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„Nem is gondolnánk, milyen sokan hajlandók ilyen önkéntes 

áldozatokra, ha tudják, hogy hasznos, amit csinálnak, ha 

meggyőződnek arról, hogy valóban jót tesznek, és ha a felsőbb 

hatóságok bátorítják őket, megkönnyítik a munkájukat. Még 

saját költségükre is sokan vállalják ilyen körülmények között, 

hogy embertársaik segítségére siessenek. Századunkban, 

amelyet önzéssel és hidegséggel szokás vádolni, nagyon is 

vonzza a nemes és együtt érző szíveket, a lovagias jellemeket az 

a lehetőség, hogy minden veszéllyel dacoljanak, mint a katonák, 

de más feladattal önként a békéért és a vigaszért.” 

 Jean Henry Dunant: Solferinói emlék (1862: 47) 

  



 

  



 

Az önkéntesség szerepe, tartalma és társadalmi megítélése 

folyamatosan változott az egyes történeti korokban, de talán sosem 

kapott még akkora figyelmet, mint napjainkban. Az önkéntes munka 

egyszerre szabadidő eltöltési és munkatapasztalat szerzési lehetőség, de 

ugyanúgy lehet munkanélküli ellátás vagy éppen az érettségi 

megszerzésének feltétele, hogy csak az elmúlt években megjelenő újabb 

formáit említsük a hazai gyakorlatnak.   

Az önkéntesség jellegéből fakad, hogy gyakran nem is azonosítjuk 

önkéntes munkaként feladatvállalásainkat: a szülői munkaközösségben 

végzett munka vagy éppen a helyi faluszépítésért létrejött közösség 

keretében megvalósított szemétszedést nem szoktuk deklaráltan az 

önkéntes munkavégzéshez sorolni, sokunk nem is munkavégzésként 

gondol az efféle vállalásokra, leginkább a szabadidő eltöltésének egyik 

alternatívájaként aposztrofáljuk az ilyen jellegű tevékenységeinket. 

Ma már, ahogyan a legtöbb tevékenység esetében is, az önkéntes munka 

köré is számos professzió szerveződött, a rendszerváltást követően 

Magyarországon is elindult az önkéntes munka intézményesülése, 

kiépültek az első önkéntes hálózatok, 2002-ben megalakult az Önkéntes 

Központ Alapítvány, amelynek célja, hogy összefogja a magyarországi 

önkéntesek és az őket fogadószervezetek munkáját, valamint elősegítse 

az önkéntesség kultúrájának terjesztését. Az első lépéseket követően, 

2009-ben az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával kezdődött el 

kiépülni hazánkban is egy, az egész országot lefedő hálózat, amelynek 

oszlopai a megyei önkéntes centrumok lettek, 2011-től pedig 

elindulhatott a kistérségi szinten működő önkéntes pont hálózat 

kialakítása, amelynek egyik állomásaként jöhetett létre 

Mezőkovácsházán a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete 

által működtetett Önkéntes Pont. Ezzel el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, 



 

pontosabban ahhoz a projekthez, amelynek keretében létrejöhetett ez a 

kiadvány, amelyet az olvasó most a kezében tart és amelynek célja, hogy 

felvillantson néhány momentumot arra vonatkozóan, hogy mi is az 

önkéntesség szerepe egy hátrányos helyzetű kistérségben, valamint 

bemutassa azt a folyamatot és tevékenységet, amely a mezőkovácsházai 

Önkéntes Pontban zajlott a megalapításától számított első egy évben. 

A kiadványunk elkészítésével egy olyan zárótanulmányt szerettünk 

volna létrehozni, amely nem csak a konkrét projekt eredményeit foglalja 

össze, hanem tágabb kontextusba helyezve a kérdést, átfogóan kívánja 

bemutatni az önkéntesség szerepét a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek közé sorolt Mezőkovácsházai Kistérségben. Ebből kifolyólag 

a projekt saját indikátorai mellett, empirikus adatfelvétel segítségével 

próbáltuk megválaszolni a tanulmány címében megfogalmazott kérdést, 

azaz: Mi is az önkéntesség szerepe egy hátrányos helyzetű kistérségben?  

A kiadvány három nagy fejezete alapvetően három különböző 

szempontú írást takar, amelynek célja, hogy több oldalról megismerjük 

az önkéntesség elméleti és gyakorlati keretrendszerét. A kiadvány első 

fejezetében az önkéntesség fogalomrendszerével, intézményesülésével, 

szerepével, a második részében az empirikus adatfelvétel 

eredményeivel, a harmadik fejezetben pedig a projekt eredményeivel és 

az ajánlásokkal foglalkozunk. 

 

 

 

 

 



 

 

Az önkéntesség társadalompolitikai fontosságát mi sem bizonyítja 

jobban, minthogy az ENSZ 2001-et az Önkéntesség Nemzetközi Évévé 

nyilvánította, rá tíz évre pedig az Európai Bizottság kezdeményezésére
1
 

2011-et az Önkéntesség Európai Évének kiáltották ki, amelynek 

eredményeképpen az egész Unióban kampányok, támogatott projektek, 

szakmai konferenciák szerveződtek az önkéntes tevékenység 

népszerűsítésére – így hazánkban, Magyarországon is. Mielőtt azonban 

megismerkednénk a napjainkban működő gyakorlatokkal, 

intézményekkel, fontos, hogy tisztázzuk, mit is értünk önkéntesség és 

önkéntes munka/önkéntes tevékenység alatt.  

Az első fejezetben tehát az önkéntesség fogalomrendszerével 

ismerkedhetünk meg, tisztázzuk az önkéntesség fogalmát, főbb 

kritériumait, a definíció hazai és nemzetközi szakirodalomban található 

különböző értelmezési kereteit. Bemutatásra kerülnek a formális és 

informális önkéntesség közötti fogalmi és tartalmi különbségek, 

valamint a hagyományos és új típusú önkéntesség bemutatásánál 

megismerkedhetünk a definíció történetiségével is. 

Ezt követően az önkéntesség szerepével, funkcióival és az önkéntesség 

hazai intézményesülésének leírásával találkozhatunk, amelyet az 

önkéntesség hazai jellemzőinek és társadalmi kohézióban betöltött 

szerepének elemzése követ.  

 

 

 

                                                           
1 Proposal for council decision on the European Year of Volunteering (2011) 
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc830_en.pdf 



 

 

Az önkéntesség definícióját számos hazai és nemzetközi szerző írta már 

körül, egységes, normatív megfogalmazással mégsem találkozunk. Az 

Európai Unió intézményei is attól függően határozták meg a fogalom 

jelentését, hogy milyen kontextusban foglalkoztak az önkéntességgel. 

Szinte minden önkéntességgel foglalkozó tanulmány megemlíti, hogy az 

önkéntesség fogalma nagyban függ egy adott társadalom politikai, 

kulturális, vallási hagyományaitól, valamint az adott történelmi 

helyzettől. Nem vitatkozva a megállapítással, mi mégis úgy gondoltuk, 

hogy akár történelmi perspektívában nézzük a kérdést, akár nem, az 

önkéntesség fogalma bizonyos mértékben mégis kötött. Ebből kifolyólag 

csak néhány elhagyhatatlan kritériumot határoztunk meg, ahelyett, hogy 

egy merev fogalomhasználathoz ragaszkodnánk. A legfontosabb 

feltételek, amelyeknek mindenképp teljesülniük kell ahhoz, hogy  

önkéntességről beszélhessünk: 

a) Önként, szabad akaratból végzett tevékenység, amely nem kötelező 

jellegű. Így bár a Bevezetőben említett iskolai közösségi szolgálat 

vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megszerzéséhez 

szükséges önkéntes munkát gyakran egy kalap alá veszik a 

hagyományos önkéntességgel, annak kötelező volta miatt mi nem 

tekintjük annak.
2
 

b) A közjó érdekében, mások számára végzett tevékenység, amelynek 

mérhető eredménye, produktuma van – legyen az akár egy 

szolgáltatás vagy termék. Fontos ugyanis, hogy az önkéntesség 

sosem magáért van, hanem valami érdekében, így feltételezhető, 

hogy mérhető a kimeneti oldal is.  

                                                           
2 A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megszerzése kapcsán végzett önkéntes 
munkával ezzel együtt foglalkozunk a tanulmány további részében, mivel jelentős 
befolyást gyakorolt az elmúlt időszakban az önkéntesek számára. 



 

c) Direkt anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett munka.
 3

 Fontos itt 

megemlíteni, hogy az önkéntesség ezen kritériuma a piaci jellegű, 

közvetlen módon nyújtott ellenszolgáltatás lehetőségét zárja ki és 

nem általában véve az ellenszolgáltatást. Azért fontos ezt kiemelni, 

mert főként a „modern” vagy „új” típusú önkéntességhez sorolt 

tevékenységek esetében mögöttes motivációként megjelenhet az 

ellenszolgáltatás igénye, még ha az nincs is arányban az elvégzett 

munka értékével, és jellemzően közvetett módon és időben később 

teljesül. Putnam (2000) tanulmányában külön kiemeli, hogy míg a 

hagyományos civil szervezetek tagsága folyamatosan csökken, 

addig azok a csoportok, amelyek direkt módon a társadalmi tőke 

szerzése érdekében jöttek létre, sokkal könnyebben szereznek 

tagságot.  

Az előző gondolatmenethez kapcsolódva, sokan negyedik feltételként 

szablyák a belső (értékorientált) és/vagy külső (de nem közvetlenül 

anyagi indíttatású) motiváció meglétét – ezt mi külön nem emeltük be 

szempontjaink sorába, mivel ennek vizsgálatára nem volt lehetőségünk. 

Ezzel együtt, ahogy azt a „c” pontban is elismerjük, lehet a formális 

elköteleződésnek alapja valamilyen a jövőben megszerezhető előny, 

amely az önkéntes munka végzésének következtében jelenik meg, azzal 

együtt jár, mégis fontos hangsúlyozni, hogy az elsődleges motivációnak 

az önkéntességnek kell lennie. 

Néhány európai és hazai adatfelvétel a reciprocitáson alapuló 

háztartáson kívül élőknek végzett tevékenységeket is idesorolják, illetve 

vannak, akik pedig a háztartási munkát és a gyerekfelügyeletet is az 

önkéntesség egyik lehetséges formájának tekintik. Mi ezeket a 

tevékenységeket kiemeltük az önkéntesség fogalomköréből, mivel bár 

                                                           
3 Egy fontos kiegészítése ennek a pontnak, hogy a jogszabályok adta lehetőségekkel élve 
akár pénzben is elismerhetjük, jutalmazhatjuk az önkéntes munkát, de ennek mértéke a 
potenciálisan elvégzett munkához képest alacsony. 



 

fizetetlen munkákról van szó, ezek céljában sem elsődlegesen, sem 

másodlagosan nem jelenik meg a közérdek, az alapvető motiváció a 

magánérdek teljesülése. 

Az önkéntesség formális és informális megkülönböztetése több 

szempontból is fontos kérdés a tanulmányunk szempontjából. Főként 

azért, mert a két fogalom által lefedett terület jelentősen más képet 

mutat: más tendenciák, más számadatok és másfajta tevékenységek 

merülnek fel a két fogalom használatakor.  

A legfontosabb különbség, hogy amíg a formális önkéntesség formális 

(azaz bejegyzett, jogszabály által elismert) szervezet keretein belül 

zajlik, addig az informális önkéntes tevékenység magában foglalja az 

önkéntes segítségnyújtás minden szervezeten kívüli formáját is, így ide 

sorolandók a pénzadományoktól kezdve a baráti, családi 

segítségnyújtásig minden háztartáson kívül nyújtott, ellenszolgáltatás és 

fizetség nélküli, mások számára biztosított segítség is.  

Mind Magyarországra, mind a többi uniós tagállamra jellemző, hogy az 

informális önkéntesek száma jóval magasabb a formális önkéntesekéhez 

képest, bár pontos adataink leginkább az utóbbi kategóriáról vannak
4

. A 

2012-ben megjelent Önkéntes Munka Magyarországon című KSH 

jelentés szerint – amelyet munkaerő-felmérés kiegészítő felvételeként 

készítettek – a felnőtt lakosság (15-74 éves korosztály) 28,4 %-a, 

mintegy 2 millió 153 ezer fő nyilatkozott úgy, hogy a felvételt megelőző 

12 hónapban végzett önkéntes munkát – valamilyen informális 

formában. Ehhez képest a formális önkéntesek száma ugyanebben az 

időszakban nem érte el az 500 ezer főt. Míg az informális önkéntesek 

                                                           
4 A formális önkéntesek számáról a „Nonprofit szervezetek Magyarországon” című KSH 
kiadvány ad pontos adatokat, az évente kötelezően kitöltendő KSH adatszolgáltatás 
eredményeinek összesítéséből. 



 

száma meghaladja az európai átlagot, addig a formális önkéntesek száma 

jelentősen elmarad a többi tagállam adataihoz képest. Ennek egyik oka 

lehet, hogy hazánkban az egymás segítése – legyen az barát vagy 

családtag – sokkal erősebben megjelenik Európa nyugati feléhez képest. 

Ezzel együtt a formális önkéntesek alacsony száma is magyarázatra 

szorul. Ahogy ezt a későbbiekben a demográfiai jellemzőknél is látni 

fogjuk, a formális önkéntesség hagyományosan a biztosabb 

egzisztenciával rendelkező emberek sajátja, a stabil háttér lehetőséget 

teremt arra, hogy a pénzkereset mellett más társadalmilag hasznos 

szerepvállalást is tegyenek az emberek. Másik oka lehet a formális 

önkéntesek alacsony számának a keresleti oldalon megjelenő hiány, azaz 

nincs, illetve területileg egyenletesen nincs annyi és olyan formális 

szervezet, amely önkéntes lehetőséget kínálna a potenciális 

jelentkezőknek, valamint a fogadószervezetek munkarendje gyakran 

nem teszi lehetővé azt a fajta rugalmas önkéntes foglalkoztatást, amelyet 

a jelentkezők jogosan elvárnának. Ezzel együtt – ahogy a későbbiekben 

látni fogjuk az önkéntesek demográfiai jellemzőinél –, a kisebb 

közösségekben, falvakban mind a formális, mind az informális 

önkéntesség fontos szerephez jut az állami ellátórendszer hiányainak 

kiküszöbölésében.  

A korábban megfogalmazott kritériumok mellett felmerül a kérdés: 

önkéntes munkáról vagy önkéntes tevékenységről beszélünk, amikor 

magát a cselekvést kívánjuk vizsgálni? Czike Klára – Kuti Éva 2006-os 

tanulmányukban megkülönböztetik a két fogalmat: 

„A korábbi szóhasználatban és így a kutatásokban is az önkéntes 

munka megnevezés terjedt el, amelyet mára az önkéntes 

tevékenyég kifejezéssel próbálunk felváltani. Ennek magyarázata, 

hogy arra a különbségre szeretnénk a figyelmet felhívni, hogy az 



 

önkéntesség nem tekinthető munkának a szó hagyományos 

értelmében, hiszen a munka olyan szerződéses tevékenység, 

amelyért mindenképpen fizetség jár.” (Czike-Kuti 2006: 24) 

A szerzőpáros értelmezésében a „munkát” a „bérmunkával” azonosítják, 

ami túlzottan leszűkíti az általánosan elfogadott definíciós kereteket, 

ezért mi nem tettünk különbséget a két fogalom használata között a 

kutatás során, mind a szakirodalom többsége, mind a köznyelv 

szinonimaként használja a két kifejezést. 

A hagyományos és új típusú önkéntesség megkülönböztetése alapvetően 

a fogalom történetiségéből adódik, de jelentős különbség van az 

önkéntesség mögött rejlő motivációs tényezők között is. A hagyományos 

önkéntesség alatt főként a karitatív szerepvállaláshoz kötött, egyházi 

indíttatású önkéntes munkát szokás sorolni, amelynek hátterében a 

hitbéli buzgóság és az altruizmus áll. Erre tipikus példa a segélyezés 

(ruhagyűjtés és osztás, ételosztás, stb.), amelyet leggyakrabban 

gyermekkel rendelkező középkorú vagy idősebb nők végeznek – ez tehát 

alapvetően a humanitárius szerepvállaláshoz kötődő, a szegények 

irányába megnyilvánuló szolidaritáson alapuló tevékenység.  

Az új típusú önkéntesség ehhez képest a polgárosodás során kialakult 

társadalmi jelenség. Az önkéntesség hátterében sokkal inkább a 

tapasztalatszerzés, a szaktudás elsajátítása, valamint a formális és 

informális tanulás igénye áll. Ez a típusú új vagy modern önkéntesség a 

korábbi, hagyományos gyakorlathoz képest sokkal professzionálisabb és 

egyéni érdekekhez is kapcsolódó tevékenységet jelent. A foglalkoztatási 

formák és az időstruktúra változása, az élethosszig tartó tanulás elvárása 

és a megnövekedett szabadidő egyaránt befolyásoló tényezői lettek 

annak, hogy az új típusú önkéntesség egyre nagyobb szerepet kapjon az 



 

egyes társadalmi problémák enyhítésében és egyre inkább elterjedjen 

hazánkban is. 

Önkéntesség típusa Hagyományos Új 

Korosztály 35 felett 26 alatt 

Nem Inkább nők Nem jellemző 

Iskolai végzettség 
Magasabb 

végzettségűek 
Nem jellemző 

Családi állapot Házasok 
Egyedülálló, 

hajadon, nőtlen 

Gyermekek száma Gyermekesek Gyermektelenek 

Fontos azonban elmondani, hogy az idézett szerzőpáros által új típusú 

önkéntességként leírt társadalmi jelenség főbb jellemzői alapján 

könnyen összemosható a nyugati államokban használatos 

gyakornokoskodás fogalmával, ami egyfajta átmeneti tevékenységet jelöl 

az iskolarendszerből a munkaerőpiac felé. Az új típusú önkéntesség 

azonban a gyakornoki munkánál több, a definíció és a tevékenység 

mögött meghúzódó motivációk központi eleme a társadalmi és egyéni 

hasznok maximalizálásának, valamint a társadalmi tőkék kiépítésének 

lehetősége, amely nem korlátozódik csupán egy-egy korosztályra és nem 

egyenlő az „intership” vagy szakmai gyakorlat fogalmával. 

  



 

 

Ahogyan azt Malgorzata Ochman írja 1997-es tanulmányában: az 

önkéntesség elterjedése és a nem-kormányzati szervezetek 

megalakulása a rendszerváltás időszakában jelentősen hozzájárult a 

demokrácia és piacgazdaság kiépüléséhez Kelet- és Közép Európában, 

így hazánkban is. Az önkéntesség szerepe ezzel együtt nem csak a 

demokratikus államberendezkedés kérdéskörében fogható meg, bár igaz, 

hogy az aktív állampolgárság, a demokratikus értékek elsajátítása, 

valamint a társadalmi felelősségvállalás erősítéséhez nagyban 

hozzájárulnak az önkéntes alapon szerveződő mozgalmak, formális és 

informális szervezetek. Nem csoda tehát, hogy az Európai Unió 

intézményei is alapvetően az aktív állampolgárság fogalomköréhez kötik 

az önkéntességet. Az említett politikai funkciók mellett természetesen 

számos haszna lehet az önkéntes szerepvállalásnak mind az egyén, mind 

a társadalom számára. De hogy miként is tett szert ekkora jelentőségre 

az önkéntesség, érdemes megvizsgálni a kérdést történelmi 

kontextusban.  

Bár napjainkban a jogszabályok által deklarált közérdekű önkéntes 

tevékenységgel azonosítjuk magát az önkéntességet, a hagyományos, 

alapvetően altruizmusra építő önkéntes munka már az államalapítás 

időszakában is jelen volt hazánkban. Évszázadokon keresztül a 

keresztény egyházakhoz kötődően kapott szerepet, később az állam által 

a helyi közösségekhez utalt feladatként jelent meg a helyi közösség 

tagjairól való gondoskodás, amelyben egyre nagyobb szerepet kapott az 

önkéntesség: a XIX. században sorra alakultak a különböző egyletek, 

amelyek alapmotivációja továbbra is az egyének altruizmusa volt. A 

második világháborút követően a szocialista érában az önkéntesség 

elvesztette szabadon választható jellegét, a politikai irányítással 

szervezett „társadalmi munka” eltörölte a korábbi önkéntes 

hagyományokat, a többnyire hozzájuk kötődő formális szervezetekkel 

együtt. Így érkezünk el a rendszerváltásig, ahol az 1989. évi II., az 



 

egyesülési jogról szóló törvény megalkotása kapcsán újból lehetőség 

nyílott, hogy pártokat, egyesületeket, alapítványokat hozzanak létre az 

állampolgárok önkéntes alapon. A kezdeti jelentős mértékű növekedés a 

kilencvenes évek végére mérséklődött, az önkéntesek azonban 

legnagyobb részt ezekhez a formális szervezetekhez kötődtek leginkább. 

Ahogy az 1. ábrából is kitűnik, az önkéntesek számának alakulása nem 

mutat egyértelmű trendet, amelynek egyik oka az lehet, hogy az 

önkéntesek gyakran egy-egy akcióhoz kötődően tevékenykednek és nem 

hosszútávra köteleződnek el egy-egy szervezet vagy ügy iránt. Másik ok 

lehet az adatgyűjtés, valamint az intézményi keretek, szabályzók 

folyamatos változása, nem beszélve a különböző önkéntesség 

népszerűsítését megcélzó kampányokról, amelyek mind-mind olyan 

tényezők, amelyek egyrészt befolyásolják az önkéntesség számát, 

másrészt megnehezítik az egyes adatok összehasonlítását, hiszen a 

formális és informális önkéntesség fogalmi keretrendszere nem minden 

adatszolgáltatónál különül el élesen, így keveredhetnek a definíciók is. 

Mivel mi alapvetően a formális szervezetekhez kötött önkéntes munkát 

vizsgáltuk, így a későbbiekben is erre a társadalmi csoportra teszünk 

megállapításokat. 
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Az önkéntesség szerepének bemutatásakor nem hagyhatunk ki egy 

másik fontos mutatószámot sem, amely az önkéntes munka értékét 

hivatott kifejezni. Ahogyan az Európai Unió, úgy Magyarország is méri 

azt az értéket, amelyet meghatározhatunk hozzáadott értékként, vagy 

más megközelítésből nézve a kérdést, becsült bérmegtakarításként is, 

attól függően, hogy milyen metodikát alkalmazunk. A KSH (2013): A 

nonprofit szektor legfontosabb jellemzői című kiadványa szerint 2012-

ben a szektorban tevékenykedő önkéntes segítők becsült száma közel 

504 ezer fő volt, az általuk teljesített 50 millió munkaóra több mint 24 

ezer főállású foglalkoztatott munkaidejének felelt meg. Munkájuk 

becsült értéke megközelítette az 54 milliárd forintot.
5
 

Mint láthattuk, az önkéntesség évszázadok óta hozzájárul a társadalmi 

felelősségvállalás, a társadalmi szolidaritás kiszélesedéséhez, a közjó 

szolgálata mellett azonban egyéb szerepkörrel is rendelkezik. Ahhoz, 

hogy megértsük az önkéntesség motivációit, ezeket a szerepeket és 

funkciókat is szükséges összegyűjteni. Ezt a kérdéskört a Fényes 

Hajnalka – Kiss Gabriella 2011-es tanulmánya alapján, annak 

keretrendszerét kibővítve határoztuk meg aszerint, hogy közérdekről 

vagy egyéni érdekekről beszélünk. Ahogyan azt a 2. táblázatban is látjuk, 

az önkéntesség a konkrét feladatvállaláson túl jelentős hatást gyakorol 

mind az egyénre, mind a társadalom egészére, amely nagyban 

meghatározza a hozzá kötődő motivációkat is. Fontos tisztázni, hogy 

ezek a funkciók és hasznok, amelyek összesítésre kerültek a táblázatban, 

nem fedik le azt a halmazt, amely a valóságban megjelenhet az önkéntes 

munkavégzés eredményeként, csupán a leggyakoribb elemeket 

tartalmazza gazdasági, politikai, pszichológiai (szociálpszichológiai), 

valamint közösségi szempontból.   

                                                           
5 Fontos elmondani, hogy az összeg számításának metodikája a KSH oldalán nem elérhető, így 

nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen módszertan alapján számították ki ezeket az 
értékeket. 



 

Bár korábban a fogalom meghatározásánál elválasztottuk az önkéntes 

munka fogalmát a „bérmunka” fogalomrendszerétől, a két eltérő 

dimenzió az önkéntesség gazdasági funkcióinak elemzésekor 

akaratlanul is előjön. Az önkéntes munka jelentős, pénzben kifejezhető 

értéket képvisel a gazdaságban: főként az állam által nem, vagy csak 

hiányosan ellátott szolgáltatási területeken pótolja azokat a hiányzó 

erőforrásokat, amely nélkül nem lennének biztosíthatóak akár az 

alapellátások sem – nem meglepő tehát, ha legtöbben a szociális, 

karitatív és egészségügyi területen végeznek formális önkéntes munkát. 

A közvetlenül kifejezhető értéke mellett a munkahelyi 

tapasztalatszerzés, a munkavállalással kapcsolatos szocializációs tér 

főként a fiatalok számára kiemelten fontos, de ugyanúgy fontos lehet az 

idősebb generáció vagy a munkanélküliek számára is az aktivitás és a 

munkavégző képességek, készségek megőrzése érdekében. Sajátos, de 

mind Péterfi Ferenc írásában (2002), mind a szakértői interjúk során 

felmerült gazdasági funkcióhoz köthető előny a takarékosság 

megjelenése, ami oly módon jelenik meg, hogy az önkéntes közösségbe 

járók megosztják egymással spórolási tippjeiket, gyakran pedig áru-

csere kapcsolatra is sor kerül, ezzel csökkentve kiadásaikat. Az egyéni 

hasznok mellett nem szabad megfeledkeznünk a társadalmi hatásokról 

sem: gazdasági értelemben az önkéntesség gyakran olyan problémákra 

kínál megoldást, amelyet az állam több intézményrendszer 

működtetésével sem tud biztosítani – ezeket nevezhetjük összefoglalóan 

munkaerő-piaci hasznoknak. 

A politikai funkciót már több ízben értelmeztük – a pártpolitikai 

aktivistákat nem ide véve –, a társadalmi nyilvánosság és a demokrácia 

gyakorlásának lehetősége elvitathatatlan érdeme az önkéntességnek. Az 

állampolgári részvétel mellett a közérdekűség bemutatásánál nem 

feledkezhetünk meg azokról a civil kezdeményezésekről, amelyek 

gyakran politikai jelleget ölthetnek – hogy csak a Védegyletre vagy a 

Helsinki Bizottságra gondoljunk –, és amelyek a demokratikus 



 

intézményrendszerek hiányosságait hivatottak orvosolni, sok esetben 

sikerrel. Ezek a kezdeményezések gyakran a közintézmények 

transzparenciájának elősegítői, de sokszor segítik a törvényhozás 

munkáját is a fejlett országokban. 

A szociálpszichológiai funkciónál talán a legszembetűnőbb érdek a 

közösséghez való tartozás, a közösségben való tevékenykedés, amely 

individualizálódott világunkban egyre nagyobb szerephez jut. Minden 

társadalmi csoport számára fontos a társas közeg megléte, de mégis 

talán az inaktívak nagy csoportjának jelenthet megoldást az önkéntes 

munka – főként az idős, egyedül élőknek. Az önkéntes munka segít a 

magányosság káros hatásainak csökkentésében, az aktivitás 

megőrzésében, a mentális állapot javításában, a társadalmi elégedettség 

növekedésében, főként fiatalok esetében pedig elősegítheti a társadalmi 

beilleszkedést és a szakmai orientáció kialakulását.  

Az önkéntesség közösségi funkciójának legnagyobb jelentősége talán 

abban fogható meg, hogy elősegíti a harmonikus együttélés lehetőségét. 

Teszi ezt azáltal, hogy növeli a társadalmi problémák iránti 

érzékenységet, fejleszti az empátiát, segíti kapcsolati és más társadalmi 

tőkék fejlődését. 

Az önkéntesség szerepét és funkcióit tekintve tehát sokrétű társadalmi 

jelenségről van szó, szem előtt tartva azt, hogy ezek az előnyök és 

hasznok nem feltétlenül jelentkeznek együtt egy egyén vagy közösség 

életében, mégis ott a lehetőség, hogy kihasználjuk ezeket az értékeket. 

 

 

 

 



 

 Egyéni érdek Közérdek 

Gazdasági 
funkció 

- munkahelyi 
tapasztalatszerzés 

- formális és informális 
tanulás lehetősége 

- munkavégző képesség 
megőrzése 

- társadalmi 
erőforrások hatékony 
mozgósítása, 
felhasználása 

- foglalkoztatás 
bővítése 

- érték előállítása a 
termelő és szolgáltató 
szektorban egyaránt 

- munkanélküliség 
káros hatásainak 
gyengítése 

Politikai 
funkció 

- demokratikus értékek 
és készségek 
elsajátítása 

- társadalmi 
nyilvánosság és 
demokrácia gyakorlása 

- aktív állampolgárság 
és politikai részvétel 
erősítése 

Pszichológiai 
funkció 

- beilleszkedés 
elősegítése 

- személyiségfejlődés 
elősegítése 

- magányosság káros 
hatásainak 
csökkentése 

- boldogság érzés 
megtapasztalása 

- a társadalom mentális 
egészségi állapotának 
javulása 

- társadalmi 
elégedettség 
növekedése 

- mentális problémák, 
devianciák 
csökkentése 

Közösségi 
funkció 

- konfliktuskezelés 
informális módon 
történő elsajátítása 

- társadalmi 
érzékenység, empátia 
fejlesztése 

- társadalmi 
tőkeképződés 
elősegítése 

- társadalmi 
felelősségvállalás 
növelése 

- esélyegyenlőség 
elősegítése 



 

 

Az előző fejezetekben már részben érintettük az önkéntesség és az 

önkéntes foglalkoztatás intézményrendszerét, ezzel együtt fontos, hogy 

külön is foglalkozzunk a témával, mivel az ezredfordulót követően 

kialakult professzionális intézményrendszer nagyban befolyásolja az 

önkéntes munkavégzés alapvető feltételeit. 

Bár számos előzményt említhetnénk a kilencvenes évekből, az 

önkéntesség intézményesülése mégis a kétezres években indult 

fejlődésnek igazán, miután az ENSZ 2001-et az Önkéntesség 

Nemzetközi Évévé nyilvánította. Ennek hatására Magyarországon is 

elindultak olyan kezdeményezések, mint az Önkéntesek Hete vagy az 

Önkéntesség Ünnepe, amelyek előkészítésében közel száz civil, egyházi 

szervezet és több kormányzati szerv is tevékenyen részt vett. A 

nemzetközi év programjainak keretében számos megmozdulás, akció 

szerveződött, számos tanulmány és kutatás készült ebben a témakörben 

és megfogalmazódott annak szükségessége, hogy létrejöjjön egy országos 

hatókörű szerv, amely koordinálja az önkéntesek és az önkénteseket 

foglalkoztató szervezetek munkáját, valamint népszerűsíti az 

önkéntesség kultúráját. Ez a szervezet 2002-ben fel is állt 5 civil 

szervezet
6
 kezdeményezésére Önkéntes Központ Alapítvány néven 

(továbbiakban ÖKA), amelyet a Soros Alapítvány elsőként támogatott.  

Az ÖKA megalapításától fogva célul tűzte ki a koordinációs és 

népszerűsítő feladatán túl, hogy elősegítse megyei vagy regionális 

szinten az önkéntes központok létrehozását, az önkéntes szektor 

infrastruktúrájának fejlesztését. Az önkéntesség hazai fejlődésének 

fontos záloga volt egy olyan szervezeti kör kialakítása, támogatása, mely 

szolgáltató és fejlesztő funkciói révén a helyi önkéntes programok 

                                                           
6 Az alapító szervezetek: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány; Közösségfejlesztők 
Egyesülete; Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány; Nonprofit Humán 
Szolgáltatók Országos Szövetsége; United Way Budapest Alapítvány. 



 

támogatójává válhatott. Az ÖKA különböző pályázati forrásoknak 

köszönhetően 2004-ben hirdette meg önkéntes központ fejlesztő 

programját, amelynek keretében 4 partnerszervezet segítségével 

létrejöhettek az első központok Nyíregyházán, Pécsett, Szekszárdon és 

Szolnokon. Ez a hálózat a Holland Külügyminisztérium támogatásának 

köszönhetően további négy helyszínnel bővült Békéscsabán, 

Debrecenben, Szegeden és Zalaegerszegen. Ezzel az előzménnyel alakult 

meg 2005-ben az Önkéntes Központ Hálózat, amelynek tagjai nagy 

szerepet kaptak az önkéntesség népszerűsítésében, a fogadószervezetek 

felkészítésében, képzések szervezésében, érdekérvényesítésben, 

valamint a további alapszolgáltatások működtetésében és a szakmai 

standardok kidolgozásában.  

Az intézményesülés útján talán az egyik legfontosabb hazai lépés a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVII. törvény, 

amely egyszerre tisztázta a közérdekű önkéntes munka fogalmát, 

megteremtette a jogi keretrendszerét és nem mellesleg különböző 

adókedvezményeket biztosított a fogadószervezetek számára. A 

jogszabály beterjesztésekor az általános indoklásban az állt, hogy az 

önkéntesség olyan természetes társadalmi attitűd, amelynek motivációs 

hátterében a szolidaritás, mint alapérték figyelhető meg. Külön felhívták 

a figyelmet az önkéntesség hozzáadott értékére és a megfelelő 

szabályozás hiányában kialakult jogi nehézségekre. A törvény hatására 

egyre inkább formalizálódni kezdett az önkéntes munka, a 

fogadószervezetekről az illetékes minisztérium nyilvántartást vezet, 

egyre több pályázati forrásnál önerőként elszámolható az önkéntes 

munka, amelynek értékét jogszabály határozza meg.  

A törvény megalkotása megerősítette az ÖKA által felvállalt munkát és 

egyben megteremtette a professzionális önkéntes munka kereteit, 

amelynek következő lépéseként az Önkéntes Központ Hálózat  tagjainak 

szakmai közreműködésével készült el 2009-ben a Társadalmi Megújulás 



 

Operatív Programon belül „Az önkéntesség elterjesztése” című projekt, 

amelynek keretében 18 megyei Önkéntes Centrum kezdhette meg 

munkáját.  

Az Önkéntes Centrumok feladata, hogy folyamatosan tájékoztassák a 

helyi és az adott megyében élő önkénteseket, az őket 

fogadószervezeteket, valamint a társadalmi környezetet az 

önkéntességről és az ahhoz kapcsolódó témákról, eseményekről. 

Népszerűsítik az önkéntességet rendezvényeken, fórumokon és egyéni 

megkereséseken keresztül, valamint önkéntesek és az őket 

fogadószervezetek között közvetítenek. Esetenként kutatásokat 

végeznek, vállalati önkéntes programokat népszerűsítenek és 

közvetítenek, valamint az önkéntesek és szervezeteik érdekeit 

érvényesítik és képviselik. 

Az önkéntesség hazai intézményesülésének útján
7
 a legújabb lépés és 

fejlesztés az Önkéntes Pont hálózat létrehozása, amely kistérségi 

szinten teszi lehetővé az önkéntes foglalkoztatás támogatását, 

fejlesztését és nem utolsó sorban népszerűsítését. Az Önkéntes Pontok 

létrehozásának lehetőségét ugyanúgy a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program tette lehetővé, mint a megyei önkéntes centrumokét: 2011-től 

kezdődően 83 helyszínen jöttek létre támogató irodák, amelyek célja, 

hogy még közelebb hozza az önkéntesség fogalomrendszerét a 

lakossághoz és a potenciális önkéntesekhez, fogadószervezetekhez. A 

megyei szint az önkéntes centrumok bevallása szerint is túlságosan nagy 

volt a rendelkezésre álló erőforrásokhoz képest, mind az ügyfélszolgálat 

típusú munkák, mind a népszerűsítő rendezvények, kampányok főként a 

                                                           
7 Fontos megemlíteni, hogy bár a kiadvány keretei nem teszik lehetővé a Magyar 
Vöröskereszt önkéntességgel kapcsolatos munkájának bemutatását, nem csak történeti 
távlatokban, hanem a jelenkor intézményesülési folyamatának is szerves része a szervezet: 
a megyei önkéntes centrumok közül hármat, az önkéntes pontok közül négyet a 
Vöröskereszt megyei szervezetei működtetnek. 



 

megyeszékhelyekhez, illetve azok vonzáskörzetéhez kötődtek, így a 

távolabb eső települések célcsoportjaihoz gyakran el sem értek.  

Békés megyében a TÁMOP 5.5.2-11/1 és a TÁMOP 5.5.2-11/2 projektek 

keretein belül összesen 5 Önkéntes Pont kezdhette el munkáját: Gyulán, 

Mezőberényben, Mezőkovácsházán, Újkígyóson és Végegyházán. Az 

Önkéntes Pontok eredményeit, társadalmi hatásait még nehéz mérni, a 

legtöbb projekt szigetszerűen valósult meg, erős országos vagy megyei 

koordináció nem kapcsolódott a megvalósításhoz, így az egyes projektek 

fenntarthatósága nagyban függ a megvalósító szervezetek 

„életképességétől”, további források és koordináció hiányában 

elképzelhető, hogy nem tudják betölteni szerepüket hosszútávon. 

Egyértelműen látszik tehát, hogy az elmúlt évtizedben létrejövő 

önkéntes intézmények és hálózatok kialakítása és működtetése 

alapvetően a pályázati forrásoktól függtek, az elmúlt öt évben végbement 

folyamat nem valósulhatott volna meg uniós társfinanszírozás nélkül. 

Az uniós pályázatok amellett, hogy segítették megteremteni az anyagi 

hátterét a fejlesztéseknek, nagyban hozzájárultak a formális 

önkéntesség szerepének bővítéséhez és mérhetőségéhez is: a különböző 

számszerűsíthető indikátorok és szakmai elvárások segítették, ha úgy 

tetszik kikényszerítették az önkéntes foglalkoztatás 

professzionalizálódását a fogadószervezeteknél.  

  



 

 

Az önkéntes munkavégzés az eddigi hazai és külföldi felmérések szerint 

szoros összefüggésben van az emberek társadalmi helyzetével, szocio-

demográfiai jellemzőivel és kapcsolatrendszerükkel. A KSH Önkéntes 

Munka Magyarországon című (2013) jelentése alapján elmondhatjuk, 

hogy ez a féle összefüggés a formális önkéntesség esetében szorosabb, 

mint az informális önkéntességnél.  

Ahogy azt egy korábbi fejezetben is láthattuk, a KSH felmérése szerint  a 

felnőtt lakosság (15-74 éves korosztály) 28,4 %-a, mintegy 2 millió 153 

ezer fő nyilatkozott úgy, hogy 2011-ben végzett önkéntes munkát. 

Többségük 93,3 %-uk közvetlenül segített ingyenes munkájával és csak 

6,7 % volt az, aki szervezeten keresztül vagy a szervezet javára 

tevékenykedett önkéntesként. Az önkéntes munka minden formáját 

egybevetve megállapítható, hogy a nők nagyobb arányban végeztek 

önkéntes munkát, mint a férfiak – a nők száma és aránya mind a 

formális, mind az informális önkéntességen belül meghaladta a 

férfiakét. A hazai önkéntesség alapvetően öregedő korstruktúrát mutat, 

az önkéntes tevékenységet végzők aránya az életkor emelkedésével 

fokozatosan növekszik. Ennek egyik oka, hogy az életkor előrehaladtával 

az életkörülmények is egyre stabilabbá válnak – a családi háttér és a 

munkahely megléte nagyobb teret enged az önkéntes vállalásoknak is. 

Az önkéntességi ráta a 40-69 évesek között a legmagasabb, az ebbe a 

korosztályba tartozó lakosság közel egyharmada végez valamilyen 

önkéntes munkát. Körükből is kiemelkednek a fiatal nyugdíjasok (60-64 

éves): ebből a korosztályból 37,6 %-os az önkéntességi ráta. Esetükben 

valószínűleg arról van szó, hogy a nyugdíjazást követően nem 

szeretnének hirtelen passzívvá válni, az önkéntes tevékenység segít 

abban, hogy elkerüljék az elmagányosodást, megőrizzék munkavégző 

képességüket és nem utolsó sorban az önkéntes tevékenység végzése 

során hasznosnak érezhetik magukat.  



 

Az iskolázottsági szint jelentősen befolyásolja a jótékonysági 

magatartást, ezért talán nem is meglepő tendencia, hogy az önkéntesek 

aránya együtt növekszik az iskolázottsággal: a diplomások esetében 

veszi fel a legnagyobb értéket, 31,6 %-ot. Ehhez képest az alapfokú 

végzettségűek 23,7 %-a, a középfokú végzettségűek 29,7 %-a válaszolta 

azt, hogy az elmúlt egy évben végzett önkéntes munkát. Ha az egyes 

szakmákon belül nézzük meg az önkéntes munkavégzés megjelenését, 

akkor azt látjuk, hogy az átlagosnál is nagyobb az áldozatvállalási 

hajlandóság az oktatásban, valamint a szociális és egészségügyi 

területen dolgozók körében – ez egyaránt igaz a formális és informális 

önkéntes tevékenységekre is. 

A településtípusok tekintetében, ahogy azt korábban is olvasható volt, a 

községekben élők körében volt a legmagasabb az önkéntesek aránya, 

(30,4 %), valamint a kisebb városlakók is aktívnak mondhatóak (29,5 %), 

ezzel szemben a fővárosban a felnőtt lakosság mindössze 21,4 %-a vállalt 

önkéntes segítést, ami jóval az átlag alatti eredménynek mondható. Ez a 

fajta differenciálódás több tényezőre is visszavezethető: egyrészt egy 

községben sokkal valószínűbb, hogy hiányoznak vagy csak részben 

vannak jelen az egyes ellátórendszerhez kapcsolódó intézmények, 

amelyek hiányát a helyi közösség gyakran saját erőforrásaiból pótol. 

Másrészt a helyben felmerülő igények és szükségletek egy kis faluban 

sokkal inkább átláthatóak, azokra egyszerűbb egyetemleges választ adni 

önkéntes feladatvállalással, mint egy nagyobb városban. A lakosok 

egymásrautaltsága, összefogási és szolidaritási képessége szintén 

elősegítheti a helyi önkéntes mozgalmakat, civil kezdeményezéseket. 

Ebből adódóan az aprófalvas területeken sokkal nagyobb szerephez jut 

az önkéntes tevékenység. Területileg nézve a kérdést az önkéntes 

munkavállalási hajlandóság Nógrád megyében (43,9 %) és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében (40,4 %) a legmagasabb a lakosság körében – 

mindkét területen magas az aktív civil szervezetek száma is. 



 

Ahogyan azt a Czike-Kuti (2006) szerzőpáros is kiemelte 

tanulmányukban, a családi állapot szintén befolyással van az 

önkéntességre. A KSH adatai alapján elmondható, hogy a házasságban 

élők magasabb arányban végeznek önkéntes munkát, mint a nőtlenek, 

hajadonok, özvegyek, elváltak – a házasok egyharmada vallotta azt, hogy 

segített másokon önkéntesként. Ennek egyik oka a családi együttélésben 

keresendő, amely feltételez egy plusz felelősségvállalást a gyermekek 

vagy idősebb rokonok irányába. Másik ok lehet, hogy a gyermekekhez 

köthető különböző programok (legyen az óvodai vagy iskolai) gyakran 

feltételezik a szülők önkéntes szerepvállalását. 

  



 

 

Az önkéntesség szerepét a társadalmi integrációban, társadalmi 

kohézióban részben már érintettük, ezzel együtt – mivel a kötet témája 

az önkéntesség szerepe egy hátrányos helyzetű kistérségben – 

elengedhetetlen, hogy bővebben is foglalkozzuk a kérdéskörrel. 

Több uniós dokumentum is olyan erőforrásként írja le az önkéntességet, 

amely elősegítheti a társadalmi kohézió erősítését, valamint a 

társadalmi integrációt. A társadalom egésze szempontjából a 

beilleszkedés elősegítését és kiilleszkedés, kirekesztődés esélyének 

csökkentését szokás az önkéntes munka javára írni, gazdasági 

szempontból pedig a foglalkoztatottság növekedését, a szaktudás 

növelését, valamint a tapasztalatszerzést szokás kiemelni.  

Tény, hogy a bérmunka társadalmában a munkanélküliség az egyik 

legfeszélyezőbb probléma, amelyre az önkéntesség több ponton is 

választ kínál. Bár több milliárd euró fejlesztési pénzt használtak fel 

Magyarországon az elmúlt 10 évben EU-s forrásokból, ám a cél, hogy 

növekedjen a foglalkoztatottsági ráta és csökkenjen a munkanélküliek 

száma, nem tudott megvalósulni. Az elmúlt évtizedekben megfigyelhető 

gazdasági tendenciák arra utalnak, hogy a korábban jellemző stabil, 

tipikus hosszú távú munkát felváltja az ideiglenes, atipikus formában 

megvalósuló, rugalmasságot igénylő munka, miközben a 

társadalombiztosítási rendszerek fenntarthatósága érdekében egyre 

kitolódó nyugdíjkorhatárok miatt növekszik a munkában eltöltött idő. 

Ezekhez a változásokhoz a magyar oktatási rendszer még nem tudott 

alkalmazkodni, elvétve találunk készség- és képességfejlesztéssel 

foglalkozó tárgyakat a közoktatásban, a felsőoktatásban az egyetemek, 

főiskolák még mindig leginkább elméleti tudást adnak át, az olyan 

gyakorlati feladatok, amelyek segítenék a rugalmas foglalkoztatási 

formákhoz való alkalmazkodást, hiányoznak a képzési rendszerünkből.  



 

Az önkéntes tevékenység végzése részben megoldást jelenthet ezekre a 

kérdésekre, hiszen több ponton elősegítheti a foglalkoztatás bővítését, 

valamint a rugalmas alkalmazkodóképesség növelését: 

- Az önkéntesség áthidaló megoldást biztosíthat az oktatás és a 

foglalkoztatás között azáltal, hogy védett környezetben 

tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít. 

- A fiatalok az önkéntes munka által kipróbálhatják azokat a 

szerepeket, döntéshozatali mechanizmusokat, stb., amelyek 

később szükségesek lehetnek a munkavállalás során. 

- Az önkéntes munka során formális vagy informális keretek 

között megtanulhatóak olyan szaktudások és gyakorlati fogások, 

amelyek előnyt jelentenek a munkaerőpiacon. 

- Az önkéntes tevékenység szerepeltetése az önéletrajzban már 

Magyarországon is egyre több előnyt biztosít a jelentkezők 

számára – főként a multinacionális vállalatoknál.   

- Ami talán az előzőeknél is fontosabb előny, hogy az önkéntes 

munka lehetőséget biztosít kapcsolati tőkénk fejlesztésére. Az 

elhelyezkedési esélyeket jelentősen növelni tudja az a hálózat, 

amelyet egy önkéntes a fogadószervezeténél, illetve annak 

partnereivel kiépíthet.  

Ezek az előbb felsorolt előnyök ma már az új típusú önkéntességnél a 

motivációkban is megjelennek: Czike Klára (2006) szerint a fiatalok 

önkéntes tevékenységének egyik legfontosabb motivációja, hogy 

munkaerő-piaci lehetőségeiket javítsák, illetve, hogy saját 

képességeiket, készségeiket fejlesszék. 

A munkanélküliek és fiatalok mellett nem szabad megfeledkeznünk egy 

másik fontos társadalmi csoportról sem, amely számára az önkéntes 

munkavégzés szintén jelentős előnyökkel bírhat: ők a nyugdíjasok, 

időskorúak. Magyarországon a nyugdíjasok aránya a társadalomban 



 

2013-ban meghaladta a 28 %-ot, ezzel együtt a születéskor várható 

élettartam közel 75 év, azaz egyre nagyobb számban jelennek meg az 

inaktívak körében a nyugdíjasok. A korábban már említett 

társadalombiztosítási problémakör mellett a legnagyobb problémát az 

jelenti, hogy a nyugdíjazás után a legtöbben aktivitás nélkül élnek 

tovább. A nyugdíjkorhatárt elérve a legtöbb munkavállaló egyszerűen 

eltűnik a munkaerőpiacról, egyrészt azért, mert a munkáltatók 

szívesebben alkalmaznak olcsóbb, fiatal munkaerőt, másrészt a nyugdíj 

adta viszonylagos anyagi biztonságot szeretnék mielőbb kiélvezni. A 60 

év feletti korosztály a KSH 2010-es időmérleg vizsgálata alapján csak 

tévézéssel egy nap közel 3,5 órát tölt, a szabadidő nagy részét pedig egyéb 

passzív tevékenységgel foglalja el. Ennek következtében számos 

probléma üti fel a fejét, amelyek elsősorban a szociális és egészségügyi 

ellátórendszeren csapódnak le. 

Az önkéntesség az idősebb korosztály számára több szempontból is 

segítséget nyújt: 

- Segít strukturálni a napot és a megnövekedett szabadidőt. 

- A korábbi munkahelyi közösséget felváltandó közösséget 

biztosít. 

- Csökkenti az elmagányosodás lehetőségét. 

- Növeli a társadalmi hasznosság érzését. 

- Segít megelőzni számtalan mentális problémát. 

- Természetes támogatóközeget alakít ki az idős ember körül. 

Mint láthattuk, az önkéntes munkavégzés számos területen lehet 

kisegítője, támogató eleme azoknak a területeknek, amelyeket jelenleg 

az állam az ellátórendszerek üzemeltetésével biztosít polgárai számára. 

Az önkéntesség olyan érték, amelynek társadalmi integrációs szerepét 

nem lehet eléggé hangsúlyozni: hozzájárul az egyéni készségek, 

képességek fejlesztéséhez, kiegészíti az állam által hiányosan ellátott 



 

feladatokat, hozzájárul a demokratikus intézményrendszer fejlődéséhez, 

több területen használható tudást és kapcsolati tőkét biztosít, 

mindennel együtt pedig fejleszti az egymás iránti és a társadalmi 

szolidaritást. 

  



 

 

Az önkéntes tevékenység az előző fejezetekben leírt tulajdonságai miatt 

különösen nagy jelentőséggel bír egy olyan térségben, amely a 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek egyike. Az önkéntes munka a 

korábban említett előnyei mellett a közösségfejlesztés és a helyi 

gazdaság dinamizálásának is kiegészítője lehet.  

Ahhoz, hogy megértsük az önkéntesség szerepét a Mezőkovácsházai 

kistérségben, egyrészt elemeztük a térség társadalmi-gazdasági 

mutatóit, másrészt empirikus adatfelvétel segítségével vizsgáltuk az 

önkéntesség helyi sajátosságait, valamint az Önkéntes Pont szerepét 

Dél-Békésben. Az adatfelvételt a projekt keretein belül a Szociálpolitikai 

és Szociológiai Közhasznú Egyesület végezte, melynek célja a 

Mezőkovácsházai kistérségben működő, potenciális vagy jelenlegi 

önkénteseket fogadószervezetek jellemzőjének elemzése, és az eddigi, 

önkéntesek alkalmazásához, önkéntes tevékenységekhez kapcsolódó 

tapasztalataik összegzése.  

A szükséglet- és helyzetfeltáró kutatás a kistérségi terepmunka 

keretében a célcsoport – azaz az önkéntes fogadószervezetek, illetve 

önkéntes munkát vállalók – körében végzett kérdőíves felmérésre épül. 

Az elemzés során a jelenlegi helyzet megismerése, a szükségletek, 

igények, valamint a meglévő és hiányzó erőforrások objektív elemzése 

volt a cél. 

Az empirikus adatfelvétel 2013. október 28. és 2013. december 10. között 

zajlott. 

   

 



 

 

A Mezőkovácsházai kistérség a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

között van, a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. 

(XI.17.) Korm. rendeletben nevesített, komplex programmal segítendő 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek egyike. A térség településeinek 

egyre nagyobb kihívást jelent a növekvő szegénység és munkanélküliség, 

a működő vállalkozások és a minőségi közszolgáltatások, valamint 

általánosságban az esélyek és lehetőségek hiánya jellemzi.  

 

A kistérség települései: Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, 

Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, 

Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, 

Medegyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, 

Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza. 



 

A térség összesen négy városi rangú településsel rendelkezik (Battonya, 

Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza), azonban a legnagyobb 

város, a térség központjának számító Mezőkovácsháza lakosságszáma is 

alig haladja meg a 6000 főt, így alapvetően egy aprófalvas térségről 

beszélhetünk, ami nagyban meghatározza a térség további jellemzőit is. 

A közigazgatási feladatok nagy része a kistérségi központra 

koncentrálódott, azonban az infrastrukturális fejlesztések ezzel 

párhuzamosan elmaradtak – változás az elmúlt pár évben tapasztalható: 

néhány infrastrukturális beruházás történt egészségügyi, oktatási 

területen és számos ivóvíz ellátáshoz és helyi turizmushoz köthető 

projekt is megvalósult, szinte kivétel nélkül mind EU-s források 

felhasználásával. A kistérségi központ és a kistelepülések között nagyok 

az eltérések, a községekben élők szórakozási, vásárlási, ügyintézési 

lehetőségei helyben igen korlátozottak, a tömegközlekedés fejletlen. 

További – az előbbiekből adódó és azokból egyaránt következő – 

probléma a foglalkoztatás alacsony szintje. Megfigyelhető tendencia a 

gyerekszám folyamatos csökkenése és a kistelepülésekről való 

elvándorlás is. 

A kistérség központja Budapesttől 240 km, a megyeszékhelytől, 

Békéscsabától pedig 44 km távolságra fekszik. A közlekedési 

lehetőségek mind közúton, mind vasúton korlátozottak. A kistérségen 

keresztül egy fő út sem halad át, az utak áteresztőképessége és az 

útburkolat minősége nem megfelelő. A kistelepülésekről a környező 

kistérségek főútjai rossz állapotú bekötőutakon közelíthetőek meg.  

A térség nem rendelkezik nagyobb földfelszíni vízi eléréssel – tavakkal, 

folyókkal –, bár számos földalatti víz- és szénhidrát kincsek vannak a 

Körös-Maros közének köszönhetően. 



 

Kiépített külterületi kerékpárút-hálózat a Mezőkovácsházai 

kistérségben nincs, kizárólag belterületi utak vannak, nagyrészt azok is 

felújításra szorulnának és nem illeszthetőek hálózatba. A kistérség 

településeinek elhelyezkedéséből fakadóan a kerékpár-úthálózat 

kiépítése, fejlesztése indokolt lenne, nagyban növelné a mobilitást, ha 

biztonságos úthálózat épülne ki a térségben, akár valamelyik 

szomszédos kistérség nagyobb városával összekötve (pl.: Békéscsaba, 

Gyula, Orosháza). 

A kistérség vasútsűrűség és vasútellátottság szempontjából is az ország 

legkedvezőtlenebb helyzetű térségei közé tartozik. A kistérséget csak 

három mellék vasútvonal érinti (Orosháza-Mezőhegyes; Mezőhegyes-

Kétegyháza; Mezőhegyes-Battonya), ezek közül jelenleg egyik vonal 

sincs villamosítva, a forgalmat diesel mozdonyok bonyolítják. A lassú 

közlekedés, hosszú utazási idők csökkentik a helyi lakók mobilitását, a 

munkavállalók ingázási lehetőségeit. A vasúti közlekedés minősége 

összességében tehát gyenge, mind a személy-, mind az árufuvarozás 

tekintetében alacsony a szolgáltatás színvonala. Egyrészt a vágányok és 

a kocsipark műszaki állapota miatt nem megfelelő sem a kereskedelmi, 

sem az utazási sebesség, másrészt pedig hiányzik a kellő rugalmasság, az 

üzleti szemlélet és a menetrendszerűség a mindennapi működés során. 

A térségben a légi közlekedés nem jellemző, legközelebb Békéscsabán és 

Orosházán van nem nyilvános repülőtér. 

Összességében elmondható, hogy a kistérség településeinek közlekedési 

helyzete rossz, egyik területen sem kielégítő a közlekedési 

infrastruktúra, az uniós pályázatok keretében megvalósult 

közútfejlesztés is leginkább az önkormányzati tulajdonú belterületi 

utakat érintette. A térség számára éppen ezért mind a lakosság, mind a 

gazdaságélénkítés szempontjából fontos lenne a közlekedési hálózat 

korszerűsítése és bővítése. 



 

Békés megyében az országos átlagnál alacsonyabb a foglalkoztatottak 

aránya, ahogy látni fogjuk, hasonlóan alakul a helyzet a 

Mezőkovácsházai kistérségben is.  

A kistérségben 2011 év végén 1 276 vállalkozás működött, amelynek több 

mint 71 %-a egyéni vállalkozás volt, mely az önfoglalkoztató 

kényszervállalkozások jelenlétére utal. Nagyobb vállalat nincs jelen a 

térségben. A működő vállalkozások nemzetgazdasági ág szerinti 

megoszlását tekintve elmondható, hogy a mezőgazdasági területen az 

országos átlag (4,34 %) felett alakul a vállalkozások száma, az 

agráriumba mintegy 14,7 % tartozik, azonban az országos trendeknek 

megfelelően a vezető ágazat a kistérségben is a tercier szektor: a cégek, 

vállalatok 74,3 %-a sorolható ide. A többi vállalkozás az iparban (5,2 %) 

és az építőiparban (5,8 %) tevékenykedik. 

A Mezőkovácsházai kistérség rossz versenyképességi mutatói a 

kedvezőtlen közlekedési adottságok mellett leginkább a munkaerő 

alacsony képzettségével magyarázhatóak, bár a térségben lévő Hunyadi 

János Közoktatási Intézmény megyei szinten is jelentős potenciált 

hordoz magában.  

A foglalkoztatás ágazatonkénti megoszlásában jelentős eltérések vannak 

a települések között. A mezőgazdaság, mint láthattuk meghatározó 

ágazat – foglalkoztatásban betöltött valódi szerepe az adatokból nem 

látható, mert az ágazat az elmúlt majd két évtizedben a fekete/szürke 

foglalkoztatás terepévé vált, még mindig jellemzőek a bejelentetlen 

napszámos munkák, főként a nyári időszakban. 



 

A térségben fennmaradt dinnye és intenzív zöldség kultúra alapvetően 

minőségi alapanyagot biztosít a feldolgozóipar számára. Amennyiben a 

termeléshez kapcsolódóan kialakulnak a megfelelő kereskedelmi 

kapcsolatok és biztosított lesz a termények piacra jutása, a Dél-Békési 

térség egyik húzóágazata lehet a mezőgazdaság. 

A szerkezeti adottságok és az elaprózott tulajdonosi struktúra csökkenti 

a kistérség mezőgazdasági tevékenységének hatékonyságát, a kisméretű 

földeket művelő gazdák szűkös forrásaik következtében nem képesek a 

megfelelő fejlesztések, beruházások végrehajtására. A birtokszerkezet 

arra is utal, hogy sok esetben a mezőgazdasági tevékenységből származó 

jövedelem csak kiegészítő jövedelemforrásként szolgál a megélhetés 

biztosításához. A hatékonyságot növelő, a kisebb birtokok közötti 

szinergiákat kihasználó mezőgazdasági együttműködésen alapuló 

tevékenységek, integrátor szervezetek csak az elmúlt időszakban 

jelentek meg a térségben. A kisebb gazdálkodók főként szóbeli 

megegyezések alapján segítik egymás tevékenységét.  

A térségben a hagyományos ipari ágazatok, (pl.: gépipar, textilipar) 

sosem voltak jellemzőek. Az ipar szektoron belül jelentősebb 

tevékenységi kör nem jelenik meg, egyedül az agráriumhoz köthető 

feldolgozóipar rendelkezik viszonylagos dominanciával, azonban 

kapacitásai elég alacsonyak, fejlesztésük a térség szempontjából fontos 

volna.  

Az iparban működő vállalkozások többnyire korábbi csődbe ment 

vállalkozások és az egykori TSZ-ek alapjaira épültek, foglalkoztatottsági 

szintjük alacsony, főként mikro- és kis vállalkozások, amelyek nem 

felelnek meg a kor technológiai követelményeinek sem, így nem 

versenyképesek a piacon, főként a helyi igényeket elégítik ki. 



 

A Mezőkovácsházai kistérség nem tartozik a jelentősebb turisztikai 

desztinációk közé, az idegenforgalom szerény emelkedést mutatott csak 

az elmúlt években. A rossz közlekedés és az adottságok rossz 

kihasználása (pl.: termálvíz) nem teszik vonzóvá a térséget. Éppen ezért 

szálláshely és egyéb kiegészítő szolgáltatások sem nagyon vannak a 

térségben, bár az elmúlt egy-két évben a LIKEFEST Szervező és 

Szolgáltató Kft-nek köszönhetően számos beruházás valósult meg 

Pusztaottlaka környékén, amelynek köszönhetően szálláshely, 

állatsimogató és különböző turisztikai szolgáltatások kezdték el 

működésüket a térségben. 

A tercier szektorbéli foglalkoztatás a gazdasági, pénzügyi, személyi 

szolgáltatások, a közintézmények révén Mezőkovácsházán 

koncentrálódik, a térség más településein sokkal kevesebb az elérhető 

szolgáltatás. Kistelepüléseken a tercier szektor magasabb 

foglalkoztatási aránya esetén szinte biztosak lehetünk abban, hogy az 

önkormányzat, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények a 

település legnagyobb, vagy jószerivel kizárólagos foglalkoztatói. 

A Mezőkovácsházai kistérség foglalkoztatottjainak gazdasági ágak 

szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a legtöbb munkahelyet a 

kistérségben a szolgáltatási jellegű ágazatok adták 2011-ben: kistérségi 

szinten a foglalkoztatottak közel 70 %-a dolgozott ebben a szektorban.  

A 2011-es népszámlálási adatok szerint Békés megyében a legjobban a 

Mezőkovácsházai térségben csökkent a lakosságszám, mintegy 12 

százalékkal.   



 

A Mezőkovácsházai kistérség lakosságszáma 2013-ban 40 608 fő volt, 

ami folyamatos csökkenést mutat hosszú évek óta. A népsűrűség is 

alacsony, 46 fő/m
2
.  

A természetes szaporodási mutatók alapján rendkívül kedvezőtlen kép 

rajzolódik ki a települések többségén. A halálozások száma magas, az 

idősek száma stagnál, illetve nő évek óta, míg a gyerekszám 

folyamatosan csökken. A belföldi vándorlási különbözet kistérségi 

értéke mind a megyei, mind a regionális értéknek több, mint kétszerese. 

Az elvándorlás különösen jelentős arányú a felsőfokú végzettségűek, 

szakképzettek körében, ami a térség munkaerő-piaci helyzete 

szempontjából kedvezőtlen. Az elvándorlás a beszűkült elhelyezkedési 

lehetőségekre, az életminőséggel kapcsolatos problémákra vezethető 

vissza. 

A kistérségben csökken a tanköteles korú gyermekek száma, ami 

magával vonhatja a közoktatási intézményrendszer további 

átszervezését, koncentrációját. 

A települések mindegyikén jelentős mértékű az elöregedés, amihez ha 

párosítjuk a fiatalok – és főként a felsőfokú végzettségűek - 

elvándorlásának jelenlegi tendenciáját, könnyen megjósolható, hogy 

néhány éven belül több elnéptelenedéssel veszélyeztetett településsel 

találkozhatunk a térségben.  

Korcsoportok -14 15-39 40-59 60- 

Kistérség 5 547 12 089 11 882 11 032 

 

A munkanélküliség tartósan magas, 19 % fölött van a Mezőkovácsházai 

kistérségben évek óta, és elsősorban a kistelepüléseken élőket érinti. A 



 

munkanélküliség a 45 éven felülieket, a romákat, a kisgyermekes nőket 

és a fogyatékkal élőket még erősebben sújtja. Nagyon nagy problémát 

jelent, hogy a tartós munkanélküliség, a regisztrált álláskeresők több 

mint harmada tartósan munkanélküli. 

  Munka-
nélküliségi 

ráta 

Munka-
nélküliek 

száma 

Foglalkoz
-tatottak 

száma 

Inaktívak 
száma 

Akt. 
ráta 

Mezőkovácsházi 
kistérség 

19,33 % 3096 12918 13916 53,50% 

Békés megye 13,08 % 19443 129172 128062 53,70% 

Dél-Alföldi régió 11,27 % 61664 485561 455918 54,60% 

Magyarország 11,71 % 476906 3792167 3417278 54 % 

 

A munkanélküliség a képzetlen, vagy elavult képesítéssel rendelkezőket 

sújtja, illetve a roma népességet, ezek a csoportok a munkanélküliek 

körében a kistérségben is felülreprezentáltak. Ebben a hátrányos 

térségben azonban már a pályakezdők és a magasan kvalifikált 

munkavállalók munkanélkülisége is megjelenik.  

Az elsődleges munkaerőpiac felvevőképessége beszűkült, a 

vállalkozások, cégek részben kvalifikált munkaerőre tartanak igényt, a 

betanított munkaerőt egyre inkább kiváltják a technológiai 

fejlesztésekkel. A gazdasági válság miatt a cégek a munkahelyek 

megtartásáért küzdenek, új munkahelyek létesítésére csak nagyon 

keveseknek van lehetőségük. 

Súlyos probléma, hogy a nyolcvanas évek végén összeomló szocialista 

nagyiparban és mezőgazdaságban helyet kapó, alacsony iskolázottságú 

emberek elvesztették munkájukat, és több évtizede munkanélküliek, sok 

családban megjelent a többgenerációs munkanélküliség. Nem tudnak 

elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, képzetlenek, jellemzően 



 

szociális transzferekből élnek, szegényen. Mivel a szegények közt 

felülreprezentáltak a romák, számos etnikai konfliktust is szül ez a 

helyzet. A települések vezetői, az önkormányzatok nem tudják ezt a 

rendkívül összetett problémát kezelni. 

A munkanélküliség, különösen a tartós munkanélküliség a 

közfoglalkoztatás különböző formáira, vagyis a másodlagos 

munkaerőpiacra hárul. Megoldása a fent bemutatott szempontok miatt 

önkormányzati feladat. Alapvető probléma, hogy a közfoglalkoztatás 

nem jelent lépcsőfokot az elsődleges munkaerőpiacra való kilépés felé. 

A térségben hiányoznak a munkanélküliek munkaerő-piaci 

integrációját, elhelyezkedését segítő civil szervezetek, kevés a képzés a 

munkanélküliek számára, kevés a foglalkoztatási célú projekt. Az 

önkormányzatok, ha adnak is alkalmi feladatokat a munkanélkülieknek, 

nem tudnak olyan komplex foglalkoztatási programokat szervezni, ahol 

mentális tanácsadásra, képzéseken való részvételre nyílna lehetőség.  A 

közfoglalkoztatás során végzett munkák többsége karbantartó, 

kertgondozó jellegű, az esetek többségében magánszemélyek, 

vállalkozások részére nem nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, csak a 

közterületek karbantartása folyik. 

Az olyan kezdeményezésből, mely a hátrányos helyzetű, főként roma 

lakosság helyzetének javítását szolgálná, még kevesebb van. Ha 

sikeresen pályáznak is egy-egy programra, azok fenntartását a 

támogatások lejárta után nem képesek finanszírozni. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgáltató (NFSZ) vonatkozó adataiból 

egyértelműen látszik, hogy az országos viszonyokhoz képest, az általunk 

vizsgált kistérségben kiemelkedően rosszak a foglalkoztatási adatok, 

magas a munkanélküliség. 



 

A foglalkoztatottak rátája a Mezőkovácsházai kistérségben 31,8 %, ami 

jóval a régiós és országos átlag alatt maradt.  

Problémát jelent, hogy a kistelepüléseken csak néhány civil szervezet 

folytat jelentős munkát, az összes bíróság által bejegyzett civil szervezet 

száma 258 volt 2012-ben. Tevékenységüket tekintve a leggyakoribbak az 

oktatási, kulturális feladatokat ellátó szervezetek, valamint 

sportesemények, ifjúsági rendezvények szervezésével foglalkozók, 

emellett pedig polgárőrség és önkéntes tűzoltóság működtetésére is van 

példa. A hátrányos helyzetűeket és a szociális problémák megoldását 

segítő szervezetek száma elenyésző, ami egy ennyire hátrányos helyzetű 

térségben komoly gondot jelent, nagy igény lenne a munkájukra.  

A térségben a lakosság elöregedésével jelentős igény mutatkozik az 

időskorúak segítésére, gondozására, de még ezen túlmenően is 

fontosabb a sokszor személyi biztonsági okok által indokolt 

jelzőrendszer és a segítségnyújtás bevezetése. Sajnos ez még a legtöbb 

helyen egyáltalán nem megoldott, akárcsak a gyermekek bölcsődei 

ellátása. 

  



 

 

Az elemzést megelőzően szükséges néhány kutatásmódszertani 

megjegyzéssel kezdeni, hogy az adatfelvétel tágabb kontextusában 

értelmezhessük eredményeinket.   

A kutatás kezdetén a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete és a 

Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület célul tűzte ki, hogy 

lehetőség szerint a legszélesebb körben felméri a kistérségben található 

civil szervezetek önkéntességgel kapcsolatos eddigi tapasztalatait és az 

önkéntes tevékenységekhez kapcsolódó attitűdjeiket. Aki találkozott 

már megvalósítói oldalról hasonló felvétellel, az tisztában van ennek 

nehézségeivel. Egyfelől problémát okozott az önkéntesség definíciós 

nehézsége, hiszen bár törvényi definícióval rendelkezünk, mégis számos 

tevékenységtípus lehet, amit érdemes önkéntes munkának tekinteni. A 

populáció kijelölése további problémákat vetett fel mind a civil 

szervezetek, mind pedig a válaszadó önkéntesek részéről. 

Az első témakörre vonatkozóan olyan konszenzus született, amely 

szerint a válaszadók saját fogalmi készletében megjelenő önkéntes 

fogalmat tekintjük kiinduló pontnak, minden olyan tevékenységet ide 

értve, amelyet a válaszadóink annak tekintenek. Ilyen módon nem a 

formális definíció került kutatásunkban elfogadásra, sokkal inkább egy 

tágan értelmezett, sokfajta aktivitást magába foglaló fogalommal 

dolgoztunk az empirikus adatfelvétel kapcsán.  

A populáció kijelölése, illetve a minta kiválasztása nehezebb 

problémának bizonyult. Kezdetnek egy listát kellett összeállítanunk a 

potenciális, megkérdezendő civil szervezetekről, kiegészítve a korábbi 

regisztereket.
8
 Ennek eredményeként 50 civil szervezet különböző 

adatait magába foglaló listát készítettünk el, e szervezetek mindegyikét 

                                                           
8 A szervezetekről készített excel táblázatot átadtuk a megbízónak.  



 

felkerestük. Ebből adódóan teljes körű mintavételről beszélhetünk, 

amennyiben a saját listánkat tekintjük a populációnak. A felkeresett 

szervezetek közül 20-an válaszoltak, így a kitűzött mintát teljesítettük. 

Amit azonban meg kell jegyeznünk, hogy a kérdőív anonimitása, illetve 

az anonimitás lehetősége miatt nem tudunk minden szervezetet a 

listánkban szereplőkkel azonosítani, ugyanis a szervezetek egy része – 

élve a válaszadás megtagadásának lehetőségével – az azonosító 

kérdéseket figyelmen kívül hagyta. Ennek ellenére a további kérdések 

mindegyikére adtak választ, így véleményüket a kérdések elemzése 

során mindenképpen figyelembe kell vennünk.   

Az azonosító kérdések során tapasztalt válaszmegtagadás mellett a civil 

szervezetek elzárkózásával is meg kellett küzdenünk. Amint 

megértették, hogy számukra is jelentőséggel bír a kérdőív kitöltése, 

illetve az eredmények megfelelő fórum felé történő interpretációja, 

készségessé váltak. Azonban előfordult, hogy öt, esetleg hatszori 

megkeresés után is elutasító választ kaptunk.  

Az önkéntes tapasztalatokkal rendelkezők megkérdezése ugyancsak 

nehéz feladatnak bizonyult. Szakértői mintavételt segítségül hívva a 

válaszadó civil szervezetek képviselőit kértük meg arra, hogy segítsenek 

összeállítani egy listát, amely a velük kapcsolatban álló, társadalmilag 

aktív egyéneket foglalja össze. A mintavételi eljárás miatt nem 

reprezentatív a felvétel a magánszemélyekre sem, de attitűdöket és 

motivációkat így is vizsgálhatunk.  

A módszertani kitekintő utolsó részeként szólnunk kell a kérdőívek 

felépítéséről. A civil szervezeteknek szóló kérdőív első részében a 

szervezetekről szóló alapadatokat gyűjtöttük össze, mint a 

főtevékenységi kör, a működési terület, vagy a teljesség igénye nélkül a 

foglalkoztatottak száma. 



 

A következő kérdésblokk az önkéntesek foglalkoztatásával, az 

önkéntesekkel való kapcsolatról szólt általánosságban. Ez a blokk az 

adott szervezet működési gyakorlatait próbálja feltérképezni az 

önkéntesek alkalmazási körének azonosításával, az önkénteseknek 

nyújtott juttatások áttekintésével és a tevékenységek pontosításával.  

A harmadik kérdésblokk már kifejezetten a mezőkovácsházi Önkéntes 

Ponttal kapcsolatos benyomásokat és attitűdöket igyekszik feltárni, 

valamint az ismertségét és az igénybevett szolgáltatások körét 

szeretnénk azonosítani. 

A szervezeteknek szánt kérdőív utolsó blokkja az önkéntes munkával 

kapcsolatos általános attitűdöket foglalja magába, ezzel láthatóvá téve, 

hogy a szervezetek milyen megközelítéssel állnak az önkéntes 

tevékenységekhez.  

A szervezetekkel kapcsolatos adatgyűjtést kiegészítettük egy kvalitatív 

kutatással is, amelynek keretében interjút készítettünk négy szervezet 

képviselőjével. Elsősorban a hátrányos helyzetűek önkéntes aktivitására 

és az önkéntesek összetételére voltunk kíváncsiak.  

A szervezetek mellett magánszemélyek önkéntes munkával kapcsolatos 

motivációit és véleményét is vizsgáltuk 100 fős mintán. A kérdőív első 

része az önkéntesekről, illetve civil aktivitásukról szóló releváns 

információkra vonatkozik, amit a gazdasági aktivitásra és a gazdasági 

helyzetre vonatkozó kérdések követtek.  

A kérdőív fő blokkja az önkéntes munka értékelését, a korábbi önkéntes 

tapasztalatokat és az önkéntességhez kapcsolódó attitűdöket vizsgálja – 

ide értve a mezőkovácsházi Önkéntes Ponthoz kapcsolódó 

tapasztalatokat és ismereteket. Az önkéntességhez kapcsolódó attitűdök 

vizsgálatánál figyelembe vettük az I. fejezetben említett módszertani 

lehetőségeket is, ezzel együtt próbáltuk a helyi sajátosságokhoz igazítani 



 

a mérésünket, hiszen az önkéntesség vizsgálatához egy sajátos terepet 

választottunk, egy LHH-s kistérséget. 

A kérdőívet ebben az esetben is egy általánosabb, generális értékekkel 

foglalkozó blokk zárja, magánszemélyek esetében a legnagyobb 

társadalmi problémákat kellett a válaszadóknak értékelniük. 

  



 

 

A szervezetek alapvető tulajdonságai közé tartozik a működés területe, a 

működési forma és a fő tevékenység tartozik. Ezt kiegészítve vizsgáltuk 

a szervezet korát és a foglalkoztatott munkavállalók számát. Mint azt a 

térség bemutatásánál is említettük, a kevés számú civil szervezet 

javarészt nem tudja betölteni azt a szerepkört, amit alapításukkor 

vállaltak, sok az alvó szervezet, amely nem könnyítette meg a minták 

kiválasztását sem, hiszen kevés, az önkéntes foglalkoztatást tekintve 

releváns szervezettel találkozhatunk a térségben. 

A mintába került szervezetek rendkívül széles palettáját fedik le a 

tevékenységi köröknek, a leggyakoribb a kulturális és oktatási 

tevékenység, de a minta közel negyede a polgári védelem területén 

tevékenykedik. A fő tevékenység jelentősen meghatározza, hogy milyen 

önkéntes munkát végezhetnek az adott szervezetnél a tevékeny civilek, 

javarészt nem is térnek el ettől az önkéntesek, főként tisztaprofilú civil 

szervezetekkel találkoztunk.  

A működési formát tekintve alapítvánnyal és önkormányzat által 

fenntartott intézménnyel találkozunk a leggyakrabban a mintában. 

Fontos, hogy a populáció kijelölésekor törekedtünk a működési forma 

szerinti differenciálásra, minden típusba tartozó szervezetet 

felkerestünk, de eredményeink a válaszadók és a minta jellemzőit 

mutatják. Itt érdemes megjegyezni, hogy bár az önkéntes foglalkoztatást 

általában a civil szervezetek működéséhez kötjük, pont a 

Mezőkovácsházai kistérség példa arra, hogy lehet a közszolgáltatók által 

végzett munka kiegészítője az önkéntes munka. Maga az Önkéntes Pont 

is alapvetően alapítványokkal, illetve állami, önkormányzati fenntartású 

intézményekkel kötött megállapodást önkéntesek fogadására, így nem 

csoda, ha a mintában is erősen megjelentek ezek a típusú szervezetek. 



 

A vizsgált LHH-s térség szempontjából fontos dimenzió a működési 

terület. A mezőkovácsházai Önkéntes Pont elsősorban helyi és 

kistérségi jelentőségű, így feltételezhetően az ugyanilyen jellemzővel 

rendelkező szervezetek számára nyújthat hasznos szolgáltatásokat. 

Mintánk háromnegyede helyi és egyötöde kistérségi hatókörű 

szervezeteket jelent, így összhangban van az Önkéntes Pont működési 

területével. Ha megnézzük ezeket az adatokat a megyeszékhelyen, 

Békéscsabán, sokkal nagyobb arányban találkozunk olyan 

szervezetekkel, amelyek megyei vagy akár országos hatókörűek. A zárt 

közösség és az infrastrukturálisan, gazdaságilag elmaradott térség 

együtt lehetnek az indokai annak, hogy a potenciális önkéntes 

fogadószervezetek alapvetően a helyi problémákra keresnek választ és 

nem terjeszkednek a földrajzi értelemben vett kistérség határain túl, 

amellett, hogy szűkös erőforrásaik egyébként sem tennék ezt lehetővé.  

Méretét tekintve kis szervezetekről van szó, háromnegyedük maximum 

5 főt foglalkoztat, és elenyésző a nagynak tekinthető, 20 főnél többet 

alkalmazó szervezetek aránya. Természetesen ez az adat nem meglepő a 

gazdálkodó szervezetek helyi statisztikáit vizsgálva, leginkább a 

kisfoglalkoztatók vannak többségben a térségben, a legnagyobb 

foglalkoztatók az önkormányzatok és egyéb közintézmények. 

A minta közel fele önkéntest fogadószervezet, vagy szeretne 

önkénteseket fogadni, míg másik fele nem fogad önkénteseket. Első 

olvasatra ez az eredmény azt mutatja, hogy a mintánk fele nem releváns 

az önkéntesek alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok összegzésekor, 

azonban az általános vélekedések esetében informatív a teljes minta. 

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a szervezetek megkeresésekor 

közöltük, hogy az önkéntesség a kutatásunk fókusza, és ezzel együtt 

válaszoltak azok a szervezetek, akik nem foglalkoztatnak önkénteseket, 

viszont valószínűsíthetően erőteljes attitűdjeik és véleményük van a 

kérdéskörrel kapcsolatban. Ahogyan korábban is említettük, az 



 

önkéntes munka azonosítása – főként, ha idevesszük az informális 

önkéntesség fogalomkörét is – nem mindig egyértelmű. A helyi 

művelődési házban végzett önkéntes szervező munkát a legtöbben nem 

sorolnák ide, miközben az önkéntesség fogalmának meghatározásakor 

említett kritériumoknak ugyanúgy megfelel ez is. 

Folytatva az iménti fonalat, az önkénteseket foglalkoztató 

szervezeteknél átlagosan 16,9 fő önkéntest alkalmaznak. Kérdőívünkben 

több területet jelöltünk meg, ahol az önkéntes munka megjelenhet egy 

szervezetnél. A szervezetek fő tevékenységéből adódóan a legtöbb 

önkéntes polgári védelemmel kapcsolatos területen van, amit a sport és 

a szervezés követ. Népszerű a hagyományos szociális területek 

mindegyike, illetve a gyermekekkel, betegekkel és idősekkel kapcsolatos 

önkéntes munka is jelentős mértékben fordul elő. Fontos megemlíteni, 

hogy a polgári védelemmel foglalkozó szervezetek – kiemelten a 

Polgárőrség – hátrányos helyzetű területeken gyakran vállal fel a 

főtevékenységi köre mellett karitatív szerepvállalást is. 2012-ben 

például az Országos Polgárőr Szövetség és a Magyar Vöröskereszt 

országos mozgalmat indított „Tisztelet az éveknek, biztonság az 

időseknek” címmel, melynek célja a veszélyeztetett helyzetben élő idős 

emberek segítése, biztonságérzetének növelése – főként az aprófalvas 

területeken.  

Említettük korábban, hogy a minta fele nem foglalkoztat önkéntest. 

Joggal merül fel a kérdés, hogy talán problémákkal találkoztak korábban, 

ezért nem foglalkoztatnak jelenleg önkénteseket. Ezt a feltételezést 

azonban el kell vetnünk, mert nem találkoztunk olyan szervezettel, 

amely korábban foglalkoztatott volna önkénteseket, de később 

abbahagyta az ilyen jellegű tevékenységeit. Az önkéntesek fogadásának 

egyik kiemelt feltétele, hogy legyen az adott szervezetnél olyan jellegű 

tevékenység, amelyhez kapcsolódhat önkéntes munkavégzés. Az 

önkénteskedést alapvetően az úgynevezett „core” tevékenységhez 



 

kapcsoljuk a szervezetek esetében, és kisebb részben gondolunk 

kiegészítő, akár adminisztratív önkéntes munkára, pedig – főként a civil 

szervezeteknél jellemző ez – a tisztségviselők által felvállalt feladat 

tipikusan ebbe a körbe sorolható.  

Mindemellett az önkéntes munka egyik fő helyi sajátossága, hogy nem 

válogatnak a szervezetek az önkéntesek között, az ajánlásokban 

megfogalmazott önkéntes kiválasztási módszereket nem alkalmazzák a 

gyakorlatban, leginkább ismeretségi körből kerülnek ki az önkéntesek és 

nem feltétlen elvárás bizonyos kompetenciák megléte. Emiatt releváns 

kérdés, hogy biztosít-e a szervezet az önkéntesei számára bármiféle 

képzést, rendszeresen vagy alkalmanként. Biztató eredmény, hogy a 

szervezetek közel fele legalább alkalmanként nyújt ilyen szolgáltatást, 

ezzel még inkább vonzóvá téve az önkéntes munkát, nem mellesleg ezzel 

is segítve az önkéntesek beilleszkedését az adott fogadószervezetbe.  

Az önkéntes munka előfordulása nem tekinthető szignifikánsnak, így az 

önkéntesek alkalmazásához kapcsolódó kérdéseinket is érdemes 

interpretációs szempontból átértékelni. Kérdeztük, hogy akik 

alkalmaznak, ők milyen juttatásokat biztosítanak önkénteseik számára. 

Azt kell kiemelni, hogy inkább alkalmi, mintsem rendszeres 

juttatásokról beszélhetünk, és ezek is meglehetősen kis arányban 

fordulnak elő. Juttatások fajtáit tekintve a munkaruha, az étkeztetés, a 

biztosítás és különböző eszközök fordulnak elő, pénzbeni juttatással 

nem találkoztunk.  

A szakirodalmi áttekintés és az interjúink tapasztalata során 

elmondhazó, hogy az önkéntes koordinátor egy központi szereppel bíró 

pozíció, mert segít összeszervezni a meglévő önkéntesek munkáját, és 

hozzájárul az önkéntes munka toborzásához is. Ennek ellenére a 

szervezetek nem engedhetik meg maguknak, hogy önkéntes 

koordinátort foglalkoztassanak – sem önkéntes, sem más jogviszonyban.  



 

Az önkéntes munka alkalmazásának tudatosságát méri az önkéntes 

koordinátor alkalmazása mellett az önkéntes menedzsment stratégia 

megléte. Nem tekinthető jellemzőnek ez sem. A szervezetek nem 

rendelkeznek ilyen stratégiával és nincs is kapacitásuk ezen a szinten a  

mindennapjaikba emelni az önkéntes munka alkalmazását. A tudatosság 

dimenziójába sorolandó a közérdekű önkéntességről szóló törvény 

rendelkezéseinek ismerete is. A szervezetek elenyésző arányban ismerik 

teljes mértékben a szabályozást, részben a minta több mint fele. Ez az 

arány biztatónak tűnik a jövőre nézve, az önkéntességgel kapcsolatos 

információk eljutnak a szervezetekhez. Ennek ellenére saját bevallásuk 

szerint nem kapnak elegendő információt az önkéntes munkavállalással 

kapcsolatban, ami az Önkéntes Pont munkájának további relevanciáját 

mutatja a térségben.  

Fontos azt is megemlíteni, hogy professzionális önkéntes 

foglalkoztatásra nem mindegyik szervezet alkalmas, komplex 

szervezetfejlesztés keretében azonban felkészíthető minden potenciális 

fogadószervezet, ezért az Önkéntes Pont tevékenységének fejlesztésekor 

számba kell venni a vállalt alapfeladatokon túl a szervezetfejlesztés 

biztosításának lehetőségét is. Egy szervezetnek ugyanis – főként, ha 

kisméretű, és nem rendelkezik munkaadói tapasztalatokkal sem – a 

technikai segítségnyújtáson túl szüksége van olyan tapasztalatok 

begyűjtésére és alkalmazására is, amelyek emberek koordinációjával 

kapcsolatos. Ennek hiányában számos nem várt probléma ütheti fel a 

fejét az önkéntesek foglalkoztatása során, amelyet csak részben lehet 

külső támogatással feloldani. 

Kérdőívünk következő blokkjában már kifejezetten a Mezőkovácsházai 

Önkéntes Pont ismertségéről és az igénybevett szolgáltatásokról 

kérdeztük a szervezeteket.  

Azt mondhatjuk, hogy a leghatékonyabb hirdetési felület az internet és a 

nyomtatott sajtó, míg a „suttogó propaganda” más civil szervezetek 



 

vezetőinek szájából hatékony. A televíziós és rádiós reklám kistérségi 

szinten nem volt különösebben releváns, a térségben nincsenek már 

helyi érdekeltségű állomások, csatornák, csak a megyei, illetve 

békéscsabai, néhány esetben az orosházi média jut el a kistérségbe. 

A megkérdezett szervezetek jellemzően nem vették igénybe az Önkéntes 

Pont szolgáltatásait. Mindössze egy olyan szervezetről számolhatunk be, 

aki ügyfélként kereste fel az Önkéntes Pontot. Ennek egyik oka lehet, 

hogy az Önkéntes Pont még egy éve sem állt fel, és a legtöbben a nagy 

célközönséget elérő média hiánya miatt csak a suttogó propaganda 

kapcsán ismerték meg az irodát és annak szolgáltatásait. Az elmúlt 

időszakban azonban több szakmai kiadvány is készült, amelyet az 

Önkéntes Pont a partnerein keresztül folyamatosan eljuttat a 

potenciális önkéntes fogadószervezetekhez a térségben, várhatóan a 

következő években növekedhet az elért civil szervezetek száma. 

Mivel az igénybevett szolgáltatásokkal való elégedettséget nem releváns 

vizsgálni, így arra helyezzük a hangsúlyt, hogy melyek azok a 

szolgáltatások, amelyeket elvárnak a civil szervezetek az Önkéntes 

Ponttól. Hasznos információ, hogy milyen igények artikulálódnak a 

keresleti oldalon, mert ennek ismeretével segíthetjük a 

szolgáltatáskínálat alakítását.  
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Látható, hogy az információnyújtó funkció a legfontosabb, erre van a 

legnagyobb kereslet. Emellett a szakmai tanácsadás az, amire határozott 

igény fogalmazódott meg, de a jelentős szórás azt is mutatja számunkra, 

hogy a szolgáltatások fejlesztését és nyújtását illetően érdemes 

megtartani a széles spektrumot, mivel mindegyik területnek lehet 

relevanciája a helyi fogadószervezetek támogatása kapcsán. 

Megkérdeztük a szervezeteket, hogy az önkéntességgel kapcsolatban 

mely területek azok, ahol önmagukat fejlesztendőnek tartják, hol látják a 

hiányosságaikat. Elsősorban az önkéntesek fogadása, és az önkéntesek 

feladatainak kijelölése az, amit a mindennapi működés során 

fejlesztendőnek tartanak, ebben látják az önkéntes munka intenzívebb 

kihasználhatóságát.  

Pozitívumnak tekinthető, hogy az önkéntesek toborzása nem jelentős 

probléma a szervezetek számára, mindössze negyedük nyilatkozott úgy, 

hogy ezt a területet kellene fejleszteni. Ennek egyik oka a települések kis 

méretében keresendő, hiszen a kis közösségek között mindig gyorsabb a 

mozgósítás, gyorsabb az információáramlás az emberek között – és mint 

írtuk korábban – nagyobb az egymás iránti szolidaritás is. 

Természetesen ennél a résznél nem szabad megfeledkeznünk a 

Vöröskereszt szerepéről sem, hiszen a megyei szervezet egyik oszlopos 

pillére a Mezőkovácsházai Terület: több mint 100 éves múltra tekint 

vissza a helyi önkéntes foglalkoztatás és jelenleg is az egyik legaktívabb 

ifjúsági önkéntes központ az országban a különböző bázis programokba 

bekapcsolódott oktatási intézményeknek köszönhetően – így az óvoda, 

általános iskola és középiskola biztosítani tudja az önkéntesek 

utánpótlását a jövőben is. 

 

 



 

 

A szervezetek önkéntes munkáról alkotott generális elképzeléseit 

állításokba fogalmaztuk, és arra kértük a válaszadókat, hogy értékeljék, 

hogy mennyire értenek egyet az adott kijelentéssel. A skála 1-es értéke 

azt jelentette, hogy “teljes mértékben egyetért”, míg a négyes érték 

mutatta az ellentétes pólust, hogy “egyáltalán nem ért egyet vele”. Ezen a 

skálán értelmezve elmondható, hogy az az állítás, miszerint “Az 

önkéntes munkaerő hatékonyan segíti a szervezet működését” 

megfelelően tükrözi a szervezetek vélekedését. A négyfokú skálán 1,1-es 

átlaggal, tehát közel teljes egyetértéssel találkozhatunk ezen kijelentés 

értékelésekor. Hasonlóan pozitívan ítélik meg az önkéntes munkát, mint 

tapasztalatszerzési lehetőséget. Ezesetben a válaszok átlaga 1,47.  

Laikus vélekedés, miszerint az önkéntesek csak kiegészítő feladatokra 

alkalmazhatóak, lévén, hogy nem teljesjogú tagjai a szervezetnek. 

Válaszadóink 2,89-es válaszátlaga azt mutatja, hogy a vizsgált 

szervezetek nem vallják ezt a nézetet, hasznos és produktív 

tevékenységek is bízhatóak az önkéntesekre.   
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Az önkéntes munka magyarországi megbecsültsége nem annyira 

kedvező. Inkább egyetértenek a válaszadó szervezetek azzal a 

kijelentéssel, miszerint “Magyarországon nem becsülik az önkéntes 

munkát”, ezt mutatja az 1,8-as válaszátlag. 

A szervezetek közül az intenzívebb attitűdökkel rendelkezőket arra 

kértük, hogy beszélgessünk az önkéntességről egy interjú keretében. 

A kérdőív terjedelmi korlátai miatt kutatásunk kvantitatív részében 

nem tértünk ki az alkalmazott önkéntesek összetételére. Kiemelt 

kérdéskör kutatásunkban, hogy a hátrányos helyzetű rétegek hogyan 

mobilizálhatóak, hogyan irányíthatóak az önkéntes munka felé.  

Interjúink tapasztalatai azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetűek 

sokkal szenzitívebbek voltak a szociális problémák önkéntesség útján 

történő kezelése tekintetében. Helyzetükből fakadóan sokkal 

szívesebben önkénteskednek, mint a nem hátrányos helyzetben lévő 

célcsoport tagjai, és könnyebben motiválhatóak, kitartóbbak az 

önkéntesség területén. 

Mindezzel együtt azonban bizalmatlanság tapasztalható a toborzás 

során arra vonatkozólag, hogy az önkéntes tevékenységért semmiféle 

juttatás nem várható. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy akiket 

ilyen sztereotípiák mellett is sikerült bevonni, az a későbbiek során 

teljesen átértékelte az önkéntes tevékenység „hasznát” önmaga és a 

társadalom tekintetében egyaránt. 

Ha összességében vizsgáljuk, akkor tipikus önkéntesnek tekinthetőek: 

- a korábban segítő szakmában dolgozó nyugdíjasok,  

- az iskolás fiatalok,  

- az ötven év feletti nők, akiknek a gyermekei a családi fészekből 

már kirepültek.    



 

A felsorolást kiegészítve alapvetően két csoportba lehet sorolni az 

önkénteseket motivációs és rekrutációs szempontból. Egyrészt 

beszélhetünk egy tapasztalatszerzést célul kitűző, fiatal, lelkes 

csoportról, akik közül sokan munkaerő-piaci státuszukat tekintve 

munkanélküliek vagy pályakezdők. A másik csoport a közösséghez 

tartozás miatt önkénteskedő, idősebb családdal, felnőtt gyermekekkel 

bíró réteg, akiknek az önkéntes munkavégzés egyfajta társadalmi 

státuszszimbólum és a valahová tartozás eszköze. 

Egy speciális önkéntes csoport jelent meg az utóbbi időben, hiszen a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) miatt a leghátrányosabb 

helyzetűek is megjelentek az önkéntes munkát végzők körében. 

Végzettségükből és képzettségükből adódóan elsősorban fizikai munkát 

vállalnak. A támogatásra akkor válnak jogosulttá, ha 30 napos önkéntes 

munka elvégzéséről szóló igazolással rendelkeznek, ám ezt követően 

már ritkán maradnak az önkéntesek között. Éppen ezért, illetve az 

önkéntesség definíciós kérdéseinél meghatározott feltételek miatt, nem 

tekinthetjük ezt a klasszikus értelemben vett önkéntes munkának, 

annak kötelező volta miatt. 

A kissé előrelátóbb és az életüket jobban szervező hátrányos helyzetűek 

azzal is motiválhatóak, ha a szervezetek ráébresztik őket arra, hogy az 

önkéntes munka kvázi előszobaként funkcionál a munkaerő-piacra. 

Egyrészt pozitívum a társadalmi tettrekészség egy újonnan megismert 

ember esetében, másrészt pedig a munkáltatók egy munkahely 

megüresedése esetén szívesebben alkalmaznak olyan munkaerőt, akit 

már ismernek, ismerik a munkamorálját és a teljesítményét, mint az 

utcáról toborzott egyéneket.  

El lehet azonban azt is mondani, hogy van az önkénteseknek egy 

nagyobb része – a szakértők egyharmadra teszik az arányukat – akik a 

társadalmi szerepvállalás és a civil aktivitás miatt választják az 

önkéntesség útját. Ők elsősorban egyedülálló emberek, akik az egyéni 



 

sikereik révén megszerezhető elismerést a fogadószervezettől várják. 

Motivációs eszköz lehet ezesetben, hogy kvázi munkatársként kezelik az 

önkéntest és nem kívülálló külső segítőként.  

Releváns kérdésként merült fel, hogy mennyire gyakoriak a hátrányos 

helyzetű önkéntesek, a kvázi önsegítők. Feltételezésünk szerint sok 

esetben saját problémájuk megoldása miatt fordulnak a 

fogadószervezethez. Válaszadóink éppen ellenkezőleg, arról számoltak 

be, hogy ha hátterük miatt hátrányt is szenvednek az önkéntesek, mégis 

elsősorban a segítő szándék az, ami miatt ilyen tevékenységet vállalnak. 

A fogadó szervezet felelőssége, hogy felismerje az önkéntes problémáját 

és segítséget nyújtson.  

“Többféle módon tudunk segíteni ezeknek az önkénteseknek. 

Leginkább mentális támogatást biztosítunk, elismerjük a 

munkájukat, valamint számos információt kapnak tőlünk – akár 

ellátásokat, akár más lehetőségeket tekintve. A különböző 

programjainkon keresztül további segítséget is tudunk nekik 

biztosítani – akár képzéseket is.” (civil vezető)   

A fenti interjúrészletben megjelölt “szolgáltatások” a legnépszerűbbek 

az önkéntesek körében, az elismerés, a mentális segítség, az információ 

és természetesen a közösség az, ami miatt a szervezetek szerint 

önkéntes munkát vállalnak az emberek. 

Az interjúink tapasztalatai összecsengenek a szervezeteket felmérő 

kérdőíves vizsgálat eredményeivel, de hogy teljes képet kapjunk az 

önkéntesekről és motivációikról, őket magukat is megkérdeztük.  

  



 

 

A 100 válaszadó nemi megoszlása azt mutatja, hogy jelentősen 

felülreprezentáltak a nők a mintánkban, 80 % az arányuk. 

Mintavételünk nem biztosította a reprezentativitást, így nem 

törekedtünk arra, hogy a nemi arányok a teljes népességben 

tapasztalthoz közelítsenek. A tapasztalt nemi arány arra enged 

bennünket következtetni, hogy a nők szívesebben válaszolnak az ilyen 

jellegű kérdésekre, bár a válaszmegtagadásról nem rendelkezünk 

ilyesféle adattal. 

Válaszadóink családi állapota szerint a házastárssal élő, a nőtlen vagy 

hajadon, valamint az élettárs nélkül élő elvált kategóriák a 

leggyakoribbak. 

 

Ahogy szakértőink is említették, a családi állapot fontos tényezője lehet 

az önkéntes munkavállalási hajlandóságnak, ezzel együtt a 

szakirodalomban tapasztalt arányok – miszerint a családban élők 

nagyobb arányban vállalnak önkéntes segítést – a mi mintánkban nem 

tükröződött annyira élesen. 
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A munkapiaci státusz szintén meghatározó lehet az önkéntes 

munkavállalásban, mégpedig azért, mert a munkaerő-piacra való 

belépést megkönnyítheti az önkéntes tapasztalat. A mintába került 

személyek 54 %-a dolgozik jelenleg, regisztrált munkanélküli és 

közfoglalkoztatott 22 %, öregségi és rokkantnyugdíjas pedig további 20 

%. Bár a válaszadók jelentős része nő, a gyesen lévők csak 4 %-ban 

képviseltetik magukat.  A minta ötödét jelentő munkanélküliek számára 

mindenképp hasznos lehet az önkéntesség, ahogyan a gyesen lévők, vagy 

akár a nyugdíjasok is profitálhatnak belőle hosszabb távon – legalábbis 

munkaerő-piaci integráció szempontjából. 

Iskolai végzettség szerint felülreprezentáltak a felsőfokú végzettségűek, 

46 % az egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők aránya. 

Érettséginél alacsonyabb végzettség a minta ötödét jellemzi. Fontos itt 

megemlíteni azt a KSH által leírt tendenciát, miszerint az iskolai 

végzettség emelkedésével együtt nő az önkéntesek száma az adott 

társadalmi csoportban: a legtöbb önkéntes az egyetemet végzettek 

köréből kerül ki. 

A munkapiaci státusz és az iskolai végzettség azt mutatja, hogy 

mintánkban nem jellemző a hátrányos helyzetű réteg, önbesorolás 

alapján is mindössze 22 % válaszolta azt, hogy ő maga hátrányos 

helyzetű a saját definíciója alapján.  
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A válaszadók társadalmi pozícionálását segíti a jövedelmi viszonyok 

áttekintése. Legjellemzőbb, hogy bejelentett foglalkoztatásból származó 

jövedelemmel rendelkeznek (56 %), a közfoglalkoztatásból 22 %-uk 

szerez jövedelmet, míg a minta ötöde (20,8 %) családipótlékot is kap.  

Nem rajzolódnak ki speciális jövedelemstruktúrák, hétköznapi 

válaszadóink vannak ebből a szempontból is. Mindezek ellenére több 

mint 100 000 Ft-os különbség van a jelenlegi és a jó élethez szükséges 

jövedelem között, tehát átlagos válaszadóink elégedetlenek a jövedelmi 

helyzetükkel. A jelenlegi átlagjövedelem 118 867 Ft havonta, míg a jó 

élethez, a jóléthez szükséges összeg 247 005 Ft. 

A háztartások átlagosan 2,66 főt számlálnak, főként nukleáris családban 

élőktől kaptunk választ.  

Az alapvető jellemzőket követően a társadalmi aktivitást vizsgáltuk. 

Erőteljes civil szerepvállalást jelent valamely szerveződésben vállalt 

tagság.  

 

Látható, hogy a legnépszerűbbek az egyesületek, bár a szervezetek 

profilját nem vizsgáltuk. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó szervezetek, 

amilyen a szakszervezet, nem bírnak számottevő tagsággal, illetve a 

politikai pártok tagjai is alacsony arányban képviseltetik magukat. 
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Az önkéntes tevékenységek jórésze igényel bizonyos szociális 

érzékenységet, vagy legalábbis az önkéntesek érzékenyíthetőek a 

társadalmi problémák iránt. Arról kérdeztük a válaszadókat, hogy a 

térségükben mekkora problémának látják az egyes kérdésköröket. 5 fokú 

skálán vizsgálva – ahol 1-es az egyáltalán nem probléma és 5-ös a teljes 

mértékben problémát jelent – 7 témát vetettünk fel. 

A (1) szegénység, (2) lakáshelyzet, (3) fiatalok elvándorlása, (4) cigány 

kisebbség, (5) szórakozási lehetőségek hiánya, (6) művelődési 

lehetőségek hiánya, valamint a (7) közlekedéssel kapcsolatos gondok 

standardnak tekinthetők az ilyen kutatásokban.  A válaszok nem 

okoznak meglepetést a szociális területen jártas szakemberek számára, a 

legnagyobb gondnak a szegénységet és a fiatalok elvándorlását tekintik. 

 

Az önkéntesség megítélését több szempontból vizsgáltuk. Mindenki 

egyéni hasznosságát próbálja meg maximalizálni, és ezen a logikai úton 

elindulva arra voltunk kíváncsiak, hogy egyáltalán hasznos 

tevékenységnek tekintik-e az önkéntességet. A válaszadók 98 %-a 
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szerint ez hasznos tevékenység, az indokok megoszlását pedig az alábbi 

grafikon mutatja. 

 

A másokon való segítés jelenti azt a hasznot, amit a legtöbb válaszadó 

megjelölt, de sokan gondolják azt, hogy a kapcsolatépítés és a tanulás 

miatt is érdemes önkénteskedni. Az ábrából egyértelműen kitűnik, hogy 

a hagyományos karitatív szerepvállalásra épülő önkéntes munka még 

mindig az egyik legmeghatározóbb motivációs tényező az önkéntesek 

számára.  

Áttekintve az önkéntességhez kapcsolt egyéni hasznokat, releváns a 

kérdés, hogy mely tevékenységek azok, amiket az önkéntesség keretében 

szívesen végeznének az emberek. A 10. ábra adataiból egyértelműen 

kitűnik az, ami már a motivációnál is megjelent: a hagyományos 

karitatív tevékenységek és a hagyományosan nehéz helyzetben lévő 

célcsoportok azok, akikkel a legszívesebben foglalkoznának a 

válaszadók, de a háttértevékenységekben, amilyen a PR, adminisztráció 

vagy akár a szervezés, szintén nagy arányban vállalnának szerepet. Ez 

utóbbi kategóriák említése azért is fontos, mert az egyes 

50% 

55% 

91,50% 

61,50% 

76,20% 

54,10% 

58% 

74,40% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

érdekes időtöltés 

az egyén számára hasznos 

jó érzés segíteni másoknak 

jó a közösség 

új ismeretségek születhetnek 

megbecsültséget jelent 

erkölcsi kötelesség 

sokat tanulhat az ember … 



 

fogadószervezeteknek egyre nagyobb bürokratikus terhekkel kell 

megküzdeniük a mindennapi működésük során, így az operatív 

segítségnyújtás (szervezés, adminisztráció, stb.) nagyban segítheti a 

hosszú távú fenntarthatóságukat. 

Mivel ennyire szerteágazók a motivációk és a felvállalható szerepkörök a 

válaszadók körében, fontos tisztázni, hogy ők mit értenek önkéntesség 

alatt. Nyitott volt a kérdés, így mindenki a saját szavaival tudta 

megfogalmazni a tartalmat. Visszatérő motívumként az alábbiakat 

emelhetjük ki: 

- A szabadidő terhére, ingyenesen végzett segítő tevékenység. 

- Ellenszolgáltatás nélkül, emberségből történő tevékenység. 

- Közösségért végzett, ellenszolgáltatástól mentes, szívből jövő 

segítség. 

- Mindennemű ellenszolgáltatás nélkül végzett segítő 

tevékenység. 

- Felelősségteljes, bérezés nélküli munka. 

- Szervezetnek, személy(ek)nek segítségnyújtás. 

- Saját akaratból nyújtott segítségadás ellenszolgáltatás nélkül. 

68% 

50% 

43% 

51% 

29,70% 

45,20% 

41% 

9% 

27% 

23% 

0% 50% 100% 

gyerekekkel/betegekkel/idősekkel … 

szegényeken segíteni 

állatoknak segíteni 

természetvédelem, környezetvédelem … 

katasztrófák után segíteni 

adminisztrációs munkában segíteni a … 

szervezési munkákban segíteni 

polgári védelem területén tevékenykedni 

sporttevékenységekhez kapcsolódó … 

pr területen önkénteskedni 



 

- Segítek, ha megkérnek és nincs anyagi vonzata. 

- Rászorulóknak segítségnyújtás, környezetvédelem, közérdekű 

munka ellenszolgáltatás nélkül. 

- A társadalom felé intézett, pénzzel nem járó munka, mely 

eszmei értékű. 

Erőteljesen látszik, hogy az ellenszolgáltatás nélküliség, a 

segítségnyújtás és a társadalom segítése az, ami szinte minden 

válaszban megtalálható volt. A bemutatott válaszok azt mutatják, hogy 

tisztában vannak az önkéntesség főbb kritériumaival, egyértelmű 

számukra, hogy milyen feltételek teljesülésekor beszélhetünk önkéntes 

munkáról – még ha a vonatkozó jogszabályi definíciót nem is ismerik. 

Ezt támasztja alá az a 70 %-os arány, ami azoknak az aránya, akik 

jelenleg önkéntesek vagy korábban már voltak azok. Mindössze a minta 

harmada az, akinek nincs önkéntes tapasztalata. 

Javarészt non-profit szervezeteknél vállaltak önkéntes munkát (69 %), 

az állami intézmény (25 %) és az önkormányzati intézmény (6 %) kisebb 

arányban fordul elő, bár itt meg kell említeni, hogy a szakértői 

interjúkból kiderült, ez utóbbi szektor is egyre nagyobb arányban 

foglalkoztat önkénteseket annak érdekben, hogy kiegészítse, pótolja 

azokat a munkaköröket, amelyek gyakran hiányoznak az adott 

intézménynél. 
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A minta átlagéletkora 45,32 év, míg átlagosan 14,13 év tapasztalattal 

rendelkeznek az ingyenesen végzett társadalmi munka területén a 

válaszadók. A legidősebb önkéntes 75 éves volt és a leghosszabb 

tapasztalat 41 év.  

Az önkéntesek oldaláról gyakori indok, hogy nem tudják, hogy hol, illetve 

hogyan vállalhatnak ilyen tevékenységet. A szervezetek toborzás útján 

felkelthetik az emberek érdeklődését és civil aktivitását, ha megfelelő 

eszközöket alkalmaznak. Érdekes eredmény, hogy arra a kérdésre, hogy 

“Kinek a segítségével találták meg az első önkéntes munkájukat?” a 

válaszadók ötöde azt válaszolta, hogy az adott szervezet munkatársa 

segítette, további 23,5 % saját munkahelyén keresztül jutott el, míg a 

szűkebb vonatkoztatási csoport, a család és a barátok együttesen 29,4 %-

ban segítették az egyének önkéntes szerepvállalását. Ebből kiindulva 

arra következtethetünk, hogy elsősorban a személyes kontaktus az, ami 

az egyes embereket az önkéntesség irányába mozdította el, senki nem 

említette a felhívásokat, hirdetéseket – bár a fogadószervezetek 

többségének nincs is feltétlenül arra elegendő erőforrása, hogy fizetett 

hirdetéseket tegyen közzé, vagy szórólapokat készítessen az 

önkéntesség népszerűsítése érdekében. 

Az első önkéntes élmények, önkéntes tevékenységek elsősorban 

adminisztratív, illetve kiegészítő tevékenységeket foglalnak magukba, 

gyakori a szervezés és a kulturális/klub programokon való segítkezés is.  

Az önkéntesség népszerűsítéséért dolgozó kollégák számára üdítő 

eredmény lehet, hogy a válaszadóink harmada legalább havonta végez 

önkéntes munkát, 29,2 % pedig legalább hetente. Többségben vannak 

azok a válaszadók, akik alkalmakhoz, programokhoz kapcsolódóan 

vonhatóak be, az ő arányuk 47,9 %. Ezek az adatok az országos átlaghoz 

képest nagyobb bevonódást jelentenek, a legtöbben ugyanis csak 

alkalomszerűen vállalnak munkát, a heti rendszerességgel végzett 



 

önkéntes munka szinte alig kimutatható értéket vesz fel a hazai 

statisztikákban. 

A tapasztalattal rendelkező válaszadóinkat arra kértük, hogy mondják el, 

hogy mit tekintenek tipikusan önkéntes tevékenységnek. Három 

aktivitás megnevezését vártuk válaszadónként, de nem rangsor 

felállításával. A válaszok interpretálása úgy a legszemléletesebb, ha a 

három lehetőséget egyben tekintjük. 

Több problémakör rajzolódott ki a válaszokból, erőteljesen érezhető a 

megkérdezettek körében a karitatív szervezetekhez kapcsolódó 

önkéntes tevékenységek jelentősége.  

 

Érdekes eredmény, hogy a Magyar Vöröskereszt keretei között 

végezhető önkéntes tevékenységek, kiemelten a véradás, valamint a 

véradás szervezése is rendkívül intenzíven jelenlévő önkéntes 

tevékenység. Nem csoda tehát, ha Békés megyei viszonylatban a 

lakosságszámhoz viszonyított véradások száma ebben a térségben a 

legmagasabb.  

Az önkéntes munka társadalmi megítélése nagyban meghatározza annak 

aktuális népszerűségét. A társadalom tagjai elsősorban saját 
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referenciacsoportjukhoz vonatkoztatva döntenek arról, hogy 

végezzenek-e hasonló jellegű tevékenységet. Ebből a szempontból 

bíztató válasz, hogy az ismerősi köréből a válaszadók 84,4 %-a tud olyan 

személyt mondani, akik végeznek önkéntes tevékenységet.  

Az alábbi diagram szemlélteti, hogy a különböző társadalmi-kapcsolati 

szinteken, a családtól kezdve az országos szintig, milyennek ítélik a 

válaszadók az önkéntes munka megbecsültségét.
 
 

 

A társadalmi távolság növekedésével csökken az észlelt megbecsültség. 

Ez azért érdekes, mert bár ahogy az imént jeleztük, a válaszadók 84,4 %-

ának ismerősi körében van önkéntes munkát végző egyén, mégis a többi 

társadalmi színtérhez viszonyítva alacsonyabb az észlelt megbecsültség.  

A kutatás kiemelt célja volt annak feltérképezése, hogy az önkéntes 

szerepvállalásban mely tényezők azok, amelyek meghatározóak 

lehetnek. Ötfokú skálán vizsgáltuk, hogy az adott kérdéskör mennyire 

játszott szerepet a tapasztalattal rendelkező válaszadóink esetében. 

                                                           
9 A megbecsültséget 5 fokú skálán mértük, ahol 1-es jelentette, hogy egyáltalán nincs 
megbecsülve, 5-ös pedig a teljes mértékű megbecsülést élvez kategóriát.  
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Állításainkat kellett értékelni a skálán, ahol az 1-es azt jelentette, hogy 

egyáltalán nem játszott szerepet, míg az ötös a nagy szerepet jelölte.  

Az önkéntes szerepvállalást meghatározó 

tényezők 

Átlagérték (1-5) 

skálán 

Az önkéntesség családi indíttatású tevékenység. 3,54 

Jó érzés másokon segíteni. 4,62 

Olyan szervezetet segítettem, amelyhez szorosan 

kötődöm. 
4,18 

Az önkéntesség segített önmagam 

megismerésében. 
3,63 

Közösséghez tudtam csatlakozni, új barátokat 

szereztem. 
3,82 

Az önkéntes tevékenység új kihívásokat, szakmai 

fejlődést is jelentett. 
3,84 

Az önkéntesség révén új munkahelyre tettem 

szert. 
1,89 

Ismerősök és barátok rábeszéltek. 2,03 

Szükségem volt valamilyen 

álláskeresési/szociális támogatás 

megtartásához. 

1,19 

Egyszerűen van szabadidőm, amit szeretnék 

hasznosan eltölteni. 
2,47 

Hirtelen elhatározásból kezdtem el. 2,57 

Valamilyen előnyhöz jutottam önkéntes munka 

révén. 
1,74 

Lakókörnyezetem szebb, tisztább lett. 2,16 

Az önkéntes munka segítségével javultak a helyi 

közszolgáltatások. 
1,76 

 



 

A legerőteljesebb motiváló tényező a másokon való segítéssel járó lelki 

katarzis, “jó érzés”, amit szorosan követ a szervezethez való kötődés. 

Legkevésbé az egyéni hasznok és előnyök fontosak, valamint a 

munkaerő-piaci előnyszerzés sem tekinthető fő motivációnak a 

válaszadóink körében. A szakértői interjúink arra hívták fel a figyelmet, 

hogy jelenleg a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság 

miatt sokan vállalják az önkéntes munkát, azonban megkérdezetteink 

körében ez nem jelentős motiváció. 

A szakértői válaszok alapján kirajzolódott, hogy különböző 

életszakaszban, és különböző életkorban lévő emberek más-más 

szempontok alapján vállalnak önkéntes tevékenységet. Négy életkori 

kategóriát alkottunk, amelyek mentén megvizsgáltuk, hogy az egyes 

motivációs tényezők miként befolyásolják az adott korcsoportot. Az 

életkori kategóriák a következőképpen alakultak: 20-30 éves korig, 31 és 

50 éves kor között, 51-60 év között és 61 év és afelett. ANOVA-teszttel 

hasonlítottuk össze az átlagokat és az alábbi dimenziók mentén 

tapasztaltunk szignifikáns eltéréseket. 

Az önkéntes szerepvállalást 
meghatározó tényezők 

20 és 30 
év 

közöttiek 

31-50 év 
között 

51-60 
évig 

61 év 
felett 

Jó érzés másokon segíteni  (p≤0,05) 4,17 4,58 4,80 4,82 

Olyan szervezetet segítettem, amelyhez 
szorosan kötődöm (p≤0,001) 

3,14 4,36 4,5 4,55 

Az önkéntesség segített önmagam 
megismerésében (p≤0,05) 

2,67 3,64 3,2 4,4 

Közösséghez tudtam csatlakozni, új 
barátokat szereztem (p≤0,001) 

3,43 3,42 3,75 4,55 

Ismerősök és barátok rábeszéltek 
(p≤0,001) 

1,88 2,8 2,75 1 

Hirtelen elhatározásból kezdtem el 
(p≤0,05) 

4,29 2,3 2 1,8 
 



 

A táblázat rendkívül beszédes. A fiatalok és az idősek értékrendjét jól 

tükrözik az átlageltérések. A másokon való segítés idővel felértékelődik, 

fontosabbá válik, míg például az ismerősök és barátok befolyása idővel 

csökken. Az önkéntes közösséghez tartozást és a szervezet iránti 

lojalitást is az idő előrehaladtával egyre jobban értékelik, viszont az 

impulzivitás és a hirtelen döntés 30 év felett elenyésző indoka az 

önkéntes szerepvállalásnak.  

A vizsgálat területi kiterjedése a Mezőkovácsházai kistérséget érintette, 

és a kutatás céljainak megfelelően néhány kérdésben igyekeztünk 

feltárni a mezőkovácsházi Önkéntes Pont ismertségét is. 

A válaszadók alig több, mint fele, 54 %-a ismeri az  Önkéntes Pontot. Ez 

az eredmény azt mutatja, hogy a koordinációs egység esetében szükség 

van a nagyobb népszerűsítésre, hogy a potenciális önkéntesek is 

tisztában legyenek azzal, hogy az Önkéntes Pont nem csak keresleti, 

hanem kínálati oldalra is nyújt szolgáltatásokat.  

A népszerűsítésben és a megismertetésben kulcsfontosságú a különböző 

sajtó és PR fórumok használata. Bár az látható az eredményekből, hogy a 

“szájhagyomány” az, ami a leginkább hatásos, az Önkéntes Pontot 

ismerők 65,4 %-a ismerősöktől és barátoktól is hallott erről a 

kezdeményezésről. Ez utóbbi módszer azonban sokkal lassabb és nem 

helyettesíti a direkt figyelemfelkeltést, amelyet a hirdetések, szórólapok 

tudnak biztosítani. 

A civil szervezetek is jó referenciák lehetnek, a válaszadók 55,6 %-a 

kapott információt az Önkéntes Pontról ilyen úton. Kiemelendő viszont, 

hogy a hagyományos média kistérségi szinten nem jelent megfelelő 

fórumot, sokkal inkább hangsúlyozni kell a helyi civil kapcsolathálót és 

az ún. “suttogó propagandát.” 

  



 

 

A projekt részeként létrejövő zárókötet azontúl, hogy elméleti síkon 

rendszerezni kívánja az önkéntességgel kapcsolatos legfontosabb 

fogalmakat, tendenciákat, szerepeket és motivációkat, a gyakorlatban is 

használható segítséget kíván nyújtani az önkéntes munkát végzők és 

még inkább az önkénteseket befogadó fogadószervezetek számára. Ezért 

a könyv ezen fejezete az önkéntes foglalkoztatás gyakorlati kérdéseivel 

foglalkozik: egyrészt bemutatásra kerül az a projekt, amely lehetővé 

tette, hogy a pályázó fejlessze önkéntes menedzsment gyakorlatát, 

másrészt ajánlásokat tartalmaz, amelyek a projekt megvalósítása során 

szerzett gyakorlati tapasztalatokat és különböző hazai és külföldi 

szakmai szakirodalmak
10

 ajánlásait tartalmazza együtt. Célunk az volt, 

hogy olyan sorvezetőt adjunk első sorban a potenciális 

fogadószervezetek számára, amely alapján megvalósítható a 

professzionális önkéntes menedzsment. 

Ennek a zárófejezetnek a keretében választ adunk mindazon kérésekre, 

amelyek a leggyakrabban előfordulnak az önkéntes foglalkoztatás 

kapcsán: 

- Ki lehet önkéntes? 

- Ki lehet fogadószervezet? 

- Mit csinálhat az önkéntes? 

- Milyen igényei lehetnek az önkéntesnek? 

- Milyen igényei, elvárásai lehetnek a fogadószervezetnek? 

- Hogyan szervezzünk önkéntes programot? 

- Hogyan toborozzunk önkénteseket? 

- Hogyan készítsük fel önkénteseinket? 

- Hogyan jutalmazzuk önkénteseinket? 

- Hogyan bocsájtsuk el az önkéntest? 

                                                           
10 Ezekből is kiemelendő Malgozrzata Ochman – Pawel Jordan (1997): Az önkéntesség, 
mint szervezeti erőforrás című munkája, amely segített rendszerezni saját 
tevékenységünket is az önkéntes menedzsment megszervezése során. 



 

 

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete 1889-ben alakult meg 

Gyulán, megalakulásától kezdve alapvetően önkéntesek segítségével 

látta el humanitárius feladatait, amelyet akkor is, és még nagyobb részt 

most is a hagyományos típusú önkéntes feladatok tettek ki. A több mint 

125 éves tapasztalattal a háta mögött is, számos napi kihívással 

találkoztunk az önkéntes foglalkoztatás kapcsán, bár a szervezet 

megszólítására jó arányban tudtunk önkénteseket bevonni erőforrás-

hiányos tevékenységeink megvalósításába, az új típusú, professzionális 

önkéntes menedzsment eszköztár hiányzott a szervezetnél. Ebből 

kiindulva 2011-ben megpályáztuk az Önkéntesség helyi népszerűsítése, 

önkéntes pont létrehozása című TÁMOP-5.5.2-11/2 jelű pályázatot, 

amely lehetőséget biztosított arra, hogy 2013. március 1-én megnyissa 

kapuit a mezőkovácsházai Önkéntes Pont. A projekt elsődleges célja az 

önkéntesség hasznosságának bemutatása és önkéntesek bevonása a 

társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közcélú 

feladatok ellátásába, konkrét önkéntes programok megvalósításán 

keresztül. Ennek keretében kiemelten fontos szempontnak tekintettük a 

hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci, illetve társadalmi 

integrációjának előmozdítását, valamint a hátrányos helyzetű 

csoportok, fogyatékossággal élők, gyerekek, romák, hátrányos helyzetű 

településeken élők szociális, egészségügyi, oktatási-nevelési 

ellátórendszerhez való hozzáférésének javítását.  

Ilyen céllal és tevékenységpalettával úgy gondoltuk, hogy ott tudnánk a 

leginkább segíteni, ahol az erőforrások és az ellátórendszerek 

kapacitásai hiányosak, valamint jó bázis kialakítására van lehetőség, 

saját erőforrásainkat is figyelembe véve. Így esett a választás a 

Mezőkovácsházai kistérségre, amely a 311/2007. (XI. 17.) 

kormányrendelet alapján az ország 4. legelmaradottabb kistérsége a 

gazdasági-társadalmi mutatói alapján.  



 

A projekt végleges indikátorai a kézirat lezárásakor még nem álltak 

rendelkezésre, mivel a projekt végéig – 2014. február 28.-ig – 

folyamatosan dolgoznak az önkénteseink, ezzel együtt elmondható, hogy 

mind az önkéntesek számát, mind a teljesített munkaórák számát 

sikerült túlteljesítenünk. Ami a számszerűsíthető indikátoroknál is 

fontosabb azonban, hogy olyan szakmai anyagok készülhettek a 

projektben szerzett tapasztalatok révén, amelyek a projektszerű 

működést követően is segítik a fogadószervezetek és a mi munkánkat is.  

  



 

 

Ahhoz, hogy mind a fogadószervezetek, mind az önkéntesek élvezni 

tudják azokat az előnyöket és hasznokat, amelyek az előző fejezetek 

során megfogalmazásra kerültek, szükséges, hogy választ adjunk az 

önkéntes menedzsment során felmerülő gyakorlati kérdésekre. 

Általában erre a kérdésre a válasz: mindenki. Ezzel együtt, mind a 

szakirodalomban, mind a vonatkozó jogszabályokban találunk olyan 

kitételeket, amelyeket érdemes betartanunk. Az egyik ilyen feltétel, hogy 

érett és felelősségteljes egyéniség legyen, aki képes és hajlandó idejét és 

tudását önkéntesen felajánlani. Természetesen nem dolgozhat bárki, 

bárhol, szükség van a kölcsönös fogadókészségre és arra, hogy az egymás 

iránt támasztott igények és szükségletek találkozzanak. A jó önkéntes 

ismérvei között szokták megemlíteni a nyílt gondolkodást, az 

együttműködési hajlamot, a professzionális hozzáállást, a toleranciát, az 

erős motivációt és az érdekmentességet. A valóságban természetesen 

kevés ilyen ideális jelölttel találkozunk, aminek azonban biztosan 

teljesülnie kell a feltételek közül, hogy hajlandó legyen ingyen, 

fizetetlenül dolgozni a fogadószervezetnek. 

Ha egy szervezet úgy dönt, hogy a közérdekű önkéntességről szóló 2005. 

évi LXXXVIII. törvény szerint meghatározottaknak megfelelően kíván 

önkénteseket foglalkoztatni, akkor bizonyos feltételeket teljesítenie kell. 

A jogszabály szerint fogadószervezet lehet: 

a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása az 

általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi 

feladatai körében; 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500088.TV#lbj10param


 

b) nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott 

közfeladatai körében; 

c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében; 

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú 

szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő 

tevékenysége körében; 

e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy vagy vallási 

tevékenységet végző szervezet a hitéleti, a közcélú és a 

működésével összefüggő tevékenysége körében; 

f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e 

közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait 

igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a 

magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által 

kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes 

fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, 

illetve intézmény, 

fb) egészségügyi szolgáltató, 

fc) köznevelési intézmény, 

fd) felsőoktatási intézmény, 

fe) muzeális intézmény, 

ff) nyilvános könyvtár, 

fg) közlevéltár, 

fh) nyilvános magánlevéltár, 

fi) közművelődési intézmény [az fa)-fi) alpontokban 

foglaltak a továbbiakban együtt: fogadó intézmény]; 

g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó 

intézmény jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, 

vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó 

intézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott 

többletszolgáltatások körében. 



 

Civil szervezetként ahhoz, hogy elismert és nyilvántartott 

fogadószervezetté váljon valaki, szükséges beregisztrálnia magát az 

illetékes minisztériumhoz. A regisztrációhoz ki kell tölteni a törvény 

mellékletében szereplő adatlapot, majd cégszerűen aláírva be kell 

küldeni egy harminc napnál nem régebbi bírósági kivonattal, valamint 

az alapító okirattal (alapítványok esetén) vagy alapszabállyal 

(egyesületek esetén) együtt. Az eljárás eredményeként egy határozat 

készül, amelyet a nyilvántartást vezető minisztérium postai úton 

megküld, és amely tartalmazza a regisztrációs számot és a főbb 

adatokat. Azért fontos, hogy egy szervezet fogadószervezetként 

regisztráltassa magát, mert így számos pályázati forrás önrészeként 

elismerhetővé teszi a projektben ráfordított önkéntes munkát is. 

De miért érdemes egyáltalán egy szervezetnek önkénteseket 

foglalkoztatnia? 

- Önkéntesekkel elvégezhetőek olyan feladatok – amely bár 

fontosak a szervezet számára – nem részei a fizetett 

munkaköröknek. 

- Az önkéntesek új tapasztalatokat és tudást hozhatnak be a 

szervezetbe. 

- Segíti az adott szervezet közösségi elismertségét és 

beágyazottságát, ha önkéntesek veszik körül, ezáltal hitelesebb 

lesz a közvélemény számára is. 

- A legjobb reklám a személyes ajánlás, így a szervezet 

ismertségét nagyban növelheti az önkéntesek foglalkoztatása. 

- Az önkéntesek direkt és indirekt módon is segíthetik az 

adományszerzést, amely így növeli a szervezet rendelkezésére 

álló erőforrásait. 



 

Az önkéntesek feladatait a legtöbb fogadószervezet a fizetett 

alkalmazottak feladatai után állapítja meg, azaz az önkéntesek gyakran 

kvázi asszisztensként segítik a szervezet munkáját. Természetesen ez is 

lehet egy jól megfogalmazott igény a szervezet részéről, mégis érdemes 

odafigyelni arra, hogy megfelelően kreatívan legyenek kialakítva az 

önkéntes munkakörök ahhoz, hogy megmaradjon az önkéntes 

motivációja. Fontos tétel, hogy az önkéntes segítés nem laikus munkát 

jelent, a jól szervezett programoknak ugyanolyan professzionálisnak kell 

lennie, mintha fizetet alkalmazottak készítették volna elő, ugyanis az 

önkéntes nagy valószínűséggel rendelkezik valamilyen végzettséggel, 

körülírható szakmai tudással, amelyet ugyanúgy kamatoztathat a 

fogadószervezetnél, mint ahogyan azt a munkahelyén tenné. 

Fontos, hogy lehetőleg úgy legyenek meghatározva a feladatok – vagy 

legalább egy részük –, hogy azt otthonról is el lehessen akár végezni. 

Nem minden munka kötött az irodához, az internet korában ráadásul 

tágul azon tevékenységek köre, ami bárhonnan végezhető.  

Amikor az önkéntesek igényeiről, szükségleteiről beszélünk, nem 

csupán a direkt megjelenő emberi szükségleteket kell számba vennünk. 

Frederick Herzberg (1966) motivációs elmélete szerint vannak 

támogató és vannak motivációs szükségletek. A támogató szükségletek a 

biztonságérzettel, a munkakondíciókkal és nem utolsó sorban az emberi 

viszonyokkal állnak kapcsolatban. Ezek a faktorok önmagukban nem 

motiválják az egyéneket, de hiányuk elégedetlenséget eredményez. 

Fontos tehát, hogy az önkéntesek számára is biztosítsuk 

lehetőségeinkhez mérten a jó munkakörnyezetet, legalább olyan 

feltételeket, mint amelyeket a munkatársaknak biztosítunk. A 

szükségletek második csoportjába tartoznak azok a motivációs 



 

szükségletek, amelyek megléte, megszerzése esetén nő az egyéni 

motiváció. Ide sorolandó a teljesítmény, az elismerés, az új kihívások, a 

nagyobb felelősség és a fejlődés lehetősége. Fontos tehát, hogy 

perspektívákat kínáljunk az önkénteseink számára – bármilyen 

munkáról is legyen szó – és elengedhetetlen, hogy elismerjük 

tevékenységüket. Amennyiben bevonjuk őket, főként a velük 

kapcsolatos döntéshozatalba, biztosak lehetünk abban, hogy elkötelezett 

önkénteseink lesznek, hiszen érzik, hogy komolyan veszik őket. Ha az 

önkénteseknek ötletei, saját kezdeményezései vannak, meg kell 

hallgatni őket és lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megvalósítsák azt 

az adott keretek között – a legegyszerűbb megoldás erre egy javaslatláda.  

Az önkéntesek igényei mellett szót kell ejtenünk egy részben 

szabályozott, részben szabályozatlan területről: az önkéntesek 

felelősségéről. A kettőség fő oka, hogy az önkéntes törvény részben 

átemel szabályokat a munkaviszony fogalomrendszeréből, ezzel 

szemben viszont a fogadószervezet kezében nincs meg az az eszköztár, 

amelyet a Munka Törvénykönyve biztosít egy munkáltató számára. 

Ennek a helyzetnek a kezelésére alapvetően két megoldás kínálkozik: 

egyrészt ajánlott felelősségbiztosítást kötni az önkéntesekre, akárcsak a 

munkatársakra, ami védi a fogadószervezetet és az önkéntest is, 

másrészt amennyiben olyan tevékenységre kívánunk önkéntest 

foglalkoztatni, ahol nagyobb felelősség társul egy adott munkakörhöz, 

akkor érdemes írásos szerződésben rögzíteni a felelősségi területeket. 

Ez utóbbi megoldás egyben lehetőséget biztosít arra is, hogy mindkét fél 

átgondolja, hogy tudja-e vállalni az adott feltételekkel az 

együttműködést. Fontos, hogy csak azért, mert önkéntesekről van szó, 

nem kell máris csak kis felelősséggel járó, kiegészítő tevékenységeket 

kijelölni a számukra, csupán át kell gondolni, melyek azok a kötelmek, 

amelyeket rögzíteni szükséges. Az önkéntes szerződésben ugyanúgy 



 

szabályozhatóak a munkavállalás feltételei – a munkabért kivéve –, mint 

egy munkaszerződésben: szabályozható a juttatásoktól kezdve, a 

titoktartáson át a biztosítandó pihenőidőig minden fontosabb elem.   

Ami a legfontosabb, mielőtt egy szervezet önkénteseket fogadna, hogy 

meghatározza, miért van szüksége önkéntesekre és ha érkeznek 

önkéntesek, akkor mi lesz a funkciójuk. Érdemes átgondolni és leírni az 

ezzel kapcsolatos gondolatainkat, elvárásainkat, lehetőségeinket, mivel 

így könnyebben meghatározható, hogy az önkénteseknek milyen 

szervezeti igényeket kell kielégítenie. Általános hiba – amit még az 

önkéntesekkel foglalkozó gyakorlott munkatársak is elkövetnek –, hogy 

nincsenek átgondolva a szervezeti szükségletek, ebből adódóan pedig 

olyan munkákra kérik meg az önkénteseket, amelyek lehet feleslegesek, 

sőt unalmasak, az önkéntesek pedig elvesztik azt a belső motivációt, 

amely alapján jelentkeztek.  

Az önkéntes fogadás szervezeti igényekhez való illesztése – és szükség 

esetén ennek formalizálása – azért is fontos, hogy a későbbiekben ne 

legyen kérdés, hogy mi volt az a konkrét feladatként megjelenő 

szükséglet, amit ki kellett volna elégíteni. Ha tisztázottak az elvárások és 

a szervezeti keretek, ráadásul mindezekbe az önkénteseket is bevonjuk, 

akkor nagyobb eséllyel lesz mindkét fél elégedett a végeredménnyel. 

Ebből kifolyólag, ha nem is annyira formálisan, mint egy munkatárs 

esetében, de szükséges lefektetni a pontos feladatokat és elvárásokat. Ha 

egyszer vesszük a fáradságot és meghatározzuk azokat a szervezeti 

szükségleteket, amelyeket ki szeretnénk elégíteni az önkéntesek révén, 

akkor sokkal könnyebb már ezt aprópénzre váltva munkakörökké 

formálni.  

Fontos, hogy egy szervezetnek nem kell minden önkéntesnek 

jelentkezőt elfogadnia. Sokan gondolják úgy, hogy nem utasítható el 



 

senki, de az előző gondolatmenetből kiindulva fontos, hogy az adott 

személy illeszkedjen a szervezeti elvárásokhoz és illeszkedjen ahhoz a 

küldetéshez és szellemiséghez, amit a fogadószervezet képvisel.  

Sok esetben az önkéntesnek jelentkezők nem tudják pontosan 

megfogalmazni, hogy mit is szeretnének csinálni. Éppen ezért nekünk 

kell segíteni azzal, hogy konkrét munkaköröket ajánljuk fel, amelynek 

ismeretében a jelentkező is eldöntheti, hogy szeretné-e a szervezet saját 

munkájával  segíteni. 

Ahhoz, hogy sikeresek legyünk az önkéntes menedzsment területén, 

szükséges, hogy legyen egy olyan személy, aki felvállalja a 

foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, ezért minden szervezet 

esetében szükség van egy önkéntes koordinátorra. Az önkéntes 

koordinátor esetében fontos, hogy jól ismerje a szervezetet és annak 

céljait, szeresse a feladatát, szeressen emberekkel dolgozni, legyen 

megfelelő készsége és képessége az emberek irányításához és nem utolsó 

sorban rendelkezzen elég idővel, hogy elláthassa a feladatot. Ez utóbbi 

szempont azért fontos, mert a koordinátornak mindig utolérhetőnek kell 

lennie, éppen ezért nem javallott, hogy a szervezet vezetője lássa el ezt a 

feladatot, akinek egyébként is rengeteg más dologra kell odafigyelnie. 

Természetesen az önkéntes koordinátor is lehet önkéntes, amennyiben 

találunk rá megfelelő személyt.  

A potenciális önkéntesek toborzása többféle módon is lehetséges, sokan 

javasolják, hogy tapasztalt önkéntes végezze ezt a feladatot, mivel a 

hasonló motivációk megkönnyíthetik a kommunikációt is. Mielőtt 

azonban önkénteseket kezdünk el toborozni egy feladatra, szükséges 

tisztázni, hogy mit tudunk kínálni leendő önkénteseinknek. Nem 



 

feltétlen kell nagy vagy pénzben kifejezhető dolgokra gondolni, sok 

esetben motiválható lehet a jó közösség, a jó légkör a szervezetben, az 

elérhető presztízs vagy a megszerezhető szakmai tapasztalat és tudás. 

Ha sikerült ezt is átgondolnunk, akkor érdemes nekivágni a konkrét 

toborzásnak, amelynek számtalan eszköze közül csak néhány, gyakran 

használatosat emelnénk ki. Egyrészt érdemes barátokon, kollégákon 

keresztül önkénteseket keresni, így egyrészt nagyobb eséllyel 

találhatunk olyan személyt, aki valóban alkalmas, másrészt van egy 

ajánlás is az adott személy mögött, ami őt is kötelezi a helytállásért. 

Másik megoldás lehet a nyilvános hirdetés közzététele online formában, 

újságban vagy éppen szórólapokon keresztül, a lényeg, hogy minél több 

ember számára jutassuk el a felhívást, hogy minél nagyobb 

alapsokaságból dolgozhassunk.  

Az önkéntes toborzás gyakran sok időt vesz igénybe, később viszont 

sokkal többet kaphatunk a foglalkoztatás révén. A hatásos 

figyelemfelkeltés egyik legfontosabb eleme, hogy az önkéntes szerepét 

pontosan megfogalmazzuk már a felhívás időpontjában, emellett pedig 

ki kell hangsúlyozni, hogy mennyire nélkülözhetetlen a szervezet vagy az 

adott program számára az önkéntesek jelentkezése.  Még ha 

adminisztratív területre is keresünk embert, fontos annak 

hangsúlyozása, hogy az adott munka mennyire hozzájárul egy 

magasztosabb vagy akár konkrét cél eléréséhez.  

Miután közzétettük felhívásunkat, a jelentkező embereket össze kell 

hívni egy megbeszélésre, ahol informáljuk őket a lehetséges feladatokról 

és elvárásokról. Az érdeklődőkkel töltessünk ki egy kérdőívet, amellyel 

megtudható a jelentkezők szakmai képzettsége, tapasztalatai, elsődleges 

motivációi és elvárásai, valamint fontos megkérdezni, hogy milyen 

rendszerességgel és mikor érnek rá önkénteskedni, illetve hogy hogyan 

érhetjük el őket. 



 

Amennyiben nem ad hoc munkára, hanem hosszabbtávra, bonyolultabb 

feladatra keresünk önkéntest, érdemes személyes interjút is készíteni. 

Az interjú alkalmával sokkal közvetlenebb módon megtárgyalhatóak az 

elvárások, a pontos munkafolyamatok és feltételek. Ilyen esetekben 

javasolt az írásbeli önkéntes szerződés megkötése is, amely mindkét fél 

feltételeit és feladatait rögzíti. Nagyon fontos, hogy amennyiben nagy 

időráfordítást követel meg egy feladat, akkor ezt előre tisztázzuk és 

fektessük le a kilépés feltételeit. Ha például intézményben élő 

bántalmazott anyák és gyermekeik mellé keresünk segítőket, akkor nem 

tehetjük meg, hogy folyamatosan cseréljük az önkéntesek személyét, 

mivel egy segítő folyamatban a legfontosabb előfeltétel a bizalom. 

Természetesen mindig van olyan helyzet, amikor valaki a terveivel 

ellentétben mégsem tud vállalni egy teljes időszakot, de a váratlan 

kilépés helyett meg kell állapodni – már előre – egy felmondási időben, 

amely lehetőséget biztosít a zökkenőmentes átmenetre.  

Ahhoz, hogy megfelelően felkészítsük az önkénteseinket leendő 

feladatukra, elengedhetetlen, hogy bevonjuk őket szervezetünk 

küldetésébe. A szervezeti alapértékek és célok megismertetése elősegíti 

az önkéntes integrálódását a szervezetbe. Az önkéntesek nem sokáig 

maradnak egy szervezetben, ahol nem látják értelmét annak, amit 

csinálnak és amivel nem tudnak azonosulni. Az önkénteseket nehéz 

megtartani, éppen ezért fontos, hogy az önkéntesek érezzék, hogy 

munkájukkal valami fontos társadalmi célért dolgoznak.  

A küldetés megismertetés után szükséges, hogy körbevezessük az 

önkéntest a munkahelyen és megismertessük a kollégákkal, valamint a 

többi önkéntessel. A legtöbb ember kényelmetlenül érzi magát egy új 

környezetben, ezért részletes tárlatvezetést kell végeznie az önkéntes 

koordinátornak. A körbevezetés mellett – a feladat jellegétől függetlenül 



 

– érdemes betanítást végezni, ennek mélységét és időszakát a 

koordinátornak kell meghatároznia az adott munkakörhöz igazítva. 

Amennyiben szükséges, képzést is kell biztosítani.  

A bevezetés mellett elengedhetetlen, hogy kijelöljük azokat a 

szereplőket, akikhez az önkéntes koordinátor mellett fordulhatnak 

kérdéseikkel az önkéntesek. Szerencsés a koordinátort megadni 

elsődleges felelősnek, de a munkavégzés során felmerülhetnek olyan 

szakmai kérdések, amelyre kompetens személynek kell válaszolnia. Az 

eseti kérdések megtárgyalása mellett rendszeres megbeszélések tartása 

is szükséges. Ezek a rögzített, rendszeres egyeztetések segítik, hogy a 

megbeszélendő kérdéseket strukturálni lehessen, ezzel is csökkentve az 

önkéntes foglalkoztatással járó leterheltséget, amely adott esetben a 

munkatársakon csapódik le.  

Az önkéntesek és a munkatársak közötti kapcsolat nem mindig 

harmonikus, a koordinátor feladata, hogy a fizetett alkalmazottakat is 

érzékenyítse, valamint, hogy az esetleges konfliktusokat, feszültségeket 

feloldja. Fontos mindkét fél számára tisztázni a partnerség szerepét, 

ezért érdemes az önkénteseket is meghívni egy-egy munkatársi 

értekezletre, ahol ők is jobban bekapcsolódhatnak az aktuális 

folyamatokba és feltehetik kérdéseiket, megfogalmazhatják 

javaslataikat. 

Sokan megfeledkeznek az önkéntesek motivációjáról, miközben a 

szervezetünkért végzett munka jutalmazása, egyben az elvégzett munka 

értékelése is. A jó munkahelyi légkör, az odafigyelés, az, hogy tudjuk 

önkénteseink nevét és szerepét, már egyfajta jutalmazás. Minden évben 

legalább egyszer egy közös találkozót is szervezni kell, ahol 

megbeszélésre kerülhetnek a jövőbeli célok, feladatok, értékelhetjük a 

közösen elvégzett munkát és lehetőség esetén megvendégeljük 



 

önkénteseinket, ha tudunk, külön jutalmat is biztosíthatunk, ami lehet 

akár egy emléklap is. A közös találkozón túl érdemes apró 

figyelmességekkel is készülnünk: ilyen dolog lehet a születésnapra és 

névnapra kiküldött üdvözlőlap vagy az önkéntes nyilvános elismerése. 

Érdemes a különböző jutalmazási formákat variálni, így még inkább 

motiválhatjuk önkénteseinket.  

Az egyik legnehezebb feladat, ha egy sikertelen együttműködés miatt el 

kell bocsátani egy önkéntest. Ezzel együtt előfordulhat olyan helyzet, 

hogy az önkéntes és a szervezet igényei nem találkoznak össze. Az 

önkéntes koordinátor feladata és felelőssége, hogy odafigyeljen mindkét 

fél érdekére, és ha szükséges, meg kell tennie a lépést. Annak 

megkönnyítéseként, hogy ezt ne kudarcként éljék meg a szereplők, 

érdemes meghatározni azokat a határköveket, amelyek során 

értékelésre kerül sor, és amelynek végén az addigi elköteleződés és 

segítség megköszönése mellett elbocsáthatjuk az önkéntest. Az egyik 

ilyen lehetőség a kezdeti megbeszélés, amikor alaposan meg kell 

vizsgálni, hogy az önkéntes valóban illik-e a feladathoz. Amennyiben 

nem így van, megpróbálkozhatunk másik feladat keresésével, de nem 

szabad erőltetni az együttműködést, sokkal szerencsésebb, ha már a 

legelején történik ez és senkinek sem lesz lelkifurdalása. A második 

ilyen határkő a betanítás időszaka, amikor még mindig mondhatjuk azt, 

akárcsak a próbaidő időszakában, hogy nem működik a partnerség. 

Kiderülhet, hogy az adott munkát az önkéntes unalmasnak vagy éppen 

nagyon leterhelőnek tartja, ezért ebben az időszakban még különösebb 

sérelem nélkül megszakítható a kapcsolat. Ha a betanítást követően 

lépnek fel problémák, konfliktusok, érdemes személyes egyeztetés 

keretében újra átbeszélni a szerepeket, feladatokat és igényeket, így 

lehetőség nyílik arra, hogy az önkéntes is átgondolja vállalásait.  



 

Az önkéntesség jelentése sokak számára mint egy lehetséges erőforrás 

jelenik meg, az uniós intézmények is ekként aposztrofálják, ebben a 

kötetben is végigelemeztük az önkéntesség adta lehetőségeket. A 

Vöröskereszt számára még is többet jelent az önkéntesség: Mozgalmunk 

hét alapelvének egyikét. Ez az alapelv már több mint 150 éve határozza 

meg a Vöröskereszt és Vörösfélhold társaságok működését. Ebből 

adódóan az, hogy egy projekt keretében lehetőség nyílt tevékenységünk 

fejlesztésére és eddigi tapasztalataink megosztására, nekünk, 

vöröskereszteseknek talán még többet jelent. A zárszó keretei között 

szeretnénk megköszönni munkatársainknak, önkénteseinknek és 

partnereinknek, hogy sikeres programot zárhatunk. Külön köszönet 

Merényiné Szentmiklósi Etelkának, aki nem csak a projekt menedzsere 

volt, de évtizedek óta a vöröskereszt nélkülözhetetlen segítője és 

munkavállalója. Köszönet illeti partnereink közül a megyei önkéntes 

centrumot működtető Béthel Alapítványt és annak szakmai vezetőjét, 

Szőke Katalint, valamint köszönet a projekt önkéntes mentorának, Nagy 

Lászlónak – mindketten folyamatosan segítették a szakmai 

megvalósítást.  
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