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fókuszbAn A vAjdAsági mAgyAr civil szférA
– önszerveződések sikerei és nehézségei
Ágyas Réka, Gruber Enikő, Kovács Sárkány Hajnalka,
Námesztovszki Zsolt, Szügyi Éva

bevezető – A civil szféra társadalomban betöltött szerepe
Acivilszervezetmegjelenésemindenesetbenválaszegyadotttársadalmiszükségletre,illetveproblémára.Acivilszervezethezapolgárokönkéntesencsatlakoznak,munkájában önként vesznek részt érdekeik és értékeik megjelenítése és védelme érdekében.
A társadalomlegkülönbözőbbigényeithivatottmegjeleníteniéskezelni,olyanmechanizmusokatműködtet,amelyekáltalakormányzatésapiacaközösségáltalellenőrizhető
ésfelelősségrevonható.Közvetítazállamésapolgárokközött,valamintapolgárokésa
gazdaságihatalomközött.Működésükazállamtólfüggetlen.Előmozdítjákapluralizmust
és a változatosságot. A civil szervezetben a döntéshozatal tükrözi a közös akaratot,
melyet közös mérlegelés, kompromisszumkötés előz meg, mely során megszűrik az
egyénivéleményeket.Ezáltalelképzelhető,hogyavégsődöntésacsoportszámáraideális,viszontnemegyezikmegteljesegészébenegyetlenegyéniérdekkelsem.
Az első nonprofit szervezetek létrejöttét olyan szükségletek kielégítése generálta,
melyeksemamagánszektor,semazállamszámáranemjártaknyereséggel,ezáltalnem
állt érdekükben foglalkozni vele. Ilyen szervezetek voltak a szegényházak, árvaházak,
önsegélyző, önképző szervezetek. A történelem folyamán a civil szervezetek nem csupán a szociális helyzet javítására irányultak, hasznosnak bizonyultak például a háborús
mozgósításterénis.

CIvIl SzEmlE ■ 2016/1. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 77

világ-nézEt
Legfontosabb jellemzőik: az önkéntesség, az önkormányzatiság, a függetlenség, az
intézményesültség és a profitelosztás tilalma. A civil szervezetek nem függhetnek az
államtól,mivelezmegkérdőjeleziademokráciát,nemzárjaviszontkiannaklehetőségét,
hogy közfeladatokat lássanak el, vagy állami támogatásból tartsák fenn magukat. Jogi
személyiséggelrendelkeznek,intézményesültszervezetek,szerkezetükésműködésükfeltételeidokumentumbanvannakrögzítve.Munkájukataközhasznúságésaközjószolgálatajellemzi,hozzájárulatársadalomkiegyensúlyozott,egészségesműködéséhez.Megvalósíthatnyereséget,deaztnemoszthatjákszétazalapítókésatagok.
A civil szervezetek esetében különösen fontos kérdés a fenntarthatóság, vagyis a
működéshezszükségesforrásokbiztosításánakmódja.Acivilszervezetekazönfinanszírozás megvalósítására törekszenek, vagyis a lehető legnagyobb anyagi függetlenséget
próbáljákelérni.Ezenigyekezetükacivilszervezetekegyrészétúj,piacialapúmegoldásokalkalmazásáraösztönzi,vagyisdirektprofitrairányulótevékenységvégzésérekészteti
őket,amiáltalfigyelmükanyereségmegvalósításáraösszpontosul.

A szerbiai civil társadalom megjelenési formái és jellemzői
AciviltársadalomnakSzerbiábanméghanemisfolytonos,dehosszútradíciójavan.
Történelmileg a késői XIX., korai XX. századtól tudjuk nyomon követni a fejlődését.
A koraiciviltársadalmatleginkábbaszolidaritástradicionálisformáijellemezték,különösen a falusi közösségekben a családi és földműves szövetkezeteken keresztül, de erős
hatástgyakoroltaszerbortodoxegyházis.Kezdetbenvallásfelekezetiésfoglalkozásialaponszerveződtek,majdegyreerősebbennemzetialapon.Azonban1945után,akommunizmus megjelenésével minden magánvállalkozást, alapítványt és alapot államosítottakésanonprofitszervezetekműködésekorlátozvavolt.Ezzelegyüttviszontmegnőtta
sport-,rekreatív,szakmaiéshobbiszervezetekbejegyeztetése,valamintapolgáritársulások és az úgynevezett társadalmi vállalatok száma. Azon polgári társulások, melyeknek
nem volt semmilyen politikai alapja, sem politikai célja, hivatalos állami szervezetként is
működhettek és ezek közül egyesek mind a mai napig léteznek, mint például a Szerb
OrvosSzövetség,vagyazÜgyvédikamara.Ebbenazidőszakbanazjelentettproblémát,
haapolgárokfüggetlenökológiaiszervezetet,azemberijogokbiztosításával,aszabadság és a béke védelmével foglalkozó csoportosulást akartak létrehozni. Ekkor az állam
azonnalközbelépettésmegakadályoztaamegvalósítást.
Azötvenes–hatvanasévekJugoszláviájábanmárszintemindentelepülésenkiépültek
aközösségiművelődésszínterei–művelődésiházak,szövetkezetiotthonok(VMCS2012).
Aciviltársadalomanyolcvanasévekmásodikfelétől,atöbbpártrendszerbevezetésévelláthatóanfejlődésnekindult,megnőttacivilszervezetekéskezdeményezésekszáma,
amelyeknekegyrészekésőbbpolitikaipárttáalakultát.AJugoszlávSzocialistaSzövetségiKöztársaságszéthullásávalésapolitikaipluralizmusmegjelenésévelkezdődöttelakorszerűciviltársadalomkialakulásafüggetlenértelmiségiekkezdeményezésére.Ezekacivil
kezdeményezésekazuralkodóhatalommegdöntéséttűztékkicélul.Akilencvenesévek
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elejénjelentősenmegnőttaszámuk,azonbanepozitívfolyamatokellenéreeztazidőszakotdrámaieseményekjellemezték–fegyvereskonfliktusok,amenekültekbeáramlása,alakosságelvándorlásaésazéletszínvonalrohamosesése.Ebbenazidőbenazzala
céllalhoztaklétrepolgáricsoportosulásokatésegyesületeket,hogymegakadályozzáka
gyűlöletbeszédeket, megállítsák a háborút és az erőszakot, segítsék az áldozatokat és
védjék az alapvető emberi jogokat. A civil társadalom akkori résztvevői két irányzathoz
tartozhattak: a nacionlista – romboló, vagy a demokratikus – konstruktív irányzathoz.
Végül a civil szervezeteknek jelentős szerep jutott 2000 októberében az autoritárius
hatalommegdöntésében.
Szerbia európai uniós irányultsága többek közt azt eredményezte, hogy az utóbbi
évekbenaszerbiaikisebbségilétbenacivilszervezetekjelentőségefelértékelődött,mivel
azalapításukhozmindösszeháromszemélyelegendő(amelyekközüllegalábbegyneka
Szerb Köztársaság területén lakóhellyel vagy székhellyel kell rendelkeznie). A bejegyzés
folyamatanéhányhétenbelülmegtörténikésazilyenalulrólépítkezőkezdeményezések
különböző rendezvények és programok megszervezését teszik lehetővé. Jelentőségük
abbanismegnyilvánul,hogylehetőségetésjogialapotnyújtanakakülönbözőtartományi,köztársasági,anyaországiésuniósforrásokratörténőpályázásra.
ASzerbKöztársaságStatisztikaiHivatalánakadataiszerint2012-benSzerbiában19 753
bejegyzettcivilszervezetlétezett.Acivilszervezetekszámaazutóbbikétévbenévente
mintegy 10 százalékkal, azaz 2000 újonnan bejegyzett civil szervezettel bővült. Ez arra
engedkövetkeztetni,hogyaszerbiaicivilszférafolyamatosbővülésévelazérdekképviseletiserősödik.Ezalólazegészségügyiésszociálisvédelemmelfoglalkozócivilszervezetekszámakivételtképez,azőszámukazutóbbiévekbenszintenemváltozott.Aszerbiaicivilszervezetekszámát,valamintazalkalmazottilétszámukésatevékenységiterületükjellemzőitaz1.táblázatismerteti.
1.táblázat.Aszerbiaicivilszervezetekszáma,valamintazalkalmazottilétszámuk
ésatevékenységiterületükjellemzői
2012

2013

2014

Acivilszervezetekszámaösszesen(db)

19753

21899

24454

Szolgáltatásitevékenységetvégzőcivilszervezet(db)

19487

21667

24218

79

48

50

187

184

186

6230

6781

7056

Adminisztratívésszolgáltatásttámogató
tevékenységetfolytatócivilszervezet(db)
Egészségüggyelésszociálisvédelemmel
foglalkozócivilszervezet(db)
Alkalmazottakszáma(fő)

Forrás: Sajátszerkesztés– RepubličkiZavodzaStatistiku2013b;RepubličkiZavodzaStatistiku2014;RepubličkiZavodzaStatistiku2015alapján.

A legnépesebb tagsággal a szakszervezetek (szindikátok), a politikai pártok, a nem
kormányzatiszervekésasportegyesületekrendelkeznek.Kevesenvesznekrésztviszont
valamely természetvédelmi egyesület munkájában, mint ahogyan az önkéntesség, az
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önkéntessegítségnyújtás,illetveadományozásisritka,nemszervezettésáltalábanakrízishelyzetekben jellemző csupán a szerbiai polgárok többségére. A férfiak részvétele
valamelycivilszervezetbenmagasabb(53,4százalék),mintanőkrészvétele(40,9százalék).AnőkrészvételefőkéntKelet-Szerbiában(21százalék)ésDél-Szerbiában(49százalék)mondhatóalacsonynak(Milivojević2006).Azurbánusterületekenalakosságszintén
jellemzőennagyobbszámbanveszrésztvalamelycivilszervezetmunkájában(49százalék),mintrurálisközegben(39százalék).
A civil szervezetek jellegüket tekintve mintegy 80 százalékban önálló szervezetként
működnek,illetvetöbbmint50százalékukregisztrálttagjavalamelymásszervezetnek.
Tevékenységiterületükettekintvefőkénthelyijellegűek(40százalék),atöbbiregionális,
tartományiésországosjellegűközelazonosarányban.
Alegrégebbi,mégmaislétezővajdaságimagyarcivilszervezetaKúlaiNépkör,amely
1868-banalakult.Szorosankövetteakúlaiakatamainapigisazegyiklegerősebbegyesület,aszabadkaiNépkör,1871-ből(VMCS2012).AXX.századelejétőlamásodikvilágháborúigaciviltársulásokleggyakoribbformáiazalapítványokésazönkéntesszervezetek
voltak.
A Vajdaságban több mint 500 magyar civil szervezet működik, ami a Szerbiában
bejegyzettegyesületek3százalékátképezi.Acivilszervezeteketelemezvemegfigyelhető,hogyelsősorbanoktatással,neveléssel-képzéssel,ismeretterjesztéssel,illetvejelentős
mértékben kulturális és közművelődési tevékenységekkel foglalkoznak. Ezek mellett kiemelhető hányadú az ifjúsággal kapcsolatos tevékenység (VMCS 2012). 2003-ban elkészültahatárontúlimagyarközösségekkulturálisésközművelődésiintézményrendszerénekadatbázisa,amelybőlkitűnik,hogySzerbiatöbbszázegységbőlállókulturálisintézményrendszerrel rendelkezik (Fábri 2005). A vajdasági magyar civil szervezetek fő tevékenységi köréről elmondható, hogy főként kultúrával foglalkoznak (26,2 százalék), ezt
követikahagyományápolással(9,7százalék),illetveazoktatással(9,7százalék)foglalkozó
civilszervezetek.Nagyobbrészbenvannakmégjelenacivilszférábanaszabadidőstevékenységekterületénműködő(7,8százalék),avalamelyhobbivalfoglalkozó(7,8százalék),
valamintaszociálisellátásterületéntevékenykedő(7,8százalék)civilszervezetek(VMCS
2012).Ajelentősebbszervezetek,melyekalegnagyobbtagsággaléslegjobbmozgósítási
képességgel bírnak, leginkább a tömb-magyar területeken működnek: a Tisza menti
régióban,Észak-BácskábanésKözép-Bánátterületén,illetveazokbanavárosokban,amelyekvalamilyenmódonösszefogjákatérségfiataljait.IlyenSzabadkaésÚjvidék,aholaz
egyetemistáktömörülnek,vagyZenta,aholszinténmagasszínvonalúkulturáliséletzajlik.
A legtöbb szervezet a saját városában tevékenykedik, ott szervez programot, és legfeljebbavárosvonzáskörzetébetartozótelepülésekfiataljaittudjamozgósítani.Avajdasági
civilszervezetekszékhelyénekterületimegoszlásátaz1.ábramutatjabe.
2010-benaMagyarNemzetiTanácskereteinbelülmegalakultaCivilKonzultatívTestület,melyakezdetektőlegystratégiaitervkidolgozásánfáradozott,melyneksegítségévelmegerősödhetneacivilszféraaVajdaságban.Astratégiátmegelőzőkutatásokhelyzetjelentéseiugyanisazttámasztottákalá,hogyavizsgáltközegtúlságosanismegosztott,ésszükséglenneegyegységesiránymutatásra.A2012-benelkészültstratégiáthat
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évretervezték,melyetkétéventeújratárgyalnak,azútközbenfelmerülőesetlegesproblémákmiatt.Astratégianemfogalmazmegkonkrétcselekvésiterveket,csakfelvázolegy
ágazatistratégiát,melynekeredményeitatervezettperiódusutánmegvizsgálvatovábbgondolnak.,,Astratégiacélja,hogykijelöljeaztazirányt,amelymenténelkellindulnia
magyarciviltársadalomfejlesztésénekérdekében.”(VMCS2012)
1.ábra.Avajdaságimagyarcivilszervezetekszékhelyénekterületimegoszlása
A szervezet székhelyének régiója, N=383
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Forrás: VMCS2012

Szintén a Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére készült el a Vajdasági Magyar
CivilStratégiarészekéntaVajdaságiMagyarCivilKataszter.Ebbeazelektronikusrendszerbe önkéntesen és folyamatos jelleggel jelentkezhetnek a szervezetek, ami a későbbiek
folyamán nemcsak megkönnyíti a munkájukat, hanem működésük szempontjából is
előnyt jelenthet. A jelentkezés azon kívül, hogy önkéntes, teljesen ingyenes, viszont az
ott szereplő szervezetek a tervek alapján a későbbiekben előnyt élvezhetnek egyes
pályázatoknál.AKataszteregyfontosadatbázis,melyneksegítségévelaMagyarNemzeti
Tanácsnaprakészinformációvalrendelkezhetacivilszervezetekről.
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Avajdaságimagyarcivilszervezetekmunkájátmégegyösszefogóintézmény,a2007benalakultVajdaságiMagyarCivilSzövetségissegíti.Eszervezetcélkitűzéseibenszerepel, hogy lehetőségeihez mérten megpróbálja elősegíteni a térségben működő több
százszervezetsikeresegyüttműködését.
A civil szervezetek bevételének nagysága függ a székhelyüktől: a nagyvárosban
működőcivilszervezeteknagyobbbevétellelrendelkeznek.Acivilszervezetekbevételük
9,7százalékáttagságidíjbólbiztosítják,74,2százalékátpedigkülönbözőpályázatokútján
szerzik (főként önkormányzati pályázatok). A bevétel 8,6 százalékát saját szolgáltatás
megfizettetésévelbiztosítják.
A vajdasági magyar civil szervezetek 72,4 százaléka rendelkezik tervezett költségvetéssel.Többségük100 0001 dináralattiköltségvetésbőlgazdálkodik(29,4százalék),illetve
100 000 –500 000 2 dinár közötti költségvetéssel rendelkezik (24,5 százalék). A szervezetek mintegy 15 százaléka rendelkezik ettől nagyobb költségvetéssel. Ezek a keretösszegekillusztráljákacivilszférapénzügyilehetőségeitéscéljaikmegvalósításánaklehetőségeitis.

A civil szervezetek jogi háttere szerbiában
A Szerb Köztársaság Alkotmánya (Ustav Republike Srbije 2006) kimondja, hogy a
nemzeti kisebbségek alapíthatnak közoktatási és művelődési egyesületeket, amelyek
finanszírozása önkéntes alapon történik. Szerbiában a civil szervezetek alapítását és
működésétaCivilszervezetekrőlszólótörvény(Zakonoudruženjima2009;2011)(továbbiakbanTörvény)szabályozza.
ATörvényértelmébenacivilszervezetönkéntes,nemkormányzati,nonprofitszervezet,amelyfizikaivagyjogiszemélyekönkéntesszerveződésénalapul,közösilletveáltalánoscélokésérdekekmegvalósításacéljából,amelycéloknincsenekazalkotmány,illetve
valamely törvény által tiltva. A civil szervezet nyilvántartásba vételének napján jogi személyistátustszerez.Működésenyilvános,alapításaszólhathatározottvagyhatározatlan
időre. Tevékenységét a törvénnyel, statútumával, egyéb általános aktusokkal és azon
szervezetszabályaivalösszhangbanvalósítjameg,amelyheztartozik.
Acivilszervezetalapításaazalapítóiokiratésastatútum,azazazalapszabályelfogadásávalvalósulmeg,továbbáamegbízottképviselőmegválasztásávalazalapítóigyűlés
alkalmával.Acivilszervezetlegmagasabbszerveaközgyűlés,amelyetaszervezettagjai
alkotnak.
A szabályozás kitér a civil szervezetek finanszírozására és támogatására. Eszerint a
működéséhez szükséges eszközöket a következő forrásokból biztosíthatja: tagsági díj,
önkéntes adomány, támogatás és ajándék (pénzbeli és természetbeli), pénzügyi szubvenciók, hagyaték, kamatok, bérbeadás, osztalék és egyéb törvényes módon, a Szerb
Köztársaság költségvetéséből, Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből, a helyi
önkormányzatokköltségvetéséből.
A közérdekű programok – mint a szociális védelem, hátrányos helyzetűek védelme,
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gyermekvédelem,idősszemélyeksegítése,egészségvédelem,emberiéskisebbségijogok
védelme, oktatás, kultúra, információ, környezetvédelem, fogyasztóvédelem, korrupció
elleni harc, humanitárius programok – finanszírozását vagy részfinanszírozását a Szerb
Köztársaságköltségvetésébőlbiztosítja.Akormány,illetveazilletékesminisztériumszerződést köt az adott program megvalósításáról a civil szervezettel, amelynek legalább
éventeegyalkalommalbekellszámolniaamunkájukrólésazeszközökfelhasználásáról
azeszközökfolyósítóinak.
Emellettvégezhetgazdaságitevékenységetisacivilszervezet,amitaGazdaságiNyilvántartásiÜgynökségnél(Agencijazaprivredneregistre)kellbejegyeztetni.

A vajdasági magyar civil szféra kihívásai – összefoglaló
egy empirikus kutatás tapasztalatairól3
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet megbízásából a Külhoni magyar ifjúságkutatás –
2014 projektkeretébenkészültegyátfogóösszegzésadélvidékiifjúságicivilszervezetekről(Ágyas2014;Gruber2014).Akutatásinterjúkratámaszkodott,melyekkülönbözőjellegű szervezetek vezetőivel készültek. A szélesebb látószögű megvilágítás érdekében
külön figyelmet szenteltek annak, hogy a civil szervezetek közül képviseltetve legyen
politikai, kulturális, oktatási, vallási és kimondottan civil társulás is, hiszen ezáltal pontosabb képet kaphatunk arról, hogy egy-egy szféra képviselője hogyan látja az éppen
aktuálishelyzetet.Aprojektazifjúságiszervezetekethelyezteaközéppontba,demivela
szervezetek besorolása e tekintetben sokszor nem egyértelmű, hiszen kevés olyanról
tudunk,melynektagságátkimondottana15–29évközöttikorosztályképezi(lásdnagycsaládosokegyesülete,cserkészek),ígyakapotteredményekalapjánáltalánoskövetkeztetéseketislevonhatunk.
Akutatásbabevontcivilszervezetekvezetőiavalóstársadalmiproblémákhelyiszintű
kezeléséttűztékkicélul.Ajelenleguralkodózavarostársadalmiésgazdaságikörnyezetben,atömegeselvándorlásközhangulatábanisigyekezneksikeresentevékenykedni.
A kutatásba bevont vajdasági magyar civil szervezetek a vezetői, képviselői véleményekalapjánműködésüksoránháromterületentalálkoznaknehézséggel:akadozófinanszírozás,aszervezetitagokésacélcsoportaktivitásánakstagnálása,valamintazutánpótláskérdése.
Mint ismeretes, a nonprofit szektor a működéséhez szükséges anyagi forrásokat
elsődlegesen pályázat útján tudja előteremteni – ritkán fordul elő a tagdíj vagy egyéb
szponzorálás.Aszervezetekvezetőivel,képviselőivelkészítettinterjúksoránszintekivétel
nélkülkomolynehézségkéntjelentmegafolyamatosműködéshezszükségesanyagiforrás előteremtése. Ebből kifolyólag a vezetők a többi segítővel együtt, akik szintén szívügyüknek tartják szervezetük fennmaradását, önkéntes alapon dolgoznak. A gyakorlatban azt láthatjuk, hogy a szervezetek működésük költségeit általában egy-egy projekthezkapcsolódóantudjáklefedni,viszontebbenazesetekbencsakafinanszírozásrészlegesfolytonosságárólbeszélhetünk.
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,,A mi szervezetünknek nincs alkalmazottja. Nincs arra anyagi keretünk. Évente egykétpályázatot,hamegírunk,abbólkörülbelülaprogramjainkat,haletudjukfedni,hogy
mindenkinullábajöjjönki.Amunkánkönkéntes.”(vallásiszervezet)
Abizonytalanpénzügyiforrásokbólkövetkezikazis,hogyfőállásúalkalmazottbiztosításáraszintenincslehetőségük,amipedigszorosanösszefüggaszervezetműködésénekstagnálásával,vagyisazzal,hogyegyrekevésbétudnakpiacképesprogramokatnyújtani célközönségüknek. A szervezetek vezetői ugyanakkor hangsúlyozzák az állandó
munkatársak fontosságát, kimondottan a pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációk és
egyébterhekmiatt.Azelmondásokszerinttöbbidőttudnánakfordítaniapályázatírás
kreatívabb részére, az új forráshelyek felderítésére és a kapcsolatok építésére, ami által
mégsikeresebbeklehetnének.
,,Igen,nagyonnagyszükségétérezzükannakegyrészt,hogy[…]mivelegyesületünk
szerteágazó tevékenységet folytat, és a szervezői munka […] nagyon sok időt elvesz,
másrésztpedigapályázatok,azanyagijavakmegszerzéseborzasztósokidőtkíván.Egyre bonyolultabb pályázatok jönnek, egyre nehezebb az elszámolás, és egyre nehezebb
ezeknekazigényeknekelegettenni,ésbizony,hogynagyon-nagyonjólenneegyfőállásúalkalmazott.” (kulturálisszervezet)
Azinterjúalanyokfolyamatosannövekvőpályázatikonkurenciárólésazelérhetőforrások csökkenéséről számolnak be. Ugyanakkor egyöntetűen kijelentették, hogy bár
lehetnetöbbapályázatokonelnyertpénz,összességébenmégispozitívnakvélikazilyen
jellegű tevékenységüket, és 70:30 százalékra becsülik a megnyert pályázatok arányát a
sikertelenekkel szemben. A vajdasági magyar civil szervezetek megcéloznak szerbiai
pályázatiforrásokatis:helyiönkormányzatoknálésaVajdaságAutonómTartománykormányánaktitkárságainál,mégisazanyaországipályázatilehetőségeketemelikki,minta
legjelentősebbtámogatásiformákat.PályáznakpéldáulaNemzetiEgyüttműködésiAlapnál,aNemzetiKulturálisAlapnál,aNemzetiésSzociálpolitikaiIntézetnél,azEmberiErőforrásokMinisztériumánál,vagyaBalassiIntézetMártonÁronSzakkollégiumánál.Nemzetközi programok ritkán valósulnak meg, a kiterjedtebb kapcsolati hálóval rendelkező
szervezetek–jellemzőenkárpát-medencei(magyar)szintű–számoltakbeuniósforrásszervezésrevalótörekvésekről.Deegyretöbbszervezetpróbálnyitnieurópaiuniósforrásokfelé,ezzelegyreinkábbkiépülnek,erősödnekaténylegeskapcsolatihálók.
„Remélem,megtalálomaztazutódot,akinekátadhatomaszervezetet,ésőtovább
viszi azt, amit mi elkezdtünk. Az érdekérvényesítésben a vajdasági magyar közéletben
márfontosabblesz,mintamilyenmost,éseurópaiuniósprojektekenfognakdolgozni.”
(civilkötődésűszervezet)
Szükségesisakapcsolatitőkekiaknázása,ugyanisalegtöbbvajdaságicivilszervezet
életébengondaszilárdanyagiháttér,ezértelengedhetetlenolyankapcsolatokkiépítése,
amelyek segíthetik őket abban, hogy sikeresen valósíthassanak meg határon átnyúló
programokat. Önerő hiányában sok szervezet nem is gondolkodik nagyobb volumenű
projektekben, pedig ötletek lennének. Sőt, sok esetben a szervezetek vezetői arról
beszéltek,hogyregionálisszinten,vagyakárszerbiaiszintenisbővítenikelleneakapcsolathálóikat,anagyobbcélokeléréseérdekében.
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„Biztos vagyok benne, hogy nagy lökést tudna az is adni, hogyha nem csak egy
Szabadkaszintű,hanem,tegyükfel,egySzerbiaszintűegyüttműködéslenneaszervezetek között. És így segítenének az államnak igazából” (hallgatói-oktatási kötődésű
szervezet).
A hullámzóaktivitás kétterületenissújtjaanonprofitszektort:aszűkebbszervezeti
tagok,valamintamozgósítandócélcsoportesetében.Aképviselők,vezetőkazúgynevezett aktívtagoklendületénekhiányát abbanlátják,hogynekikáltalábannemelsődleges
tevékenységükaszervezetvezetés.Aszervezetekvezetőségitagjaiéselsőszámúvezetői
ugyancsak önkéntesek, szabadidejükben látják el a vállalt feladataikat – rendszeresen
nem tudnak időt szakítani rá – emiatt sokszor a stagnálás stádiumába kerül(het) a
szervezet.
,,Általában az egyesületek életében […] van egy kezdeti lendület, egy fejlődés, egy
meghatározotteredményesség,ésutánaalegtöbbegyesületnélkrízishelyzetekvannak,
megbekövetkezik[…]egyvisszaesés.” (civilkötődésűszervezet)
Jellemzően–kisésközepesméretűszervezetnél–legfeljebb20fősaktívtagságról
számoltakbe,deegyesrendezvényekszervezésesoránezaszámakárhatvanraisnövekedhet.Aszövetségeknél300-400vagyakár500személyistevékenykedikahelyiszervezetekkereteinbelül.Agyakorlatbanviszont,acivilszervezetekösszetételéttúlnyomó
résztapasszívtagságképezi.
Az, hogy a civil szervezetek általában nem rendelkeznek állandó alkalmazottakkal,
hosszútávonmárnemcsakahatékonyműködéstvonjakétségbe,hanemegyáltalána
mindennapitevékenységetisellehetetleníti.
„[…] néha oda jutunk, hogy megírjunk egy pályázatot vagy nem, mert ha éppen
nekema[saját]munkámasürgős,vagynemérekrá,akkor[egyszerűen]elmarad.”(vallásiszervezet)
Kisebb gondként említették interjúalanyaink az infrastrukturális hiányosságokat –
működéshezszükségesalapvetőeszközökésirodákhiányát–,amelyekelmondásukszerintnemakadályozzákműködésüket.
Nemegyediproblémakéntjelenikmeganonprofitszektorban,hogymeglehetősen
nehézmozgósítaniaközösséget.AmegkérdezettvezetőkszerintaVajdaságbankollektívproblémakéntjelenikmegafiatalésatöbbigenerációpasszivitása,érdektelensége,
amely az egyes programok keresettségében is megnyilvánul. A kötetlen szórakozási
lehetőségekinkábbvonzzákafiatalokat,mintazegyébhagyományápoló,kulturálisrendezvények. Ez a demotiváltság több interjúalany szerint is a szocializációra vezethető
vissza.Sajnosmáragyerekekreisrányomódnilátszikaszülőket,családokatsújtóproblémáksora:mintamunkanélküliség,pénztelenség,kiábrándultság,depresszió,sikertelenség,kisebbségilét.
„Azazigazság,hogynemcsakafiatalok,hanemagyerekekenislecsapódikatársadalommindenrákfenéje.Tehátőkaztmagukbanhozzák,hordozzák.Éntanítokgyerekeket, felsősöket, és ott pontosan látszódik egyébként, hogy milyen családból érkezik,
milyenaháttere,mittud,milyen…agyerekekenésafiatalokonislecsapódikaszüleiknekazelkeseredéseéskiúttalanságérzése.Ezellenőkáltalábanúgyküzdenek,úgyrea-
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gálnak rá, hogy valójában elsősorban bulikba [járnak], nem veszik komolyan az életet,
mertnemakarjákeztakeserűlétállapotot– ezazénszemélyesolvasatom,amitesetleg
aszüleiknéllátnak.” (civilkötődésűszervezet)
A szülők sikertelensége és nehézkes boldogulása, az interjúalanyok szerint, önbizalomhiányt is eredményez a fiatalokban. „Az itteni térségnek biztos, hogy ez egy nagy
problémája,hogymárkiskorábanazthalljaagyerek,hogynemérdemesdolgozni,mert
hiábaelvetettemabúzát,ésnemfizetikmeg,nemérdemestanulni,merthiábaadiploma, hogyha [nincs munkahely később]. A gyerek állandóan ezt hallja, hogy nem
érdemes,nemérdemes,ésezivódikbelekiskorától…őisesetlegbefejezvalamit,utána
elmegy külföldre, és majd valami lesz. Így nem lehet hozzáállni.” (egyházi kötődésű
szervezet)
Afiatalokközéletipasszivitásábantöbbenisanyitottság,amobilitásésanyelvtudás
hiányátvélikfelfedezni.
„Hátvanegyilyenfélelemistalánbennükígymegmutatnimagukat,mármintolyan
értelemben,hogyőkképesekarra,hogyelmenjenekegyYouthinActionképzésre,ahol
angolulkellbeszélni,holottnemisolyanszintenmegyazangolbeszéd,ahogyelképzelik. Igazából úgy érzem, hogy az önbizalomhiány az, ami nagyon durva és nagyon sok
mindenrekihat.”(hallgatói-oktatásikötődésűszervezet)
Annak ellenére, hogy sok esetben a vártnál kisebb tömeget tudnak mozgósítani, a
vajdaságimagyarcivilszervezetekvezetőimégisúgyérzik,aprogramok,akcióktartalmi
szempontból elérik a hatásukat. Azokat, akiknek közvetlen kötődése (szülők, család,
barátokútján)vanazadottszervezethezkönnyebbmegszólítani,desokanúgyérzik,az
újabb generációkat egyre nehezebb (lesz) bevonni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
azok a fiatalokat, akiket sikerül mozgósítani, szívesen vesznek részt önkéntes munkákban, szervezési vagy akár szociális feladatok ellátásában. Az interjúk alapján arra következtethetünk,hogyennekokaatársadalmihasznosság,aszemélyessikerélményigénye.
Harmadikkulcsfontosságúnehézségaszervezetekéletébenazutánpótláskinevelése.
Az interjúk során többen is kihangsúlyozták, hogy a működés fenntarthatósága miatti
aggodalomtartjamégőketjelenlegipozíciójukban,mertúgylátják,nehéz(lesz)megtalálniazokatazáldozatosfiatalokat,akikátvennékastafétabotot.
„[…]mindenszemély,akiegyidőutánelhagyjaaszervezetet,helyébenehéztalálni
utánpótlást […] egyrészt valószínűleg azért, mert kevesebb is a fiatal, másrészt pedig,
gondolom, vannak egzisztenciális gondok, és akkor persze normális, hogy az önkéntes
tevékenység,megaktivizmusszenvedezmiatt.Legnagyobbkihívásnakaszervezetutánpótlásának a biztosítását tekintem. Én gondolom, hogy addig, míg ezeket a rendezvényeketmegtudjukvalósítani,addigittleszaktívtagság.Csakhogyhaegyidőutánnem
tudunkaktívtagokatbehozni,akkormeglehet,hogyfokozatosanfognakmegszűnnia
rendezvények,ésakkorlehetegyidőutánmagaaszervezet[ismegszűnik].”(civilkötődésűszervezet)
„Haoptimistaszeretnéklenni,akkor[…]egyrésztszeretnémátadniafiatalabbaknak
úgy,hogytovábbraislegalábbaztatevékenységikörtmegtartsák,amiteddig,hanemis
tudnakbővülni.Azmárnekemegymegnyugvásésegysikerlenne.”(vallásiszervezet)
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Határozott belső elhatározás szükséges, hogy valaki a szabadidejét nem kímélve,
önkéntesalaponvállaljaegynonprofitszervezetvezetőipozícióját,tudván,hogyelenyésző társadalmi és anyagi megbecsülés jár érte. A jelenlegi vezetők inkább hivatásként,
életformakénttekintenekerreaposztra.
„Acivil[ifjúságimunkát]tettemelőtérbe,énazértvagyoktízéveennekadiákszervezetnekatagja,[mert]azifjúságiszférábabelenevelkedtem,ebbenőttemfel,mondanám,
hogysajátgyerekemnektekintem.”(hallgatói-oktatásikötődésűszervezet)

mezőgazdaság és a civil szféra a vajdaságban
Szerbia,ésezenbelülaVajdaság,jelentősmezőgazdaságitérség.ASzerbKöztársaság
területén2012-bena2 487 886háztartásközül628552háztartáscsaládimezőgazdasági
gazdaságkénttevékenykedetta631 552regisztráltagrárgazdaságközül.Összesenmintegy hárommillió hektár földterületen gazdálkodtak. Az átlagos földterület 5,4 hektár.
Az agrárgazdaságokatműködtetőkátlagoséletkora59év.
AVajdaságterületén2012-bena696 157családközül146 269családmintbejegyzett
agrár gazdaság tevékenykedett, azaz legalább egy fő a családból mezőgazdasági tevékenységetfolytatott(RepubličkiZavodzaStatistiku2013a).
Ezaztjelenti,hogyavajdaságicsaládok21százalékaérintettamezőgazdaságitermelésben.Mivelazországterületénnemlétezikamezőgazdaságikamaravagyaterméktanácsokrendszere,aztgondolhatnánk,hogyapolitikaiérdekérvényesítésérdekébenerős
civilösszefogásalakultki.
A vidéki térségek fejlődése és a fejlesztések eredményessége nagymértékben függ
attól, hogy milyen a helyi társadalom együttműködési készsége; milyen a társadalmi
kohézió, az egyének és a közösségek közötti összetartó erő; mennyire aktív a helyi
népesség;léteznek-eműködőközösségek;azegyén,aközösségakar-etenniatelepülés,akistérségtársadalmi-gazdaságifejlődéséért,vagyhogyvan-eegyáltalánigényafejlettebbéletminőségiránt(Kis–Kocsis-Nagy2010).
Amennyiben azonban a mezőgazdaságban tevékenykedő civil szférát kívánjuk vizsgálni,megállapíthatjuk,ahogyanaztVasaLászló(2013)ismegállapította,hogyjelentősaz
információhiány a vidéken működő mezőgazdasági, illetve vidékfejlesztési (terület- vagy
térségfejlesztési)civilszervezetekről.
AVajdaságbanazérdekképviseletetisellátólegfontosabbmezőgazdaságicivilösszefogás a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége zentai székhellyel, valamint MagyarkanizsaközségAgrárUniója.
„AVajdaságiAgráregyesületekSzövetsége2006-banalakultmegazzalacéllal,hogy
összefogjaésegységesenképviseljeaVajdaságterületénlétrejöttmagyaragráregyesületeket,ésazokérdekeitakülönbözőfórumokon.
A Szövetség a Vajdaságban hét községet átfogó úgynevezett falugazdász hálózatot
építettkia2008.évtőlkezdve.Akapcsolattartó,információátadóésérdekvédelmiszerepkörönbelülafalugazdászhálózatközségiirodáibanafalugazdászokfelvállaltákagaz-
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daságokbejegyzésijogszabályokkalkapcsolatosügyintézését,tájékoztatását,tanácsadását, az agráriumot érintő pályázati, eszközbeszerzési, terményértékesítési lehetőségek
figyelésétésazazokrólvalóidőbenitájékoztatástéstanácsadást,aszövetségheztartozó
községiagráregyesületekszervezésiésegyébügyeinekintézésétstb.Kezdetben10településennyíltfalugazdásziroda,aholamagyartermelőknek(soktelepülésennembeszélikazállamnyelvét),információtéssegítségetnyújtottakahelyifalugazdászok.
A Szövetségnek 46 tagszervezete van az egész Vajdaság területén, közel 5000
magyartermelőtartozikezekhezagazdaszervezetekhezésígyaSzövetséghez.Aszervezetközpontiirodájakoordináljaatagszervezetekmunkáját.NégyirodáttudottaszervezetújraindítaniPalicson,Zentán,MagyarkanizsánésTopolyánegyrövidebbidőtartamra.Aterepenlevőhelyiirodákönállóanműködnekahelyiviszonyoktólésadottságoktól
függően, azzal az alapvető céllal, hogy segítsenek a községi egyesületek működésében
is.”(http: //www.vgazda.com /)
,,Magyarkanizsa község Agrár Unióját 2009 őszén alakította 11 mezőgazdasági civil
szervezet.Megalakulásánakcélja,hogyegységesenképviseljeMagyarkanizsamezőgazdaságánakérdekeit.”(http: //www.agrarunio.rs/)
Sajnos az érdekképviseletet ellátni kívánó szervezetek egyelőre nem tudnak erélyes
érdekérvényesítéssel élni a szakpolitika irányába. A minőségi kormányzati kapcsolat
hiányát jól tükrözi az a tény, hogy a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium
honlapjánnemtalálhatóegyetlenarravonatkozóutalássem,hogyléteznekmezőgazdasággal foglalkozó civil szervezetek, és azokkal létrejött állandó szakmai kapcsolat vagy
párbeszéd.

Az információs társadalom és a civil szféra a vajdaságban
AcélirányosinformatikaifejlesztésekSzerbiábanésaVajdaságbanamilosevicsirendszervégnapjairanyúlnakvissza,amikor1999-benmegalakultTopolyánazelsőTeleházés
aJugoszlávTeleházSzövetség.Aszervezetelnöke,akezdeményezésmozgatójaVerbászi
Andráslett.ATeleházSzövetségésmagaateleházmozgalomaz1994-benmegalakult
ésazótaissikeresenműködőmagyarországipéldamintájárajöttlétre.
Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID), a DemNet és a
MagyarTeleházSzövetségjavaslatára,2000-ben692ezerdollárostámogatástbiztosított
Szerbiában a teleházak létesítésére. Ez volt az első olyan program, amely egy sikeres
magyarországipéldakülföldielterjesztésétcéloztameg.Aprogramkeretében66Teleház
és 32 Telekunyhó jött létre. A támogatás nagyobb részéből 66 teleház informatikai és
telekommunikációs, valamint irodatechnikai felszerelését sikerült megvásárolni, de az új
teleházak 9 hónapos működési költségét is fedezni tudták belőle. A megmaradt közel
250ezerdollárelsősorbanaleendőteleházvezetőkképzésére,amonitoringésmentorszolgálatműködtetésére,aSzerbiaiTeleházSzövetségmegerősítésére,valamintaprojekt
lebonyolításánakfedezetéreszolgált(Fazekas2014).
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A9hónapostámogatásicikluslejártautánaTeleházakegyrészeanyagiproblémákkal szembesült, de megpróbálták kihasználni a korlátozott pályázati forrásokat, mindemellettazECDL(EuropeanComputerDrivingLicence–EurópaiSzámítógép-használói
Jogosítvány)ésEBCL(EuropeanBusinessCompetenceLicense–EgységesEurópaiGazdasági Oklevél) képzések szervezéséből sikerült még bevételhez jutniuk, amellett, hogy
megfizettettékaszámítógép- ésinternethasználatot.Ahálózatakésőbbiekbenaközösségi programok és az adott településen élők életminőségének javítását tűzte ki célul.
Szerbiában ezek a fejlesztések a demokratikus változásokkal párhuzamosan mentek
végbe.
A következő jelentős fejlesztés a magyarországi Informatika és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett Szülőföldön az információs társadalomban, eMagyar-pontok
címűpályázatavolt,amelybenszerbiairészrőlpartnerkéntjelentmegaMagyarNemzeti
Tanács. Ebben a projektben, a 2006-os év közepéig, 33 eMagyar pont létesült, amely
elsősorbanakisebbtelepülésekésaszórványbanélővajdaságimagyarságinternet-hozzáférését hivatott biztosítani. Emellett a tájékoztatás és a magyar–magyar gazdasági
együttműködésishangsúlyosanszerepeltaprogramban.
A következő időszakban, az internet és a hálózati lehetőségek jelentős térhódításának következtében, ezen intézmények jelentősége csökkent, ezzel egy időben pedig a
magyarországi minisztériumok átszervezésének és a politikai helyzet megváltozásának
következtében az anyaország támogatáspolitikája is. Célirányos informatikai támogatások már nincsenek, a Bethlen Gábor Alap azonban a Magyar Kultúráért és Oktatásért
elnevezésűközpontiésregionálispályázatánszámosolyanpályázatotbíráltelpozitívan,
mellyelinformatikaiképzéseketvagyeszközfejlesztésttámogatott.AzilyenjellegűtevékenységtámogatásábanaVajdaságiAutonómTartománykülönbözőtitkárságaiisrészt
vesznek. A legutóbbi célirányos pályázatot a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és
NemiEgyenjogúságiTitkársághirdettemeg2015-benakülönbözőoktatásiformákinformációstársadalmonbelülinépszerűsítésére.
AVajdaságbanaze-Régióazegyetlenolyanszervezet,melykizárólaginformatikaijellegűtevékenységgelfoglalkozik.
Az e-Régió (szerbül: e-Htubqf, angolul: e-Region) civil szervezet 2009. december
12-énalakultmegSzabadkán,határozatlanidőre,elnökepedigNámesztovszkiZsoltlett.
A szervezet célja az informatikai írástudás, valamint a specifikus IKT kompetenciák
fejlesztése.TevékenységekiterjedazegészKárpát-medencére.
AszervezettársszervezőkéntjelentősszerepetjátszottazECDLtanfolyamokszervezésében (2009 és 2011 között). A képzés az Európai Unió által támogatott, egységes
európai számítógép-használói bizonyítvány megszerzésére irányul, amely nem elsősorbanazinformatikai,hanemafelhasználóiismereteket,azinformatikaiírástudásmeglétét
hivatott igazolni (http: //njszt.hu /ecdl /rolunk). Az ECDL képzés 2009 és 2011 között
örvendett nagy népszerűségnek. A civil szervezet szervezésében 21 helyszínen 268
személyfejeztebeazECDLStartmodult,ebből33-anazECDLCoreelismervénytismegszerezték.
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Aze-RégióazÚjvidékiEgyetemMagyarTannyelvűTanítóképzőKarávalközösenszervezi meg az akkreditált pedagógus-továbbképzést és különböző szakmai előadásokat,
amelybentevékenyenrésztveszaszervezettagságais.Ezek:
•Web 2.0-ás eszközök lehetőségei az oktatásban, mint a Google Drive dokumentumok, MOODLE, Prezi prezentációk, WordPress honlapok. A 12 órás képzést a
2014/2015-ös iskolaévben akkreditálták először, melynek sikerességét jól mutatja,
hogyazeddigiháromalkalomsorán113magyaranyanyelvűpedagógusvégezteel.
•Gyakorló pedagógusok képzése az interaktív tábla használatára. E képzés a
2009/2010-es iskolaévtől akkreditált pedagógus-továbbképzés formájában kerül
megszervezésre.Atovábbképzéskétnaposés12órábóláll.Eddig12alkalommalszerveztékmeg,amit247pedagógusvégzettelsikeresen,95-enszerbnyelven.
AzIKTazoktatásban konferenciátaze-RégiótagságaszerveziésazÚjvidékiEgyetem
MagyarTannyelvűTanítóképzőKaránkerülmegszervezésre.Arendezvényegyedülállóés
hiánypótló,mivelegyesítiatudományoskutatással,fejlesztésekkelfoglalkozószakembereketaközoktatásbantevékenykedőkkel,amiegynagyoninteraktív,tartalmaskommunikációteredményez.Akonferenciahivatalosnyelveamagyar,aszerbésazangol,ezértaz
egészrégióbóllátogatjákakülönbözőszakemberek.Arendezvényteddigkétalkalommal szervezték meg, és az itt elhangzott előadásokból készült kötetben 2014-ben 36
szerző24tanulmánya,2015-benpedig81szerző56munkájajelenhetettmeg.
Atevékenységükméghatékonyabbkiterjesztéséhezazonlineoktatásiformátválasztották, konkrétan a MOOC szervezésű kurzusokat. A Massive open online course
(MOOC)(magyarul:tömegesnyíltonlinekurzusok)azonlinetanításéstanuláslegújabb
vívmányai (Liyanagunawardena et al. 2013). Ezek az egyetemi kurzusok nyilvánosak és
elérhetőekazegészvilágszámára.Nincsenekelőfeltételeik,ésáltalábantérítésmentesek
(Fini 2009; Adams et al. 2013; Stewart 2013; Allen–Seaman 2014). Ezek a rendszerek a
rugalmastanulástbárholésbármikor,valamintarendszerbetörténőváltozatosfeladatok
integrálását teszik lehetővé. Minden egyes kurzus felépítése különböző. A tananyag a
szükségletek és az oktatók döntésének függvényében alakul (Soffer–Cohen 2014).
A 2015-ösévsoránaszervezettagsága2projektkereténbelül3MOOC-otdolgozottki
ésvalósítottmeg(Tudatosésbiztonságosinternethasználat1.,APHP-programozásalapjaiésTudatosésbiztonságosinternethasználat2.).Aháromkurzusraösszesen362tanulójelentkezett,ésamellett,hogyjelentősmennyiségűmagyarnyelvűoktatóanyagotsikerült elkészíteni, megvizsgálták az online tanulás jellegzetességeit, mely során számos,
sikerességetmeghatározófaktortsikerültfeltárni.
Acivilszervezettagságaelsősorbanpedagógusokbóláll,akiknagyrészeinformatikai
jellegűtárgyakatoktataköz- vagyfelsőoktatásban,illetveolyanpedagógus,akiotthonosan mozog ezeken a területeken. Ahogy a célokból és a feladatokból is látszik, a tevékenységétazoktatásésatudománykettőssége,valamintalentrőlszerveződőműhelyjelleg határozza meg. Ebben az esetben, az erdélyi tapasztalat és a szerző felosztása
megegyezik a vajdasági példával: ,,Attól függően, hogy milyen társadalmi körülmények
közöttjönlétreatudás,beszélhetünkmagyartudományról,erdélyimagyartudományról
éserdélyimagyarciviltudományról.Civilabbanazértelemben,hogynemazállamáltal
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(fentről)kialakítottintézményikeretekben,hanemközösségiszándékotkövetve,közösségialapon(lentről)szerveződőműhelyekbenjönlétreismeretéstudás.” (Bodó2014:7)
A szervezet tevékenységének nagy részét magyar nyelven valósítja meg, ezért a
működéséhez és a programok megvalósításához szükséges anyagi források jelentős
részeazanyaországbólérkezik.Aze-Régiókülönbözőprogramjainakhelyszínéta2.ábra
mutatjabe.Aköröknagyságaarányosarésztvevőkszámával.
2.ábra.Aze-Régiókülönbözőprogramjainakhelyszíne

Forrás: GoogleMaps,MAPCITEExcelAdd-Inn.

összefoglalás/megállapítások
Atanulmányelsődlegescéljaavajdaságimagyarcivilszféraismertetése,azelméleti
alapok,ajogiháttérésazáltalánosáttekintésentúl,konkrétpéldákon,vagyisamezőgazdasággalésazinformációstársadalommalkialakítottkapcsolatokonkeresztül.
Következtetésként megállapíthatjuk, hogy a vizsgált egyesületek a legtöbb esetben
kislétszámútagsággalrendelkeznek,teháteközegetfőkéntkisésközepesméretűszer-
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vezetek alkotják. A tagságra a középkorúak felülreprezentáltsága jellemző, és állandó
problémakénttalálkozhatunkazutánpótláshiányával.Atevékenységikörlegtöbbesetben összefügg a szervezet vezetőjének képességeivel és hozzáállásával, ami a főállású
alkalmazott hiányával magyarázható. Működésük zökkenőmentessége szinte kizárólag
azönkéntestagságönfeláldozómunkájánakköszönhető.Avajdaságimagyarcivilszektorlegjellemzőbbproblémájaafolytonosság,akörnyezetiváltozásokhozvalóalkalmazkodásésafenntarthatósághiánya.Afinanszírozásinehézségek,aszervezetitagokésa
célcsoportpasszivitásaellenérefőcélkitűzésükegyaktívön- ésközösségszervezőbázis
kiépítése.
„Nekünkazlennealényeg,aszervezetnek,hogyfelépüljön,hogyezekafiatalok,akik
bennvannakaszervezetben,azaktívtagok,avezetéssel,mentorálással,önmagukatfejlesszékegyolyanszintre,hogyközösségszervezőktudjanaklenni.Évekótaismerjükezta
problémát,éspróbáljukmegoldani.Olyanközösségszervezőkrevanszükség,akikmikor
akármitisbefejeznek,éshazamennekasajátkörnyezetükbe,otteztatudástésképességeket tovább tudják adni és mozgatni. Úgy gondolom, hogy a fiatalokat közvetlenül
csakadiákszervezetnemfogjatudnikatalizálni.”(hallgatói-oktatásikötődésűszervezet)
A vajdasági magyar lakosság nagy része mezőgazdasággal foglalkozik, civil összefogásazonbanapolitikaiérdekérvényesítésbiztosításáramégnemalakultki.BáraVajdasági Agráregyesületek Szövetsége és Magyarkanizsa Község Agrár Uniója ilyen szempontbólhiánypótlótevékenységetvégez,működésüketazinformációésakormányzati
kapcsolatokhiányahátráltatja.
Azinformatikaifejlesztésekszélesebbkörűelterjedéséreazországbanzajlódemokratikus változásokkal párhuzamosan nyílt lehetőség. E tevékenység az Amerikai Egyesült
Államok pénzügyi és Magyarország által nyújtott tapasztalati segítséggel valósulhatott
meg.Atanulmányegykonkrétinformatikaijellegűcivilszervezetmunkájábaisbepillantást nyújt, amely a fent említett alapokra épül, tevékenységével ugyanakkor túlmutat a
helyi célokon. Online kurzusainak köszönhetően, melyek helytől és időtől függetlenül
követhetőek,nemzetközilegisfontosszerepettöltbe.
Ezek lennének a legfontosabb szempontok és megállapítások, melyek segítségével
átfogóképetadhatunkavajdaságimagyarcivilszféráról,ésannakműködéséről.Természetesenaképcsakakkorteljes,haavizsgálattöbbaspektusbóliskörüljárjaaszemléltetni kívánt témát, így erre törekedve állítottuk szembe egymással a nehézségeket az
elérteredményekkel,éspróbáltukahangsúlytaszervezetekproblémáihelyettinkábba
jövőképre helyezni. Mert bár minden egyesület helyzete küzdelmes, vezetőit mégis a
pozitívszemléletmódjellemzi,amiafennmaradástekintetébenelegedhetetlen.

irodalom
Allen,Elaine–Seaman,Jeff(2014):Gradechange:TrackingonlineeducationintheUnitedStates. BabsonSurveyResearchGroupandQuahogResearchGroup,LLC.
ÁgyasRéka(2014):Délvidékifiatalokkihívásaiifjúságikötődésűszervezetekképviselőjénekszemszögéből. Kézirat
BodóBarna(2014):Erdélyimagyarciviltudomány.CivilSzemle, XI.,(3.),7–26.

94

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

CIvIl SzEmlE ■ 2016/1.

világ-nézEt
FábriIstván(2005):Akisebbségimagyarközösségekkulturálisintézményrendszere.MagyarTudomány, 2.200–215.
FazekasRóbet(2014): AbácskossuthfalviteleházaszerbiaiTeleházmozgalomban.TeleházakaKárpát-medencében.
Szeged:AlapítványaKözösségiHálózatokért.
Fini,Antonio(2009):Thetechnologicaldimensionofamassiveopenonlinecourse:ThecaseoftheCCK08course
tools.InternationalReviewofResearchinOpenandDistanceLearning,10.,(5.),74–96.
GruberEnikő(2014):Célkeresztbenadélvidékiifjúságiszervezetek.Kézirat
Liyanagunawardena,Tharindu–Adams,Andrew–Williams,Shirley(2013):MOOCs:Asystematicstudyofthepublished
literature2008–2012.InternationalReviewofResearchinOpenandDistanceLearning,14.,(3.),202–227.
KisKrisztián–Kocsis-NagyZsolt(2010):Civilaktivitáséstársadalmirészvétel–AHódmezővásárhelyikistérségnonprofitszektoránakvizsgálatamegyei,regionálisésországoskitekintéssel.TerületiStatisztika,(5.),530–550.
Milivojević, Zdenka (2006): Civilno društvo Srbije, Potisnuto tokom 1990-ih – U potrazi za legitimitetom, prepoznatljivomulogomIpriznatimuticajemtokom2000-ih,Beograd.
RepubličkiZavodzaStatistiku(2013a):Popispoljoprivrede,2012.Beograd:PoljoprivredauRepubliciSrbiji.
RepubličkiZavodzaStatistiku(2013b):StatističkigodišnjakSrbije, 2013.Beograd.
RepubličkiZavodzaStatistiku(2014):StatističkigodišnjakSrbije,2014.Beograd.
RepubličkiZavodzaStatistiku(2015):StatističkigodišnjakSrbije,2015. Beograd.
Soffer,Tal–Cohen,Anat(2014):ImplementationofTelAvivUniversityMOOCsinAcademicCurriculum:APilotStudy.
TheInternationalReviewofResearchinOpenandDistanceLearning,16.,80–97.
Stewart, Bonnie (2013): Massiveness + openness = New literacies of participation? MERLOT Journal of Online
LearningandTeaching,9.,(2.),228–238.
UstavRepublikeSrbije(2006):SlužbeniGlasnikRS,br.98 /2006.
VasaLászló(2013):Civilszervezetekrendszere,szerepeamagyaragráriumban.CivilSzemle,X.,(2.),25–37.
VMCS –MagyarNemzetiTanács(2012):VajdaságiMagyarCivilStratégia2012–2018.Szabadka.
Zakonoudruženjima(2009):SlužbeniGlasnikRS,br.51 /2009.Beograd.
Zakonoudruženjima(2011):SlužbeniGlasnikRS,br.99/2011.Beograd.
Internetes hivatkozások
http: //www.agrarunio.rs /
http: //www.emagyar.net /
http: //www.idkm.org /tanulmanyok /TANULMANY_FV_02_NY.pdf
http: //www.mnt.org.rs /55-Civil-Konzultativ-Testulet
http: //www.njszt.hu /ecdl /rolunk
http: //www.paragraf.rs/propisi /zakon_o_udruzenjima.html
http: //www.puma.vojvodina.gov.rs /dokumenti /Madjari /Jogszabalyok /torveny_az_egyesuletekrol.pdf
http: //www.vgazda.com /

jegyzetek
1Kb.800euró.
2 Kb.4000euró.
3 Ágyas 2014; Gruber 2014: a kvalitatív kutatás alapját félig strukturált interjúk adták, amelyek 2014 tavaszán
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és/vagyaktívtagjaiacélcsoporttagjainakvalljákmagukat,és /vagy2.amelyeknemfeltétlenülrendelkeznekfiatalvezetőiréteggel,detevékenységeiketafiatalokérdekébenfejtikki.
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n
n
n
nnn „A jól működő hatalommegosztás helyreállítása, de még a népszavazán sok gyakorisága sem oldja meg a demokratikus deficitet, a részvétel
n hiányát, hiszen a választás után hazaküldött emberek az új rendszert sem
n fogják a magukénak érezni. Ez a modell már többször befuccsolt, bár
n kétségtelenül sokkal nehezebb az embereket visszahívni a politika teljes
n világába és a részvételi demokrácia új, befogadó intézményrendszerét
n kialakítani. A közvetlen demokrácia maga sem elég, mivel a demokrácia
n ’elemi iskolája’ az eseményeken és a tüntetéseken keresztül a tartós társan dalmi mozgalmak intézményesüléséhez, egyesületi szektorához kell, hogy
n vezessen. A valódi részvételi demokráciához ugyanis nemcsak a makroden mokrácia szintjeit kell kiteljesíteni, hanem a közép- és mikrodemokrácia
n horizontális szintjeit ki kell nyitni minden irányban, hogy az emberek minn den intézményes szinten elfoglalhassák a köztereket.”
(Ágh Attila)
n
nnn „Magyarországon évtizedek óta egyre sürgetőbb az igény arra, hogy a
n leghátrányosabb helyzetű csoportok problémáit kezeljük. Ez azonban
n elképzeléseink szerint csakis átfogó és szektorokon átívelő megoldások
n alkalmazásával érhető el. A civil szervezetek szerepe ebben a munkában
n kiemelkedő, hiszen a hátrányos, kirekesztett társadalmi csoportok érdekén ben eredményesen lépnek fel programjaikkal, megoldási javaslataikkal.
n Hatékonyságuk a civil működés sajátosságaiban rejlik, általában nem közn ponti formában, hanem helyi szinten szerveződnek, és standard megoldán sok alkalmazása helyett valós igényekre reagálnak. A civil munkának és
n sajátosságoknak a szerepe különösképpen jelentős az oktató-nevelő tevén kenység területén, amely a hátrányos helyzet mérséklésének, kezelésének
n kiemelt terepe.”
(Gerencsér Balázs–Oprics Judit–Tanító Zsófia–Vagyas Fanni)
n
nnn „Szerbia európai uniós irányultsága többek közt azt eredményezte,
n hogy az utóbbi években a szerbiai kisebbségi létben a civil szervezetek
n jelentősége felértékelődött, mivel az alapításukhoz mindössze három szen mély elegendő … A bejegyzés folyamata néhány héten belül megtörténik
n és az ilyen alulról építkező kezdeményezések különböző rendezvények és
n programok megszervezését teszik lehetővé. Jelentőségük abban is megnyiln vánul, hogy lehetőséget és jogi alapot nyújtanak a különböző tartományi,
n köztársasági, anyaországi és uniós forrásokra történő pályázásra. …
A vajdasági magyar civil szektor legjellemzőbb problémája a folytonosn
n ság, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodás és a fenntarthatóság
n hiánya. A finanszírozási nehézségek, a szervezeti tagok és a célcsoport
n passzivitása ellenére fő célkitűzésük egy aktív ön- és közösségszervező
n bázis kiépítése.”
(Ágyas Réka–Gruber Enikő–Kovács Sárkány Hajnalka–
n
Námesztovszki Zsolt–Szügyi Éva)
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