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CIVIL ÜZLETI ISKOLA – ÓBUDA 

ÜZLETI SZEMLÉLETŰ KÉPZÉSSOROZAT A CIVIL-VÁLLALATI-ÖNKORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRŐL 
 

Szeretne szervezete vállalatokkal együttműködni, csak nem tudja hogyan induljon el? 
Szívesen ismerné meg vállalatok szempontrendszereit civil partnerségekkel kapcsolatban? 
Hiányzik az vállalati kapcsolatrendszer ahhoz, hogy elinduljon az üzleti partnerségek 
kialakításának útján? Mindezekre nyújt választ a most induló Civil Üzleti Iskola, mely a 3. 
kerületben működő civil szervezetek számára díjmentesen elérhető. 
 
Új szemléletű, a civil-vállalati partnerségek előmozdítását támogató üzleti szemléletű 
képzési sorozatot indít Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, melynek célja a kerület 
fenntarthatóságát is támogató civil-vállalati kapcsolatok előmozdítása. A képzés során nem 
csak abba nyújtunk betekintést, hogy milyen kapcsolódási lehetőségek rejlenek a vállalati 
szektorban, hanem cégek részvétele mellet aktív kapcsolatok kialakítására is lesz 
lehetősége a résztvevőknek. 
A hat alkalmas profilképzés során a civil szervezetek a vállalatokkal, intézményekkel való 
együttműködési lehetőségekbe kapnak gyakorlati betekintést és segítséget ahhoz, hogy 
saját üzleti portfóliójukat is kialakíthassák, amely hozzájárulhat a civil szektor működésének 
fenntartásához új típusú finanszírozási lehetőségek bemutatásával. 
 
A Civil Üzleti Iskola különböző alkalmai a helyi vállalatoknál, valamint Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatánál és intézményrendszereinél valósul meg, bevonva őket is a képzés 
szakmai feladataiba, előadásaiba. A résztvevő civil szervezetek feladata, hogy a képzés 
időszaka alatt kidolgozzanak egy olyan szolgáltatást, mely 

- vagy helyi, óbudai problémára ad választ/annak megoldásával kapcsolatos 
- és/vagy segítséget jelent a programba bevont vállalatok számára feladataik 

megoldásában. 
A képzés végére a programban résztvevő civil szervezetek egy „onepagerben” mutatják be és 
készítenek leírást a kidolgozott szolgáltatásukról, melyekből összeáll egy óbuda-
békásmegyeri portfólió. A portfóliót eljuttatjuk a kerületi és a programba bevont 
vállalatokhoz és intézmények illetékes vezetőihez. 
Az összeállt portfólióból a Civil Üzleti Iskola megvalósításába bevont vállalatok, intézmények 
és az önkormányzat illetékes vezetői kiválasztják azt a legjobb 5-10 projektet, melyek 
személyes projektbemutatási lehetőséget is kapnak a vállalatok, intézmények képviselői 
előtt egy esemény keretében. 
 
Mindezek alapján a képzés három fő összetevőből áll: 
1. Elméleti alapok elsajátítása a szolgáltató civil szervezeti modell megvalósításához. 
2. Gyakorlati feladat: egy saját civil szolgáltatás kidolgozása, mely helyi, óbudai társadalmi 
vagy környezeti problémára reagál és/vagy vállalati problémára ad választ. 
3.  Arra ösztönözzük a képzésben is részt vett/bevont vállalatokat, intézményeket, hogy a 
kidolgozott szolgáltatásokat maguk is vegyék igénybe, valósítsák meg. 
 
Kiket várunk a Civil Üzleti Iskolába? 

 Olyan helyi kötődésű civil szervezeti szakembereket és vezetőket, akik tudják, hogy 
civil szervezeti céljaik eléréséhez szükség van vállalati, intézményi partnereségekre; 



 akik szívesen gondolkodnának vállalati vagy önkormányzati partnerségekben, de nem 
tudják hogyan kezdjék el; 

 akik szívesen alakítanának ki olyan üzleti projektet, mely vállalati problémára keresi a 
választ; 

 akik szeretnének helyi vagy helyben is működő, telephellyel rendelkező vállalati CSR-
szakemberekkel, HR- és kommunikációs vezetőkkel megismerkedni, találkozni; 

 és azokat, akik tudják vállalni, hogy a képzéssorozat minimum 5 állomásán részt 
tudnak venni. 

 

A Civil Üzleti Iskola képzési alkalmai: 
2022. július 14. – Civil szervezetek üzleti működésének alapjai, civil-vállalati-
önkormányzati együttműködések helye és szerepe 
2022. augusztus 25. – Az önkormányzat szerepe a kerület fenntarthatóságnak 
megteremtésében, a civil-vállalati-intézményi kapcsolódásokban 
2022. szeptember 15 – Civil-vállalati-önkormányzati kapcsolatok sokrétűsége 
2022. október 6. – Üzleti terv készítésének és szolgáltatás kialakításának alapjai 
2022. október 27. – Kommunikáció, projektmenedzsment 
2022. november 10. – Értékesítés, tárgyalástechnika 

 
A képzések minden alkalommal 9-13 óra között kerülnek megvalósításra. 
 
A Civil Üzleti Iskola induló létszáma: max. 50 fő (egy szervezettől max.2 fő jelentkezhet) 
A képzés hossza: 6 képzési nap (+csoportos mentorációs alkalmak) 
Jelentkezési határidő: 2022. június 30. (első alkalom: július 14.) 
Jelentkezés: ezen ŰRLAP kitöltésével (A jelentkezések rögzítése érkezési sorrendben 
történik. Az első 50 fő számára tudunk helyet biztosítani a Civil Üzleti Iskolában! 
Jelentkezés feltétele: a képzésen részt vehet minden olyan nonprofit szervezet, akik 
hivatalosan székhelyüket/telephelyüket tekintve a 3. kerületben bejegyzett szervezetként 
szerepelnek és/vagy a tevékenységüket bizonyíthatóan a 3. kerületben (is) végzik. 
Részvételi díj: a képzés a résztvevők számára díjmentes, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának szervezésében valósul meg. 
További információ: munkanapokon 9-16 óra között telefonon a +36 70 370 76 03 
telefonszámon vagy e-mailen az info@civilimpact.hu. 
 
A képzés szakmai együttműködő partnere a civil-vállalati-önkormányzati 
együttműködések és partnerségek piacvezető szervezete a Civil Impact Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
 
 
A Civil Üzleti Iskola moduljainak részletes bemutatása 
 
1. Civil szervezetek üzleti működésének alapjai, civil-vállalati-önkormányzati 

együttműködések helye és szerepe 

 Civil Akadémia képzés menete és céljai 

 Civil-vállalati-önkormányzati együttműködés fontossága, létjogosultsága, formái 

 Civil szervezetek sajátosságai, szervezetfelmérés külső-belső technikái 

 

https://forms.gle/XH1QmQtTMaQNpKNS7
mailto:info@civilimpact.hu


Időpont: 2022. július 14. 
 
2. Az önkormányzat szerepe a kerület fenntarthatóságnak megteremtésében, a civil-
vállalati-intézményi kapcsolódásokban 

 Óbuda-Békásmegyer Fenntarthatósági Stratégiájának megismerése, kapcsolódási 
pontok civil és vállalati szemmel. 

 Worldcafé módszertan használatával a kerületben elérendő fenntarthatósági 
célok mentén a civil-vállalati kapcsolódási pontok megtalálása. 

 Lehetséges beavatkozási területek beazonosítása. 
Időpont: 2022. augusztus 25. 

 
3. Civil-vállalati-önkormányzati kapcsolatok sokrétűsége – a szolgáltatás kialakításának 
alapvetései 

 A civil-vállalati együttműködések sokszínűsége 
 Kapcsolódási pontok kialakításának módszerei 
 A szolgáltatás kialakításának alapvetései, követelményei 
 Jó gyakorlatok bemutatása vállalati partnerek bevonásával 

 
Időpont: 2022. szeptember 15. 
 

4. Üzleti terv készítésének és szolgáltatás kialakításának alapjai 

 Üzleti terv készítésének fejezetei és lépései 

 Gazdasági és pénzügyi tervezés alapjai - éves pénzügyi terv készítése és 
nyomonkövetése 

 
Időpont: 2022. október 6. 

 
5. Kommunikáció, projektmenedzsment 

 A projektmenedzsment főbb feladatai 
 Mérföldkövek, értékelés szerepe 
 Ügyfélkezelés sajátosságai, a megfelelő kommunikációs utak megtalálása az 

ügyfélkezelésben 

 A kommunikáció főbb feladatai, céljai, eszköztára a vállalati együttműködésekben 
 
 Időpont: 2022. október 27. 
 
6. Értékesítés és tárgyalástechnika 

 A szolgáltatás-értékesítés főbb ismérvei 
 Tárgyalástechnikai alapismeretek, elevator pitch 
  „Onepager” összeállítása 

  
Időpont: 2022. november 10. 

 
A programmal kapcsolatos esetleges változás/változtatás jogát fenntartjuk. 


