
Civilnek lenni –

Civil szervezetek menedzsmentje 

Dr. Juhász Erika 

Tanszékvezető, főiskolai docens

Debreceni Egyetem BTK

Elnök

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület

Debrecen, 2017. november 03.



Civil erőforrások

Szakmai 
tevékenység

Humán 
erőforrás

Pénzügyi 
erőforrás

Infrastruk-
túraMűködtetés

Kommuni-
káció



Működtetés



Hasznos oldalak

• http://njt.hu – Jogszabályi kereső

• www.nonprofit.hu - Civilekről nem csak civileknek

• http://birosag.hu/ - Hírek, információk, névjegyzék, közzététel,

dokumentumsablonok

• http://civil.info.hu/jogi-informaciok - Jogszabályok

http://njt.hu/
http://www.nonprofit.hu/
http://birosag.hu/hirek/civil-szervezet
http://civil.info.hu/jogi-informaciok


2017-es új szabályozások

• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. Törvény (2018. január 1-jétől elektronikus
ügyintézésre kötelesek az alapítványok és az egyesületek is! - cégkapu
regisztráció www.cegkapu.gov.hu)

• 2017. évi LXXVI. Törvény, a külföldről támogatott szervezetek
átláthatóságáról (20117. június 27-től az évi 7,2 millió Ft-ot meghaladó
külföldi (nem pályázati) bevételt be kell jelenteni)



A működés dokumentumai

• Alapszabály, alapító okirat

• Aláírási címpéldány (közjegyzőnél, banki)

• Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek (elnökségi, közgyűlési, ellenőrző bizottsági)

• Határozatok könyve (elnökségi, közgyűlési, ellenőrző bizottsági)

• Tagjegyzék (rendes és tiszteletbeli tagokra bontva)

Okirat sablonok elérhetők: 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok


Fontosabb határidők, beszámolási kötelezettségek

Bevallási határidő Jelentés tárgya Bejelentés felülete

Minden hónapban Foglakoztatott esetében munkaügyi jelentések KSH-ELEKTRA rendszer OSAP 

nyomtatványain keresztül

Minden 

képzészárást 

követő 10 napon 

belül és január 10.

OSAP 1665 képzési statisztika

az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató 

felnőttképző intézmények tevékenységükről szóló statisztikai célú 

adatszolgáltatás

http://osap.mer.gov.hu

Március 10. EMMI Kulturális statisztika 1438 

jelentés a tárgyévben folytatott közművelődési tevékenységekről 

http://kultstat.emmi.gov.hu

Május 31. Számviteli beszámoló illetve közhasznúsági melléklet

Beszámoló közzététele saját honlapon

Beszámoló letétbe helyezése ügyfélkapun keresztül

Elektronikus bevallás ÁNYK PK342-P 

nyomtatvánnyal ügyfélkapun keresztül

Május 31. Helyi iparűzési adó mentességről szóló nyilatkozat Nyomtatvány letölthető a helyi 

önkormányzatok honlapjáról 

Június 10. KSH statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség

OSAP 1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb

nonprofit szervezetek tevékenységéről” (kérdőív elérhetőségéről e-

mailben tájékoztatnak)

KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül az 

OSAP nyomtatványon

www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → 

Adatszolgáltatói kötelezettségek



Humán erőforrás





Az önkéntesek megoszlása



Az önkéntes tevékenységet 

végzők motivációi

A hazai 

önkéntesség 

átalakulóban van

 Másokon való segítés öröme (33,1%)

 Az önkéntes tevékenységek, mint fontos társadalmi 

értékek melletti elkötelezettség (30,7%)

 A rászorulókon segíteni erkölcsi kötelesség (29,1%)

Modern önkéntesség irányába mutató értékek:

 Ismeretek megszerzése (18,6%)

 Új emberek megismerése (15,8%) 

 Tapasztalatszerzés (12,4%)

Az önkéntesek legfőbb motivációja továbbra is:



Tendenciák

 Jelenleg 612 regisztrált szervezet 

és 615 regisztrált önkéntes érhető el a fenti oldalon

• A fogadó szervezetek száma meghaladja a 10 000-et 

• 11 év alatt csaknem hétszeresére nőtt számuk

• Az onkentes.gov.hu oldal segíti összekötni a fogadó 

szervezeteket és az önkénteskedni vágyókat

• Az önkénteseket fogadni kívánó szervezetek száma a 

KÖT hatályba lépése óta (2005) folyamatosan nő



Munkaügyi, társadalmi jelentősége

• Munkaerőpiacról kiszorultak: segítheti a visszatérést 

(pl. korábban gyermeket nevelők)

• Iskola (elsősorban felsőoktatás) 

mellett: szakmai gyakorlattapasztalat, 

később befolyásolhatja az álláskeresés 

sikerét

• Idősek : tovább kamatoztathatják megnövekedett 

szabadidejükben és a sok év alatt felhalmozott tapasztalatot, 

hasznosság érzete

• Fiatalok, iskoláskorúak: korán 

megtanulják a közösségi részvétel 

jelentőségét, szabályait 



Pénzügyi erőforrások



Főbb bevételi források

Szponzor

Saját 
tevékenység

Tagdíj Szolgáltatás



Cél



1%

• 26.167 szervezet részére ajánlottak fel összeget

• Összesen 12.822.594.952 Ft (közel 13 milliárd Ft)

• 3.087.988 fő ajánlotta fel az 1%-át

• Legtöbb felajánlást kapott első 3 szervezet

• Magyar Katolikus Egyház 2.242 millió Ft

• Nemzeti Tehetség Program 1.293 millió Ft

• Magyar Református Egyház 890 millió Ft



Infrastruktúra

avagy 

Kell egy hely! 

De milyen formában?



Székhely – telephely – közös(ségi) tér

• Rendszeres színtérre szükség van, de ez különböző lehet:

• saját tulajdonú

• tartós bérlet (min. 1 éves vagy hosszabb időre)

• időszaki bérlet (adott napokra vagy órákra, lehetősége: szatellit iroda)

• barter használat együttműködés alapján kölcsönszolgáltatásokért

• szívességi használat (kulturális vagy oktatási intézményben, más civil szervezetnél stb.)



Működési költségek

• Bérleti díj

• Rezsi (víz, szennyvíz, villany, fűtés stb.)

• IKT szolgáltatások (internet, telefon, TV)

• Takarítás

• Karbantartás

• Felújítás

• Berendezés stb.



Közösségi iroda – Szatellit iroda –

Lakásiroda – Coworking office

Előnyök

• Közös fenntartás

• Megoszló költségek

• Alacsonyabb költségek

• Igényelhető berendezve

• Néhány órára is bérelhető (pl. tárgyaló, 
képzési terem stb.)

• Új kapcsolatok, együttműködések 
kialakítása

Hátrányok

• Alkalmazkodás időben

• Alkalmazkodás térben

• Alkalmazkodás a feltételekhez

• Alkalmazkodás a személyekhez

• Időben rugalmatlanabb

• Saját berendezés, felszerelés általában nem 
tárolható



Kommunikáció és marketing



5M

MISSION

KÜLDETÉS

Kommunikációs 

célok 

meghatározása

MONEY

PÉNZ

Kommunkációs

költségvetés kialakítása

MESSAGE

ÜZENET

Kommunikációs 

üzenetek 

megalkotása

MEDIA

Felület, 

hordozó

kiválasztása

MEASUREMENT

MÉRÉS

Kommunikációs 

hatékonyság mérése



Kommunikáció irányai

Belső kommunikáció Külső kommunikáció



Fő kommunikációs és marketing 

erőssége a civil szervezeteknek: 

networking



Civilnek lenni jó!


