
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐK ELEMZIK  
MEGNYERT ÜGYEIKET ÉS A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ FOLYAMATOT

A Civil Kollégium Alapítvány 2015-2016-os közösségszervező programjának  
zárótanulmánya

SZERVEZZ ÉS



SZERVEZZ ÉS SZERVEZŐDJ!

2

Tartalom

Szerkesztő: Sebály Bernadett

Tipográfia, tördelés és fedél: ElektroPress Stúdió

Szövegeikkel hozzájárultak: Bálint Mónika, Giczey Péter, 
Horváth-Kertész Balázs, Kiss Anna, Konkoly-Thege Júlia,  
Kovács Tímea Éva, Lintényi Levente, Molnár Ágnes,  
Peták Péter, Sebály Bernadett, Szabó Zita, Varga Máté

Borítókép: Varga Máté

© Civil Kollégium Alapítvány

2017

Tartalom
Bevezető  |  3

Megnyert ügyek  |  4

Hogyan épül fel a közösségszervező folyamat?  |  20

Hogy látják a közösségszervezők? A közösségszervező  folyamat testközelből  |  22

A szakmai támogatás módszertanáról, a CKA és az OSIFE szerepe  |  27

Összefoglaló és jövőbeli terveink  |  31

A kiadványban megszólaló szervezetek  |  33



SZERVEZZ ÉS SZERVEZŐDJ! Bevezető

3

E gyéves közösségszervező programunkkal – melyet az Open Society Institute for Europe 
(OSIFE) támogatásával valósítottunk meg, és amelyet sikerrel folytatunk idén is – egy új 

civil kultúrát szeretnénk megalapozni. Ebben a civil kultúrában a siker jele és záloga a szerve-
zetépítés és a magas taglétszám, a mobilizáló képesség és a megnyert ügyek. Beszámolónkban 
ennek a munkának az eredményeiről adunk hírt. A következő fejezetben a Civil Kollégium Alapít-
vánnyal dolgozó közösségszervezők mutatják be sikeres kampányaikat, megnyert ügyeiket, majd 
a közösségszervezés módszertanáról írunk részletesebben, többnyire szintén személyes beszá-
molókon keresztül. A közösségszervezési terepeken elért sikerek is azt bizonyítják, hogy a közös-
ségszervezők fontos szerepet játszhatnak a magyar civil szektorban, és elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy minél több szerveződés vállalja fel az érdekérvényesítés feladatát.

1.  
Bevezető
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Sűrítették a buszjáratokat és  
rövidült a menetidő Mátészalka  

és Nyíregyháza között
MÁTÉSZALKALEAKS

„A Mátészalkaleaks informális csoportunk elsősorban azért jött létre, hogy a helyi nyilvánosság 

megerősödjön Mátészalka városában. A társadalmi aktivitást kívántuk növelni, hogy létrejöjjön váro-

sunkban egy olyan közösségi mag, amelynek van véleménye a közügyekről, és nem fogad el minden 

politikusi maszlagot kritika nélkül.” Lintényi Levente, közösségszervező

M átészalkáról egetverően rossz a tömegközlekedés: a vonatok lassúak, 108 perc alatt teszik 
meg a Mátészalka és Nyíregyháza közötti 58 km-es szakaszt, ritkák a busz- és vonatjá-

ratok. Szombatonként csak nagy kerülővel lehet hazajutni a megyeszékhelyről, ami háromszor 
annyi idő és pénz. Koszosak a vagonok, túlszámlázott az utasoknak a MÁV. A több mint 300 lakos-

ELÉRTÜK

2.  
Megnyert 
ügyek

1. kép: Internetes mém.  
Forrás: Mateszalkaleaks.blog.hu

Mátészalka
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sal folytatott interjúk segítettek eldönteni, hol fogjuk meg ezt a nagy problémahalmazt: a szom-
bat esti közlekedésnél. Mátészalka és Nyíregyháza között létezik közvetlen buszjárat – kivéve 
szombat este. Szombaton ugyanis, ha fél 5 után szerettünk volna hazajutni Mátészalkára, csak 
nagy kerülővel és akkor is csak vonattal tudtuk ezt megtenni. Ez nagy érvágás volt többek között 
az egyetemistáknak és azoknak, akik rokonaikat látogatták a nyíregyházi kórházban. A vonat 
Záhony vagy Debrecen felé kerül, a Mátészalkára tartók így két-háromszoros utat tettek meg. 
Ez háromszor annyiba került, mert míg a közvetlen busz- vagy vonatjáratra a jegy 840 forint, 
a vonatozás már több mint 2500 forint.

Az ügy 2016. március 21-én megoldódott, mert a civil nyomásgyakorlás eredményeképpen 
a nemzeti fejlesztési miniszter engedélyezte a Nyíregyháza és Mátészalka közötti közvetlen 
buszjáratot szombat esténként, valamint nyolc új buszjárattal sűrítették a menetrendet. Elfo-
gadták azt a felvetésünket is, hogy olyan buszok is közlekedjenek, amelyek az autópályán közelí-
tik meg Nyíregyházát. A megye mintegy 250 000 főnyi lakosságának mindennapi életére hatott ki 
ez a nyertes ügy, köztük vannak a Jósa András megyei kórház páciensei és a Nyíregyházi Egyetem 
hallgatói. 

Így szerveződtünk

Tudatosan használtuk a nyilvánosságot: létrehoztuk a Mátészalkaleaks blogot, amely a kelle-
metlen és nehezen hozzáférhető mátészalkai információk lelőhelye.

300 sikeres kapcsolatépítő beszélgetést folytattunk le a mátészalkai emberekkel, hogy 
megismerjük, milyen problémákat tartanak fontosnak. A legnagyobb számban arról beszéltek, 
hogy Nyíregyháza és Mátészalka között rossz a vonat- és a buszközlekedés. A vonat lassú, az 58 
km-es távolságot több mint 100 perc alatt teszi meg, a buszjáratok számát pedig kevésnek tartot-
ták. Felvetették azt is, hogy miért nem közlekednek az autópályán is buszok, úgy sokkal kevesebb 
idő alatt elérhető lenne Nyíregyháza.

A szombat esti közlekedés ügyére fókuszáltunk. Felszólaltunk a közmeghallgatáson, ahol 
összegeztük a képviselőtestületnek a kapcsolatépítő beszélgetéseken tapasztaltakat. Kiemeltük, 
hogy milyen nehezen közelíthető meg Mátészalka és Nyíregyháza szombat délutánonként, és 
kértük a polgármestert és a képviselőtestületet, hogy járjanak közbe az ügy mielőbbi rendezé-
sének érdekében.

Az országos média is kezdett érdeklődni. A Mátészalkaleaks főszerkesztője, Lintényi Levente 
és Nedávnyi Tünde közösségi vezető a Hír Televízió stábjának elmondta, hogy milyen tortúra 
manapság Nyíregyháza és Mátészalka között busszal és vonattal közlekedni. Elmondták, hogy 

kérik, a szabolcsi kötődésű Nemzeti Fejlesztési Minisztert, dr. Seszták Miklóst, hogy orvosolja 
Mátészalka és a környékbeli emberek közlekedési problémáit. Amennyiben a kérést nem teljesíti, 
tavaszra demonstrációt helyeztünk kilátásba.

A riportban a város polgármestere, Hanusi Péter akkor még így nyilatkozott: „Ha egy-két 
bulizni vágyó fiatalról van szó, azért nem biztos, hogy egy buszjáratot vagy vonatjáratot 
érdemes beindítani, hiszen ezek milliós kiadások, a társadalom szempontjából nem biztos, 
hogy jó befektetés erre a közpénzekből milliókat áldozni.”

Ez a pár mondat olyannyira feltüzelte csoportunk tagságát, illetve a város nagyobb hányadát, 
hogy nagy számban leveleket kezdtünk, illetve kezdtek el írni az illetékeseknek, hogy jelezzék, 
nem csak „bulizni vágyó fiatalok” tartanak igényt a szombat esti járatokra és a hétköznapi járat-
sűrítésekre, hiszen Nyíregyházán található a Jósa András megyei kórház és az egyetem is.

Több közérdekű adatigényléssel fordultunk a busz- és a vonattársasághoz. Az igényelt 
adatokból kiderült, hogy Magyarországon csak Mátészalka van ilyen elnyomott helyzetben szom-
bat esti közlekedés tekintetében, hiszen a megyeszékhelyek és a második legnagyobb népes-
ségű városok összevetésében Mátészalka végzett az utolsó helyen; a legtöbb megyeszékhely és 
a második legnagyobb népességű város között még késő este is biztosították az utazás lehetősé-
gét. Olyan viszonylattal, ahol átszállással, jelentős kitérővel és háromszoros menetdíj ellenében 
lehet csak szombati napokon utazni, nem találkoztunk az adatokban. Kikértük országos szinten 
a megyeszékhelyek és a második legnagyobb népességű városok közötti vonatközlekedés kihasz-
náltsági adatait is, amely rávilágított arra, hogy nem a Mátészalka-Nyíregyháza viszonylat a legki-
használatlanabb a már említett paraméterek alapján.

A közérdekű adatok felhasználásával olyan mémeket készítettünk, amelyekkel igyekez-
tük kicsit felpiszkálni a társadalmi elégedetlenséget. A legtöbb ilyen mém több százezres 
nézettségre tett szert, és az a fotó, amelyben személyesen dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesz-
tési minisztert kérjük, hogy szabolcsi kötődésű emberként járjon közben az áldatlan állapotok 
megszüntetéséért, a miniszterhez is eljutott. A miniszter kérte, hogy a konkrét problémát küld-
jük el neki e-mailben.

2016 januárjában újabb fázisához érkezett az ügy. Ekkor a civil nyomásgyakorlás eredményekép-
pen Mátészalka város polgármestere kezdeményezte az Észak-magyarországi Közlekedési Központ 
Zrt.-nél a Mátészalka-Nyíregyháza közötti helyközi autóbuszjáratok járatpárokkal történő sűrítését 
pénteken késő délután, illetve szombaton és vasárnap kora reggeli, késő délutáni és esti idősza-
kokban. Előzetesen a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a közszolgáltatóval folytattak le infor-
mális egyeztetést a kérés teljesíthetősége érdekében. 2016 februárjában utasszámlálást végzett 

http://mateszalkaleaks.blog.hu/
https://www.facebook.com/Mateszalkaleaks/photos/a.711503548977709.1073741828.700767060051358/772701312857932/?type=3&theater
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/sesztakek-megvizsgaljak-van-e-igeny-a-jaratokra-1320050
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/sesztakek-megvizsgaljak-van-e-igeny-a-jaratokra-1320050
http://mateszalkaleaks.blog.hu/2016/02/05/utjuk_a_vasat_tovabb_legyen_nyiregyhaza_es_mateszalka_kozott_szombat_este_is_busz_vagy_kozvetlen_von
http://mateszalkaleaks.blog.hu/tags/mém
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az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Az adatok kiértékelése után a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium Közlekedési Szolgáltatási Főosztályától március 21-én kapták meg az engedélyt 
a szombat esti járatpár indításához, a járatok sűrítésére, valamint az új útvonalra az autópályán 
való távolsági buszközlekedéshez. Olcsóbb lett a közlekedés, mert 

a MÁV-Start Zrt. felülvizsgálta 
a Mátészalka-Debrecen útszakaszra 

vonatkozó hibás jegykiadási 
módszerét

MÁTÉSZALKALEAKS

2 016 januárjában új, megoldandó ügy került csapatunk látókörébe. A kapcsolatépítő beszélge-
tések során felmerült, hogy valami nem lehet rendben a vasúttársaság számlázási rendszeré-

vel, mert Mátészalka és Debrecen között ugyanarra az útvonalra és ugyanarra a vonatra és kilomé-
terszámra egyszer 1400 forintot kér a vasúttársaság, másszor pedig 1490 forintot. Lázas kutatásba 
kezdtünk, hogy megtudjuk, mitől lehet ilyen eltérés. Megtudtuk, hogy a Mátészalka-Nyírbátor 
vasútvonal regionális kezelésbe került, és az illetékes minisztérium erre a viszonylatra kedvezmé-

ELÉRTÜK

2. kép: Hibásan számlázott a MÁV.  
Forrás: Mateszalkaleaks.blog.hu

Mátészalka
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nyes tarifát állapított meg, míg a Mátészalka-Debrecen viszonylat viszont országos kezelésű vasút-
vonal maradt. Ez a változás zavart okozott a vasúttársaságon belül, hiszen a pénztárosokat senki 
sem tájékoztatta arról, hogy akkor a változás után Mátészalka és Debrecen viszonylatra egy vagy 
két jegyet állítsanak ki. Így, sokszor előfordult az, hogy míg az egyik pénztáros két jegyet állított 
ki, az elsőt Mátészalka-Nyírbátor (regionális), majd a másodikat Nyírbátor-Debrecen (országos) 
viszonylatra, addig egy másik pénztáros Mátészalka-Debrecen viszonylatra adott egy darab jegyet. 
Az első esetben a két jegy együttesen: 1400 forintba kerül, míg a második esetben 1490 forintba. 
Munkánk eredményeképp az 1400 forintos jegy kiállítása lett az irányadó.

Így szerveződtünk

Levéllel fordultunk a MÁV-Starthoz, hogy adjon ki állásfoglalást az ügyről.
Közben a nyilvánossághoz fordultunk. Tagjaink mémgyártásba kezdtek.
További nyomásgyakorlásként a tömeges levélírás módszerét alkalmaztuk. Tagjaink visszajel-

zése alapján több mint száz levelet sikerült küldeni a vasúttársaságnak.
A nyomásgyakorlás eredményes volt, mert a vasúttársaság a következő levelet küldte 

részünkre:

„Tisztelt Lintényi Levente Ákos! Köszönettel vettük elektronikus levelét, mellyel kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatjuk: Az NFM döntése alapján az alacsony forgalmú vonalakon üzletpoli-
tikai kedvezményként regionális tarifa került bevezetésre. A jegykiadás során alapelv, hogy az 
eltérő díjszabású szakaszokat külön-külön kell megállapítani és össze kell hasonlítani az orszá-
gos tarifa alapján kapott árral. A jegykiadó az Utassal együtt dönti el, hogy melyik díjszámítást 
alkalmazza a jegykiadás során (jellemzően, amennyiben az Utas kívánsága ettől nem tér el) az 
alacsonyabb árat alkalmazzák munkatársaink.” MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A vasúttársaság adatai alapján, amelyeket közérdekű adatigénylés útján kaptunk meg, az egy 
évre vetített fizető utasteljesítmény 660 ezer fő a Mátészalka-Debrecen vasútvonalon. Számítá-
saink szerint éves szinten 30 millió forint marad az utasok zsebében az intézkedés és nyomás-
gyakorlásunk eredményeképpen.

Városrendezés címen elhelyezés 
nélkül lakoltattak volna ki családokat, 

de helyette cserelakást kapnak
A VÁROS MINDENKIÉ PÉCS

„A hajléktalan emberek kriminalizálása mellett még két fő helyi problémát azonosítottunk, a szociális 

bérlakások hiányából fakadó áldatlan lakáshelyzetet és a hajléktalan ellátórendszer hiányosságait. 

A három fő feladat megoldására munkacsoportokat hozunk létre, de kiderült, hogy kevesen vagyunk, 

ezért egy negyedik fontos feladatot is meghatároztunk, a toborzást.” Balog Gyula, közösségszervező

ELÉRTÜK

3. kép: Az AVM Pécs akcióban. Forrás: AVM Pécs

Pécs

http://mateszalkaleaks.blog.hu/2016/01/15/debrecen_es_mateszalka_kozott_ugy_tunik_tulszamlaz_a_vasuttarsasag
http://m.blog.hu/ma/mateszalkaleaks/image/dfdfhh.jpg


SZERVEZZ ÉS SZERVEZŐDJ! Megnyert ügyek

8

2 015. december 10-én úgy szavazta meg Pécs közgyűlése a Schlauch Imre Városrendezési 
Programot, hogy arról a legalapvetőbb információk sem voltak elérhetőek a nyilvánosság 

számára. Mindössze annyit lehetett tudni, hogy több tucat önkormányzati tulajdonú, bérla-
kással teli lakóházat készül lebontani a belvárosban az önkormányzat és a telkeket értékesí-
teni kívánja. Eközben látszólag sem az ott élők sorsáról, sem a bérlakás-állomány pótlásáról 
nem volt elképzelése. A februárban kezdődő, három hónapig tartó nyomásgyakorlás során 
elértük, hogy a program első ütemében érintett, zömmel kilakoltatással fenyegetett csalá-
dok cserelakásban kapjanak elhelyezést. 

Így szerveződtünk

Az AVM 2009-ben Budapesten kezdte működését. Az országos szintű lakhatási válság miatt azon-
ban nemcsak a fővárosban van szükség érdekvédelemre, így 2015-ben elindult a pécsi csoport. 
Indulásakor nagyon sok embert megkérdeztünk arról, mit látnak helyben megoldandó feladat-
nak, ún. interjúmaratont rendeztünk. Ez elősegíti a leendő tagok toborzását és megismerését, 
illetve megtartását. A Kossuth téren és az ellátórendszerben próbáltunk hajléktalan embereket 
beszervezni, a fiatal szövetségesekkel pedig a Budapesten rendezett 8. Zöld Nyári Egyetemen 
léptünk kapcsolatba. Ezután megtartottuk az indító képzést. Októbertől heti rendszerességgel 
kezdtük meg a munkát.

2015. dec. 18-án a csoport megszervezte első akcióját, a Szolidaritás Éjszakáját. Tudatosan 
nem „kemény” akcióval kezdtünk. Az utcai kitelepüléssel, beszélgetéssel, étkezéssel egybekötött 
eseményt gyakorlásnak szántuk, hogy a csoport friss aktivistái beletanuljanak az akciószervezés-
be. Másik fontos cél az érintettekkel való találkozás és a bevonásuk volt. A majdnem száz érdek-
lődőből harmincnyolc adta meg az elérhetőségét hosszabb beszélgetés után, akik közül ketten 
már a következő gyűlésen megjelentek, mások később csatlakoztak.

2015 decemberében és 2016 januárjában több közérdekű adatigénylést nyújtottunk be 
a bérlakás-állományra vonatkozóan, hogy a csoport munkáját ezekkel az információkkal alapoz-
zuk meg. A város, bár vélhetően rendelkezik nyilvántartással, mégis két alkalmazott munkadíját 
kívánta felszámolni az adatszolgáltatásért cserébe. Ezzel kapcsolatban a Kormányhivatalnál és 
a NAIH-nál is kifogásoltuk a város közérdekű adatigénylésekre vonatkozó gyakorlatát, ami állás-
pontunk szerint több ponton is törvénysértő. Az adatok megszerzéséhez képviselői segítséget 
kértünk és kaptunk, így elkerültük, hogy az adatok későn kerüljenek a birtokunkba. Az eset 
kapcsán interpelláció is született a közgyűlésen, amire a polgármester ígéretet tett a nyilvános-
ság kérdésének felülvizsgálatára. 

2015 decemberében a város közgyűlésén hozták nyilvánosságra a Schlauch Imre Városrende-
zési Programot, amelyben leromlott állagú szociális bérlakások megszüntetését tervezi a város, 
de utána sem voltak elérhetőek alapvető információk a tervekről. A felmerülő kérdésekkel 
kapcsolatos közérdekű adatigénylésünkre (hol kerül sor bontásokra, hány lakót érint, vannak-e 
szerződés nélküli lakók az ingatlanokban, biztosított lesz-e mindenki lakhatása, mi lesz a beru-
házásból származó pénz sorsa) nem érkezett válasz, így a csoport tagjai az újsághírekben elér-
hető információk alapján kutatták fel az érintett városrészben élőket és sikerült meghatározni 
a program első ütemében érintett területet. A Zsolnay Vilmos út mentén élő 11 család szintén 
a sajtón keresztül értesült a tervekről, illetve az akkoriban kézbesített jogcím nélküli lakáshasz-
nálóvá nyilvánító határozatok és a kilakoltatási perekre szóló idézések jelentettek számukra 
támpontot a várható fejleményekről. A 11 családból csak kettő rendelkezett érvényes szerződés-
sel, ami egyáltalán nem kirívó a szegregálódott területeken, hasonlóan kiszolgáltatott helyzetben 
van városszerte több mint ezer bérlakásban élő család. A csoport végül egy 3 napos figyelem-
felhívó akció mellett döntött a forgalmas Zsolnay úton, annak a reményében, hogy informá-
ciókat gyűjthet, megszervezi a lakókat és felhívja a nyilvánosság figyelmét. Követeléseket is 
megfogalmaztunk: a program nyilvánossága - tájékoztatás, a lakók bérlakásban való elhelyezé-
se és a telkek értékesítéséből befolyó összeg visszaforgatása a bérlakás állomány fejlesztésébe. 
A házak falára molinókat függesztettünk ki (egyre többet, ahogy a lakókat sikerült bevonni az 
interjúzás során), melyeket több ezren láthattak a három nap leforgása alatt. Az akcióval elértük, 
hogy a Schlauch Program árnyoldaláról a helyi sajtón kívül az RTL Klub híradója is beszámolt. 
A városvezetés sietett magyarázkodni, a lakóknak levelet küldött és immár nyitottnak mutat-
kozott, hogy tárgyaljon. Márciusban igyekeztünk megszerezni a Városfejlesztési Bizottságnak 
azt az állásfoglalását, amire hivatkozva a közgyűlés támogatta a programot. Súlyos eljárásbeli 
hiányosságra bukkantunk, és ezt jeleztük is a város jegyzőjének, illetve a nyilvánosságnak is 
beszámoltunk róla. A Schlauch Program valójában úgy ment keresztül a közgyűlésen, hogy az azt 
támogató bizottság annak semmilyen részletét nem ismerte, így érdemben nem is tárgyalhatta. 
Girán János alpolgármestert is megkérdeztük egy tárgyalás során, de a nagy általánosságokon 
túl igazi konkrétumot nem mondott, ezért tovább kutattunk és jártunk a különféle bizottsági 
ülésekre, hogy megismerjük az ügy hátterét. Csoportunk tagjai a helyszínen és az interneten 
gyűjtött információk segítségével bukkantak rá helyi politikai és gazdasági összefonódásokra, 
ingatlanspekulációkra és már konkrét, de nem nyilvános beruházási tervekre. Az információk 
birtokában sikerült megakadályoznunk egy újabb kifizetést a bontó cégnek, valamint a tevé-
kenységünk kikényszerített a várostól egy két éves cselekvési tervet a Schlauch Program első 
ütemére vonatkozóan. A cselekvési terv ugyan nem fogalmazott sokkal kevésbé homályosan 
a tervekről, de a lakók elhelyezésére vonatkozó vitatható részeket a csoport a terv bizottsági 
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tárgyalásakor határozottan kifogásolta és elérte annak módosítását. Így végül nem csak szóbeli 
ígéretekben, a lakóknak küldött nem hivatalos levelekben, de a közgyűlés által megszavazott 
cselekvési tervben is megfogalmazott elvárásként jelenik meg a lakók bérlakásban történő elhe-
lyezése. Ezt a változtatást, az események sűrűsége miatt, a 2016. április 21-i közgyűlésen Girán 
János szóbeli módosításként jelentette be és ezután a testület megszavazta. Ekkor már bizonyo-
sak lettünk abban, hogy a három hónapos munkánk sikeres volt, ezért meg is ünnepeltük. Az 
ügyet közösen kiértékelve, a csoport úgy döntött, hogy továbbra is követni fogja a program és 
a lakók sorsát és a hasonlóan kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások helyzetét.

Készpénzben fizetik ki a béreket 
a közmunkásoknak, nem terheli őket 
tovább a bankszámla fenntartásának 

költsége
KÖZMUNKÁS MOZGALOM A JÖVŐÉRT

„Minden munkahelyen vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy jobb helyzetbe kerülhetnek attól, ha 

a munkatársaikra terhelő információt adnak a vezetőnek. A közmunkában nem látom, hogy mi lehet 

ez az előny, talán az, hogy a munkavezető elnézőbb lesz velük, lezserebben vehetik a munkát, de a fize-

tése senkinek nem lesz több. Amikor beszélgetek valakivel, nem csak arra kell figyelni, hogy a vezető 

ott van-e, hanem arra is, hogy milyen munkatárs áll éppen a közmunkás mellett. Mint a szocializmus-

ban: megy a megfélemlítés, működik a besúgói rendszer, a belügyminisztériumtól a közmunkásig az 

egész rendszer a megfélemlítésen alapul.” Bálint Mónika, közösségszervező

ELÉRTÜK

4. kép: A KMJ akcióban. Forrás: Közmunkás Mozgalom a Jövőért

Debrecen
Budapest
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A Munka Törvénykönyve 157-159. paragrafusa szerint a munkáltató köteles biztosítani a kész-
pénzes kifizetést, ha van házipénztára. Sok helyütt azonban a munkáltató a közfoglalkoztatot-
taktól is elvárta a bankszámla nyitását. 51 600 forintból már csekély levonás is sokat számít, de 
egyes banki levonások elérhetik a havi 2-3000 forintot is. Ez az érintettek számára körülbelül 
kétnapi élelmiszer árát teszi ki. Célunk az volt, hogy a belügyminiszter ellenőrizze a készpénzes 
kifizetés betartását, és minél több közfoglalkoztatott érvényesíthesse azon jogát, hogy ha kéri, 
készpénzben kaphassa a fizetését. A törvény kimondja, hogy a munkavállalót semmilyen járulé-
kos költség nem terhelheti a bérkifizetés kapcsán. A kampánnyal eredményt értünk el többek 
között Debrecen környékén és a Józsefvárosban is.

Így szerveződtünk

Használtuk a nyilvánosság erejét, Facebook oldalunkon, blogunkon és hírlevelünkben felhívtuk 
a közmunkások figyelmét arra, hogy éljenek készpénz-kifizetési jogukkal.

Nyílt levelet adtunk át a Belügyminisztériumnak (BM) Pintér Sándor belügyminiszternek 
címezve, amelyben részletesen leírtuk a problémát. Az eseményt videófelvétellel és blogunkon 
tettük nyilvánossá. Emellett Budapesten a VIII. és IX. kerület jegyzőinek és közfoglalkoztatóinak 
is írtunk felszólítást az ott tapasztalt jogellenes kifizetési rendszer megszüntetésére. 

A BM rövid időn belül reagált a levelünkre, és elismerte a készpénzes kifizetéshez való jogot. 
Vállalták, hogy minden kormányhivatalnak és rajtuk keresztül a foglalkoztatóknak figyelmezte-
tést küldenek ennek a jognak a betartatására. 

Ezek után decemberben kaptuk az első levelet egy Debrecen környéki településen élő 
közmunkástól, hogy a hatásunkra kérte a készpénzes kifizetést, és megkapta, majd munkatár-
sai is követték példáját. 

Az új közfoglalkoztatási szerződések megkötése előtt februárban újra felhívtuk a munka-
vállalók figyelmét erre a jogra, és a VIII. és IX. kerületekben is szórólapoztunk. A VIII. kerület-
ben a szerződéskötés idejére a foglalkoztató egy külön nyilatkozattételi lapot készített, amin 
kérhették a készpénzes kifizetést és ezzel a joggal a többség élt is.

Utánkövetésként a toborzáskor és a vidéki kapcsolatfelvételek során igyekszünk megtudni, 
hogy van-e még olyan munkáltató, aki nem tartja be ezt a szabályt. 2016. március óta nem 
értesültünk ilyenről. 

Megszabadítottunk  
egy brigádot az erőszakos 

műszakvezetőjétől

A közfoglalkoztatás egyértelmű eszköze a szegények megfélemlítésének, a kiszolgáltatott 
munkások sakkban tartásának, ezért ritka a közmunkarendszer elleni közös fellépés. 

Kaposvárról a Kaposvári Roma Polgárjogi Egyesület (KRPE) és egy új szervezet, a Somogy Megyei 
Közmunkások Érdekvédelmi Szervezete kérte a segítségünket egy ügyben. A településen dolgo-
zott egy műszakvezető, aki agresszíven bánt a közmunkásokkal, sőt, több alkalommal bántalmazott 
pár közmunkást, főleg roma nőket. Az egyik áldozat feljelentette 2015 nyarán, a folyamatban 
levő eljárás ellenére azonban az ártatlanság vélelmére hivatkozva nem távolították el a pozíció-
jából. A műszakvezető megfélemlítő, agresszív magatartása nem változott, továbbra is sok volt 
a konfliktus. Voltak közmunkások, akik azt választották, hogy táppénzre mennek, amikor csak 
tudnak, hogy elkerüljék az összeütközést. Közös erővel fórumot tartottunk, és ennek hatására 
a polgármester elbocsátotta az erőszakos műszakvezetőt.

Így szerveződtünk

A 2015 telén két településről is fordultak hozzánk segítségért helyi közmunkás magok. Mind 
a két esetben az volt az újdonság a rendszeres jogsegély jellegű megkeresésekkel szemben, hogy 

ELÉRTÜK

Kaposvár

http://kozmunkasmozgalom.blog.hu/2015/09/10/keszpenzben_kerem_a_fizetesem
http://kozmunkasmozgalom.blog.hu/2015/09/25/jogunk_van_a_keszpenzhez
http://kozmunkasmozgalom.blog.hu/2015/09/25/jogunk_van_a_keszpenzhez
https://www.youtube.com/watch?v=qTZNgveyv9E&feature=youtu.be
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/kaposvar-fojtogatta-a-kozmunkas-not-a-vezetoje-durva-a-hangnem-626076/
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a helyi közmunkások nagyobb csoportját érte sérelem, és ez ellen közösen kívántak fellépni. 
Minket egy nyilvános esemény (fórum) megtervezésére és levezetésére hívtak.

Megtartottuk a kaposvári fórumot, 120 érintett közül 30-40 fő vett részt. Ide nem jött el 
a bírált műszakvezető, de az alpolgármester megjelent, aki összegyűjtötte a panaszokat.

Ezeket a fórum után mi is összegeztük egy levélben, amit a polgármester, az alpolgármester, 
és a foglalkoztató is megkapott. A pénteki fórum után hétfőn szabadságra küldték a műszakve-
zetőt és vizsgálat indult ellene.

A kaposvári szervezet megerősödött, és a KRPE vezetője megbízást kapott az alpolgármester-
től arra, hogy hetente egyszer összegyűjtse a hivatal számára a panaszokat a közmunkásoktól. 
A szervezetet bevonjuk országos kampányainkba.

Visszatáncolt a vezető politikai elit, 
nem állították fel Székesfehérvárott 
a zsidóellenes Hóman Bálint szobrát

ELEVEN EMLÉKMŰ

„Eredmény lehet egy elsöprő erejű tiltakozó kampány elindulása a szentendrei turul vagy más megfélem-

lítő jelenség ellen. Öntudatossá vált tagjaink csoportokká szerveződve, sikeresen képviselhetik közössé-

gük érdekeit a helyi és az országos nyilvánosságban.” Horváth-Kertész Balázs, közösségszervező

ELÉRTÜK

5. kép: A Hóman-installáció. Forrás: 444.hu

Székesfehérvár

http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/falhoz-vagtak-a-kozmunkast-dolt-a-panasz-a-kaposvari-forumon-651132
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/falhoz-vagtak-a-kozmunkast-dolt-a-panasz-a-kaposvari-forumon-651132
http://444.hu/2015/11/30/beeloztek-a-homan-szobor-felallitasaval-szekesfehervart
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A székesfehérvári önkormányzat 2015 nyarán bejelentette, hogy egy helyi alapítvánnyal 
együtt szobrot állítana Hóman Bálintnak, Székesfehérvár egykori országgyűlési képviselőjé-

nek, aki részt vett a zsidótörvények előkészítésében. A szoborállítást támogatók Hóman történé-
szi tevékenységére és a városért végzett munkájára hivatkoztak. A Hóman Bálint-szobor felállítá-
sa megnyitotta volna az utat valamennyi, Hómanhoz hasonló, a rasszizmus és az antiszemitizmus 
elterjesztésében vállalt szerepe miatt kirekesztett közéleti szereplő nyilvános megünnepléséhez. 
Nagyszámú aktivista mozgósításával, a helyszínen megvalósított többlépcsős kampányunkkal 
sikerült a magyar és a nemzetközi média figyelmét a tervezett szoborállításra irányítanunk. Az 
önkormányzat anyagi támogatásával megvalósuló alapítványi projektet az egyre fokozódó diplo-
máciai nyomásra miniszterelnöki hatáskörben vizsgálták felül, és ejtették el végül.

Így szerveződtünk

2015 novemberében stratégiai koalíciós találkozót és kampánytervező műhelyt tartottunk 
Budapesten székesfehérvári résztvevőkkel. Homoki Andrea és Édler Eszter koordinálták az ekkor 
induló 2 hetes nyomásgyakorló kampányt.

Kampányhéttel indítottunk: utcai standdal és bevonó játékokkal. A helyi aktivistákat műhely-
munkán készítettük fel, amiből médiakampány bontakozott ki.

2015. nov. 29-én helyi művészek bevonásával létrehoztunk egy installációt, amellyel elfog-
laltuk a Hóman-szobor tervezett helyét, a Bartók Béla teret, a médiához pedig a kihelyezésről 
készült videóval együtt juttattuk el az első üzenetünket.

Szövetségeseket keresve kiépítettük a kapcsolatot a helyi önkormányzat ellenzéki képvise-
lőjével és az ügyben aktív pártok tagjaival. Kapcsolatba léptünk több szervezettel, pl. a Humán 
Platformmal, a MAZSIHISZ-szel vagy a Szépírók Társaságával.

Több mint száz fő részvételével demonstrációt, fáklyás felvonulást és nyilvános fórumot 
tartottunk.

2 hetes folyamatos jelenléttel és fókuszált médiaakcióinkkal sikert arattunk. A „Hóman-ár-
nyék” installáció várakozásainkat túlszárnyalva bejárta a nemzetközi médiát is (BBC, Reuters, 
Yahoo Press, Washington Post vagy a The Guardian). A miniszterelnök által személyes ügyként 
kezelt szoborállítást a nemzetközi diplomáciai nyomás nem söpörhette volna el, ha magyar nyil-
vánosságban nincs tematizálva az ügy, és nem áll mögötte a társadalmi felháborodást megjele-
nítő helyi civil csoport.

Csatlakozott hozzánk az Élet Menete rendezvény, végül Barack Obama amerikai elnök közbe-
lépésére a miniszterelnök is visszavonta támogatását. Így a háttér nélkül maradt alapítvány 
minden előzetes erősködése ellenére, decemberben végleg visszavonult.

https://444.hu/2015/11/30/beeloztek-a-homan-szobor-felallitasaval-szekesfehervart
https://444.hu/2015/11/30/beeloztek-a-homan-szobor-felallitasaval-szekesfehervart
http://www.origo.hu/itthon/20160128-orban-elismerte-a-homan-szobor-ugyeben-amerikai-nyomast-gyakorolt.html
http://www.origo.hu/itthon/20160128-orban-elismerte-a-homan-szobor-ugyeben-amerikai-nyomast-gyakorolt.html
http://www.origo.hu/itthon/20151218-nem-allitjak-fel-a-homan-szobrot.html
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Szegedi klubok, éttermek, 
intézmények a nyilvánosság előtt 

is felvállalták, hogy elfogadják 
az LMBTQI-embereket

SZEGEDI LMBT KÖZÖSSÉGÉRT CSOPORT

„Elértük, hogy a szegedi LMBTQI-emberek egy csoportja merjen és akarjon részt venni érdekérvénye-

sítő akciókban, folyamatokban a rendszerszintű elnyomás ellen. A szervezet egy év alatt megerősö-

dött: több elkötelezett tagja, szövetségese és támogatója lett. A csoport önképe, önmeghatározása 

és célrendszere sokat fejlődött: a magyarországi LMBTQI-mozgalom erejét egyre inkább a közösségi 

akciókban és kampányokban látja.” Kiss Anna, közösségszervező

S zeged történetében először, 2016. április 4–10. között szerveztük meg a Szivárvány-hét 
nevű akcióhetet, amely alatt kilenc szegedi üzlet és közösségi tér helyezte ki ajtajára 

a biztonságos teret jelölő matricát, hogy közösen lépjenek fel az LMBTQI-embereket (leszbi-
kus, meleg, biszexuális, transznemű, queer, interszex) érő megkülönböztetés ellen. Erre az erős 
kiállásra azért is volt szükség, mert a melegeket több nyilvános helyen is érte diszkrimináció, 
illetve bántalmazás. Az akcióhét megnyitóján többek között Jávorszky Iván, a Belvárosi Mozit, 
az IH Rendezvényközpontot is működtető cég és egyben a Szegedi Városi Televízió ügyvezető 
igazgatója mondott beszédet. A Szivárvány-hetet követően az ország különböző pontjairól több 
vendéglátóhely is megkereste a csoportot, hogy küldjön számukra matricákat, jelezve, hogy 
más településekről is csatlakoznának a kampányhoz.

Így szerveződtünk

Több olyan jogsértésről értesültünk, amikor szexuális orientációja miatt valaki diszkrimináció 
vagy bántalmazás áldozata lett Szegeden. A jogsértések jó része vendéglátóhelyeken történt.

Például az egyik ilyen esetben egy 25 éves fiút és azonos nemű párját nem részesítettek egyen-
lő bánásmódban egy szegedi étteremben. Valentin napon a többi szerelmespárral ellentétben ők 
kihűlt ételt kaptak, az étterem alkalmazottai a pár jól látható jelzései ellenére sem mentek oda az 
asztalukhoz, és a vacsora befejeztével a számlára is 60 percet kellett várniuk.

Egy másik esetben egy 22 éves meleg fiút ért bántalmazás a szexuális orientációja miatt az 
egyik szegedi szórakozóhelyen. A dohányzásra kijelölt helyen két férfi arról érdeklődött, hogy 
meleg-e, majd a földre lökték, a fejét a betonba nyomták, „kis köcsögnek” nevezték, és azzal 
fenyegették, hogy elnyomják a cigit a szemében.

2015 nyarától 107 kapcsolatépítő beszélgetést folytattunk, aminek következtében tagságunk 
275 százalékban megnőtt, és látványos akciókkal, többek között a „Le az álarccal” felvonulással 
és különböző rendezvényekkel tudtunk megjelenni a nyilvánosság előtt.

Mikor elhatároztuk, hogy megcsináljuk a „Biztonságos tér” kampányunkat, tavasztól sorra 
felkerestük a szegedi éttermek, kávézók, kulturális intézmények üzletvezetőit, és e-mailben, 6. kép: Beszédet mond a Szegedi LMBT Közösségért Csoport egy tagja. Forrás: Szegedi LMBT Közösségért Csoport

ELÉRTÜK

Szeged

http://vtvszeged.hu/s_!news/i__2/i__17954
http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/04/egy-hetre-szivarvanyba-borul-szeged.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/08/a-tarsadalomnak-kell-egy-jo-nagy-seggberugas.html
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/fellapoztak_masok_eletenek_konyvet_en_vagyok_a_biszex_konyv_en_pedig_az_elitelt/2448867/
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telefonon vagy személyesen kértük, hogy csatlakozzanak. A csatlakozók azt üzenték a nyilvános-
ság felé, hogy náluk a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex emberek is 
szívesen látott vendégek.

2016. április 4-én a megnyitón Jávorszky Iván, a Belvárosi Mozit, az IH Rendezvényközpontot 
is működtető cég, és egyben a Szegedi Városi Televízió ügyvezető igazgatója mondott beszédet, 
majd a mozi vezetőjével közösen felragasztották a „biztonságos tér” matricát a mozi ajtajára. 
Jávorszky Iván a beszédében kiemelte, hogy egy olyan országban, ahol az emberek többsége 
nem fogadná be a pirézeket, sok még a tennivaló. Szavai szerint a Belvárosi Mozi és az Ifjúsági 
Ház örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont ajtaja 
nyitva áll mindenki előtt, nemi, faji vagy etnikai, származási, vallási vagy meggyőződési, fogyaté-
kossági vagy életkori diszkrimináció nélkül. A megnyitó sajtótájékoztatón a szervezet két tagja 
is felszólalt, az egyikük a fenti, éttermi diszkriminációról szóló személyes történetét is megosz-
totta a nyilvánossággal.

A Szivárvány-hét során 9 önkormányzati cég, civil egyesület, vendéglátóhely és kulturális 
intézmény – név szerint a Belvárosi Mozi, a Club Rocco, a Grand Café Mozi és Kávézó, a Green 
Fusion Étterem, a Hét Kávézó, az IH Rendezvényközpont, a Kapocs Ételbár, a Kapocs Extra Étte-
rem és a Szín-Ház Apartman – tette ki a biztonságos teret jelző matricákat.

2016. április 15-én a frissen megalakult Konzervatív Hallgatók Szövetségének (KHSZ) szegedi 
tagjai saját matricájukkal ragasztották át a biztonságos tér feliratú matricákat. Az egyik vendéglá-
tóhely ügyvezetője lekaparta a konzervatívok matricáját, és kitett az ablakba egy nagy szivárvá-
nyos zászlót, és a sajtónak is nyilatkozott erről. A KHSZ területi vezetője visszakozott, és a sajtó-
nak nyilatkozva csak a monogramját engedte leírni („az esetleges támadásokra hivatkozva”).

Ezt követően a homofóbia és transzfóbia elleni világnapon találkoztunk az önkormányzat 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjáért (HEP) felelős hivatalnokaival. Célunk, hogy az LMBTQI-em-
berek érdekei is megjelenjenek a következő HEP-ben és szervezetünk részt vegyen az egyezte-
tési folyamatban. A hivatalnokok a következő javaslatainkat támogatták: az LMBTQI-emberek 
megjelenítése a Helyi Esélyegyenlőségi Programban; kapcsolattartás az LMBTQI-közösséggel; 
érzékenyítő programok az önkormányzat alkalmazottainak; LMBTQI-témájú programok (előa-
dások, kerekasztal-beszélgetések, filmvetítések) a helyi kulturális eseményeken, fesztiválokon.

Újabb kukákat helyeztek ki 
a Józsefvárosban, kevesebb a szemét 

az utcán
AURÓRA

„8-tól 8-ig. A helyi lakók ezen a néven alakították meg csarnoknegyedi közösségüket. Céluk az itt 

élők életkörülményeinek javítása, érdekeik képviselete. A helyi ügyek felkarolása az itt élők bevoná-

sával. Végső soron a helyi közösség megszervezése, a helyi ügyekbe való beleszólásának támoga-

tása.” Ásmány Lívia, közösségszervező

ELÉRTÜK

7. kép: A Népszínház Karnevál. Forrás: Auróra Közösségi Ház.

Budapest

http://index.hu/belfold/2016/04/15/leragasztottak_a_melegbarat_matricat_a_konzervativ_hallgatok/
http://hvg.hu/itthon/20160420_szegedi_matricacsata_szivarvanyos_zaszloval_valaszoltak_a_ragasztgato_konzervativoknak
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A Csarnoknegyed egyes részein a többi belvárosi kerülethez viszonyítva szembetűnő 
a szemét és a kutyapiszok folyamatos jelenléte, ami nagyban hozzájárul a városrész nega-

tív megítéléséhez. A csoport tagjaiban felmerült a kérdés, hogy milyen mértékben függ ez össze 
a kukák számával és elhelyezésük sűrűségével, így felmértük az állapotokat. Ennek során kide-
rült, hogy a legforgalmasabb részek a legszennyezettebbek: elsősorban a Népszínház- és a Bérko-
csis utca és az őket összekötő utcaszakaszok; ezen kívül a Nagy Fuvaros utca, továbbá a Víg utca 
Vásárcsarnok mögötti része is kétségbeejtően koszos. A csoport körbejárta a környéket, hogy 
megszámolja a kint lévő és a hiányzó kukákat, és készítettünk egy térképet azok eloszlásáról 
a Népszínház, Nagy Fuvaros, József és Víg utcák által határolt területen. Ezután a Jarokelo.hu 
oldalán bejelentést tettünk, melynek következtében pár napon belül ki is kerültek a hiányzó 
szemetesek a helyükre.

Így szerveződtünk

A közösségszervezés egyik legfontosabb része az elérés. Ennek a módja minden közösség eseté-
ben más és más. A Csarnoknegyed régi bérházakkal teli városrész, kevés közösségi térrel, ezért 
nekünk, ahhoz, hogy elérjük az itt élőket, a lakásaikban kellett őket felkeresnünk. Ennek érde-
kében kifejlesztettük az ajtóról-ajtóra kopogtatás technikájának sajátos módszerét, és így 500 
főt értünk el a Csarnoknegyedben (ennek részletes ismertetőjét lásd a következő fejezetben). 
A hosszú interjúmaraton után nagy mérföldkő következett a csoport életében. Míg az előtte lévő 
időszakban a munkánkra az volt jellemző, hogy elsősorban a toborzással foglalkozó, közösség-
szervező csoport önkénteseit képeztük, motiváltuk, hogy a programok szervezése, a kopogtatás 
és az interjúzás megfelelő ütemben haladjon, februártól a lakossági csoporttalálkozók facilitálá-
sa, közös stratégiázás, a felmerülő ügyek priorizálása és a lakókkal való közös munkára koncent-
ráltunk. 2016 februárjában tizenöt csarnoknegyedi lakos stabil részvételével beindultak a heti 
rendszerességgel megtartott csoporttalálkozók.

2016 márciusában kezdtük meg a kukák számlálását, de nem csak a kukák, hanem a kutya-
ürülék is problémát jelent a kerületben. Hogy felmérjük az állapotokat, készítettünk egy térké-
pet a kukák eloszlásáról a Népszínház, Nagy Fuvaros, József és Víg utcák által határolt terüle-
ten. A kukák felszerelésén kívül a csoport egy plakátkampányt is indított. A plakátokat sajnos 
a legtöbb esetben letépték. A csoport tapasztalatai szerint az előírtaknál sokkal kevesebb volt 
a kihelyezett kuka és a meglévők közül is sok volt sérült vagy ritkán került ürítésre. Ezután straté-
giai együttműködésbe kezdtünk a Jarokelo.hu-val, amelyik segítségével először panaszt tettünk 
a hiányzó szemetesek ügyében, majd a zöld kukák hiányával kapcsolatban is. A bejelentést 

követően 2 nap múlva 1 db kukát helyeztek ki a Bérkocsis-Auróra utcasarokra. Ezután újabb 
bejelentés követezett a Jarokelo.hu-n keresztül, majd az Atlatszo.hu segítségével egy köza-
dat-igénylést nyújtottunk be az Fővárosi Közeterület-fenntartó Zrt.-nek (FKF). Az ezt követő egy 
hétben újabb 2 db kukát helyeztek ki, illetve 3 db kutyaürülék gyűjtőt is elhelyeztek az utcán.

Ezután átfogóbb közadat-igénylést nyújtottunk be az FKF-hez és a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központhoz, amely már az utcai takarítások negyedekre lebontott költségére, gyakoriságára, az 
ebben történt éves szintű változásokra, a köztereken kihelyezett kukák mennyiségére, ürítésének 
gyakoriságára és éves fenntartási költségére kérdezett rá. Emellett rákérdeztünk a kerületben 
elhelyezett nyilvános WC-k számára, fenntartási költségére, kihasználtságára és jelenlegi álla-
potára.

Ezzel párhuzamosan elkezdtük terjeszteni online lakossági kérdőívünket. Ezt több mint 500 
csarnoknegyedi lakos töltötte ki és 15 oldalnyi szabadszavas választ küldtek a csarnoknegyedi 
köztisztaság problémájával kapcsolatban. Ennek alapján kezdtük el az illetékes szervek megke-
resését (Ács Péter – Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Városüzemeltetési Igazgatóság, igaz-
gató). A válaszokból sajtó anyagot készítettünk, amit egy 70 címes sajtó listára küldtünk ki. 

A csoport április végén aktív szerepet vállalt az Auróra szomszédsági fesztiválja, a Népszínház 
Karnevál szervezésében. A fesztiválra a Facebook, blogbejegyzések és hírlevél segítségével tobo-
roztunk. A fesztiválon egy süteményes, jó hangulatú beszélgetésre invitáltuk a helyi lakókat őket. 
Itt többek között offline is lehetőségük volt a kérdőívünk kitöltésére, matricákat és szóróanyago-
kat is osztottunk. A rendezvényen két fontos célunk volt az egyik a helyiek bevonása és új ügyek 
felderítése, a másik egy petíció aláírása, amelyben egy, a kerületben működő utcamosó-kocsi 
üzembe helyezését kértük. Majd egy kreatív kampány keretében a csoport képeslapokat készí-
tett, melyet a nyolcadik kerületi döntéshozóknak címeztek, a képeslapokon a nyolcadik kerületi 
utcák megszokott – piszkos – látványa tárul elénk, illetve idézetek a fent említett online kérdőív-
ben adott szöveges válaszokból.

http://kimittud.atlatszo.hu/request/6345/response/10313/attach/4/SKMBT%20C22016041512000.pdf
http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/868678837/
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Ígéretet kaptunk arra,  
hogy a város képviselő-testülete 

rendeletmódosítással rendezi  
az Árpa utcai szegregátum  

lakóinak státuszát
AKCIÓKUTATÓK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT EGYESÜLET

„A közösségszervezői munkánk keretében Szegeden a Cserepes sori és a kiskundorozsmai szegregátu-

mokban olyan, a közösséget érintő ügyeket, problémákat keresünk, melyek amellett, hogy jelentősen 

befolyásolják a közösség boldogulását, alkalmasak az általunk támogatott szegregátumok lakóinak 

aktivizálására és elősegítik közösségbe szerveződésüket. Csakúgy, mint a problémákat, a válaszokat 

és a problémák lehetséges megoldásait is a közösség tagjaival közösen kerestük, keressük és teszünk 

lépéseket ezek megoldása felé, érdekérvényesítő erejük érdemi növelése által.” Akciókutatók a Fenn-

tarthatóságért Egyesület

Szegeden két szegregátum van, Kiskundorozsma és a Cserepes sor. Szeged igazán élhető város, 
éppen ezért is felháborító, hogy a városvezetés nem tudja megoldani ennek a pár száz szeg-
regált körülmények között élő embernek a lakhatását. A képviselőtestület hiába ígérte meg 
2008-ban az antiszegregációs tervben (ASZT) a Cserepes sori épületek fokozatos felszámolá-
sát, azóta csupán egy család költözhetett el onnan, pedig évente két-három házból kellett volna 
elköltöztetni a lakókat. Az erre szánt 10 millió forintos antiszegregációs keretet eddig szinte 
sosem használták fel, az adott év végén mindig visszakerült a városhoz. Az antiszegregációs 
fórumot, ami a szegregáció felszámolását ellenőrizné, pedig évek óta nem hívták össze. 2015. 
november 26-án volt hosszú évek után az első ilyen fórum, de a 2016. április 26-án rende-
zett fórum már egyértelműen a közösségszervező tevékenységünknek is tulajdonítható volt. 
Utóbbin már nem csak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője vett részt, hanem a fórum 
megvalósulásáért csoportként küzdő szegregátumban élők is. Joób Márton, a Foglalkoztatási, 
Szociális és Sportbizottság elnöke megígérte, hogy az ügyünk mögé áll és előterjeszti az Árpa 
utcai romák lakói státuszának rendezésével kapcsolatos rendeletmódosítási javaslatát a város 
képviselő testületében .

Így szerveződtünk

Interjúmaratonnal és személyes találkozókon keresztül építettük fel a szerveződés kemény 
magját, akik az 1 év leforgása alatt változó intenzitással, de aktívan részt vettek a munkában, az 
akcióink és rendezvényeink lebonyolításában. Tagjaink, Szentistványi István (képviselő) és Nagy 
Mihály (RNÖ) rendszeresen részt vettek a szegedi önkormányzat Szociális Bizottságának ülésein. 
Egy alkalommal felszólaltak a testület szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncep-
ciójának felülvizsgálatát vizsgáló gyűlésen, ahol a csoportból többen is részt vettünk látogató-
ként. Egy nappal később sajtótájékoztatót tartottak az üggyel kapcsolatban. Majd Nagy Mihály 
részt vett a november végi antiszegregációs fórumon.

2016 januárjában levelet írtunk az önkormányzatnak egy nagyobb volumenű antiszegregá-
ciós fórum kezdeményezése érdekében, és innentől kezdődött a küzdelem, hogy ez megvaló-
sulhasson.

8. kép: Fórum a Cigányság Világnapján Szegeden. Forrás: szegedma.hu

ELÉRTÜK

Szeged

http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/11/a-szegedi-lmp-a-szocialis-erzekenyseget-hianyolja-a-varosvezetesbol.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/04/eleg-a-halogatasbol-kialtvanyt-fogalmaztak-meg-a-varosvezeteshez-a-szegedi-romak.html
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Ezután szakértői-laikus fórumot tartottunk „Beszéljünk a szegedi lakásszegénységről” 
címmel, ahova számos, a lakhatáshoz kötődő helyi civil szervezetet elhívtunk és bemutattuk az 
Árpa utcában készült kisfilmeket is, amiket filmesek segítségével állítottunk össze.

Közben felkavartuk az állóvizet a helyi vagyonkezelő, az IKV Zrt. körül. 2015 nyarától kezd-
ve körülbelül 50 beszélgetést folytattunk le a Cserepes soron élő lakókkal a lakhatási ügyeikkel 
kapcsolatban. A beszélgetésekből villámgyorsan kirajzolódott, hogy a megkérdezetteknek nagy 
arányban akadt panaszuk az ingatlankezelőre a vízfogyasztási túlszámlázások vagy a beruházá-
sok körülményeinek tisztázatlansága miatt. Továbbá többen felrótták az IKV-nak a felelősségét 
az ingatlanok karbantartásával kapcsolatban, és amiatt, hogy a szolgáltatások elmaradnak vagy 
rossz munka esetén is kiszámlázzák az adott szolgáltatást. Sokan jelezték, hogy rendezetlenek 
a tulajdonviszonyok és akadályozott az ügyintézés az IKV-nál. A cserepes sori szegregátumban 
lévő társasházak magántulajdoni részhányaddal rendelkező lakosaival közérdekű adatigénylést 
adtunk be a társasházi éves beszámolókról és határozati könyvekről a visszaélések elkerülése 
céljából, továbbá adatokat kértünk a szegedi szociális lakásállományról is. Ezen felül egyéni 
ügyekben is segítettük a lakókat.

2016 áprilisában, a Cigányság Világnapján tartott összejövetel keretében kiáltványt írtak 
alá a kiskundorozsmai romák, amelyben az antiszegregációs fórum rendszeres összehívását 
követelték. Kiemelték nyomorúságos lakáskörülményeiket, és azt, hogy rendezetlen lakhatási 
státuszuk következtében szociális juttatásoktól is elesnek. A kiáltványt 30 példányban lefénymá-
soltuk és az április havi közgyűlésen letettük minden képviselő asztalára.

Ezeket a lépéseket az önkormányzat már nem tudta figyelmen kívül hagyni. 2016. április 26-án 
összehívták az antiszegregációs fórumot, amit a kiskundorozsmai szegregátumban tartottunk 
meg 17 lakás érintettjével. A hivatal részéről jelen volt többek között 5 képviselő, Joób Márton 
(Demokratikus Koalíció, a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság elnöke), Novkov Veszeleinka 
(a Szociális Iroda vezetője), illetve a Dorozsmai Művelődési Ház vezetője és a dorozsmai Orczy 
István Általános Iskola igazgatója. Itt Joób kamerák előtt ígéretet tett arra, hogy rendeletmó-
dosítási javaslattal az ügyünk mögé áll. Ennek keretében egy méltányos és megfizethető lakbér 
fejében bérlőként újra a lakók nevére kerülhetne az általuk használt ingatlan. Ha ez megtörténik 
a víz, az áram legalizálása és egyéb beruházások is megindulhatnak a területen.

„Az eddigi 5 éves munkám alatt ez az első alkalom, hogy pozitívan álltak a romák ügyéhez.” Nagy 
Mihály, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) elnöke

Debrecen polgármestere felülbírálta 
korábbi döntését, mégis botlatókövek 

emlékeztetnek a városban 
a holokauszt áldozataira

SOKAN SOKFÉLÉK (SOSO) ÉS A CÍVIS COLORS (CCS)

„A SoSo csoport első ízben a 2015-ös menekült helyzetre reagálva azt tűzte ki célul, hogy létre hozzon 

egy olyan eseményt, melynek szervezésébe és megvalósításába bevonja a debreceni menekülttábor 

ELÉRTÜK

9. kép: Friss botlatókövek Debrecenben. Forrás: SoSo

Debrecen

http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/03/a-hajlektalansagtol-a-szocialis-alapu-alberletig-kozeppontban-a-szegedi-lakasszegenyseg.html
http://getanopportunity.blogspot.hu/2016/05/szeged-varos-ingatlankezelesi.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/04/eleg-a-halogatasbol-kialtvanyt-fogalmaztak-meg-a-varosvezeteshez-a-szegedi-romak.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/04/kozgyules-eloben-uj-tavhoceg-a-schulz-level-es-a-cserepes-botrany-arnyekaban-9-tol.html
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lakóit. A Multi-kulti nap több szövetséges szervezet támogatásával valósult meg, és a debreceni mene-

külttáborban lakó, szinte az összes menedékkérő részt vett rajta (80 fő). A program teljes résztvevői 

száma kiegészült szövetségesekkel, támogatókkal, önkéntesekkel, helyi lakosokkal, és 150-170 fő közé 

tehető.” Kovács Tímea Éva, közösségszervező

A Sokan Sokfélék (SoSo) csoport vegyes, valamilyen szempontból hátrányos és/vagy kisebb-
ségi csoporthoz tartozó érintettekből és szövetségeseikből, míg a Cívis ColorS (CCS) kizáró-

lag LMBT+ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, stb.) közösséghez tartozó emberekből áll. 
A SoSo csoport bekapcsolódott egy kezdeményezésbe, aminek célja az volt, hogy Debrecenben 
három botlatókövet helyezzenek el a holokauszt áldozatok emlékére. A polgármester mellett 
a Debreceni Zsidó Hitközség is elutasította a kérést, de a Debreceni Egyetem Germanisztikai 
Intézete, a Német Kulturális Fórum és több civil kezdeményező és csoport közötti egységfront, 
a média nyilvánossága és a személyes tárgyalások meggyőzték őket az ellenkezőjéről. 2016. 
augusztus 11-12. között összesen 28 botlatókövet helyeztek el a cívisváros tíz utcájában az egyko-
ri vértanúk lakóháza előtti járdán.

Így szerveződtünk

2015 őszétől 2 csoport jött létre, a Sokan Sokfélék (SoSo) és a Cívis ColorS (CCS), amelynek tagjai 
között voltak debreceni menekültek, migránsok, szövetséges szakemberek, az LMBT+ közösség-
hez tartozó emberek, romák, szegénységben és lakhatási szegénységben élők, bántalmazott 
emberek és közmunkások. Megalakulásuk után együttműködés alakult ki a két csoport között, 
így a tagok időnként egymás találkozóit is látogatják, és döntésük szerint részt vesznek egymás 
tevékenységében.

A SoSo csoport bekapcsolódott egy találkozó-sorozat szervezésébe, melynek célja az volt, 
hogy Debrecenben botlatóköveket helyezzenek el holokauszt áldozatok emlékére. Az egész apro-
póját egy német lektor, Jana Walter ötlete adta, aki jobbítani szerette volna a város holokauszt 
emlékezetét. A kezdeményezésben részt vett a támogató Debreceni Egyetem Germanisztikai 
Intézete mellett a Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke, a Mazsihisz 
elnöke, Gunter Demnig művész és két debreceni középiskola.

Iványi Zsuzsa, a csoport egyik szövetséges tagja felkereste a debreceni polgármestert, 
dr. Papp Lászlót, aki nem pártolta a kezdeményezést. Nem támogatta a botlatókövek ügyét 
a Debreceni Zsidó Hitközség sem: „Míg az önkormányzat úgy ítélte meg, hogy a zsinagóga udva-
rában felállított emlékfal támogatásával eleget tettek ilyen irányú kötelezettségeiknek, és az 

újabb emlékhelyek csak rasszista akciókra adnának lehetőséget, a Debreceni Zsidó Hitközség arra 
hivatkozva nem támogatta az elképzelést, hogy a kövek (amikhez hasonlóak tízezerszámra borít-
ják Európa városait) veszélyeztetnék a járókelők testi épségét.” (444.hu)

A SoSo és a CCS csoporttagok egyaránt bekapcsolódtak a kezdeményezés sikerre vitelébe. 
A MAZSIHISZ elnöke is levélben fordult a polgármesterhez – és a hitközség vezetőjéhez –, és 
kérte a döntés felülbírálását, aminek a polgármester végül eleget tett.

2016 márciusában két csoporttagunk is részt vett az említett döntéshozókkal folytatott szemé-
lyes tárgyaláson. Papp mégis engedélyezte a botlatóköveket a több csoport közötti egység-
front, a média nyilvánossága és a személyes tárgyalások miatt.

https://www.youtube.com/watch?v=4Dhrf4uBWbk
http://444.hu/2016/03/09/debrecen-megis-engedelyezi-botlatokovek-lerakasat
http://444.hu/2016/03/09/debrecen-megis-engedelyezi-botlatokovek-lerakasat
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Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
elé visszük, hogy a Debreceni 

Egyetem rektora és a BTK dékánja 
ellehetetlenített egy kerekasztal 

beszélgetést LMBT+ témában

A debreceni LMBTQI közösségből nagyon kevesen vállalják nyíltan nemi orientációjukat, 
ezért a Cívis ColorS-szal és a Magyar LMBT Szövetséggel közösen 2016 februárjában 

egy ezzel a témával foglalkozó kerekasztal-beszélgetés szervezésébe fogtunk. A rendezvényt 
a Debreceni Egyetemre terveztük, ezáltal kölcsönözve legitimációt és nagyobb láthatóságot az 
intézménytől. Az elérés, toborzás munkafolyamataiba a SoSo csoport tagjai is belekapcsolódtak, 
közösen keresve fel az egyetem egyes tanszék- és intézetvezetőit. A rendezvényt teljes mértékig 
ellehetetlenítő támadás érte a Debreceni Egyetem rektora és a Bölcsészettudományi Kar (BTK) 
dékánja részéről, így nem voltunk képesek azt megvalósítani. A diszkrimináció elleni tiltako-
zásként, a Debreceni Egyetem kirekesztő magatartása miatt az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 
fordulunk a Magyar LMBT Szövetség támogatásával.

Így szerveződtünk

Csoportunk felvette az egyetemi tanszékekkel a kapcsolatot és elkezdtük a kerekasztal megszer-
vezését. A tervezett beszélgetés időpontja 2016. április 21., 16 óra volt.

Miután a rendezvényt támogató egyik tanár engedélyt kért a BTK dékánjától, hogy a kari kollé-
gáknak és hallgatóknak kiküldhesse a meghívót, s hogy az esemény a Kar honlapján megjelenjen, 
a dékán mobilon jelezte, hogy nem szerencsés ilyen formában megtartani a rendezvényt. Komoly 
tiltakozás körvonalazódott a kari vezetőség részéről, és a dékán kijelentette, nem támogatják, 
hogy a főépületben vagy a campus területén legyen a rendezvény, törölhetik a teremigénylést. 
A kerekasztal-beszélgetést támogató oktatókat a dékán és a rektor magához hívatta, és felhívta 
a figyelmüket, hogy legközelebb munkajogi felelősségük tudatában cselekedjenek.

A rendezvény előtt egy nappal tehát új helyszínt választottunk, a Nagyerdei Víztornyot, de 
később kiderült, hogy ez is a campus területéhez tartozik. A Víztorony munkatársa telefonon 
jelezte, hogy üzemeltetési szerződésük kitétele alapján kötelesek „társadalmi normáktól eltérő 
rendezvény esetén” az egyetem jóváhagyását kérni, amelyet megtettek és nem kaptak meg. Az 
is kiderült, hogy az egyik internetes hírportál szerkesztőségébe, ahol cikk jelent meg az esemény-
ről, illetve utóbb módosították a helyszínt is, valaki betelefonált még az előtt, hogy ezt a Vízto-
rony munkatársa jelezte volna a szervezőknek, és közölte velük, hogy a víztorony helyszínként 
nincs jóváhagyva, ennek megfelelően távolítsák el a cikket. A megfélemlítés és helyszínváltozás 
miatt a rendezvényt végül nem tartottuk meg, a történéseket viszont folyamatosan dokumentál-
tuk, és az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulunk a Magyar LMBT Szövetség támogatásával.

ELÉRTÜK

Debrecen
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H ajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a hatalom eredendően rossz, aminek a birtokában 
korrupttá és gonosszá válunk. De ahogy a fenti példák is mutatják, a hatalom nem eleve 

gonosz vagy jóságos, hanem egyfajta erő, amelyet tudunk jól és rosszul is használni. A közös-
ségszervezésben ezt az erőt elsősorban a jól szervezett emberek közössége jelenti, akik közösen 
tudnak fellépni – érdeket érvényesíteni – egy olyan ügyben, ahol szükség van a helyi döntés-
hozók együttműködésének kikényszerítésére. A hatalom tehát cselekvőképesség, ami mindenkit 
megillet.1

Ha valamilyen szolgáltatás vagy támogatási forma nem elérhető, megszervezhetjük mi is 
az ellátást (nyithatunk tanodát, szervezhetünk ételosztást, indíthatunk közösségi rádiót, stb.), 
vagy közösségi összefogással és az erőforrások biztosításával mi magunk is megoldhatjuk 
a problémát (ha nincs zöldfelület, csinálhatunk közösségi kertet; ha nincs lakóotthon, alapít-
hatunk egyet, stb.). Magyarországon a civil szerveződések nagy százaléka ezzel a logikával 
működik: az állam által el nem végzett vagy kiszervezett feladatokat látja el legtöbbször egyre 
csökkenő erőforrásból. 

Azonban mi történik akkor, ha céljainkhoz szükség van a helyi döntéshozók együttműködésé-
re? Vagy mit tehetünk akkor, ha céljaink eléréséhez szükség volna a helyi vagy az országos költ-
ségvetés hatékonyabb felhasználására, új erőforrások biztosítására? Mi van azután, ha elutasító 
választ kapunk a döntéshozótól, de mi nem akarjuk feladni? Szükség lesz a hatékony nyomásgya-
korlásra és annak bizonyítására, hogy az általunk képviselt ügy sok embernek fontos.

Magyarországon a civil szerveződések elenyésző része tölti be ezt az érdekérvényesítő funk-
ciót, és még kevesebben olyan formában, hogy a tagság bevonására, képzésére, mobilizálására 
időt és erőforrást szentelnének. A közösségszervezés ebből a szempontból is fontos lehetőség 
a magyar civil társadalom aktivizálására, ahol az emberek bevonása alacsony fokú.

A közösségszervezés – dióhéjban – a kapcsolatok szervezésének, az ügyek azonosításának, 
a meghatározott ügyek körüli mozgósításnak és egy hosszú életű demokratikus szervezet felépí-
tésének a folyamata, ahol az eredmény legalább olyan fontos, mint a szervezetépítés. A közös-
ség ebben a tekintetben tehát nem elsősorban személyes kapcsolatokon alapuló, támogató 
társaságot, hanem emberek olyan érdekközösségét jelenti, akik az érdekeik döntéshozókkal 
szembeni érvényesítése közben a (helyi) közélet szereplőivé válnak. A közösségszervező pedig az 
a szakember, aki ilyen csoportok megalakulását segíti vagy létezésüket támogatja. Ahogy az első 
fejezetben bemutatott példák is mutatták, ez egy ciklikus, organikus folyamat (lásd a 10. képet 
a 21. oldalon).

1 Sebály Bernadett – Vojtonovszki Bálint (szerk.): A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? 
A közösségszervezés alapjai. Budapest, Napvilág Kiadó, 2016.

3.  
Hogyan épül fel 
a közösségszervező 
folyamat?
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Az interjúmaraton abban segít, hogy egy szervezet olyan ügyeket vállaljon fel, amely tükrözi 
a közösség igényeit, és ezért az érdekérvényesítés csoportmunka lehessen. A közösségszerve-
ző 100-200 ember megkérdezésével megalapozhatja a kezdeményezők körét, az ún. kemény 
magot, és olyan ügyeket találhat, amelyek sok embert érintenek, és sok ember tart fontosnak. 
Az interjúmaraton, tehát a bázisépítés fontos eszköze is, ezért ez folyamatos feladat. A felme-
rült ügyek között elsőbbségi sorrendet kell kialakítani, a szervezetnek döntenie kell, melyik-
kel kezd el foglalkozni. Szempont, hogy a szervezet erejéhez mérten válasszon ügyet, amit 
belátható időn belül meg lehet oldani, hogy sikerélményt jelentsen a tagság számára. A szer-
vezet háttéranyagokat gyűjt, ami segít a tervezésben. Hatalomelemzést végez, feltérképezi, 
kik az illetékes döntéshozók az ügyben (akinek jogában áll megadni, amit kérnek), kik lehet-
nek a szövetségeseik, kik az ellenfeleik. Kampányt terveznek, ahol a célok megjelölése után 
kitalálják az akciókat, azaz azokat a lépéseket a kampányban, amelyekkel emelhetik a tétet 
(a nyomást a döntéshozón), ha szükséges. A végső cél természetesen az, hogy tárgyalóasztal-
hoz üljenek és megegyezzenek. Az akciókat csoportosan kiértékelik, és nem felejtik el a rész-
győzelmeket is megünnepelni! A demokratikus szervezet építése legalább olyan fontos cél, 
mint a győzelem. Ezért folyamatosan biztosítani kell a munkába történő bekapcsolódást, hogy 

minél többen ismerjék meg, milyen gyakorolni a demokráciát. Ehhez ki kell alakítani a demok-
ratikus csoportműködés kereteit. Fontos, hogy a csoportok aktívabb tagjai, az ún. közösségi 
vezetők továbbképezhessék magukat. A közösségszervezés a politikai részvétel lehetőségeinek 
széles spektrumát biztosítja, a helyi ügyektől az országos ügyekig, és cél, hogy a helyi szinten 
aktív csoportok országos ügyekbe is be tudjanak kapcsolódni. 

A közösségszervezés folyamata 

Interjúmaraton 

Közös érdekek 
megtalálása 

Megoldáskeresés, 
problémából ügy 

Kutatás, 
stratégiaalkotás 

Akciók 

Tárgyalás, 
egyezkedés 

Értékelés, nyomon 
követés 

Győzelem, ünneplés 

Rendszeres 
találkozók, 

szervezetépítés 

10. kép: A közösségszervezés folyamata. Forrás: CKA
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A velünk dolgozó közösségszervezőket kérdeztük arról, hogy milyen újdonságokkal szolgált 
számukra ez a szerep, mit találnak különösen hasznosnak a módszerben. Az alábbi interjú-

ban erről számolunk be és példákon keresztül értelmezzük a közösségszervező folyamatot.

Mit jelent neked a közösségszervező szerepkör?
Bálint Mónika, Közmunkás Mozgalom a Jövőért: Korábbi munkáim során 
minden esetben részét képezte a feladataimnak az, hogy társadalmi problé-
mákat láthatóvá tegyek, sőt akár arra is rávilágítsak munkatársaimmal, hogy 
milyen eszközökkel lehetne ezeket a problémákat felszámolni. Szerveztünk 
civil fesztiválokat, helyi lakossági újságot, csere-bere piacot, lakossági együtt-

működéseket, önsegítő köröket, és rengeteg olyan eszközt vettünk igénybe, amivel ismereteket 
adhatunk át. A közösségszervezői munkában az újdonság számomra az, hogy nem elégszünk 
meg a problémák ismertetésével, nem várjuk azt, hogy a szakértők és a döntéshozók majd felis-
merik és megértik, min szeretnénk változtatni. Nekünk kell pontosan feltárni, hogy mik lehet-
nek egy ügy megnyerésének a lépései, mit tehetünk mi, és mit kell tenniük másoknak. Elébe 
megyünk a szakmai és politikai döntéseknek, és olyan közel megyünk a döntéshozókhoz, hogy 
azt érezhesd, hogy te adod oda a kezébe a tollat, amivel érvényesít egy sokak élethelyzetét 
javító döntést. Magyarország demokratikus hagyományai igen gyengék. Az emberek sosem 
rendelkeztek elég hittel és tudással ahhoz, hogy hogyan tudják érvényesíteni közös érdekeiket 
az ország vagy településük döntéshozatali folyamataiban. Most, még akkor is, ha szembeszél-
ben kell sokszor haladni, látszik annak az eszköze, hogy közösségek elkezdjék megtanulni az 
önszerveződés lényegét és erejét. 

Lintényi Levente, Mátészalkaleaks: A közösségszervező szerepkör számomra 
nem új, hiszen aktív szakszervezeti és üzemi tanácsi munkát végzek, amely 
szintén közösségszervezés. Imádom ezt a munkát, bár én inkább hobbinak 
nevezném. Jó érzéssel tölt el az, ha a közreműködésemmel, az érintettek 
összefogásával sikereket érünk el. Az elmúlt másfél év bebizonyította, hogy 

a közösségszervezés módszere sikeres Mátészalka környékén, és a véleményem szerint sikeres 
lehet egész Magyarországon is, de ahhoz meg kell találni az igazán dolgozó közösségszervezőket, 
és erőinket koncentrálni kell.

Kiss Anna, Szegedi LMBT Közösségért Csoport: Számomra a közösségszerve-
ző szerep azt jelenti, hogy az előnyös társadalmi változásoknak és a hatalom 
közösségi megtapasztalásának aktív részese lehetek. Magyarországon külö-
nösen fontos, hogy a hatalom rosszalló felhangjától elvonatkoztassunk, és 
megértsük: a hatalom az érdekeink érvényesítésének képessége, amellyel 
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nem csupán a társadalom privilegizált csoportjai rendelkezhetnek. A Magyarországon működő 
civil szervezetek többnyire valamilyen szolgáltatást nyújtanak (gyakran átvállalva az állam vagy 
az önkormányzat kötelezettségeinek egy részét), vagy érdekképviseletként működnek – ami az 
érintettek és a civil szervezet viszonyát tekintve szintén egyfajta szolgáltatásként értelmezhető. 
A közösségszervezés - vagy más néven közösségi érdekvédelem - annyiban hoz újat, hogy nem 
ügyfélként tekint az érintettek közösségeire: a közösségszervezés magukat az érintetteket teszi 
képessé érdekeik hatékony és demokratikus érvényesítésére. Erre pedig igen nagy szükség van 
egy olyan országban, ahol a civil társadalom gyengeségét a nyomásgyakorló munkabeszünteté-
sek világviszonylatban is alacsony száma kiválóan illusztrálja. Alapvetően félünk a hatalomtól; 
vagyis attól, hogy érdekeinket másokkal közösen érvényesítsük. Az elnyomást megtapasztaló 
kisebbségi csoportok számára (így az LMBTQI-emberek számára) azonban nincs más út: rend-
szerszintű változás csak az érintettek hatalmának növelésével érhető el.

Kovács Tímea Éva, Sokan Sokfélék és Cívis ColorS: Számomra a közösségszervezői 
szerep elsősorban azt jelenti, hogy a csoport egészének a szolgálatában állok. 
Bizonyos értelemben a csoport a munkáltatóm. Fontos, hogy figyelemmel kísér-
jem a csoport életének alakulását és az egyes csoporttagok helyzetét, fejlődé-
sét. Gyakran érzem szükségét annak, hogy kiegyensúlyozzam a folyamatot: ha 

meglódulnak, fékezek, ha leállnak, gyorsítok. Számos fantasztikus embert ismerhetek meg ennek 
a munkának a révén, akiknek a bizalmáért és munkájáért őszinte hálával tartozom. Hiszek benne, 
hogy közös erőfeszítéseink képesek változást generálni. Szociális munkásként és szociálpolitikus-
ként is figyelmet fordítottam a jelenségek rendszerszintű értelmezésére. Azonban szervezőként 
az egyéni szintű segítségnyújtás nem tartozik a feladataim közé. Feszültséget okozott számomra 
ennek a szakmai követelménynek a gyakorlatba ültetése, főként olyan környezetben, ahol az egyé-
ni szintű segítségnyújtás valamilyen okból nem volt elérhető, vagy megfelelően hatékony.

Vannak, akik idegenkednek az interjúmaratontól, nehezen lépik át azt a határt, hogy másokat, 
akár idegeneket is megszólítsanak, és próbáljanak velük kapcsolatot építeni. Nálatok hogy 
zajlott ez?
Kiss Anna: Az interjúmaratont azért tartom különösen hasznos eszköznek, mert csak ezáltal 
kaphatunk igazán reális képet a hátrányos helyzetű emberek problémáiról és motivációiról. 
A bizalomra épülő személyes beszélgetés minden emberi kapcsolat alapja, civil szervezetként 
pedig különösen fontos, hogy a problémák beazonosítása és megoldása érdekében minél több 
emberrel kerüljünk személyes kapcsolatba. Az sem elhanyagolható szempont, hogy az interjú-
maraton nagyban elősegíti a kisebbségi csoportok demokratikus érdekérvényesítését: minél 
több érintettel interjúzunk, annál több véleménnyel találkozunk, és az érdekérvényesítés annál 

demokratikusabb lehet. A Szegedi LMBT Közösségért Csoportban az interjúmaratont a szervezet 
több tagjával együtt végeztük, ami megsokszorozta a folyamat eredményességét: a szervezet 
taglétszáma egy év alatt megnégyszereződött.
Lintényi Levente: Az interjúmaraton azért hasznos számunkra, mert az eredményekből megismerjük 
a lakosság problémáit, és közben kontaktokat is gyűjtünk annak érdekében, hogy a jövőbeli akcióink-
ba esetleg be tudjuk vonni az elért személyeket, aktivizálni tudjuk őket. Mi, egy kisebb csapatot állí-
tottunk fel a kapcsolatépítő beszélgetések lebonyolítására, ez a csapat három főből áll. Ők ki vannak 
képezve arra, hogy a lehető legmélyebb és legeredményesebb beszélgetéseket folytassák le.

Az interjúmaraton célja a tagságépítés, de használtok más toborzási technikákat is.
Bálint Mónika: Ahhoz, hogy folyamatosan szoros kapcsolatban legyünk a különböző területeken 
dolgozó közfoglalkoztatottakkal, meg kell őket szólítanunk. Ahhoz pedig, hogy csoportunk erősebb 
legyen és egyre több ügyet tudjon megoldani, be kell őket vonnunk a munkánkba. Ezt a két célt 
szolgálják a toborzási módszereink. A toborzás többféle műfaját próbáltuk ki a program során és 
több szinten zajlik jelenleg is. Kb. 120 embert értünk el egy év alatt közvetlenül úgy, hogy e-mail 
címet és telefonszámot vagy a kettő közül az egyiket megadta. Ezek között volt, akivel csak 5-10 
percet tudtunk beszélgetni. Az állásbörzék és a munkavégzés helye mellett civil partnerek bevoná-
sával nyilvános fórumokat szerveztünk, ahol közvetlenül tudtunk hosszabb ideig beszélgetni a helyi 
közfoglalkoztatottakkal. Utcai kérdőívezéssel, standolással próbáltunk elérni embereket, akik közt 
inkább szimpatizánsokat tudunk toborozni, viszont információkat kapunk arról is, hogy a nem 
közmunkások milyennek látják ezt a foglalkoztatási programot. Ezek azok az esetek, amik csak 5-10 
perces beszélgetésre adnak lehetőséget. 30-35 perces kapcsolatépítő beszélgetéseket a korábban 
megszerzett telefonszámok alapján a másodszori megkereséskor tudunk készíteni. Ilyenkor részle-
tesebben tudunk beszélgetni a munkakörülményekről, munkakeresési tapasztalatokról, céljaikról 
és sokkal több lehetőség van arra is, hogy önérdeküket feltárva meggyőzzük őket arról, hogy ismer-
jék meg a csoportunkat, csatlakozzanak. A közfoglalkoztatottak többsége létbizonytalanságban és 
megfélemlítésben van, ezért toborzásaink hatékonysága alacsony, kevesen vállalnak aktív szere-
pet a szervezetben. Ugyanakkor szinte mindenki szívesen beszámol arról, hogy saját életében és 
munkahelyén milyen nehézségekkel szembesül. Erre építve tovább dogozhat a csoport azon, hogy 
ezek a tapasztalatok eljussanak a nyilvánossághoz és a döntéshozókhoz.

Szabó Zita, Auróra Közösségi Ház: Az Auróra Külső Közösségszervező munka-
csoportja a klasszikus kopogtatás („door-knocking”) módszerével kezdte 
el felkeresni a helyi lakosokat. Az első időszakban a tapasztalatlanságukból 
fakadóan nagyon nehezen jutottunk be a házakba és nagyon sok elutasítást 
kaptunk. Nehézséget okozott az is, hogy az Auróra jelentette az egyetlen 
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hivatkozási alapunkat is, amely online megjelenésében nem egyértelműsítette a helyi lakosok 
számára, hogy pontosan milyen ügyet képvisel a közösségszervező munkacsoport. A folyama-
tos gyakorlás és a door-knocking technikával való kísérletezés során sikerült egy saját műkö-
dő rendszert felállítanunk. Néhány hónappal később már ezekkel a megoldásokkal láttunk neki 
a kopogtatásnak. Először is szükséges volt egy hiteles hivatkozási felület a lakóknak, az első lépés 
tehát a „Mi már koccantunk a Bérkocsis utcában” Facebook oldal létrejötte, majd a már hivatalos 
„Nyolctól Nyolcig” Facebook oldal létrehozása volt. Így a kopogtatások során már egy tartalom-
mal megtöltött Facebook oldal nyújtott hivatkozási alapot a csoport munkájához. Az új módsze-
rünk lényege a kampányszerű kopogtatás volt, tehát azt a metódust, hogy két ember megy 
körbe egy házban felváltotta az a módszer, hogy a házakat egyszerre 6-8 fővel, általában fiú-lány 
párosokkal jártuk körbe. A módszer alapja, hogy sokkal szívesebben nyitnak ajtót a lakók azután, 
ha a szomszédjuk is megtette azt előtte, így sikerül a helyiekkel bizalmi kapcsolatot kialakítani. 
Emellett az elérhetőségeinkkel ellátott szóróanyagokat juttattuk el a lakókhoz, ahol Facebook 
oldalunkat is feltüntettük. A kopogtatás során nagyjából 500 főt értünk el. 

Sokszor a kampánytervezés érdekében szükség van a módszeres felmérésre. Erre van példátok?
Akciókutatók a Fenntarthatóságért Egyesület: Nálunk a szervező munka keretében kiemelt fontos-
sággal bírt a közösség megismerése. A kapcsolatépítő beszélgetések lefolytatása ennek első pill-
érét képezte, a személyeket és életüket, nem utolsó sorban a legfontosabb problémákat ezeken 
keresztül ismerhettük meg. Az egyéni ügyekből nem volt nehéz csoportszintű és a közösség minden 
tagját érintő ügyeket generálni, ugyanis az elmondott nehézségek az esetek többségében az élet 
ugyanazon területeit érintették. 2016 januárjára már letisztultak azok az ügyek, amelyek mentén 
eredményt szerettünk volna elérni a közösséggel. Tapasztalatunk azt mutatja, az önkormányzati 
üléseken rendre elsikkadnak az egyéni szintű problémák és tragédiák felett, a város döntéshozóit 
nem hatja meg, ha egy család utcára kerül, eladósodik, vagy gyermekei kiszorulnak az iskolarend-
szerből. Csak akkor hajlandók lépni, ha e problémák tömegeket érintenek, és arra érdemesnek 
ítélik az adott hátrányos helyzetű csoportot. Minden előterjesztésnél konkrét adatokat, számszerű 
tényeket követelt meg a folyamat. Például: Hány családot érint a probléma? Milyen az adott csalá-
dok korcsoport szerinti megoszlása, hány gyermek van ezekben a családokban? Mik a pénzben kife-
jezhető költségek? Ennek okán a második fontos feladatunk az ügyalapú strukturált adatfelvétel 
volt, mindkét szegregátumban. A szegregátumok jellegüknél fogva földrajzilag jól lehatárolhatóak, 
viszont a lakhatási viszonyok annál szövevényesebbek. A szervező munka során házról házra feltér-
képeztük, hányan laknak az adott ingatlanokban, kik milyen státuszban (magántulajdonos, bérlő, 
önkényes ház-/területfoglaló) élnek ott és mely közösségi ügyben érintettek. Ez az antiszegregációs 
fórum kapcsán a javaslatoknál még inkább fontossággal bírt, ugyanis tudtuk, hogy a kéréseinket 

konkrét számokkal kell alátámasztani ahhoz, hogy egyáltalán tárgyalópartnerként tekintsenek ránk 
az eseményen. Az egyéni beszélgetések a közösség tagjaival, a csoporttalálkozók, a „terepszemlék” 
mind-mind fontos elemét képezték az esemény létrejöttének.

Mennyire volt nehéz átállni arra, hogy a szemléletformálás, a problémák felvetése helyett 
megoldandó ügyekben és kampányfolyamatokban gondolkodjatok?
Kiss Anna: A magyarországi LMBTQI-szervezetek háza táján ritkán látni arra példát, hogy az érin-
tetteket bevonó közösségi érdekérvényesítés hangsúlyos szerepet kapjon. Ennek fő oka, hogy az 
érintettek gyakran nem vállalják fel nyilvánosan a szexuális vagy nemi kisebbséghez tartozásukat, 
és az önfelvállalás hiánya miatt ritkán éri őket hátrányos megkülönböztetés. Ebben a helyzetben 
logikus stratégia, hogy a magyarországi LMBTQI-szervezetek a közösségfejlesztésre, valamint 
a szemléletformálásra és érzékenyítésre helyezik a hangsúlyt. Tapasztalataink szerint Szegeden 
az önfelvállalás mértéke – más vidéki városokhoz viszonyítva – jónak mondható; ezt mutatja az is, 
hogy jó néhány hátrányos megkülönböztetésről értesültünk az érintettektől. Az LMBTQI-emberek 
esetében az önfelvállalás kedvező mértéke a közösségi érdekérvényesítés egyik alapvető felté-
tele, ebből a szempontból Szeged előnyös terepnek mondható. Más nyugat-európai országokkal 
összehasonlítva azonban már Szegeden sem olyan rózsás a helyzet, ezért – egyetlen dél-alföldi 
LMBTQI-szervezetként – nem hagyhatunk fel a szemléletformáló tevékenységgel. Fontos látni, 
hogy a szemléletformáló tevékenység, az információ-átadás jelentős mértékben megkönnyíti, 
szinte „megolajozza” a közösségi érdekérvényesítést. A közösségszervezés módszerének elsajá-
títása lehetővé tette a Szegedi LMBT Közösségért Csoport számára, hogy – kihasználva az önfel-
vállalás kedvező mértékét – ne csupán szemléletformálásban, hanem megoldandó ügyekben és 
kampányokban kezdjen el gondolkodni. Az effajta gondolkodásmód terjesztése természetesen 
a közösségszervező és a közösségi vezetők (egyáltalán nem könnyű) feladata. Nem könnyű, mert 
nem vagyunk hozzászokva, illetve nincs nagy hagyománya annak, hogy civilként konkrét problé-
mák megoldására vegyük rá a döntéshozókat.

A közösségszervezés lelke – a megnyert ügy mellett – a szervezetépítés. Hogyan birkóztatok 
meg a demokratikus keretek, a találkozók menetrendjének kialakításával? Hogyan tartjátok 
ébren a motivációt?

Molnár Ágnes, Opera Közhasznú Kulturális Egyesület – Natív csoport: A de   -
mok    ratikus keretek kialakítása egy csoporttalálkozó során alapvetően nem 
számított nehéz feladatnak, ellenben a keret megtartása nagyon is. Ez annak 
köszönhető, hogy a résztvevők egyrészt nem tapasztaltak korábban hason-
ló működési elvet sem intézményi, sem magánéleti, sem munkahelyi kere-

https://www.facebook.com/berkocsisaurora/?fref=nf
https://www.facebook.com/8tol8ig/?hc_ref=SEARCH
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tek között, másrészt azért, mert a keretek megtartására használt eszközök nagyon belassítot-
ták a kezdeti folyamatokat, ami türelmetlenné, motiválatlanná tette őket. A valódi haladáshoz 
szükségesnek találtuk a rendszeres találkozók szervezését már szinte a folyamat elejétől kezdve. 
Megfogalmaztunk szabályokat a magtagság és tagság közti különbségekre és átjárásokra, továb-
bá a munkacsoportok és a nagy Natív csoport közötti kapcsolatra vonatkozóan. Ezek a lefektetett 
szabályok alapvetően hivatkozási alapot jelentettek a későbbi munka során.
Bálint Mónika: A szervezet működésének fontos feltétele, hogy folyamatosan lássák a szervezők és 
a szervezet vezetői, hogy a tagság milyen ügyek mellé tud odaállni, milyen tudással, motivációval, 
felkészültséggel rendelkezik, így azt is, hogy milyen kampányok megvalósítására képes. Ugyanakkor 
a mi életünkben az emberi kapcsolatok folyamatos fenntartása és ápolása is hozzátartozik ahhoz, 
hogy hosszú távon működni tudjunk. Az ügyek feltárása és megnyerése mellett eszközöket kell keres-
ni arra, hogy a tagok alapvető életfeltételeinek megoldására is legyenek válaszaink, mivel sokszor 
olyan alapvető szükségleteikben éri hiány őket, mint az élelem vagy lakhatás. Segítőket, önkénteseket 
szoktunk bevonni abba a munkába, ami az ilyen személyes nehézségek leküzdésével jár, hiszen csak 
akkor tudnak aktívak lenni a tagjaink, ha életben maradásuk alapfeltételei adottak. A kampányokra 
és a mindennapi működésre belső képzéseken keresztül készülünk fel, amelyek rendszeresen elemei 
a keddi csoportgyűléseknek, és a hosszabb időt igénylő képzésekre külön alkalmakat keresünk, illetve 
évente kétszer egy-egy stratégiai tervező hétvégén tudják a résztvevők elsajátítani. Rendszeresen 
tartunk házi képzéseket moderálás, szervezeti struktúra, kampánytervezés, média-szereplés/nyilat-
kozás és toborzás témákban, amibe most már tapasztaltabb vezetőink képzőként is bevonódtak. Az 
új tagok képzésében a képzési feladatok egy része már átadható a vezetőknek. Azokat, akik konkrét 
feladatokat vállalnak, külön alkalmakkor, kettesben vagy kisebb munkacsoportos találkozókon támo-
gatjuk a feladat ellátásához szükséges készségek és tapasztalat megszerzésében.
Kovács Tímea Éva: Csoportjaink megalakulásukat követően jellemzően heti egy alkalommal talál-
koztak. A rendszeres találkozó megkönnyíti az ügyvitelt, kiszámítható keretet ad a csoporttagok 
számára és nem utolsó sorban szorosabbra fűzi a tagok kapcsolatát. Találkozóinkon a támogató 
és demokratikus légkör biztosítja azt, hogy a folyamatokat minden résztvevő magáénak érezhes-
se és abba tevékeny módon belekapcsolódhasson.

Horváth-Kertész Balázs, Eleven Emlékmű Szentedrén: Szentendrén dolgozom 
a bázisépítésen, több mint 100 emberrel vettem fel a kapcsolatot és további 
20 nagyinterjút készítettem, melyek során lokális problémákban érintett helyi 
vezetőket, és a város érzékeny területeit, csoportjait sikerült azonosítani. Az 
interjúmaraton után egy héten át folyamatosan működő infopult segítségével 

vettük fel a kapcsolatot a város lakóival, majd nyilvános fórumot szerveztünk egy felállítás előtt 
álló turul-szobor ügyében. A több mint 80 résztvevő a 3 önkormányzati képviselőt, a szoborállí-

tást kezdeményező alapítvány vezetőit és a művészeti szakértőket hallgathatta meg. A Magyar 
Narancs 4 oldalas cikkben bontotta ki a turul-ügy politikai hatalmi hátterét. Novemberben krea-
tív utcai akcióval és nyilvános fórummal erősítettük fel a tiltakozó hangját azoknak a szentendrei-
eknek, akik a Kulturális Központ vezetőjének politikai alapon történő elbocsájtásán háborodtak 
fel. Nyitott műhely találkozókat szerveztünk és a városfejlesztési munkacsoport kidolgozta az 
Eleven Agóra koncepcióját: „Olyan új civil platformot létrehozásán kezdtünk el dolgozni, ahol 
a tudatosan gondolkodó és aktív szentendrei lakosok megismerhetik egymást, és bekapcsolód-
hatnak a városi problémák közösségszervezési alapon történő megoldásába.” Áprilisban a közös-
ségi kezdeményezésekkel együttműködve valósítottunk meg utcai demonstrációkat, a pedagó-
gus ellenálláshoz kapcsolódva. Május elején elindult a szentendrei civil platform alapját képező 
eseménysorozat, ahol a civil tér ismert szakértőit hívtuk el helyi vonatkozású ügyekhez kapcso-
lódó előadásokat és műhelyeket tartani. A nyilvános eseményeket stratégiai csoporttalálkozók-
kal kötöttük össze. Sikerült létrehoznunk a szentendrei civil élet felélénkítésén máig sikeresen 
dolgozó Eleven Agóra platformot.

Mi alapján döntitek el, hogy – az interjúmaraton után – milyen üggyel akartok foglalkozni?
Molnár Ágnes: Rengeteg időt fektettünk közösen abba, hogy vizsgáljunk helyi, a csoport tagjainak 
többségét érintő problémákat, mint például az ifjúságpolitika, ifiház problematika. Nagy hang-
súlyt fektettünk továbbá arra, hogy legyen egy víziónk, közösen megfogalmazott célunk Debre-
cen városával kapcsolatban, egy olyan értékrend, amely alá mindig csak azzal összeegyeztethető 
ügyeket rendelhetünk. A szabályok meghatározása és az arculat megalkotása tulajdonképpen 
egyfajta identitáskeresés része volt, a fiatalok elhelyezték magukat és szerepüket a városban, 
meghatározták közös értékeiket és érdekeiket. Ez a megerősítés pedig hamarosan el is vezetett 
bennünket az ügyek és a konkrét tevékenységek irányába, viszonylag rövid idő alatt felgyorsultak 
a folyamatok és a „Miénk a Pálya” kampány beindítása kezdődött meg. Habár az ügy első ránézés-
re nem egy egyszerűen megnevezhető társadalmi igazságtalanságra reagál, az extrémsportpálya 
hiánya mégis folyamatosan felmerülő problémaként jött elő nem csak az interjúk, de a magán-
beszélgetések alatt is a városban, olyanok körében is, akik alapvetően nem érintettek az ügyben. 
A sportolók folyamatos vegzálása a közterület felügyelet és a helyi lakosok által, a helyi döntés-
hozókkal szembeni bizalmatlanság kialakulása a sportolókban a többszöri ígérgetések miatt mind 
frusztrációt okoztak a helyi alternatív fiatalok közösségében, hiszen az általános megbélyegzésen 
túli sérelmekkel is kellett szembesülniük. Maga a téma ezért nagyon hamar nagy érdeklődést 
keltett a helyiekben és sok együttműködést generált azok között, akik valamilyen szinten érintet-
tek ez ügyben, legyen az akár vállalkozás, civil szervezet vagy magánszemély.
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Lintényi Levente: A megoldandó ügyekben a kezdetektől fogva konkrét, felépített kampányokban 
gondolkodunk. Már egy ügy megoldásának a kikényszerítésébe is úgy kezdünk bele, hogy meg 
van az, hogy a célszemélyek ilyen vagy olyan lépésénél mi lesz a következő teendőnk. Minden 
opcióval számolunk, kellemetlen és kíméletlen ellenfél vagyunk. Ahogy mondta egyik szimpati-
zánsunk: „Ti olyanok vagytok, mint egy pók”, hogy addig szőjük körbe-körbe az áldozatot, amíg 
sikerrel nem járunk.

A hosszú távú működés záloga a finanszírozás fenntarthatósága, ezért a forrásteremtés ugyan-
úgy része a közösségszervezői feladatotoknak. Van ebben jó példátok?
Bálint Mónika: A konkrét ügyek köré rendeződő kampányok és azok megnyerése mellett 
a csoport számára rendszeresen pozitív élményt és sikerélményt jelentenek a forrásteremtést 
célzó rendezvényeink. Ezeknek az eseményeknek csapatépítő szerepe is van, sokan kipróbál-
hatják magukat egyszerűbb feladatokban, és a nyilvánosság előtt is megmutathatjuk magunkat. 
Több alkalommal főztünk a Szimpla Közös Lábos programjában. 2016 áprilisában nagy sikerrel 
zajlott le a „Láss Minket – Láttass Minket” című rendezvényünk a Gólyában. A Helyzet Műhely 
tagjaival beszélgetést szerveztünk a közmunka vidéki tapasztalatairól, lehetett élő könyvekként 
beszélgetni tagjainkkal, kipróbálni a Közfoglalkoztatási Akadálypályánk asztali változatát és 

licitálni átalakított láthatósági mellényekre. 74 600 forint nyereségünk volt és a csoport siker-
ként élte meg azt is, hogy összehangoltan egy csapatként tudtak dolgozni és lebonyolítani az 
eseményt.
Lintényi Levente: Adománygyűjtéssel elég ritkán szoktunk foglalkozni, mert szerencsére a mi 
közösségszervezési projektünk lényegében nem is igényel anyagi erőforrásokat. Egy belső 
képzés keretén belül, pár tagunk ki van képezve arra, hogy anyagi és egyéb erőforrásokat 
hozzon be. Térségünkben inkább az a jellemző, hogy tárgyi adományokkal, vagy éppen szolgál-
tatások kedvezményes vagy ingyenes biztosításával támogatják törekvéseinket. Akik támogatni 
kívánnak minket, azok a Facebookon szoktak jelentkezni. Az én véleményem szerint, az igazán 
jó és ütős dolgokhoz vagy nem kell pénz, vagy olyan kis összeg kell, amelyet a csoporttagok 
tudnak fedezni.
Kiss Anna: A fenntartható közösségi érdekérvényesítéshez elengedhetetlen a különböző erőfor-
rások (pénz, emberek, tudás, kapcsolatok) folyamatos bevonása. A Szegedi LMBT Közösségért 
Csoport a tevékenységéhez szükséges anyagi forrás egy részét tagdíjakból fedezi: a tagdíjfize-
tést vállaló tagok havi 400 forinttal segítik a szervezet működését. A tagdíjat fizető tagok száma 
– a közösségszervezésnek köszönhetően – egy év alatt megduplázódott, ami nagyban segítette 
a szervezet anyagi függetlenedését, valamint a tagok elköteleződését a szervezet felé.



SZERVEZZ ÉS SZERVEZŐDJ! A szakmai támogatás módszertanáról

27

A z Open Society Initiative for Europe (OSIFE) támogatásával 2015 júniusában egyéves közös-
ségszervező program indult a Civil Kollégium Alapítvány (CKA) szakmai vezetésével. A prog-

ram keretei között 10 000 főnél nagyobb városok közösségei és szervezői pályázhattak szakmai 
felkészítésre és mentorálásra, illetve a közösségszervező 12 havi bérére és kampányköltségekre. 
A pályázat formális és informális szervezeteknek nyújtott pályázati úton támogatást (a bejegyzett 
forma nem volt kitétel), erősítendő a civil szektor érdekérvényesítő, bázisépítő, tehát a központi 
és a helyi intézményeket ellenőrző és közösségerősítő funkcióját.

A Program pályázati felhívása a társadalmi önszerveződést, a helyi közösségek érdekérvényesí-
tését kívánta erősíteni. Olyan pályázatokat vártunk, amelyek közösségi válaszokat kínálnak a helyi 
társadalmi és gazdasági folyamatok kihívásaira, aktív figyelemmel kísérik, ellenőrzik a helyi intézmé-
nyek munkáját, biztosítják azok civil kontrollját. Azok a programok kaptak támogatást, amelyek látha-
tó, a helyi közösség bevonásával és számára érezhető módon segítik a helyi nyilvánosság megerő-
södését, a közösségi érdekérvényesítést. Ellenőrzik a helyi intézmények (pl. oktatási, egészségügyi) 
működését, a helyi adók felhasználását, a közbeszerzési eljárások tisztességét annak érdekében, hogy 
megteremtsék a döntéshozatalban való hatékony egyéni és csoportos részvétel lehetőségét, átlátha-
tóvá és elszámoltathatóvá tegyék a helyi döntéshozók, intézmények tevékenységét.

A felhívásra olyan civil szervezetek, önszerveződő informális csoportok jelentkezhettek, melyek 
már rendelkeztek tapasztalattal, eredményekkel a társadalmi önszerveződés erősítésének területén. 
A pályázóknak be kellett mutatniuk azt a helyi problémát, problémakört, amelyre megoldást keres-
nek, és elképzeléseiket, miként tudnak hatékonyan fellépni a problémák megoldása érdekében.

A kiválasztás két fordulóban történt, az első körből továbbjutottak részt vehettek a CKA által 
tartott közösségszervező alapképzésen, majd azt követően, a közösségszervező mentorok segítségé-
vel dolgozták ki a következő forduló pályázati anyagát. Ezután kerültek kiválasztásra a támogatottak.

A pontozás hat fő szempont mellett összesen nagyjából 30 alszempont mentén történt, ahol 
a fő szempontok a következők voltak:

• A pályázó működésének eddigi eredményei 
• A pályázó szervezet, csoport alkalmassága
• A szervezet benyújtott projektterve, jövőre vonatkozó elképzelései
• Multiplikátor hatás
• A jövőbeni közösségszervező szakmai múltja, alkalmassága
• A pályázó kelet magyarországi szervezet / csoport

A végső eredmények kialakulásában az első és második körös pályázatok, a közösségszervező 
személye és releváns tapasztalatai/előzményei, továbbá a helyi közösségszervezési program 
létjogosultsága, esélyei, irányai és kidolgozottsága játszottak elsődleges szerepet.

5.  
A szakmai 
támogatás 
módszertanáról, 
a CKA és az OSIFE 
szerepe
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Az egyéves programban a következő szervezetek vettek részt: Akciókutatók a Fenntartható-
ságért Egyesület (AKUT) (Szeged), Auróra Közösségi Ház (Budapest), A Város Mindenkié (Pécs), 
Dialóg Egyesület (Miskolc), Eleven Emlékmű (Szentendre), Első a Városunk (Bátonyterenye), Élet-
fa Segítő Szolgálat Egyesület (Debrecen), Közmunkás Mozgalom a Jövőért (Budapest), Mátészal-
kaleaks (Mátészalka), Opera Közhasznú Kulturális Egyesület (Debrecen), Rehab Critical Mass 
(Budapest), Szegedi LMBT Közösségért Csoport (Szeged).

A pénzügyi támogatás
A szervezeteknek, csoportoknak nyújtott támogatás keretében (max. 5 millió forint) a kiválasztott 
közösségszervezési program irányítójának (közösségszervezőjének) az OSIFE biztosította a képzési költ-
ségeket és egyéves időtartamra a magyar átlagfizetésnek megfelelő személyi költségeit (cca. 3 millió 
forint), valamint a közösségszervező folyamathoz szükséges dologi költségeket (cca. 2 millió forint).

A képzési felkészítés
A program során a CKA az alábbi képzéseket nyújtotta, elsősorban a Kunbábonyi Képzési Központ-
ban, bentlakásos formában:

Közösségszervező alapképzés
A képzés bentlakásos, 40 órás. A két pályázati forduló között zajlott, az egyéves program kezdését 
megelőző alapozó szakaszban, melynek célja a résztvevők felkészítése helyi közösségszervezési felada-
tok ellátására. A közösségszervező az a személy, aki hajlandó hosszabb távon felelősséget vállalni egy 
közösségért, amelynek nem feltétlenül közvetlen tagja, segíti a helyi lakosság összefogását, cselekvé-
sét, hozzájárul demokratikus szervezetek, szerveződések építéséhez. A képzés főbb témái voltak:

• A közösségszervezés elméleti alapjai
• A közösségszervezés alapvető módszerei
• Kampánystratégia és szervezetépítés
• A közösségszervezés alkalmazása a támogatott szervezetre

Közösségi vezetőképzés
A képzés 24 óra időtartamban, két alkalommal történt, melynek célja a helyi csoportok és 
a közösségszervezők által delegált résztvevők felkészítése informális közösségi vezető szerepre. 
Közösségi vezetők azok a személyek, akik a helyi közösség aktív tagjaiként képesek irányítani 
a helyi közösség szerveződését, cselekvését. Lényeges szempont, hogy egy szervezetben több 
ilyen vezető van, akik egymást támogatva dolgoznak. A közösségi vezető, hasonlóan a közösség-
szervezőhöz hajlandó hosszabb távon felelősséget vállalni közösségéért, segíteni a helyi lakosság 

összefogását, cselekvését, hozzájárulni demokratikus szervezetek, szerveződések építéséhez, de 
sokszor eltérően a közösségszervezőtől, a közösség tagja. A képzés főbb témái voltak:

• A közösségszervezés alapjai
• Demokratikus szervezetépítés és kampánystratégia
• Fenntarthatóság és a közösségszervezés alkalmazása a saját szervezetre

Haladó képzés
A projekttalálkozókba építve vagy külön alkalmakra szervezve tartottunk egynapos vagy 6 órás hala-
dó képzéseket, mely a közösségszervezők tudásának bővítését, mélyítését szolgálta. A program során 
- a Legislative Fellows programunknak köszönhetően - két alkalommal amerikai kollégáink bevoná-
sával tartottuk ezeket az alkalmakat, először Dave Beckwith a szervezetépítés, közösségi vezetők 
csoportjának építése, bázisépítés témakörében, majd Amber Smock, Kristen Gaspar, Jaquie Algee, 
Ronnie Harris és Branden Snyder bázisépítés és tagtoborzás, kampánytervezés és szervezés, koalí-
cióépítés témakörben. Ezeken az alkalmakon kiscsoportos konzultációra biztosítottunk lehetőséget.

„Az együttműködésben nagyon jól tudtam hasznosítani a haladó képzésen hallottakat, Dave 
Beckwith módszerei, szemléletmódjának megismerése nélkül nem tudtam volna összefogni 
egy ennyire összetett akció megtervezését. A kunbábonyi képzésekből átvett kampánystra-
tégiáknak köszönhetően a médiát a kezdetektől irányítani tudtuk, idézetekként és szalagcí-
mekként köszöntek vissza az általunk megfogalmazott üzenetek.” Horváth-Kertész Balázs

12. kép: Közösségi vezetőképzés. Forrás: CKA
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Képzők képzője
A programra azokat a közösségszervezőket invitáltuk, akik már gyakorlatot szereztek, esetleg 
képzésben is kipróbálták már magukat, de mindenekelőtt elkötelezettek a közösségszervezés 
irányában és terjesztésében. Célunk az volt, hogy a 16 órás képzők képzőjén a résztvevőket felké-
szítsük egy 8 órás alapozó közösségszervező képzési program önálló megvalósítására, és ehhez 
minden segédletet, módszertani és prezentációs eszközt a rendelkezésükre bocsássunk.

A program a legalapvetőbb közösségszervező témák tanításának elősegítésére fókuszált, mint:
• Mi a közösségszervezés? Társadalmi problémák megoldásának megközelítései
• Közösségszervezés lépései
• Probléma – ügy
• Kapcsolatépítő beszélgetés
• Szervezetépítés és toborzási technikák
• Stratégia és kampánytervezés
A képzésen a program támogatottjai közül öten vettek részt.

A konzultációk módszertana
A konzultációs tevékenység tulajdonképpen a magját képezi a közösségszervezők támogatásá-
nak. A rendszeres négyszemközti (one-on-one) megbeszélések egyaránt segítik az erős kapcsola-
tok kiépítését, a folyamatok mélyebb feldolgozását, továbbá a tervezést és az értékelést. A heti, 
kétheti megbeszélések mellett a közösségszervezők havi terveket és heti beszámolókat is készíte-
nek a gyakorlati munkájukhoz kapcsolódóan. A konzultációk a három közösségszervező mentor 
(Giczey Péter, Peták Péter, Sebály Bernadett) és a közösségszervezők között általában kétheti 
rendszerességgel zajlottak, melyből egy személyesen (sokszor a közösségszervező terepén), egy 
valamilyen online platformon (legtöbbször skype-on). A konzultációs alkalmak során áttekintet-
tük és megbeszéltük a szervezetépítés, a kampány, az interjúmaraton, illetve a közösségszervező 
folyamat kommunikációjának állását, és a közösségi vezetők képzésének, támogatásának kérdé-
seit. Kitértünk a közösségszervező személyes viszonyaira, pl. a szervezet tagjaihoz, illetve szak-
mai fejlődésének lehetséges irányaira. Elemeztük nehézségeiket, sikereiket, javaslatokat tettünk 
tanulmányozandó szakirodalmakra és megállapodtunk a következő időszak tennivalóiban, lépé-
seiben.

A programtalálkozók módszertana
A programban egy indító és egy zárótalálkozó mellett két alkalommal gyűltek össze szervezőink, 
melynek célja a helyi folyamatok haladásának nyomon követése, szakmai nehézségek megbeszé-
lése, elemzése, egymás tudásának támogató megosztása, hálózatépítés, közös akciók tervezése 
volt. A találkozókat a közösségszervező mentorok vezetésével tartottuk három nap időtartam-
ban a CKA Kunbábonyi Képzési Központjában, bentlakásos formában. Mindemellett az OSIFE és 
a CKA menedzsment is rendelkezésre állt a technikai, pénzügyi kérdések tisztázására. Egyéni, 
kiscsoportos, plenáris módon, illetve a Bálint-módszer és az Open Space segítségével dolgoztuk 
fel az előző időszak történéseit és határoztuk meg a továbblépés feladatait.

Kiegészítő lehetőségek a szakmai 
fejlődésre

• Szervező Szerda
• Közösség Konferencia
• nyári egyetemek
• amerikai csereút
• nemzetközi kapcsolatépítés
• online Erőforrásközpont

13. kép: Képzők képzője. Forrás: CKA



SZERVEZZ ÉS SZERVEZŐDJ! A szakmai támogatás módszertanáról

30

A program fentebb ismertetett alapszintű szakmai támogatása mellett számos egyéb segítség 
igénybevételére teremtettünk lehetőséget.

A 2011 óta, havi rendszerességgel futó, előbb Közösségszervező tanulókör, majd Közösség-
szervező Műhely, legutóbb Szervező Szerda a közösségszervezés iránt érdeklődők és terepeken 
dolgozók számára nyújt szakmai tapasztalatcsere és tanulási lehetőséget, melyet 2016-tól négy 
szervezettel közösen – Auróra, Eleven Emlékmű, Magyar Szegénységellenes Hálózat, Szivárvány 
Misszió Alapítvány – szervezünk. 

A minden novemberben megrendezésre kerülő Közösség Konferencia témái között rendsze-
resen megtalálhatók a közösségszervezéssel foglalkozók is.

A nyári időszakban két Nyári Egyetembe is bekapcsolódhattak az érdeklődők. A Citizens Parti-
cipation University (CPU) angol nyelvű, nemzetközi résztvevőkkel, a Közösségfejlesztők Nyári 
Egyeteme pedig a hazai szakemberek részvételével kötetlenebb formában kínált elmélyülést 
a közösségi megközelítések, benne a közösségszervezés szakmai kérdéseiben.

A USA Külügyminisztériuma által finanszírozott Legislative Fellows program a Great Lakes 
Consortium közreműködésével lehetőséget nyújt arra, hogy a programba beválogatottak hat 
hetet töltsenek Amerikában és képzések, gyakorlati munka, tanulmányutak formájában átfo-

gó képet kaphassanak az amerikai demokrácia működéséről, a közösségi alapú szervezőmunka 
különböző szinteken és volumenekben zajló gyakorlatáról, szereplőről, tematikáiról,  módszerei-
ről, különös tekintettel a kisebbségekhez kapcsolódó érdekvédelmi jellegű közösségi munkára. 
A program további elemeiben amerikai mentorok érkeztek Magyarországra (és három további 
európai országba), akik több száz hazai kezdeményezéssel kerültek kapcsolatba. A programba 
öt OSIFE támogatottnak is sikerült bekapcsolódnia, illetve, ahogy fentebb már írtuk, az ameri-
kai közösségszervező mentorok képzési és konzultációs szakmai támogatást nyújtottak közös-
ségszervezőinknek, évente legalább két alkalommal (beszélgetéseket, műhelyeket, képzéseket, 
előadásokat tartva szerte az országban), ezzel segítve munkájukat..

Mindezek mellett a CKA további projektjei és általános szakmai munkája is segítette a prog-
ram eredményességét. Elsősorban Európai Uniós projekteken keresztül sikerült támogatni több 
közösségszervező nemzetközi kapcsolatépítését és képzését, szakmai hálózati eseményekre és 
képzésekre tudtunk eljuttatni szervezőket és helyi vezetőket, de igyekszünk folyamatos konzultá-
ciós lehetőségeket biztosítani az új érdeklődőknek és kezdeményezőknek is. 

A cka.hu online közösségi platform is lehetőséget teremt a hatékonyabb kommunikációhoz 
és a csoportmunkához, továbbá az oldalon a közelmúltban indított Közösségszervező Erőforrás 
Központ egyre gazdagabb hazai segédanyagokkal szolgál a közösségszervezők önálló felkészülé-
séhez (cikkek, módszerek, esettanulmányok, filmek stb.). 14. kép: Közösségi vezetőképzés. Forrás: CKA

15. kép: Haladó képzés. Forrás: CKA

https://kozossegszervezes.wordpress.com/
http://www.cka.hu/cpu/
http://nyariegyetem.adattar.net/
http://nyariegyetem.adattar.net/
http://glc-teachdemocracy2.org/
http://www.cka.hu
http://www.cka.hu/ek/
http://www.cka.hu/ek/
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A közösségszervező építkezésünk egyik legfontosabb eleme, hogy országos program és 
mozgalom alakuljon ki, nem pedig elszórt kezdeményezések, rövid-távú projektek, létre-

jöjjön a közösségszervezés alapvető keretrendszere, kialakuljanak a hazai példák és modellek, 
sokan vegyék át a kezdeményezést. Ennek érdekében a kezdeti időszakban, de a továbbiakban is 
kiemelt fontosságú, hogy széles kört érjenek el nagyszámú ismeretterjesztő, felkészítő és képzési 
programok, amelyek elősegítik az új helyi vagy „ügyközpontú” közösségszervező munkák elin-
dulását is. E kezdeményezések átfogó képzési és módszertani segítése mellett továbbra is hang-
súlyt kell helyeznünk a tapasztalatok feldolgozására, dokumentálására és kommunikációjára, ami 
egyaránt bizonyítja és tovább is erősíti a mozgalom fejlődését. Elindult a közösségszervezés új 
struktúráinak (helyi, szervezeti, hálózati, koalíciós) kialakulása is, amelyek jövőbeni fejlesztése – 
talán nem túlzás, hogy – a hazai közösségszervezés jövőjének záloga, így az sem meglepő, hogy 
ezen a területen találtuk szembe magunkat a legtöbb dilemmával. 

A CKA és partnerei elmúlt 6 éves munkájának fontos eredménye, hogy a fenti témákban már 
sikerült jelentős eredményeket elérni és stabilizálni az országossá váló építkezést. A nagyszá-
mú elérésből kialakultak a hazai kezdeményezők, létrejöttek az első példák, esettanulmányok, 
hazai képzések, konzultációk, erőforrás-központ, nemzetközi kapcsolatrendszer. Mindez számos 
elemében bizonyította, hogy egy újfajta megközelítéssel, szemlélettel és alulról induló szisztema-
tikus építkezéssel a leghátrányosabb helyzetű csoportok is képesek:

• érdekeik mentén szélesebb kört megszólítani, 
• lépéseket (ügyeket) azonosítani,
• ezekhez stratégiákat, taktikákat kialakítani,
• kampányokat, nyomásgyakorló folyamatokat indítani,
• ügyeket megnyerni, vagyis konkrét, látható, egyértelmű és számszerűsíthető eredménye-

ket elérni,
• és mindezt felhasználni saját szervezetük építésére.

Mindennek ellenére a hazai közösségszervező mozgalom még fiatal és kialakulását, megerősö-
dését a kulturális és történelmi vonatkozások mellett a hazai közéleti és társadalmi viszonyok 
is hátráltatják. Egy ilyen, rengeteg szempontból nehezített „hazai pályán” a közösségszervezés 
szélesebb körű elterjedéséhez továbbra is nagyobb léptékű és többszintű építkezés kell, amely 
egyaránt biztosít támogatást:

• az alulról szerveződő (helyi vagy ügyközpontú) közösségszervező gyakorlatok elindulásá-
hoz, folytatásához;

• a közösségszervezők szakmai közösségének, hálózatának és csomópontjainak (pl. regionális 
közösségszervező központok, „hub”-ok) kialakulásához, általuk országos ügyek felkarolásához;
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• a közösségszervezést és a közösségszervezés ügyeit stratégiai, országos, nemzetközi szin-
ten is felvállaló szövetség/koalíció megerősítéséhez;

• továbbá, a mindezeket a folyamatokat módszerekkel, képzésekkel, mentorokkal, kap cso-
latszervezéssel, hálózatfejlesztéssel stb. segítő szereplők munkájának fenntartá sához. 

A jövő feladataiban kiemelten jelentkezik a fenntarthatóság témaköre is, amely a sokszálú forrás-
teremtés tanulását-oktatását és gyakorlati erősítését szorgalmazza. A forrásteremtésnek át kell 
járnia a helyi szervezetek és csoportok gyakorlatát, erősödnie kell a közösségszervezők és a veze-
tő szakemberek támogatásszervező tevékenységének csakúgy, mint az országos szakmai szerve-
zetek, hazai és nemzetközi koalíciók stratégiai finanszírozási modelljeinek. 

Talán a megfelelő pillanat, a számos pozitív együttállás, az országosan is növekvő elkötele-
zettség és szakértelem, a hazai és nemzetközi partnerség megerősödése, de főképp a renge-
teg befektetett munka és annak látványossá váló gyümölcsei együttesen tették lehetővé, hogy 
mindezeken a szinteken és szálakon, számos nagyon különböző lehetőséggel és forrással sikerült 
fenntartani a megkezdett folyamatokat. Azért dolgozunk, hogy a fejlődést a megerősödés, az 
önállóság korszaka kövesse, amikor a közösségszervezés tényezővé válik Magyarországon.

Köszönjük az együttműködést és támogatást partnereinknek, a Central and Eastern European 
Citizens Network-nek (CEECN), a Great Lakes Consortium for International Training and Develop-
ment-nek, az Open Society Initiative for Europe-nak (OSIFE), az Ökotárs Alapítványnak, a hazai 

Közösségszervező Koalíció tagszervezeteinek és természetesen minden hazai és külföldi közös-
ségszervező társunknak és szervezeteiknek.

A program első évének eredményeiről készült rövid videó itt megtekinthető:

http://ceecn.net/
http://ceecn.net/
http://glc-teachdemocracy2.org/
http://glc-teachdemocracy2.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/open-society-initiative-europe
http://okotars.hu/
http://www.cka.hu/blog/2015/06/15/megalakult-a-kozossegszervezes-elso-magyarorszagi-koalicioja-the-first-hungarian-community-organizing-coalition-officiaklly-launched/
https://youtu.be/i3iFqU5K_GA
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A kiadványban megszólaló szervezetek

Civil Kollégium Alapítvány (CKA)
A Civil Kollégium Alapítvány a nyitott, igazságos társadalomért és erős közössége-
kért dolgozó szervezet.
http://www.cka.hu/

Akciókutatók a Fenntarthatóságért Egyesület (AKUT)
Kutatók csoportja vagyunk, és célunk, hogy hidat verjünk az akadémiai szféra és 
a helyi közösségek közé, különös tekintettel a társadalom leghátrányosabb hely-
zetű csoportjaira.
http://www.akutegyesulet.hu/

Auróra Közösségi Ház – Külső Közösségszervező 
munkacsoport
Egy jobb VIII. kerületért, élhetőbb Csarnoknegyedért tevékenykedünk közössé-
günkkel és támogatjuk a Józsefvárosban élő, tenni vágyó civilek csoportját.
https://www.facebook.com/auroraunofficial/

A Város Mindenkié Pécs (AVM Pécs)
Csoportunk olyan hajléktalan emberek és szövetségeseik részvételével alakult, 
akik tenni akarnak egy egyenlőségen alapuló és igazságos társadalmi és gazdasági 
rendszerért, ennek részeként a mindenki számára elérhető, méltó lakhatásért.
https://www.facebook.com/AVMPecs/about/

Cívis ColorS (CCS)
A debreceni CívisColorS csoportot LMBT+ emberek alkotják. Azért harcolunk, hogy 
az LMBT+ embereknek is egyenlő jogaik legyenek, és teljes életet élhessenek 
Magyarországon.

Eleven Emlékmű Szentendrén (EE)
Csoportunk azért kezdeményezett beszélgetéseket a városban, hogy segítsen megtár-
gyalni a múlt és jelen kibeszéletlen dolgait – bizalmat építeni a szent endreiek között.
https://www.facebook.com/elevenemlekmuszentendren/

Közmunkás Mozgalom a Jövőért (KMJ)
Munkanélküliekből és közfoglalkoztatottakból álló, pártfüggetlen csoportunk 
célja a közfoglalkoztatásban dolgozók élethelyzetének javítása, munkavállalói és 
emberi jogaik érvényesítése és annak elérése, hogy Magyarországon egy igazsá-
gosabb foglalkoztatáspolitika működjön.
http://kozmunkasmozgalom.blog.hu/

Mátészalkaleaks
Csoportunk elsősorban azért jött létre, hogy a helyi nyilvánosság megerősödjön 
Mátészalka városában, és létrejöjjön egy olyan közösségi mag, amelynek van véle-
ménye a közügyekről.
http://mateszalkaleaks.blog.hu/

Opera Közhasznú Kulturális Egyesület
Feladatunk a demokratikus működési formák elterjesztése és a helyi ügyek feltér-
képezése Debrecenben, segítettük a Debrecen Bike Maffia és a Natív csoport elin-
dulását.
https://www.facebook.com/operaegyesulet/info?tab=page_info

Szegedi LMBT Közösségért Csoport
Olyan közösségi szervezet vagyunk, amely a leszbikus, meleg, biszexuális, transz-
nemű, queer és interszex (LMBTQI) emberek érdekérvényesítését segíti. Fő célki-
tűzésünk, hogy Szegeden olyan befogadó légkört teremtsünk, amelyben minden 
LMBTQI-ember félelem nélkül, önmagát vállalva élhet.
http://szegedilmbt.hu/

http://www.cka.hu/
http://www.akutegyesulet.hu/
https://www.facebook.com/auroraunofficial/
https://www.facebook.com/AVMPecs/about/
https://www.facebook.com/elevenemlekmuszentendren/
http://kozmunkasmozgalom.blog.hu/
http://mateszalkaleaks.blog.hu/
https://www.facebook.com/operaegyesulet/info?tab=page_info
http://szegedilmbt.hu/
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