
ASE VSC – VISE közös javaslat az önkéntes munka és az aktív VISE tagság elismerésére 2020-tól 

Az ASE VSC vezetése és a VISE Elnöksége elfogadásra terjeszti elő, mindkét szervezetben az önkéntes 
munkavégzéssel kapcsolatos módosítást, melynek javasolt hatályba lépési időpontja 2020. 01. 01. 

Az önkéntes munkavégzés és annak anyagi megváltási lehetőségének rendszerét, a teljes tagságra 
vonatkozóan 2020-tól alkalmazni kívánja az ASE VSC és a VISE is. 

Jelenleg a tagság 15-18% -a végez jelentős önkéntes tevékenységet( a VISE tagság 30%-a), mely egyik 
elengedhetetlen tartó pillére, a szervezetek működésének. 

A további sikeres működésünk érdekében és a további fejlődés alapjainak kiszélesítése végett, az 
önkéntes munkavégzés és annak pénzben való megváltását, a VISÉ-ben végzett munka elismerésének 
közös rendszerét javasoljuk bevezetni. 

A tagság számára a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

1. Aktív VISE tag és befizeti az éves tagdíjat. Ez alapján az ASE VSC vezetése igazolja és elismeri az 
éves önkéntes munkavégzését. A VISE tagság díja: Az alapszabály szerint, 5000Ft/év.Ez nem helyes, 
csak a valóban elvégzett munkát kell igazolni. Így azonban a VISE tagok továbbra is „többet” 
teljesítenek, hiszen befizeti a tagdíjat és még önkéntes munkát is kérünk. Így még inkább nem tesszük 
vonzóvá a VISE tagságot. Emeljük a mi díjunkat 6000 Ft-ra és így nagyából pariban vagyunk. A 
pályázatok miatt fontos, hogy ne csökkenjen a létszámunk, ne „üresedjen ki” a VISE. 

2. Az az ASE VSC tag, aki nem lát lehetőséget, hogy az év során aktív munkával segítse a klub 
működését, az egy nyilatkozat kitöltése után az év elején megváltja a munkát 8000Ft/év díj 
megfizetésével. Ezzel, hozzájárul a klub bér jellegű éves költségeihez, kifizetéseihez. Ennek a VSC 
alapszabályában szerepelnie kell, mintahogy annak is, hogy milyen szankciók lesznek azzal szemben 
aki nem dolgozik és nem is fizet. 

3. Aki az év elején olyan nyilatkozatot ad le, hogy a vezetőség által meghirdetett időpontban és 
létszámot érintő munkában rész fog venni, de ezt nem tudja teljesíteni akár saját hibájából, akár 
azért mert későn jelenkezik és a meghirdetett létszámkeret már betelt, az a szezon végi nyilvántartás 
értékelésekor köteles befizetni az önkéntes munkavégzés megváltását az év végéig. A létszámot nem 
korlátozhatjuk, munkát kell találni mindenkinek, mert előállhat olyan eset (a jelentkezési időpont 
figyelembe vételével), hogy egy rendezvényt, abban nem jártas emberrel kell megvalósítani. Egyet 
értek azzal, hogy a létszámot nem korlátozhatjuk, hiszen így mi magunk gátoljuk a lehetőséget. 
Inkább év elején kellene elgondolkozni a vezetőségnek, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján 
mikor, milyen munkát szeretnénk elvégeztetni és ehhez időpontokat megjelölni. Így tervezhető a 
jelentkezés a tagságnak. 

A VISE-nek is elég problémája van az önkéntes munkával, nem sokan aktívak. 

A tag, az éves ASE VSC tagdíjának befizetésekor, illetve a VISE tagdíj befizetésekor nyilatkozik, hogy 
melyik opciót választja. A VISE alapszabályba be kell tenni az önkéntes munka megváltásának 
lehetőségét (korábban kettő év/3x8 órát terveztünk, ha jól emlékszem, (szankció: tagdíjemelés a 
duplájára a következő kettő évben), vagy előzetes önkéntes munka megváltás). Ebben az esetben 
különbséget kellene tenni VISE és VSC munka között szerintem 


