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Absztrakt 
A Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársai több mint tíz éve foglalkoznak azzal, hogy 

együttműködésre sarkallják a nonprofit és forprofit szektor képviselőit. Hisznek abban, hogy a civil 

szektorban olyan tudás, kompetencia van, mely beépíthető a vállalatok mindennapi gyakorlatába. 

Tevékenységeik között már hetedik éve szervezik meg a Civil Impact Akadémiát, melynek célja, hogy a 

résztvevő civil szervezetek számára utat mutasson, hogyan tudnak vállalatokhoz kapcsolódni, és 

rávilágítsanak arra, hogy milyen szaktudás van a civil szervezeteknél, mely a vállalatok számára értéket 

jelent. 

Az Akadémia tapasztalati alapján jelen tanulmányban azt járjuk körül, hogy a civil-nonprofit szervezetek 

és a vállalatok között milyen partnerségek jöhetnek létre, melyek akár túlmutatnak a támogatáson, 

adományozáson és szponzoráción. A tanulmány célja bemutatni, hogy miért fontos egy civil-nonprofit 

szervezettel való üzleti együttműködés egy vállalatnak, melyek azok a trendek, irányelvek, melyek 

alakítják a vállalati (köz)gondokodást, és mindez milyen új feladatot és új kihívást jelent a civil-nonprofit 

szervezeteknek. Feltérképezzük azt is, hogy ezek alapján, melyek azok a pontok, melyek fejlesztése, 

végiggondolása szükségszerű civil oldalon egy jól működő civil-vállalati együttműködés 

megvalósításához. 

Kulcsszavak: CSR, ESG, elköteleződés, bevonódás, önkéntesség, munkáltatói márkaépítés, partnerség, 

felelősségvállalás, fenntarthatóság, hatás 

Preparing civil-nonprofit organisations for successful collaboration with 
companies in the private sector – The experiences of the Civil Impact Academy 

Gyöngyvér Kiss 

Abstract 

Our colleagues at Civil Impact Nonprofit Ltd. have been encouraging cooperation between the 

representatives of the non-profit and for-profit sectors for more than ten years. We truly believe that 

there is knowledge and competence in the NGOs which can be benefit the operation of companies. Civil 
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Impact Nonprofit Ltd. has organised the Civil Impact Academy for seven years with the goal to support 

participating civil-nonprofit organisations to build partnerships with companies and to highlight the 

expertise of civil-nonprofit organisations that add value to the companies. 

Based on the experience of the Academy, the present study examines the partnerships that can be 

established between nonprofit organisations and companies beyond sponsorship and donation. We will 

also explore the importance of establishing business partnerships between companies and civil-

nonprofit organisations trends that shape corporate (public)thinking, and the new tasks and challenges 

all this implies for nonprofits. Finally, based on the above, we will map out the necessary developmental 

points in the nonprofit sector in order to realize an efficient partnership between them and companies.  

Keywords: CSR, ESG, engagement, volunteering, employer branding, partnership, responsibility, 

sustainability, impact 

__________________________________________________________________________________ 

BEVEZETÉS  

A Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft.2 munkatársai 2008 óta követik nyomon a 

magyarországi Corporate Social Responsibility (CSR: társadalmi felelősségvállalás és 

fenntarthatóság) piac változásait. A szervezetnek folyamatos és intenzív kutatásai révén 

rálátása van a vállalati CSR- és fenntarthatósági stratégiák alakulására, valamint a civil 

tudásban összpontosuló egyedi értékekre. Rendezvényei, projektjei, fenntarthatósági napjai, 

tanácsadási folyamatai mind azt a célt szolgálják, hogy a két szektor között minél hatékonyabb 

és előremutatóbb, hosszú távú partnerségek alakuljanak ki.  

A létrejövő változásokat, sikert, közös együttműködéseket, a bennük lévő lehetőségeket – 

amelyek munkák eredményeként jönnek létre – öröm látni, megtapasztalni, és azt is, hogy a 

civil-nonprofit szervezetek egyre jobb és piacképesebb szolgáltatásokat tudnak előállítani. 

Ehhez azonban számos ponton segítségre, iránymutatásra van szükségük stratégiájuk 

újragondolásához. Ebben a szemléletváltási folyamatban támogatják őket a Civil Impact 

Académia képzései. 

Az elmúlt hét évben gyümölcsöző, felelős és etikus partnerségeket hoztunk létre a for- és 

nonprofit szervezetek között. Munkánk során az a kérdés hajt bennünket, hogy miként 

 

2 A Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft-t 2015-ben alapította Kiss Gyöngyvér és Kocsmár Tünde azzal a céllal, 
hogy a civil nonprofit és a vállalati oldalt közelítse egymáshoz, és megmutassa számukra a szektorok 
együttműködésének lehetőségeit. Cél volt az is, hogy a létrejövő szervezet segítse a civil szektor profilváltását és 
gazdasági fenntarthatóságát. A két alapító és munkatársaik 2008 óta segítik ezt a folyamatot, célorientált 
szervezetté azonban csak 2015-ben alakultak. A Civil Impactről többet itt: www.civilimpact.hu 
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tudnánk a civil-nonprofit célokat vállalati célokká alakítani, ami többrétegű cél: egyrészről 

minden fél számára előnyös helyzetet teremt, másrészről a civil-nonprofit küldetések 

megvalósulásával társadalmi szinten is jelentős hatás érhető el. 

Az így létrejövő partnerségek valós előrelépést hoznak a magyarországi fenntarthatósági 

törekvésekben, ezért a Civil Impact Akadémia olyan embereket tömörít, akik változást, 

fejlődést generálnak szűkebb és tágabb környezetükben, legyenek azok fenntarthatósági 

döntéshozók, közösségi vezetők, civil aktivisták vagy vállalati innovátorok. 

Jelen tanulmány elsődleges célja feltérképezni a civil-nonprofit szervezetek és vállalatok 

közötti együttműködések, partnerségek helyzetét, változásait. Továbbá bemutatni azt, hogy a 

civil-nonprofit szektor képviselőinek milyen szempontoknak kell ahhoz megfelelniük, hogy 

képesek legyenek vállalatokkal valós üzleti kapcsolatokat kialakítani, illetve azt is, hogy a 

vállalatok milyen kérdésekre keresik a válaszokat a XXI. században, melyre a civil-nonprofit 

szektornak lehetnek megoldásai. Tanulmányunk első részében megpróbáljuk feltérképezni a 

nonprofit szektor és a vállalati szektor XXI. század elején folyamatosan végbemenő gazdasági, 

piaci, működésbeli és gondolkodásbeli változásait. A második részben – a Civil Impact 

Akadémia működésének hét éves tapasztalata alapján – arra keressük a válaszokat, hogy hol 

vannak a szektorok között a lehetséges kapcsolódási pontok, mi kell ahhoz, hogy valós 

partnerségek alakuljanak ki közöttük, illetve, ha ezek nem jönnek létre, akkor milyen okok 

állnak a háttérben. 

VÁZLATOS HELYZETKÉP A CIVIL-NONPROFIT, VALAMINT A VÁLLALATI 

SZEKTORRÓL ÉS A KERESLETI, KÍNÁLATI SZEMPONTOKRÓL 

Mire keresünk válaszokat a civil-nonprofit szektor és szervezeteinek oldaláról? 

A XXI. század első évtizedében egyre inkább tapinthatóvá vált, hogy az a struktúra, működési 

modell, ami az előző években és évtizedekben jellemezte a hazai civil-nonprofit szektort, már 

nem fenntartható. Ennek oka egyrészt az átalakulóban lévő finanszírozási rendszerben 

keresendő, de persze abban is, hogy a társadalmi és a gazdasági környezet változásaival 

átalakultak és megváltoztak, sőt folyamatos változásban vannak a civil-nonprofit szektor és 

szervezetei által ellátandó feladatok is. Ez utóbbira jobban, míg a finanszírozási rendszer 

változásaira kevésbé jól vagy egyáltalán nem tudtak a hazai civil-nonprofit szervezetek 

reagálni, sőt igazából felkészülni sem.  
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2004-től új finanszírozási lehetőségként jelentek meg az uniós fejlesztésekre fordítható 

támogatások formájában. A legnagyobb gondot az okozta a szektorban, hogy ezek a 

támogatások csak konkrét célra voltak fordíthatók, és a szervezetek működésének 

támogatására, vagy abból eredő költségekre egyáltalán nem. Ez a rendszer egy igazi 

kutyaszorítóvá vált a civil-nonprofit szervezetek számára: támogatást kaptak, új módszereket, 

projekteket fejleszthettek, viszont a működésük finanszírozását saját maguknak kellett 

megoldani, amire viszont nem tudtak, vagy csak nagyon nehezen tudtak forrásokat teremteni.  

Mindaz a finanszírozási, működési válság, mely a XX. század végétől folyamatosan gyűrűzött 

be, és a 2008-as gazdasági válság idején vált abszolút tetten érhetővé, az amúgy is törékeny 

civil-nonprofit szektor már nem nagyon tudta kezelni. Ehhez járult még hozzá az is, hogy 2010 

és 2014 között szűkült a civil-nonprofit szervezetek által lehívható, pályázható állami 

támogatások köre. Noha a rendelkezésre álló adatok szerint 2014 és 2020 között nőtt az állami 

támogatások aránya (Nonprofit szervezetek Magyarországon 2022), de ezekhez a 

támogatásokhoz a társadalmi vagy környezeti problémákat kezelő civil-nonprofit szervezetek 

egy jó része csak korlátozottan fért hozzá.  

További problémákat jelentett, hogy az önkormányzatok egyre kevesebb költségvetési 

kerettel gazdálkodnak, a vállalati kultúrában átalakult a támogatási, együttműködési 

lehetőségek köre. Mindeközben komoly küzdelem alakult ki a megszerezhető adó 1%-okért is. 

Ebben a versenyben különösen felértékelődtek azok a szervezetek és célok, amelyek 

szerethetőek, jól kommunikálhatók voltak, és kevésbé szerencsések azok, akiknek missziója 

nehezen értelmezhető, megfogható, vagy éppen olyan ügyet képvisel, ami nem annyira 

népszerű a széles nyilvánosság körében. Ráadásul az 1%-okért való küzdelem egy új 

személetet, a sales-kultúrát (magukat értékesíteni tudó szervezeti kultúrát) is megkövetelt a 

civil-nonprofit szervezetektől. Jelesül azt, hogy hogyan tudják népszerűvé tenni saját 

tevékenységüket a nyilvánosság felé, azok felé is, akik nem tartoznak közvetlen 

célcsoportjukba.  

Mindeközben a forprofit szektorban – a CSR (a vállalati társadalmi felelősségvállalás) és az ESG 

(környezeti, szociális vállalatirányítás)  

Míg a civil-nonprofit szektor saját működésének megoldására, az újtípusú társadalmi és 

környezeti folyamatokra keresi a megoldást, a vállalati oldalon is folyamatosak a változások. 

A nagy multinacionális vállalatoknál a 2000-es évek elején mind erőteljesebben jelenik meg az 
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a követelmény, hogy a profitmaximalizálás mellett egyre inkább szükséges visszaadni a 

társadalom felé is, hiszen a vállalatok végsősoron az állampolgároknak „köszönhetik” saját 

szükségességüket. Ez a társadalmi felelősségvállalás szemlélet (CSR – Corporate Social 

Responsibility) egyre nagyobb teret hódít a kétezres évek első évtizedében. A CSR fogalmának 

leírására számos definíció született. Kotler – Lee (2007) értelmezésében a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás azt az elkötelezettséget jelenti, amelyet a vállalat a közösség jólétének 

érdekében folytat önkéntesen, és amit erőforrásával is támogat. A World Business Council for 

Sustainable Development (Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért 1999) a CSR-ra a 

következő meghatározást használja: "Egy vállalat folyamatos elkötelezettsége az etikus 

magatartás és a gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás mellett javítja a dolgozói és 

családtagjai, valamint a helyi közösség és a társadalom egészének életminőségét." (Popa 

2015:1280)  

Sok nagyvállalat azonban ma már nem is CSR-ról beszél, hanem fenntarthatóságról. A 

fenntarthatóság azt jelenti ebben az értelmezésben, hogy a társadalmi nézőpont mellett 

megjeleníti a környezeti és gazdasági dimenziót is. Középpontjában már nem a „társadalom 

felé történő visszaadás” áll, hanem az a fajta személet, hogy miként tudjuk saját 

szükségleteinket úgy kielégíteni, hogy ne gátoljuk a jövő nemzedék szükségleteinek 

kielégítésére irányuló képességét. Ez a szemlélet napjainkra már komoly vállalatirányítási 

vezérelvvé és folyamattá nőtte ki magát az ESG (Enviromental, Social Governance – 

környezeti, szociális vállalatirányítás) jegyében, amiben a profitmaximalizálást leváltja az 

etikus profitszerzés. Ez a vállalatirányítási vezérelv három fő területre összpontosít:  

• a vállalat által okozott környezeti károk, hatások vizsgálatára,  

• a társadalmi kérdések kezelésére szervezeten belül és kívül, továbbá  

• a felsővezetők tevékenységére és az általuk kialakított döntési mechanizmusok vizsgálatára 

és mindezek számszerűsítésére.  

A CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) és ESG (környezeti, szociális vállalatirányítás) 

kifejezések a vállalatok felelősségére vonatkoznak, és bár összefüggenek egymással, mégis 

eltérő jelentésűek és fókuszúak. „Míg a CSR rövidítés inkább normatív koncepciót ír le, amely 

a vállalatokat etikai szempontból teszi felelőssé társadalmi szerepvállalásukért, az ESG segít 

mérni és számszerűsíteni ezeket az erőfeszítéseket.” (Brauweiler – Will – Horsch 2021:5). 

A CSR-ral kapcsolatos felelős vállalkozói magatartás azt jelenti, hogy vállalkozók, vállalati 

vezetők a jogszabályi előírásokon túl önkéntesen befektetnek a humán tőkébe, a 
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környezetvédelembe és az érdekeltekkel való kapcsolatokba – ezáltal összehangolva és 

harmonizálva a társadalmi, gazdasági és ökológiai érdekeket. Az, hogy a CSR-t etikai, normatív 

koncepcióként kell felfogni arra az ideális elképzelésre utal, amit a vállalatoknak tenniük 

kellene. Az ESG taxonómiája része annak az erőfeszítésnek, hogy a fenntarthatósági 

teljesítményre vonatkozó követelményeket a lehető legvilágosabbá, szilárdabbá és 

érthetőbbé tegyük, és ezáltal olyan befektetési kritériumokat határozzunk meg, amelyek a 

környezeti szempontból fenntartható befektetések alapjául szolgálhatnak. Az ESG tehát 

kézzelfogható intézkedésekhez és számszerűsíthető eredményekhez kapcsolódik. Egyszerűen 

fogalmazva, a CSR a fenntarthatóság minőségi oldalát képviseli, míg az ESG a fenntarthatóság 

mennyiségi oldalára összpontosít. Az ESG annak értékelésére szolgál, hogy egy vállalat milyen 

mértékben érte el a CSR-célkitűzéseit. (Brauweiler – Will – Horsch 2021). 

Ezek a folyamatok, trendek belső változásokat is indukáltak a vállalatoknál, különösen pedig a 

humánerőforrásban. A megfelelő szaktudással, skillekkel rendelkező munkavállaló egyre 

inkább felértékelődött, és megtartása komoly pici előnyt jelent a vállalatok számára. Egyre 

fontosabbá lett az is, hogy a forprofit szektor képviselői olyan cégekké váljanak, amelyeknél 

jó, „menő” és megéri dolgozni – mindezek a szempontok már túlmutatnak a magas vagy jó 

bérezés elvárásain. A vállalatok tehát egyre komolyabb erőfeszítéseket tesznek annak 

érdekében is, hogy jó munkáltatóvá váljanak, sőt ezt a pozitív képet minél szélesebb körben, 

vagy potenciális munkavállalóik felé is eljuttassák. Úgy tűnik, hogy a munkáltatói márkaépítés 

(employer branding), valamint a munkavállalók megtartása mára már legalább annyira 

fontossá vált, mint a termékek, szolgáltatások értékesítése és marketingje. Az elmúlt évek 

megannyi szervezeti kutatása (Tóth-Kaszás 2021) azt mutatja, hogy a juttatások és fizetések 

mellett nagyban hozzájárul a munkavállalók megtartásához és újak toborzásához az, hogy a 

vállalat mennyire elkötelezett társadalmi és/vagy környezeti ügyekben szervezeten belül és 

kívül egyaránt.  

Miért fontos mindez a civil-nonprofit és a vállalati együttműködések aspektusából? Legyen szó 

CSR-ről, fenntarthatóságról vagy a most már kötelezően beépítésre kerülő ESG-szemléletről, 

a munkáltatói márkaépítésről mindegyik lehetőséget teremt arra, hogy a civil-nonprofit 

szervezetek szaktudása beépíthető legyen a vállalatok gyakorlataiba. Ergo, a civil-nonprofit 

szervezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy egy olyan új, piaci lábat növesszenek, mely már 

nem az állami oldalról vagy pályázatokból kíván bevételt (és visszaforgatható profitot) szerezni 
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saját missziója megvalósításához, működésének biztosításához, hanem valós partnerségek 

megvalósításával, üzleti alapon, piaci működéssel. 

Nagyon fontos kiemelnünk, hogy elgondolásunk semmiképpen nem kívánja a civil-nonprofit 

szervezeteket abba az irányba terelni, hogy nonprofit vagy társadalmi vállalkozássá váljanak. 

Inkább arra akarjuk a figyelmüket ráirányítani, hogy a forprofit szektorban olyan partneri 

lehetőségeket találjanak, amelyek mindkét fél számára előnyös üzleti lehetőséget hordoznak. 

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy ez egy lehetőség és egy kiegészítő finanszírozási forma a 

számukra. 

Mit keres egy vállalat? 

Mint fentebb írtuk a munkáltatói márkaépítés – amelyet úgy is jellemezhetünk, mint a 

marketingszemlélet és a HR találkozását (lásd. Kajos – Bálint 2014) – szinte valamennyi vállalat 

számára lényeges feladat, mellyel szeretnék: 

- a dolgozói lojalitást erősíteni, 

- a megfelelő munkaerő megtalálását és elérését segíteni, 

- a helyi elismertségüket, társadalmi beágyazódottságukat növelni, 

- kedvelhető, szerethető, emberközelibb vállalat képét erősíteni, és akár 

- a fogyasztói döntést segíteni, közvetett/közvetlen üzleti hasznot termelni (hiszen 

szívesebben vásároljuk meg azon vállalat szolgáltatását, termékét, melynek társadalmi 

és/vagy környezeti hasznosságáról meg vagyunk győződve). 

A vállalatok felismerték, ahhoz, hogy napi 8-10-12 munkaórában munkavállóikat megtartsák, 

a megfelelő munkakörnyezeten kívül sokszor még egyéb humánerőforrás-szolgáltatásokra is 

szükség van, sőt akár arra is, hogy a munkahelyen eltöltött idő „élménnyé” váljon. Fontos 

szegmenssé vált tehát a vállalatokon belül, hogy segítsék a kollégáikat akár egyéb 

életfeladataikban (így például a dolgozó szülőket a munka-magánélet összehangolásában, a 

különböző nációkat, nemzetiségeket saját kultúrájuk megőrzésében, a női esélyegyenlőség 

megteremtését stb.) Ezekkel a feladatokkal már a HR-területen belül külön kollégák 

foglalkoznak, mint munkavállói „élmény-felelősök” (employee experience), sőt valahol 

„boldogságfelelős” titulusban is. A különböző és változó munkavállalói elvárások újabb és 

újabb feladatokat generálnak, így az ezzel foglalkozó szakemberek keresik dolgozóik számára: 

- a változatos élményprogramokat, melyek a csapatépítésben, a munkavállói 

közösségépítésben, a sokszínűségi szemléletben tudnak segítséget nyújtani; 
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- a társadalmi és egyéni felelősségvállalás mentén a cég profiljához is illeszkedő 

önkéntesprogramokat; 

- a kreatív és ötletes megoldásokat, melyek akár egy vállalati nap keretében tudják 

megmozgatni a dolgozókat; 

- olyan ügyeket, missziókat, melyek jól illeszkednek a vállalat alapműködéséhez és 

valamilyen társadalmi és/vagy környezetei hasznossággal, hatással bírnak, s melyek, ha kell 

a vállalati közösség felé, de akár a széles nyilvánosság felé is jól kommunikálhatóak; és 

persze 

- a mérhető eredményeket. 

Mindezek pedig szinte elképzelhetetlenek az olyan fajta partnerség, szaktudás nélkül, amelyek 

a nonprofit szektor képviselőinél (is) megvannak. 

Mit tud kínálni egy civil-nonprofit szervezet a vállalat számára? 

Amennyiben alaposan végiggondoljuk a fentebb megfogalmazottakat, akkor mindaz a tudás, 

kompetencia, mely egy vállalat számára hasznos és a társadalmi, környezeti fenntarthatóság 

megteremtését elősegíti, ugyanakkor támogatást is nyújt a vállalat fentebb részletezett 

feladatainak ellátásában – mindezek a civil-nonprofit szervezetek alapvető sajátjai is. Tény 

ugyanakkor, hogy a civil-nonprofit szervezetnél meglévő kompetencia nem egy az egyben, 

evidens módon felhasználható egy vállalat számára, azzal még számos alakítási, újragondolási, 

módszertani feladata van akár a vállaltoknak, akár a civil-nonprofit szervezeteknek. Egy 

vállalat számára izgalmas lehet, hogy a civil-nonprofit oldalról igénybe vett szaktudással nem 

csak kompetenciát kap, hanem egy jó ügyet, egy igazi missziót is vállalati kultúrájának részévé 

tehet. Ráadásul egy civil-nonprofit szervezet olyan kreatív élményprogramokat tud létrehozni, 

amely nem csak szórakoztató, de edukatív tartalmával segíti a társadalmi és környezeti 

fenntarthatóság, felelősségvállalás megvalósulását.  

MAGYAR-MAGYAR SZÓTÁR, AVAGY MINDEN, AMI A PARTNERSÉGHEZ KELL 

Első olvasatra úgy tűnik, hogy minden passzol, megvan és találkozik a kínálat és a kereslet, 

akkor mégis miért nem működik minden magától? 

Tapasztalataink alapján a legnagyobb nehézség, hogy a két szektor nem beszéli ugyanazt a 

nyelvet: mások a frázisok, zsargonok, és sokszor mást jelentenek a fogalmak is. Mindezt 

tovább nehezíti az a tényező, hogy mások az üzleti célok, melyben mindkét félnek nehéz 
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belehelyezkedni, ráadásul az évek során felhalmozódó, kölcsönös sztereotípiákkal is meg kell 

küzdeniük. Ezek ledöntéséhez, a megismeréshez pedig találkozási pontok kellenek, közös hely, 

idő.  

Noha a fentebb vázoltak alapján a civil-nonprofit oldalon számos olyan kompetencia, 

szaktudás van, amire a forprofit szervezeteknek szüksége van, mégsem evidensen illeszkedő 

tudás ez. Kell hozzá befektetett energia, akarat, hogy a civil-nonprofit oldalon megszülessen 

az a szolgáltatási portfólió, amire már a vállalat egyértelműen „harap”. 

A (vállalati) partnerség nem egy gyorsan felépíthető szerkezet, időre, jól definiált szervezeti 

célokra és jól kommunikálható szolgáltatásokra, üzleties működésre van szükség. Ez utóbbi 

pedig nagyon kevés civil-nonprofit szervezet sajátja. Mindkét oldalról nyitottság szükséges és 

egymás motivációinak, lehetőségeinek, céljainak ismerete és megértése. 

E folyamatok segítése érdekében hoztuk létre a Civil Impact Akadémiát, mely már hetedik éve 

segíti a civil szervezeteket abban, hogy 

• egyfelől megismerjék a vállalati szempontrendszert, elvárásokat, gondolkodást, 

sajátosságokat,  

• másfelől végig tudják gondolni, hogy mi az a tudás a saját tevékenységükben, amit 

„kifésülve” át tudnak alakítani olyan szolgáltatássá, amire a vállalatnak szüksége van, azaz 

valamilyen problémájára válaszol. 

Ennek mentén a Civil Impact Akadémia átfogó célja, hogy egyfelől a résztvevők elsajátítsák azt 

a tudást, amely szükséges a piacképes, professzionális alapokra helyezett, szolgáltató 

szemlélet kialakításához, másfelől segítséget nyújtson a résztvevőknek szolgáltatási 

portfóliójuk kialakításához. Fontos célunk, hogy a bevont vállalati partnereken keresztül a 

résztvevő civil szervezetek megismerjék a forprofit szektor sajátosságait, szemléletét, 

elvárásait, de cél az is, hogy a résztvevő és bevont vállalatok vezető munkatársai számára is 

bemutassuk a civil szektorban rejlő értékeket és a működési mechanizmusokat. 

Az elmúlt hat képzési év alatt, több mint 70 civil szervezet végezte el sikeresen az akadémiát 

és több mint 20 vállalati partnerünket vontuk be a képzés megvalósításába. A bevont 

vállalatok munkatársai nem csak előadóként vesznek részt a programba, hanem mentorként 

maguk is egy-egy civil-nonprofit szervezetet segítenek szolgáltatása kidolgozásában. Ez által 

közelebbről is meg tudják ismerni az adott szervezet működését, céljait, kihívásait. Sokszor a 

közös munkából együttműködés, partnerség is születik, ami az akadémia ki nem mondott 

céljai közé tartozik. 
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A sikeres vállalati együttműködés kialakításához szükséges főbb szempontok 

A fentebb már kiemeltük azokat a főbb hiányosságokat, amelyek miatt nem egyszerű a 

szektorok közötti párbeszéd és együttműködés, az alábbiakban a Civil Impact Akadémia eddigi 

tapasztalatai alapján vesszük végig azokat a főbb feladatokat, melyek végiggondolása 

véleményünk szerint szükséges a sikeres vállalati partnerség kialakításához. 

Szervezeti öndefiníció 

Ahhoz, hogy partnerségi stratégiát alakítsunk ki, avagy vállalatokkal tudjunk együttműködni 

szükséges saját szervezetünket ebből az aspektusból is újradefiniálni: új nézőpont alapján 

megfogalmazni egyrészt önmagunkat – kik vagyunk, mit képviselünk, mit szeretnénk – 

másrészt üzeneteinket, kulcsszavainkat, amelyek egy vállalati együttműködő fél felé is 

beazonosítják a szervezetet, felrajzolják a szervezet profilját és akár kompetenciáit is.  

Az ilyen szempontú öndefiníció nagy mértékben eltér, a szervezet missziójához kötődő és a 

primer célcsoportnak szóló beazonosítástól. A cél ez esetben az, hogy közelítsük a két szektor 

nyelvezetét, megtaláljuk azokat a fókuszpontokat, melyek a vállalat számára jelenthetnek 

értéket, iránymutatást, beazonosítási (és később emlékezeti) pontot a szervezetről. 

Partnerségi stratégia 

Sokszor találkozunk azzal – a Civil Impact Akadémiára jelentkező, képzésünkben résztvevő 

civil-nonprofit szervezeteknél –, hogy úgy vélik, a partnerségek kialakításához elég egy jó 

adatbázis, néhány hívószó, némi kapcsolat és pár jó szolgáltatás. Ez azonban a hosszú távú 

kapcsolatok kialakításához szükséges nem elégséges feltételek. Ahogy egy szervezetnek van 

kommunikációs stratégiája, pénzügyi vagy szervezeti stratégiája, úgy szükséges ezt kialakítani 

és átgondolni a partnerségek, együttműködések esetében is. Érdemes végigjárni az 

alapkérdések mentén azt, hogy  

- kivel,  

- mit,  

- mikor,  

- milyen időszakban és  

- hogyan szeretnénk megvalósítani.  

Érdemes azt is felmérni, hogy  

- miért van erre szükség,  



2022.2(3):58-74. 
 

KISS GYÖNGYVÉR 

 

68 

- milyen mérhető eredményeket hoz ez a civil-nonprofit szervezet számára, és  

- milyen erőforrásbefektetést igényel.  

Ez utóbbi különösen fontos, hiszen azt látjuk, hogy a legtöbb civil szervezetnél sokszor egy 

ember több munkakört is visz a hátán, és pont az alulfinanszírozottság okán nincs lehetőség 

arra, hogy megfelelő, csak egy feladatra fókuszáló munkakört alakítsanak ki a szervezetek. A 

partnerségi együttműködésben ugyanakkor kifejezetten fontos szempont a hatékonyság, a 

szervezeti újragondolás, hogy a partnerségi stratégiában felvázolt feladatokat ki, hogyan tudja 

megvalósítani és milyen hatása lesz a várt eredménynek a szervezet egészére vagy éppen 

célcsoportjára vonatkozóan. 

A civil-nonprofit és vállalati együttműködések sokrétűségének lehetőségei 

Tapasztalataink szerint a civil-nonprofit szervezetek sokszor gondolkodnak úgy a vállalatokról, 

mint potenciális szponzorról, adományozóról, akinek végtelen mennyiségű anyagi kerete és 

lehetősége van támogatni ügyeket. Valószínű mondanom sem kell, hogy ez nincs így. Sőt, igen 

komoly szelekciós kritériumok alapján választja ki egy vállalat azokat a potenciális 

partnerszervezeteket, akikkel szeretne és tud is együttműködni.  

A kiválasztás főbb kritériumai – az együttműködés formáitól függően – a következők lehetnek: 

- átláthatóság, transzparencia, 

- megbízhatóság, 

- a szervezet alaptevékenységéhez, fenntarthatósági stratégiájához való illeszkedés, 

- a civil szervezet munkatársaihoz, vezetőihez való kapcsolódás, 

- szolgáltatás esetén: a szolgáltatás minősége, ára, tartalma, lehetséges hatása a vállalatra 

stb. 

A támogatás/szponzoráció mellett a civil-nonprofit és vállalati együttműködéseknek számos, 

nagyon hatékony formái lehetnek. Ilyen például a vállalat munkatársai által felajánlott 

önkéntes munka vagy éppen probono felajánlás. Ez sok esetben nagy segítség tud lenni egy 

civil-nonprofit szervezet számára, hiszen a vállalatnál megtalálható szaktudással a vállalat 

dolgozói segítenek a szervezetnek díjmentesen akár jogi tanácsadásban pénzügyi terv 

elkészítésében vagy kommunikáció tervezésben stb.  

Az általunk nagyon támogatott és segített másik együttműködési forma a nonprofit üzleti 

szolgáltatás kialakítása és értékesítése. Ez nem jelent mást, minthogy a vállalat egy 

problémájára, feladatára a civil-nonprofit szervezet ad érték, vagy árajánlatot. Elfogadása 
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esetén egy klasszikus üzleti megállapodás jön létre a felek között. Az üzleti együttműködés 

azért is gyümölcsöző, mert a megvalósuló szolgáltatás, program mellett a vállalat és 

munkatársai a civil-nonprofit szervezeten keresztül egy ügyet, missziót is megismernek, 

amellyel még közelebb tudnak kerülni egy új társadalmi téma, vagy egy társadalmi csoport 

megismeréséhez. A civil-nonprofit szervezet számára addicionális nyeresége is lehet egy ilyen 

üzleti megállapodásnak ugyanis, a szolgáltatás megvásárlásán és annak bevételén túl akár 

egyéni támogatókat, önkénteseket, 1%-os adományozókat nyerhet – akár hosszú távon is – a 

vállalat munkatársai közül.  

A leggyakoribb nonprofit szolgáltatási formák, feladatok, amelyekkel az elmúlt hét évben 

találkoztunk a következők voltak: 

-  a csapatépítésekhez, közösségépítésekhez kapcsolódó szolgáltatások; 

- sokszínűséget, elfogadó-befogadó légkör kialakítását támogató programok; 

- esélyegyenlőség megvalósítását segítő intézkedésekhez való hozzájárulás; 

- önkéntes programok; 

- megváltozott munkaképességűek vagy fogyatékos emberek integrációját támogató 

aktivitások;  

- asszertív működést, kommunikációt támogató képzések, tréningek; 

- munka-magánélet összehangolását segítő programok; 

- egészségvédelemmel, mentális egészséggel összefüggő feladatok, projektek; 

- zöld iroda kialakítását segítő aktivitások stb. 

Üzleti tervezés – a nonprofit ≠ csóró és olcsó 

Fontosnak tartjuk, hogy a civil-nonprofit szervezetek „vállalkozóként” is tudjanak önmagukra 

tekinteni egy üzleti szolgáltatás kialakítása, értékesítése során. Azaz, a megfogalmazott 

küldetése mentén végzett tevékenységére üzletiesebb szemléletben, szolgáltatásként nézzen, 

melynek tervezetten kell piacot teremteni. Általános tendencia, hogy a kreatív ötletek, 

szakmaiság, nagyívű elképzelések jelen vannak, azok megvalósulásának azonban gátat szab, 

ha nincs mögötte számszerűsített, célok szerint tagolt tervezés. Célunk ezért az, hogy a civil-

nonprofit szervezet képes legyen egy gyakorlatban jól használható, logikailag jól felépített terv 

elkészítésére és ismerje az ehhez szükséges gazdasági és üzleti fogalmakat. Mindez növeli a 

szervezet értékét a vállalat előtt, és potenciálisabb partnerként tekint a szervezetre. 
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Szállóigénk már, hogy „nonprofitnak lenni nem egyenlő a csórósággal”. Ér menő és jól működő 

civil-nonprofit szervezetnek lenni, ám a nonprofit működés ugyanúgy megköveteli az üzleti 

attitűdöt, működést, magaviseletet, mint a forprofit. 

A szolgáltatási portfólió kialakításának alapelvei 

A legfontosabb tételmondat, amely a szolgáltatásfejlesztés alapelve, és amelyet érdemes 

szem előtt tartani a vállalatokkal együttműködni kívánó civil szervezeteknek: általában nem a 

missziónkat visszük közvetlenül a vállalathoz, hanem azt a kompetenciát, ami nálunk megvan 

és amely által a szervezet a saját küldetését megvalósítja, és a tudásunk által kerül be a 

missziónk a vállalat lüktetésébe.  

Ez a tételmondat egyértelműsíti azt, hogy a fő fókusz a civil-nonprofit szervezet tudásán van, 

azt lehet értékesíteni, a misszió „értékesítési felhasználása” másodlagos „haszon” ugyanakkor, 

a szervezet hitelességének megalapozásánál döntő tényező lehet. A feladat tehát a civil-

nonprofit szervezet számára nem más, mint megtalálni magában, a tevékenységében azt a 

kompetenciát, tudást, ami értékajánlat lehet egy vállalat számára. 

A szolgáltatási portfólió kialakításánál fontos végiggondol, hogy az adott kompetencia milyen 

típusú, tevékenységű vállalat számára lehet érdekes, illetve azt is, hogy mihez nyújt számára 

praktikus segítséget. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a szolgáltatás rugalmassága, 

mobilitása szintén lényeges tényező. Nem lehet minden vállalatnak ugyanazt a szolgáltatást 

eladni. Kiemelkedően fontos, hogy a projekt-keret rugalmasan alakítható, változtatható 

legyen, akárcsak az, hogy területileg és időben is mobilis legyen. 

Kommunikáció és az (át)láthatóság 

A szervezetek hitelességénék megteremtéséhez, szakértelmük elfogadásához nagyban 

hozzájárul, ha a szervezet saját felületein (Facebook, Linkedin, saját honlap) megfelelő 

kommunikációs tevékenységet végez. Fontosak lehetnek az olyan „evidensnek” tűnő 

kommunikációs tevékenységek, mint például az oldalak rendszeres frissítése, az aktuális 

tevékenységek feltöltése, az esetleges referenciák bemutatása, a különböző médiumokban 

cikkek megjelentetése, amelyek a szervezet tevékenységeiről számolnak be. Összességében 

tehát, a szervezeti kommunikáción, arculaton keresztül – a szervezet egészéről – egy jó 

benyomás kialakítása. A pozitív reputáció segíti a szervezet „értékesítési” folyamatát, építi a 

vállalatok nyitottságát. Ugyancsak fontos a kommunikáció a projektmegvalósítás során, hiszen 

a forprofit oldal képviselői számára lényeges, hogy a vállalat belső kommunikációs felületein 
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hírt adjanak a projekt feladatairól, lépéseiről, amelyeken keresztül el tudják kötelezni saját 

munkavállóikat a projektmegvalósítás irányába. Sőt, a nagyobb fenntarthatósági projektek 

esetében akár a sajtó és széles nyilvánosság felé is kommunikálnak a szervezetek, melyben 

akár kulcsszerepe is lehet a partneri civil-nonprofit szervezetnek.  

Projektmenedzsment 

Többször találkoztunk azzal a helyzettel a Civil Impact Akadémia működése során, hogy a civil-

nonprofit szervezet sikeresen értékesítette szolgáltatását vagy tudását, azonban a 

projektmegvalósítás már nem ment zökkenőmentesen. A vállalatok projektmenedzsment 

gyakorlata egy külső beszállítóval szemben komoly elvárásokat támaszt, melyeket egy civil-

nonprofit szervezeti belépőnek is szem előtt kell tartani. Fontos, hogy ismerjék a vállalat 

érdekeit és működési modelljeit és a projektet sikeresen tudják levezényelni mindamellett, 

hogy odafigyelnek a projekt kommunikációs feladataira, a vállalat ezzel kapcsolatos 

elvárásaira. Nem megengedhető, hogy a projektmegvalósítás során a civil-nonprofit szervezet 

ne tudjon megfelelően „riportolni” (a projekt előrehaladásáról beszámolni) a megbízónak. 

Ugyancsak elfogadhatatlan egy vállalat számára, ha a szervezet ügyfélkapcsolati munkatársa 

nem elérhető, a levelekre és telefonokra nem válaszol. Mindezeken túl, persze az sem segíti a 

hosszú távú elköteleződést, ha a projekt nem a megbeszélt ütemben, módon vagy nem az 

elvárt eredményekkel valósul meg. Természetesen mindig előfordulhatnak hibák, viszont 

ebben is a megfelelő kommunikáció, elérhetőség, folyamatos jelenlét és beszámolás sokat tud 

segíteni. Kimondható, hogy a nem megfelelő projektmenedzsment, az elvárásoknak való nem 

részbeni vagy nem teljes megfelelés rányomja a bélyegét a hosszú távú együttműködésre és 

annak folytatására. 

Hatásmérés 

A tanulmányunk elején már szót ejtettünk az ESG szemléletről és működésről, amely a 

vállalatok körében kiemelt szemponttá vált. Ennek egyik fontos alapját képezi az is, hogy 

minden környezeti és társadalmi befektetést, és a fenntarthatóságot szem előtt tartó projekt 

eredményét, hatását mérik, hogy az be tudjon kerülni a vállalati ESG-riportba. Ennek a 

szemléletnek a mentén kiemelt jelentőségű a civil-nonprofit és vállalati együttműködések 

során is, hogy minden szervezeti aktivitás, megvalósított szolgáltatás, ügy elért hatását – a 

vállalaton belül és kívül egyaránt a bevont partner együttműködésével – mérni tudják. A 
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hatásmérés elkészítéséhez a Civil Impact Nonprofit Kft.-nek saját hatásmérési módszertana 

van, de egyéb hatásmérési módszertanok is elérhetők3. 

A CIVIL IMPACT AKADÉMIA KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI ÉS TAPASZTALATAI 

A kapcsolati tőke építése. A Civil Impact Akadémia – a résztvevők visszejelzése alapján – egyik 

legfontosabb hozadéka és tapasztalata az, hogy megismerhettek több tucat vállalatot és azok 

fenntarthatósággal, CSR-rel, humánerőforrással foglalkozó vezetőjét. Jól látszik ugyanis, hogy 

a vállalati kapcsolati tőke hiánya jelentős hátrányt jelent a civil-nonprofit szervezeteknek. Így 

nagyon fontos, hogy megtanulják és megéljék, hogyan, milyen módszerekkel és miként tudnak 

kapcsolódni szakemberekhez, sőt, ha van rá lehetőségük, akkor fórumokon, vagy akár képzési 

programon keresztül találkozzanak velük. 

A civil-nonprofit szervezetek kapcsolódása. Az elmúlt hét év tapasztalata alapján állítjuk, hogy 

a Civil Impact Akadémia évről évre ismétlődő hozadéka és eredménye, hogy valós egymásra 

találások is születnek civil-nonprofit és forprofit szervezetek között. 

Ezen túl az akadémián résztvevő civil szervezetek kidolgoznak egy vállalatoknak értékesíthető 

szolgáltatást, megtalálva annak lehetőségét is, hogyan tudnak egymáshoz is kapcsolódni. 

Olyan kapcsolatok, együttműködések születnek civil-nonprofit szereplők között is, amelyek 

nagy valószínűséggel nem jöttek volna létre az akadémia nélkül, hiszen a résztvevők nem 

ismernék meg egymás szervezeteit, problémáit, erősségeit és gyengeségeit. Így viszont 

egymást kiegészítő tevékenységeket tudnak létrehozni, közös infrastruktúrát tudnak 

kialakítani, mely szintén a költséghatékonysághoz vezet, sőt találkoztunk azzal is, hogy közös 

piaci szolgáltatást hoztak létre. 

ÖSSZEGZÉS 

A XXI. század társadalmi és gazdasági változásai, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása és 

fenntarthatósági szemlélete egyfelől szükségessé tették, másfelől lehetőséget nyújtanak arra, 

hogy a civil-nonprofit szervezetek újrafogalmazzák saját – nem profit orientált – gazdasági 

működésüket és fenntarthatóságukat. Ennek mentén az is kihívásként jelentkezik számukra, 

 

3 https://www.betterevaluation.org/ 
https://www.theoryofchange.org/ 
https://www.sopact.com/social-impact-metrics?hsCtaTracking=5fad6d39-53ef-4582-9fdc-
c66fb6564fb5%7Cc892e3a8-1e11-42d5-9234-0b246e3c5323#social_impact_metrics_standards_ 

https://www.betterevaluation.org/
https://www.theoryofchange.org/
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hogy milyen régi-új finanszírozási rendszereket szükséges kiépíteniük saját missziójuk 

fenntartása érdekében, és ebben a kontextusban miként tudnak újtípusú együttműködéseket 

létrehozni a forprofit szereplőkkel.  

A civil-nonprofit szervezetek működésének biztosítása ma már szinte elképzelhetetlen üzleti 

működés, tervszerű pénzügyi gazdálkodás és piaci láb kialakítása nélkül (Weisbrod 1998. cit. 

Bartal 2005:77), bár ennek megvannak a maga veszélyei is. Noha nehéz „új cipőbe bújni”, de 

a befektetett munka, a szervezet újragondolása és újrapozicionálása számottevő társadalmi, 

gazdasági és szakmai hasznot, újdonságot hozhat a civil-nonprofit szervezetek számára. 

Úgy véljük, hogy a vállalatokkal való üzleti partnerség egy valós gazdasági, piaci és szakmai 

lehetőség a civil-nonprofit szervezetek számára. Az azonban bizonyos, hogy ez a szervezetek 

számára új nyelvezet, új működési mechanizmus és piaci folyamatok megértését, elsajátítását 

teszi szükségessé. A vállalatok nem csak a partnerség és üzleti lehetőség bázisai lehetnek, 

hanem hosszútávú együttműködések esetén, a misszió vállalaton belüli megismertetésével, a 

civil-nonprofit szervezet felé történő elköteleződés kialakításával egyéni önkéntesek, 

adományozók, hosszútávú támogatók, sőt „nagykövetek” is válhatnak a vállalatok 

munkatársaiból. Mindezek az addicionális lehetőségek további „hasznot” is generálhatnak 

nem csak a civil-nonprofit szervezet, hanem az egész szektor számára.  

Hosszútávon úgy látjuk, hogy a szektorok közötti hatékony együttműködésnek nagyon 

gyümölcsöző és mérhető fenntarthatósági eredményei és hatásai lehetnek. És ez a 

gondolatkör már túlmutat azon, hogy miként tervezhető újra a civil-nonprofit szektor 

gazdasági önképe és működése, vagy milyen céljai vannak a vállalatoknak a társadalmi és/vagy 

környezeti hasznosság terén, és hogyan tud e két szektor együttműködni. A kiemelkedő 

társadalmi és környezeti problémák közös ügyként való kezelése, a mindenki számára nyertes 

megoldások keresése ugyanis hatékonyabbá tehetik a fenntarthatóság kapcsán felmerülő 

problémák kezelését is. Ebben a működési rendszerben pedig még fontosabb lehet és lenne 

egyfelől az önkormányzatok, másfelől az állami intézmények szakmai alapon történő 

bekapcsolódása, bevonása is, melyre még csak egy-egy pilot kísérletet látunk. Hisszük 

azonban, hogy a fenntarthatósági problémák kezelése nem csak a civil-nonprofit szervezetek 

és a vállalatok ügye, hanem össztársadalmi kérdés, és ebben fontos, hogy minden a közjóért 

és közösségekért felelősséget érző egyén, valamint az állami, piaci és a civil- nonprofit 
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szektorok és szervezeteik – a kölcsönös előnyök mentén – megtalálják a saját helyüket és 

szerepüket egy partnerségi együttműködésben.  
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