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CIVIL SZERVEZETEKNEK

A kisebbségi jogok fontos elemét jelenti a közügyek-
ben való hatékony részvétel joga, a kisebbségi vé-
lemények, értékek és érdekek megjelenítése. A ki-
sebbségi önkormányzatok s a kisebbségi civil szer-
vezetek Magyarországon komoly jogosítványokkal 
rendelkeznek, amelyek révén részt vehetnek az 
országos és helyi szintű döntések meghozatalában. 
A kuratóriumokban vagy a tanácsadó testületekben 
való állandó vagy tartós képviselet melle"  ugyan-
akkor a szervezet gyakran kerülhet olyan helyzetbe, 
hogy esetenként képviselőjét egy-egy konferenciára, 
kongresszusra, kerekasztal-beszélgetésre, vitaülésre 
vagy valamilyen másik szervezet gyűlésére kell de-
legálnia. A küldö"  szereplése felelősséggel és köte-
leze" ségekkel jár. Ezt tükrözi az idegen nyelvekben 
használatos delegátus szó, amely megbízo" at, feljo-
gosíto" at, meghatalmazo" at jelent. 

A küldö"  szerepe sokrétű. Elsődleges feladata a 
szervezet álláspontjának kifejtése és képviselete. 
Részvételének célja lehet a döntés-előkészítés vagy 
a döntéshozatal befolyásolása. Küldö" el képviseltet-
heti magát a szervezet akkor is, ha valamilyen ügy 
fele"  a közösségi ellenőrzést más szervezetekkel 
megosztja. 

Megfontolandó szempont, hogy – a körülmé-
nyektől függően – egy-egy szervezet gyűlésére való 
küldö" -delegálás és jelenlét a politikai támogatás ki-
nyilvánításának is tekinthető. 

A küldött szerepe

A küldö!  ne felejtse el, hogy nem magánszemélyként van 
jelen a rendezvényen! Ne a saját véleményét és nézeteit 
adja elő, hanem az általa képviselt szervezetét!  Tartsa 
szem elő! , hogy minden kĳ elentése hivatalos állásfogla-
lásnak számít, viselkedésén keresztül ugyanis nemcsak 
személyéről alkotnak véleményt, hanem az őt delegáló 
szervezetről is.

A küldö"  felhasználhatja ezeket az alkalmakat 
szervezete megismertetésére, népszerűsítésére. Vi-
het magával szóróanyagokat és hírleveleket, ter-
jesztheti őket, s más szervezetekről maga is gyűjthet 
minél több ilyen anyagot. Feladatának része, hogy 
visszaérkezése után a lehető leggyorsabban jelentést 
tegyen az őt delegáló vezetőnek vagy vezetőségnek.

Amikor a küldö"  felkészül a szerepére, megfogal-
mazza mondandóját és összeállítja hozzászólását, 
gondoljon arra, hogy a vitában kedvezőtlen, kritikai 
élű kérdéseket is kaphat! Amennyiben előre tudja, 
hogy érvelésében valahol valami sántít egy kicsit, 
legyen felkészülve álláspontja megvédésére. Ha vi-

szont nem intéznek hozzá kritizáló kérdéseket vagy 
bíráló megjegyzéseket, ne dolgozzon önmaga ellen, 
és ne hozakodjon elő az el nem hangzo"  érvek meg-
cáfolásával! Tudatosítsa magában jó előre, hogy mi 
az, amit feltétlenül el akar mondani, és mi az, amiről 
semmiképpen nem akar beszélni! Ha számokat idéz 
szavai alátámasztására, mindig tegyen összehason-
lításokat, a számok ugyanis önmagukban, összeve-
tés nélkül nem sokat mondanak!

Előfordulhat, hogy a küldö" ől a rendezvényen 
jelenlévő média interjút kér. Erre is fel kell készül-
nie. A megkereséskor, felkéréskor tudakolja meg, 
ki lesz a riporter, miről akar hallani, kik a további 
megkérdeze" ek, és milyen hosszú beszélgetésre kell 
számítania! A küldö"  válaszai legyenek rövidek és 
közérthetőek!

A küldött kiválasztása

A kiválasztás során a feladat határozza meg a sze-
mélyt. Ne az legyen a cél, hogy valakit előtérbe tol-
junk, és mindenáron tetszetős feladatot akarjunk 
adni neki. Ne a személyre akarjuk szabni a feladatot, 
hanem a feladat alapján keressük ki a legalkalma-
sabb személyt.
A delegálás előkészítésében, a felkészítésben a küldő 
szervezetnek van nagy szerepe. Előzetesen tisztázni 
kell, hogy milyen álláspont képviselete szükséges, 
fel kell készíteni a küldö" et ennek ismertetésére, de 
arra is, hogy ado"  esetben miként szavazzon. Termé-
szetesen nem lehet mindent előre látni. Éppen ezért 
nagyon sok múlik az előzetes megbeszéléseken, az 
álláspont, a célok és érdekek világos megértetésén és 
persze a küldö"  intelligenciáján.

A küldö"  legyen hiteles, meggyőző személyiség. 
A vezető ismerje jól a küldö"  képességeit és érdeklő-
dési körét. Kiválasztásánál azt is vegye fi gyelembe, 
kik a konferencia résztvevői, azaz melyek a célkö-
zönség jellemzői. Ne feledjük, hogy a hallgatóság 
meggyőzésének eszköze nem csupán a szavak tar-
talma, hanem az is, hogy mennyire tűnik őszintének 
a beszélő, mennyire hisz ő maga abban, amit mond! 
(Ha a személyt hitelesnek tartjuk, akkor közönsége 
feltételezi a szavahihetőségét, elfogulatlanságát és 
szakértelmét is.) 

A küldö"  legyen szervezetünk tagja, azaz legyen 
köteles beszámolni részvételéről a vezetőségnek és 
a tagságnak. Mindenki elő"  legyen világos, hogy a 
küldö"  visszahívható! Különféle alkalmaknál, ha 
a körülmények lehetővé teszik, válasszunk más és 
más embereket! Részben azért, hogy biztosítsuk a 
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minél szélesebb reprezentativitást, részben azért, 
hogy fi atal, újabb tagok is tapasztalatokat szerezhes-
senek. Amikor a küldö"  érezheti, hogy szervezete 
megbecsüli őt, az fokozza a motiváltságát, és segíti 
sajátos képességeinek kibontakoztatásában. 

Abban az esetben, ha a küldö"  még nem eléggé 
tapasztalt, küldjünk kétfős delegátust, vagy jelöljünk 
ki a küldö"  mellé egy megfi gyelőt is! A küldö" eket 
szükség esetén tanácsadók is kísérhetik, hogy az 
állásfoglaláshoz, vagy ado"  esetben a szavazáshoz 
minden fontos tájékoztatást megkapjon. A tanács-
adók természetesen nem vehetnek részt a szavazás-
ban, szerepük pusztán szakmai jellegű. Rendszerint 
felszólalási joguk sincs, kivéve, ha a küldö" , akinek 
a kíséretében vannak, ezt így kívánja. 

Több személy delegálása egy rendezvényre – a 
többletmunka és a többletköltség ellenére – más te-
kintetben is hasznosnak bizonyulhat. Megmutatja a 
szervezet erejét, a küldö" ek számára megerősítést, 
támaszt jelent, valamint több információ szerzésére, 
több kapcsolat építésére ad lehetőséget. Amikor vi-
szont csak egyetlen küldö" et delegálhatunk, jó, ha 
kĳ elölünk egy tartalék személyt is, mert bármilyen 
váratlan esemény bekövetkezhet.

Mint látható, nem szükséges, hogy minden esemé-
nyen az elnök vagy a vezető képviselje a szervezetet. 
A feladatok megosztásával, a küldö"  megbízásával 
a vezető nemcsak saját terhelését csökkenti (sokan 
mindent csakis maguk akarnak elvégezni), hanem 
a felelősség átadásával a szervezetet is fejleszti, erő-

sebbé teszi. Az viszont a vezető felelőssége, hogy 
pontosan közölje az elvárásokat és a határokat.

A küldö"  delegálása gyakran amia"  marad el, 
mert a vezető vagy a" ól tart, hogy a küldö"  nem ké-
pes megfelelően képviselni a szervezetet, vagy ép-
pen ellenkezőleg, a" ól fél, hogy a küldö"  túlságosan 
jó szereplése saját vezetői helyzetét veszélyeztethe-
ti. A vezetőnek tudatosítania kell magában, hogy a 
küldö"  jó teljesítménye az egész szervezetre, s ezen 
belül személy szerint rá is kedvező fényt vet.

Komoly következményekkel járhat, ha a vezető 
képtelen arra, hogy a feladatokat átadja másoknak. 
Többnyire ő maga rokkan bele a munkába, hiszen 
úgy érzi, csak saját maga képes a helytállásra. Úgy 
véli, mindenhol személyesen kell jelen lennie, ez vi-
szont lehetetlen. A feladatmegosztás hiánya a szer-
vezet tagjainak azért is hátrányos, mert megfosztja 
őket a" ól, hogy kibontakoztassák, felhasználják sa-
ját képességeiket. 

A szervezet vezetőjének azt is mérlegelnie kell, 
hogy milyen esetekben nem célszerű átadnia a fel-
adatot, azaz mikor nem szabad a személyes rész-
vétel helye"  küldö" el képviseltetnie a szervezetet. 
Ne küldjünk küldö" et, ha a feladat vagy túlságosan 
kockázatos, vagy bizalmas, tehát olyan esetekben, 
amelyeknél a vezetői szint elengedhetetlen a képvi-
selethez! Hasonlóképpen ne küldö" el vegyünk részt 
az olyan eseményen, amelyen a feladat meghaladja a 
küldö"  szakértelmét és tapasztalatát.

Solymosi Judit összeállítása
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