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A FELNŐTT NÉPESSÉGBŐL 
ÖSSZESEN  

3,6 MILLIÓ FŐ 
VÉGZETT ÉLETE SORÁN 

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGET.

1 MILLIÓ FŐ 
LEGALÁBB HAVONTA 

ÖNKÉNTESKEDIK.

A MOST IS AKTÍV 
ÖNKÉNTESEK  

57%-A NŐ,  
ÁTLAGOS 

ÉLETKORUK 46 ÉV, 
FELÜLREPREZENTÁLTAK 

A KISTELEPÜLÉSEKEN 
ÉLŐK.

AZ ELMÚLT ÉVEK TENDENCIÁJA AZT MUTATJA, HOGY 
ARÁNYAIBAN EGYRE KIEMELKEDŐBB A FIATALOK KÖRÉBEN AZ 
ÖNKÉNTESEK ARÁNYA A TÖBBI KORCSPORTHOZ VISZONYÍTVA.

A BEVALLOTT NAPOK 
SZÁMA ALAPJÁN 

A KÉRDŐÍVÜNKRE 
VÁLASZT ADÓ 

ÖNKÉNTESEK 9961 
„MEGKEZDETT 

NAPRÓL” 
SZÁMOLTAK BE. A 

KÖZEL 2,2 MILLIÓ FŐ 
ESETÉBEN, AKI AZ 

ELMÚLT EGY ÉVBEN 
ÖNKÉNTESKEDETT,  

EZ MEGKÖZELÍTŐLEG 
53 ÉS FÉL MILLIÓ 

„MEGKEZDETT 
NAPOT” JELENT, 

AMELY ADOTT 
ESETBEN VALAKINÉL 

ÉRTELEMSZERŰEN 
LEHET RÖVID, PÁR 

ÓRÁIG TARTÓ, 
MÁSNÁL EGÉSZ 

NAPOS AKTIVITÁS IS.

A CIVIL 
SZERVEZETEKNÉL 

ÖNKÉNTESKEDŐK SZÁMA 
MEGKÖZELÍTŐLEG  

452 EZER  
FŐRE TEHETŐ.

A KÉRDEZETTEK 
ÖTÖDE AJÁNLOTT 

FEL TÁRGYI 
VAGY PÉNZBELI 

ADOMÁNYT 
AZ ELMÚLT 

EGY ÉV SORÁN 
VALAMILYEN 

KÖZCÉLRA (KÖZEL 
FELÜK CIVIL 

SZERVEZETEK 
SZÁMÁRA).

A FELNŐTT TÁRSADALOM 6%-A RÉSZT VETT 
VAGY JELENLEG IS RÉSZT VESZ FŐ TEVÉKENYSÉG 

KERETÉBEN VÉGZETT, LEGALÁBB KÉT HÓNAPON ÁT 
TARTÓ, ÚN. HOSSZÚ TÁVÚ ÖNKÉNTES PROGRAMBAN. 

A TELJES NÉPESSÉG 
36%-A SZERETNE 

A JÖVŐBEN (IS) 
ÖNKÉNTESKEDNI.

ÖSSZESSÉGÉBEN  

32,9%-RÓL  
45,1%-RA,  

AZAZ MEGKÖZELÍTŐLEG 
EGYMILLIÓ FŐRE NŐTT A 
SŰRŰN, AZAZ LEGALÁBB 

HAVONTA ÖNKÉNTESKEDŐK 
ARÁNYA. 

A VÁLASZADÓK 
HÁROMNEGYEDE SZERINT 

ÉLETÉBEN 
LEGALÁBB 
EGYSZER 

MINDENKINEK KELLENE 
ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGET 

VÉGEZNIE.
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Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, hogy mások is élnek a földön 
őkívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak magára gondol, hanem másokra is.  

(Szabó Magda)

Magyarországon az önkéntesség egyre több ember életének része. Ezt igazolja az a 
kutatás is, amely a közelmúltban zárult. Minden harmadik magyar ember végez önkéntes 
tevékenységet, és az eredmények számos területen mutatnak kedvező változást.  Örömteli, 
hogy egyre több a fiatal önkéntes. Ez talán annak is köszönhető, hogy bevezettük a középiskolai 
közösségi szolgálatot, ami ma már az érettségi feltétele. Megalkottuk a Nemzeti Önkéntes 
Stratégiát, létrehoztuk a Pro Voluntarius Díjat, valamint életre hívtuk a Nemzeti Önkéntes 
Tanácsot is.

Kétezer, különböző életkorú magyar állampolgár válaszolt a kérdéseinkre, és fejtette ki 
véleményét az önkéntességről. A kutatási eredményeket látva joggal jelenthetjük ki, hogy 
Magyarország nemcsak tehetségekben, hanem mások iránt érzékeny polgárokban is 
bővelkedik. Tízből kilenc megkérdezett szerint az önkéntesek jó példával járnak elől. Az 
emberek túlnyomó többsége azt is vallja, hogy az önkéntesség által jobbá válhat a világ.

Valódi összefogás nélkül egy nemzet sem lehet életképes. A megkérdezettekben erős 
az egymás iránti elköteleződés, és a 2013-as felmérés folytatásaként, illetve annak 
kiegészítéseként elvégezett kutatás visszaigazolja, hogy a kormánynak továbbra is segítenie 
kell az önkéntesség széles körű elterjedését.

KÖSZÖNTŐ

NOVÁK KATALIN
család- és ifjúságügyért  

felelős államtitkár
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A KUTATÁSRÓL

Az Olvasó a Nemzeti Önkéntes 
Stratégia (továbbiakban: NÖS) 
2012–2020 által is meghatározott, 
ötévente lefolytatandó Önkéntes-
ség Magyarországon kutatásso-
rozat második ütemének eredmé-
nyeit tartja a kezében. Országos, a 
teljes felnőtt lakosságra kiterjedő, 
2000 fős, reprezentatív adatfel-
vételünk célja, hogy bemutassa 
Magyarország lakosságának vi-
szonyulását az önkéntességhez, 
továbbá, hogy vizsgálja az önkén-
tes tevékenységek elterjedtségét, 
a tevékenységek jellegét, illetve, 
hogy feltárja az ilyen jellegű fel-
adatvállalástól való távolmaradás 
okait, nem utolsó sorban pedig, 
hogy képet kapjunk az önkéntes-
séggel kapcsolatos társadalmi at-
titűdökről.

Az önkéntes tevékenységnek 
máig nincs – szakirodalmi és el-
érhető kutatások szintjén sem – 
egységes meghatározása, ugyan-
akkor a kutatás megtervezésekor, 
annak érdekében, hogy az ered-
mények idősorosan is összeha-
sonlíthatók maradjanak, célként 
tűztük ki a 2013-as felmérés meg-
ismétlését, de egyben kiegészíté-
sét is, hogy az azóta kialakult új 
trendek is bemutathatóvá válja-
nak. Ennek keretében kitértünk az 
önkéntesség jelenkori társadalmi 
beágyazottságára, a vele kapcso-
latos tudásokra, attitűdökre, po-
zitívumokra, de az igényekre és 
elvárásokra is. Emellett néhány 
kérdés erejéig górcső alá vettük az 

iskolai közösségi szolgálattal kap-
csolatos társadalmi és résztvevői 
attitűdöket is.

A kutatás interjús és fókusz-
csoportos adatfelvételekkel is 
kiegészült, amelyet önkéntesek-
kel, iskolai közösségi szolgála-
tot végzőkkel, az önkéntességgel 
foglalkozó szervezetek vezetőivel, 
koordinátoraival és az önkéntes-
ség hazai szakértőivel vettünk fel. 

Gyorsjelentésünk – műfajából is 
adódóan – alapvetően a sokasági 
adatok bemutatására szorítkozik, 
ugyanakkor a teljes népességre 
vonatkozó adatokat egyes esetek-
ben bemutatjuk az önkéntességet 
végző és e szempontból inaktív 
lakosság szemszögéből is. A rész-
letesebb eredményeket a gyorsje-
lentés megjelenését követően ta-
nulmánykötetben adjuk közre.
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A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT KORÚ ÖNKÉNTESEK 
SZÁMARÁNYA ÉS BECSÜLT LÉTSZÁMA

Az önkéntesség 2018-as, teljes ha-
zai felnőtt népességet érintő vizs-
gálatához kutatásunkban – csak-
úgy, mint a 2013-as felmérésben 
– a Nemzeti Önkéntes Stratégia 
definícióját vettük alapul. Azaz 
ilyen jellegű aktivitásnak tekintet-
tünk minden olyan tevékenységet, 
amelyet az egyén önszántából, in-
gyen, ellenszolgáltatás nélkül más, 
családján, rokonán kívüli személy, 
személyek vagy a közösség javára 
végez. Mindazonáltal a meghatá-
rozásba – a kérdőíves adatfelvé-
telt megelőzően megszervezett 
próbakérdezés tapasztalataira is 
jelentősen építve – kizáró ténye-
zőként belefoglaltuk a kérdezett 
baráti körét is, mivel a kizárólag 
ide vonatkoztatható alanyok tevé-
kenysége mögött a legcsekélyebb 
mértékben sem húzódtak meg a 
tudatos önkéntesség mintázatai, 
így a későbbi kérdések számukra 
egyáltalán nem voltak értelmez-
hetők, a válaszok kényszeresnek 
hatottak. E szigorúbb, de egyes 
meghatározásokhoz képest még 
mindig tágnak mondható, az infor-
mális segítés számos lehetőségét 
is önkéntességnek elfogadó definí-
ció alapján is megállapítást nyert, 
hogy a magyar felnőtt lakosság 
bő negyede, 27,4 százaléka, azaz 
megközelítőleg 2 millió 209 ezer 
felnőtt1 végzett önkéntes tevékeny-
séget a megkérdezést megelőző 
12 hónap során. Hozzátesszük: a 

1. ábra | Önkéntesek számarányának megoszlása 2018 őszén (%)

55,2%

27,4%

Végzett önkéntes 
tevékenységet az elmúlt  
egy évben

Korábban, mint egy éve  
volt önkéntes

Soha nem volt  
még önkéntes

17,4%

1 _ a 2018. január 1-i felnőtt lakosság számához arányosítva

válaszadók körében rákérdeztünk 
arra is, hogy ha most nem is, az 
elmúlt egy évet megelőzően végez-
tek-e – meghatározásunk szerinti 
– önkéntességet. Erre a válasz-
adók további 17,4 százaléka mon-
dott igent, tehát a magyar felnőttek 
összességében közel felének, 44,8 
százalékának vannak már önkén-
tes tapasztalatai.
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1. táblázat | Az önkéntesek, egykori önkéntesek és nem önkéntesek 
egyes szociodemográfiai változók szerinti megoszlása

A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT KORÚ  
ÖNKÉNTESEK SZOCIODEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI

Az aktív, az egykor aktív és a nem 
önkénteskedők megoszlása el-el-
tér a különféle szociodemográfiai 
változók fényében. Ahogy a kö-
vetkező táblázatból is kitűnik, az 
önkéntesek körében szignifikán-
san magasabb a nők aránya, akár 
aktívak, akár egykor voltak azok. 

A jelenleg is tevékenyek átlagélet-
kora közel 46 év. Érthető okokból 
az egykori önkéntesek körében 
valamivel magasabb az időseb-
bek aránya, átlagban 52 évesekről 
van szó. Ezzel szemben azok, akik 
soha nem próbálták ki magukat 
e téren, átlagosan 48 évesek. Is-

kolai végzettségük tekintetében 
még jelentősebb eltérések mutat-
koznak. Az önkéntesek kimagasló 
arányban kerülnek ki a diplomá-
sok köréből. Az aktív és egykori 
önkéntestapasztalattal bírók bő 
egynegyede felsőfokú végzett-
ségű. Ezzel szemben körükben 

Volt önkéntes az elmúlt 
egy évben (%)

Korábban mint egy éve 
volt önkéntes (%)

Soha nem volt  
önkéntes (%)

Nem 
férfi  42,8% 45,1% 49,5%

nő 57,2% 54,9% 50,5%

Életkor

átlagos életkor 46 év 52 év 48 év

18–29 20,6% 11,5% 18,0%

30–39 7,5% 14,9% 17,5%

40–49 19,5% 15,5% 19,4%

50–59 15,0% 20,4% 13,4%

60+ 27,4% 37,6% 31,7%

Legmagasabb  
befejezett 
iskolai  
végzettség

Általános iskola, vagy alacsonyabb 
(alapfokú végzettség) 19,9% 18,4% 27,5%

Szakiskola vagy szakmunkásképző, 
érettségi nélkül (középfokú végzettség) 17,9% 20,4% 23,8%

Szakközépiskola, gimnázium,  
érettségivel (középfokú végzettség) 25,2% 26,7% 24,6%

Érettségi utáni vagy felsőfokú tovább-
képzés, szakképzés (pl. OKJ-s képzés) 10,2% 6,9% 7,7%

Főiskola, egyetem vagy magasabb  
(felsőfokú végzettség) 26,8% 27,6% 16,4%

Lakóhely

Budapest 11,3% 21,6% 20,1%

Megyeszékhely 20,8% 18,7% 15,0%

Egyéb város 34,4% 32,5% 36,5%

Község, tanya 33,5% 27,3% 28,4%
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Volt önkéntes az elmúlt 
egy évben (%)

Korábban mint egy éve 
volt önkéntes (%)

Soha nem volt  
önkéntes (%)

Társadalmi  
önbesorolás

Alsó társadalmi csoport 8,8% 10,3% 14,2%

Alsóközép társadalmi csoport 39,5% 34,0% 39,7%

Középső társadalmi csoport 44,3% 47,7% 40,8%

Felsőközép társadalmi csoport 7,1% 6,4% 4,3%

Felső társadalmi csoport 0,2% 1,5% 13,4%

Szubjektív  
vallásosság

Vallásos, egy adott egyház tanításait 
követi 13,3% 13,2% 9,3%

Vallásos a maga módján 43,2% 45,1% 40,4%

Nem vallásos 41,5% 39,1% 48,6%

Nem tudja/Nem válaszol 2,0% 2,6% 1,6%

alulreprezentáltak a legalacso-
nyabban képzettek, mindössze 
ötödük volt idén önkéntes. Telepü-
léstípus tekintetében az önkénte-
seknek mindössze bő tizedét te-
szik ki a fővárosi lakosok, ellenben 
valamelyest felülreprezentáltak 
az egyéb városokban és falvakban 

lakók. Ennek oka részint a viszo-
nyosságban keresendő, tekint-
ve, hogy a kisebb településeken  
a kölcsönösségnek, egymást  
segítésnek nagyobb hagyománya 
van, és amely tevékenység adott 
esetben meghatározásunkba is 
beleillik. Jó példa erre, hogy az ön-

kéntesek indítékai között a főváro-
si válaszadókhoz képest a vidékiek 
körében négyszer erősebb tényező 
az, hogy a kérdezettek ismerősei, 
rokonai érintettek a megoldandó 
problémában. A keményváltozók 
mellett két további tényező, a szub-
jektív anyagi helyzet és a bevallott 

Volt önkéntes az elmúlt 
egy évben (%)

Korábban mint egy éve 
volt önkéntes (%)

Soha nem volt  
önkéntes (%)

Nem 
férfi  42,8% 45,1% 49,5%

nő 57,2% 54,9% 50,5%

Életkor

átlagos életkor 46 év 52 év 48 év

18–29 20,6% 11,5% 18,0%

30–39 7,5% 14,9% 17,5%

40–49 19,5% 15,5% 19,4%

50–59 15,0% 20,4% 13,4%

60+ 27,4% 37,6% 31,7%

Legmagasabb  
befejezett 
iskolai  
végzettség

Általános iskola, vagy alacsonyabb 
(alapfokú végzettség) 19,9% 18,4% 27,5%

Szakiskola vagy szakmunkásképző, 
érettségi nélkül (középfokú végzettség) 17,9% 20,4% 23,8%

Szakközépiskola, gimnázium,  
érettségivel (középfokú végzettség) 25,2% 26,7% 24,6%

Érettségi utáni vagy felsőfokú tovább-
képzés, szakképzés (pl. OKJ-s képzés) 10,2% 6,9% 7,7%

Főiskola, egyetem vagy magasabb  
(felsőfokú végzettség) 26,8% 27,6% 16,4%

Lakóhely

Budapest 11,3% 21,6% 20,1%

Megyeszékhely 20,8% 18,7% 15,0%

Egyéb város 34,4% 32,5% 36,5%

Község, tanya 33,5% 27,3% 28,4%

»
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vallásosság szerint is bemutatjuk 
a vonatkozó népességarányt. A 
most vagy egykori önkéntesek tá-
borában némileg magasabb a ma-
gukat közép-, illetve felsőközép-
rétegbe sorolók hányada, illetve a 
magukra vallásosként tekintőké is, 
mint ahogy arányuk a teljes felnőtt 
népességben megfigyelhető.

Ha az előbbi változókat felcse-
réljük, és nem az önkéntességet 
végzők és nem végzők csoportösz-

szetételét vizsgáljuk, hanem a leg-
fontosabb demográfiai ismérvek 
szerinti csoportok önkéntességhez 
viszonyulására vagyunk kíváncsiak, 
elmondhatjuk, hogy a nők körében 
valamivel magasabb ugyan a ma is 
aktív önkéntesek számaránya, ám 
az eltérés a két nem között nem 
számottevő. Míg a 18 évesnél idő-
sebb magyar nők 29,6 százaléka 
tartozik a csoportba, addig a férfi-
ak csak 4,5 százalékponttal ma-

radnak el tőlük. Korcsoport szerint 
fontos eredmény, hogy bár az ön-
kéntesek átlagos életkora bőven a 
középkorúak csoportjába húzza az 
„átlagönkéntest”, ennek ellenére, 
ahogyan már 2013-ban is kimutat-
ható volt, úgy idén még markán-
sabban tűnik megfiatalodni a hazai 
önkéntesállomány. Nem változott 
azonban az eltérő iskolai végzett-
ségűek körében megfigyelhető ön-
kéntesmegoszlás. 

» A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT KORÚ ÖNKÉNTESEK SZOCIODEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI

»
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AZ ÖNKÉNTESSÉGGEL  
KAPCSOLATOS KÉPZETTÁRSÍTÁSOK

A Nemzeti Önkéntes Stratégia 
előirányozza, hogy a magyarorszá-
gi felnőttek harmada ismerje az 
önkéntesség fogalmát. A 2013-as 
felméréshez hasonlatosan, kérdőí-
ves felmérésünket két nyitott, sza-
badon megválaszolható kérdéssel 
kezdtük. Egyfelől megkértük ala-
nyainkat, asszociáljanak az „ön-
kéntesség” kifejezésre, másfelől, 
próbálják saját szavaikkal megfo-
galmazni, mi a különbség „munka 
és önkéntes tevékenység között”. 

A kapott válaszokat utólag a 2013-
ban is használt összefoglaló fogal-
makhoz kapcsoltuk. Az önkéntes-
ség fogalmát a legtöbben továbbra 
is a segítségnyújtáshoz társítják. 
A 2013-as trendtől azonban jelen-
tősen eltér, hogy idén a fizetés- és 
ellenszolgáltatás-nélküliség jó-
val több alanyunkban merült fel, 
konkrétan negyedükben, míg öt 
éve második helyen inkább a tevé-
kenység önkéntes jellegét hang-
súlyozták. Ezek mellett minden 

további faktorra a kérdezettek ke-
vesebb, mint tizede utalt.

Némileg az előző kérdés ered-
ményeire is reflektálnak a követ-
kező, az önkéntesség és a mun-
ka közötti viszony és különbség 
értelmezésének mérését célzó 
kérdésre kapott válaszaink. 2013-
hoz képest jelentős attitűdbeli 
változást látunk. Bár a többség 
már öt évvel korábban is a fize-
tésre, ellenszolgáltatásra gon-
dolt a munka hallatán, idén az ide 

2. ábra | Önnek mi jut elsőként eszébe az önkéntességről?2

Segítségnyújtás

Fizetés, ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység

Önként, szabad akaratból végzett tevékenység

Egyéb

Adakozás, jótékonykodás, a közért tenni

Konkrét önkéntes tevékenység  
(pl. árvíz, véradás, önkéntes tűzoltó stb.)

Nem tudja / nem válaszol

Pozitív tulajdonság (pl. önzetlenség, jószívűség)

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

12,7%

12,1%

7,0%

3,9%

3,0%

2,8%

24,1%

52,0%

60,0% 70,0% 80,0%

»

2 _ Megfigyelve, hogy egyes válaszadók képzettársítása adott esetben több fogalommal is összekapcsolható, az egyes válaszokhoz 
akár több tényezőt is rendeltünk. Ebből fakadóan a válaszok összesített aránya szükségszerűen 100 százaléknál több.
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vonatkoztatható válaszok aránya 
háromnegyedes. Emellett szinte 
eltörpülnek azok a gondolatok, 

amelyek azt ecsetelik, hogy a 
munka és önkéntesség közti kü-
lönbséget leginkább a mögöttes 

motivációban és hozzáállásban 
kell keresni, amely idén ugyan 
harmadik helyen végzett, ám 
mindössze a válaszadók valami-
vel több mint tizede nyilatkozott 
így. Valamivel többen említették 
a munka, mint kényszer és az 
önkéntesség, mint szabadon vá-
lasztott tevékenység gondolatát, 
ugyanakkor szinte elhanyagolha-
tó azok aránya, akik az állandó-
ság-alkalmiság kettősére tettek 
volna utalást.

3. ábra | Ön szerint mi a fő különbség a munka és az önkéntes tevékenység között?

Fizetés, ellenszolgáltatás

A munka kötelező, kényszer

Motiváció, hozzáállás

Egyéb

Nem tudja / nem válaszol

A munka állandó, az önkéntesség alkalmi

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

11,5%

10,9%

4,3%

3,7%

0,7%

75,2%

60,0% 70,0% 80,0%

» AZ ÖNKÉNTESSÉGGEL KAPCSOLATOS KÉPZETTÁRSÍTÁSOK

»
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Örvendetes, hogy 5 év alatt ösz-
szességében 32,9-ről, 45,1 szá-
zalékra, azaz megközelítőleg 
egymillió főre nőtt a sűrűn, azaz 
legalább havonta önkénteskedők 
aránya a teljes felnőtt népesség-
ben. Ebből hetedük megközelí-
tőleg hetente, 2,8 százalékuk pe-
dig szinte naponta volt aktív, ami 
megközelítőleg 65 ezer felnőttet 
jelentett 2017–2018 ősze között. 
Ebből fakadóan az önkéntesek 
másik fele inkább az alkalmi ön-
kéntesek táborát erősíti. Az ő 
arányuk viszont 2013-hoz képest 
67,1 százalékról 54,2-re csökkent 
5 év alatt a sűrűbben önkénteske-
dők javára. Közel tizedük egyszer 
végzett ilyen jellegű tevékenysé-
get, a relatív többség, a kérdezet-
tek másik 45 százaléka pedig a 
havi rendszerességnél ritkábban 

ugyan, de évi egynél több alka-
lommal fogott bele valamilyen 
jellegű segítésbe. 

Életkor szerint a pályakezdő 18-
29 évesekre is, de főképp a karri-
erút vége felé járó 50-59 évesekre 
átlag fölötti arányban jellemző a 
gyakoribb aktivitás.

A különböző településtípusok 
lakosai közül a legnagyobb arány-
ban a megyeszékhelyeken, vala-
mint a falvakban lakó önkéntes 
válaszadókra jellemző a gyakori 
önkénteskedés, mindkét csoport 
fele tartozik a magukat gyakran 
aktivizálók közé.

Elmondható, hogy a vallásos 
érzületnek is szignifikáns hatá-
sa van az önkéntességre. A ma-
gukat valamelyik egyházhoz kötő 
önkéntes válaszadók fele számít 
gyakori önkéntesnek, míg a val-

lásosságot kategorikusan eluta-
sítók 41,7 százaléka vonatkoztat-
ható ide, sőt előbbiek körében a 
legalább hetente aktív válaszadók 
is számottevően nagyobb arány-
ban figyelhetők meg, arányuk  
23 százalék.

A gyakoriság mellett nem elha-
nyagolható tényező az sem, hogy 
a kérdezettek milyen hosszan 
önkénteskedtek. Kérdőívünkben 
ezt napokban adhatták meg. A 
válaszok a teljes évet, 365 napot 
lefedték. Az önkéntesek kis há-
nyada nyilatkozott úgy, hogy az 
elmúlt év minden vagy közel min-
den napján tettek valami olyat, 
ami a NÖS-meghatározás szerin-
ti önkéntességnek tekinthető. Az 
alkalmi önkéntesek körében pe-
dig voltak olyanok, akik mindösz-
sze pár órányi tevékenységet vé-
geztek, így 1 napnál többről nem 
számolhattak be. Mindezek mel-
lett a kérdezettek átlagosan va-
lamivel több mint 24 napnyi, azaz 
közel egy hónapnyi aktivitásról 
adtak számot. Mindazonáltal a 
medián nem több 10-nél, azaz a 
válaszadók fele éppen ennyi vagy 
kevesebb napon, a másik fele pe-
dig ennyi vagy ennél több napon 
kezdett bele valamibe. A legak-
tívabbaknak az 18–29 éves fiata-
lok, valamint a nyugdíj előtt álló, 
de még aktív korú 50–59 évesek 
bizonyultak, amely két csoport 
átlagosan 29, illetve 33 napnyi 
tevékenységről adott számot. 
Rajtuk kívül a 32 napos átlaggal 

AZ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG  
GYAKORISÁGA ÉS HOSSZA

4. ábra | Milyen gyakran végzett Ön önkéntes tevékenységet az elmúlt 
egy évben? [azok körében, akik végeznek önkéntes tevékenységet]

Szinte  
naponta

Megközelítő-
leg hetente

Megközelítő-
leg havonta

Ennél  
ritkábban, de 
többször is az 
elmúlt évben

Egy  
alkalommal 

az elmúlt 
évben

Nem tudja /  
nem válaszol
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kiemelkednek a diplomások is.
A 365 napot felosztottuk úgy is, 

hogy valamiféleképpen különvá-
laszthatók legyenek a leginkább 
aktív és a kevésbé aktív önkénte-
sek. Jól látható, hogy a magukat 
önkéntesnek számítók jelentős 
hányadának (megközelítőleg 661 
ezer fő) megkezdett önkéntes 
napjai összességében nem tesz-
nek ki többet egy hétnél egy év 
leforgása alatt, további hasonló, 
valamivel nagyobb arányuk (~758 
ezer fő) azonban viszonylag na-
gyobb gyakorisággal fejt ki akti-
vitást, azaz valamivel több mint 
egy hetet, de kevesebb, mint egy 
hónapot tevékenykedett. Hozzá-
juk képest viszonylag kevesebben 
vannak (~145 ezren) azok az ön-
kéntesek, akik 1–3 hónapnyi ak-
tivitásról számoltak be, és vala-
mivel százezer fő alatti, ~89 ezer 

5. ábra | Megközelítőleg hány napot önkénteskedett az elmúlt egy évben?

Maximum 7 nap 8 - 30 nap 31 - 90 nap 90-nél több nap
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50,0

40,0%

45,7%

8,7%
5,6%

» AZ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG GYAKORISÁGA ÉS HOSSZA

»

fő körül alakulhat azok száma, 
akik összesen ennél is több napot 
vallottak be. Látni kell azonban, 
hogy tipikusan 40 nap fölött – vél-
hetően csak tippelve – szinte min-
denki kerek számokat adott meg.  
A bevallott napok száma alap-
ján a kérdőívünkre választ adó 
önkéntesek 9961 „megkezdett 
napról” számoltak be. Ez a közel 
2,2 millió fő önkéntes esetében 
(óvatos becsléssel) megközelítő-
leg 53 és fél millió „megkezdett 
napot” jelent, amely adott eset-
ben valakinél értelemszerűen le-
het rövid, pár óráig tartó, másnál 
egész napos aktivitás is.
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AZ ÖNKÉNTESSÉG HASZONÉLVEZŐI

Az önkéntesség haszonélvezői, 
akiken vagy akiknek az önkénte-
sek segítenek valamilyen módon, 
értelemszerűen nemcsak civil 
szervezetek vagy alkalmi önkén-
tes akciók célcsoportjai lehetnek, 
hanem magánszemélyek, állami 
intézmények, szomszédok, akár 
nagyobb lokális közösségek is. A 
válaszadók öt éve és idén is több 
csoportot megadhattak, hiszen a 
tevékenység végzése több lehető-
ség keretében is történhet, illetve 
egy konkrét tevékenységgel akár 
többféle célcsoport is segíthető, 

támogatható. Eredményeinkből 
kitűnik, hogy az önkéntes iden-
titással történő segítségnyújtás 
elsősorban egyáltalán nem a non-
profit vagy más intézményeket éri 
el. Az utóbbi években az a tenden-
cia kezd kirajzolódni, hogy egyfelől 
nőtt a szomszédsági segítők ará-
nya, másrészt a magukat önkén-
tesnek tartók többsége (immár 
51,6 százaléka) olyan tevékeny-
séget végez, amely a kérdezett 
közvetlen környezetét, szomszéd-
ságát segíti. A – nem rokon – is-
merősök megsegítésének aránya 

viszont számottevően csökkent 
(48,4 százalék), aminek egyértel-
mű oka leginkább abban keresen-
dő, hogy kizártuk kutatásunkból 
azokat, akik a közeli barátoknak 
végeznek „önkéntességet”. Bár a 
klasszikus önkéntesség-definíció 
kizárja, idén rákérdeztünk arra 
is, hogy a magukat önkéntesnek 
vallók segítik-e hasonló módon 
rokonaikat (is), amire szintén vi-
szonylag nagy arányban válaszol-
tak igennel a kérdezettek (39,6 
százalék), igaz, ők szükségsze-
rűen másokat is célzó tevékeny-

6. ábra | Kinek, minek segített Ön önkéntes tevékenységgel az elmúlt évben? 
[azok körében, akik végeznek önkéntes tevékenységet]

Szomszédnak /  
lakótársnak

Olyan ismerősnek, aki 
nem rokona 

Rokonnak

Valamilyen szervezetnek,
intézménynek

Nagyobb
közösségnek

Ismeretlen
magánszemélynek

Közös hobbi, érdeklődés
alapján ismert ismerősnek

Munkatársnak /
osztálytársnak
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ségben is részt vesznek, különben 
kérdőívünkben nem tekintenénk 
rájuk önkéntesként. Rajtuk kívül 
harmaduk jelezte azt, hogy va-
lamilyen nagyobb közösségnek 
végeznek öntevékenységet. Bő 
negyedük számukra ismeretlen 
magánszemélyeknek segít, szűk 
negyedük pedig munkatársaknak 
és/vagy osztálytársaknak. Végül 
további negyedük olyan személyek 
számára, akiket valamilyen hobbi, 
közös érdeklődési kör kapcsán is-
mertek meg.

A kizárólag informális önkéntes-
séget végzők aránya az önkénte-
sek éppen kétharmadát teszi ki (a 

teljes felnőtt népesség 18,1 szá-
zalék). Velük szemben a szerve-
zeti, intézményi önkéntességben 
az összeírt önkéntesek harmada, 
33,9 százaléka (a teljes felnőtt né-
pesség 9,3 százaléka) érintett va-
lamilyen formában, ami ~750 ezer 
felnőttet jelent. Ugyanakkor ebből 
az arányból az önkénteseknek 
mindössze 7,2 százaléka végez 
kizárólagosan formális keretek 
között önkéntes tevékenységet, a 
maradék 26,7 százalékuk vegye-
sen sorolható a formális és infor-
mális önkéntesek csoportjához. 
Szociodemográfiai szempontból 
érdekesség, hogy a két legfiata-

3 _ A létszámadat – trendjét tekintve – összhangban van a KSH évente kiadott, legutoljára 2016-os évről szóló kiadványával, és 
amely 419 ezer fő nonprofit szervezeti önkéntesről számol be két évvel korábbról. Az általunk mért eltérő adat, az idődimenzión túl 
vélhetően annak is köszönhető, hogy a KSH eredménye nem az önkéntesek, hanem a nonprofit szervezetek saját bevallásán alapul, 
így a két felvétel módszertanilag némileg eltér egymástól.

» AZ ÖNKÉNTESSÉG HASZONÉLVEZŐI

» labb korcsoport körében pedig 
átlagon felüli a formálisan végzett 
önkéntesség a többi korcsoport-
hoz képest. Az önkéntes 18–29 és 
30–39 évesek 34,2, illetve 23,7 szá-
zaléka van jelen e területen. Ebből 
fakadóan nem meglepő, hogy a 
csak formális önkéntesek között 
kétszer akkora a tanulók hányada, 
17,5 százalék, mint az informális 
vagy vegyes csoportban. Továbbá a 
kizárólag formális önkéntesek kö-
rében magasan felülreprezentált a 
nők aránya is, 71,8 százalék.

A szervezeti önkénteseknek va-
lamivel több mint felét teszik ki a 
civil-nonprofit szervezet kötelé-
kében tevékenykedők, megköze-
lítőleg 452 ezer főt.3 A nonprofit 
szervezetekhez tartozókat meg-
kérdeztük arról is, hogy – isme-
reteik alapján – milyen területen 
tevékenykednek fogadó intézmé-
nyeik. A kérdezettek a KSH által 
használt 18 kategória valamelyike 
szerint sorolhatták be fogadószer-
vezeteiket, aminek alapján megál-
lapítható, hogy a relatív többség, 
bő negyedük szociális ellátásban 
dolgozó szervezethez csatlakozott 
önkéntesként, hatoduk valamely 
oktatási tevékenységet folytató 
szervezethez, valamivel több mint 
minden hetedük pedig egészség-
ügyi szervezetnél fejt ki aktivitást.
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7. ábra | Említette, hogy civil szervezetnél is önkénteskedik. Jellemzően milyen területen/területeken  
tevékenykedik ez a civil szervezet? [azok körében, akik civil szervezetnél végeznek önkéntes tevékenységet]

Szociális ellátás

Oktatás

Egészségügy

Kultúra

Környezet- és adatvédelem

Sport

Többcélú adományosztás, nonprofit szövetségek

Szabadidő, hobbi

Egyéb

Vallás, egyház

Politika

Polgárvédelem, tűzoltás

Jogvédelem

Település fejlesztés

Szakmai, gazdasági érdekképviselet

Közbiztonság védelme
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TÉNYLEGES TEVÉKENYSÉG

Önkéntességet végző válaszadó-
ink idén saját szavaikkal is meg-
fogalmazhatták, konkrétan milyen 
jellegű tevékenységet végeznek. 
Válaszaikat utólag kapcsoltuk az 
egyes összefoglaló fogalmakhoz. 
Az önkéntesek relatív többsé-
ge, harmada olyan tevékenysé-
get végez, amely leginkább vala-
ki másnak megtett alkalmi vagy 
folyamatos szívességet jelöl. Itt a 
hangsúly leginkább a valaki más 
munkájának az elvégzésén, a 
besegítésen van, például mozgá-

sukban korlátozottak szállítására 
vagy bármilyen értelemben bajba 
jutottak megsegítésére kell gon-
dolni. Az önkéntesek másik har-
madának tevékenysége a fizikai 
segítség körébe sorolható. Itt a 
válaszadói narratíva minden eset-
ben azt hangsúlyozza, hogy a vég-
zett feladat tipikusan valaminek 
a mozgatását, pakolását, tehát 
fizikumot igénylő feladatok elvég-
zését jelentette (ez adott esetben 
természetesen átfedésben lehet a 
„szívességgel”, ám a narráció fó-

8. ábra | Milyen tevékenységet/tevékenységeket végez legjellemzőb-
ben? Mondjon példákat néhány szóval, vagy egy-két mondattal.  
[azok körében, akik végeznek önkéntes tevékenységet]

Szívesség

Fizikai  
segítség

Természetbeni  
segítség

Szabadidőeltöltés,  
szórakoztatás

Egyéb

Betegápolás,  
egészségügyi segítség

Anyagi segítség  
(pénzbeli)

Szellemi  
segítség

Lelki  
segítség
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kusza eltérő). A természetbeni és 
anyagi segítséget azért vettük be 
a skálába, mert a válaszok alapján 
látszik, hogy többek olyan jellegű 
tevékenységet végeznek, amely 
félig-meddig már az adományozás 
definícióját feszegeti. Tipikusan 
az adománygyűjtés körüli teen-
dők ellátása tartozik ide, annak 
szervezése vagy a gyűjtésben való 
részvétel, de vannak, akik önkén-
tességként definiálták azt is, hogy 
alkalomadtán maguk léptek fel 
adományozóként. Szabadidő-el-
töltés, szórakoztatás körébe tarto-
zó önkéntességet minden tizedik 
önkéntes végez. Ide tipikusan a 
gyerekek, illetve más, felügyeletet 
igénylők (pl. idősebbek) üdülte-
tése, a velük történő foglalkozás, 
programokon való részvétel tarto-
zik. A betegápolás területén dol-
gozik minden 12. önkéntes. Végül 
pedig csupán 4,6 százalék ajánlja 
fel (önkéntestudatossággal) szak-
tudását anyagi ellenszolgáltatás 
elvárása nélkül, illetve az önkén-
tesek egy szűk csoportja (a teljes 
felnőtt társadalomban megközelí-
tőleg 2400 fő) ide sorolja saját lelki 
segítségnyújtását is olyanok szá-
mára, akik erre rászorulnak.
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Azok, akik végeznek a NÖS-meg-
határozás szerinti önkéntességet, 
a felsoroltak közül négy tényezőt 
is megadhattak, amely – saját el-
mondásuk alapján – őket annak 
idején arra buzdította, hogy bele-

vágjanak első tevékenységükbe. 
Mint a következő grafikonon is 
megfigyelhető, főleg két ténye-
ző játszik szerepet az önkénte-
sek többségénél. Kétharmaduk 
egyfelől saját, belső indíttatásra 

hivatkozik. Esetükben egyfajta 
belső szükségletként jelenik meg 
a segítségnyújtás. Szinte azonos 
említési arányban hozták fel vá-
laszadóink a mások vagy a tágan 
értelmezett célcsoport (más em-

ÖNKÉNTESSÉGRE VALÓ INDÍTTATÁS

9. ábra | Elsősorban (és még) milyen indíttatásból kezdett el önkénteskedni?  
[azok körében, akik végeznek önkéntes tevékenységet]

Saját belső indíttatásból

Együttérzésből azok iránt, 
akiknek / amiken segíthetek

Mert általa jobb embernek érezheti magát

Mert Ön vagy közeli rokona, ismerőse  
érintett az adott problémában

Valamilyen közügy érdekében való összefogás miatt

Meggyőződésből, hitből (a szervezetben,  
tevékenységében, ahol az önkéntességet végzi)

Szabadidő hasznos eltöltése miatt

Új emberek megismerése, 
új kapcsolatok kiépítése miatt

Személyes kihívás keresése miatt

Önfejlesztés, tanulás, önnevelés miatt

Vallási / erkölcsi okból

Más okból

Szakmájához hasznos tapasztalat  
megszerzése miatt

Kultúra, hagyományok ápolása miatt

Környezet védelme vagy katasztrófa  
megelőzése / elhárítása

Nem tudja / nem válaszol

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

65,3%

64,8%

26,9%

21,9%

16,6%
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3,2%
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berek, állatok, zöld környezet) 
iránti együttérzést. Ezek az indít-
tatási tényezők természetesen át-
fedésben is lehetnek egymással, 
így viszonylag sokan, az önkénte-
sek bő negyede jelezte azt is, hogy 
aktivitása által jobb embernek 
érzi magát, illetve átfedésben van 
azzal is, hogy bő ötödük azért vál-
lalja el a feladatot, mert rokonuk, 

ismerősük érintett a megoldandó 
problémában. A kérdezettek ha-
toda jelezte, hogy hitből, meggyő-
ződésből, azaz a feladat céljában 
vagy a szervezetbe vetett hit miatt 
mondott igent a lehetőségre.

Az önkéntesség iránti indíttatást 
mérő kérdést úgy állítottuk össze, 
hogy a választható tényezők fele 
a hagyományos, inkább altruista, 

10. ábra | A hagyományos és modern típusú önkéntesség alakulása a 
magyar társadalomban (képzett változó) [azok körében, akik végeznek 
önkéntes tevékenységet], (%)

24,0

25,7

35,5

7,47.5

Tisztán hagyományos

Inkább hagyományos

Egyenlően hagyományos és modern

Inkább modern

Tisztán modern

szociálisan érzékeny, „magam-
ból adó”- jellegű önkéntességet 
mérje,4 további hét faktor pedig a 
modern típusú, személyiség- és 
készségfejlesztésre, kapcsolat- és 
tapasztalatszerzésre, minőségi 
időtöltésre irányuló önkéntesség-
ről adjon kimutatást.5 Mivel ösz-
szesen négy válasz volt adható, 
értelemszerűen többféle vegyes 
csoportot tudtunk összeállítani: 
a tisztán hagyományos és tisz-
tán modern hátterű önkéntesek 
egy-egy csoportját, valamint ezek 
között vegyes motivációkkal bíró 
csoportokat, aszerint, hogy inkább 
előbbi vagy inkább utóbbi típusú 
önkénteseket foglaljon magába. A 
négy választást úgy tettük lehető-
vé, hogy egyfajta minőségi különb-
ség is kimutatható legyen, azaz 
hogy lássuk, az alany melyiket vá-
lasztja elsősorban, majd melyiket 
választja másodiknak, harmadik-
nak és negyediknek (ugyanakkor 
nem volt kötelező további lehető-
séget megadni). Ennek hatására 
megállapítható, hogy a magyar 
felnőtt önkénteseknek épp valami-
vel több mint a fele, 57,6 százaléka 
leginkább még egyfajta hagyomá-
nyos beállítódás hatására döntött 

4 _ Vallási/erkölcsi okból; Mert Ön vagy közeli rokona, ismerőse érintett az adott problémában; együttérzésből azok iránt, akiken/
amiken segíthetek; meggyőződésből, hitből (a szervezetben, tevékenységében, ahol az önkéntességet végzi); valamilyen közügy 
érdekében való összefogás miatt; kultúra, hagyományok ápolása miatt; környezet védelme vagy katasztrófa megelőzése/elhárítása 
céljából.
5 _ Saját belső indíttatásból; mert általa jobb embernek érezheti magát; szakmájához hasznos tapasztalat megszerzése miatt; 
önfejlesztés, tanulás, önnevelés miatt; új emberek megismerése, új kapcsolatok kiépítése miatt; személyes kihívás keresése miatt; 
szabadidő hasznos eltöltése miatt.

» ÖNKÉNTESSÉGRE VALÓ INDÍTTATÁS

»



| 21

ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGON 2018 | ELSŐ EREDMÉNYEI

úgy, hogy önkéntes aktivitásba 
fogjon, 42,4 százalékuk viszont 
első helyen adott válasza alapján 
inkább modern típusú önkéntes-
nek tekinthető. Érdekességként 
az is elmondható, hogy azok, akik 
éltek a több válaszadási lehető-
séggel, azok táborának többsége 
az elsők közt inkább hagyomá-
nyos önkéntességre utaló motivá-
ciót adott meg, de harmadik vagy 
negyedik helyen már egyértelmű 
többségbe került a modern típu-
sú önkéntességre utaló tényezők 
említettsége. 

Összesítve a négy lehetőségre 
adott válaszokat az önkéntesek-
nek mindösszesen 7,4 százaléka 
hivatkozott kizárólag tisztán ha-
gyományos motivációkra, 24 szá-
zaléka pedig inkább, de nem tisz-
tán hagyományos okokból kezdett 
önkéntes feladatok végzésébe, 
azaz egy modern tényezőt is meg-
említett. Az ötfokú skálán további 
bő egyharmados arányban vannak 
jelen azok, akik azonos arányban 
említettek meg hagyományos és 
modern önkéntességbe sorolha-
tó faktorokat is, további negyedük 

inkább, és mindössze 7,5 százalék 
tisztán modern típusú önkéntes-
ként sorolható be.

Érdekes módon szignifikánsan 
az átlag fölötti mértékben húznak 
a modern típusú indíttatás felé az 
50-59 évesek, azonban a 60 év fö-
löttiek körében ugyanezek aránya 
már viszonylag alacsonyabb, jóval 
átlag alatti. A fiatalok leginkább 
a vegyes kategóriák valamelyiké-
be kerültek, és közülük tartoznak 
legmagasabb arányban az egyen-
lően hagyományos és modern in-
díttatást megjelölők táborába is.
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Azok körében, akik az adatfelvé-
telt megelőző egy év során nem 
végeztek önkéntességet, arra is 
rákérdeztünk, mi az oka ennek. A 
vizsgálatba bevontak három vá-

laszt adhattak meg a külön válasz-
lapokon olvasható 11 indok közül. 
Itt szintén megállapíthatunk egy-
fajta sorrendiséget, ami tovább 
cizellálja a háttérben meghúzódó, 

A NEM ÖNKÉNTESKEDÉS OKAI

11. ábra | Miért nem végzett önkéntes tevékenységet az elmúlt egy 
évben? [azok körében, akik nem végeztek önkéntes tevékenységet a 
kérdezést megelőző 1 évben]

Nem volt rá ideje

Nem kértek Öntől 
ilyen jellegű segítséget

Nem gondolt még rá

Nem volt különösebb 
oka, hogy így alakult

Ön is támogatásra szorul

Nem az Ön feladata elvégezni  
ezeket a feladatokat

Nem volt hozzá társasága,  
egyedül nem akart menni

Nem talált megfelelő lehetőséget 
vagy szervezetet

Egyéb okból

Nem hisz az önkéntes 
tevékenység hasznosságában

Nem tudja,  hol lehet jelentkezni

Földrajzi távolság miatt

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

33,6%

29,5%

26.5%

19,9%

14,6%

6,8%

5,8%

5,5%

3,8%

2,7%

2,7%

0,9%

kvázi ellenmotivációs struktúrá-
kat. Az első esetben a válaszadók 
negyede arra hivatkozott, hogy 
nem gondolt még rá egyáltalán, 
azonos arányuk pedig arra, hogy 
nem jutott (már) rá ideje. 

A három válaszlehetőség ösz-
szevonása után azonban a nem 
önkénteskedés hátterében leg-
elsősorban az időhiányra való hi-
vatkozás figyelhető meg, amelyet 
összesen harmaduk jelölt meg 
első, második vagy harmadik he-
lyen. Fontos, hogy ezt a megszó-
lítás hiányára való hivatkozás kö-
veti, ami részben utal a személyes 
meghívás, a szükségesség ér-
zetének fontosságára, amelynek 
esetleges hangsúlyozása többeket 
vonzhat a területre. Különösen 
érintett e szempontból a 18–29 
éves korcsoport, akik 35 százaléka 
említette ezt az érvet. Ezt követő-
en mindössze a harmadik helyen 
áll az az indok, hogy a kérdezettek 
igazából még nem is gondoltak a 
lehetőségre. Utánuk minden hete-
dik nem önkéntes alany érve volt 
az, hogy valójában ő is rászoruló. 
További érdekesség pedig, hogy a 
nem önkéntesek mindössze 5,8 
százaléka hozta fel a társaság hiá-
nyát, ami miatt nem vállalt el még 
feladatokat. (Hozzátesszük, e fak-
tor különösen erős, közel egytize-
des a fiatalok táborában.) Hasonló 
arányuk pedig ugyan keresett, de 
elmondásuk szerint nem talált 
számára megfelelő lehetőséget.
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CIVIL SZERVEZETI TAGSÁG

Habár az önkéntesség végzésé-
nek közel sem feltétele bármiféle 
civil szervezeti tagság, hipotetiku-
san úgy képzeltük, hogy ettől füg-
getlenül valamely egyesülethez, 
körhöz, klubhoz vagy alapítványi 
kuratóriumhoz történő formális 
kötődés előrevetíti az önkéntes-
ségre való hajlamot is. Tagságot 
firtató kérdésünkre 7,1 száza-
lék válaszolt igennel, legnagyobb 
arányban a 18–29 évesek (9,1 szá-
zalék), legkisebb arányban a 60 
évnél idősebbek (5,7 százalék). Vá-

rakozásunknak némiképpen meg-
felelőlen, ezt az arányt az önkén-
tesek jelentős mértékben húzzák 
felfelé, tekintve, hogy szűk ötödük 
jelezte formális tagságát valami-
lyen civil szervezetnél, míg az egy-
általán nem önkénteskedők ese-
tében ezek aránya mindösszesen 
1,8, az egykor aktívak esetében pe-
dig 4,9 százalék. Érdekesség, hogy 
azok, akik se nem önkéntesek, se 
nem tartoznak nonprofit szerve-
zethez, azoknak is közel ötöde sze-
retne a jövőben önkénteskedni.
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2018-as kutatásunkban ki szeret-
tünk volna térni az ún. hosszú távú 
önkéntes tevékenység társadal-
mi elterjedtségének vizsgálatára 
is. Ezen minden olyan programot, 
projektet értünk, amelynek kere-
tében legkevesebb két hónapon 
keresztül főtevékenységként végzi 
ezt valaki, természetesen önkén-
tesen. A témát három kérdéssel 
tettük mérhetővé, rákérdezve, 
hogy az alany végezte-e már, je-
lenleg végez-e ilyet, vagy tervezi-e, 
hogy a jövőben kipróbálja magát e 
téren. A három kérdésre igennel 
válaszolók köre relatíve alacsony. 
A múltban részt vettek és a jelen-
ben hosszú távon önkénteskedők 
aránya a felnőtt társadalomban 
nem éri el a 6 százalékot, ugyan-
akkor örvendetes, hogy a jövőben 
7,3 százalék tervezi ily módon is 

próbára tenni magát. Az itt mért 
arány a mind fiatalabbak körében 
lineárisan növekszik, azaz míg a 
legidősebbeknek 3,3, a fiatalok 9,9 
százaléka tervez ilyen jellegű tevé-
kenységbe fogni.

A látszólag alacsony társadalmi 
érintettség mégis egyfajta biza-
lomra ad okot, tekintve, hogy egy 
hazánkban még viszonylag kevés-
sé elterjedt, újszerű lehetőségről 
van szó, mégis, a felnőtt társa-
dalom létszámára vetítve ezek az 
arányok a múltat firtató kérdés 
esetén megközelítőleg 282 ezer 
főt, a jelenben pedig 185 ezer főt 
jelentenek, mellettük pedig kö-
zel 589 ezer fő válaszolt igennel 
a jövőre vonatkozó kérdésre. Vél-
hetően itt azonban nem kizárólag 
formális, szervezeti háttérrel bíró 
programokban való részvételről 

van szó, hanem alternatív, egyedi, 
informális megoldásokról is, erre 
azonban kérdéssorunk alapján 
nem kaptunk választ. Fontos ered-
mény még, hogy a három kérdésre 
igennel választ adók köre csak a 
legkisebb mértékben, pár fő ere-
jéig fedi egymást, tehát a legtöb-
bek életében mindössze egyszeri 
alkalomról volt, vagy van szó. Azok 
közül, akik már végeztek ilyen jel-
legű hosszú távú önkéntességet, 
ma már nem teszik, ahogy azok, 
akik most végeznek ilyesmit, azok 
körében is csak pár fő tervezi en-
nek folytatását valamikor a jövő-
ben is.

HOSSZÚ TÁVÚ ÖNKÉNTES  
PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

13. ábra | Részt vett-e már olyan hosszú távú önkéntes programban, 
amikor legkevesebb két hónapon keresztül főtevékenységként ezt 
végezte?

Már vett részt Jelenleg is részt vesz A jövőben (is) részt 
tervez venni

0,0
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3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

3,5

2,3

7,3
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Megkérdeztük mind az önkén-
teseket, mind az önkéntes tevé-
kenységet nem végzőket, miként 
látják, hogyan reagáltak vagy re-
agáltak volna legközelebbi isme-
rőseik, illetve – ha dolgoznak – 
munkatársaik, amikor megtudták 
vagy megtudnák, hogy önkéntes 
tevékenységbe fogtak. A tényle-
gesen érzékelt és vélt társadal-
mi megítélés lényegesen eltér az 
önkéntesek és nem önkéntesek 
között. Jellemző, hogy az önkén-
testapasztalattal bírók kétszer na-
gyobb hányada él meg pozitív visz-
szacsatolást közeli ismerősei vagy 
munkatársai részéről, mint amek-
kora hányada az önkéntességet 
nem végzők körében számítana 
rá, hogy ilyen mértékű elfogadást 

élne meg, ha vállalná a részvételt 
valamilyen akcióban. Azaz míg az 
önkéntesek bő négyötöde érzi is-
merőseinek inkább vagy teljes 

mértékben elfogadó, elismerő 
hozzáállását tevékenységéhez, 
addig az ilyen jellegű feladatot 
nem vállalóknak közel 40 száza-

TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉS

14. ábra | Hogyan reagáltak/reagálnának legközelebbi ismerősei, ha megtudnák,  
hogy önkéntes tevékenységet végez?

Aktív önkéntes

Korábban, mint egy éve volt önkéntes

Soha nem volt önkéntes

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
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1,1%

10,9%
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39,2%
29,2%

12,8%

13,3%

21,6%
35,1%

32,5%

1,8%

30,7%
49,6%

Nagyon elutasítóan

Inkább elutasítóan

Semlegesen

Inkább elfogadóan

Nagyon elfogadóan

Munkatársai nem tudnak róla, 
hogy önkéntes tevékenységet 
végez (csak az önkéntesek 
körében)

Nem tudja / nem válaszol

»
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lékponttal kisebb hányada, mind-
össze 42 százaléka hiszi úgy, hogy 
hasonló fogadtatásban részesülne 
azonos esetben.

A dolgozó válaszadók esetében 
közel hasonló megoszlás figyel-
hető meg a véleményklímában; 
azaz a munkahellyel rendelkező 
önkéntesek közel háromnegyede 
él meg elfogadást munkatársai 
részéről, azonban a nem önkén-
tesek éppen 30 százalékponttal 
kisebb hányada véli úgy, hogy ha-
sonló elismerésben részesülne 
adott esetben. Ez (részben) újbóli 
magyarázatot is szolgáltathat arra 
vonatkozóan, vajon miért nem vál-
lalkozik bekapcsolódásra a vonat-
kozó népesség egy része, tekintve, 
hogy néhányukra vélhetően állhat 

a megállapítás, hogy nincsenek 
tisztában az önkéntes aktivitás 
valós társadalmi elismertségével, 
esetleg előzetesen kialakított vé-
leménye alapján tarthatnak isme-
rőseik, munkatársaik esetleges 
negatív vagy tartózkodó vélemé-
nyétől is.

Emellett minden válaszadónak 
feltettük a kérdést, vajon a ma-
gyar társadalom hogyan tekint az 
önkéntességre általánosságban. A 
kapott válaszok némiképpen meg-
erősítik a korábbi kérdésre gyűjtött 
eredményeket. Az összes válasza-
dó épphogy valamivel több mint 
fele, 51,6 százaléka véli úgy, hogy 
a magyarok inkább, vagy teljes 
mértékben elfogadó módon tekin-
tenek az önkéntes tevékenységre. 

15. ábra | Hogyan reagáltak/reagálnának munkatársai, mikor megtudták,  
hogy önkéntes tevékenységet végez? [azok körében, akiknek van munkahelye]

Aktív önkéntes

Korábban, mint egy éve volt önkéntes

Soha nem volt önkéntes

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

0,2%
0,9%

12,4%
29,9%

42,5%
11,7%

2,3%

5,3%
24,2%

35,6%
29,9%

5,0%

0,5%
3,2%

43,0%
28,4%

14,1%

10,7%

Nagyon elutasítóan

Inkább elutasítóan

Semlegesen

Inkább elfogadóan

Nagyon elfogadóan

Munkatársai nem tudnak róla, 
hogy önkéntes tevékenységet 
végez (csak az önkéntesek 
körében)

Nem tudja / nem válaszol

» TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉS

»
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Mindösszesen harmaduk percep-
tualizál semleges álláspontot, és 
lényegében elenyésző mértékben, 
minden tizedik felnőtt magyar véli 
úgy, hogy a magyarok többé-ke-
vésbé, de elutasítók e tevékenység 
kapcsán. A véleménykülönbség az 
önkéntesek és nem önkéntesek 
között e kérdésben is szignifikáns. 
Míg a két csoportnak alig tizede 
érez egyfajta elutasítást, nincs el-
térés a véleményklímában azok 
körében sem, akik most is aktí-
vak vagy több mint egy éve voltak 
önkéntesek. Mindkét csoport 60 
százaléka inkább, vagy teljes mér-
tékben való elfogadást él meg. El-
lenben az önkéntestapasztalattal 
még nem bírók jelentősebb hánya-
da inkább a semleges álláspontra 
„szavazott”, és mindössze 44,1 
százalékuk sejt pozitív társadalmi 
hozzáállást a tevékenységhez.

16. ábra | Ön szerint mi a magyar társadalom  
hozzáállása az önkéntes tevékenységhez?

37,2

14,3

6,6 8,0

32,5

1,3 Nagyon elutasítja

Inkább elutasítja

Semlegesen

Inkább elfogadó

Nagyon elfogadó

Nem tudja / nem válaszol
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ÖNKÉNTESSÉG MEGTAPASZTALÁSA

Érdekelt bennünket, hogy va-
jon a kérdezettek megélték-e az 
önkéntes segítségnyújtást a má-
sik, a segített fél oldaláról (is). A 
kérdéssel egyfelől mérni szeret-
tük volna valamilyen mértékben 
a társadalom érintettségének 
mértékét, másfelől a válasz né-
mileg árnyalhatja az indíttatásté-
nyezőket is. Tekintve, hogy ha az 
önkéntességet végzők nagyobb 
hányada élte meg korábban a se-
gítségnyújtást a másik oldalról 
is, az utalhat arra, hogy a most 
végzett önkéntes tevékenység 
egyfajta reciprocitásként is jelen 
lehet a mintába került érintettek 
életében.
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ÉRINTETTSÉG

A kérdezettek szűk hatoda, 15,5 
százaléka élte meg élete során 
valamikor azt, hogy önkéntesek 
segítettek rajta. A válaszadók ti-
zede az elmúlt 1 évre datálja ezt 
az eseményt, 4,3 százalékuk egy 
éven belül nem, de az elmúlt 1–5 
év közti időintervallumból em-
lékezik ilyen jellegű eseményre. 
Elenyésző hányaduk, 2,1 százalék 
pedig több mint öt éve élt meg ha-
sonlót utoljára.

Azok, akik az önkéntességet a 
megsegített oldaláról tapasztalták 
meg, saját szavaikkal is elmond-
hatták, milyen jellegű segítségben 
részesültek. A felmerült válaszo-
kat az önkéntesek tevékenysé-
gével azonosan csoportosítottuk 
ebben az esetben is. Tendenci-
áját tekintve hasonló arányokról 
számoltak be a kérdezettek, mint 
amit az önkéntesek esetében lát-
tunk. A megsegítettek főként tes-
ti erőt igénylő segítséget kaptak 
más önkéntesek részéről, de szí-
vességben is hasonló hányaduk 
részesült. A többi tényezőt ennél 
jóval kisebb arányuk említette 
meg. Tárgyi adományt tizedüknek 
hoztak önkéntesek, 6,9 százalékuk 
pedig anyagi segítséget kapott va-
lamilyen önkéntességnek vélt te-
vékenységen keresztül.

17. ábra | Előfordult-e már az 
elmúlt 10 évben, hogy Önnek 
tettek szívességet más önkén-
tesek (családi segítséget, illetve 
állami és önkormányzati vagy 
más hivatásos segítségnyújtást 
nem számítva)?

Igen, az elmúlt 1 évben

Igen, 1,5 éven belül

Igen, 5-10 éven belül

Nem

Nem tudja / nem válaszol

2,5
9,1

4,3

2,1

82,0

18. ábra | Milyen segítségben részesült? [azok körében,  
akik az előbbi kérdésre igennel válaszoltak]

Fizikai munkában  
való segítség

Szívesség

Természetbeni segítség  
(tárgyi adomány)

Anyagi segítség  
(pénzbeli)

Egyéb

Betegápolás,  
eü-i segítség

Szellemi  
segítség

Szabadidő-eltöltés,  
szórakozás

Lelki  
segítség

Nem tudja / nem emlékszik  
/ nem válaszol
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9,2%
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5,6%

4,7%
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1,7%

0,9%

0,6%
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RECIPROCITÁS

A közvetlen okozatiság, tehát 
hogy mennyire vonatkoztatható 
az önkéntesekre az, hogy azért 
végeznek ilyen jellegű munkát, 
mert korábban rajtuk is segítet-
tek, még nem állapítható meg 
teljes bizonyossággal kizárólag az 
adatbázis alapján, mindazonáltal 
tény, hogy az önkéntes tevékeny-

séget most is aktívan végzőknek 
jóval nagyobb hányada élte meg 
a segítségben való részesedést 
korábban, mint azok, akik még 
egyáltalán nem végeztek ilyen 
jellegű tevékenységet vagy ré-
gebben voltak önkéntesek. A ma 
is aktív önkéntesek bő harmadá-
nak, 34,1 százalékának segítettek 

már öntevékenységgel mások az 
elmúlt években, míg azok eseté-
ben, akik most már nem aktívak, 
de korábban volt közük az önkén-
tességhez, azoknak a 19,8 száza-
léka élte meg a segítségkapást. 
A teljesen inaktívak esetében vi-
szont mindösszesen 5 százalék az 
arányuk.
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Megkérdeztünk minden válasz-
adót, tervezi-e, hogy valamikor 
a jövőben (továbbra is, újra vagy 
épp első alkalommal) önkéntes 
tevékenységbe fogjon. Az összes 
megkérdezett 35,8 százalékának 
vannak ide vonatkozó tervei, ebből 
viszont mindössze nyolcaduk tud-
ja már most, hogy mibe szeretne 
fogni, szűk negyedük pedig ugyan 
szeretné a jövőben is folytatni, il-

letve szeretne életében először 
önkénteskedésbe fogni, de ez-
zel kapcsolatban még nincsenek 
ötletei. Amint az várható volt, az 
önkéntesek és nem önkéntesek 
egészen eltérő válaszarányokkal 
jelentkeztek. A jelenleg is önkén-
teskedők körében ötből négyen 
szeretnék folytatni a megkezdett 
tevékenységet, ám mindössze 
még csak 38,5 százalékuk tud-

ja, hogy mibe szeretne fogni vagy 
mit is szeretne folytatni. Hasonló 
hányaduknak viszont még nincse-
nek ötleteik a folytatásra. Érdekes 
módon ettől egészen eltérő a ko-
rábban aktív önkéntesek megosz-
lása. Nekik mindössze 44,8 szá-
zaléka szeretne újra aktivizálódni, 
ám csak 6,6 százalékuk tudja már 
most, hogy mihez fogna hoz-
zá. Velük szemben az önkéntes  

JÖVŐBELI TERVEK

19. ábra | Tervezi-e, hogy a jövőben önkéntes tevékenységet végez?

Igen, és vannak konkrét terveim, 
elképzeléseim ezzel kapcsolatban

Igen, de nincsenek konkrét  
terveim ezzel kapcsolatban

Nem

Nem tudja /  
nem válaszol

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

12,4%

23,5%

54,9%

9,2%

»
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Idősek

Szegények

Újszülöttek, gyerekek, fiatalok

Állatok

Fogyatékossággal élők

Környezet

Nők

Hajléktalanok

Katasztrófával, tűzvésszel  
veszélyeztetettek

Nem tudja / nem válaszol

Munknélküliek

Másnak

Vagyon elleni bűncselekménnyel 
kapcsolatban veszélyeztettek

Szenvedélybetegek

Határon túli magyarok

Valamely etnikai  
kisebbséghez tartozók

Magyarországi nemzetségek

Menekültek

Valamely szexuális  
kisebbséghez tartozók

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

50,6%

48,7%

33,7%

29,4%

25,2%

20,1%

12,3%

12,2%

11,0%

10,3%

9,0%

8,4%

4,8%

3,4%

3,0%

2,6%

2,5%

1,8%

0,6%

20. ábra | Kiknek vagy miknek (és még kiknek) segítene leginkább az 
alábbiak közül? [azoknak a körében, akik terveznek önkénteskedni a 
jövőben]

tapasztalattal még egyáltalán 
nem rendelkezők közül, ötből né-
gyen egyáltalán nem szeretnének 

a jövőben sem önkénteskedni. 
Konkrét terve pedig csak 1,2 szá-
zalékuknak van.

» JÖVŐBELI TERVEK

» Azok, akik szeretnének önkén-
teskedni a jövőben (is), két terüle-
tet is megjelölhettek azt illetően, 
hogy milyen jellegű tevékenységet 
végeznének. A kérdezettek har-
mada szociális területen, illetve 
negyedük környezetvédelmi ak-
ciókban venne részt szívesen, 
ugyanakkor jelentős még az 
egészségügyi önkéntességben és 
a szabadidőre építő aktivitásban 
gondolkodók aránya is, az előb-
biek a jövőben is önkénteskedni 
vágyók ötödét, az utóbbiak pedig 
kilencedüket teszik ki.

Külön kérdésblokkban foglalkoz-
tunk azzal is, hogy kiknek segíte-
nének szívesen ezek az emberek. 
Itt legfeljebb négy válaszlehetősé-
gük volt a kérdezetteknek. Mind 
az első helyen történő megjelö-
lés, mind pedig a legfeljebb négy 
válasz összesítése esetén az első 
helyen magasan az idősek végez-
tek. Összességében tehát a jövő-
beli önkéntességben gondolko-
dók fele időseknek, másik felük 
pedig általában a szegényeken 
szeretne segíteni valamilyen mó-
don. Bő harmaduk említette meg 
a fiatalokat, közel ugyanennyien 
pedig állatvédelemben vagy állat-
gondozásban gondolkodnak. Több 
mint negyedük jelölte meg a fo-
gyatékossággal élőket, és érdekes 
módon összességében mindössze 
a válaszadók nem egészen ötöde 
gondolkodik környezetvédelem-
ben. A hajléktalanokat, illetve a 
nőket nyolcaduk jelölte meg.
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A jelenleg gazdaságilag is aktív, 
tehát dolgozó válaszadók nyolca-
dának munkahelyén van lehetőség 
önkéntes tevékenységben is részt 
vállalni. Örvendetes, hogy ezek hét 
százaléka – ha már adott – él is a 
lehetőséggel, és kiveszi a részét a 
munkahelyi önkéntességből.

Idén először arra is rákérdeztünk 
a többi dolgozó körében, akiknek 
a munkahelyén erre nincs le-
hetőség, hogy mit tennének, ha 
mégis lehetővé tenné munkálta-
tójuk. Ötödük állítja, hogy élne a 
lehetőséggel, ha munkahelyén 
kipróbálhatná magát ily módon, 
további ötödük pedig, ha most 
nem is, de a későbbiekben elkép-
zelhetőnek tartaná a részvételt. 
40,2 százalékuk viszont kategori-
kusan elutasítja annak az esélyét, 

MUNKAHELYI ÖNKÉNTESSÉG

21. ábra | Munkahelyén van lehetőség önkéntes tevékenységben való 
részvételre? [azoknak a körében, akiknek van munkahelye] (%)

Igen és részt 
is veszek / 

vettem benne

Igen de nem 
veszek részt 

benne

Nincs Nem tudja /
nem válaszolt
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22. ábra | Ha lenne lehetősége a munkahelyén önkéntes  
tevékenységben részt venni, részt venne benne? [azok körében,  
akiknek van munkahelye] (%)

Igen Most nem, de a 
későbbiekben 
elképzelhető

Most sem és 
a későbbiek 
során sem

Nem tudja /  
nem válaszol
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hogy ilyen jellegű tevékenységbe 
belekapcsolódjon. Bár konkrétan 
e válasz okára nem kérdeztünk 
rá, megvizsgáltuk, hogy az így 
reagálók miért nem végeznének 
önkéntességet általában. A mun-
kahelyi önkéntességet elutasítók 
harmada még egyáltalán nem 
gondolt az önkénteskedésre, to-
vábbi harmaduk a rendelkezésre 
álló idő hiányára hivatkozott. A 
többi választ adótól eltérően pe-
dig esetükben kirívó azok aránya 
is, akik úgy reagáltak, hogy ma-
guk is támogatásra szorulnak, 
vagy nem az ő feladatuk az ilyen 
jellegű munkák végzése, illetve 
úgy, hogy nem hisznek az önkén-
tesség hasznosságában.
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Önkéntességgel kapcsolatos at-
titűd-állításokra már az öt évvel 
korábbi kutatásban is kitértünk. 
Az idén feltett kérdéseket, az ösz-
szehasonlíthatóság végett, rész-
ben ezekhez igazítva tartottuk 
meg, ugyanakkor ki is egészítettük 
néhány további kérdéssel is. Mint 
2013-ban, a válaszadók az önkén-
tességgel kapcsolatos attitűd-ál-
lításokkal való azonosulásukat 
egy négyfokú skála segítségével 
fejezhették ki. Ezek az állítások 
részben az önkéntes tevékenység 
hozadékaira utaltak, másfelől pe-
dig a tevékenység mögötti további 
indíttatásra összpontosítottak, to-
vábbá érintették az önkéntesség 
más jellemzőit és az állam sze-
repvállalásának kérdéskörét is.

Az egyéni vagy társadalmi indítta-
tás témakörében két állítással élt 
a korábbi felmérés. Ezek szerint 
csökkent ugyan 5,1 százalékpont-
tal a következő kijelentéssel azo-
nosulók aránya, de összességé-
ben a legnagyobb egyetértés még 
mindig azt az állítást övezi, amely 
szerint az önkéntességnek alap-
vetően nem egy külső nyomásra 
történő tevékenységnek kellene 
lennie, tekintve, hogy az ilyen jel-
legű cselekvési kedv főként belül-
ről fakad, az egyén önálló, saját 
döntése alapján. Jelenleg tízből 
kilenc magyar felnőtt azonosul ez-
zel az állítással. Mellettük a csalá-
di indíttatásról alkotott vélemény 
továbbra is változó képet mutat, 
igaz, hogy a korábbi felméréshez 

képest 3,3 százalékponttal nőtt 
azoknak az aránya, akik szerint 
az önkéntesség családi hagyomá-
nyokból fakad, így 54,4 százalékuk 
tud azonosulni valamilyen szinten 
a kijelentéssel. 

Az önkéntesség egyéni, illetve 
társadalmi szintű hozadékaira vo-
natkozó állítások közül leginkább 
az öntevékenységnek a világra 
történő hatását fogadja el a ma-
gyar közvélemény. Minimálisan 
csökkent ugyan az egyetértők há-
nyada, ám még mindig magabiz-
tosan állítható, hogy tízből kilenc 
magyar felnőtt az önkéntességre, 
mint világjobbító tevékenység-
re tekint, függetlenül attól, hogy 
maga végez-e önkéntes tevé-
kenységet, vagy sem. Ezzel szinte 
szinkronban, szintén közel tízből 
kilenc felnőtt állítja, hogy az ön-
kéntesek jó példával járnak elöl. 
Viszonylag komolyabb léptékben 
csökkent viszont azoknak az ará-
nya, akik szerint az önkéntesség 
által új ismeretek sajátíthatók el. 
A 9,3 százalékpontos változás már 
komolyabb társadalmi attitűd- 
változásra utal, amelynek mögöt-
tes indoka mindenképpen tovább 
vizsgálandó, tekintve, hogy a mo-
dern típusú önkéntesség egyik 
fő pillére az önkéntes aktivitás-
ban rejlő „learning by doing”-elv 
előnye, tehát a konkrét gyakorlat 
általi tanulás. Mindenesetre ör-
vendetes, hogy a felnőtt társada-
lom bő háromnegyede azonosul 
az önkéntességnek a tudásra, az 

ismeretekre gyakorolt pozitív ha-
tásaival, sőt, a teljes mértékben 
egyetértők aránya a 18–29 évesek 
körében a legmagasabb a többi 
korcsoporthoz képest: 38,4 szá-
zalék.

Hasonló mértékű azok aránya 
is, akik úgy vélik, az önkéntesség 
olyan tanulságokkal vagy hozzá-
adott értékkel szolgálhat, hogy 
jó volna, ha életében legalább 
egyszer mindenki megpróbálná, 
kipróbálná, továbbá: hogy a rá-
szorulókon való segítés erkölcsi 
kötelesség is. Ez azért is fontos 
eredmény, mert bár csak a tár-
sadalom kicsivel kevesebb, mint 
fele végez/végzett valaha önkén-
tes munkát, ennél jóval nagyobb 
hányad értett egyet a felvetett 
gondolattal, ami az önkéntesség 
nagymértékű, de még ki nem me-
rített társadalmi potenciáljára is 
utal. Végül pedig közel ugyaneny-
nyien vallják, hogy akinek egyszer 
segítenek, az másokon is segíteni 
fog. Mint korábban magunk is ki-
mutattuk, a reciprocitás valóban 
jóval erősebben mutatkozik meg a 
most aktív és az egykor aktív ön-
kéntesek körében, mint azok kö-
zött, akik még nem tapasztaltak 
meg hasonlót.

Az önkéntesség további jellem-
zésére 2013-ban még három at-
titűd-állítás adott lehetőséget. A 
hazai felnőtt lakosság közel há-
romnegyede továbbra is egyetért 
azzal, hogy az önkéntesség legin-
kább helyi szinten szerveződik. Bár 

AZ ÖNKÉNTESSÉGGEL KAPCSOLATOS  
TÁRSADALMI ATTITŰDÖK
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tudható, hogy számos országos 
projekt létezik, és akár nemzet-
közi példákat is sorolhatnánk, az 
emberek leginkább a helyben vég-
rehajtott dolgokat azonosítják. Va-
lójában a hazai önkéntesállomány 
legjelentősebb hányada is helyi 
szinten fejt ki segítő tevékenysé-

get. Emellett elsöprő azok aránya, 
akik elismerik az önkéntességet, a 
társadalom közel kétharmadának 
percepciója szerint van társadalmi 
presztízse az öntevékenységnek. 
Beszédes azonban az a tény, hogy 
bár csak kevesen, a társadalom 
negyede ért egyet azzal, hogy ki-

zárólag a jómódúak végeznek ilyen 
jellegű tevékenységet, mégis dup-
lájára nőtt az állítással azonosulók 
hányada az öt év alatt. Ezzel együtt 
(csak idén kérdeztük meg először, 
de – vélhetően az anyagi vonzat 
miatt – ennél valamivel többen)  
összesen a társadalomnak mint- »
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23. ábra | Mennyire érzi igaznak az alábbi állításokat? (%)  
(Az egyetértők összesített arányának 2018-as évben mért sorrendjében)
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egy harmada véli úgy, hogy ada-
kozni a jómódúak szoktak. E per-
cepciónak valós az alapja abból 
a szempontból, hogy a magukat 
gondok nélkül élőnek vallók, illet-
ve azok, akik beosztással ugyan, 
de jól kijönnek, valóban szignifi-
kánsan magasabb aránya reagált 
úgy az arra vonatkozó kérdésünk-
re, hogy szokott-e adományozni. 

Mindenesetre látni kell, hogy a 
nélkülözést különböző mérték-
ben megélőknek is nyolcada-he-
tede említette: szokott adományt 
adni a rászorulóknak.

Az állami szerepvállalás kérdés-
körét érintő állítások köréből fon-
tos kiemelni, hogy szignifikánsan, 
10,3 százalékponttal nőtt azoknak 
az aránya, akik szükségesnek lát-

ják az állami beavatkozást az ön-
kéntes tevékenységek ösztönzé-
sére. Egy ilyen lépés társadalmi 
elfogadottsága a 2013-as kéthar-
mad után immár bő háromnegye-
des. Ez lényegében összecseng 
azoknak az arányával, akik sze-
rint életében egyszer mindenki-
nek ki kellene magát próbálnia  
e téren.
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ADOMÁNYOZÁS

Az adományozás nem klasszikus 
önkéntes aktivitás, hanem – bár a 
NÖS szerint nem számít önkéntes 
tevékenységnek – annak határt-
erületéhez sorolható, így kutatá-
sunkban megkérdeztük a válasza-
dókat adományozási szokásaikról 
is. A magyar felnőtt lakosság bő 
negyedéről mondható el, hogy 
jelenleg is aktív önkéntes, ugyan-
akkor jóval nagyobb azok hánya-
da, akik így vagy úgy, de adomá-
nyoznak valamilyen mértékben 
és módon, azaz legalább egyszer 
megtették ezt a kérdezést meg-

előző egy évben. Mindez arra is 
enged következtetni, hogy a társa-
dalomban láthatóan jól elkülönül 
az önkénteskedés és az adomá-
nyozás fogalma, bár – mint látni 
fogjuk – a két tevékenység sokak 
körében erős átfedést mutat. Fon-
tos kiemelni azt is, hogy látszólag 
csökkent az 5 évvel ezelőtti álla-
pothoz képest az ily módon segí-
tők aránya. A korábbi felmérésben 
mindössze a rendkívül sokrétűen 
értelmezhető „Szokott Ön jóté-
konykodni?” kérdés hangzott el, 
nem behatárolva azt, hogy milyen 

24. ábra | Adományozott-e Ön az elmúlt egy év során? (%)
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időszakot ért ezen belül a kérde-
ző, illetve milyen tevékenységet 
számíthat ide a válaszadó. Mivel 
a jótékonykodás számos további 
jelentéssel bír, 2013-ban a kapott 
arány is jóval magasabb volt az 
idén mértnél. Idén – a nemzetközi 
standardokhoz igazodva – kérdé-
sünket három oldalról is leszű-
kítettük, így egyfelől a felvételt 
megelőző 1 évben végrehajtott 
adományozásra kérdeztünk rá.6

Figyeltünk arra is, hogy a válasz-
adó ne számítsa ide a rokonainak 
és legközelebbi barátainak szánt 
adományokat. Így azt tekintettük 
aktív cselekménynek, ha valaki az 
elmúlt 1 év során olyan valakinek 
adott tárgyi vagy anyagi adományt, 
aki túlmutat a közvetlen családi 
és baráti körén, vagy valamilyen 
szervezet számára ajánlott fel 
adományt. Vélhetően, ha ugyan-
azt kérdezzük, mint 2013-ban, a 
„jótékonykodásra” adott igen vá-
laszok hasonlóképpen alakultak 
volna idén is, mint a korábbi fel-
vétel esetében, most viszont vala-
mivel letisztultabb képet tudunk 
bemutatni az adományozókról.

A magyar felnőttek közel har-
mada ajánlotta fel idén szja-ja 

6_ A szó inkább kifejezi szándékunkat, hisz az adományozást a köznyelvben könnyebben vonatkoztatjuk kizárólag az anyagi vagy 
tárgyi adományokra, míg a jótékonykodás a köznyelvben a szívességadás különböző jelentéseit is tartalmazza.
7 _ Fontos kitétel, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása is sokakban adományként fogalmazódik meg. Ugyan ez nem 
tekinthető klasszikus értelemben vett adománynak, hiszen nem történik saját vagyonról történő lemondás, alternatív opcióként 
mégis betettük kérdőívünkbe, fenntartva a lehetőséget, hogy kérdőívünkben az adományozás hagyományos módját tudatosan is 
kiválaszthassa a megkérdezett.
8 _ Eltérés abból adódhat, hogy a mi felmérésünk egyfelől kizárólag a felnőtt lakosságra reprezentatív, amelynek – másfelől – nem 
minden tagja adófizető.
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25. ábra | Milyen gyakran jótékonykodott/adományozott Ön az elmúlt  
egy évben? [azok körében, akik adományoztak az elmúlt egy évben] (%)

Szinte  
naponta

Megközelítő-
leg hetente

Megközelítő-
leg havonta

Ennél  
ritkábban, de 
többször is az 
elmúlt évben

Egy alkalom-
mal az elmúlt 

évben

Nem tudja /  
nem válaszol

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,5 4,7

18,0

61,8

12,7

2,3

1%-át,7 ami – tekintve, hogy vizs-
gálatunk reprezentatív – megkö-
zelítőleg megfelel a NAV által is 
közölt létszámaránynak.8 Rajtuk 
kívül azonban csak a megkérde-
zettek valamivel több mint ötöde 
jelezte, hogy más módon is adott 
anyagi vagy tárgyi juttatást az el-
múlt egy év során, ám a megkér-
dezettek több mint fele egyik le-
hetőséggel sem élt.

Természetesen rendkívül erősen 
eltérnek a jelenleg vagy egykor 
aktív önkéntesek adományozási 
arányai azokétól, akik nem vesz-
nek részt ilyen jellegű akciókban. 
Az elmúlt egy évben önkéntes-
kedők 42,3 százaléka, az egykor 
aktív önkéntesek 37,5 százalé-
ka, míg az ebből a szempontból 
inaktívak alig ötöde ajánlotta fel 
szja-ja 1%-át valamilyen szerve-
zetnek idén. Tendenciáit tekintve 
pedig hasonló eredményt kapunk 
az adományozás kérdésében is. 
Az önkéntesek majdnem fele 45,7 
százaléka, az egykori önkéntesek-
nek negyede adakozott a kérdezés 
előtti évben legalább egyszer, ve-
lük szemben viszont a soha nem 
önkénteskedőknek mindösszesen 
7,6 százaléka válaszolt igennel az 
adományozásra irányuló kérdé-
sünkre. 

Érdekesség, hogy korcsoportok 
szerint kisebb eltérések figyelhe-
tők meg, pedig az eltérő korúak 
eltérő gazdasági aktivitása okán 
feltételezhetnénk, hogy a 18-29 
éves korcsoport jóval alacsonyabb »
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hányadánál figyelhetők meg ado-
mányozók, mégis, 17,9 százalé-
kuk szokott adakozni.

2013-ban a megkérdezettek ma-
gasan túlnyomó többsége, há-
romnegyede egy évben többször 
ugyan, de ritkábban, mint havonta 
jótékonykodott. Ezek aránya két 
irányba mozdult el 2018-ra. Egy-
felől ugyan több mint tíz százalék-
ponttal nőtt a csak egyszeri ado-
mányozók aránya, másfelől 3,5 
százalékponttal nőtt azoké, akik 
megközelítőleg havonta vagy sű-
rűbben adakoztak.

Idén az adakozóknak több vá-
laszlehetősége is volt, hogy meg-
adják, kiknek szoktak adakozni. 
Először megkérdeztük, kik alkot-
ják elsősorban a célcsoportjukat, 
majd pedig bejelölhették azon 
további csoportokat, amelyeknek 
az elsőn kívül még segítettek va-
lamilyen adománnyal. Az arányok 
némileg eltérnek a 2013-ban fel-
vett adatoktól. Ennek oka első-
sorban ismét az, hogy szűkebb 
kört fogadtunk el tényleges ada-
kozónak, mint öt évvel korábban, 
másfelől – a korábbi tapasztala-
tok és a próbakérdezés hatásá-
ra – az egészségügyi intézmé-
nyeket, illetve („mások” névvel) 
egy „egyéb” opciót is bevettünk 
a listába, amelyből választhattak 
a kérdezettek. A több válaszlehe-
tőségnek köszönhetően viszont 
nem maradhatott ki egy célcso-
port sem a felvételből.

Az öt éve kimutatott trendek et-
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26. ábra | Ki(k)nek adományozott Ön az elmúlt 1 évben?  
[azok körében, akik adományoztak az elmúlt egy évben]

től függetlenül ugyanúgy kirajzo-
lódnak, még ha eltérő arányokkal 
is. Egyfelől általánosan megál-
lapítható, hogy összességében a 
civil szervezetek javára csökkent 
számos más célcsoport adomá-
nyozói köre. A nonprofitokat a 
támogatók közel fele választotta 
összességében, de első helyen 
is 29,5 százalék jelölte meg őket. 
(Az ábrán ugyan nem jelenítet-
tük meg, de fontos kitétel, hogy 

a 47,6-ból 18,4 százalék oktatási 
intézményeket fenntartó alapít-
ványok támogatóit jelenti.) Nem 
véletlenül vettük be tehát az idei 
listába az egészségügyi intézmé-
nyeket sem. Első helyen az ada-
kozók ötöde jelölte meg ezeket, 
összességében pedig 28,2 száza-
lékuk adakozott nekik a kérdezést 
megelőző évben legalább egy al-
kalommal. Azonban összességé-
ben megelőzték az egészségügyi 

» ADOMÁNYOZÁS

»
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27. ábra | Milyen módon szokott Ön adományozni?  
[azok körében, akik adományoztak az elmúlt egy évben]

intézeteket a rászoruló ismerő-
sök, illetve az ismeretlen rászo-
rulók, ám ezt a két tényezőt első 
említésként az adományozók alig 
nyolcada-hetede választotta.

Az adományok felajánlásának 
módja lényegesen eltér a válasz-
adók körében. Az alábbiakból 
kivettük azokat a személyeket, 
akik kizárólag szja-juk 1%-ának 
a felajánlását tekintették ado-
mánynak, de más módon nem 
adakoztak. Az így maradtak te-
hát kizárólag azok, akik az elmúlt 
egy év során legalább egyszer 
saját rokoni és baráti körükön kí-
vül adományoztak valamit. Bár 
az öt évvel korábbi válaszlehe-
tőségekben jelentős változtatást 
hajtottunk végre – tekintettel a 
próbakérdezés tapasztalataira 
szétválasztottunk az akkor egyben 
választható válaszkategóriákat –, 
az itt megjelenő, legtöbbek által 
választott kategória közel azonos. 
Mint akkor, a megkérdezettek re-
latív többsége most is közvetlenül 
ajánlja fel adományát, közel 40 
százalékuk pénzbeli, további bő 
negyedük természetbeni adomá-
nyát. Ezen két opció összevont ka-
tegóriáját 2013-ban és 2018-ban 
is az érintettek kétharmada, most 
66,3 százaléka választotta. Nyilvá-
nos helyen elhelyezett gyűjtőesz-
közbe az adakozóknak továbbra 
is bő negyede ad pénzt vagy tár-
gyi juttatást, ahogyan az a korábbi 
felmérésünkben is megfigyelhető 
volt. A korábbi felmérésnél ösz-

szevont kategóriaként szerepelt 
a megadott bankszámlaszámra 
történő átutalás és az adomány-
vonalon történő felajánlás, ame-
lyekre most külön kérdeztünk 
rá. Bár az összevont eredmény 
ugyan beleillik az akkori trendbe 
(akkor 35,7 százalék adakozott 
így), mindazonáltal idén gyenge, 
szignifikáns csökkenés figyelhető 
meg, tekintve, hogy 28,4 százalék 
választotta e két mód valamelyi-
két. Idén további kategóriaként 
emeltük be a szervezeten, vagy 
más, fel nem sorolt közvetítőn 
keresztüli adományküldési lehe-

tőséget, amelyről kiderült, hogy a 
fentieken túl az adakozók további 
hetede él vele.

Végezetül azokat is megkérdez-
tük, akik nem adtak adományt a 
megkérdezést megelőző 12 hónap 
során, mi állhat döntésük hátteré-
ben. A korábbi felmérésnél is csak 
egy, a legfőbb ok volt válaszként 
adható, ezen idén sem változtat-
tunk, ugyanakkor a próbakérde-
zés tapasztalatai rávilágítottak, 
hogy elkerülhetetlen egy további 
válaszlehetőséggel kiegészíteni 
a nominális felsorolást, amely-
ből választhatnak válaszadóink.  »



2018

ÖNKÉNTESSÉG 
MAGYARORSZÁGON

Ennek okán viszont, mivel a vá-
laszlehetőségek kiválasztottsá-
gának összesített aránya nem 
lehet több 100 százaléknál, a 
plusz egy válaszlehetőség mi-
att minden más válaszra leadott 
„szavazat” idén jellemzően csök-
kent valamennyivel. Ebből kifo-
lyólag az elemzés során főleg a 
tendenciákra érdemes figyelni, 
amelyről viszont megállapítható, 
hogy a tendencia nem változott 
számottevően az öt évvel korábbi 
kérdezéshez viszonyítva. A relatív 
többség továbbra is arra hivat-
kozik, hogy nem engedheti meg 

magának az ilyen jellegű kiadás 
felvállalását. Ugyanakkor fon-
tos észrevenni, hogy a második 
legtöbbször választott lehetőség 
azon, újonnan bevett tényező volt, 
hogy a kérdezettől egész egysze-
rűen még nem kértek ilyen jellegű 
segítséget. Ez ismételten rámutat 
arra, hogy komoly potenciál rejlik 
a magyar társadalomban e téren 
is, ám részben az involválatlan-
ságuk okán sem teszik meg sa-
ját oldalukról az első lépéseket. 
Fontos az is, hogy – bár csak egy 
szűkebb rétegre jellemző – a töb-
bi faktorral szemben még nőtt is 

Nem engedheti meg 
magának

Nem kértek Öntől ilyen 
 jellegű segítséget

Nem tudja, hogyan  
tudna jótékonykodni

Nem bízik abban, hogy jó helyre  
kerül az adománya

Nem a magánszemélyek  
feladata az adományozás,  

jótékonykodás 

Egyéb  
okból

Nem tudja /
nem válaszol

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

43,5%

20,5%

4,5%

17,9%

7,0%

2,1%

4,4%

28. ábra | Elsősorban mi az oka annak, hogy nem jótékonykodott,  
adományozott az elmúlt egy évben? [azok körében, akik nem  
adományoztak az elmúlt egy évben]

» ADOMÁNYOZÁS

»

azoknak az aránya, akik arra hi-
vatkoztak, hogy nem tudják, ho-
gyan tudnának jótékonykodni. 
Ők abból a szempontból az előző 
csoporthoz tartoznak, hogy a po-
tenciál vélhetően megtalálható 
bennük, ugyanakkor a megszólí-
tatlanság és az útmutatás hiánya 
miatt nem tudják, hogyan tegyék 
meg e területen első lépéseiket. 
Velük szemben pedig viszonylag 
kevesen tanúsítanak elvi ellenál-
lást. Bő hatoduk nem bízik meg az 
adománygyűjtőkben, félnek tőle, 
hogy pénzüket, adományukat nem 
az ígért célra használják majd fel. 
Végül pedig csak egy jóval szű-
kebb réteg tagjai azért vonják ki 
magukat, mert úgy érzik, hogy 
nem az ő feladatuk az ilyen jellegű 
jótékonykodásban való részvétel. 
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AZ ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI POTENCIÁLJA

Idén is megkérdeztünk minden 
válaszadót arról, miképpen látják, 
hogyan lehetne a hazai önkéntes-
séget fejleszteni? Mindenekelőtt 
említésre méltó fejlemény, hogy a 
válaszlapon látható volt a „nincs 
szükség fejlesztésre” új válaszop-
ció, ezt azonban a felnőtt magya-
roknak mindössze 4,6 százaléka 
választotta. Mindenki más úgy 
érzi, léteznek beavatkozási pontok. 
Egyfelől érdekesség, hogy fél évti-
zeddel korábban a felnőtt lakosság 
negyede főleg a helyi lehetőségek 
bővítésében látott volna megol-
dást, ezt követték csak azok az 
opciók, amelyek – sorrendjüket te-
kintve – mára már megelőzték ezt 
a faktort. Idén a kérdezettek har-
mada elsősorban a kommunikáci-
óban rejlő lehetőségeket említette 
meg, negyedük az állam beavatko-
zásának szükségességét említi. 

Hozzá kell tennünk, hogy jelen-
tősen változik az első helyeken 
végzett faktorokról alkotott kép, 
amennyiben azt is szemügyre 
vesszük, vajon hogyan reagáltak 
a most is aktív, egykor aktív ön-
kéntesek, és azok, akik egészen 
inaktívak voltak eddig. A helyi le-
hetőségek növelésében jóval in-
kább látnak potenciált a tapasztalt 
önkéntesek, akár most is végez-
nek ilyen jellegű tevékenységet, 
akár nem (mindkét csoport meg-
közelítőleg egyharmada), akikkel 
szemben az inaktívaknak csak 
ötöde jelölte meg ezt a kategóriát 
is. Ellenben az állami ösztönző-

Kommunikációval, 
kampányokkal

Állami  
ösztönzőkkel

Helyi önkéntes lehetőségek, önkéntes 
programok szervezésével

Sokszínűbb önkéntes  
programok biztosításával

Munkaidőkedvezmény biztosításával  
a vállalatok részéről

Felkészültebb önkéntes  
szervezetekkel

Vállalatok aktívabb 
önkéntes tevékenységével

Kedvezményekre, előnyökre jogosító 
önkéntes igazolvánnyal 

 
Nem tudja /  

nem válaszol

Nincs szükség  
fejlesztésre

Egyéb  
módon

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

34,1%

26,5%

25,2%

25,0%

20,7%

20,6%

16,6%

13,6%

11,5%

4,6%

0,9%

29. ábra | Hogyan lehetne fejleszteni a hazai önkéntességet?

ket már szignifikánsan magasabb 
arányban várják a most is önkén-
teskedők és a tapasztalattal nem 
rendelkezők (bő negyedük), mint 
azok, akik már voltak önkéntesek 
valaha. Az idén első helyen végzett 
kommunikációt és kampányokat 
javaslók tábora pedig fölülrepre-
zentált az egykor aktív önkéntesek 
körében, közel felük javasolta e 

technika erősítését. Jelentős még 
a programkínálat diverzifikáció-
ja mellett érvelők tábora is, ahol 
a kapott eredményt főleg az ak-
tív, tapasztalt önkéntesek aránya   
növeli.

Mindemellett meg kell említe-
nünk azt a három új válaszlehető-
séget is, amelyre idén kitérhettek 
válaszadóink. A kérdezettek ötöde »
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szerint a munkáltató részéről igé-
nyelhető munkaidő-kedvezmény 
is sokat lendítene az itthoni ön-
kéntesség helyzetén. Érdekesség, 
hogy – ahogyan a kommunikációs 
kampányokat is – ezt a tényezőt is 
elsősorban az egykor aktív önkén-
tesek választották, ami azt sejte-
ti, hogy többen közülük vélhetően 
hajlanának a visszatérésre, ám 
ezt már valamilyen elfoglaltság 
okán nem tehetik meg. Ugyanak-
kor, ha a munkáltatónál igazoltan 
elérhetővé válna a lehetőség, egy 
részük vélhetően újra mozgósít-
ható lehetne.

A német példa alapján próbakép-
pen felvetettük a kedvezményekre 
jogosító önkéntes kártya lehető-

ségét is. Mivel nem volt lehetőség 
pontosan bemutatni az opciót a 
kérdőívezés során, egyelőre ön-
magában is érdekes visszajelzés, 
hogy pusztán az ötlet feldobásá-
ra is a kérdezettek bő nyolcada 
reagált pozitívan. E kérdésben 
önkéntesek és nem önkéntesek 
véleményaránya között nincs sta-
tisztikailag kimutatható eltérés.

Bár a legtöbben tudtak válasz-
tani a nominális válaszskála ele-
meiből, néhányan mégis az egyéb 
opciót választották. Az itt kapott 
szabadszavas válaszok egy ré-
sze cizelláltabban utal a kom-
munikáció és az ezen a területen 
is bevethető marketingeszközök 
használatának fontosságára. A 

kommunikáció fontosságát főleg 
a diplomások, az aktív tanulók és 
a fővárosiak említették kiemelke-
dő számarányban. Egy másik, töb-
bek részéről felmerülő narratíva 
az alulról jövő kezdeményezések 
mind erősebb támogatására tesz 
javaslatot. A lokalitás fontosságát 
szignifikánsan nagyobb arányban 
fejezték ki az ország nyugati olda-
lán élők, illetve a mind magasab-
ban képzettek is inkább ezekre 
helyeznének hangsúlyt. Némely 
válaszadók pedig az egymás irán-
ti, vélt közömbösség terjedésére 
utalnak, mondván, ha értékrendi-
leg elterjedtebb volna az egymás 
segítésének kultúrája, kevesebb 
beavatkozásra lenne szükség.

» AZ ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI POTENCIÁLJA

»
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Idén is kitértünk a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra, amelyet 
akkor igényelhet egy munkanél-
küli személy, ha 30 nap munkavi-
szonyt igazol egy évben, ugyanak-
kor tudni kell, hogy ez az igazolás 
a közösség érdekében végzett 
tevékenységgel is kiváltható.9 Is-
mertségfeltáró kérdésünk alapján 
ezt az intézkedést a felnőtt lakos-
ság bő negyede ismeri, ami szig-
nifikáns csökkenést jelent a 2013-
as adatokhoz képest. Az átlagot 
e kérdésben is egyértelműen a 
jelenlegi és egykori önkéntesek 
javítják fel, akiknek harmada tud 
erről a lehetőségről – érintettség-
től függetlenül –, ezzel szemben 
a nem önkénteskedőknek csak 
szűk ötöde hallott róla.

Bár a közösségért végzett tevé-
kenység – már csak nevében is, 
de sok esetben az akció jellegét 
tekintve is – szinte rokonítható az 
önkéntességgel, azonban, mivel 
adott esetben itt inkább egyfajta 
kényszerűség adta lehetőségről 
van szó, definíciós vita adódhat 
a kérdésben. Bár a Nemzeti Ön-
kéntes Stratégia meghatározása 
értelmében sem számít önkén-
tességnek a tevékenység, meg-
kérdeztük a mintába kerülteket 
arról, ők vajon annak tekintik-e 
ezt a fajta munkavégzést is. A 
válaszok – bár csak „igen” vagy 
„nem” válasz volt adható – rela-

AZ ÖNKÉNTESSÉG MEGÍTÉLÉSE MINT  
FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS

9 _ Vö. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól.

30. ábra |  
A foglalkoztatást  
helyettesítő  
támogatás akkor járhat 
egy munkanélküli  
személy számára, ha 
30 nap munkaviszonyt 
tud igazolni egy évben. 
Ezt a közösség  
érdekében végzett  
tevékenységgel is  
kiválthatja.  (%)

Igen Nem Nem tudja /  
nem válaszol
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31. ábra |  
A foglalkoztatást  
helyettesítő támogatás 
céljából, a közösség 
érdekében végzett 
tevékenység Ön  
szerint önkéntes  
tevékenységnek  
tekinthető?  (%)

Ez önkéntes 
tevékenységnek 

tekinthető

Nem 
tekinthető  
önkéntes  

tevékenységnek

Nem tudja /  
nem válaszol
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12,4

tíve nagy társadalmi megosztott-
ságot mutatnak a kérdésben. Míg 
2013-ban a kérdezettek harmada, 
idén 41,7 százaléka érzi úgy, hogy 
ez a tevékenység kimeríti az ön-
kéntesség fogalmát. Ezzel együtt 
csökkent, de még mindig maga-

sabb azok aránya, akik ezt a fel-
tételezést nem fogadják el. Jelen-
tős viszont a válaszolni nem tudók 
aránya. Külön érdekesség, hogy 
az önkéntesek és nem önkéntesek 
véleménymegoszlása között nincs 
szignifikáns eltérés a kérdésben.
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A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény a 2012/2013-
as tanévtől kezdődően felmenő 
rendszerben vezette be a nemzeti 
köznevelés rendszerébe az iskolai 
közösségi szolgálatot. A közössé-
gi szolgálat szociális, környezet-
védelmi, a tanuló helyi közössé-
gének javát szolgáló, szervezett 
keretek között folytatott, anyagi 
érdektől független, egyéni vagy 
csoportos tevékenység. A Nemze-
ti Önkéntes Stratégia 2012–2020 
kimondja, noha a közösségi szol-
gálatot el kell különíteni az önkén-
tes tevékenységtől, ugyanakkor 
kiindulópontnak, bevezető lépés-
nek tekinthető a valódi önkéntes 
tevékenység végzésének irányá-
ba, melynek szerepét nem szabad 

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT  
TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE

32. ábra | Az iskolai közösségi szolgálat Ön  
szerint önkéntes tevékenységnek tekinthető?

Önkéntes  
tevékenységnek tekinthető

Nem tekinthető önkéntes 
tevékenységnek

Nem tudja / nem válaszol
42,0%

7,8%

50,2%

alábecsülni. A két tevékenység 
közös elemeit figyelembe véve ku-
tatásunkban röviden kitértünk a 
közösségi szolgálatra is.  

A téma társadalmi ismertségét 
mérendő, feltettük a kérdést, is-
merik-e a válaszadók az intézke-
dést. A definíció felolvasása után, 
2018 őszén, a kérdésünkre a vá-
laszadók valamivel kevesebb mint 
fele mondott igent, közel ugyan-
ilyen arányuk nem hallott még 
róla. Nem meglepő módon a fia-
talabb korcsoportban legnagyobb 
a közösségi szolgálatot ismerők 
aránya, az aktívkorúak „igen” vá-
laszai egységesen 51-56 százalék 
körül szóródnak, az ennél idősebb 
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33. ábra | Mennyire ért egyet az iskolai közösségi  
szolgálat bevezetésével? (%)

Teljes 
mértékben 
egyetértek

Inkább  
egyetértek

Inkább 
nem értek 

egyet

Egyáltalán 
nem értek 

egyet

Nem tudja / 
nem válaszol
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népesség szűk harmada tud a 
szolgálat beindulásáról.

Abban a kérdésben, hogy az isko-
lai közösségi szolgálat önkéntes-
ségnek tekinthető-e, egyértelmű-
en nincs társadalmi konszenzus. 
Éppen a kérdezettek fele hajlandó 
egyenlőségjelet tenni az önkéntes 
tevékenység és az iskolai közös-
ségi szolgálat közé, és csak 42 
százalékuk utasítja el ezt. Minden 
11. válaszadóra pedig a bizony-
talanság jellemző e kérdésben. 
Érdekes módon maguk az egykor 
és most is aktív önkéntesek sze-
rint az IKSZ belefér az önkéntes-
ségről alkotott elképzeléseikbe 
(53,4, illetve 58,3 százalékuk). Az 
önkéntességben még soha részt 
nem vettek esetében ezek aránya 
mindössze 46 százalék. Az eltérő 
arányra egyfajta magyarázatot ad, 

hogy mind az önkéntesekkel ké-
szült fókuszcsoportok résztvevői, 
mind pedig a szakértő, és szak-
mailag a területen dolgozó inter-
júalanyaink többsége pozitívan 
tekint az intézkedésre, az önkén-
tesség előszobájának tartva azt.

Megkérdeztük az embereket ar-
ról is, vajon egyetértenek-e az 
iskolai közösségi szolgálat beve-
zetésével. Összességében a vá-
laszadók kétharmada inkább vagy 
teljes mértékben egyetért a kor-
mányzati döntéssel. A teljes né-
pességből maguk az önkéntesek 
(akár most is aktívak, akár már 
nem azok) háromnegyede azo-
nosul a program megindításával, 
de a nem önkénteskedőknek is 
60 százaléka egyetért valamilyen 
szinten. A 18-29 évesek értenek 
legkevésbé egyet a programmal, 

azonban ebben a korcsoportban is 
inkább támogatják, mint ellenzik 
az iskolai közösségi szolgálatot. 
Ellenben jóval magasabb az egyet-
értők hányada a magasabban kép-
zettek körében. A diplomások há-
romnegyede azonosul ugyanis az 
IKSZ bevezetésével, közel felük 
a „teljesen egyetért” lehetőséget 
választotta.
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MÓDSZERTANI HÁTTÉR
Az Önkéntesség Magyarországon 

2018 kutatás kvantitatív (kérdőíves) 
módszereken alapuló részét a fel-
nőtt, 18 évesnél idősebb magyar 
lakosság körében, országosan rep-
rezentatív, 2000 fős mintán vettük 
fel. A 25–30 percet igénybe vevő 
kérdőívet személyesen (tableten), 
a „véletlen séta” módszertanára 
építve kérdezték le kérdezőbizto-
saink 2018 szeptembere eleje és 
októbere vége között. A minta az 
ország felnőtt népességét korcso-
port, nem, befejezett legmagasabb 
iskolai végzettség, településtípus 
szerint reprezentálja. A mintavé-
telből fakadó hibákat iteratív súlyo-
zás segítségével korrigáltuk.

KÉRDŐÍV
Az adatfelvételhez használt 66 

önkéntességgel kapcsolatos és 
17 szociodemográfiai helyzetet 
felmérő kérdést tartalmazó kér-
dőívünk a kutatás első, 2013-ban 
lefolytatott ütemén alapul. Az új 
kérdések mellett egyes kérdése-
ket aktualizáltunk, más kérdése-
ket a próbakérdezés tapasztala-
taira építve egészítettünk ki vagy 
fogalmaztunk át. A kérdőív temati-
kája a következő területekre tér ki: 
az önkéntességről kialakult lakos-
sági attitűdök; az önkéntes tevé-
kenység fogalmának ismertsége; 
az önkéntes tevékenység végzé-
sének gyakorisága, indíttatásai, 
formális vagy informális jellege,  
területe, szektora; a tevékenység-

MÓDSZERTANI HÁTTÉR / KÉRDŐÍV

ben való részvétel elutasításának 
esetleges okai; az önkéntes te-
vékenység végzésével kapcsola-
tos jövőbeni tervek; munkahelyi 
önkéntes tevékenység; jótékony-
kodási és adományozási szoká-
sok, célok; az iskolai közösségi 

szolgálatról kialakult attitűdök, a 
program ismertsége, megítélése, 
hatásának lakossági lecsapódása. 
Ez utóbbi eredményeit helyhiány 
okán a gyorsjelentésen kívül, ta-
nulmánykötetünkben ismertetjük 
majd.
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