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A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE 
AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE 

A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 
 

A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-
kulturális élet fontos alkotó elemei, tevékenységük, szerep-vállalásuk révén nagymértékben 
hozzájárulnak a társadalmi problémák hatékony kezeléséhez, a közösségi szükségletek 
kielégítéséhez. Ezek a szervezetek gyakorlatilag az élet minden területén jelen vannak, 
meghatározó szerepet játszanak a modern demokráciák fontos elemének, a pluralizmusnak a 
kifejeződésében, megfelelőkeretet és lehetőséget biztosítanak az embereknek az 
önszerveződésre, arra, hogy közös érdekek, értékek mentén, meghatározott célok elérése, 
hasonló problémák kezelése, embertársaik megsegítése végett létrehozzák saját egyesületeiket, 
klubjaikat, kifejezzék igényeiket, érvényesítsék érdekeiket.  

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányában, valamint az Alkotmányban deklarált, alapvető emberi szabadságjogként 
definiált egyesülési jog nemcsak a felnőtt embereket, hanem a fiatalkorúakat is megilleti. Az 
egyesülési jogról (szabadságról) szóló 1989. évi II. törvény kimondja, hogy az egyesületek, 
illetve egyéb társadalmi szervezetek (klubok, körök, társaságok stb.) alapításában, ilyen 
szervezetek munkájában, tevékenységében kiskorúak is részt vehetnek, sőt életkori sajátosságaik 
nak megfelelően különböző tisztségeket is betölthetnek. A civil szervezetekben való tagsági vagy 
önkéntes munkával való részvételnek számos pozitív hozadéka és hatása van az egyénre nézve, 
de a társadalom egészét tekintve is. E szervezetek fontos szocializációs ágensek is mind fiatal, 
mind felnőttkorban, hiszen olyan viselkedésmódok elsajátítására, illetve gyakorlására adnak 
lehetőséget, amelyek feltétlenül szükségesek egy öntudatos polgárokkal bíró, aktív részvételen 
alapuló demokrácia megteremtéséhez és működéshez. 
 
A civil társadalomra irányuló egyre nagyobb figyelem közepette az említett változások a civil 
(nonprofit) szervezetek száma, valamint szerepe, jelentősége jelentős mértékű növekedését 
eredményezték. 
 
A civil szervezetek szerepe és jelentősége 
A társadalmi önszerveződések fontos társadalmi, társadalomlélektani, 
politikai(társadalompolitikai), gazdasági funkciókkal bírnak mind az egyének, kisebb 
közösségek, mind a társadalom egésze számára, tevékenységük, szerepvállalásuk révén 
hozzájárulnak a társadalom „egészségesebb” működéséhez. 
 

Házi feladat: Ha te inditanal egy civil szervezetet mi lenne a neve es mit celozna meg? Elkuldeni 
facebook on jovo szerdaig. 

Koszonom! 

 


