkormányzat számos olyan tevékenységet végez, amely a közjó elő-
mozdítására irányul, míg 30% szerint csak ritkán indít önkéntes programot. A dolgozók  6 %-a szerint egyáltalán 
nem végez az önkormányzat önkéntességhez kapcsolódó feladatot. Az önkormányzatnak a közjó előmozdítása 
érdekében tett erőfeszítése elválaszthatatlan részét képezi a közszolgálati etika fogalmának. A meglévő feladat-
rendszerhez kapcsolódó többletvállalás önkéntes tevékenységként történő értelmezése a PSR stratégiaalkotás egy 
lehetséges formája. Jelen stratégia megalkotójának célja azonban azoknak a lehetőségeknek a feltárása volt, amely 
a jövőre vonatkozóan, konkrét programok indítására nyújthat lehetőséget.

A következő kérdésre adott válaszok egyértelműen bizonyítják, hogy az önkormányzat jelentős szerepet játszik tár-
sadalmi közösségi felelősségvállalás terén: a dolgozók 70 %-a vélekedett úgy, hogy az önkormányzatnak támogató 
környezetet kell biztosítania az önkéntes programok megvalósításának, 28 % szerint saját önkéntes programokat 
is kell szerveznie. Mindössze egy dolgozó vélekedett úgy, hogy az önkormányzat feladatai között nem szerepel az 
önkéntesség, így ezen a területen nem kell szerepet vállalnia.
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A következő kérdés az önkormányzat tudatos társadalmi felelősségvállalására és az ösztönös közszolgálati etikából 
fakadó szerepvállalására kérdez rá. A válaszadók 48 %-a szerint a segítő szándékú többletteljesítés részben tudatos, 
főként a közszolgálati etikából levezethető szerepvállalás. Érdekes adat, hogy a válaszadók 22%-a vélekedik úgy, 
hogy az önkormányzat konkrét stratégiával rendelkezik az önkéntes tevékenység koordinálására.

A következő kérdésre adott válaszok egyértelműen bizonyítják az egyéni és a szervezeti önkéntesség összekap-
csolódását. Az attitűdvizsgálat középpontjában éppen annak vizsgálata állt, hogy az egyéni preferenciákat hogyan 
lehet összeegyeztetni a szervezet célrendszerével. Az ISR egyéni szerepvállalás és a PSR önkormányzat közfelelős-
ségvállalás egymást erősítő folyamat kell hogy legyen, hiszen elkötelezett dolgozók nélkül nem tud az önkormány-
zat szervezetként kiállni egy közösséget érintő szolidaritási cél elérésére. Ugyanakkor az egyének is akkor tudnak 
igazán hatékonyan működni, ha az önkormányzat megteremti azokat a lehetőségeket, amelyekben az önkéntes 
tevékenységet szívesen vállaló dolgozók kezdeményezhetnek programokat. A válaszadók 46 %-a vélekedik úgy, 
hogy az önkéntesség kultúrájának helyi szintű előmozdítása akkor lenne a leghatékonyabb, ha összekapcsolnánk 
az egyéni és a szervezeti törekvéseket. A válaszok egyértelműen bizonyítják, hogy kölcsönös az összefüggés az 
önkormányzat által biztosított lehetőségek és a dolgozók egyéni szerepvállalása között. 
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A következő kérdés az előzetes várakozással ellentétben egyértelművé teszi a dolgozói elköteleződést a szolidaritás 
témája iránt: 54% nyilatkozott úgy, hogy amennyiben lenne lehetőség önkéntes programokra a munkahelyen,  
részt venne benne, 42% pedig a későbbiekben elképzelhetőnek tartja a részvételt. A válaszadók mindössze 4 %-a 
nyilatkozott úgy, hogy nem venne részt önkéntes programokban.

A dolgozók 46%-a szívesen venne részt az önkormányzat önkéntes szerepvállalásával kapcsolatos programok ki-
dolgozásában, 44% pedig részt venne a már kidolgozott programokban. A válaszadók 10%-a nyilatkozott úgy, 
hogy nem vállalna szerepet az önkéntes programokban.
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A kérdőív tanulsága, hogy az önkéntes programok elindításakor teret kell adni az alulról jövő kezdeményezésék-
nek, lehetőséget kell biztosítani az ötletelésre, a szerepek spontán szétosztására. Lesznek dolgozók, akik látva az 
önkormányzat szerepvállalását az önkéntesség témája iránt, új lehetőségként élik meg a szerkezeti átalakulást, 
jelentős hozzáadott értékekkel járulva hozzá a működéshez.
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PSR szűrő

3.számú melléklet

Többletvállalás: A törvények, egyéb jogszabályok által előírt kötelező feladatokat meghaladva, az intézmény fel-
adatrendszerét törvényes módon kiegészíti, a többletfeladat beszüntetése, elhagyása jogilag nem számon kérhető, 
nem szankcionálható, a jogszabályi előírásból közvetlenül nem levezethető új feladat, az általánosan elterjedt, 
elfogadott szolgáltatási szintet meghaladja. 

Önkéntesség: A szervezet és tagjaik saját belátásuk, szabad elhatározásuk alapján valósul meg, nem rákényszerí-
tett, de működési mozgástere által megengedett, az alapfeladat ellátását nem sérti, ellenkezőleg, a szervezet sike-
rességét fokozza. 

Kiterjesztés: A szervezet működése által érintettek, érdekeltek körét és szükségleteiket – az általános, legitim 
társadalmi igények, elvárások körében – adott feladat, tevékenység esetében a törvény szűk értelmezését meghala-
dóan, kiterjesztően értelmezve határozza meg, többlet teljesítményt nyújt. Például speciális – a törvény által nem 
megkövetelt – közszolgáltatások nyújtása.  

Kiteljesítés: A törvény által meghatározott feladatot, annak megvalósítási szintjét, mélységét nem korlátozza az 
előírások szerinti korlátozott, szűkebb, hagyományos értelmezésre, illetve megoldásra, hanem a problémát, szük-
ségletet magasabb szinten oldja meg, s ebben az értelemben nyújt többlet teljesítményt. 

Tárgyszerűség: A társadalmi felelősségvállalás adott időszakban érvényes – lehetőség szerint korszerű – felfogása, 
értelmezése szerinti témákra, területekre, problémákra irányul, illetve célok megvalósítása érdekében kerül vég-
rehajtásra. 

Legitimitás: A szélesebb társadalmi, politikai, kormányzati, partneri elvárásoknak megfelelő, különös tekintettel 
a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatosan, általánosan elfogadott követelményekre. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy a tevékenység végzését illetően közösségi, társadalmi konszenzus van.

Jóhiszeműség: A tevékenységet nem motiválhatja semmiféle rejtett, a deklarált céltól független szándék, jogtalan 
előny megszerzése, konkurens, verseny-, illetve vetélytárs tisztességtelen eszközökkel történő háttérbe szorítása, 
érdekeinek megsértése. 

Szinergiák: A PSR tevékenységek jellemzően olyan célt szolgálnak, amelyet a szervezet önmaga, egyedül nem tud 
megoldani, s ezért is jellemzője általában ezeknek a partneri együttműködés, elvárható tehát a szinergiák tudatos 
keresése. 

Átláthatóság: a PSR (és CSR) tevékenységek lényegi sajátossága, hogy azokról – cél, tevékenység, eredmény, költ-
ség, partnerek – teljes áttekintést kap a nyilvánosság, ami túl a költségek közpénz jellegén a szervezet megítélése 
szempontjából is fontos. 
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ÖNKÉNTES KOORDINÁTOR - MUNKAKÖRI LEÍRÁS

4.számú melléklet

1. Stratégia- és szabályalkotás az önkéntesek bevonására, benne a stratégia kialakítása, a stratégiaalkalmazás, 
az önkéntes hozzájárulás értékelése a szervezet stratégiai céljaihoz, önkéntes tevékenység szabályozása, a szabá-
lyok alkalmazási módjának kialakítása, a jogi és szabályozási megfelelőség biztosítása, az önkéntes tevékenységhez 
szükséges források megszerzése.

2. Az önkéntesség népszerűsítése, benne az önkéntesség népszerűsítése a szervezeten belül és a szervezeten kívül.

3. Az önkéntesek menedzselése, benne a toborzási és kiválasztási folyamatok menedzselése, a képzés, a motivá-
ció, a jutalmazás és elismerés menedzselése, a szupervízió koordinálása és az önkéntesek támogatása, az önkéntes 
tevékenységek tervezése és megvalósítása, az önkéntes tevékenység ellenőrzésének és értékelésének koordinálása.

4. Az önkéntesség által szerzett készségek fejlesztése és elismerése, benne az önkéntesek tudásának, készségei-
nek és kompetenciáinak fejlesztése, az ehhez kapcsolódó dokumentáció támogatása, ezek elismerési folyamatának 
menedzselése, annak biztosítása, hogy az elismerő oklevelek kiállítása megfeleljen a meglévő folyamatoknak és 
irányelveknek.

5. Az önkéntes tevékenységek menedzsment támogatása, benne önkéntesekkel megvalósuló projektek mene-
dzselése, adatkezelés, beszámolók készítése, az önkéntes tevékenységek és szolgáltatások minőségének biztosítása, 
részvétel az önkéntesek tevékenységének tervezésében, az összes érintett fél közötti információáramlás menedzse-
lése, az egészségügyi és biztonsági rizikók azonosítása és ellenőrzése, felmerülő problémák kezelése.

6. Az önkéntesek munkaviszonyainak menedzselése, benne a megfelelő munkahelyi környezet és eszközök biz-
tosítása, az önkéntesség támogatására partnerség építése és fenntartása, az önkéntesek és � zetett alkalmazottak 
közötti hatékony munkakapcsolat előmozdítása, a munkatársak együttműködési készségének folyamatos javítása, 
a munkatársak önkéntes koordinációs készségeinek fejlesztése.
 A feladat elvégzéséhez szükséges képességek:

Kezdeményezőkészség,  szervezőkészség

• Multitasking
• Projektvezetés és koordinálás
• Döntéshozatal
• Kreativitás és innovációs képesség
• Önálló munkavégzés
• Alkalmazkodó készség és rugalmasság
Digitális és numerikus készség

• Adminisztratív készség
• IT készségek
• Pénzügyi és gazdasági tájékozottság
Szociális és interperszonális készségek
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• Képesség mások vezetésére és pozitív befolyásolására
• Empátia és mások szükségleteinek megértése
• Mások inspirálásának és motiválásának képessége
• Különféle emberekkel való foglalkozás képessége
• Csapatmunkára való hajlandóság és a csapatmunka erősítése
• Rugalmas és előítélet-mentes hozzáállás más emberekhez
• Különféle szektorok között létrejövő kapcsolatok elősegítése
• Problémamegoldási- és analizálási képesség

Kommunikációs készségek

• Ki� nomult szóbeli és írásbeli kommunikációs készség
• Egyértelmű kifejezés képessége
• Előadói készség
• Tárgyalókészség
• Érzékenység a bizalmas információkkal szemben és képesség ezekkel dolgozni
• Adatgyűjtési és egyértelmű szóbeli és írásbeli beszámolási készség


