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1. A téma aktualitása 
Tatabányán, Komárom-Esztergom Megye legnagyobb lélekszámú településén, 2015-ös 

adatok szerint jelenleg 66791 ember él. A város egyre gyorsuló ütemben öregedik, az aktív 

munkaerő és a fiatalok elvándorlásának, az országos szinten magas bűnözési rátának 

köszönhetően. A tatabányai városvezetés a Bűnmegelőzési, Közbiztonsági Koncepciójában 

célként fogalmazta meg a civil társadalom bevonásával a kistérségi és települési bűnözés 

csökkentését, amelyben kulcsfontossága van a helyi közösségépítő-, és fejlesztő 

folyamatoknak, így az önkéntes szerepvállalásnak. Az aktív társadalmi felelősségvállalás 

internalizációját, a civil tudat erősítését fiatalkorban célszerű elkezdeni, figyelembevéve a 

szocializációs színterek jelentőségét és a pszichoszociális fejlődés szakaszait.  

A Z generáció identitását elsősorban a kortárscsoportok és a sajátos szabadidő eltöltési 

módok (mint a virtuális élet, a lógás a haverokkal, a “semmittevés” tevékenységei) határozzák 

meg, melyek első hangzásra értelmetlen időtöltésnek tűnnek, valójában viszont mögöttes 

tartalommal bírnak: az együtt töltött idő, a kortársak felől érkező visszacsatolás, a reflexió és 

az önálló szárnypróbálgatások terepei ezek a tevékenységi formák. A 15-18 éves korcsoport 

ellentmondásos élethelyzetben van, hiszen igényli az önállóságot, ám az élet legtöbb területén 

önállótlanságra van ítélve, keretek közé kényszerül. Öntevékeny közösségek kialakítása és a 

közösségi részvétel elősegítése által lehetősége van szabadon, önkéntes alapon bevonódni 

társadalmilag hasznos formákba, melyek számos egyéni és társas hozadékkal bírnak. Korábbi 

kutatások szerint az önkéntes lét pozitív értékelése ellenére 2/3-uk mégsem végez önkéntes 

munkát. Az okok között szerepel egyrészt, hogy hiányoznak vagy nem láthatók a fiataloknak 

szóló kezdeményezések, illetve, hogy nem bíznak meg a civil szervezetekben emiatt országosan 

alacsony a civil aktivitási arányuk.  

 Helyi szinten egy önkéntességet népszerűsítő rendezvény hívta fel a figyelmet az 

önkéntes kutatás szükségességére és az önkéntesség népszerűsítésének kihívásaira. A Cooltúra 

c. rendezvény célja 2016-ban az volt, hogy a tatabányai iskolákból jelentkező csapatok önkéntes 

tevékenységeket valósítsanak meg, ezzel erősítve a társadalmi felelősségvállalást, támogatva 

az innovatív ötletek megvalósulását. A programban részt vevő csapatoknak megadott témákban 

kellett önkéntes tevékenységet létrehozni, mint például a környezetvédelem, az 

esélyegyenlőség, vagy vidék- és városfejlesztés. A jelentkező csapatok munkáját kortárssegítő 

fiatalok, úgynevezett mentorok segítették, akik a vetélkedővel kapcsolatos információn túl az 

önkéntes tevékenység előkészítésében, lebonyolításában is segítséget nyújtottak. A 

tevékenység előkészítéséről és lebonyolításáról a csapatoknak egy 8 perces mini filmet kellett 

készíteniük, amelyet a díjátadó napján, egy 

helyi szórakozóhelyen vetítettek le a zsűri 

értékelése mellett.  

A 3 hetes megvalósítás folyamatában a 

csapatok többnyire pozitív visszajelzéseket 

adtak mentoruknak, láthatólag nem volt 

problémájuk a rájuk bízott feladattal. Az 

utolsó héten azonban több iskola is 
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visszalépett és az értékes díjak ellenére sem kívánt részt venni az idő szűkössége, a film 

elkészítésének hiánya miatt.  

A 8 csapatból végül 4 jelent meg a díjátadón, akik bemutathatták kisfilmjüket a közönségnek. 

Összességében a zsűri értékelési szempontjai közül (pl.: kreativitás, előadásmód, a projekt 

láthatósága, a bevont résztvevők száma) néhány pont értékelhetetlennek bizonyult, hiszen a 

filmekből nem derültek ki a válaszok. A 4 résztvevő csapat közül 3 nem hajtott végre önkéntes 

akciót, ehelyett a témával kapcsolatos interjúkészítéssel, a helyi tv híreinek összevágásával 

teljesítették a feladatot. Amennyiben történt valamilyen önkéntes tevékenység, nem a kihúzott 

témával kapcsolatos önkéntes akciót tartalmazta, hanem önmagában álló tevékenységet 

mutatott be, így például extrém bicózást a sport témakörében, rendezvényen való részvételt a 

civil felelősségvállalás témakörében. Az első helyezést elért csapat filmjében valódi önkéntes 

tevékenységet mutatott be, aláírásgyűjtő akcióba kezdtek és petíció formájában javaslatot 

fogalmaztak meg egy új uszoda megnyitására. A 4 kisfilm végig nézése után kerekasztal 

beszélgetés formájában kerestük a válaszokat a felmerülő problémákra. A filmekből 

egyértelműen kiderült, hogy a középiskolás diákok nincsenek tisztában az önkéntesség, az 

önkéntes akció és -munka fogalmaival, ezeket nehezen kötik a számukra egyébként is távol álló 

témákhoz, mint a városfejlesztés vagy a demokrácia. A kortárs mentorokat nem volt idejük 

megismerni, közelebb kerülni hozzájuk, így ők nem mellérendelt segítő, hanem ellenőr 

szerepben pozícionálták, ebből fakadóan nem mertek kérdezni tőlük. A rendezvény 

megmutatta, hogy a fiatalokban él az önkéntességre való hajlandóság, még ha nem is 

egyértelműen tudják megfogalmazni mi az. Tanulmányunk célja feltárni az önkéntesség 

jelenlegi helyzetét, szükségleteit a fiatalok és a szervezetek oldaláról Tatabánya és térségében. 

2. Pilot kutatás: Kutató Café 

A pilot kutatás fő célja az önkéntességről történő párbeszéd elindítása volt, ami a 

kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtésre támaszkodó, helyi önkéntesség jelenéről szóló fő kutatást 

előzi meg. Az első találkozó általános célja, hogy a helyi szereplők beleszólhassanak a 

kezdetektől az őket érintő téma kutatásának tervezési folyamatába. A társadalmi diskurzus 

olyan szereplők között is elindulhat, akik a hétköznapi életben nem találkoznak egymással, 

viszont a témában érintettek, így egymásra hatással vannak. A workshop inspiráló gondolatok, 

ötletek helyszíne lehet. A konkrét cél az önkéntességgel kapcsolatos altémák kutatási 

kérdéseinek kialakítása, problémáinak felismerése és felvetések megfogalmazása, amely- 

kiegészítő jelleggel – beilleszthető a későbbi fő kutatásba. 

A helyi szereplők bevonása a kutatástervezési folyamatba azért történik, mert saját 

véleményük, kérdéseik megformálásával a kutatási folyamatot és a problémát magukénak 

érezhetik és részeseivé válnak a projektnek, ezáltal érdekeltté az eredmények, a tanulmány 

elkészülésében és terjesztésében. Kialakul 

egy interakció a kutató és az érintettek 

között. Másrészt a Peron Music Alapítvány 

Európai Unió támogatásával megvalósuló 

Boldogítók önkéntes bázisának felállítása 

előtt a problémák, hiányterületek 

megfogalmazására van szükség, melyet a 

téma tág volta miatt érdemes leszűkíteni, 

kulcsfogalmakat, témákat meghatározni. A 

kutatási téma leszűkítéséhez 

nyújt megfelelő eszközt ez a workshop. 
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A pilot kutatás módszere exploratív, feltáró jellegű, leíró kutatás. Az alkalmazott 

adatgyűjtési módszer nem számszerűsíthető információk elemzésére szolgál. Alkalmazása a 

vizsgált jelenségek feltárását és megértő elemzését célozza. A módszernek köszönhetően 

lehetővé válik a társadalmi véleményformálás modellezése. Emellett éppúgy használható –

megalapozó kutatásként - kutatási kérdés vagy hipotézis megfogalmazására, mint a vitatott 

fogalmak definiálására, társadalmi csoportok állásfoglalására. Általa lehetőség nyílik a 

célcsoport spontán reakcióinak regisztrálására. A pilot kutatáshoz az egyre nagyobb 

népszerűségnek örvendő World Café módszer kereteit vettük segítségül, mely jelen esetben a 

szociológiában ismert fókuszcsoportos interjú kötetlenebb formáját képviseli. A tematizálható 

módszer lényegi kérdésekkel kapcsolatos társalgások élő hálózatát hozza létre. A jelenlegi 

World Café témája a kutatástervezés, ezért a Kutató Café nevet kapta. A folyamat során 3-4 

asztalnál célcsoportok szerint vegyes felosztásban 4-5 szereplő foglalt helyet az önkéntesség 

témái szerint. A módszer előnye, hogy új ötletek, gondolatok, lehetőségek fogalmazódhattak 

meg a szereplők által hasznosnak ítélt témában, továbbá felszínre kerülhetnek nem tudatos 

feltételezések. Fontos, hogy nem igazságokat, hanem véleményeket és nézőpontokat 

gyűjtöttünk össze az egyes állomásokon.  

A célcsoport vegyes összetételű, de közös bennük, hogy érintettek az önkéntesség 

témájában. A vegyes felosztást a következők képviselik: 

• civil szervezetek képviselői (ifjúsági terület, idősek otthona, segítő tevékenységet 

folytató alapítványok) 

• diák önkormányzati képviselők, diák fórumok vezetői, fiatalok 

• állami intézmények (művelődésiházak, könyvtár, családsegítő, óvoda, iskola, kórház, 

vakok állami intézete, fogyatékosság) 

• forprofit szervezetek, vállalatok képviselői (vállalati önkéntesség jegyében)  

 

Csoportösszetétel 
Május 18-án délután 4 órakor 2 órás időtartamban összesen 22 fő vett részt a pilot 

kutatásban. A nyugodt és hangulatos légkört egy helyi szervezet, a Tatabányai Városi és 

Szabadidősport Szövetség nagyterme biztosította. A nap indítását egy bemelegítő körrel 

nyitottuk, ahol a részt vevőknek alkalmuk nyílt megismerniük egymást. Az interaktivitást 

hangulatos képek segítségével tettük érdekesebbé, ahol az érkezők feladata volt, hogy jelenlegi 

állapotuknak megfelelő képet válasszanak és segítségével bemutatkozzanak.  

A plenáris kört csoportbontás követte, véletlenszerű kiválasztás útján, melyhez színes post-

it papírokat használtunk. A négy - szervezeti szinten vegyes felbontású -csoport különböző 

témákat jelölő asztalokhoz ült le. A csapatok az adott témát vezetett beszélgetés útján dolgozták 

fel egy-egy asztalgazda, azaz moderátor segítségével, majd 30 perc után a következő asztalhoz 

vándoroltak. A két, 30 perces kör azonos struktúrát mutatott: Az első 20 percben a téma 

kibontását egy asszociációs feladat, 

gondolattérkép segítségével ábrázolták 

közösen, majd az utolsó 10 percben a 

témával kapcsolatos releváns kérdések, 

felvetések, érdekes megállapítások 

összegyűjtése következett. Itt azok a 

megállapítások, kérdéscsokrok kerültek 

előtérbe, amelyek a közös gondolkodás 

során felkeltette a kíváncsiságukat. Az 
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önkéntességet lefedő asztaltémák a következők voltak: 

1. Az önkéntesség motivációja 

2. Az önkéntesség kihívásai, problémái 

3. Az önkéntességben rejlő lehetőségek 

4. Társadalmi felelősségvállalás kreatívan 

Az önkéntesség témáját azért nem szűkítettük le alterületekre és alkategóriákra, mert a feltáró 

pilot kutatásban érdeklődésünk középpontjában az állt, hogy feltérképezzük a releváns, érdekelt 

szereplők hogyan látják az önkéntességet, mint társadalmi jelenség, azaz mit értenek alatta, 

milyen dimenziókat, kategóriákat jelölnek meg befolyásolás, ráhatás nélkül. Ebből kifolyólag 

módszerünk elsősorban a szabad, strukturálatlan, de vezetett fókuszcsoportos interjú volt, 

viszont az asztalgazdáknak lényeges feladata volt, hogy a beszélgetést megfelelő mederben 

tartsák. 

 Az első csoport szerkezete szerint 3 önkéntesből, 1 állami és 1 civil szereplőből, a 

második csoport 1 önkéntesből, 2 állami és 2 civil szervezeti tagból, a harmadik csoport 1 

önkéntes, 3 állami és 1 civil szervezeti tagból és a negyedik pedig 4 civil és 1 önkéntes 

szereplőből állt össze. A heterogén csoportokban a vállalati szereplők érdeklődés hiányában 

nem vettek részt, ami szintén egy jelzésnek tekinthető. A mintát torzítja, hogy az egyes 

szereplők más kategóriát is képviselhetnének, hiszen többen elmondásuk szerint munkájuk 

mellett önkénteskednek, attól függetlenül, hogy jelenleg, mint civil vagy állami intézmény 

szereplőiként vannak jelen. Így például az egyik civil szervezeti tag az adott alapítványnál 

önkéntesen ügyvezető, ám e mellett egy saját vállalkozása is van.  

Empirikus eredmények  
 

A fókuszcsoportok hangfelvételének szó szerinti kivonata a Krueger és Lederman-féle 

szövegkezelés szellemében került feldolgozásra (Krueger,1998; Quible,1998). A módszer 

működési mechanizmusa abban áll, hogy a vitatott (A), a konszenzusos (C) és az 

idioszinkretikus (I) véleményhalmazokat elkülönítve kategóriák jönnek létre, melyeket az 

tartalmi kódok jelölése követ. .A sorról sorra történő kódolás mindkét csoport leírására alkalmas 

kategóriák kialakítását célozta. Cél volt továbbá a kategóriák közötti logikai összefüggések 

megtalálása aszerint, hogy a kialakított kategóriák milyen viszonyban állnak egymással és 

milyen jellemzőkkel rendelkeznek.  

- Vitatott területek az önkéntességben 
 

Az alábbi fejezetben a négy fókuszcsoportra vonatkozó kitüntetett, közös elemeket, 

dimenziókat, illetve a legtöbb beszélgetésben felmerülő és ismétlődő vitás területeket emeljük 

ki, amely kérdésekre nincs kifejezett válasz, nézőpontok, szemléletek vannak. A 

következőkben rövid összefoglalást teszek 

ezen izgalmas témákra, amelyek 

részletesebb kibontására és az elméleti 

hátterük áttekintésére jelen tanulmány 

keretei nem adnak lehetőséget. 

A 4 csoport 2 körben zajló kerekasztal 

beszélgetéseinek tükrében a következő 

vitatott területek rajzolódtak ki: 
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1. Az önkéntesség definíciójából kiinduló vitatott témák és 

feltételezések a következők voltak: 

• Az iskolai közösségi szolgálat és az önkéntesség fogalmi megkülönböztetése: 

o Jogi megközelítés: Az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat eltérő jogi 

háttérrel rendelkezik, mást jelöl, meg kell különböztetni egymástól. 

o Személyközpontú megközelítés: Az önkéntesség és az iskolai közösségi 

szolgálat bár jogi értelemben megkülönböztethető, a célszemély, azaz a diák 

szemszögéből egy és ugyanaz, hiszen mint az önkéntesség elő kapuja itt 

szembesül az önkéntes léttel és tevékenységgel. 

• Az önkéntesség típusainak ismerethiánya: A formalizált és a nem formalizált 

önkéntesség definícióinak ismeretlensége. 

• Az önkéntesség heterogén hálózata, sokdimenziós önkéntességből fakadó értelmezési 

nehézségek: Érdemes-e az önkéntességről önállóan, egészében beszélni vagy 

tevékenységi szinten, területi szinten szükséges lehatárolni? 

 

2. A külső és a belső motiváció/drive vagyis a szabadság és a 

kötelező jellegű önkénteskedés szétválasztása: 

• Az önkéntes tevékenység munka vagy szabadidős tevékenység?  

• Haszon elvű és érzelmi töltetű gondolkodásmód, mint kiindulópont a résztvevői 

csoportokban. 

• Az önkéntes a közösséghez csatlakozóként vagy már eleve a közösség tagjaként van 

inkább jelen? 

• Az önkéntes személyisége: Az önzetlenség, altruizmus vagy az önzőség, azaz az 

önérdek, mint önkéntes egyén nélkülözhetetlen tulajdonsága. 

• A szervezetek és az intézmények kapcsolatából kimarad az önkéntes tevékenységet 

végző diák, így a szabad választás joga sérül. A fiatal önkéntes döntési szerepe és 

felelősségi jogköre alacsony és az alulról jövő kezdeményezések támogatásának hiánya 

magas.  

• Az önkéntes tevékenységre irányuló motiváció és a tevékenység hatásának, 

eredményének megkülönböztetése. 

 

3. Az önkéntesség és az életkori változó összefüggései:  

• Az önkénteseket meghatározza az életkori sajátosságokból adódó eltérő motiváció és 

ebből fakadóan különböző módon szükséges megszólítani, bevonni őket az a 

tevékenységekbe 

• Az önkéntességet az egyén élethelyzete vagy az életvitel befolyásolja és nem a 

korosztály (lakókörnyezet, családi állapot, munka)  

- Meghatározó területek az önkéntességben 
Közös pontok, melyek majdnem 

minden csoportinterjúban megjelentek, 

konszenzust generálva: 

• Kereslet és kínálat összehangolási 

nehézségei, a lehetőségek 

tárházának kiszélesítése, informálás 

és ehhez közös platform biztosítása. 

• Fogadó szervezetek és önkéntesek 

(egyéni és szervezeti forma szerinti) 

megkülönböztetése. 



 

8  

• Történelmi, kulturális és szocializációs tényezők befolyásoló szerepe magyarországi 

önkéntesség terén. 

• A megszólítás, a kommunikáció majd a bevonás nehézségei és lehetőségei. 

• Reciprocitás (kölcsönös segítségnyújtás elve, adok-kapok elv). 

• A közösségi identitás szerepe, a „MI” tudat kialakításának jelentősége. 

Vélemények az asztaltémák szerint 
Az alábbi fejezetben már a téma sajátosságaiból és az adott csoport jellemzőiből adódó 

főbb pontokat, véleményeket emeljük ki. Az egyes csoportokban megjelenő jelentős, és 

figyelmet érdemlő véleményhalmazok a következők voltak, amik a gondolattérkép ábrázolása 

tett elemezhetővé:  

1. Az önkéntesség motivációja 

Az önkéntesség motivációját korábbi kutatások szerint három dimenzióra lehet bontani: 

a régi típusú, vagy hagyományos, az új típusú és a vegyes motivációból kiinduló önkéntességre. 

A csoportosítás alapját nyolc kategória képezte, melyekből a 150 megkérdezett önkéntesnek a 

három legjellemzőbbet kellett kiválasztania. A nyolc kategória – a szegényeken való segítés, a 

vallás, hit fontossága, az erkölcsi kötelesség, a közösséghez tartozás, tapasztalatszerzés, a 

kihívás, szakmai fejlődési lehetőség, a szabadidő hasznos eltöltése, és az új barátok szerzése – 

közül az első négy kategóriát a régi típusú, altruista, másokra irányuló önkéntesség, míg a 

további négyet az új típusú, személyes fejlődést elősegítő, önmagunkra irányuló önkéntesség 

motivációs jellemzőiként sorolták be. Amennyiben az önkéntes motivációi mind a régi, mind 

az új típusú motivációs kategóriákból is tartalmazott válaszokat, akkor azokat vegyes típusúnak 

nevezték. (Czike – Bartal 2005:35).  

A fókuszcsoportos interjúban említett kategóriákat is lehet e szerint csoportosítani. A 

hagyományos önkéntességnek megfeleltethetők a következő kifejezések: közösségben lenni, 

másokat segíteni, mintát kapni, kapni-adni, azaz a kölcsönös segítségnyújtásra irányuló 

motivációs faktor. Szembetűnő, hogy jóval kevesebb hagyományos típusba tartozó motivációt 

említettek az alanyok, mint új típusút.  

Az interjúban az alanyok szétválasztották a szervezeti oldal és a fogadott önkéntes 

motivációit, bár az egyik alany szerint a kettő megfeleltethető egymásnak. Továbbá indirekt 

módon a belső indítattásból és külső driveokat is megkülönböztették egymástól, amiket szintén 

kategorizálhatunk. Fogadott önkéntes számára főként az IKSZ (Iskolai Közösségi Szolgálat) 

az, ami elvárás szinten, tehát külső elvárásként, szabályzóként megjelenik, míg a fogadó 

szervezet esetében a támogatói elvárás teljesítése (pályázati vagy törvényi szintű megfelelés), 

a munkaerőhiány pótlása, így az utánpótlás biztosítása jelenti az önkéntesek fogadásának 

kötelező jellegűségét. Belső motivációja a 

szervezetnek a vérfrissítés, ezáltal a 

lendület, kreativitás biztosítása a 

szervezetnek, a kapcsolódni kívánó 

önkéntes erőforrásainak, tapasztalatának, 

tudásának felhasználása és megismerése. 
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Fogadó szervezet motivációja Fogadott önkéntes motivációja 

munkaerőhiány tapasztalatszerzés 

segítség kipróbálni magát 

nevelés kapni-adni 

támogatói elvárás közösségben lenni 

lendület, kreativitás fejlesztése tanulni, tudást bővíteni 

frissítés világot látni (EVS), nyitottnak lenni 

utánpótlás másokat segíteni 

tapasztalatcsere önkifejezés 

tanulni-tanítani kapcsolatépítés, társadalmi tőke 

értékteremtés referencia, munka világa 

mintát adni fiatalnak szolgáltatáshoz hozzájutni 

erőforrás divat 

 minta 

 erőforrás feltárás, önmegismerés 
piros – külső motiváció 

zöld – belső motiváció 

sárga – új típusú önkéntesség 

kék – régi típusú önkéntesség 

2. Az önkéntesség kihívásai, problémái  

Nehézség az önkéntességre vonatkozó törvényből fakadó szabályzók, korlátozások, 

adminisztrációs feladatokból fakadó kellemetlenségek mind az önkéntes, mind a befogadói 

oldalról. (1) Továbbá szükség lenne egy olyan lehetőségeket felvonultató helyi szintű 

adatbázisra, ami azonkívül, hogy elérhető és nyilvános mindenki számára felkelti a 

kíváncsiságot is. (2) Az önkéntesek elérése, megszólítása és bevonása általános probléma volt 

minden asztaltársaságnál. (3) A már megszólított önkéntesek legtöbbször nem jönnek el a 

rendezvényre, így bár megszólításuk megtörtént, a szervezetek mégsem számíthatnak rájuk 

feltétlenül, mint segítőre. A felelősségtudat, a megbízhatóság, mint fontos értékek, hiányoznak 

a fiatalokból. (4) Ennek mögöttes oka lehet, hogy a diákok kimaradnak a döntési folyamatokból, 

hiszen fejük felett dönt az iskola és a szervezet, hogy milyen tevékenységekben vehet részt. (5) 

Továbbá a fiatalok nincsenek kellően felkészítve az életre, önismeretük hiányos, nincsenek 

tisztában saját kompetenciájukkal, készségeikkel. (6) Helyi szinten Tata és Tatabánya közti 

különbségekről beszéltünk. Tatabánya településtörténeti sajátosságaiból adódóan egy kevert, 

„társaság”, településrészenként sok 

kisközösségből épül fel, így megszólításuk 

is külön módszereket igényel, akár bevonva 

a peremterületeken lévő művelődésházakat. 

Bár Tatabánya helyzete a vélemények 

tükrében heterogénebb, mint Tatáé, ám Tata 

túlságosan „sima” terület, apátiás jegyekkel 

bír, így közömbösebben áll az 

önkéntességhez, megszólításuk szintén 

nehéz feladat.(7) 
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3. Az önkéntességben rejlő lehetőségek, önkéntes lét 

Mit is jelent önkéntesnek lenni? – merült fel a kérdés az asztalnál. Első körben a korábban 

kifejtésre került külső és elsősorban belső motivációs faktorok mellett az önérdekű és önzetlen 

(önértékű) önkéntességet járták körbe a résztvevők. A közösségiség kiemelt jelentőségű és 

párhuzamba állítható fogalom az önkéntességgel, hiszen nincsen az adott csoporttal 

kötődésérzés nélkül élvezettel tevékenykedő önkéntes. Az egyik jelenlévő önkéntes a jó 

társaságot, a kedvességet és a hangulatot is kiemelte, mint motiváló tényezőt az unalmas, 

kötelező jellegű, uniformizált rendezvényen való szerepléssel összevetve. (Csak ott kell lenni, 

az nem önkéntesség”.) Míg egyik csoport a felelősséget fontos faktornak gondolta, addig másik 

csoport kisebb terhet rakott az elképzelt önkéntesre, hiszen a tevékenységforma egyfajta 

átmenetet jelent, lépcsőfokot a munka világába. 

Mindkét kerekasztal beszélgetés elsősorban indirekt módon a fiatalokra irányult. A 

fiatalok számára a motivációk kialakításához, az érdeklődési területek, hobbik megismerésére, 

a kulcskompetenciák fejlesztésére kell törekedni. Ahhoz, hogy a fiatal azt adja, amiben jó első 

lépésben ismernie kell önmagát, így érzékenyítő foglalkozásokra van szükség. Ahhoz, hogy jól 

érezze magát és élvezze az adott tevékenységet nélkülözhetetlen a szabad választás, a kötelező 

jelleg kiiktatása, bár egyes vélemények szerint a fiatalok itt találkozhatnak a társadalmi 

normákkal, a szabályokkal. A toborzás alatt nélkülözhetetlen egyfajta hiteles, élő példakép, 

minta adása, olyanok képviselete, akik közel állnak mind korosztályban, mind érdeklődési 

területet tekintve a célpopulációhoz illetve a kezdeti élmény meghatározza, hogy a jövőben 

segítenek-e az adott szervezetnek. Ahhoz, hogy élményt adjon valamilyen „nagy durranás”-t, 

rendezvényt érdemes generálni. Csatornaként a média eszközeit érdemes használni, nem 

szükséges új, esetleg túl szakmai, fiatalok számára érdektelen felületek létrehozása (ehelyett 

youtube csatorna, facebook csoport). Arra a kérdésre, hogy milyen tevékenység az, ami képes 

a fiatal korcsoportot megérinteni egy önkéntes alany válaszát hozzuk fel példaként: Az egyetlen 

tabunak az idősek csoportja tekinthető. Valamiért nem ad izgalmat, újdonságérzést a téma. E 

helyett a még ismeretlen, alulról jövő kezdeményezéseké a főszerep, amelyek még nem 

minősülnek „lerágott csontnak” a fiatal önkéntes közösségek számára.  

4. Társadalmi felelősségvállalás kreatívan 

Bár a társadalmi felelősségvállalás többet jelent, mint részeként értelmezett vállalati 

önkéntesség, az asztalbeszélgetések elsősorban az utóbbira fókuszáltak. Általánosságban a 

jelenti azt, hogy a különböző cégeknek érezniük kell a társadalmi szerepüket, másrészt jelenti 

azt is, hogy mindenkinek, aki tulajdonnal rendelkezik Magyarországon, felelősséget is kell 

éreznie a közösségi célok iránt.   

Az alanyok egyaránt megállapították, hogy a kerítésfestésen és a szponzoráción is túl kell 

mutatnia a CSR-nek. Valódi célja az lenne, hogy minden szervezet azt a segítséget nyújtja a 

másiknak, amihez igazán ért, amiben jó, tehát együttműködő, értékadó szolgáltatáscsere valósul 

meg a két szervezet között, az anyagi 

támogatást háttérbe szorítva. Ettől 

függetlenül az adományozás, a jótékonysági 

események szervezése is jó példaként 

felmerült.  

A tagok úgy érezték, hogy hiányzik a 

jó példák és lehetőségek listája, ami a jó 

ügyeket gyűjti egy csokorba, illetve a 

kommunikáció a szervezetek között, mely 

megoldására külön találkozót, rendezvényt 
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javasoltak. A csapat érdeklődésének középpontjába az került, hogy hogyan lehet vonzóvá tenni 

az önkéntességet, milyen módszerekkel lehet a téma iránt a figyelmet felkelteni és előnyhöz 

juttatni a szervezeteket. Ellenlábasként a kötelező teljesítések kipipálásának problémája itt is 

előkerült, mint külső motiváció szembe állítva a sérülteket támogató, „hitvallásos” 

szervezetekkel. Végül a média szerepére hívták fel az alanyok a figyelmet, ami nélkül sem a 

toborzás, sem a megjelenés nem lehetséges.  

3. Kutatási módszerek 

A fent ismertetett helyi társadalmi háttérből és közvetlen tapasztalatokból kiindulóan 

megfogalmazódott, hogy Tatabányának és térségének szüksége van olyan több pillérre 

támaszkodó, öntevékeny, fenntartható önkéntes bázis létrehozására, amely egymást kiegészítő 

tematikus csoportokat (pl.: sport, psziché, természetvédelem, kultúra, média) olvaszt magába 

és célja az önkéntességen keresztül a fiatalok közösségeinek kialakítása, fejlesztése és 

közösségi részvételük növelése. Ahhoz, hogy a segítő, önkéntes programok, akciók a helyi és 

térségi igényekre választ adjanak, érdemes a hiányból fakadó űrt kitöltve pillanatfelvételt 

készíteni és feltérképezni a jelenlegi állapotot, egyaránt fókuszálva a helyi sajátosságokból 

fakadó erősségekre, a rejtett erőforrásokra, illetve a kihívásokra, amelyekkel az elkövetkező 

időszakban szembenézünk.  

A KutatóCafé című rendezvényen megfogalmazott vitás pontokat, problémákat és számukra 

érdekes témákat alapul véve alakítottuk ki a kutatási kérdéseinket. 

Kutatási kérdések 

1. Milyen Tatabánya és térségének jelenlegi és elvárt önkéntes helyzete a fogadó 

szervezetek vagy a potenciális fogadó intézmények, helyi kulcsszereplők illetve a lehetséges 

fogadott fiatalok véleményének tükrében?  

A két elkülöníthető kutatási alapegység a fogadó szervezeti tag, intézményi szereplő és a 

fogadott egyén. A kvantitatív és kvalitatív módszerek szerint a következő főbb kérdésekre 

keresssük a választ, amelyek további dimenziókra bonthatók: 

- Mit jelent a 2 csoport számára az önkéntesség, van-e eltérés az értelmezésekben?  

- A vélemények tükrében milyen motiváló tényezők állhatnak a helyi önkéntes 

tevékenység hátterében?  

- Milyen önkéntes szolgáltatások érhetők el jelenleg és milyen az elvárt kép? 

- Helyi szinten milyen kihívásokkal, problémákkal találkozik és milyen rejtett 

erőforrásokkal, megvalósítandó vágyakkal 

rendelkezik a 2 célcsoport? Ezek az 

elvárások találkoznak-e egymással? 

- A tervezett 5 műhelyfoglalkozás 

közül melyik mekkora relevanciát képvisel 

helyi szinten vizsgálva? 

2. Milyen idő- és térhasználati 

szokásokkal rendelkeznek a fiatalok a 
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közösségi részvétel szűrőjén keresztül? szokásokkal rendelkeznek a fiatalok a közösségi 

részvétel szűrőjén keresztül? 

Módszerek 

A komplex módszerekkel dolgozó kutatás 3 részre bontható az eltérő jellegű módszerek és a 

két oldalt képviselő szereplők (fogadó-fogadott) szerint: 

I. rész 

Kutatási stratégia: Feltáró, exploratív kvalitatív jellegű kutatás 

Adatgyűjtés módja: Fókuszcsoportos interjú 3 alkalommal, több csoportban (6 db min 6 

fő/kiscsoport) 

- vegyes bontás (4 db 1 alkalom) – pilot kutatás 

- 1. célcsoport (fiatalok) (2 db) 

 

II. rész 

Kutatási stratégia: Kvalitatív kutatás hólabda módszerrel 

Adatgyűjtés módja: Interjúkészítés a helyi kulcsemberekkel (min. 20 db) 

1. célcsoportból: 

-  15 tatabányai szereplő 

- 1-1 térségi település szereplői 

III. rész 

Kutatási stratégia: Kvantitatív módszer alkalmazása  

Adatgyűjtés módja: Survey módszer az 1. célcsoporttal (min. 100 fő)   

Minta 

- A kutatás területi lehatárolás szerint Tatabánya és térségére terjed ki, azaz Tatabánya, 

Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős 

településekre.  

- A kutatás alapegysége az egyén. A célpopuláció vagy vizsgálati populáció a két egymást 

kiegészítő oldalt képviselő helyi fiatalokra (1. célcsoport) és helyi befogadó szervezeti 

képviselőkre (2. célcsoport) osztható. 

Konceptualizálás 

- Tatabánya és térsége: Tatabánya, 

Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, 

Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, 

Vértesszőlős településekre.  
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- 1. célcsoport - fiatalok: 12-25 éves korosztály. Esetükben figyelembe kell venni, hogy 

eltérő pszichoszociális érettséggel rendelkeznek. Míg a 12-14 éves korosztály életciklusát az 

absztrakt gondolkodás kialakulása és a versengés-kooperáció kettősége hatja át, addig a 15-18 

éves serdülőkét a kortárs csoportok reflexiója és az önállóság – önállótlanság érzetének 

kettősége hatja át. Míg a szabadidő eltöltésben önállóak maradhatnak, addig az élet többi 

területén szabályozókkal találják magukat szembe. A 19-25 éves fiatal felnőttek átmeneti 

állapotban vannak és a felelősségvállalás, az elköteleződés kihívásaival szembesülnek. 

- 2. célcsoport - befogadó szervezet: Intézményi szinten minden olyan szervezet, amely 

az önkéntesség, az egymást segítés, a közösségi részvétel, a civil felelősségvállalás érdekében 

fellép, vagy fellépni szándékozik, így nem csak a civil szervezetek, hanem az állami 

intézmények is besorolhatók a kategória alá. Ide tartozhatnak: állami intézmények (iskolák, 

kórházak, családsegítők, idősek otthona), civil szervezetek (sporttal, környezetvédelemmel, 

ifjúsággal, segítéssel foglalkozó szervezetek) 

- Helyi kulcsszereplők: Azok a helyi szinten ismert egyének, akik befolyással bírnak 

bizonyos döntésekre vagy elkötelezettek az adott témával kapcsolatban, véleményük releváns 

és szerteágazó ismeretekkel rendelkeznek a témával kapcsolatban. 

4. A fogadó szervezetek és a fiatalok 

Fogadók oldala 
A szervezetek oldaláról területi lehatárolás szerint 20 tatabányai és 9 térségi félig 

strukturált interjú készült el 2 hónap leforgása alatt.  

Tatabányai szervezetek összetétele: 

Tevékenységi terület szerint Tatabányán 3 oktatási, 5 kulturális, 1 polgári-jogvédelmi, 

5 szociális-egészségügyi, 1 környezetvédelmi, 3 szabadidő-sport és 2 vallási területű 

szervezettel készült adatfelvétel.  

Tatabánya térségi szervezetek összetétele: 

 Tatabánya térségében minden településen (Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, 

Szomor, Tarján Várgesztes Vértessomló, Vértesszőlős) készült egy interjú elsősorban kulturális 

tevékenységei területet képviselő kulcsszereplőkkel, akik emellett szociális és oktatási 

tevékenységekben is részt vállalnak, így tevékenységi körük összefolyik a falu életében 

megjelenő legfontosabb feladatokkal.  

Fiatalok oldala  
Fókuszcsoport összetétele: 

Tatabánya és térségében élő 

fiatalokkal 2 fókuszcsoportos interjút 

vettünk fel projektív technikák 

alkalmazásával, azaz az élménypedagógiai 

módszerekre, játékos technikákra fűztük fel 

az interjúkérdéseket. 
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Az Új Nemzedék tatabányai közösségi terében zajló kutatás első csoportjában 9 fő vett 

részt, akik közül a pszicho szociális érettség szerinti felosztást figyelembe véve 6-an a 14-18 

év közöttiekhez, 4-en pedig a 19-21 év közöttiekhez tartoztak. Nemek szerint 4 nő és 5 férfi 

vett részt az alkalmon.  

A második csoportalkalmon összesen 7-en jelentek meg, akik közül 3-an a 14-18 év 

közöttiekhez, 2-en a 19-21 év közöttiekhez és szintén 2-en az idősebb 22-30 éves korosztályhoz 

tartoztak. Nemek szerint 4 nő és 3 férfi volt jelen. 

Csoportdinamika szerint az 1. csoportot főként a fiatalabb korosztályt képviselő és 

összeszokottabb tagok tették ki, hiszen többen ismerték egymást, a közösségi térbe gyakran 

bejártak (3 nem jár be, 6 gyakran bejár) A csoport közös normarendszerrel rendelkezzett és 

ebből adódóan a légkör jellegét tekintve fesztelenebb, lazább hangulatú volt, az interjú alatt 

mindenki szóhoz jutott, és meg mert szólalni.  

A 2. csoportban az idősebb generációt képviselők domináltak, akik szintén közösségi 

aktivitásuk terén kapcsolódtak össze, kevésbé volt kiegyensúlyozott a megszólalások aránya, 

több időt vett igénybe a fesztelen légkör kialakítása. A háttérbe húzódó tagok a fiatalabb 

korosztály közül kerültek ki. Alapvetően mindkét csoportban a konstruktív funkciók 

domináltak, de a 2. csoportban több vitás helyzet alakult ki a témát illetően, kritikus hozzáállás 

volt jellemző. 

Kérdőívet kitöltők összetétele: 

A „Szabad(az)időd”1 című online kérdőívet a nyár folyamán összesen 60 fiatal töltötte 

ki. A minta elemszámából adódóan szignifikáns következtetéseket nem vonhatunk le, de 

kontrollként használhatjuk a fókuszcsoportos interjúk eredményeire vonatkozóan, illetve 

előzetes feltételezéseket fogalmazhatunk meg a feltáró jellegű kutatásunkban, melyet további 

adatgyűjtés után tesztelhetünk.  

                                                                 
1 A képeket tartalmazó, fantáziára alapuló kérdéseket és projektív technikákat alkalmazó kérdőív 
megtekinthető a 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW8Ua_Q06zT5Zcql6OuWXcxqXXyaGmkIOHWJedDPl6dN_wtA/vi
ewform weboldalon. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW8Ua_Q06zT5Zcql6OuWXcxqXXyaGmkIOHWJedDPl6dN_wtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW8Ua_Q06zT5Zcql6OuWXcxqXXyaGmkIOHWJedDPl6dN_wtA/viewform
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A minta nagy része (71,7 %) önkénteskedett már korábban. A válaszadók 45 %-a nő, 

55 %-a férfi. 56%-át a fiatal korosztály, 46%-át a fiatal felnőttek tették ki a mintának2 Település 

szerint a lekérdezettek 66,7%-a él Tatabányán és csupán 10%-a a térségben.3 Az adatokat 

összevonva a fiatalok 52%-a alapfokú tanulmányokat folytat, míg 30%-a középfokú és 18 %-a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik.  

 

 

 

                                                                 
2 Kor megoszlás szerint a fiatalabb korosztály kisebb szóródásban képviselteti magát (33,3% - 10-14 éves, 23,3% 
- 15-18 éves), míg a fiatal felnőttek szóródása nagyobb (21,7%- 19-21 éves, 10 %- 22-25 éves, 11,7 % -26-30 
éves). 
3 További 6,7%-a Tatán, 11,7 %-a távolabbi faluban és további 5% távolabbi városban.  

52%
30%

18%

Iskolai végzettség

alapfok középfok felsőfokú
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5.  Nekünk mit jelent az önkéntesség? 

Az önkéntesség fogalmának sokféle értelmezése létezik. Jogi oldalról Nemzeti önkéntes 

stratégia szerint: „Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, 

egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más 

személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva… a közösségi szolgálat az intézményben 

meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat”. Szociológiai tanulmányukban 

Fényes-Kis (2011:6) szerzőpáros a legtágabb értelemben vett önkéntes munka négy 

legfontosabb jegyét igyekezett meghatározni:  

• Anyagi ellenszolgáltatás nélküli, így kizárva a kölcsönösség elvén alapuló 

kalákát. 

• Mások számára végzett, általában segítő célú, a közjó vagy egy ügy érdekében 

végzett aktivitás (szolgáltatás, anyagi, szellemi javak megteremtése), kizárva 

a hobbi és játék tevékenységeket. 

• Önként, szabad elhatározásból, szabad akaratból végzett, nem kötelező jellegű 

tevékenység, kizárva a kötelező közösségi munkát; 

• Belső (szubjektív, értékorientált) vagy külső (instrumentális, de nem 

közvetlenül anyagi) indíttatású vagy motivációjú. 

Azonban tiszta fogalmak csak a papíron léteznek. Ahhoz, hogy meg tudjuk fogni az 

önkéntesség jelenlegi helyzetét Tatabánya és térségére vetítve, az alapoknál, azaz 

jelentéstársításnál érdemes kezdeni felfedezőutunkat. Kutatási témánk első dimenziója 

felmérni, hogy Tatabánya és térségében lévő szervezetek és az itt élő fiatalok az önkéntesség 

fogalmához milyen jelentéseket társítanak, ezek mennyire fedik le a hivatalos dimenziót és 

milyen különbségek, eltérő preferenciaértékek fedezhetőek fel a két oldal értelmezése között 

(szervezetek oldala – fiatalok oldala között).  
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Szervezeti oldal 

Az önkéntesség alapja a közösség? 

A tartalomelemzés módszere4 alapján egy előzetesen rendelkezésre álló értékkatalógus5 szerint 

soroltuk be a szervezetek az önkéntesség jelentésével kapcsolatos kérdésükre adott válaszait. 

(„Mi jut eszedbe az önkéntességről elsőként? Hogyan látod ezt a saját szervezeted oldaláról?”) 

Megkülönböztetünk instrumentális és expresszív értékorientációt, amellyel jól megfoghatóak a 

társadalmi jelenségek, így az önkéntesség értelmezése is az interjú megnyilatkozások alapján. 

 Az instrumentális értékkategória a hasznosság mutatója, azaz valamilyen külső 

motivációból eredő, az adott cél eléréséhez szükséges eszköz jellegű érték. Az 

értékorientációhoz különböző célok kapcsolódnak: Az 1. a teljesítménycélok (a kemény 

munka, gazdasági haszon, gyakorlatiasság áll a középpontjában). A 2. a kognitív célok (a tudás 

megszerzése, a sikeresség elérése a cél). A 3. a gazdasági célok (kollektív haszon elérése). 

Például a papír azért értékes, mert írni lehet rá, a mozgás azért hasznos, mert ellenállóbb lesz 

az ember szervezete. Az önkéntesség haszna sem kérdőjelezhető meg, hiszen az egyénre és a 

társadalomra gyakorolt hatása is rendkívüli. 6 Mégis kérdés, hogy eszköz (instrumentális) oldal, 

vagy az érzelmi oldal dominál (expresszív) inkább a fogadó intézmények képviselőinek 

véleményében. 

Az expresszív értékorientáció az érzelmek mutatója, belső motiváció kapcsolódik hozzá. 

Ide tartoznak a következők: Az 1. az önkifejezési érték és cél (kreatív tevékenységeken a 

hangsúly, amit a humor, játék és új felfedezések, kihívások motiválnak), 2. a csatlakozási, 

affiliációs érték (az értékkategóriát a barátság, a társaság, a valahová tartozás, csoporthoz való 

tartozás és interakció vágya teszi ki). A 3. a mások iránt tanúsított figyelem, egymással való 

törődés értéke (elvontabb kategória, hiszen itt valamilyen konkrét csoport/emberiség iránt érzett 

                                                                 
4 A kódolás az a folyamat, amelynek révén a nyers szövegadatokat módszeresen nagyobb egységekbe soroljuk, 
s így lehetővé tesszük a tartalom valóban lényeges leírását és összefüggéseinek megragadását. 
5 „A Levin–Spates-féle értékkatalógus.. Egy spontán közlésből, négyszemközti vagy csoportos beszédből 
(közleményből) kívánunk a beszélők értékeire következtetéseket levonni, legjobb, ha a tartalomelemzéshez 
folyamodunk. Egy ilyen célzatú vizsgálatban a White-féle értékkatalógus Levin és Spates által átdolgozott 
formája lehet irányadó” Lsd: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/marketingkutatas/ch02s09.html 
6http://campuslet.unideb.hu/dokumentumok/tanulmanyok1/Munka/Onkentes_munkarol/FenyesH_KissG_Az_
onkentesseg_tarsadalmi_jelensege_es_jelentosege_DebreceniSzemle2011.pdf 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/marketingkutatas/ch02s09.html
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beállítódásról beszélünk). A 4. a vallási-filozófiai érték (élet végső értelméhez, vagy 

istenséghez kapcsolódó értékek)  

A legtöbb kulturális tevékenységet vagy szabadidő-sport szervezést illetve vallási 

tevékenységet végző szervezet közül az expresszív csatlakozási értékekkel jellemezték első 

gondolataikban az önkéntesség fogalmát. Ez esetben a kulturális intézményhez tartozó 

közösségeket, klubokat, csoportokat önkéntesként definiálták az alanyok:  

„… ez bármilyen tevékenység lehet… amelyről nem is gondolnánk, hogy önkéntes, 

hiszen annyira természetes. Ne elvárásokkal teli munka legyen ez… A térbe bejáró fiatalok 

sokszor nem is tudják, hogy ez az, csupán a segítségüket kérjük.” (Új Nemzedék Közösségi tér) 

„… befogadott közösségek nem csak idejönnek, megvarrják a leckét, hanem ha 

elszakadt a zászlónk, akkor a következő hétre megvarrják. Jól működik. És közben, akik 

idejárnak látogatók, ők is közösséget alkotnak. Nemrég fotókat kértünk és szép számmal 

összegyűltek. Ezt is nevezhetjük önkéntesnek, mert senki sem állt mögötte szuronnyal, hogy ezt 

megtegye, de fontosnak érezte. „(Bányász művelődési ház) 

„… az önkéntesség nálunk az elmúlt négy évtizedből megmaradt, mert egy szocializmusból 

maradt intézménytípusról beszélünk. Ami azt jelenti, hogy mi még maradtunk a hagyományos 

kulturális intézmény fogalomnál, a kiscsoportos működés az alapfeltétel. Mentoráljuk ezeket a 

közösségeket és itt vannak azok az aktív emberek, akikre számíthatunk.”  

„… itt mindig divat volt a közösség. Nagyon jó az összefogás, bár nincs egy hivatalos szerve, 

ami működteti, hanem egy hatalmas közösség van. Mindenki addig marad, amíg jól érzi magát. 

Lehetne pénzért is kérni embereket, hogy segítsenek, de akkor nem lenne meg ez a bája, ez a 

kedvesség, ami az egész hangulatát adja. A Gerecse 50-re jött egy kislány és többre értékelte a 

családi kötelező programnál a munkát, jöttek az osztálytársai, örömmel végezte.” (Tatabányai 

Városi Szabadidő- és Sportszövetség) 

„ Miután bejöttek egy irányított szervezetbe, vagy az érdeklődési köré szerveződő szervezetbe 

és önkéntesmunkát vállalnak. A közösségek önkéntes alapon jönnek létre, önként akar tagja 

lenni a kerékpár klubnak, onnantól irányított önkéntes tevékenység, onnantól minél több tagot 

akar beszervezni, minél több gyereket akar megtanítani a kulturált kerékpározásra. A spontán 

önkéntességből átlép a szervezett tevékenységbe.” (Vértesszőlős) 

„ Van valami természetfeletti, ami picit több, mint az emberi természetből csak úgy fakad, egy 

olyan ajándék, ami arra van, hogy szolgálja a többieket, nem önmagát csillogtatja, hanem a 

közösséget szolgálja. Nem elhatárolódni a világtól, hanem benne lenni, nem olyannak lenni, 

mint a többiek, hanem pont azzal a plusszal, ami van, megízesíteni. Nem pénzért. Amikor valaki 

a lelki ajándékának megfelelően szolgál és 

önmaga is élvezi, hogy ezt teheti és a többiek 

is hálásak érte, hogy ezt teszi értük, akkor ez 

egy önkéntes munka. A boldogság 

legmagasabb foka, amikor valaki önkéntes 

munkát végez.” ( Tatabányai Baptista 

Gyülekezet vezetője) 

A rendőrség bűnmegelőzési osztályán belül 

időseknek és fiataloknak szóló kortárssegítő 
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csoportok mentén működik az önkéntesség, ami alátámasztja azt a feltételezést, hogy nem 

csupán az érdeklődési kör a meghatározó, hanem az elköteleződéshez csoporttagnak is kell 

lenni.  

„… Az idős kortárssegítők 7. éve működnek, évente egyszer-kétszer tartunk találkozókat, ahol 

egyrészt bűnmegelőzéssel kapcsolatos témákról tartunk előadásokat, utána valamilyen 

szabadidős programot szervezünk... nyáron elkezdtük a kortárssegítő programot. 12 gyereket 

sikerült bevonni a 3 napos képzésbe.” (Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály) 

A csatlakozási értéken túl megjelenik egy magasabb eszme is, a mások iránti 

figyelemhez kapcsolódó érték, ami abból indul ki, hogy elsősorban nem az a cél, hogy a 

közösség az önkéntes tevékenység alatt jól érezze magát, hanem az áldozatkészségre irányul, 

egyéni motiváció az alapja, így kulturális területen kevésbé működik. 

„…Valahol önként jönnek el (pl.: nyugdíjas klub), hogy együtt legyenek, de én azt 

gondolom, hogy nekem nem ezt jelenti az önkéntesség. Több. Szabadidőmből… elmegyek egy 

idős otthonba és ott vagyok… segítek neki.  Kimegyek ételt osztani… ismerem őket, és 

feláldozom saját magamat, időmet, nem várok érte semmit.” (Puskin Művelődési ház) 

A szociális - egészségügyi szervezeteknél a segítő tevékenység akkor vonz be 

önkénteseket, ha célzottan az áldozatokkal tudnak foglalkozni. A helyi kórházban (főként a 

gyerekekkel kapcsolatos tevékenységek területén) és az állatmenhelyen jól működik, ám az 

idősek otthonában és a családsegítőben kevésbé. Az idősek célcsoportja kevésbé felkapott 

célcsoport, mint a gyerekek vagy a kutyák megsegítése, míg a családsegítőben a programok 

szervezésével tudnának segíteni, de nincs a kulturális intézményekhez hasonló klubjuk, 

csoportjuk, közösségük. Az állatmenhelyen jól szervezett mentorprogram működik a kutyák 

szocializálására, sétáltatására, így kialakult egy hetente egyszer összejáró közösség. A 

kórházban pedig módszeresen szervezett önkéntesség folyik. 

„ Semmiféle szakfeladatot nem lát el, hanem a beteg mellett van, igényeit kielégíti, 

felolvas, meghallgatja, akihez nem jön látogató… zömében a gyerekosztályra jelentkeznek. Az 

a nehézsége, hogy ott a szülő is. Ő úgy gondolja, hogy azért jön, hogy segítsen, a gyerekekkel 

legyen, de ott a szülő is és mindent kiszolgál.” (Szent Borbála kórház) 

A kategorizáció után az alábbi összefüggésekről beszélhetünk: 

• Azoknál, akik a klubokat, és csoportokat is az önkéntes kategóriába sorolták 

és van klubjuk, csoportjuk, működik az önkéntesség.  

• Azoknál, akik a klubokat, és csoportokat is az önkéntes kategóriába sorolták 

és nincs klubjuk, 

véleményük tükrében, ott 

nem működik az 

önkéntesség. 

• Azok, akik az önkéntest, 

mint egyén határozták 

meg és/vagy individuális, 

teljesítményorientált 

kategóriákra asszociáltak 
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az önkéntesség értelmezésénél, továbbá szervezetük nem rendelkezik 

klubbal, csoporttal, ott véleményük szerint nem működik az önkéntesség.   

• Azok, akik az önkéntest, mint egyén határozták meg és/vagy individuális, 

teljesítményorientált kategóriákra asszociáltak az önkéntesség értelmezésénél, 

ám szervezetüknek van klubja, csoportja, közössége, mégsem tartják úgy, 

hogy működik náluk az önkéntesség.  

 

Faluközösségek – városi szerveződések 

Az előző összefüggésrendszerből kiindulva az önkéntesség jelentése 

megkülönböztethető földrajzi lehatárolás szerint is. A kétféle társadalomszerveződési forma7: 

a városi társulás és a falusi közösség az önkéntesség fogalmának jelentésére is óriási hatással 

van. Míg a városban élők saját, egyéni céljaik érdekében lépnek társulásra egymással, közös 

érdekek mentén hoznak létre szerveződési formákat, addig a falvakban élőket valamilyen 

magasabb meggyőződés, érték tartja össze. Az elmélet szerint a városi társadalom alapját 

objektív, írott szerződések és szabályok képezik, ám a közösség alapja valamilyen nem konkrét 

idea. 

„ Az alapvető probléma, hogy Tatabányának nincsen kultúrája, önkéntes kultúrája 

sincs. Ez egy kulcskérdés. Ha odébb megyünk 10-15 km-rel, pl.: Tarjánba, akkor lehet látni a 

sváb megtartó erőt. Tatabányán gyökértelenség van, nincs, mi megtartsa az embereket. Nem 

öröklődik az emberekbe, hogy a másikhoz oda kéne fordulni.” (Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Tatabánya) 

  A térségi interjúkból – elsősorban a térségi sváb falvakat kiemelve - tükröződik, hogy a 

falu, mint élő szervezet lüktet és a közösségi erő, az egymásért való tenni akarás érzete hatja át 

a megnyilatkozásokat. A „mindenki mindenkit ismer” érzésből evidens, hogy többen a legtöbb 

falun lakó aktív polgárt önkéntesként definiálják, még ha ezt a szót nem is mindenhol 

alkalmazzák. Természetes, emberi érték a segítségnyújtás, a másik felkarolása, az odafigyelés. 

Ez esetben nem az egyénről van szó, hanem a faluközösség tagjáról, nélkülözhetetlen 

tartozékáról, azaz a csoporthoz való tartozás érzése itt nem szervezeti, vagy szervezetekhez 

kapcsolódó klubok szintjén jelenik meg, hanem a falusi identitás szintjén, az egész falut, mint 

közösséget értelmezve. Az önkéntesség fő célja a faluközösség támogatása és a falu fejlesztése. 

Természetesen itt is léteznek klubok, kisközösségek, de a klubtagok közötti átjárás nagy, az 

                                                                 
7 Ferdinand Tönnies, XIX. századi német szociológus közösség és társadalom című elmélete szerint. 
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aktív tagok általában több szerepben állnak helyt és segítik egymás működését, a közös 

rendezvények megvalósítását. Az önkéntesség szót pedig ritkább esetben használják.  

„ … ezt nem kell önkéntességnek hívni, hanem segítségnyújtásnak…vidéken nem lehet másként 

élni, ezek evidenciák, alap dolgok…faluban a környezet a meghatározó, a ház, az udvar, udvar 

előtti rész is beletartozik, portámnak mondják. A portának rendbe kell lenni, különösen egy 

sváb településen. Itt nem mindenki kartonban gondolkozik, és ezért van, hogyha valaki bajba 

kerül, akkor nem csak a család, hanem az egész falu összefog.” (Tarján) 

„ Helyben helyiekkel csinálunk mindent.  A közösség nagyon összetartó.” (Szomor) 

„ Bármikor lehet számítani rájuk. Ellenszolgáltatás nélkül, önként vállalják, szívügyüknek 

tekintik azt, amire felkéri őket az ember, vagy szól, maguktól jelentkeznek. Ez nálunk 

természetes. Itt minden egyes megmozdulásnál, akár a falunapot tekintem, mindenki tudja, hogy 

a zsíros kenyér az ő feladata, a szüretinél a kocsikat díszíteni, a vendégeket hívni. Mindenkinek 

meg van a reszortja.” (Vértessomló) 

„… mindenki ismer mindenkit, aki újonnan becsöppen, az pedig szeretne valahova tartozni és 

ez egy jó lehetőség, ha ebben részt vesz. Látszik akkor, hogy befogadták, ő meg szívesen megy.” 

(Várgesztes) 

Tatabányán a falvakkal összevetve erősebb az elidegenedettség érzés, az önkéntesség sem a 

város természetes velejárója, ebből fakadóan külső szabályzók és segítségek épültek be (pl.: 

önkéntes koordinálás módszertana, szerződések). Az önkéntességet azok a szervezetek tudják 

hasznosítani, akik vagy saját közösségeiken keresztül érik el őket, vagy olyan segítő 

tevékenységet folytatnak, ami az egyénből áldozatvállalás érzését váltja ki, ám ez esetben sem 

elhanyagolható a közösség szerepe. A közösségszervezés tehát az önkéntesség alapjának 

minősül, így a korábban definiált Fényes-Kiss féle 4 meghatározásban a hobbiként vagy 

játékként felfogott tevékenységeket kizárták az önkéntes tevékenység alól, ám szorosan 

hozzákapcsolódónak gondoljuk.  
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Fiatalok oldala  

Csukd be a szemed és képzelj el egy önkéntest! 

A kérdőíves felvétel8-ben arra kértük a válaszadókat, hogy 5 bármilyen szóval írják le, 

milyen az önkéntes. A pszichoszociális érettség szerinti korcsoportos bontásban a következő 

kép tárul a szemünk elé: 

• A 10-14 éves korcsoport leggyakrabban a segítés szóra asszociált.  

• A 15 – 18 év közötti korosztálynál a segítés szó jelenik meg még mindig a 

leggyakrabban, de differenciáltabb képet mutat. Más tulajdonságokkal is 

felruházza az önkéntest: tanácsadás/motiváció, kedvesség, 

céltudatos/elkötelezett.  

• A 19-24 év közötti korosztálynál a segítés szintén háttérbe került és helyette a 

kedves, vicces, mosolygós, kommunikatív/energikus boldog szavak jutottak 

először az alanyok eszébe. Ezenkívül a kalandvágy, kihívás is megjelenik, 

mint tulajdonság. 

• 25-30 éveseknél tovább differenciálódik a kép. A közösség, csapatmunka is 

elsőként jelenik meg itt, ezenkívül a tettvágy/céltudat, a jószándék/empátia is 

meghatározó értékek. 

• A 30-60 éves korosztálynál, akiket később kivontunk az értékelésből, 

elvontabb kategóriákban gondolkodtak a kérdésnél. A fiatalabb csoportokhoz 

képest új, gyakrabban használt szavaik: a társadalom, emberszeretet, eszmék 

és elvek voltak. 

Nemek szerint a fiúknál érezhető volt a társadalmi hasznosságérzés fontossága vagy 

valamilyen eszméhez, elvhez kapcsolódó elköteleződés érzés kiemelése, mert a leggyakoribb 

                                                                 
8 A kérdőívet az alacsony elemszám miatt csupán feltételezések kialakítására használhatjuk. A fókuszcsoportos 

interjúk így kiegészítőül szolgálnak a fiatalok értelmezéseinek elemzése kapcsán. 
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szavaikat a segítést és a segítőkészség kifejezéseket kivonva az ember, a társadalom, a valamit 

jobbá tenni kifejezések szerepeltek a tartalomelemzésben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nők érzelmet kifejező tulajdonságokat részesítették 

előnyben, ezen belül az önkéntes számukra kedves, mosolygós, szenvedélyes, empatikus. 

Érdekes, hogy ezekhez a tulajdonságokhoz társadalmunk a női, míg előzőekhez a férfi 

alaptermészetet kapcsolja.  

Alapvetően a teljes mintában az önkéntest 

alturista vagy filantróp típusú emberként 

képzelik el, hiszen a leggyakrabban 

előforduló szavak a segítségadást vagy 

szociális érzékenységet leíró tulajdonságok 

voltak. Személyiségtípus szerint a 

szangvinikus jegyekkel bírnak, azaz 

motiváltak és motiválnak, emberszeretőek, 

lelkesek, melegszívűek, barátságosak, 

együttérzőek, gondtalanok és szívélyesek. A 

kérdőíves mintában leggyakrabban előforduló szavak a következők voltak: 

1. Segítőkész 

2. Kedves 

3. Szorgalmas 

4. Mosolygós 

5. Lelkes 
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Munka vagy hobbi? 

Az önkéntes tevékenységre utaló 

kérdéscsomagnál először azt mértük 

Lickert-skálán, hogy a saját életükre 

vonatkozóan hobbiként vagy 

munkaként értelmezik a 

tevékenységet. Emberi 

természetünkből adódóan a 

középértéket választották a legtöbben 

(is-is), de az alanyok alapvetően 

inkább hobbiként, szabadidős 

tevékenységként gondolnak az 

önkéntességre. 

 

A diagramból jól látható, hogy azok a 

fiatalok, akik már korábban önkéntes 

tevékenységet folytattak munkaként és 

egyaránt hobbiként vagy inkább hobbiként 

határozták meg, míg, akik eddig nem 

önkénteskedtek sokkal inkább munkaként 

fogták fel. Az önkéntesség, mint kifejezés a 

minta 40%-ának inkább vonzó, és csak a 

minta 5%-ának egyáltalán nem vonzó.  

Az önkéntesség szimbólumai 

A fókuszcsoportos interjúk során Dixit kártyák 

segítségével egy asszociációs játék útján 

mesélték el a fiatalok azt, hogy mit jelent számukra az önkéntesség, és ki az igazi önkéntes. A 

játékos környezetben szívet melengető és érdekes mélyebb pszichológiai, egyéni kiértékelést 

igénylő válaszokat kaptunk a fiataloktól, amit érdemes megőrizni az utókor számára. 

Az önkéntesség hivatalosan elfogadott fogalmának tisztázása nélkül szerettük volna, ha saját 

kútfőből fogalmazzák meg választásaik okát s miértjét, ami előrevetíti a fiatalok hozzáállását a 

témához.  

Mindkét csoportban a szervezeti oldal elemzéséhez hasonlóan a közösség köré szerveződtek az 

asszociációk, ami ismét a közösségi alap 

fontosságára hívja fel a figyelmünket. Az 1. 

csoport, - akik a Z generációba tartoznak - 

közösségi szimbólumokon kívül a mentor 

szerepét is hangsúlyozta, ami egy hozzáértő, 

kedves segítőt testesít meg. Attitűdjük 

pozitív volt, a képleírás során idealista képet 

festettek fel. Míg a 2. csoport főként az 

idősebb, Y generációból való, így 

válaszaikból differenciáltabb képet kapunk. 
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Itt a pozitív oldal mellett már megjelenik a negatív is, alátámasztva a kérdőív adatok alapján 

felvázolt feltételezést, miszerint az 1. csoportnál segítségnyújtás mellett a tanácsadás jelenik 

meg fő funkcióként, a 2. csoportnál a csapatot, az ismerkedést, a kalandot és utazást emelték 

ki, azok negatív tartalmával együtt.  
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6. Mese az IKSZ, az önkéntesség találkozásáról  
 

A KutatóCafé c. rendezvényen megfogalmazott fő problémák közé tartozott az a jelenség, hogy 

a megvalósítás szintjén az iskolai közösségi szolgálatot nehéz megkülönböztetni az 

önkéntességtől, ám fogalmilag egyértelműen szétválasztható.  

 „ Az önkéntességnek két típusát különböztethetjük meg; a hagyományos és az új típusú 

önkéntességet. A hagyományos-, régi-, klasszikus típusú csoport általában szervezeti tagsággal 

jár, altruista indíttatású, erős vallásos háttér jellemzi. Az új típusú önkéntesség, tudatos 

választással jár, individuálisabb, értékrend szempontjából megosztott, ellentmondásos, és 

inkább a fiatalokra jellemző. (Fényes & Kiss 2011). 

Az iskolai közösségi szolgálat célja a hagyományos típusú önkéntesség motivációinak erősítése 

a fiatalok értékrendszerében. A Nemzeti Köznevelési törvény definíciója szerint, a „közösségi 

szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett 

keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és 

annak pedagógiai feldolgozása… az érettségi kötelező előfeltétele, ezért nem tekinthető az 

önkéntesség részének jogi értelemben, szellemiségében a szabad választás elvének 

megvalósulása lehet kapocs az iskolai közösségi szolgálat és önkéntesség között.”9 

Ha már a kutatási módszereket10 is átszőtte a játékos gondolkodásmód, a tanulmányban is 

helyet érdemel egy gondolatfoszlány erejéig. Az iskolai közösségi szolgálat az önkéntesség 

házának előszobájaként értelmezhető, ahol illendő levenni a cipőt, mert ez a szabály, de 

érezzük az illatokat a konyha felől és megkorranhat a hasunk.  

Szervezeti hozzáállás 
Szervezeti oldalról az önkéntességet és az iskolai közösségi szolgálatot minden alany, 

minden esetben kötelező volta miatt két különböző kategóriába sorolta, mégis a gyakorlatban 

legtöbb helyen összefolynak a határaik az életkorból adódóan. („diákönkéntesek”) Több helyen 

az önkéntesség helyett rögtön az iskolai közösségi szolgálatra asszociáltak. Sokan nem az 

                                                                 
9 file:///C:/Users/J/Downloads/Segedlet%202015.10.16._jav.pdf (Levétel dátuma: 2017. 09.19.) 

OFI: Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez ÁTDOLGOZOTT VÁLTOZAT, Budapest, 

2015. 
10 A fiatalok esetében a fókuszcsoportos interjúban alkalmazott játékok illetve workshop jelleg és a kérdőív 

projektív technikái a képzelet erejének felhasználásával.  

file:///C:/Users/J/Downloads/Segedlet%202015.10.16._jav.pdf
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önkéntesség, hanem a munka világába való bevezető lépcsőnek tekintették inkább, míg mások 

az élvezetnyújtást, érdekes területek megismerését és az élményszerzést hangsúlyozták. Ez 

persze tevékenység függő és sokszor összemosódó folyamat, egyszerre mindkettőnek érdemes 

megvalósulnia, a fogadó szervezetek feladata, hogy a diákok jól érezzék magukat, ám a fiatalok 

bevonása során (motivációs célok szerint eltérő hangsúllyal) nem mindegy a sorrend. 

Megegyezik azonban az az álláspont, hogy az iskolai közösségi szolgálat célja a 

szemléletformálás.  

A szervezetek szintjén megkülönböztethető az iskolai közösségi szolgálatról alkotott 

véleményük a szerint, hogy pozitív vagy negatív beállítódásuk, attól függően mennyire tartják 

hasznosnak a kezdeményezést, illetve milyen előnyeit, hátrányait látják szervezeti 

szemszögből. 

Kihívások és szükségletek - A küszöbön 

 A legtöbb szervezet szerint negatívan hat az iskolai közösségi szolgálat a diákok 

önkéntes életére a külső kényszerben, a „kell”-ségben látják a demotiváló erőt. A külső 

kényszerből végrehajtott cselekvések mögött nincs érzelmi elköteleződés. A korábban 

ismertetett értékkategóriák szerint az instrumentális dominál (eszköz az érettségi 

megszerzéséhez) és nem a jutalmazás, hanem a büntetés elvével motivál (célja, hogy le tudják 

a feladatot), ami így nehezen fenntartható és kevésbé éri el alapvető célját: a hagyományos 

típusú önkéntesség motivációinak erősítését, azaz a közösségi szellem kialakulását és 

valamilyen altruista beállítódásból következő jó ügy iránti elköteleződést. Ezt jól mutatja, hogy 

sok helyen, ahol iskolai közösségi szolgálatosok töltik le óráikat, több esetben nem maradnak 

ott az 50 óra letöltése után, nem vagy csak kis mértékben (1-1 főre) lehet számítani rájuk a 

továbbiakban.  

„ Az iksz-en belül nem hiszem, hogy meg tud valósulni. Azt gondolom, hogy úgy kéne beépíteni 

az iskolai programba, úgy irányítani pedagógusként, nevelési feladatként, hogy nyerjünk meg 

diákokat ennek-annak a témának és maguktól mondják, hogy ebben szeretnének részt venni. 

Fordítva ülünk a lovon. Ettől nem fog elterjedni az önkéntesség, mert nem fognak kedvet kapni, 

akik tényleg kényszerből csinálják, így felesleges.” (Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály) 

„ A kötelező és az önkéntes. Ez a két szó kioltja egymást, de hátha megérzik benne és folytatják.” 

(Puskin Művelődési Ház) 

„ Ez olyan, mint a kötelező olvasmány. mindent elolvastunk, csak éppen azt nem. Filmen 

megnéztük, letöltjük a netről. Ennek a folyamatában kell, hogy legyen valami motiváló. Ha 

nincs meg a belső motiválás, akkor ez nem létezik, de ha van egy hívó szó, ami megadja a 

kötelező jelleget, elveszi az ízét…” (Füzes 

Utcai Általános Iskola) 

„ Az első gondolatom, hogy napi jó 

cselekedetek. A kis kötelező szócska miatt a 

gyerekek nagy része szükséges rossznak 

könyveli el…” (Kossuth Lajos 

Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 

Tagintézmény) 



 

28  

További kihívás, ami megnehezíti a rendszer működőképességét az, hogy a közösségi 

szolgálatosok, korukból adódóan nem vehetnek részt szakmai feladatok teljesítésében, ami 

főként a szociális területen hátrány. Például a kórházban nem mehetnek betegágy mellé, illetve 

komoly orvosi alkalmassági vizsgálaton kell átesniük, amennyiben feladatot szeretnének 

vállalni. A családsegítőben titoktartási kötelezettségből adódóan rendezvények 

lebonyolításában tudnak csak részt venni, nem láthatnak bele a belső munkába. Az intézmények 

ebből kifolyólag nem tudják kiaknázni a diákokban rejlő lehetőségeket, olykor plusz 

feladatként tekintenek rájuk, ami elnyújtja a saját szakmai feladatuk elvégzését. Az életkorból 

fakadó nehézség az egyik térségi szervezet szerint, hogy nem elég érettek bizonyos munkákra, 

és kevésbé lehet együttdolgozni velük. 

Több szervezet említette azt, hogy nem arányos a diákok felé az elvárás, így gyakran előfordul, 

hogy a fiatalok megtalálják a kiskapukat (ahogy a kötelező olvasmánynál is letölthetjük a 

filmet) és a szervezetek leigazolják az órákat anélkül, hogy bármilyen erőfeszítésükbe kerülne.  

Elkerülhetetlen az életkori sajátosságok szintjén a Z generációra 11  jellemző átalakult 

világlátásról beszélni, ami szinte minden interjúban kidomborodott. A szervezetek (és a 

munkaadók is) nehezen tudnak lépést tartani a fiatalokra jellemző virtuális léttel. Az online-ság 

az élet minden területen elkíséri őket, így az iskolai közösségi szolgálat területére is. Két 

dimenzióban jelent meg a probléma. Egyrészt az iskolai közösségi szolgálatos „munkafeladat” 

helyett a mobiljukon élő diáksággal nehéz mit kezdeni, másrészt, mint közösség is nehezen 

mozgathatóak a fiatalok, hiszen a vélemények szerint nem valódi közösségekben, hanem 

kényelmes, otthonról is működtethető virtuális közösségekben gondolkoznak, ezért 

közönyösnek mutatkozik a hozzáállásuk. Kérdés, hogy hogyan fordulhatunk meg a lovon? 

Most már aktív részesei vagyunk a médiának is, nem egyoldalú felhasználók. Mi, hétköznapi 

emberek készítjük a videókat, mi értékeljük azokat, folyamatos a visszajelzés és az 

interaktivitás a cyber térben. Miért ne lehetne a virtuális világot jótékony célra felhasználni? A 

kérdés az, hogy mégis hogyan? 

„ A technikai fejlődés előtt kéne járnunk (ahhoz, hogy megszólítsuk a fiatalokat). Amikor 

elkezdődött az internet, akkor villámgyorsan akartunk mindent. Volt internet a közösségi 

házban, bejöttek, aztán, amikor otthon is volt, akkor nem jöttek be. Nem tudtuk mi a következő 

lépés. A mai virtuális világ otthon tartja a fiatalokat, nehéz versenyezni vele. Egyszerű, nem 

kell elmenni otthonról, helyet változtatni… Közösség egy facebook csoport is. Marketing 

szempontból jók a virtuális csoportok, de közösségi szempontból nem.” (Vértesszőlős) 

                                                                 
11 1996 és 2010 között született fiatalok 
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„ Nekem sokat szidják a fiatalokat, nem igaz, hogy vége a világnak, csak átalakult. Gyerekeim 

is nyomkodják a telefont, hihetelen sok információt összeszed, elképesztő tudás birtokába kerül. 

Hogy hogy fogja használni, kiderül.” (Vadóc László) 

„ Függetlenül attól, hogy szünet van vagy nincs szünet, kirakjuk a plakátot és nem jönnek el rá. 

Sem a fiatalok, sem a felnőttek. Nem lépnek ki az utcára… A kor hozománya, hogy nem tudsz 

úgy elmenni 10-12 éves gyerekekkel táborozni, hogy ne csüngjön a telefonon.” (Családsegítő) 

„ Azt nem tűröm, ha én megtisztellek benneteket azzal, hogy belenézek a szemedbe, akkor te ne 

beszélj ügy, hogy nyomogatod…” (Vértessomló) 

„ A fiatalokat valamivel motiválni kell. A legnagyobb problémám, hogy kitaláljam, mi az a nagy 

durranás, amiért eljönnek, és én ezt adom. Egy társasjáték klubbal nem lehet őket megfogni. 

Egy nagyon interaktív applikációs dologgal lehet megfogni… meg kell újulni folyamatosan.” 

(Tatabányai Máltai Szeretetszolgálat) 

„… mindenképpen fontos lenne a kommunikáció. Jó lenne a facebook is, de a rendőrségi 

kommunikáció nem halad a korral. Nehezen mozdítható.” (rendőrség) 

„ Ülnek a vonaton, buszon, nem beszélgetnek egymással. A fiatalok a facebookon működnek, 

mint közösség.” (Füzes utcai általános iskola) 

A háttérbe szoruló területek közé tartozik az idősekkel való foglalkozás, így a TJESZI Idősek 

otthonában való szolgálat is. Életük során kerülik az idős vagy fogyatékkal élő embereket, 

csupán nagyszüleik testesítik meg számukra ezt a korosztályt. Az a kevés diák, aki ide jön 

általában nem magától választja ezt a tevékenységi kört, így szorongva érkeznek az épületbe, 

sokszor sírnak, kifakadnak. Fontos, hogy jó élményekkel találkozzanak ilyenkor. Az utolsó nap 

értékelésekor olyan tabu témák is előkerülnek, amiről nem beszélgetnek sem az iskolában,s sem 

otthoni környezetben. „Például, hogy egy halmozottan sérült, látás-hallás-sérült, 

agykárosodással született ember életének mi értelme…” A szervezet szerint a fiatalokban olyan 

előítéletek és félelmek vannak az idősekkel szemben, ami elsősorban az érzékenyítéssel lehet 

feloldani. A korosztály szívesebben vesz részt rendezvényeken, állatokkal vagy gyerekekkel 

kapcsolatos területeken, ahol vidám a hangulat.  

A háttérben mélyebb társadalmi okok is meghúzódnak. A felgyorsuló világban a fiatalok 

időfelhasználásának milyensége is meghatározó, hiszen kevés idejük van, hogy kötelező 

feladataik mellett még önkéntes tevékenységben vegyenek részt. Az iskolai élet leterheltsége, 

a kevés szabadidő jellemző rájuk, és ilyenkor fontos, hogy milyen hatások érik az első 

„kötelező” pillanatban őket: pozitívak, vagy negatívak, esetleg semlegesek. Az időhiányból 

fakadóan a legközelebbi szervezetet keresik fel közösségi szolgálat teljesítésére. (Bár a 

Tappancs Állatmenhely személyes kihívása, 

hogy messze van a várostól és nem lehet 

bérlettel megközelíteni, mégis sokan járnak 

ki hozzájuk.) Sokkal kevesebb idő van az 

önismeret fejlesztésére, ebből következően 

az érdeklődési körök megtalálására, ami 

távolról a fennálló társadalmi rendszer, 

közelebbről tekintve pedig az iskolarendszer 

hibája. Az iskolában az iskolai közösségi 

szolgálat rendszere a pedagógusok vállára is 
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nehezedik, a visszajelző rendszer nem működik megfelelően. Az iskolán kívül az otthonról 

hozott minták, a szülői oldal is gyakran szóba került, hiszen az otthonról hozott minták egész 

életünket meghatározzák. A segítő tevékenységeket végzők példaképeknek állítása sem 

jellemző környezetünkre, nem csak Tatabánya és térségi viszonylatban. Többen említették, 

hogy elindult egy kezdeményezés, Mindennapok hőse címmel, ám a vélemények szerint nem 

kifejezetten az önkéntesség, hanem a civil szakma jutalmazása volt prioritásban. 

A térségi falvakban megjelenő kihívás az, hogy a középiskolás diákok kikerülnek a település 

védő hálójából és nehéz ilyenkor visszaintegrálni őket. 9 településből 7 mégis épít az iskolai 

közösségi szolgálatosokra rendezvényei kapcsán. Az iskolai közösségi szolgálatosok azok az 

ott élő helyi lakosok, akik ismerik a település helyrajzát és ötletekkel szolgálhatnak. Fontos 

elem, hogy a tevékenység közel legyen a lakóhelyükhöz - ami sokszor a szülők közbelépésével 

működik, - ismerik egymást, nem idegen környezetben vannak. Összességében az iskolai 

közösségi szolgálat működik, de a legtöbb településen nincs ifjúsági klub, nincs, vagy alig van 

külön a célra alkalmas közösségi szervezete a fiataloknak, mégis az interjúalanyok szerint nagy 

szükséglet lenne rá.  

Korábban megállapítottuk, hogy a legtöbb szakértői interjú az önkéntességet és a 

közösségiséget egységes kapcsolatrendszerbe ágyazza és a hagyományos önkéntesség hívei. 

Az, hogy milyen műveleti sorrendben, viszonyrendszerben van a két jelenség egymással, 

különbözik. (Feltehető a csirke-tojás kérdése, hogy a közösségek alapja az önkéntesség, vagy 

az önkéntesség alapja a közösség? Valahol mind a kettőben ott a válasz.) Az iskolai közösségi 

szolgálatosokat bizonyos feladatokra hívják be, nem egy csoport, vagy közösség tagjának 

tekintik, céljuk valamilyen hasznos, esetleg a munkaerőt hiánypótló feladatot rájuk bízni, ami 

az új típusú önkéntesség megfelelője.12 Mindenesetre mind Tatabányán és térségben készített 

interjúkban megjelenik a vágy az ifjúsági klubok, terek, az önkéntes tevékenységekre is hatással 

lévő helyek kialakítására, de a szervezetek falakba ütköznek az ifjúság megszólítása kapcsán. 

„… volt egy csomó próbálkozás ifjúsági irodára, de mind arról szólt, hogy meg legyen a látszat, 

nem volt benne semmi szakmaiság. 20-30 évre kell tervezni, de rögtön eredményt 

akarnak.”(Máltai) 

„ …Lehetne éjszakai ping-pong, beszélgetések szociális munkásokkal. Hely, ahova be lehetne 

menni és ezt csináltuk 2004-2005-ben a Sárberki suli tornatermébe jöhettek a gyerekek: zsíros 

kenyér, ping-pong, sokan jöttek, pedig nem központi hely. Magukra vannak hagyva, nincs egy 

hely a városban, ahova be lehetne menni.” (rendőrség) 

                                                                 
12 lsd: 13. oldal 
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„ Az ifjúsági klubot arra próbáltam összeszedni, hogy csináljunk bulikat, vagy tevékenységet, 

valamit, ami érdekel minket és feltesszük a youtube-ra megnézni, hogy hányan nézték meg. De 

borzasztó nehéz. Sokkal leterheltebbek a mostani fiatalok, mint két generációval ezelőtt. 

mindenki a gyerekéből akar kihozni valami többet, mint amit anno kihozott saját magából. A 

szülő így működik. (Vértesszőlős) 

„ Fiataloknak volt klub, de ellaposodott. Szeretnénk létrehozni. Bár a túra szakkör, a zumba és 

a mazsorett klub népszerű a fiataloknál is, de az más. Tavasszal csináltunk egy sportvetélkedőt, 

aminek a bevételéből egy ping-pong asztalt vásároltunk. Vonzóvá lehetne tenni egy ping-pong 

klub megalapításával, mert ez egy értelmes időeltöltés, és ezzel fegyelmet is tanulhat, mert 

sajnos elkallódnak.”  

Tatabányán szervezeti szinten (nem klub/csoport szinten) megjelenik az Új Nemzedék 

Közösségi tér, amelynek elsődleges célja a fiatalokkal való foglalkozás és hasznos szabadidő 

eltöltés biztosítása, amely közé tartozik az önkéntes tevékenységek népszerűsítése látens 

módon, hiszen sokszor a diákok nem tudják, hogy éppen önkéntesednek. Az élet azonban itt 

sem fekete-fehér:  

„Van mit fejlődni az önkéntesek megtartásában. Van egy állandó mag, de van cserélődés is. 

Fontos lenne a folyamatos visszajelzés feléjük, de fontos, hogy ez ne csak nekünk, hanem nekik 

is fontos legyen. Ehhez tudatosság kell. Nálunk a legtöbb gyerek a korából kiindulva ezt nem 

tudatosan csinálja, szóval olyan mélyen nem lehet boncolgatni velük ezt a témát… Tőlünk 

mindig akarnak önkénteseket kérni, de ennek nem vagyok a híve. Nem tárgyak, hogy én adjam 

őket másnak. Természetesen, ha a srácok szívesen mennének valahova, akkor minden további 

nélkül.” (Tatabányai Új Nemzedék közösségi tér) 

Jó példák - Az előszobában 

Az előszobába lépve (iksz) meghatározó, hogy milyen illatokkal, első tapasztalatokkal 

találkozunk, döntő jelentőségű, hogy kinyitjuk a következő ajtót is, vagy, hogy esetleg 

beköltözünk a házba a későbbiekben.  

A megkérdezett szervezetek közül arányaiban, kisebb számban, van olyan fogadó intézmény, 

ahol a fiatalok tovább maradnak, van folytatás vagy akár az iskolai közösségi szolgálattól 

független önkénteskednek az adott szervezetnél, de mindenhol van valamilyen kiemelkedő 

program, amit különösen élveztek. A következőkben ezeket gyűjtjük egy csokorba a teljesség 

igénye nélkül, amely lehetőséget kínál annak a megfigyelésére, hogy hogyan lehet megtartani 

a diákokat vagy milyen motiváló erők és okok működnek a háttérben: 

1. A KEM Rendőrség Bűnmegelőzési Osztályán három féle tevékenységi területben 

vehetnek részt a fiatalok. Az iskolai 

közösségi szolgálatot a 

diákrendőrség és részben a 

táboroztatásban tudják elszámolni. A 

diákrendőrök feladata, hogy a nyár 

folyamán kijelölt helyeken segítsék a 

turisták eligazítását és a 

bűncselekmények megelőzését. A 

közösségi szolgálatosok, amint 
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letöltötték az 50 órát nem vállalnak több feladatot. Ezenkívül elindult egy kortárssegítő 

program is, amely 12 főt tud magáénak. A programot 3 napos képzés előzte meg, amit 

nagyon élveztek a gyerekek és motiváltak voltak. A csoport még nem kezdte el 

tényleges működését, de abban különböztethető meg a diákrendőr szolgálattól, hogy a 

csoporthoz tartozás érzése hatja át.  

2. A Tatabányai Városi és Szabadidősport Szövetség segítő hozzáállásában az 

élményszerzést, az ismerkedést és a hagyományos típusú közösségiséget hangsúlyozza. 

A Gerecse 50 túra kapcsán így nyilatkozott a vezető: „egy kislány a családi kötelező 

programnál többre értékelte a munkát, jöttek az osztálytársai is. Ha olyan feladatot 

adunk neki, ami nem teher, ami érdekli, akkor jön és hozzák a barátaikat is.”  

3. A Tappancs Állatmenhelyen külön koordinálják az önkénteseket (akiket mentoroknak 

hívnak) és az iskolai közösségi szolgálatosokat. Az iskolai közösségi szolgálatosok nem 

csak a kutyákkal foglalkoznak, hanem mosnak, pakolnak és egyéb feladatokat is 

ellátnak. A mentorprogram keretein belül lévő fiatalok sétáltatnak és szocializálják a 

kutyusokat egy vezető mentor segítségével, aki összetartja a közösséget (pl.: 

bográcsozás szervezés és ajándékozás). 

4. A Baptista Gyülekezet vezetője nem alkalmaz iskolai közösségi szolgálatosokat és nem 

hisz a rétegközösségekben (csak ifjúsági vagy csak idős közösség). Ahhoz, hogy 

létrejöjjön egy közösség más településről jött önkénteseket mentorált, akik 

szolgálatukért cserébe lakást és némi honoráriumot kaptak. Támogatta őket saját távoli 

közösségük, mivel munkájuk nem volt. Ám Attila a rendszert nem tartotta életképesnek 

és egy másikra cserélte, amelyben fontos, hogy a jelentkező Tatabányához kötődjön és 

munkát vállaljon, így maga a tagság vált motiváló erővé. „Volt egy srác, aki nem illett 

bele a rendszerbe, de nagyon eltökélt volt és jönni akart. Azt mondtam a srácnak, hogy 

eljössz tatabányára és keresel magadnak munkahelyet, albérletet, akkor eljöhetsz 

hozzánk önkéntesnek. vonzó motiváció, igaz? És megcsinálta. Nekem ez 

paradigmaváltás volt. Ez olyan, mint amikor elmész Afrikába a spórolt pénzedből és 

iskolát építesz. Ez egyfajta vagányság, hogy része lehetsz.” (Tatabányai Baptista 

Gyülekezet) 

5. Vértessomlón jól működik az önkéntesség, főként helyi közösségek, csoportok által. A 

fiatalok is részt vesznek benne, bár külön fiatal közösség nincs, mivel szétszóródnak a 

közösségekben.  Az önkéntesség alapja a személyesség, a természetesség, ahogy a többi 

térségi faluban is megjelent. („csak kiállok a kapuba és kiszólok az utcára…”) A 

színjátszó klub lényege, hogy a fiatalok ugyanúgy beleszólhatnak a darab írásába. „ 

Minden darabnál úgy kezdünk, hogy a történelmi eseményeket mindig megbeszéljük, mit 

hoztak otthonról, mit hallottak róla. Bevonom őket, úgy tanulok tőlük, mint a csoda… 

Az iskolai közösségi szolgálat nem 

tetszik, az adminisztrációs része sem, 

úgy is eljönnének. akik olyanok, úgy 

is bevállalják, akik nem, megkeresik 

a kiskaput, hogy ne jöjjenek 

el.”(Vértessomló) 

6. Gyermelyen az iskolai közösségi 

szolgálatosok számára, ahogy a 

legtöbb rendezvény szervezésénél, 

az ad motivációt, hogy szervezőként 
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vehetnek részt az eseményen és nem csak, mint résztvevő. A programok szervezésében 

olyan aktívan részt vesznek, hogy saját vetélkedőket találnak ki, ám ennek a 

koordinálása nagyon nehezen működik a korosztály önállótlanságából adódóan.  

7. A Puskin művelődési házban március 15-i esemény a legnépszerűbb az iskolai 

közösségi szolgálatosok számára, hiszen korhű ruhákba öltözhetnek be és élvezik a 

ruhapróbák folyamatait. Nagy élmény számukra ez a lehetőség. Az iskolai közösségi 

szolgálat letöltése után nem maradnak tovább önkénteskedni.  

8. A TJESZI Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ legjobban sikerült és 

iskolai közösségi szolgálatosok által emlegetett rendezvényei közé a Tök fesztivál 

tartozik, ahol a legtöbb iskolai közösségi szolgálatos volt jelen és kellemes 

tapasztalatokkal távoztak, mégsem maradtak ott hosszú távon a diákok. 

A felsorolt példákat még lehetne folytatni, de jól tükröződik itt is a korábban kibontakozó nem 

új-keletű felismerés, hogy azoknál a tevékenységeknél maradtak ott a fiatalok (akár 

önkéntesként, akár iksz-esként kezdve a tevékenységet), ahol kialakult valamilyen bizalmi 

kapcsolat a szervezettel, a személyes kapcsolatok hatják át a találkozásokat és rendszeresen 

találkoznak egymással a résztvevő tagok, nem egy adott rendezvény vagy munkafolyamat 

megvalósítása csupán a cél, ami aktuálisan hiánypótló segítség a szervezetnek. Ezzel 

egyidejűleg fontos, hogy valamilyen hasznos ügy megvalósításán ügyködjünk, ne érezzék a 

diákok feleslegesnek magukat.  

Ötletek – A recepteskönyv 

Miután beléptünk a konyha feliratot viselő ajtón, meglátjuk a munkaasztalt, és hogy mennyi 

serény kéz dolgozik azért, hogy elkészüljön a sütemény. A pulton meglátunk egy 

receptkönyvet, amely még befejezetlen ugyan, de saját kézzel írt recepteket tartalmaz.  

Az alábbiakban azokat az ötleteket, tanácsokat és lehetséges megoldásokat összesítettük, 

amiket a szervezetek mondtak el. A pontok ahhoz nyújtanak segítséget, hogy a vélemények 

szerint mire érdemes odafigyelni egy fiatal önkéntes vagy közösségi szolgálatos szervezeti 

folyamatokba való bekapcsolása során. Az alábbiakban nem részletezzük a mindenki számára 

ismert alapelveket, e helyett a plusz információk megosztására törekszünk. 

ÖTLETEK receptes könyve 

Ötletek az önkéntes koordináció lépései szerint a fiatalok bevonására túl az általános elveken 

és ha célunk a hagyományos önkéntesség motiváló erejének növelése: 

A toborzás, megszólítás 

 

1. Egy víziót, célt, irányt kell adni az 

embereknek, és megfogalmazni, 

hogy ez klassz dolog. 

2. Az első lépés az érdeklődési körök 

szerinti célcsoport megtalálása és 

utána lehet önkéntes tevékenységet 

kapcsolni hozzá (fordított esetben túl 

megfoghatatlan a célunk). Töltsük 

meg tartalommal!  
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3. Kettesével, csoportban jöjjenek a fiatalok, mert megerősítés számukra a másik jelenléte, 

az ismerőse mellett sokkal jobban érzi magát az adott programon. 

4. Ne használjuk ki őket (ne mindig ugyanazokra bízzuk a feladatokat) be kell osztani az 

erejüket! Ne belerondíts az életébe, hanem könnyebbé tedd! 

5. Ne legyen elvárás a részvétel, csak kérni lehet őket a feladat teljesítésére. Nincs „kell” 

szó a mondatainkban. 

6. Kortársak szólítsák meg a kortársakat. 

7. Véleményvezérek, kulcsemberek megtalálása, akik vonzóak számunkra. 

8. Hírességek megtalálása, példakép állítása a fiatalok felé. 

9. Fiatalos nyelvezet használata. Pörgős, vidám, élmény-szerű nekik és róluk szóló 

programok! 

10. Kérdezzük őket, hallgassuk meg, építsünk rájuk! A szervezet nem csak a diákokra van 

hatással, hanem ők is ránk, ha hagyjuk. 

11. Ne felülről akarjunk szervezni, hanem alulról jövő kezdeményezésekben 

gondolkodjunk! pl.: Brand, reklám, kampány kialakítása a részvételükkel történjen 

Felkészítés, rendszerbeléptetés 

1. Sokkal több önkéntesünk lenne, ha 8.-ban felkészítenénk őket, hogy iskolai közösségi 

szolgálatban maradhatnak egy-egy helyen. 

2. Volt iskolások (akik korábban elvégezték az iskolai közösségi szolgálatot vagy 

önkénteskedtek) mesélnek élményeikről az alsóbb osztályoknak.  

3. Fontos minél korábban el kezdezni (óvoda, általános iskola, 8. osztály) az 

érzékenyítést a szociális problémák iránt. 

4. Életkori sajátosságból kiindulva az iskola és a szülő szerepét is érdemes megtalálni a 

rendszerben. (találkozások, informálás, vélemények, érzékenyítés formájában) 

5. Mindig fontos a tájékoztatás! Például, hogy milyen ruhában érdemes jönni. (Nem 

mindegy, hogy kis estélyiben kapálunk vagy melegítőben szavalunk.) 

6. A facebook jó csatorna, érdemes csoportokat létrehozni, ahol folyamatos az információ 

megosztás. Sokszor hatékonyabb a személyes üzenet, mint a csoportos kommunikáció. 

7. Nem feltétlen kell önkéntesnek hívni az önkénteseket. 

8. Mindig biztosítsuk számukra a Maslow-piramis szerinti alapszükségleteket! (étel, ital, 

jó közérzet, fedél). A reciprocitás (kölcsönösség) elve működjön: szervezet – fiatal 

között. 

9. Érezzék, hogy vagányság, hogy része lehet ennek a folyamatnak.  

 

Nyomon követés: 

1. Mentorként, személyes 

beszélgetések által kerülhetünk 

közel hozzájuk.  

2. Fontos a bizalmi kapcsolat, a 

mellérendelt viszony a határok 

betartásával. 

3. Az adminisztrálás, elérhetőségek 

begyűjtése 
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4. Térkép készítése, ahol az intézményi háló feltárulhatna. Az azonos területen lévők 

összehozhatóak, akik ebben aktív szerepet kívánnak vállalni. A középiskolásokat is 

érdemes lenne bevonni. 

 

Értékelés, elismerés: 

1. „Köszi parti” az önkénteseknek, ami csak róluk szól! (előadás, eszegetés-iszogatás, 

buli) 

2. Mások számára felhívni a figyelmet az önkéntességre egy önkéntes díjátadóval (más 

elnevezéssel), érdekes tartalommal megtöltve. 

3. A médiában helyet kapjon az ügy. (youtube, instagram, egyéb social media) 

4. Pozitív visszacsatolás, érezzék hasznosnak és értékesnek magukat (ami nekik is érték, 

oklevél, apró ajándék, köszönet) 

 

Megtartás, elengedés: 

1. Fontos a bizalmi kapcsolat kialakítása a diákokkal, mert idegenek kevesen jönnek el a 

programokra. Ismerjük meg őket! A szeretet és a kedvesség elengedhetetlen tartozék. 

2. Otthonosság érzést, az elköteleződést a csoporthoz való tartozás erősíti meg. Érezzék 

magukénak a feladatot/tevékenységet! 

3. Legyünk hitelesek! Egy program végén ne azt mondjuk, hogy de jó, hogy vége tért ez a 

nap is, hanem, hogy nagyon várjuk a következőt, amikor ti is itt lehettek! 

4.  Közösség létrehozásával, rendszeres foglalkozás által lehet csak megtartani őket hosszú 

távon. Pl.: youtube csatorna létrehozása által, amit a fiatalok működtetnek. Sokkal 

vonzóbb a fiatalnak számára, ha ő interjúztathatna egy-egy szervezetnél.  

5. Közösségfejlesztés, szervezés módszereinek bevonása. Pl.: Csapatnapok szervezése 

6. Hely, tér biztosítása, amit magukénak éreznek. Pl.: Ha minden iskolának lenne egy 

közösségi színtere, pincéje, amit a diákok magukénak éreznek. 

7. Valamilyen brand kialakítása: matrica, szimbólumok kitalálása, alkalmazása 

  

Fiatalok oldaláról 
A következőkben a fiatalok oldaláról közelítjük meg az iskolai közösségi szolgálatot, miszerint 

mennyire jelenti számukra az „iksz” az önkéntesség előszobáját. Ezenkívül az alfejezet 

Tatabánya és térségi fiatalok önkéntes tapasztalataiba és motivációiba, preferált területeibe 

tekintünk be. Végül számba vesszük a lehetséges kihívásokat, és szükségleteket, amiket a 

fiatalok fogalmaztak meg. 

Fiatalok az IKSZ-ről 

A 2. fókuszcsoporton résztvevők a 

szervezetekhez hasonlóan negatívan állnak 

az iskolai közösségi szolgálathoz, annak 

kötelező ereje miatt. E mellett voltak olyan 

negatív tapasztalatok, amely az iskolák és a 

fogadó szervezetek felkészületlenségére 

utaltak. Volt ahol a középiskola kötelezte 
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valamilyen tevékenységre a diákot, illetve olyan, ahol a fogadó szervezet eszközként tekintett 

a fiatalra. A kezdeti rossz élmények hatására később sem tervezik az önkénteskedést az adott 

szervezetnél.  

„ Szerintem az iksz árt inkább. Mert aki csinálja, az anélkül is csinálja. Aki meg nem, annak 

rossz élménye van...” (L/21) 

„ Én csak úgy hívom, a halál 50 órája.”(F/30) 

„… volt, hogy kötelezőként kellett menni önkéntesen. Valami versenyre állni. Vagy valahol. Ezt 

megmondják.” (L/16) 

 „ Azt hittem jó buli lesz! Nem köszönték meg. Elmaradt az is, hogy értékelés, pedig mondták, 

hogy lesz. Az információs pultban ültem és jöttek oda hozzám a vendégek, nekem reklamáltak, 

hogy kérik a panaszkönyvet és engem ordított le és nekem nagyon rosszul esett. Rögtön 

rohantam utána haza, hogy köszi, én mentem.” (L/21) 

A kérdőíves minta 71%-a önkénteskedett már valaha és ebből 40% nem az iskolai közösségi 

szolgálat keretein belül, tehát feltételezhető, hogy létezik a fiatalok között az a réteg, aki nem 

egyként kezeli a két fogalmat. E mögött olyan okok is meghúzódhatnak, hogy a kérdőívben 

szereplők nagy részének már nem volt kötelező az iskolai közösségi szolgálat vagy még 

általános iskolai korosztály. Arra a kérdésre, hogy hogyan fogadták a szervezetnél az önkéntest 

48% úgy reagált, hogy nagyon nyitottak és felkészültek voltak a szervezetek, és 16,7% szerint 

nyitottak voltak, de kevésbé felkészültek. 13 

Motiváció és demotiváció 

A fókuszcsoportos beszélgetésen a fiatalokat megkértük, hogy írják fel az eddigi 

legmeghatározóbb önkéntes tapasztalataikat és helyezzék el a táblán, a szerint, hogy hol, milyen 

területen, milyen célból végeztek önkéntes tevékenységet és milyen pozitív/negatív érzésekkel 

távoztak onnan.  

                                                                 
13 5% szerint bizonytalan volt a fogadtatás. 
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A két fókuszcsoportban az a különbség volt felfedezhető, hogy míg az 1. közösségen alapuló, 

fiatalabb korosztályból álló csoport motivációként a boldogságot, a segítségnyújtást és a 

másoknak való örömszerzést, azaz az expresszív értékekből következő célokat emelték ki 

többnyire és nehezen tudták megfogalmazni, hogy miért mentek el. Alapvetően érzelmi 

kötődésük az Új Nemzedék közösségi térhez fűzi őket és ezen belül megszervezett 

programokhoz kapcsolódtak. Motivációjuk között két faktor jelent meg: a másokon való 

segítségnyújtás és a lehetőség új ismertségek, barátságok kialakítására.  

A 2. idősebb korosztályból álló csoportnál a személyes, individuális (instrumentális) célok 

kerültek előtérbe az expresszív (érzelmi) mellett. Saját fontosságának, értékének érzése 

motiválta az önkéntes tevékenységet, hasznosnak érzi magát. (megbecsülés szükséglete) 

Ezenkívül a karrierfejlesztés motivációja is erősen megjelent, ami a skillek, új 

munkatapasztalatok gyűjtésére vonatkozott.  

Expresszív (értékorientált) töltetű megnyilatkozások 

1.  „hogy boldogok legyenek az emberek.” (1. csoport) 

2. „szeretem az állatokat és szeretnék 

rajtuk segíteni” (1.) 

3. „szeretek gyerekekkel foglalkozni” 

(2.) 

4. „ Megtisztelő volt a felkérés és nem 

érdekeltek a nyeremények.” (A 

Slampoetry alulról jövő 

kezdeményezés kapcsán) (2.) 
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Instrumentális (célorientált) töltetű megnyilatkozások: 

1. Kihívás (1.) 

2. Külön fesztiválra nem fogok eljutni, mert nincs pénzem. (2.) 

3. A megnyitót ingyen nézhettük meg. (2.) 

4. Buli. (2) 

5. Kulcsfigura (2.csoport) 

A fent említett példákat érdemes külső és belső motiváció szerint csoportosítani. Külső 

motiváció az eszköz jellegű, amikor valamilyen külső tény, cél áll a viselkedés hátterében, e 

mellett belső motiváció az, amikor a cselekvés önmagában örömet, élvezetet okoz. Fontos, hogy 

ezek nem zárják ki egymást, egymás mellett is működhet több féle, összetett motivációs faktor, 

de hosszú távú elköteleződést a belső indíttatás képes adni. Viszonyukat vizsgálva 

megállapították, hogy ha egy cselekvést külsőleg motiválnak, például jutalmazzák vagy 

büntetik, akkor a belső motiváció csökken.14 

Külső motiváció a jutalom, azaz például a fesztiválra való eljutás, bulizás és valamilyen 

ingyenes program érdekében megtett cselekvés, amely egyenlő adok-kapok csereviszony 

alapján közelíti meg az önkéntességet. Lehet egy külső tényező a motivációs faktor, ha például 

egy általunk fontosnak tartott személy miatt megyünk el az eseményre, hogy jutalmazzon 

figyelmével, szeretetével minket vagy közösen tölthessük el az időt a társaságában. Lehet 

büntetés, mint ahogy az iskolai közösségi szolgálat esetében az érettségi a tét.  

 Míg a belső motiváció a személyiség fejlesztése, a szeretet, az érzelmi kötődés, így a 

tevékenység önmagában valósága adja a célt, amit nehéz elemeire bontani. Utóbbi hosszabb 

távú elköteleződést ad a fiataloknak, közösségiség szellemében működik és egyfajta flow 

élményként határozható meg, egyfajta folyamatosság van benne.  

Egységes volt a két csoportban, hogy az alanyok nagyobb részben a nyilvánosságot kapó 

főként helyi és térségben megvalósuló rendezvényeket vagy eseményeket említették (Tatai 

patara, Várgesztesi falunap, Víz-zene Virág Fesztivál, Húsvéti Kalandnap) és kevésbé 

szervezetekhez kapcsolódó rendszeres önkéntes tevékenységet (Tappancs Állatmenhely). A 

„pörgés”, a közösségi élet az, ami emléket hagyott bennük eddigi élményeikre visszagondolva 

és kevésbé a hagyományos értelemben vett, rendszeres segítségnyújtás valamely társadalmi 

csoportnak vagy jó ügy érdekében. Itt tetten érhető, hogy a kutatásban részt vevő fiatalok nagy 

része nem egy adott terület iránt elkötelezett, hanem egy adott közösség, társaság iránt. A 

szociális interakció és a megbecsültség érzése, mint motivációs faktorok kiemelkedőbben jelen 

                                                                 
14 http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/az_extrinsic_s_intrinsic_motivci.html (Levétel dátuma: 
2017.09.24.) 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/az_extrinsic_s_intrinsic_motivci.html
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vannak a 14-18 éves korcsoportban (1. fókuszcsoportra jellemző), míg a 18-25 éves 

korcsoportnál a karrierfejlesztés és az adok-kapok csereviszony is megjelenik húzóerőként, 

azaz egyre tudatosabb a területek közötti választásuk, de számukra szintén nagyon fontos az 

elismertség érzés (2. fókuszcsoportra jellemző). A visszajelzés fontossága abban mutatkozik 

meg, hogy a „miért?” (Miért ezt választottad?) című oszlopnál a táblán többször is egy név 

szerepelt, egy olyan kulcsfiguráé, aki köré szerveződött az adott program vagy maga a 

közösség. A táblázatban rengetegszer hivatkoztak egy kulcsemberre, ami azt feltételezi, hogy 

az okok között nem az önkéntes tevékenység a fő motívum, hanem az elismerés vágy az 

általunk mintát szolgáló vagy magasztalt egyéntől. Ilyen esetben tehát az sem mindegy, hogy 

ki kéri fel a leendő önkénteseket az önkéntességre, ám mivel külső motivációról beszélünk, ez 

önmagában fontos lehet, de nem teszi hosszú távúvá a cselekvést. 

A kérdőívben egy céltábla alatt az volt a kitöltők feladata, hogy folytassák az alábbi 

mondatot: Az volt a célom az önkénteskedéssel, hogy… 

- A 10-14 éves fiatalabb korosztály a segítség másoknak az örömszerzés 

kifejezéseket használták a leggyakrabban,  

- a 15-18 éves korosztály ezenkívül a hasznosság érzést is kiemelte.  

- A 19-21 és 22-25 éves korosztály az előzőeken kívül a tapasztalatszerzést és a 

valamilyen ügy iránt való elköteleződést hangsúlyozta (környezet, város).  

- A 25-30 éveseknél a tapasztalatszerzésen kívül az egyenlő csere kapcsolatként 

fogalmazódott meg az önkéntesség, azaz valami új kipróbálása, buli, szórakozás 

volt a cél.  

E szerint a fiatalabb korosztály altruista megközelítésmód mellett a fiatal felnőttek 

célorientáltsága is megjelenik. Arra a nyitott kérdésre, hogy mit kapott a tevékenységtől 

sorrendben a legtöbben az új tapasztalatot (1), a barátokat (2) a jó élményt (3), a hálát (4) és az 

önbecsülést, mint pozitív megerősítést (5) emelték ki. A kérdőívben viszont nagy arányban 

előfordult a semmit válaszkategória is. 

„… megerősített lelkileg határozottabb lettem jobban hiszek magamban megszerettem 

magam is, a jótettek által megtanultam, hogy bárki cselekedhet.” (önbecsülés) 

„… azoktól az emberektől, akiknek segítettem szeretetet kaptam, vagy egy kedves 

mosolyt.” (hála) 
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Területek 

A fókuszcsoportokban a legnépszerűbb és legemlékezetesebb önkéntes tevékenységek a már 

említett közösségi események, kulturális rendezvények vagy akciók voltak és kevésbé 

említettek mindennapi, rendszeres tevékenységeket. Szervezeti tevékenység szerint a 

kultúrához kapcsolódó programokat (Slampoetry, falunap, Víz-zene virág), sporthoz 

(Kicsengetnek kalandnap, Győri EYOF) és a szociális területhez (Tappancs Állatmenhely, 

kórház) kapcsolódtak.  

A kérdőív eredményei alapján 26,7% férfi és 45% nő önkénteskedett már valaha. Legnagyobb 

arányban a 10-14 és a 18-21 éves korcsoport önkénteskedett már korábban. Rendszeresen 

csupán a minta 16%-a önkénteskedik, nagyrészt egyszer vagy alkalmanként teszik azt. 

 Akik már korábban önkénteskedtek elsősorban természetvédelemmel (16,7%), állatokkal 

(15%) gyermekekkel (15%) kapcsolatos és az oktatás-tanítással (15%) kapcsolatos területen 

tevékenykedtek. A korábban külön kiemelt idősek csoportjával csupán 5% foglakozott, az 

egészségügy területével szintén (5%). A sport és a szabadidős tevékenységek középen 

helyezkedik el a népszerűségi táblán (11,7-11,7%). A legkevésbé jelen lévő téma a jog-és 

érdekvédelem, a gazdaság és a tudományos kutatás területe volt, ami visszavezethető arra, hogy 

Tatabányán nincs pezsgő egyetemi tudományos élet. Azok, akik nem önkénteskedtek még 

korábban hasonlóan válaszoltak arra a kérdésre, hogy hol önkénteskednének a jövőben.  

Szükségletek  

A kérdőívet kitöltő fiatalok szemüvegén 

keresztül nézve 4 dimenzióba sorolható az 

önkénteskedéshez szükséges változtatások 

köre (Szerinted mire lenne szükség, hogy 

többet önkénteskedjünk? nyílt kérdés 

alapján): 
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1. A hozzáállás megváltoztatása: Több nyílt, jószívű emberre lenne szükség, akik 

szorgalma és életkedve másokat is önkénteskedésre buzdíthat. A fiatalok ez esetben a 

társadalomban látják a hibát és szemléletformálásra lenne szükség 

2. Népszerűsítés: Nagyobb nyilvánosság, több érdekes, élményt nyújtó program, amit 

reklámokon és egyéb tájékoztató fórumokon vagy külön önkéntesküldő szervezeteken 

keresztül kedvet kaphassanak az érdeklődők. 

3. Jó példák bemutatása: Pozitív példaképek és történetek megismertetésére szélesebb 

körben, mintaadás lehetőségére van szükségük. 

4. Materiális szükségletek: Több pénzre, munkaerőre és szabadon felhasználható időre van 

szükség. 

Tatabányára vonatkoztatva a kérdést elsősorban infrasturktuális beruházásokra (uszoda, 

kalandpark, vidámpark, szórakozóhely, park) vágytak a fiatalok, illetve olyan klubokra érdekes 

programokkal, ahol számukra fontos témákról beszélgethetnek, anélkül, hogy biztonságukat 

félteni kéne (ifjúsági ház, klubok). A harmadik többekben felmerülő ötlet az, hogy külön 

szervezet, aki az önkéntesekkel foglalkozik, aki például iskolákba jár ki népszerűsíteni azt.  

A fókuszcsoportos feladat az „A kihívások köteléke” címet kapta, ahol a résztvevőknek 

egymáshoz viszonyítva kellett rangsorolni problémáikat az önkéntes tevékenységek kapcsán. 

A választások jól alátámasztották a kérdőívben felmerült szükségleteket. Az 1. csoportban a 

legnagyobb kihívás a szemléletformálás kapcsán jött fel, miszerint az emberek nem lelkesednek 

eléggé, hiányzik a belső motiváció. 

Megoldási javaslatuk volt, hogy 

érzékenyítő foglalkozásokra van 

szükség az iskolákban és 

problémafókuszú gondolkodás 

kialakítására. Az információhiány 

volt a második legnagyobb kihívás, 

amelyet a fogadó szervezetek 

felkészültségével, mentorok és 

koordinátorok bevonásával lehetne 

kiküszöbölni, illetve egy konkrét 

szervezettel, aki az önkéntesekkel 

foglalkozik vagy egy online tér 

kialakításával. A 2. fókuszcsoportban 

az előzőeken kívül a feladatok 

kiosztásának fontosságát és az odafigyelés szükségességét említette. Fontos, hogyha hobbiként 

és szívesen végezzük a tevékenységet, akkor 

az idő tényező nem játszik szerepet a kihívás 

képletünkben. A csoport az olyan független 

tényezőket is legsúlyosabb problémaként 

említette, mint az időjárás, ami elronthat 

mindent és erre a fogadó szervezeteknek fel 

kellene készülnie.  
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Népszerűsítés 

Szerinted hogyan lehetne az önkéntességet menővé tenni? kérdésünkre megoszlottak a 

vélemények a kérdőívben, amelyeket a következőképpen csoportosítottunk: 

• Az önkéntesség nem lehet menő.  

Az ide tartozók szerint az önkéntesség és a „menőség” két külön halmaz. Az 

önkéntességet belső meggyőződés motiválja, nem külső jutalmak, nem 

haszonszerző tevékenység. 

 

• Az önkéntesség buli!  

Több érdekes, szórakoztató, sportos programmal lehetne népszerűsíteni a 

tevékenységet, úgy hogy mindez a médiában is megjelenjen. Fontos a fiatalos 

hozzáállás és, hogy bulinak érezzék a részt vevők és hogy közösséget 

alkothassanak. 

 

• Az iksz megreformálása 

Iskolai környezetben a kötelező jellegét puhítva népszerűsíteni. Az 

uniformizáltság (egyenruha) megszüntetésével és a szabad választás jogával, 

azáltal, hogy széles körű tájékoztatást, információt kapnak a diákok a 

lehetőségekről 

„…a lehetőségek reklámozásával, a diákok tájékoztatásával (mindenki csak 

olyat végezzen, amit szeret és kevesebb órában - IKSZ)” 

• Játékosítás bevonása 

Jutalmazás rendszerén keresztül diákköri versenyek, kisfilmek készítése által. 

Apró ajándékokon, élményeken keresztül elismerve a tevékenység értékét 

(kirándulások). 

A véleménykategóriák nem feltétlen zárják ki egymást, de az elsővel nem lehet összevonni a 

többit, amennyiben a népszerűsítés a cél.  

A fókuszcsoporttal olyan brainstorming zajlott, ahol ötletetek az önkéntesség menővé tételéről 

az önkéntes koordináció korábban ismertetett lépcsőfokai alapján.  

Az 1. csoportban az ifjúsági közösségszervezés folyamatain mentünk keresztül, amit ők 

önkéntességként definiáltak. Elérni a célcsoportot az interneten keresztül vagy érzékenyítő 

órákkal lehet. Ahhoz hogy a fiatalok önkéntessé váljanak toborzás jelleggel csapatépítők és 

különböző szabadtéri programokra (túrákra, 

kirándulásokra, közösségi bulikra) van 

szükség a résztvevők szerint, amelyhez 

folyamatosan csatlakozhatnak az újabb 

tagok. A kialakult közösség által 

megszavazott érdekes programokkal és az új 

barátságok kötésével meg lehet tartani az 

önkénteseket. Értékelni olyan kisebb emlék- 

és ajándéktárgyakkal lehetne, amik az 
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odafigyelést, törődést szimbolizálják. Itt azonban vita alakult ki a fiatalabb és az idősebb 

generáció között, miszerint a legnagyobb ajándék nem egy tárgy, hanem a tevékenység 

eredményében fedezhető fel: 

„ Mindenki azt mondja, hogy ajándék-ajándék. De látni a munka gyümölcsét jobb volt. Jobb 

volt látni a gyerekek mosolyát, és hogy hasznos munkát végzel, és jól érzed magad közben és ők 

is jól érzik magukat. A szemétszedésnél is jó volt látni, hogy nincs szemét. Jó volt, hogy 

bevonunk másokat és használt. Jó érzés.” (21/L)  

„ A közösségi jelleg nagyon sokat számít. Akár egy kicsit mentor rendszer jelleg. Nem csak 

egyedül állok a levegőbe és egy szem magam próbálom megváltani a világot.” (25/L) 

A 2. csoport külső szemlélőként, projekt jelleggel oldotta meg a feladatot. Felhívták a 

figyelmet a téma marketingtevékenység részére. Fontos, hogy vagány arculatot kapjon (pl.: 

szuperhős jellegű, dalok, szlogenek kitalálása által) és a célcsoportnak megfelelő fiatalos 

hangvételű üzeneten és fórumon (videós platform: youtube, social media: google, facebook, 

instagram) keresztül jusson el a fiatalokhoz. Kiemelt jelentőséggel bírt a youtube csatorna, mint 

a fiatalok platformja, ahol eladható, ütős, csattanós videók készítésével lehetne felhívni a 

figyelmet a jó ügyre. (Például felmerült ötletként a helyi kutyamenhelyen a kutyák 

szinkronizálása vlog műfajban.) Menő példaképek kiválasztásával érhet célba az üzenet, helyi 

hírességek kiválasztásával. Mégis kik lehetnek a fiatalok önkéntes példaképei? 

„ Aki valamit csinál, nem egy szürke kisegér…”(19/L) 

„ Hiteles, legyen kiállása, aki képernyőre való…” (30/F) 

„ Amit minden fiatal szeretne, az vagy a színes haj, vagy a tetoválás. Én biztos ilyen egyénnel 

próbálkoznék, aki eladja.” (16/L) 

 Ezenkívül a tartalom megtöltése a legelső dolgunk, amiben célzottan törekedni kell, hogy 

állandó vagy akció jellegű programokról beszélünk. Amikor már kialakult az önkéntes bázisunk 

fontos a közösségi megtartó erő, azaz a közös megbeszélések, ahhoz, hogy mindenki magáénak 

érezze a programot. Innentől kezdve alulról jövő kezdeményezéseket érdemes preferálni, 

amelyeknél fontos, hogy legyen meg a tagokban az érzés, hogy mind a tevékenységnek, mind 

részvételüknek van eredménye. A hasznosság érzés fontossága az 1. csoportnál is 

kidomborodott. További megtartó erővel bír az elismerés, amit a sajtó útján tudunk elérni. Az 

önkéntes számára motiváló erő, ha szerepelhet az újságban vagy a TV-ben, mert ha visszhangot 

kap, akkor érzi magát igazán elismerve. 

„ A közösségi jelleg nagyon sokat számít. Akár egy kicsit mentor rendszer jelleg. Nem csak 

egyedül állok a levegőbe és egy szem magam 

próbálom megváltani a világot.” (25/L) 
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7. Összegzés 

- Közösségben az erő! 

A feltáró jellegű kutatás, szükségletfelmérés hozzásegített Tatabánya és térségében élő fiatalok 

és szervezetek véleményének és tapasztalatának megismeréséhez az önkéntesség témájában. A 

feltérképezés lehetőséget adott, hogy mélyebben megismerjük a fiatalok oldalát. 

Sohasem gondoltuk volna, hogy a közösségi szerepvállalásnak, a közösségek kialakításának 

ilyen fontos szerepe van az életükben és a közösségi lét ennyire mélyen kötődik az 

önkéntességhez. Az önkéntesség alapja számunkra a közösségiség, nem feltétlen fogalmazódik 

meg, hogy önkéntes tevékenységben veszünk részt. A szervezetek abban gondolkodtak, hogy a 

fiatal önkéntesek többnyire új típusú motivációkkal rendelkeznek, ám ezt sem a kérdőív, sem a 

fókuszcsoportos interjú, sem a szervezeteknél tapasztaltak nem támasztják alá. A fiataloknak 

sokkal inkább van szükségük közösségre a szervezeteknél, mint referenciára vagy tudásra. A 

fiatalok szerint az önkéntesség inkább hobbi, mint munka. A szervezetek szerint hiányoznak 

Tatabánya és térségében a közösségi színterek. Kihívásként, élik meg a virtuális közösségek 

jelenlétét. 

A szervezetek hozzáállásán belül tapasztalható különbség a falu-város 

társadalomszerkezeti típusban mutatkozik meg. A hagyományos típusú önkéntesség jellemzi a 

falvakat, ahol problémamentesebb az önkéntesség helyzete, hiszen mindenki mindenkit ismer 

és természetesnek veszik a segítségnyújtást. 

Bár hagyományos típusú önkéntességnek hívjuk, mégis időszerű modernizálni az 

önkéntességet a kor kihívásaira válaszolva. Javaslatunk a fiatal korcsoport önkénteskedésének 

fellendítésére az, hogy elsősorban egy kidolgozott módszertan készítésére van szükség, mely a 

pályaorientációt megelőzően beiktatásra kerül. A csomag áll a képességek, készségek, azaz a 

kulcskompetenciák megismeréséből, az önismeret fejlesztéséből, majd az önkéntes témával 

kapcsolatos érzékenyítő foglalkozásból. A média csatornáin keresztül (applikációk, youtube, 

facebook) és a korosztályi példaképek, „arcok”, minták segítségével elinduló kampány által a 

fiatalok az önkéntes lehetőségeket megismerhetik. A tevékenységek lehetnek egyrészt alulról 

jövő kezdeményezések (azaz a fiatalok által elindított közösségi akciókból), másrészt 

érdeklődési területek szerint a helyi és térségi szervezetek programjaihoz, működéséhez is 

lehetne csatlakozni.  
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