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FELKÉSZÍT-E AZ ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAERŐPIACRA? 

MINK MARA1 

___________________________________________________________________________ 

Önkéntességből a karrier felé. Minikonferencia, 2022. február 24. Európa Pont. 

___________________________________________________________________________ 

Az Európa Pontban 2022. február 24-én megrendezésre került egy ingyenes minikonferencia, 

melynek címe az „Önkéntességből a karrier felé” volt. Az Európa Pont az Európai Unió 

közösségi tere Budapesten, melyet az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az 

Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája tartanak fenn. Rendszeresen 

szerveznek kulturális eseményeket, ahol az EU számára is fontos témákkal foglalkoznak.  

A konferencia két kerekasztal-beszélgetésből állt, két fő témában. A „Készségek és 

lehetőségek” kerekasztal beszélgetésben Bartal Anna Mária szociálpolitikus-szociológus 

moderálásával részt vett Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi 

Szervezetének igazgatóhelyettese, Nagy Réka a Fesztivál Önkéntes Központtól érkezett és 

Hegedűs Réka pedig mint igazgató képviselte az Otthon Segítünk Alapítványt. A második 

beszélgetést McMenemy Márk moderálta, vendégei voltak: Uzsák Éva Virág a HR Fest-től, és 

Kispál Zoltán a Zyntern-től, akik az önkéntesség munkaerőpiaci értékéről vitatták meg 

álláspontjaikat.  

Mielőtt rátérnénk a minikonferencián elhangzottak részletes bemutatására, azokat a kutatási 

eredményeket szeretném röviden ismertetni, amelyek mint elméleti háttér, megalapozták a 

gyakorlat-orientált beszélgetések témáját. Az első ilyen fontos értelmezési háttér az 

önkénteseket is foglalkoztató civil-nonprofit szervezetek gazdasági szerepének lehetőségei, 

illetve milyen gazdasági erővel rendelkeznek Magyarországon az önkénteseket is foglalkoztató 

civil-nonprofit szervezetek. Az önkéntes munka jelzős szerkezete eleve implikálja, hogy a 
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továbbiakban kitérjünk arra, hogy a szakirodalmi elemzések miként helyezték el a munka-

fogalom körében az önkéntességet. Végezetül pedig, mivel a konferencia első kerekasztal- 

beszélgetés témája az önkéntes készségek- és lehetőségekről szólt nem érdektelen felidézni, 

hogy a kutatások szerint milyen készségeket várnak el önkénteseiktől és milyen feladatokat 

látnak el általában az önkéntesek. 

AZ ÖNKÉNTESEKET IS FOGLALKOZTATÓ CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK 

GAZDASÁGI SZEREPE 

Az önkénteseket foglalkoztató civil-nonprofit szervezetek három szerepének lehetőségét 

különbözteti meg a szakirodalom: a társadalmi szerepek, a gazdasági szerepek és a politikai 

szerepek. A nonprofit szervezetek funkcionális megközelítésére azért van szükség, hogy a 

szektort mélyebben elemezhessük és megérthessük Bartal Anna Mária és Czike Klára szerint 

(2004). A társadalmi szerepét illetően a nonprofit szervezetek fontos demokráciai 

intézmények, mivel megjelenítik az autonóm, szabad cselekvés jogát és a civil társadalmi 

törekvéseket, valamint hozzájárulnak a társadalom formálásához és a társadalmi 

egyenlőtlenségek csökkentéséhez, írja Bartal – Czike (2004). „Gazdasági szerepeikben 

mérhető gazdasági teljesítményeket hoznak létre, megjelennek mint foglalkoztatók és a 

redisztribúció fontos intézményei. Politikai szerepkörükben a hatalmi döntések befolyásolói, 

kontrolljai és jól működő társadalmakban számottevő aktorai” (Bartal – Czike, 2004).  

AZ ÖNKÉNTES MUNKA GAZDASÁGI ÉRTÉKE MAGYARORSZÁGON, 2020. 

A civil-nonprofit szervezetek éves beszámolójuk szerint 2020-ban 311 ezer önkéntes segítőről 

tettek említést, akik együttesen körülbelül 21 ezer főállású munkáját „helyettesítették", így 83 

milliárd Ft-ot takarítva meg a szervezetek számára” (Sebestény 2021:42). 

Érdemes megjegyezni, hogy a rendszeres önkéntes tevékenység „termeli ki” a teljes 

munkamennyiség egyre nagyobb hányadát, hozzátevőlegesen már 85 százalékát úgy, hogy 

ezek a személyek ugyan 2014-től a többséget adják, ám már 2020-ban is csak az összes segítő 

mintegy 60 százalékát jelentik. Ebből adódóan tehát a rendszeres önkéntesek átlagosan már 

négyszer nagyobb teljesítményt nyújtanak, mint az alkalmilag be-, illetve kisegítő társaik” 

(Sebestény 2021:50). 
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AZ ÖNKÉNTESSÉG MUNKAKÉNT VALÓ ÉRTELMEZÉSEI A SZAKIRODALOMBAN 

A civil-nonprofit szervezetek – még a fizetett alkalmazottakat is foglalkoztató szervezetek – 

számára is alapvető az önkéntesek bevonása, foglalkoztatása, megtartása, hogy társadalmi és 

gazdasági szerepeiket be tudják tölteni. Ebből, de főként az önkéntesség gazdasági szerepeiből 

következően három kérdés merül fel:  

• az önkéntesség mint munka;  

• az önkéntes munka – elvárások és lehetőségek, motivációk;  

• az önkéntesség munkaerőpiaci értéke.  

Az önkéntességet mint munkát, egy nagyobb elméleti keretben a nem fizetett munkák felől 

közelítették meg az eddigi kutatások, és ennek egyik formája az önkéntesség. Az 

önkéntességnek számos definíciója megfogalmazódott már az évek során. Bartal Anna Mária 

2008-ban írt tanulmányában a következőket írja ezzel kapcsolatosan: „Offe (1990) szerint az 

önkéntes munkában nem az ellentételezés hiánya a megkülönböztető jegy, hanem a munka 

vállalásának önkéntessége. Vagy egy másik, tevékenység-szempontú megközelítés – 

amelyben az emberi erőforrások hasznosításának kérdése kerül előtérbe – megkülönbözteti a 

foglalkoztatást, a nem fizetett, de társadalmilag hasznos tevékenységeket, a viszonossági 

kapcsolatokban értékesülő családi, szomszédsági munkákat, valamint a sport- és szabadidő 

tevékenységeket. Eszerint a felosztás (Perret-Roustang 1993) szerint az önkéntes munka a 

nem fizetett, de társadalmilag hasznos tevékenységek körébe tartozik. Etzioni (2000:19) 

amellett érvel, hogy az önkéntesség a „szolgáltatás tanulásának” (service learning) egyik 

módja, amely az önkéntes számára is bizonyos haszonnal jár, úgy mint: a közösségi 

kapcsolatok vagy éppen a képzések. Putnam, azóta már híressé vált könyvében (Putnam 2000) 

pedig azt hangsúlyozta, hogy önkéntesség több mint „valamit adni és kapni “, sőt egyenesen 

a társadalmi tőke erősítésének egyik lehetséges »eszközét« látta benne.” 

A CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK ÁLTAL ELVÁRT ÖNKÉNTES-KÉSZSÉGEK ÉS 

FELADATOK A KUTATÁSOK TÜKRÉBEN 

A következő felvetődő kérdéskör, hogy milyen készségeket várnak el ez alapján a szervezetek 

az önkéntesektől. Bartal és Czike tanulmányából kiderül, hogy „a szervezetek által felvázolt 

önkéntes-kép egy modern, főként az elköteleződésre és a pozitív személyiségjegyekre teszi a 
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hangsúlyt és a vizsgált szervezetek szerint az „ideális önkéntes” öt legjellemzőbb 

tulajdonságának sorrendje a következőképpen alakul:  

• elkötelezettség a szervezet iránt,  

• jó kommunikációs képességek,  

• érdeklődés az önkéntes munka iránt,  

• érintettség, megnyerő személyiség”.  

Bartal és Czike 2004-es tanulmányából az is kiderül, hogy a szervezetek hét fő tevékenységet 

tudtak megnevezni, amiben a leginkább igénybe veszik az önkéntesek munkáját, ezek pedig 

az alábbiak: rendezvények esetén, szervezet működtetésével kapcsolatban, szolgáltatásoknál, 

végzettségüknek megfelelő munkában, akcióknál, jótékonyság esetén és adományozásnál. 

Ezek bár egy 2004-es vizsgálat eredményei, azonban az elmúlt 18 évben részben maradtak 

ezek a feladatok, de a technikai-technológiai fejlődés ezt ki is tágította. Ezt tapasztalhattuk 

COVID-19 járvány alatt, az online önkéntesség jegyében, amire például szolgál a KórházSuli 

Alapítvány, „akik az iskolából tartós betegség miatt kimaradó fiatalok oktatásrehabilitációs 

folyamatának támogatását végzik, önkéntes egyetemisták és középiskolások 

közreműködésével. A cél megvalósításához az oktatási- és egészségügyi szektor 

szakembereinek a bevonásával egy olyan keretrendszert dolgoztak ki, ahol mind a segítők, 

mind a segítettek megfelelő támogatást kapnak a közös tevékenység biztonságos és sikeres 

elvégzéséhez. A COVID-19-járvány kezdetén a meglévő keretrendszert áthelyezték teljesen az 

online térbe, és megnyitották a tanulás lehetőségét az egészségügyi dolgozók gyermekei, 

valamint a krónikus beteg gyerekek számára is” (Tóthné Almássy 2021). Egy másik hasonló 

példa „az OKTONDI (OKTatás ONline Digitálisan) program, amely azzal a céllal jött létre 2020 

márciusában, hogy segítséget nyújtson a tanárok és diákok távoktatásra való átállásához. A 

szervezet néhány nap alatt több száz fős kezdeményezéssé nőtte ki magát, és az elmúlt 1,5 év 

alatt több mint 10 projektet indított, és ezek egy részét már le is zárta. E projektek során 

szerzett tapasztalatok alapján állt össze egy sikeres, jól működő, könnyen alkalmazható és 

skálázható, toborzási stratégia” (Molnár – Szitáné Kazai 2021).  



2022.2(2):128-134. 
 

MINK MARA 

 

132 

KÉSZSÉGEK ÉS LEHETŐSÉGEK, AZ ELSŐ KEREKASZTAL TÉMÁI 

• Milyen módszerekkel igyekeznek a különböző szervezetek bevonni és megtartani 

önkénteseiket? 

• Milyen képzéseken kell részt venniük ahhoz, hogy megfelelő kompetenciákkal és rálátással 

legyenek önkéntes munkájukra, valamint hogyan lesz vagy lehet az önkéntességből 

szervezeti karrier? 

Hegedűs Réka az Otthon Segítünk Alapítványtól arról mesélt, hogy fontos az első benyomás, 

találkozás az önkéntességgel vagy az adott szervezettel, hiszen annak hangulata, üzenete 

meghatározó lehet a fiatalok, de akár a felnőttek, idősebbek számára is. Náluk a jelentkezésnél 

fontos, hogy az önkéntes képzett legyen és az önkéntes munka megkezdése előtt egy 50 órás 

képzésen kell részt venni. Előfordulhat a „kemény felvételi” miatt az időközbeni 

motivációvesztés, de ahogyan azt Hegedűs Réka is elmondta, az ő esetükben kifejezetten 

fontos, hogy valóban elkötelezett és képzett önkénteseket találjanak, akik tudnak időt 

szakítani a vállalt feladatok elvégzésére. Az Otthon Segítünk Alapítvánnyal ellentétben, Nagy 

Réka arról számolt be, hogy náluk a Fesztivál Önkéntes Központban nincsen komoly 

előképzettség vagy felkészítés, vagy elvárás afelől, hogy az önkéntesek rendelkezzenek 

tapasztalattal, hiszen hozzájuk a legtöbbször a fesztiválélmény miatt jelentkeznek, 

nagyrészben fiatal önkéntesek és ezek főként alkalmi, egy-egy nyári hónapra szóló 

megállapodások. A munka alkalmi jellege miatt kifejezett kihívást jelent számukra az 

önkénteseik megtartása.  

Horváth Péter, aki a Vöröskereszttől érkezett arról is beszámolt, hogy náluk jelentős az 

önkéntességből kialakuló szervezeti karrier, hiszen van olyan munkatársuk, aki már közel 20 

éve dolgozik a Vöröskeresztnél és szintén önkéntesként kezdte a munkáját. A Vöröskereszt is 

fogad képzetlen, „kezdő” önkénteseket, azonban vannak olyan projektjeik is, amikhez felvételi 

rendszer és betanítás is szükséges. Alapvetően eltérő motivációkkal érkeznek a fiatalok és az 

idősebb önkéntesek, hiszen a fiatalok nagyrészt alkalmi jelleggel vállalnak önkéntes munkát, 

inkább egy-egy esemény vagy program vonzza be őket, valamint a „segítési motiváció” is 

jelentős az esetükben, az idősebbek leginkább a megnövekedett szabadidejük, a közösségek 

miatt és mert az önkéntesség által hasznosnak érezhetik magukat.  

Azt gondolom ezek alapján elmondhatjuk, hogy maga az önkéntes munka sok felelősséggel 

jár, és ebből adódóan szükség van az önkéntesek szűrésére, illetve képzésére. Alapvetően 
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különbség van az alkalmi és a hosszú-távú elkötelezettséggel járó önkéntes munka között, de 

mindkettőhöz szükségeltetik a kellő odafigyelés, megbízhatóság és motiváció. Én 

mindenképpen látom relevanciáját a karrierépítés során az önkéntességnek, hiszen valóban 

úgy gondolom, hogy rengeteg tapasztalatot és kapcsolatot szerezhetünk ezáltal, amit mint 

pályakezdő fiatal, nehéz közvetlenül a saját szakmánkban megszereznünk, akár a 

tanulmányaink alatt. Számomra mindenképpen hasznos információknak bizonyultak a 

beszélgetés során elhangzott példák és azt gondolom még ennél is nagyobb teret és szerepet 

kaphatna az önkéntesség témája, hiszen valóban nem csak az önkénteseket befogadó 

szervezetek, de az önkéntesek is sokat profitálnak az ott megszerzett tapasztalatokból. 

AZ ÖNKÉNTESSÉG MUNKAERŐPIACI ÉRTÉKÉT TÁRGYALÓ, MÁSODIK KEREKASZTAL 

TÉMÁI 

A második kerekasztal-beszélgetés során került szóba igazán az önkéntesség munkaerőpiaci 

értéke. Uzsák Virág és Kispál Zoltán is egyetértettek abban, hogy az önéletrajzban feltüntetett 

korábbi önkéntes tapasztalat növeli az előnyöket, sőt az önkéntes tapasztalat egyenértékűvé 

vált a munkatapasztalattal vagy akár szakmai gyakorlattal. A beszélgetés során azt is 

kiemelték, hogy az önkéntesség kellően népszerűvé vált a fiatalok számára, és tapasztalataik 

szerint a fiataloknak fontossá vált az, hogy az adott cég vagy vállalat, milyen társadalmi ügy 

mellett áll ki. Uzsák Virág részletesebben beszél arról, hogy az önkéntes jelentkezés egy 

hasonló folyamattá vált a legtöbb helyen, mint egy állásinterjú és indokolt a szigorú 

kiválasztás. Azt, hogy mennyire értékes egy önkéntes tapasztalat azt az határozhatja meg, 

hogy az önéletrajzban mennyire van kifejtve, illetve, hogy hogyan van kommunikálva és 

mindenképpen a korábbi munkatapasztalatok közé sorolható.  

Az önkéntesség munkaerőpiaci értéke tehát egyenértékűvé vált a munkatapasztalattal, így 

minél korábban kezd el az ember önkéntes munkát végezni, annál több és több 

(munka)tapasztalatot tud felmutatni az önéletrajzában. Érdekes lehet azon elgondolkodni, 

hogy ez ténylegesen a munkaerőpiac minden szegmensére igaz-e, vagy csak adott részeire? 

Vajon minden fajta önkéntes munka segít-e majd minket a karrierépítésben? Azt gondolom, 

hogy ezeket a kérdéseket és az erre adott válaszokat még a jövő formálni fogja, hiszen már így 

is nagy ütemben fejlődik az önkéntestoborzás, illetve, ahogy korábban is szóba került, az 
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önkéntes tevékenység egyre nagyobb hányadát teszi ki a teljes munkamennyiségnek, így 

nyilvánvalóan egyre nagyobb „értékkel” is rendelkezik. Véleményem szerint hasonló 

konferenciákra a jövőben is szükség lesz, hogy még szélesebb perspektívából, és a 

munkaerőpiac még különbözőbb szegmenseiből lássunk példát az önkéntes tevékenységre és 

annak működésére.  
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