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A COVID-19-JÁRVÁNY RÖVID ÉS HOSSZÚTÁVÚ HATÁSAI A 

NONPROFIT SZEKTORRA ÉS AZ ÖNKÉNTESSÉGRE 

BAKÓ CSABA1  

DOI: https://doi.org/10.53585/OnkSzem.2022.2.3-24 

Absztrakt  

A SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. 2020 tavaszán, az első lezárások kezdete után pár héttel, a Covid 

járvány nonprofit szervezetekre gyakorolt rövid távú hatásainak és a várakozásoknak a felmérésére 

kérdőíves kutatást kezdeményezett. Ez volt az első széles körű (218 kitöltő) és részletes felmérés e 
témában, a feltárt helyzetképet és kapcsolódó javaslatokat számos fórumon bemutattuk. A kutatás 

eredményeiből jól látszott a nonprofit szférában eluralkodó kezdeti sokk: a nonprofit szervezetek 
kétharmada számított mély, hosszan elhúzódó válságra, a társadalmi hatás jelentős csökkenésére. A 
szervezetek háromnegyede kényszerült egyes programjainak, projektjeinek felfüggesztésére, sőt, 
egyharmaduk tevékenysége teljesen leállt tavasszal. Szinte minden második szervezetnek az önkéntesek 

bevonása is problémát okozott. 

A 2021-es kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy a borúlátó várakozások az egyéves időszakban 
milyen mértékben teljesültek be, illetve a nonprofit szervezetek számára milyen, a jövőben is 
alkalmazható tanulságok vonhatóak le. A 2020-as kezdeti sokk után, a félelmekkel ellentétben, a 2021-

es év sokak számára a vártnál könnyebben alakult, sőt vannak olyan szervezetek, ahol jelentős 
növekedést is tapasztaltak. 2021 tehát a várakozásokhoz képest jobban alakult, viszont a szektor 

számára összességében nehéz év volt. A kutatás során négy külső, és öt belső tényezőcsoportot 
azonosítottunk, melyek jelentős hatással voltak arra, hogy valaki vesztesként vagy inkább nyertesként 
vészelte át a nehézségeket. A COVID-időszak az önkéntesek alkalmazása szempontjából is komoly 
kihívásokat eredményezett. 

 

Kulcsszavak: COVID-19-járvány, nonprofit szervezetek, társadalmi hatás, finanszírozás, önkéntesség, jó 
gyakorlatok, 
 

 

 

 

 

1 Bakó Csaba menedzsment tanácsadó, nonprofit szervezetfejlesztő, a SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. 
társalapítója és társ ügyvezetője. 
A kutatás megvalósításában aktívan részt vett még Mészáros Ágnes és Tolvaj Krisztina kutatók, akik a SIMPACT 
munkatársai. 
 

http://www.onkentesszemle.hu/


2022.2(2):3-24. 

 

BAKÓ CSABA 

 

4 

Short- and long-term impacts of the COVID-19 pandemic on the nonprofit sector 

and volunteering 

Csaba Bakó 

Abstract  

In spring 2020, a few weeks after the start of the first COVID-19 lockdowns, SIMPACT Public Benefit 

Nonprofit Ltd. initiated a survey to assess the short-term impact of the pandemic on nonprofits 

organizations and their long-term expectations. With 218 respondents, this was the first large-scale 

survey covering these topics, and its findings and related recommendations were presented in various 

forums. The results of the survey clearly demonstrated the initial shock in the NPO sector: two thirds of 

NPOs anticipated a deep and prolonged crisis and a significant decline in social impact. 75 percent of 

respondents had to suspend ongoing programs and projects and one-third terminated their operations 

fully in Spring 2020. Furthermore, almost every other organization had difficulties recruiting volunteers. 

In 2021, we initiated a follow-up survey to investigate to what extent these pessimistic expectations 

were confirmed and to draw conclusions for nonprofit organizations. After the initial shock of 2020, 

contrary to fears, 2021 proved to be easier than expected for many, with some organizations 

experiencing significant growth. Still, 2021 was a challenging year for the nonprofit sector. The research 

identified four external and five internal factors that highly impacted whether an organization coped 

with the crisis successfully. The COVID-19 period also brought significant challenges for the recruitment 

of volunteers.  

 
Keywords: COVID-19 pandemic, nonprofit organizations, social impact, funding, volunteering, good 
practices,  
 

____________________________________________________________________________ 

BEVEZETÉS  

A COVID-19-járvány váratlan megjelenésekor 2020 elején, mint a civil szektor és társadalmi 

vállalkozások fejlesztésére szakosodott szervezet úgy láttuk, hogy minél hamarabb fel kellene 

térképezni a szektorra gyakorolt hatást. Mivel átfogó kutatások híján akkor még nem álltak 

rendelkezésre objektív információk, ezért kutatásunkkal egyrészt a szektor érdekében is fel 

akartuk hívni a figyelmet a nehézségekre. Másrészt rá kívántuk irányítani a kormányzati és 

nem kormányzati szereplők figyelmét a lehetséges beavatkozási pontokra. Az ekkor indított 

kérdőíves kutatásunk ezért a rövid távú hatásokra, várakozásokra és az igényelt segítségre 

összpontosított. 

Egy évvel később, 2021-ben a második felmérésben már arra kerestük a választ, hogy az 

egyéves időszakban a borúlátó várakozások milyen mértékben teljesültek be, illetve a 

nonprofit szervezetek számára milyen, a jövőben is alkalmazható tanulságok vonhatóak le 
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mindebből. A nonprofit szereplőknek kiküldött kérdőívek mellett 15 mélyinterjúra is sor került 

a támogatói oldal meghatározó képviselőivel. 

Jelen tanulmány ennek megfelelően először a 2020-as (SIMPACT, 2020), majd a 2021-es 

kutatás (SIMPACT, 2021) legfontosabb eredményeit összegzi. Mindkét esetben, azonos 

felépítést követve kitérünk az általános kép bemutatásán túl a járvány hatására a 

finanszírozás, az elért társadalmi hatás változása és az önkéntesség alakulása tekintetében is. 

A tanulmányt a nonprofit szervezetek számára, a járvány okozta nehézségekhez hasonló 

jövőbeli kihívások kezeléséhez levonható gyakorlati tanulságok ismertetésével zárjuk. 

A COVID-19-JÁRVÁNY RÖVID TÁVÚ HATÁSAI – A JÁRVÁNY KITÖRÉSÉNEK 

KÖZVETLEN KÖVETKEZMÉNYEI 

A rövid távú kutatás célja és módszertana 

A SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft2. 2020 tavaszán, az első lezárások kezdete után pár héttel, 

a COVID-19-járvány nonprofit szervezetekre és társadalmi vállalkozásokra gyakorolt rövid távú 

hatásainak és a további várakozásoknak a felmérésére kérdőíves kutatást3 kezdeményezett. 

A zárt és nyílt kérdéseket tartalmazó kérdőív kitöltésére a célcsoporton belül bármely 

szervezet vezetőjének lehetősége volt. A felhívást a SIMPACT saját csatornáin kívül a nonprofit 

szektoron belül ismertebb ernyőszervezetek, fejlesztők és donorok segítségével juttatta el az 

érintettekhez. A válaszok 2020. április 8–15. között érkeztek, és a kérdőívet 218 szervezet 

töltötte ki értékelhető módon. Annak ellenére, hogy a válaszadók kellően heterogén4 

csoportot alkottak, a mintavétel jellege miatt a kutatás nem tekinthető reprezentatívnak. 

Ezért a válaszok minden esetben azt mutatják, hogy a kérdőívet kitöltő szervezetek között 

milyen jellegű hatások azonosíthatóak. A minta jellemzőit az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

 

 

2 https://simpact.hu 
3 A kutatás, tudomásunk szerint, az első széles körű és részletes felmérés volt e témában, eredményeit tíz 
különböző fórumon is ismertettük: a célcsoport számára szervezett online webinárokon, illetve személyesen 
prezentáltuk – megoldási javaslatok bemutatásával együtt – az EMMI és Miniszterelnökség részére, államtitkári 
szinten.  
A HBFL Sokszínűség Hete keretében, a rövid távú kutatás eredményeit webináron összegeztük. Az eredményeket 
Bakó Csaba, a felmérést készítő SIMPACT Nonprofit Kft. közgazdásza ismerteti, majd a vállalatok 
szerepvállalásáról mint az egyik lehetséges kiútról Szalay Orsolyával, az Erste Bank Social Banking területének 
vezetőjével beszélgetett. 
4 A heterogenitást több szempont szerint is ellenőriztük: tevékenységi terület, célcsoport korosztályi bontása, 
munkatársi létszám, éves bevétel nagysága, földrajzi terület. 

https://www.youtube.com/watch?v=1NQeWdoe40g
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1. táblázat Az első, 2020.évi kutatás mintájának jellemzői. (N=218) 

Jellemzők Válaszadói megoszlások (szervezet/%) 

Alkalmazotti létszám 1-5 fő 124 szervezet (56,9%) 

6-10 fő 27 szervezet (12,4%) 

11-50 fő 23 szervezet (10,5%) 

51-100 fő 5 szervezet (2,3%) 

101 fő felett 3 szervezet (1,4%) 

nincs válasz 36 szervezet (16,5%) 

Tevékenység földrajzi 
megoszlása 

helyi vagy néhány 
települést érintő 

79 szervezet (36,2%) 

regionális (egy vagy több 
megyét lefedő) 

46 szervezet (21,1%) 

országos (vagy közel 
országos) 

70 szervezet (32,1%) 

nemzetközi (több 
országra is kiterjedő) 

16 szervezet (7,4%) 

nincs válasz 7 szervezet (3,2%) 

A szervezet éves 
bevételének nagysága 

500 eFt alatt 22 szervezet (10%) 

500 eFt – 10 MFt között 99 szervezet (45,4%) 

10-50 MFt között 58 szervezet (26,6%) 

50-250 MFt között 25 szervezet (11,5%) 

250 MFt felett 6 szervezet (2,8%) 

nincs válasz 8 szervezet (3,7%) 

A szervezet székhelye 
melyik régióban 
található 

Közép-Magyarország 
(Pest megye, Budapest) 

102 szervezet (46,8%) 

Észak-Magyarország 29 szervezet (13,3%) 

Észak -Alföld 15 szervezet (6,9%) 

Dél-Alföld 23 szervezet (10,5%) 

Közép-Dunántúl 16 szervezet (7,3%) 

Nyugat-Dunántúl 8 szervezet (3,7%) 

Dél-Dunántúl 17 szervezet (7,8%) 

Erdély 1 szervezet (0,5%) 

nincs válasz 7 szervezet (3,2%) 

Forrás: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit válságkutatás jelentés 2020. 

Bár a szervezettípusra nem kérdeztünk rá, de 150 szervezet megadta a nevét. Ebből 87 

egyesület, 56 alapítvány, 1 szociális szövetkezet, 1 nonprofit kft. és 5 egyéb vagy nem 

azonosítható jogi formában működött. 

Feltételezhető, hogy a kérdőívet nagyobb arányban azok töltötték ki, akikre hirtelen, 

jelentősebb hatást gyakorolt a járvány, és szerették volna kifejezni a döntéshozók számára a 

problémáik mértékét. Ez onnan is látható, hogy a kulturális területen működő szervezetek 

alkották a legnagyobb kitöltői csoportot. A reprezentatív mintához képesti torzítás arányát 

azonban nem tudtuk vizsgálni a kutatáson belül. 
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Rövid távú hatások és várakozások összefoglalása 

A 2020 tavaszán végzett kutatás eredményeiből jól látszott az a sokk, sőt talán pánikhangulat, 

amely a nonprofit szférában eluralkodott: a megkérdezett nonprofit szervezetek kétharmada 

számított mély, hosszan elhúzódó válságra, amely a társadalmi hatás jelentős csökkenéséhez 

vezet. Közel felük a meredeken romló forrásszerzési lehetőségeket ítélte meg legkritikusabb 

problémának a 2020-as év további részére vonatkozóan. 

A 2020. márciusi lezárások hatására a szervezetek háromnegyede kényszerült egyes 

programjainak, projektjeinek felfüggesztésére, sőt, egyharmaduk tevékenysége teljesen leállt 

tavasszal. Számos szervezet számára maga a célcsoport elérése is jelentősen megnehezült. 

Ezen felül szinte minden második szervezetnek az önkéntesek bevonása is problémát okozott. 

Finanszírozási hatás rövid távon 

Finanszírozás tekintetében fontos látni, hogy a szervezetek jelentős része eleve minimális 

pénzügyi tartalékkal rendelkezett a válságot megelőzően, ez különösen sérülékennyé tette 

őket. Az 1. ábráról leolvasható, hogy a válaszadó szervezetek 41 százaléka legfeljebb 1-2 

hónapra elegendő tartalékkal rendelkezett a vezetőik becslése szerint. Viszont az is látható, 

hogy a szervezetek harmada legalább fél évre elegendő tartalékot halmozott fel. 

1. ábra A válaszadó szervezetek szabadon felhasználható pénzügyi tartalékai a válság kezdetekor, 

2020. (N=218) 

 

Forrás: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit válságkutatás jelentés 2020. 
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A tartalékok hiánya különösen azért volt kritikus, mert a lezárások után pár héttel már a 

szervezetek minden forrástípus esetén jelentős csökkenést tapasztalhattak. A bevételi 

forrásokat és a bekövetkezett változásokat egyenként is részletesen megvizsgáltuk, és a 

legfontosabb változásokat az alábbi, 2. ábrán összesítettük. 

2. ábra A válaszadó szervezetek legfontosabb bevételi forrásai 2019-ben. (N=218) 

 

Forrás: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit válságkutatás jelentés 2020. 

A felmérés során megkérdeztük, hogy mik jelentik az adott szervezet két legfontosabb bevételi 

forrását. A 2. ábra bal oldalán lévő adatok a bevételi források relatív fontosságát ábrázolja. A 

halványkék sáv azon szervezetek megoszlását mutatja, akik az adott forrást az első helyre 

sorolták. Ugyanakkor összesítetten megjelenítettük az első és második helyen megjelölt, 

azonos forrásokat is, ezt a sötétkék sávok jelzik5. Ez utóbbi megközelítéssel a legfontosabb 

„bevételi lábaknak” tekinthetőek a támogatások/pályázatok, magánszemélyektől származó 

támogatások és a szolgáltatási bevételek.  

A 2. ábra jobb oldalán lévő adatok a bevételek rövid távú változását jelenítik meg. A százalékok 

azt mutatják, hogy „Az eredeti tervekhez képest milyen mértékű változást tapasztalt 2020 

márciusára vonatkozóan?” kérdésre az adott forrás tekintetében a kitöltők összesen mekkora 

 

5 Az első sötétkék sáv 63 százaléka azt jelenti, hogy a szervezetek összesen 63 százaléka jelölte meg a 
„támogatások, pályázatok” bevételi forrást első vagy második helyen. Így a halványkékek összege 100 százalék, 
a sötétkékeké pedig 200 százalék. (A nem válaszolók és az egészre kerekítés miatt az összegek némileg 
kevesebbek, de ennek nincs érdemi jelentősége.) 
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aránya jelölte meg az „akár a felére csökken” vagy a „(közel) nullára csökken” válaszokat6. A 

magánszemély támogatások esetén összesen 45, a szolgáltatási bevételek esetén pedig a 

válaszadók 76 százaléka jelölte meg a fenti két válaszlehetőség egyikét, azaz nagy mértékű 

visszaesést tapasztaltak meg. Érdemi csökkenést láthatunk a kisebb fontosságú „bevételi 

lábaknál” is. 

A finanszírozás változásának további dimenzióját a 3. ábra mutatja, amely a programok 

csúszásából következő finanszírozás-csökkenésre próbált becslést adni. 

3. ábra A programok kényszerű csúszása miatt jelentkező pénzügyi hatások, 2020. (N=218) 

 

Forrás: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit válságkutatás jelentés 2020. 

A válaszadó szervezetek 58 százaléka jelentős mértékű finanszírozási problémát jelzett előre 

a programjaik, tevékenységük kényszerű csúszása miatt. A kérdőív kitöltésekor természetesen 

a többségük még csak minimálisan volt kénytelen halasztani, de arra számítottak, hogy a 

lezárások tartósak lesznek, illetve a programjaik a járványhoz köthető egyéb okokból nem 

lesznek egy ideig megvalósíthatóak. 

 

6 A kitöltők a következő válaszlehetőségek közül jelölhették meg a leginkább relevánsat: „Némileg még nő is”, 
„Nem változik”, „Kicsit csökken”, „Akár a felére csökken”, „(Közel) nullára csökken”, valamint a „Nem tudja” és a 
nincs válasz is opció volt. A kérdőív teszt változatában még részletesebb, százalékokkal ellátott válaszlehetőségek 
szerepeltek, de a kérdőív tesztelése során úgy láttuk, hogy a százalékos megközelítés bonyolultabb, a válaszadók 
nem tudták 10-15 százalékos sávokba besorolni a csökkenést, inkább nagyságrendi becslést tudtak adni. Az 
egyszerűsített megközelítés ahhoz is hozzájárult, hogy végül több szervezet legyen hajlandó a kitöltésre. 
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A programok csúszása első ránézésre nem feltétlen tűnik negatív pénzügyi hatásúnak, hiszen 

a támogatók rendszerint nem álltak el a korábban már megígért támogatásoktól, azonban csak 

később, a program tényleges megvalósításakor fizettek. Ennek alapján egy vagy több hónapos 

csúszás a gyakorlatban azt jelentette, hogy a köztes időszakban a kollégáknak továbbra is bért 

kellett fizetni, de az erre az időszakra eredetileg tervezett fedezet nem állt rendelkezésre, 

hiány keletkezett, ezért máshonnan, gyakran a tartalékok terhére kellett ezt biztosítani7.  

A kellő pénzügyi tartalékkal nem rendelkező szervezetek emiatt munkaidő csökkentésre, 

létszámcsökkentésre, nem személyi jellegű költségeik visszafogására is kényszerültek. A 

válaszadó szervezetek 12 százaléka azt jelezte, hogy már a kitöltés időszakában problémát 

jelentett az, hogy az eredetileg tervezett bértömeget kifizessék, három hónappal későbbre 

vonatkozó várakozás tekintetében pedig 23 százalékuk nyilatkozott hasonlóan. 

Társadalmi hatás változása rövid távon 

A finanszírozás tekintetében történt változások és számos program, tevékenység halasztása 

miatt nem meglepő, hogy a társadalmi hatás8 jelentősen csökkent már rövid távon is. A 4. 

ábrán ennek a tényezőit ábrázoltuk részletesebben. 

A 4. ábra utolsó előtti sorában látható, hogy 2020 márciusában 21 és 36 (összesen 57) 

százaléka a válaszadó szervezeteknek nagy vagy nagyon nagy mértékben egyetértett azzal, 

hogy nem tudják fenntartani ugyanazt a társadalmi hatást. Bár a küldetés általában változatlan 

maradt, de a célcsoport igényei, a célcsoport elérhetősége a többségnél megváltozott. 

Kifejezett probléma volt, hogy a szervezetek 19 és 34 (összesen 53) százaléka rövid távon nem 

tudta a programokat online felületre átrakni. 

 

 

 

 

 

7 A programok csúszása a SIMPACT-re is hatott: a Badur Foundation által támogatott „Keltető” társadalmi 
vállalkozásfejlesztő programunk harmadik évada legalább fél évet csúszott, és végül online került megvalósításra, 
és a szakmai önkéntes programunk indítását is lemondta az egyik banki ügyfél a karantén bevezetése és a 
járványhelyzet miatt. 
8 A kitöltő szervezetek sokfélesége miatt a társadalmi hatást nem definiáltuk részletesen, hanem a vonatkozó 
kérdést a következő magyarázó mondattal láttuk el: „Gondoljon az elért, segített személyek (vagy szervezetek) 
számára és a nyújtott segítség mélységére, eredményességére.” Tehát ha a segítettek száma vagy egy-egy főre 
jutó segítség minősége romlott, akkor azt a szervezet társadalmi hatásának csökkenéseként értelmeztük.  
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4. ábra A koronavírus hatása a nonprofit szervezetek szakmai tevékenységére, 2020 (N=218) 

 

Forrás: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit válságkutatás jelentés 2020. 

A társadalmi hatás csökkenéséhez még hozzájárult9, hogy a vezetők és munkatársak 

leterheltsége is jelentősen nőtt, ráadásul a munkatársak számára komoly félelmet jelentett, 

hogy mit hoz a következő pár hónap. A hirtelen változások kezelése jelentős energiákat vontak 

el a szokásos tevékenységek végzéséből is. 

Az önkéntesség változása rövid távon 

Az előző alfejezetben lévő 4. ábra adatai szerint az önkéntesek bevonása jelentős problémává 

vált a vizsgált szervezetek legalább 15 és 39 (összesen 54) százalékánál. Mélyebb okokra a 

szöveges válaszok alapján következtethettünk: egyrészt az önkéntesek számára is 

egészségügyi kockázatot jelentett a személyes jelenlétet igénylő önkéntesség 

(általánosságban, de egyes hátrányos célcsoportok nagyobb járvány érintettsége miatt is). 

Másrészt maga az önkéntes is potenciális járványterjesztő lehetett (ami például az idősek 

 

9 A munkatársi csapatra gyakorolt hatást a kutatásban „Az Ön szervezetének csapatát az alábbi szempontokból 
milyen mértékben érintette a koronavírus okozta válság 2020 márciusában?” kérdés vizsgálta. A pdfben 
letölthető kutatási összefoglalóban a vonatkozó ábra megtalálható [SIMPACT, 2020:25]. 
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körében kiemelt veszélyt jelentett volna), harmadrészt pedig az önkéntesek toborzása és 

felkészítése is nehezebbé vált az online térbe való áttéréskor. 

5. ábra Az önkéntes munkaórák változásának megítélése, 2020 (N=218) 

 

Forrás: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit válságkutatás jelentés 2020. 

Az önkéntesek által tejesített munkaórákat vizsgáló 5. ábrán látható, hogy a kitöltők 29 

százaléka nyilatkozott úgy, hogy az önkénteseik szerepe 2020 márciusában közel nullára 

csökkent, míg 57 százalékuk szerint ez érdemben nem változott. A várakozások az mutatják, 

hogy a válaszadók 56 százaléka „nem tudja”, vagyis ez jelentős mértékű bizonytalanságot 

mutat, így a százalékos megoszlást csak korlátozottan érdemes figyelembe venni. A 

várakozások témája már átvezet minket a következő, egy évvel későbbi kutatáshoz. 
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vagy komoly nehézségekre számítottak. A 2021-es kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy 

az egymást követő „COVID-19-járvány hullámok” közepette tudtak-e a szervezetek 
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alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez. Voltak-e sikeresen reagáló szervezetek, ha 

igen, mi a sikerük titka? Mit tanultunk eddig a válságból? 

A nem reprezentatív jellegű kutatás során a nonprofit szervezeteknek szóló kérdőívekből (86 

kitöltő szervezet) levonható tanulságokat 15 szakértői interjúval egészítettük ki (nonprofit 

szakértők, nonprofit ernyőszervezetek, vállalatok, Miniszterelnökség, forrásosztó 

alapítványok stb. képviselőivel)10. A minta főbb jellemzőit 2. táblázat, valamint a Melléklet 1. 

táblázat tartalmazza. 

2. táblázat A második, 2021. évi kérdőíves kutatás főbb mintajellemzői (N=86) 

Jellemzők Válaszadói megoszlások (szervezet/%) 

Tevékenység földrajzi 
megoszlása 

helyi vagy néhány 
települést érintő 

31 szervezet (36%) 

regionális (egy vagy 
több megyét lefedő) 

14 szervezet (16%) 

országos (vagy közel 
országos) 

30 szervezet (35%) 

nemzetközi (több 
országra is kiterjedő) 

11 szervezet (13%) 

A szervezet éves 
bevételének nagysága 

500 eFt alatt 7 szervezet (8%) 

500 eFt – 10 MFt 
között 

36 szervezet (42%) 

10-50 MFt között 24 szervezet (28%) 

50-250 MFt között 13 szervezet (15%) 

250 MFt felett 6 szervezet (7%) 

Forrás: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit válságkutatás jelentés 2021. 

 

Hosszú távú hatások és várakozások összefoglalása 

A 2020-as kezdeti megtorpanás és sokk után, a várakozásokkal ellentétben, a 2021-es év sok 

nonprofit szervezet számára a vártnál könnyebbnek bizonyult, sőt voltak olyan szervezetek, 

ahol jelentős növekedést is tapasztaltak. Noha a 2021-es év néhány válaszadó szervezet 

 

10 Az eredmények ismertetésére a HBLF 2021-ben is felkért minket egy a Sokszínűség Hete keretében tartott 
előadásra. Az eredményeket rádióinterjúban, konferencia előadáson és a nonprofit.hu-n megjelent három 
cikkünkben is bemutattuk: Két év a COVID árnyékában – fő trendek a nonprofit szektorban 1.rész: 
https://www.nonprofit.hu/hirek/Ket-ev-a-Covid-arnyekaban-fo-trendek-a-nonprofit-szektorban; Pénzügyi 
várakozások és a valóság – nonprofit szervezetek finanszírozása a COVID árnyékában 2.rész: 
https://www.nonprofit.hu/hirek/Penzugyi-varakozasok-es-a-valosag--nonprofit-szervezetek-finanszirozasa-a-
COVID-arnyekaban-2resz; Túlélő kalauz nonprofitoknak jövőbeli nehézségek leküzdéséhez – a COVID válság 
néhány tanulsága 3.rész: https://www.nonprofit.hu/hirek/Tulelo-kalauz-nonprofitoknak-jovobeli-nehezsegek-

lekuzdesehez--a-COVID-valsag-nehany-tanulsaga-3resz. 

http://simpact.hu/wp-content/uploads/nonprofit-valsagkutatas_2021_SIMPACT-HBLF.pdf
https://www.nonprofit.hu/hirek/Ket-ev-a-Covid-arnyekaban-fo-trendek-a-nonprofit-szektorban
https://www.nonprofit.hu/hirek/Penzugyi-varakozasok-es-a-valosag--nonprofit-szervezetek-finanszirozasa-a-COVID-arnyekaban-2resz
https://www.nonprofit.hu/hirek/Penzugyi-varakozasok-es-a-valosag--nonprofit-szervezetek-finanszirozasa-a-COVID-arnyekaban-2resz
https://www.nonprofit.hu/hirek/Tulelo-kalauz-nonprofitoknak-jovobeli-nehezsegek-lekuzdesehez--a-COVID-valsag-nehany-tanulsaga-3resz
https://www.nonprofit.hu/hirek/Tulelo-kalauz-nonprofitoknak-jovobeli-nehezsegek-lekuzdesehez--a-COVID-valsag-nehany-tanulsaga-3resz
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számára várakozásokhoz képest jobban alakult, ugyanakkor a szektor számára összességében 

nehéz év volt. 

A COVID-időszakra visszatekintve a válaszadó nonprofit szervezetek „csak” kicsit több, mint 

negyede számolt be jelentős társadalmi hatás csökkenésről, míg másik negyede a társadalmi 

problémák növekedésére reagálva növelni tudta a társadalmi hatását az előző, COVID-mentes 

évhez képest. Összességében a finanszírozásban is alacsonyabb lett a visszaesés. A szervezetek 

többsége sokféle módon tudott alkalmazkodni a célcsoport megváltozott helyzetéhez: 

célcsoportjuk megváltozott igényeihez jobban igazodó új tevékenységek felvételével, 

stratégiai váltással, online eszközök vagy tevékenységek bevezetésével. 

Ahogy a rövid távú hatásoknál jeleztük, a szervezetek közel fele minimális pénzügyi 

tartalékokkal és jelentős félelmekkel indult neki a válságnak. Több mint a válaszadók felénél 

okozott három vagy ennél több havi hiányt a programok kényszerű csúszása, leállása. A fentiek 

alapján nem meglepő, hogy negyedük eleinte elbocsátásokkal és munkaidőcsökkentéssel 

reagált. 

Hosszabb időszakra vetítve – a kezdeti nehézségek után – „csak” a válaszadó szervezetek 

negyedének csökkentek jelentősen a bevételei, míg másik felük végül is nem élt meg 

bevételcsökkenést, sőt voltak olyanok is, akiknél bevétel növekedés történt. A várakozásokkal 

ellentétben elbocsátásokat és munkaidőcsökkentést sem kellett végrehajtani a szervezetek 

hatvan százalékánál, és a többi válaszadó szervezet többnyire ideiglenes 

munkaidőcsökkentéssel és átcsoportosítással oldotta meg likviditási gondjait. 

Finanszírozási hatás hosszabb távon 

Mint a 6. ábrán látható, a válaszadó szervezetek mindössze harmadának nem változtak a 

bevételei, közel 50 százalékuk csökkenésről számolt be, és csak 14 százalék tudta növelni 

bevételeit 2021-ben. 

A finanszírozási helyzet romlását mutatja továbbá az is, hogy a válaszadók 27 százaléka 

legalább egy munkatárs elbocsátására, illetve a szervezetek 39 százaléka kényszerült 

munkaidő- vagy fizetéscsökkentésre a válság következtében.  
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6. ábra A szervezet bevételének változása az elmúlt egy évben, 2021. (N=86) 

 

Forrás: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit válságkutatás jelentés 2021. 

 

A különböző bevételi források alakulását illetően további részletek is felvázolhatóak a 

kérdőíves felmérés és a szakértői interjúk alapján: 

• A vezetői előrejelzések 2020-ban a ténylegesen kialakult pénzügyi helyzethez képest jóval 

pesszimistábbnak mutatkoztak, és sajnos voltak olyan szervezetek is, akik később feladni 

kényszerültek tevékenységüket. „A szervezetek jóval pesszimistábbak voltak 

várakozásaikban, mint amire végül kifutottak 2020 végén. Ügyfélkörünkben egy 

szervezettel sem találkoztam, aki pénzügyi okból feladta volna a tevékenységét. 2021-ben 

viszont volt 2 ügyfelünk, akiknek résztevékenysége a COVID hatásai miatt szűnt meg.” 

(Szalay Orsolya, az Erste Bank Social Banking terület vezetője11). 

• Az állami források nem csökkentek, az állami pályázatokból és normatívából élő 

szervezetek nem kerültek rosszabb anyagi helyzetbe, a leszerződött összegeket az 

érintettek megkapták. A kifizetés csúszására akkor került sor, amikor maga a szervezet 

volt kénytelen halasztani az adott vállalás megvalósítását. „A civil szféra programjaira a 

 

11 A tanulmányban a kérdőívben megadott válaszokból és az interjúk során elhangzottakból idézünk. Amennyiben 
a személy vagy a szervezetnév megadásához az érintettek hozzájárultak, úgy azokat minden esetben megjelöltük. 
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Nemzeti Együttműködési Alapban és a Magyar Falu Programban elosztott juttatások 

jelentősen nőttek 2020-ban és 2021-ben 2019-hez képest. A pályázatok nagyrészt 

megvalósultak, rugalmasan kezeltük a vállalásokat időzítés és tartalom tekintetében is.” 

(dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Miniszterelnökség, Civil Kapcsolatok és Társadalmi 

Konzultáció Főosztálya). 

• Hasonlóan az állami normatívákhoz, a forrásosztó alapítványok támogatásai is jelentős 

stabilitást jelentettek a nonprofit szervezetek számára. „A Badur és sok más hasonló 

szervezet is kifejezetten növelte a támogatásokat, pótlólagos, vészhelyzeti forrásokkal 

segítettük a civil partnereinket.” (Weninger László, Badur Alapítvány, társadalmi 

vállalkozások szakértő). 

• A bevételi források közül a legjelentősebb csökkenést termékeik, szolgáltatásaik 

értékesítésében éltek meg a nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások. „A 

szervezetek szolgáltatási bevételei ellehetetlenültek. Nem tudnak pénzt kérni olyan 

szolgáltatásért, ami nem valósul meg, sorolhatnánk a példákat a Bánkitó Fesztiváltól a 

Bátor Táboron át a kulturális szolgáltatásig és a rekreációs, sport tevékenységekig.” 

(Gerencsér Balázs, NIOK, ügyvezető). 

• Azoknál, akik sikeresen mozgósították adományozóikat az online térben, a COVID-19-

járvány időszaka növekedést hozott a magánadományaik terén. „Egyre több szervezet 

fordult az online magánadomány-gyűjtés felé a 2020-as évben. És az erős érzelmi 

impulzusok hatására voltak is sikerek, de ahogy egyre többen használják fel ezt a témát, 

és telik az idő, ez is kontraproduktívvá válhat.” (Erős Barbara és Kökény Dalma, MagNet 

Bank, Társadalmi Hatás és Közösségi Kapcsolatok terültéért felelős 

vezetője/kommunikációs és projektvezető). 

• 2020 tavaszán egy-két hónapra leállt a vállalati CSR, majd főként COVID-fókusszal, több 

tárgyi adománnyal indult újra. 2021-ben a már meglévő programok, a már meglévő 

kapcsolatok folytatódtak. „A cégek 2020 tavaszán óvatosságból gyakran leállították a CSR 

aktivitást. Nyárra azonban felülkerekedett a segíteni akarás, így a programok 

újraindultak. De újakba ritkán kezdenek, és összességében inkább visszaesés van a céges 

adományozásban.” (Simon Katalin, PWC, Public Relations and Corporate Responsibility 

Manager). 
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Társadalmi hatás változása hosszabb távon 

A válaszadó szervezetek 61 százaléka úgy nyilatkozott 2021-ben, hogy társadalmi hatása – 

kicsit vagy a felénél jobban – csökkent és csak egynegyedük mondta azt, hogy – némileg vagy 

jelentősen – nőtt, míg 13 százalékuk szerint nem változott (7. ábra). 

6. ábra Az elért társadalmi hatás változása egy év alatt, 2012 (N=86) 

 

Forrás: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit válságkutatás jelentés 2021. 

A korábban bemutatott finanszírozási problémák mellett az alábbi tényezők is hozzájárultak a 

társadalmi hatás csökkenéséhez: 

• A találkozás alapú tevékenységeknél a társadalmi hatás – leginkább a lezárások kezdeti 

időszakában – sok szervezetnél minimálisra csökkent. „Az adományboltok esetében 

harmadára esett vissza a forgalom.” (Weninger László, Badur Alapítvány, társadalmi 

vállalkozások szakértő). „A céges csapatépítő szolgáltatásainkat le kellett állítanunk, ez 

azóta sem tudott elindulni, már egy éve áll.” (Cseh Balázs, Élelmiszerbank, alapító, 

elnökségi tag, elnök). 

• A COVID-19-járvány hullámok és a korlátozó intézkedések miatt a hosszabb távú terveket 

„ki kellett dobni”. A kiszámíthatatlanság és a „napról napra élés” jellemezte a szervezetek 

működését. 
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• A szervezetek vezetői és munkatársai kifáradtak. Sok szervezet elérkezett a határára 

annak, hogy mit tud megvalósítani online módon, személyes kapcsolat nélkül. 

A csökkenést a szervezetek leginkább az alábbi módokon tudták ellensúlyozni: 

• Kiaknázták az online felületekben, eszközökben rejlő potenciálokat. 

• A szervezetek egy része ideiglenesen tevékenységet váltott, és olyan feladatokat vállalt 

fel, amiket korábban nem, vagy csak kisebb hangsúllyal végzett. Erre példa, hogy a 

társadalmi szükséget látva egyes szervezetek adományok szétosztásába kezdtek (pl. 

számítástechnikai eszközök az online tanuláshoz, maszk, élelmiszer és fertőtlenítőszerek 

osztása). „Fogyatékosokat foglalkoztató szervezetünk átállt a maszkok varrására.” 

(Pordán Ákos, KézenFogva Alapítvány, ügyvezető). 

• Egyes szervezetek a célcsoportjukat is kiterjesztették. „Az iskolák is elvesztették a 

gyerekeket, és az önkormányzatokkal együtt a tanodákhoz fordultak, hogy segítsenek a 

gyerekek elérésében.” (Weninger László, Badur Alapítvány, társadalmi vállalkozások 

szakértő). 

• A válaszadók egy része azt jelezte, hogy a kényszerű leállást a szervezet fejlesztésére 

használták fel. Lehetőség adódott gondolkodásra, stratégiai tervezésre. Volt, aki a 

„válságban kell vállalkozni” elvet követve új szolgáltatást indítását készítette elő, új – 

főként online – terméket fejlesztett ki (például online jóga, ételkiszállítás), új 

módszertanokat dolgozott ki (például az önkéntesek online képzési lehetőségei). „Nagyon 

sok belső folyamatra volt minőségi időnk, így megújult a honlapunk, újrafogalmaztuk 

céljainkat, szervezeti és a kommunikációs stratégiánkat, és szolgáltatási csomagjainkat.” 

(Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság). Tehát az önképzés, tervezés, fejlődés 

jelentős szerepet kapott, amely majd a COVID-19-járvány utáni tevékenység társadalmi 

hasznának növekedésében mutatkozik meg elsősorban. 

Az önkéntesség változása hosszabb távon 

Önkéntesség tekintetében az alábbi változásokat azonosítottuk: 

• Azok a szervezetek, ahol csak önkéntesek dolgoztak, összességében reziliensen reagáltak, 

mert a bevételeik csökkenése miatt nem kényszerültek munkaidő csökkentésre vagy 

elbocsátásra. Ezek a jellemzően kisebb szervezetek voltak. 
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• A személyes jelenlétet igénylő önkéntesség sok szervezetnél megszűnt, főként bizonyos 

típusú önkéntességek esetén (például idősgondozás, kórházi önkéntesség). Az érintett 

szervezeteknek jelentős terhet jelentett az önkéntes munka kiesése. 

• Sokaknak nehéz volt az önkéntes bázis megtartása és a kapcsolattartás is.  

• Egyes szervezetek ezért áttértek az önkéntesek online felkészítésére (például Bagázs 

Egyesület). Ahol szükséges és lehetséges volt, az önkéntes munka is átterelődött online 

felületre (például krónikus beteg gyerekek tanításával foglalkozó szervezet online 

segítséget ajánlott az egészségügyi dolgozók gyerekeinek tanításában). „Sok szervezet 

kreatív volt az önkéntesi kapcsolattartásban, például kihívásokat, sportprogramot, 

tematikus online találkozókat indítottak nekik.” (Gerencsér Balázs, NIOK, ügyvezető). 

• A vállalati szakmai önkéntes programok szerepe, fontosság tovább nőtt, mert a 

szervezetek rezilienciájának erősítéséhez szükség van a vállalati oldalon lévő szaktudásra 

és önkéntes kapacitásra is. 

A NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMÁRA LEVONHATÓ TANULSÁGOK 

A következőkben 2021-es kutatásunk azon feltárt tényezői közül egyrészt azokat emeljük ki, 

amelyek segítették az adott szervezetet, hogy a járvány okozta nehézségekből nyertesen 

kerüljenek ki. Másrészt azokat, amelyek jelentős mértékben nehezítették a boldogulásukat. 

Úgy véljük, hogy ezekből az adatokból levonható tanulságok segíthetik a jövőbeli, hasonló 

nehézségek eredményesebb áthidalását. 

A 8. ábrán két tengely található: a külső körülmények és a belső adottságok pozitív és negatív 

végleteinek figyelembevételével négy alszegmenst különíthetünk el. A potenciális nyertesek 

(ezt a fiktív „MEGOLDJUK! Alapítvánnyal” szemléltettük12) mindkét dimenzió tekintetében 

kedvező feltételek közepette szembesültek a járvány hatásaival. A potenciális vesztesek 

helyzetét viszont mindkét dimenzió nehezítette („STRAPA Egyesület”). 

 

 

 

12 A két szervezet elnevezésével az volt a célunk, hogy egy-egy kulcsszóval ragadjuk meg a két szervezet jellemző 
vonásait összegző módon. A fiktív, de beszédes elnevezés a tanulmány további részében segíti a megállapítások 
követését és megértését. 
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7. ábra A belső és külső tényezők mentén képződő koordinátarendszer 

 

Forrás: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit válságkutatás jelentés 2021. 

 

Nyertesek és vesztesek: a külső tényezők szerepe 

A kutatás során négy fő külső tényezőt azonosítottunk. Eleve, jellemzően nehezebb helyzetbe 

kerültek azok, akiket a STRAPA Egyesület névvel illethetünk (9. ábra): 

• Meghatározott ágazati profilba sorolhatóak: kultúra, sport, szabadidő, közösség, 

turizmus, vendéglátás. 

• A tevékenység jellegénél fogva nehezen vagy nem helyezhető át online térbe. 

• A célcsoport igényei jelentősen megváltoztak. 

• Inkább alkalomszerű, magántámogatásokból tartják fenn magukat. 

A MEGOLDJUK! Alapítvány jellemzőit magukon viselő szervezetek viszont sokkal 

szerencsésebbek voltak. Természetesen voltak egyedi kivételek, de a tendenciát jól 

meghatározták a külső tényezők (9. ábra). 

• Meghatározott ágazati profilba sorolhatóak: oktatás, egészségügy, szociális szféra, 

szegények támogatása. 

• Online is végezhető tevékenység (főleg szolgáltatások). 
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• A célcsoport igényei jelentősen nem változtak. 

• Sokrétű támogatói háttér, több lábon állás: pályázatok, normatívák, forrásosztók, erős 

céges támogatók. 

8. ábra A COVID-hatást befolyásoló legfontosabb külső tényezők 

 

Forrás: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit válságkutatás jelentés 2021. 

 

Nyertesek és vesztesek: a belső tényezők fontossága 

A külső, rendszerint nem befolyásolható tényezőkön túl azonban az adott szervezetre 

egyedileg jellemző belső adottságok is meghatározták, hogy milyen irányú lesz a járvány 

hatása. 

Öt területet azonosítottunk szervezeten belül, melyek működésének milyensége meghatározó 

volt: IT orientált csapat, innovativitás, szervezet méret, kapcsolati háló, szövetségek önkéntes 

munkaigény.  

A 10. ábra bal oldalán találhatók azok a tényezők, melyek a járványhelyzet szervezeti szintű 

kezelésében jellemzően nehézségeket okoztak, úgy mint: IT eszközöket kevésbé alkalmazó, 

COVID-19-járvány előtt nem volt, online munka, inkább megszokott rutinok szerint működő, 

és kis helyi szervezet, kevés állandó támogatója van, nem tagja szövetségeknek, 

együttműködéseknek és végezetül pedig, főként személyes önkéntes munkára épül. 
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10. ábra A COVID-hatást befolyásoló legfontosabb belső tényezők 

 

Forrás: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. Nonprofit válságkutatás jelentés 2021. 

 

Néhány kiemelt tanulság a nyertesek és vesztesek elemzése alapján 

• Azok a szervezetek, amelyek hamar tudtak reagálni, stratégiát váltani, rugalmasan 

alkalmazkodni a napról napra változó körülményekhez, gyorsabban tudtak felállni a 

kezdeti sokk után. Ezt segíti, ha a szervezet eleve rugalmas, agilis és gyors a döntéshozás. 

• Megfigyelhettük, hogy azok a szervezetek, amelyek már a válság előtt is nyitottak voltak 

az online eszközök használatára, sokkal gyorsabban tudtak adaptálódni: online felületen 

tudták elérni a célcsoportot, az önkénteseket, adományt gyűjteni, kommunikálni. 

• A COVID válság sok új lehetőséget is teremtett: egyes területeken ugrásszerűen megnőtt 

a magánadományozók száma, megjelentek új vállalati felajánlások (pl. tablet, 

számítógép), új központi pályázati lehetőségek nyíltak meg. Azok a szervezetek, akik 

„láthatóak voltak”, aktívan kommunikáltak, kapcsolatokat építettek, sokszor élni tudtak 

az új lehetőségekkel. 

• Azok a nonprofit szervezetek, amelyeknek több forrásból származott a bevétele, 

jellemzően kevésbé érintette negatívan a válság, akár anyagi szempontból, akár mert pl. 

munkatársakat tudtak átcsoportosítani a vállalkozási tevékenységből az alapítványi 

tevékenységre. 
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• Sok nonprofit szervezet számolt be arról, hogy a sikeres „túlélést” nagyban segítette az, 

hogy volt egy stabil támogatói háló (adományozók, kuratórium, önkéntesek), vagy 

tartoztak egy megtartó hálózathoz, szakmai szövetséghez (networking, partnerségek), 

ahonnan tanácsokat és bátorítást kaphattak. 

• Azok a nonprofit szervezetek, amelyekre egyébként is jellemző volt az innovatív, 

kísérletező szellem, sokkal gyorsabban tudtak reagálni a célcsoport megváltozott 

igényeire, akár új tevékenységek elindításával (pl. adományosztás, maszkvarrás). 

• A kutatásunk alapján azt látjuk, hogy a nonprofit szervezeteknél a társadalmi cél végig 

fókuszban maradt, viszont voltak olyanok is, akik felismerték, hogy nagyobb társadalmi 

hatást érhetnek el, ha bekapcsolódnak az új problémák enyhítésébe, például a célcsoport 

kitágításával. 

Összességében a nehézségekre „békeidőkben” kell felkészülni: a szervezeti fejlődésre szánt 

idő (képzéseken részvétel, mások jó gyakorlatainak megismerése, szakmai, működési és 

finanszírozási stratégia fejlesztése, szervezetfejlesztési segítség igénybevétele) később 

bőségesen megtérülhet. 

IRODALOM 
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MELLÉKLET 

1.táblázat A 2021. évi kutatás interjúalanyai 

Szervezet Szervezet besorolása Interjúalany 

APPY forrásosztó alapítvány Dr. Schranc Tünde, Oprics Judit 

Badur Foundation forrásosztó alapítvány Weninger László 

Civil Iránytű Alapítvány nonprofit szervezet, nonprofit 
ernyőszervezet 

Cseh Balázs 

Effekteam nonprofit szervezet, nonprofit 
ernyőszervezet 

Dr. Molnár Klára 

ERSTE Bank Hungary vállalati támogató Szalay Orsolya 

KézenFogva Alapítvány nonprofit szervezet, nonprofit 
ernyőszervezet 

Pordán Ákos 

MagNet Bank vállalati támogató Erős Barbara, Kökény Dalma 

Miniszterelnökség nonprofit szervezetekért 
felelős állami támogató, 

szabályozó 

Dr. Kecskés Péter, Dr. Baranyi 
Ildikó 

NIOK nonprofit szervezet, nonprofit 
ernyőszervezet 

Gerencsér Balázs 

OSIFE forrásosztó alapítvány Nizák Péter 

Ökotárs nonprofit szervezet, nonprofit 
ernyőszervezet 

Móra Veronika 

PwC vállalati támogató Simon Katalin 

Unicredit Bank Hungary vállalati támogató Bolyán Róbert 

United Way Magyarország 
Alapítvány 

nonprofit szervezet, nonprofit 
ernyőszervezet 

Adrián Kincső 

Velux Foundations forrásosztó alapítvány Soren Mandrup Petersen 

 

 



 
2. évfolyam (2022) 
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AZ ÖNKÉNTESSÉG SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN –  

AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK HELYZETE, 

2020-2022 

VÁRFALVI MARIANNA1  

Absztrakt  

A hagyományos önkéntes tevékenységek az egészségügyben főleg a betegségből adódó életminőség 

deficit kompenzálásában, az alapvető emberi szükségletek és komfort igények elérhetővé tételében, a 
haldoklás és a halál feldolgozásában alakultak ki. Az önkéntes tevékenységek – az új népegészségügyi 

kihívásokkal kibővülve, mint a COVID-19 pandémia, vagy pedig az Ukrajnából hazánkba érkező háborús 
menekültek – hozzájárulnak az emberek, közösségek és a nemzet egészsége iránt vállalt társadalmi 

felelősségvállaláshoz. Az egészségügyben vállalt önkéntes feladatokat kétségtelenül sajátos 
körülmények, testi-lelki-mentális szükségletek és az egészségügyi szakemberekkel való együttműködés 
figyelembevételével lehet jól teljesíteni. Az egészségügyben a nonprofit szervezeti formák között az 

alapítványok nagyobb arányban szerepelnek, amelynek száma 2020-ban 1757 volt, az összes 

alapítványok 8,9 százaléka. Az egészségügyi társas civil szervezet ugyanakkor 671 volt, ami az összes 

társas civil-nonprofit szervezet 1,6 százalékát jelentette. Az egészségügyi civil-nonprofit szervezetek 

körében megvalósuló önkéntesség nagy kihívása, hogy az új szempontoknak, további 

többletterhelésnek és kapacitásigénynek meg tudjanak felelni. Ezekben a váratlan, ismeretlen, 

állandóan változó kihívásokban a régi tapasztalatok mellett új elemekre, módszerekre is szükség van a 

szervezés, a toborzás, a képzés-felkészítés, a motiválás-elismerés, a tevékenység-koordináció és 

értékelés területein. 

 
Kulcsszavak: egészségügy, egészségügyi civil-nonprofit szervezetek, COVID-19-járvány, háborús 
menekültek, kihívások, 
 

 

 

 

 

1 Várfalvi Marianna védőnő, szülésznő, egészségügyi- és közszolgálati menedzser, a Magyar Védőnők Szakmai 
Szövetsége elnöke  
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The role of volunteerism in health care – The state of healthcare nonprofit 

organisations, new challenges in 2020-2022 

MARIANNA VÁRFALVI 

Abstract  

Traditional volunteer activities in healthcare have mainly evolved to compensate for the deficit in the 

quality of life caused by illnesses, to provide basic human needs and comfort, and to help coping with 

dying and loss. Volunteer activities, extended by new public health challenges such as the COVID-19 

pandemic or the Ukrainian war refugees arriving in our country, enhance social responsibility for the 

health of the individual, the smaller community, and ultimately, the nation. Volunteer tasks in the health 

care sector can undoubtedly be performed successfully if specific circumstances such as physical-mental 

needs and collaboration with health professionals exist. Foundations constitute the majority of the 

nonprofit organisational forms (NPOs) in the health sector; in 2020, 1,757 foundations were involved in 

health care, that is 8.9 percent of all foundations. In addition, 671 health-related NGOs were involved, 

accounting for 1.6 percent of all NGOs. A major challenge for volunteering among health-related NPOs 

is to meet the new criteria and capacity needs and to cope with the additional workload. In these 

unpredictable and ever-changing challenges, in addition to the existing experiences, new elements and 

methods are required tot organize, recruit, train, motivate and recognize, and coordinate and evaluate 

activities.  

 
Keywords: health, health-related NGOs, COVID-19, war refugees, challenges,  

____________________________________________________________________________ 

BEVEZETÉS  

Magyarországon más európai országhoz hasonlóan a betegek ellátása, a szegények, árvák 

ellátása, támogatása a XIV. századig egyházi keretek között történt. Németországban a XIII. 

században Árpád-házi Szent Erzsébet saját vagyonából és önkéntes munkával ápolta a 

betegeket, 1225-1226-ban alapított kórházakat Wartburgban, Gotha-ban, majd 1228-ban 

Marburgban (Jaksche – Kuklay 2011:85). A XVIII. századtól elindultak a kórházépítések, és a 

betegsegélyezési egyesületek szerveződései. A XIX. századtól az állam is egyre nagyobb 

szerepet vállalt az egészségügyi ellátásban, de a II. világháború végéig mégis a 

magánjótékonyság és a segítő egyletek vállalták a meghatározó szerepet a betegek 

ellátásában. 1948-1989 között az államszocialista rendszerben civil szervezetek létrehozására 

nem volt lehetőség az egészségügyben (Bocz – Kmetty 2008:59). 

Az önkéntes segítés az emberiség történelmével egyidejű, de minden korban megvoltak és 

megvannak a társadalmi, vallási, etikai, közösségi szabályok, amelyek kifejezik a mások 



                                                                             2022.2(2):25-43. 

Az önkéntesség szerepe az egészségügyben –  

az egészségügyi civil-nonprofit szervezetek helyzete, 2020 – 2022 

 

27 

sorsáért való felelősségvállalást, meghatározták az emberek egymást segítő kapcsolatait, így 

a társadalmi szerepvállalásnak is részévé válnak. Magyarországon törvényi szinten 

szabályozott az önkéntes tevékenység2, amely az intézményesült feltételrendszer 

megteremtéséhez jelentős mértékben hozzájárult. 

Az önkéntesség, a másokon való segítség nyújtása tehát az emberi civilizáció alapértékeinek 

egyike, emberi magatartásunk alapvető része. Ez a segítség ellenszolgáltatás nélküli, önként 

vállalt, mondhatnánk úgy, hogy a szeretet átadásának, a kiszolgáltatott, bajban lévővel, 

beteggel, rászorulttal, haldoklóval való együttérzésnek kifejezése. A segített helyzetének 

megoldásában, vagy jobbá, elviselhetőbbé tételében nyilvánul meg, ami jó érzéssel tölti el a 

segítőt, és a segítettet egyaránt, hasznos a család, a közösség és a társadalom szempontjából 

is.  

Az önkéntesség vállalása az emberek társadalmi helyzetével, demográfiai jellemzőivel szoros 

összefüggésben van. Az önkéntes saját idejét, munkaerejét adományozza a tevékenységeken 

keresztül egy-egy embertársának, egy közösségnek, szervezetnek — rövidebb vagy hosszabb 

ideig — egy alkalommal, vagy rendszeresen. Az önként végzett tevékenység tehát 

értékteremtő, példaadó, közösségépítő. Ezt a tevékenységet lehet szervezett intézményes 

keretek között végezni, de közvetlen belső indíttatásból, egyéni kezdeményezésre és emberi 

kapcsolatok során is kialakulhat és végezhető önkéntes segítségnyújtás.  

Magyarországon az önkéntes tevékenységnek nem feltétele, hogy az civil szervezeti vagy 

intézményi keretek között történjen, ugyanakkor — különösen speciális tevékenységi 

köröknél, mint az egészségügy — hatékonyabb, ha szervezeti, koordinációs háttér 

támogatással történik. 

Az emberi lét élethelyzetei, az egészségi állapot, a gyermekvárás-szülés, a gyermekgondozás, 

a betegek, sebesültek ápolása, a véradás, az idősek, fogyatékkal élők, haldoklók támogatása, 

a halál feldolgozása az önkéntesmunka hagyományos és egyben legfontosabb területei is. 

Ehhez az önkénteseknek az átlagemberhez képest több ismeretre, tudásra és speciális 

készségek elsajátítására lehet, illetve van szükségük.  

A tanulmány célja a civil-nonprofit szervezeteknek és önkénteseik szerepvállalásának 

bemutatásán túl, hogy az egészségügyi ágazatban a jövőben fejleszthető ösztönzők és feladat-

 

2 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.) 
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összehangolás a szervezeti struktúrák hatékonyabb együttműködését is elősegítse, amelyben 

hangsúlyt kap a tevékenységterület sajátos megközelítése, szervezettség igénye, több anyagi 

és erkölcsi támogatása, egészségügyi és társadalmi elismerése.   

Tanulmányomban az önkéntes alapon szerveződött egészségügyi tevékenységcsoporthoz 

kapcsolódó civil-nonprofit szervezetek és önkénteseik helyzetét, tevékenység területeit, a 

COVID-19-járvány hatásait az egészségügyi civil-nonprofit szervezetekre, a háborús 

menekültek ellátásában való civil-nonprofit feladatvállalás jelen kihívásait kívánom 

bemutatni.  

AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2005 

– 2020 KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON 

Az egészségügyi civil-nonprofit szervezetek alacsony aránya, számuk csökkenése figyelhető 

meg az adatok elemzése során, amelyet az 1. táblázat foglal össze.   

1.táblázat: Az egészségügyi tevékenységcsoporthoz tartozó nonprofit szervezetek száma, évenkénti 
megoszlása a teljes nonprofit szervezetekkel összehasonlítva (2005-2020) 

 
 

Évek 

Alapítványok Társas nonprofit szervezetek   

Összes 
alapítvány  

 

Egészségügyi 
alapítvány  

 

Összes társas 
nonprofit 

szervezetek  
 

Egészségügyi társas 
nonprofit 

szervezetek 
 

2005 22255 (100%) 2049 (9,2%) 34439 (100%) 589 (1,7%) 

2006 22464 (100%) 2090 (9,3%) 35478 (100%) 649 (1,8%) 

2007 23732 (100%) 2230 (9,4%) 38675 (100%) 690 (1,8%) 

2008 24096 (100%) 2266 (9,4%) 40829 (100%) 742 (1,8%) 

2009 23667 (100%) 2196 (9,3%) 42478 (100%) 811 (1,9%) 

2010 23456 (100%) 2246 (9,6%) 41531 (100%) 823 (2,0%) 

2011 23236 (100%) 2229 (9,6%) 42325 (100%) 873 (2,1%) 

2012 22965 (100%) 2191 (9,5%) 42290 (100%) 879 (2,1%) 

2013 22500 (100%) 2155 (9,6%) 42042 (100%) 837 (2,0%) 

2014 21954 (100%) 2096 (9,5%) 41940 (100%) 828 (2,0%) 

2015 21044 (100%) 1960 (9,3%) 41108 (100%) 770 (1,9%) 

2016 20643 (100%) 1898 (9,2%) 40973 (100%) 750 (1,8%) 

2017 19927 (100%) 1830 (9,2%) 41224 (100%) 733 (1,8%) 

2018 20235 (100%) 1838 (9,1%) 41256 (100%) 710 (1,7%) 

2019 19874 (100%) 1782 (9,0%) 41016 (100%) 691 (1,7%) 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2020. 
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Számszerűen az összes alapítvány száma 2008-ban volt a legmagasabb, ez 24096 volt, és 

ugyanebben az évben volt az egészségügyi alapítványok száma is a legmagasabb, 2266 

szervezettel. Ezt követően 4022 szervezettel csökkent az összes alapítvány száma 2008 és 

2019 között. Ezzel párhuzamosan 2008-tól csökkent az egészségügyi alapítványok száma is, 

2019-ben 267-tel kevesebb, vagyis 1782 ilyen alapítvány működött.  

Az összes társas nonprofit szervezet száma 2009-ben volt a legtöbb (42478 szervezet), míg az 

egészségügyi tevékenységet ellátó társas nonprofit szervezetek száma 2012-ben érte el a 

„csúcsot” (879 szervezet). Ehhez képest 2019-re 188 szervezettel csökkent az egészségügyi 

társas nonprofit szervezetek száma. 

Az összes egészségügyi civil-nonprofit szervezeten belül az alapítványok magasabb számának 

és arányának oka, hogy az egészségügyben az alapítványok elsősorban forrásszerző céllal 

alakultak és nagy többségük az egészségügyi intézmények, szolgáltatások bevételeit bővítik 

annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátás jobb minőségben, magasabb eszköz-, illetve 

szakmai háttérrel működhessen az egészségügyi ellátórendszer társadalombiztosítási 

finanszírozásának kiegészítésére.  

A társas civil szervezeteknek részben szerepük van a humánerőforrás helyzet problémáinak 

csökkentésében, részben pedig a szakmai fejlesztésekben, a tudományos tevékenységekben 

és egyéb ágazathoz kapcsolódó minőségfejlesztési célok megvalósításában, új 

kezdeményezésekben, mozgalmakban és érdekképviseletben.  

Az összes civil-nonprofit szervezet száma 2020-ban 60673 volt, ebből alapítványi formában 19 

689 (32,5 százalék), társas civil szervezeti formában 40984 (67,5 százalék) működött. Az 

egészségügyi civil-nonprofit szervezetek száma 3559 volt, ami az összes civil nonprofit 

szervezet 5,8 százalékát jelentette. Egészségügyi alapítványi formában 2423 szervezet 

működött, ami az összes alapítvány 12,3 százaléka, míg az összes civil-nonprofit szervezet 3,9 

százalékát tették ki. Egészségügyi társas civil szervezetek száma 1136 volt 2020-ban, ami az 

összes társas civil-nonprofit szervezet 2,7 százalékát, és az összes civil-nonprofit szervezet 1,8 

százalékát tette ki (2. táblázat). 

A részletesebb tevékenységi osztályozás szerint, 2020-ban a 3559 egészségügyi civil-nonprofit 

szervezet közül 1 704 szervezet (48 százalék) az egyéb egészségügyi ellátás, 1131 szervezet (32 

százalék) a bentlakásos, nem kórházi ellátás, míg 453 szervezet (13 százalék) a fekvőbeteg 

ellátás területén és végül pedig 271 szervezet (7 százalék) a mentál egészségüggyel, 

kríziskezeléssel foglalkozott. 
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2.táblázat: A nonprofit szektor főbb adatai szervezettípus és a Nonprofit Szervezetek 
Nemzetközi Osztályozási Rendszere (ICNPO) tevékenységi főcsoportok és csoportok szerint, 

2020 

Kód Megnevezés 

A nonprofit 
szervezetek 

száma 
Alapítványok 

A nonprofit 
szervezetek 

száma 
Társas 

nonprofit 
szervezetek 

A nonprofit 
szervezetek 

száma összesen 

1 Alapítványok 19 689 – 19 689 

2 Társas nonprofit szervezetek – 40 984 40 984 

 Összesen 19 689 40 984 60 673 

3100 Fekvőbeteg ellátás 422 31 453 

3200 Bentlakásos, nem kórházi ellátás 666 465 1 131 

3300 Mentál egészségügy, kríziskezelés 154 117 271 

3400 Egyéb egészségügyi ellátás 1 181 523 1 704 

3 Egészségügy 2 423 1 136 3 559 

  Összesen 19 689 40 984 60 673 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2022. https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0069.html 

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK ÖNKÉNTESEINEK LÉTSZÁM ÉS 

TELJESÍTMÉNY ADATAI 2020-BAN 

Magyarországon 2020-ban a 60673 civil-nonprofit szervezetnél 311357 fő önkéntes szerepel 

a statisztikában. Az egészségügyi ágazathoz kapcsolódó 3559 civil-nonprofit szervezetnél 

pedig 16423 fő önkéntesről számoltak be a szervezetek (ami a teljes önkéntes létszám 5,2 

százalékát tette ki), és ez 1 212 főállású foglalkoztatásnak felel meg a számított foglalkoztatási 

adatok szerint (3.táblázat). 

Az önkéntes munka becsült időtartama a teljes civil-nonprofit szektorban 42,6 millió óra, ez az 

egészségügyi szervezeteknél 2,5 millió óra volt. Az önkéntesség becsült bérmegtakarítása a 

teljes civil-nonprofit szektorban 237 millió eurót tett ki, míg az egészségügyi civil-nonprofit 

szervezetek 13,6 millió euró bérmegtakarításról számoltak be. 

Részletesebben nézve, a fekvőbeteg-ellátásban az önkéntesek száma 1424 fő volt 2020-ban, 

az összes egészségügyi civil-nonprofit szervezet (16423) 8,6 százaléka. Ez az önkéntes szám az 

egészségügyi tevékenységcsoportok közül a legalacsonyabb arány, továbbá e téren volt a 

legalacsonyabb a becsült önkéntesórák időtartama és a becsült bérmegtakarítás is. Mindez 

egyrészt jelzi, hogy a fekvőbeteg-ellátás speciális igényeket támaszt az önkéntesekkel 
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szemben, másrészt azt is, hogy a COVID-19-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzeti 

intézkedések itt hatottak leginkább az önkéntes munkavállalásának lehetőségeire. 

3.táblázat A nonprofit szektor főbb adatai szervezettípus az (ICNPO) tevékenységi főcsoportok és 
csoportok, valamint az önkéntességre vonatkozó adatok szerint, 2020 

Kód Megnevezés 

A 
nonprofit 
szerveze-

tek 
száma 

összesen 

Önkéntesség  
Az 

önkéntesek 
száma (fő) 

Önkéntesség  
Számított 

önkéntesként 
foglalkoz-
tatottak 

száma (fő) 

Önkéntesség 
Az önkéntes 

munka 
becsült 

időtartama, 
(millió óra) 

Önkéntesség 
becsült 

bérmegtakarítása 
(millió euró)  

1 Alapítványok 19 689 83 354 4 844 10,1 56,0 

2 

Társas 
nonprofit 

szervezetek 
40 984 

228 003 15 642 32,5 181,0 

  Összesen 60 673 311 357 20 486 42,6 237,0 

3100 
Fekvőbeteg 

ellátás 453 1 424 53 0,1 0,6 

3200 

Bentlakásos, 
nem kórházi 

ellátás 1 131 5 249 347 0,7 3,9 

3300 

Mentál 
egészségügy, 
kríziskezelés 271 3 025 363 0,8 4,2 

3400 

Egyéb 
egészségügyi 

ellátás 1 704 6 725 449 0,9 5,2 

3 Egészségügy 3 559 16 423 1 212 2,5 13,6 

  Összesen 60 673 311 357 20 486 42,6 237,0 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2022. https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0069.html 

 

A bentlakásos, nem kórházi ellátásban tevékenységet folytató önkéntesek száma 5249 fő volt, 

ami a második legtöbb önkéntes számot adja az egészségügyi tevékenységcsoportok közül, 

31,9 százalékkal. Meglepő ez a magas arány a fekvőbeteg ellátás számaihoz képest, hiszen a 

zárt közösségekben a járványügyi szabályok fokozottabb előírást jelentettek az önkéntesek 

számára.  

A mentál-egészségügy, kríziskezelés ellátásban 3025 önkéntes teljesített szolgálatot, ami 18,4 

százalékát adja a teljes egészségügyi civil-nonprofit szervezeteknél önkéntesként 

nyilvántartottaknak.   

Az egyéb egészségügyi ellátás területén vállalt a legtöbb ember (6725 fő) önkéntes munkát, 

ami 40,9 százalékát adja az összes egészségügyi civil-nonprofit önkéntesek számának. Ez jól 

mutatja a tevékenységterület heterogenitását és a járvány alatti önkéntes 

https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0069.html
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munkalehetőségeket is. Meg kell jegyezni, hogy nyilván ezzel függ össze, hogy a legmagasabb 

becsült munkaórák és a legnagyobb bérmegtakarítás ezen egészségügyi 

tevékenységcsoportban jelentkezett. 

EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ ÉS ÖNKÉNTESEKET FOGADÓ 

SZERVEZETEK A KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES SZERVEZETI REGISZTER SZERINT, 2022 

A Miniszterelnökség honlapján a Fiatalokért Felelős Főosztály kezelésében található 

Közérdekű Önkéntes Regiszter egy olyan adatbázist is működtet, amelyben lekérdezhetők az 

önkéntesek fogadására regisztrált szervezetek meghatározott adatai. A lekérdezés 

településenként, tevékenységi kör és jelleg alapján teszi lehetővé a keresést. Ennek 

segítségével készült a 2. táblázat, amely országosan és Budapest viszonylatában mutatja be az 

önkénteseket fogadó szervezetek számát, a szervezetek típusa szerint (4. táblázat). 

4.táblázat: Egészségügyi önkéntes tevékenység fogadására regisztrált szervezetek országosan és 

Budapesten 2022-ben 

Fogadó szervezet típusa Egészségügyi 
tevékenységet 

végző, 
önkénteseket 

fogadó szervezetek 
száma/országosan 

Egészségügyi tevékenységet 
végző, önkénteseket fogadó 
szervezetek száma/Budapest 

és aránya az adott sorban 

Közhasznú jogállású szervezet 472 150 32% 

Közhasznú jogállással nem rendelkező civil 
szervezet 

428 94 22% 

Költségvetési 
szerv és 

önkormányzatok 

Költségvetési szerv 101 70 69% 

Helyi önkormányzat, 
azok társulása 

39 2 5% 

Nemzetiségi 
önkormányzat 

5 0 0% 

Egyház, belső egyházi jogi személy 37 15 40% 

Egészségügyi szolgáltató 111 33 30% 

Intézmények szociális, 
gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi 
szolgáltató intézmény 

29 15 52% 

köznevelési intézmény 18 2 11% 

felsőoktatási 
intézmény 

4 1 2% 

Összesen 1220 373 30% 

Forrás: https://kot.gov.hu/kot/kozerdeku_onkentesseg/index.html 

https://kot.gov.hu/kot/kozerdeku_onkentesseg/index.html
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A regiszterbe bejelentkezett egészségügyi tevékenységet folytató önkénteseket fogadó 

szervezetek hat főcsoportba sorolhatók. Az összes, országosan egészségügyi tevékenységet 

végző, önkénteseket fogadó szervezet 39 százaléka volt közhasznú jogállással rendelkező, míg 

35 százaléka ilyen jogállással nem rendelkező szervezet. A költségvetési szerv és 

önkormányzatok aránya az egészségügyi tevékenységet végző, önkénteseket fogadó 

szervezetek között 12 százalék, az egyház, egyházi belső jogi személyeké 3 százalék, az 

egészségügyi szolgáltatóké 9 százalék, a különféle intézményeké pedig 4 százalékot tett ki. 

Budapesti viszonylatban a 150 közhasznú jogállású szervezet, illetve 98 közhasznú 

minősítéssel nem rendelkező civil szervezet képviseli az egészségügyi tevékenységet.  

Költségvetési szerv 71, egészségügyi szolgáltató közül 33 fogad önkéntest. A legkisebb számot 

az országosan 4, Budapesten 1 felsőoktatási intézmény képviseli, de találunk 5 nemzetiségi 

kisebbségi önkormányzatot is, ami Budapesten nincs.  

AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS AZ ÖNKÉNTESSÉG 

TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI, PÉLDÁI 

Egészségügyi civil-nonprofit szervezetek a fekvőbeteg-ellátásban – a hospice ellátás példája 

alapján 

A fekvőbeteg-ellátásban is az önkéntes munka koordinációjának fő elemei a toborzás, a 

képzés, a megtartás és a koordinálás, irányítás. Fontos, hogy egy meghatározott személy 

legyen, aki az önkéntesekkel foglalkozik, irányítja őket. Továbbá, szerepe legyen az intézmény 

döntéseinek meghozatalában, része legyen a szervezet életének. Meg kell pontosan határozni, 

hogy melyek a szervezeti és önkéntes célok, mit várunk pontosan az önkéntesektől. Erről 

leírást kell készíteni. Fontos, hogy a fizetett munkaerő értse és elfogadja az önkéntesek 

szerepét és tevékenységét, annak jelentőségét. Az önkéntesek feladatait úgy kell 

meghatározni, hogy saját kompetenciájuk, érdeklődésük alapján ők válasszanak. Érdemes a 

feladatok csoportját érdekes felvetések keretében bemutatni, hogy kedvet csináljanak hozzá 

az önkéntes számára.  
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A fekvőbeteg-ellátásban résztvevő önkéntesség egyik példájának tartom a hospice ellátást. 

Ezért először egy amerikai konferencia beszámoló alapján3 mutatom be ezen ellátási terület 

és az önkéntesség jellemzőit, majd rátérek a magyarországi helyzetre is, két tanulmány 

eredményeinek ismertetése alapján. Az amerikai példa szerint a hospice önkéntesek 80 

százaléka nő, átlagos életkorú, 55 éves kor feletti, több mint 30 százalék 63 év feletti volt. Az 

önkéntesek fele rész- vagy teljes munkaidőben dolgozott, 2002-ben a Buffalo Hospice 

Központban.  

A beszámoló szerint a hospice önkéntes tevékenység – mint minden más önkéntes 

tevékenység – szervezésének központi kérdése, hogy hol találják meg a megfelelő, és az adott 

feladatra motivált személyeket. Gyakorlatukban bevált a vallásos kiadványok és csoportok 

informálása a hospice önkéntesség lehetőségeiről, de a főiskolákat, egyetemeket is 

felkeresték a fiatalok megnyerésére. Különösen azokat a képzőhelyeket célozták meg, ahol 

egészségügyi-szociális képzés folyt. Ugyancsak eredményesen találtak önkénteseket a 

nyugdíjas szervezeteknél, és azokat a személyeket tudták a leginkább vonzani, akik 

egészségügyi, szociális, spirituális gondozási, ellátási tapasztalatokkal rendelkeztek. Szintén 

eredményes toborzást valósítottak meg azok körében, akik már kapcsolatban voltak hospice 

szolgáltatással, például korábbi ápolók, barátok körében, akiknél sokat számított a lojalitás, a 

büszkeség, és az, hogy viszonozhatja, amit korábban kapott.  

A hospice önkéntesek képzését egy rendszeres, több alkalomból álló, felépített tematika 

alapján végezték a buffaloi Hospice Központban. A képzések alkalmat adtak az önkéntesek 

jobb megismerésére, motivációik részletesebb feltárására. A hospice ellátást bemutató 

szervezet fontos célja volt, hogy az önkéntes megértésre és megelégedettségre találjon. 

Kiemelték a holisztikus, interdiszciplináris megközelítés jelentőségét, a csapatmunka 

módszereit a haldoklók és családtagjaik ellátásában. 

Az önkéntes megtartásának alapvető jelentősége van, hiszen mind az őt foglalkoztató 

szervezetnek, mind az ellátottaknak nehézséget okoz az önkéntesek gyakori cseréje, pótlása. 

Fontos tehát, hogy önkéntes munkájuk megbecsült legyen. Az elismerésüknek számos 

lehetőségét mutatta be az előadás: önkéntesek ünnepe ebéddel egybe kötve, bevonásuk a 

 

3 A New York Állam Buffalo Hospice Központjában működő ellátás tapasztalatait így foglalta össze Dipizio (2002) 
egy zágrábi konferencián (Conference on key issues in palliative care and its solutions in family medicine) 
Zagraeb, 2002.03.21 
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döntéshozatalba, rendszeres tájékoztatás az egészségügyi és palliatív ellátásokban 

bekövetkezett változásokról. Hasznos, ha az önkéntes tevékenységgel töltött időt pontosan 

nyilvántartják és visszajelzik az önkéntesnek. Megtartásuk fontos része még és nem utolsó 

sorban az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos programokra és eszközökre, szolgáltatásokra 

forrást biztosítani.  

A budapesti hospice ellátók önkéntes-menedzselési gyakorlatáról készült tanulmány (Wild 

2016) képet ad a hazai hospice ellátás szervezeti kereteiről és problémairól, valamint az 

önkéntes munka feltételrendszeréről, fejlesztési lehetőségeiről. A szervezetekkel készült saját 

kérdőíves interjú keretében dolgozta fel Wild (2016) a hospice ellátás szervezetenként eltérő 

gyakorlatát, az önkéntesek feladatkörét, az önkéntesség szervezeti és rendszerszintű 

támogatását. Az önkéntesek saját környezetükben is eredményesen be tudják tölteni azt a 

szerepet, hogy feloldják, átformálják a haldoklással, halállal kapcsolatos korábbi szemléletet. 

Ugyanakkor ahhoz, hogy társadalmi szintű párbeszédre és új megközelítésre nyíljon lehetőség, 

további fejlesztésre van szükség Wild (2016) megállapításai szerint. A szerző kiemelte a 

szervezeti háttér fejlesztését, az önkéntes tevékenység koordinálását és menedzselését, 

amely a meglévő ellátást még hatékonyabbá tehetné.  

Hasonlóan az amerikai tapasztalatokhoz a Wild (2016) ugyancsak hangsúlyozta, hogy az 

önkéntesek motivációinak megismerése szintén eredményesebbé teszi a rendszert, mert 

személyes kompetenciáikra tud építeni, ezzel erősödik a tartósan önkéntes tevékenységben 

maradók elhivatottsága, és a szemléletváltozás következményeként növelhető az önkéntes 

tevékenységet vállalók száma is. Véleménye szerint a javasolt fejlesztések és a 

szemléletváltozás hozzájárulhatnak a közösségi, társadalmi mentálhigiéné pozitív 

formálásához, átalakulásához.  

A kutatási eredmények összegzésében a szervezetek pénzügyi hátterének és 

feltételrendszerének különbözőségét írta le a szerző. Úgy látta, hogy ez kiszolgáltatottsághoz 

vezet, és ez a helyzet jelentős energiákat von el az ellátási és fejlesztési feladatok rovására. 

Wild (2016) megállapította, hogy a hocpice ellátásban dolgozó egészségügyi civil-nonprofit 

szervezetek horizontális kapcsolatrendszere alacsony, a vertikálisak dominálnak inkább.  

Mucsi (2016) tanulmányában felhívta a figyelmet az Európa Tanács 2003. évi 24. számú 

ajánlására, amelyben a palliatív szakellátás személyzeti követelményeinek felsorolásában a 
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kiképzett önkéntesek is megjelennek. A hazai jogi szabályozás4 rendelkezik a 

multidiszciplináris hospice team összetételéről, amelynek tagjai között az önkéntesek is 

szerepelnek. A szabályozás hospice tanfolyami végzettséget ír elő team tag, így az önkéntesek 

számára is. Mucsi (2016) hangsúlyozta az önkéntesek számára a hospice filozófia 

elsajátításának fontosságát, a képzéseken való részvételt és a hospice team tagjaival való 

szoros együttműködést. A szerző Hotchkiss et al. (2014) alapján úgy látta, hogy az önkéntesek 

hatékony alkalmazása bővíti a beteg és a hozzátartozók számára biztosítható szolgáltatások 

körét, továbbá az adott szolgáltatással való elégedettséget, mind az ellátottak, mind a 

hozzátartozóik körében. Kiemelte, hogy az önkéntes tevékenység hatékonyságának fokozását 

segíti a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület Önkéntes Projektje, amely egy önkéntes közvetítő 

szolgáltatás működtetésével járul hozzá mind az önkéntesek, mind pedig a hospice 

szolgáltatók számára a legoptimálisabb megoldás megtalálásához (Farkas 2016). 

Egészségügyi civil-nonprofit szervezetek a bentlakásos, nem kórházi ellátásban – Boldog Gizella 

Otthon példája 

A demográfiai tendenciák, az idősek száma, különösen számbeli aránya az aktív korosztály 

számbeli csökkenésével együtt komoly feladatok elé állítja a társadalmat. Az idősellátás és a 

demenciában szenvedőkről való intézményi gondoskodás egyre nagyobb társadalmi igény, de 

az érintett családok és maguk az ellátásra szoruló emberek is szükségét érzik ennek a fajta 

segítségnyújtásnak. Az önkéntesség és az önkéntes munka fontos területe az ilyen 

ellátásokban való közreműködés, mivel az idős és demens emberek számára a személyes 

foglalkozás, gondoskodás alapvetően meghatározó szerepet tölt be. Ezt nem csak a 

családtagok, de a településen élő segítő személyes kapcsolata összekötő hidat alkotnak az 

ellátási formák jellegétől függően.   

A biatorbágyi Boldog Gizella Otthont egy 2001-ben létrehozott alapítvány működteti. Az 

intézmény egyike a kiemelkedő szakmaiságú és keresztény szellemiségű, az időseket, krónikus 

betegeket és demens embereket ellátó szervezeteknek. Küldetésük, stratégiájuk alapelve, 

hogy a személyes intim szféra megőrzése mellett annyi és olyan segítséget kapjanak az 

ellátottak, amit az állapotuk szükségessé tesz. Alapszemléletük része az emberi méltóság 

 

4 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 2. sz. melléklet; 1/2012. (V.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 
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megőrzése akkor is, ha az életkor előrehaladtával, a krónikus betegségek okozta 

állapotromlással a mindennapi élet és önellátás elnehezül.  

A tartós és átmeneti bentlakásos ellátás mellett több nappali szolgáltatást is nyújtanak, 

amelyek hozzájárulnak a település érintett lakosságának testi-lelki, szellemi és szociális 

jólétéhez a városi önkormányzattal, a családsegítő központtal, a környező településekkel is 

együttműködve. A szociális alapellátási formák között működik idősek klubja, demens nappali 

intézet és támogató szolgálat. Az idős klub –– a szociális elmagányosodás és a mentális 

segítségre szorulás megelőzésére – az önkéntes munka egyik változatos területe. Olyan 

közösségi térben végzik a segítő tevékenységet, ahol az ellátást igénybe vevők meglévő 

kompetenciáira épít.  

Az otthonban szakosított ellátások között nyújtanak átmeneti-, tartós bentlakásos- és a súlyos 

demenciában szenvedőknek tartós bentlakásos elhelyezést. Forrásbevételeiket a normatív 

állami hozzájárulásokon kívül a térítési díjak, adományok és pályázati források alkotják. 

A folyamatos szakmai-módszertani fejlesztés minta referencia intézménye az ellátó 

rendszernek. Akkreditált képzéseket nyújtanak, és a Szociális Klaszter két modellkísérlete 

zajlott az intézményben. (Zene és egyéb művészetterápiás, és demens ellátási módszereik 

nemzetközi érdeklődést és magas szintű hazai elismerést is kiváltottak, kapcsolatrendszerük 

folyamatosan bővül).  

A módszertani fejlesztési programok között kiemelkedő a Boldog Gizella Alapítvány – Memória 

Café5 szolgáltatása. Tapasztalatuk szerint megemelkedett a demenciával élők ellátása iránti 

igény, amit a hozzájuk fordulók is megerősítettek. Mivel úgy látták, hogy alacsony e betegség 

társadalmi ismertsége, elfogadottsága, ezért hozták létre a Memória Cafét. Ez a fórum 

lehetőséget teremt, hogy megosszák tapasztalataikat, információt cseréljenek, kapcsolatokat 

építhessenek elfogadó, támogató légkörben a demenciával élők, családtagjaik, gondozóik, 

valamint azok az érdeklődők számára, akik előrelátásból szeretnének felkészülni az időskor 

esetlegesen bekövetkező nehézségeire. Az alapítvány dolgozói önkéntesként, idős, demens 

ápolásban szerzett szakmai tapasztalataikat felhasználva vesznek részt a rendezvényen, amely 

így válik támogató közösségi eseménnyé. 

 

5 https://szocialisportal.hu/boldog-gizella-alapitvany-memoria-cafe/ Letöltve: 2022.05.18. 

https://szocialisportal.hu/boldog-gizella-alapitvany-memoria-cafe/
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Egészségügyi civil-nonprofit szervezetek a mentál egészségügy, kríziskezelés területén – az 

Ébredések Alapítvány példája alapján 

Az Ébredések Alapítvány6 1991-ben alakult, majd 1995 óta innovációs misszióval működő 

bölcsőszervezet, amely számos innovatív programot és civil szervezetet bocsájtott útjára az 

elmúlt két évtizedben. Mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban kiemelkedő szakmaisággal 

és módszertani innovációs eredményekkel végzik tevékenységüket. A szervezet általános 

missziója a pszichiátriai ellátás és a mentálhigiéne közösségi- és felépülés alapú 

paradigmaváltásának elősegítése Magyarországon.  

Alapszemléletük, hogy azoknak, aki hozzájuk fordulnak mindig a személyes szükségletekre 

alapozva, magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, azért, hogy klienseik és hozzátartozóik 

teljes életet élhessenek és maguk tartsák kézben az életüket. Ezt a folyamatot nevezik 

felépülésnek. A felépülés-út során a szakemberek kísérők, de az érintettek határozzák meg az 

útvonalat. A kísérők közt felépült felhasználók, más néven tapasztalati szakértők és 

hozzátartozók is jelen vannak, akiket kísérő szakértőknek neveznek. A folyamat alapja tehát 

az önsegítés.  

Az Ébredések Alapítványnál indult el hazánkban először, önsegítő alapon a Hanghallók 

Csoportja, amely a pszichotikus problémákkal élők számára a felépülés új dimenzióját nyitja 

meg. A szervezet felvállalta a pszichiátriai problémával élők érdekvédelmének ügyét, és 

megalapította az első országos beteg-érdekvédő szervezetet, a Pszichiátriai Érdekvédelmi 

Fórumot. Több civil szervezet, többek közt a Szigony Alapítvány, a Gyöngysor Alapítvány, a 

KESZ megalakulásánál is segítettek.  

Az alapítvány vezető munkatársainak nemzetközi tréningjét és tanulmányútjait követően 

1995-től honosították meg a közösségi pszichiátriát és addiktológiát Magyarországon. Ez a 

program képezi alapját a magyarországi közösségi pszichiátriai szolgáltatásoknak, 

irányelveknek, köztük a Szociális Törvényben leírt közösségi ellátásnak.  

A közösségi pszichiátriai gondozás elsősorban a krónikus pszichiátriai zavarokkal élő 

személyeket célozza meg, akik folyamatos gondozást igényelnek. Működése különbözik a 

szakrendeléstől: a közösségi pszichiátriai gondozó szorosan együttműködik a háziorvossal és 

más szolgáltatókkal, munkatársai mobilisak és a terápiás és rehabilitációs igények szerint 

 

6 www.ebredesek.hu Letöltve: 2022.05.18. 

http://www.ebredesek.hu/
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kapcsolatba lépnek más segítőkkel (például a nappali klub, a drog-ambulancia, a családsegítő, 

a kórház munkatársaival) akikkel a teammunka elvei szerint együtt dolgoznak. A közösségi 

pszichiátriai gondozás céljai közé tartozik a tartós intézeti tartózkodás megelőzése (közösségi 

integráció fenntartása). Ezért az érintett gondozásában, illetve rehabilitációjában az 

intézményes lehetőségekkel szemben a természetes segítők aktív közreműködését és az 

egyéni megoldásokat preferálja. 

Számos önkéntes pszichológus és szociális munkás is becsatlakozott az alapítvány 

tevékenységébe, amelyet 2009-től a Semmelweis Egyetem akkreditált képzőhellyé 

nyilvánított a közösségi pszichiátriai szakorvosképzés terén.  

A mentális zavarral élő emberek felépülésének folyamatát segítő pszichoszociális 

beavatkozások közül kiemelkedő fontosságú a munkarehabilitáció, ezen belül is a nyílt 

munkaerőpiaci foglalkoztatás, amely jelentősen csökkenti a mentális zavarral élő emberek 

stigmatizációját és elősegíti a társadalmi reintegrációt. Az Ébredések Alapítvány már a 

kilencvenes évektől megkezdte a támogatott foglalkoztatás és a felépülés-alapú közösségi 

ellátás módszerének alkalmazását a mentális zavarral élő emberek segítésében. Az 

alapítványnál a komplex rehabilitáció részeként jelenik meg klienseink munkához segítése, a 

hátrányok leküzdéséhez és a pszichiátriai rehabilitáció hatékonyságának fokozásához. 

Egészségügyi civil-nonprofit szervezetek az egyéb egészségügyi ellátások területén – a Magyar 

Védők Egyesülete példája alapján 

Az 1915-óta működő védőnői szolgálat országos lefedettséggel, minden gyermeket váró és 

gyermeket nevelő család számára, valamint az iskolákban és a kórházakban is nagy szerepet 

töltött be az egészség védelme, a betegségek megelőzése, az egészséges életmód érdekében.  

A rendszerváltást követően a jogszabályi környezet lehetőséget biztosított a társadalmi- és 

civil szervezetek létrejöttére. Az egészségügyi ágazatban is számos civil és szakmai szervezet 

alakult meg a korábbi tudományos társaságok és más hagyományos szerveződések mellett. Az 

ágazatban akkoriban kiemelkedőnek számított, hogy szakdolgozók is létrehoztak szakmai civil 

szervezeteket, alapítványokat. Ezek a szakmai, civil szerveződések az egyes szakterületek 

tevékenységének elősegítésére, a szakmai és tudományos fejlődés előmozdítására, az 

egészségügyi rendszer átalakulása érdekében létrejövő közéleti tevékenységben való aktív 

részvételre alakultak és vállaltak önként feladatot. Ezzel új korszak nyílt a védőnői hivatás 

történetében is. 
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A védőnői ellátáshoz több civil szerveződés kapcsolódik. Az első, a Magyar Védőnők 

Egyesülete (MAVE)7 1991-ben alakult, a rendszerváltást követő egészségügyi átalakulási 

időszakban. Életre hívását az akkori szakpolitikai szemlélet provokálta, amely összefüggött a 

háziorvosi rendszer átalakításával és amely felvetette a védőnői ellátás szükségességének, 

további működtetésének kérdését. A MAVE megalakulását ez a helyzet tehát erősen 

motiválta, szinte kikényszerítette. A háziorvosi és védőnői feladatok strukturális szétválása, a 

háziorvosi praxisok privatizációja, a védőnői ellátás formális és funkcionális leválása a 

praxisokról 1991-re egy olyan koncepciót eredményezett, amely a védőnői szolgálatot meg is 

szüntette volna.  

A hivatásért felelősséget érzők körében rövid idő alatt kialakult az az egyértelmű, elszánt 

akarat, hogy a védőnői szolgálat megmentésére, és a védőnői jövő lehetőségeinek, irányainak 

és fejlődésének meghatározására egy a védőnői hivatás érdekeit védő egyesületi keretek 

között működő szervezetet hozzon létre. A megalakulás másik fontos célja volt a védőnői 

ellátás minőségfejlesztése, hogy a családok gondozása a mindenkor élethelyzetük, testi-lelki 

és szociális egészségi állapotuknak megfelelően történjen.  

Az első feladat a szervezet építése, a tagtoborzást volt, továbbá ismertté kellett tenni az új 

szervezetet, egyéni és szakmai érdekeltségeket kellett kialakítani az új belépőknek és a már 

felvett tagoknak.  

Az egyesület „szervezetfejlesztése” három dimenzióban indult el. Az egyik alapelv és rendszer 

elem a területi elv volt, vagyis a védőnők földrajzi elhelyezkedésük, munkahelyük szerint 

tudjanak csatlakozni a hozzájuk legközelebb álló szakosztályhoz. A szakosztályi keretek közé 

ékelődtek a második szerveződési dimenzió mentén többek között a sajátos helyzetükből 

adódó főiskolai szakosztályok. A főiskolai szakosztályok egy intézményileg meghatározott és 

évről évre változó tagsággal működtek. A harmadik szerveződési szempont a szakmai 

érdeklődés orientációja és figyelembevétele volt. Szakmai műhelyek szerveződését 

ösztönözte az egyesület annak érdekében, hogy a védőnői ellátás módszertana fejlődjön, 

megújuljon.   

A kezdetektől fontos volt, hogy a védőnői szakma állami vezetőivel, szakfelügyeletével 

folyamatos, rendszeres együttműködés, párbeszéd alakuljon ki. Az egyesület szerepet vállalt 

 

7 Várfalvi Marianna elnök előadása alapján a MAVE alapításának 30. évfordulója és a Védőnők Napja alkalmából 
2011. június 15.  
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és kapott több, azóta is meghatározó jogszabály szakmai koncepciójának kialakításában, mint 

a magzati élet védelméről szóló törvény, az egészségügyi törvény és a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény.  

Az egyesület törvényes szervezeti működésének megvalósítása érdekében állandó jogi 

képviselőt bízott meg. A rövid idő alatt folyamatosan bővülő, összetett szerkezetű, országos 

szervezet gazdálkodásának kialakítása, a pénzügyi, számviteli törvények követelményeinek 

való megfelelése, a bevételek, támogatások és a kiadások dokumentálása rendkívüli 

felelősséget rótt mind az elnökségre, mind a szakosztályokra.        

Az egyesület társalapítóként létrehozta a „Védőnőkért, Új szülők- és Újszülöttekért 

Alapítványt”, majd pár évvel később a „Felsőfokon az Egészségért Alapítványt”. A szakmai 

fejlődés és fejlesztés, a módszertani ismertek átadásának szándékával került megalapításra a 

„Védőnő” folyóirat is.  

Kétségtelen tény, hogy az első 10 évben igen kitartó, következetes és elszánt munkát követelt 

meg a tagságtól, az országos elnökségtől és az elnöktől az egyesület ismertté és elismertté 

tétele érdekében. Az egyesület tevékenységét teljességében – a terjedelmi határok miatt – 

szinte lehetetlen összegezni, de az semmit nem von le abból az értékből, amelyet az első 

három választási ciklusban teremtett és még 20 év után is folytat, a mai napig.  

Olyan erős, működőképes, nagy tekintélyű szervezetet hoztak létre, amely beteljesítette és 

beteljesíti azokat a célokat, amelyeket az alapításkor kitűztek. Tagjai és vezetői példaképei, 

elismert szereplői az egészségügynek. Következetes, kitartó és szakmailag kiváló 

minőségfejlesztést valósítottak és valósítanak meg, amely a védőnői hivatás jövőbeli záloga is 

egyben.  Büszke vagyok arra, amit az egyesület első három ciklusában 1991-1998-ig a 

szervezet elnökeként az egyesület minden tagjával és támogatójával tettünk a Magyar 

Védőnők Egyesülete létrehozása, működése, valamint a védőnői hivatás értékeinek ápolása 

és fejlesztése érdekében.  

ÚJ KIHVÁSOK, 2020-2022 

A civil önkéntesek a világjárványban jelentős személyes áldozatot hoztak. Az önkéntes 

szolgálatban nemcsak a közvetlen és civil szervezetekhez kapcsolódó önkéntesek úgynevezett 

laikus állampolgárok vettek részt, hanem az egészségügy és a szociális szféra szakemberei is 

napi munkájuk mellett önkéntes feladatokat is vállaltak, amelyekért nem kaptak, sokszor nem 



2022.2(2):25-43. 

 

VÁRFALVI MARIANNA 

 

42 

is kértek pénzbeli ellenszolgáltatást. Ma már elmondható, hogy a segítő szakterületek és az 

önkéntes szektor is megfáradt a több hullámban érkező és most már évek óta tartó 

küzdelemben, félelemben, a saját komfort igények, a családi, baráti és közösségi kapcsolatok 

tartós visszaszorításában, a betegségekkel és halálozásokkal kapcsolatos stressz 

feldolgozatlanságában. Mentálhigiénés szakemberek is alátámasztják ennek a pandémiának 

ma még sokszor láthatatlan további szálait, de a láthatók kezelésére és megoldására is keresik 

a nagy tömegeket érintő és leghatásosabb megoldásokat.  

Ebben a helyzetben villámcsapásként jött a szomszédos Ukrajnából naponta áramló főleg 

kisgyermekes családok fogadása, ellátása, magyarországi ideiglenes vagy hosszabb távú 

tartózkodásuk, annak feltételeinek megteremtése. Az egészségügyi civil, a karitatív 

szervezetek és az állami hatóságok, intézmények és az önkéntesek itt is derekasan részt 

vállaltak a szervezésben, a toborzásban és az ellátóhelyek kialakításában, az emberekkel való 

együttműködés és kommunikáció írott, verbális és digitális formáinak kialakításában. A 

menekültekkel való kommunikációs helyzetben hatalmas nehézséget jelentett az idegen 

nyelv. Tolmácsok sokasága önként jelentkezve teljesített szolgálatot a határokon, a 

befogadóhelyeken, az ellátások különböző formáiban.  

A háborús menekültek ellátásában a pandémiához hasonlóan most is a civil önkéntesek 

mellett jelentős többletfeladatokat látnak el például a védőnők, akik már az első napokban 

gondoskodtak az Országos Kórházi Főigazgatóság Kollegiális Védőnői Mentorrendszerén 

keresztül a legfontosabb anya-gyermek ellátással kapcsolatos dokumentumok több nyelvre 

való lefordítására és minden védőnőhöz, minden karitatív és családokkal foglalkozó civil 

szervezethez való eljuttatásában, megkönnyítve a nyelvi nehézségekből adódó időráfordítást. 

A menekültek megnyugtatásában, feszültségük csökkentésében sok digitális, 

metakommunikációs, gyakorlati megoldásokat alkalmaznak. Információkkal látják el a további 

egészségügyi ellátást igénylőket. Szakmailag irányítják, támogatják a közvetlen, 

alkalomszerűen érkező civil önkénteseket mind a határállomásokon kialakított gyermek és 

baba-mama fogadóhelyeken, mind a központi budapesti és nagyvárosokban kialakított 

állomásokon.  

Az önkéntes munka támogatottságára, elismerésére soha nem volt még nagyobb szükség, 

mint ebben a helyzetben, amikor kimerülőben vannak a személyes idő és energiatartalékok. 

Megfigyelhetők ugyanakkor közösségi médiacsoportokban olyan egymást erősítő, lelkesítő 
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kommentek, amelyek az önkéntes munka lelki és általános emberi értékeit, közösségformáló 

erejét bizonyítják.  
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Absztrakt  

A COVID-19-járvány elleni védekezés világszerte jelentősen túlterhelte az egészségügyi rendszereket. 
Magyarországon az egészségügyi kormányzat – az önkéntesség és a kötelező kirendelés kombinációjával 
– példa nélküli, kétszintű megoldást alkalmazott az orvos- és egészségtudományi hallgatók járvány elleni 

küzdelemben való bevonására. Tanulmányunk fő célja a hazai orvos- és egészségtudományi hallgatók 

kötelező részvételének, a kirendeléseknek a vizsgálata (aktivitás, felkészítés, biztonság, tevékenységi 
területek), valamint az azzal kapcsolatos tapasztalatoknak az összegzése. Emellett leírjuk a kirendelési 

folyamat látens tényezőit és hatását a képzési folyamatra. Online kérdőíves felmérésünk válaszadói 
(N=408), valamint interjúalanyaink (N=13) olyan általános orvos, fogorvos és gyógyszerész, valamint 

egészségtudományi szakos hallgatók közül kerültek ki, aki legalább egy kirendelésen részt vettek. A 

kirendelés tapasztalatait a hallgatók évfolyama, valamint a kirendelés tevékenységi területe egyaránt 

differenciálta. A hallgatók visszajelzéseiben egyrészről szervezési problémák, információs aszimmetria, 

másrészről a tapasztalatszerzés, szakmai fejlődés rajzolódtak ki, mint a kirendelések jellemzői. 
Elemzésünk alapján a kirendelés, mint rendszer tanulóképes volt, de folyamatot végigkísérte a 

többszintű információs deficit. Az orvos- és egészségtudományi hallgatók értékes erőforrást jelentenek 
a járvány elleni védekezésben, ugyanakkor a kirendelés alatti tapasztalataik rávilágítanak a szakmai 

felkészítés és a pszichés támogatás súlyponti szerepére, valamint az önkéntes gyakorlatszerzés 

ösztönzésére. 

 

Kulcsszavak: COVID-19-járvány, orvostanhallgatók, egészségtudományi hallgatók, kórházi önkéntesek, 
kirendelés, online oktatás, szakmai gyakorlat, pozitív és negatív tapasztalatok, 
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2Lukács J. Ágnes (PhD) szociológus, tanársegéd, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 
Társadalomtudományi Tanszék 
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„Thrown in at the deep end" – The participation of medical and health science 

students in the fight against the COVID-19 pandemic 

Anna Mária Bartal –. Ágnes J. Lukács 

Abstract  

The response to the COVID-19 pandemic has severely overwhelmed the healthcare systems all around 

the world. In Hungary, the public health department has adopted an unprecedented two-tiered 

approach to engage medical and health science students in the fight against the pandemic through a 

combination of volunteering and mandatory secondment. The main objective of our study is to examine 

the mandatory participation of Hungarian medical and health science students and their secondments 

(activity, preparation, safety, and areas of activity) and to analyse and summarise their experiences. We 

also describe the latent factors of the secondment process and its impact on the training process. Our 

online survey respondents (N=408) and interviewees (N=13) were selected from those general 

practitioner, dentist, pharmacist, and health science students who had participated in at least one 

secondment. The following two factors shaped the students’ secondment experiences: how far 
advanced were the students in their studies and what was the operation they became involved in. The 

students' feedback indicated organisational problems and information asymmetry as the negative and 

gaining experience and professional development as the positive outcome of the secondments. Our 

analysis indicates that the secondment, as a system, was possible to improve, but the process was 

accompanied by a multi-level information deficit. Medical and health science students are a valuable 

resource in the fight against the pandemic, even though their experiences during the secondment 

highlight the crucial role of professional preparation and psychological support, as well as the need to 

encourage volunteering.  

 
Keywords: COVID-19 pandemic, medical students, health students, hospital volunteers, secondment, 
online education and training, internship, positive and negative experiences, 

____________________________________________________________________________ 

BEVEZETÉS  

Még nem mondhatjuk ki teljes bizonyossággal, hogy a COVID-19-járvány a múlté, de az már 

látható, hogy az elmúlt két év számos tanulsággal szolgált mind egyéni, mind társadalmi és 

gazdasági szinten. Mindezek a tanulságok legszembetűnőbben az egészségügyi 

ellátórendszerek működésében váltak kézzelfoghatóvá. Mint ismert, a COVID-19-járvány 

elleni védekezés világszerte jelentősen túlterhelte az egészségügyi rendszereket. 

Országonként különböző megoldások születtek a járvány okozta betegellátási feszültségek 

oldására, és csaknem minden egészségügyi rendszer élt azzal a megoldással is, hogy 

önkéntesen jelentkező orvostanhallgatókat vontak be ápolási feladatok ellátására (Miller et 

al. 2020; Riva et al. 2020). 
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Magyarországon az egészségügyi kormányzat – az önkéntesség és a kötelező kirendelés 

kombinációjával – példa nélküli, kétszintű megoldást alkalmazott az orvos- és 

egészségtudományi hallgatók COVID-19-járvány elleni küzdelemben való részvételére. A 

kötelező kirendelések 2020. november 19-én kezdődtek meg és egészen 2022. április 24-ig 

tartottak két súlyponti, vészhelyzeti időszakkal. 

Tanulmányunk fő célja a hazai orvos- és egészségtudományi hallgatók kötelező részvételének, 

a kirendeléseknek a vizsgálata, valamint az azzal kapcsolatos tapasztalatoknak az összegzése. 

Módszertani elemzésünk egy kvantitatív és egy kvalitatív részből áll. A kérdőíves felmérésben, 

amelyet 2021. április 11. és május 6. között vettünk fel, a COVID-19-járvány három hulláma 

alatt zajló kötelező kirendelést, valamint az önkéntességet kutattuk, különböző szempontok 

alapján (Bartal et al. 2021). A strukturált interjús vizsgálatok – amelyek a kirendelési időszak 

megszűnésével egyidejűleg (2022. április 13. – május 3. között) készültek – célja az volt, hogy 

egyfajta utólagos hatásvizsgálatban tárjuk fel a kirendelési folyamat „anatómiáját”, látens 

tényezőit, továbbá hatását a képzési folyamatra, valamint azonosítsuk azokat az általános és 

személyes tapasztalatokat, amelyek befolyásolták a kirendelés megítélését és értékelését, 

végezetül pedig javaslatok megfogalmazásában is. 

A tanulmány első részében áttekintést adunk azokról a nemzetközi szakirodalmi 

eredményekről, amelyek az orvos egyetemisták COVID-19-járvány elleni védekezésben való 

részvételének „rendszerszintű” kérdéseit és eredményeit tárgyalják. Ezt követően bemutatjuk 

a hazai orvos- és egészségtudományi szakos hallgatók kirendelésének és önkéntességének 

főbb szakaszait és azok jellemzőit. A célok és a módszerek ismertetése után a két vizsgálati 

időszakban készült kvantitatív – kérdőíves, majd a kvalitatív – strukturált interjús vizsgálatok 

tematikusan feldolgozott eredményeit ismertjük.  

AZ ORVOSEGYETEMISTÁK COVID-19-JÁRVÁNY ALATTI ÖNKÉNTESSÉGE ÁLTAL 

FELVETETT KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK ÁTTEKINTÉSE A NEMZETKÖZI 

SZAKIRODALOM ALAPJÁN 

Ahogy a bevezetőben is említettük, a kormányzatok különböző stratégiákat alkalmaztak arra 

nézve, hogy a járvány okozta betegellátási feszültségeket oldani tudják. Így például az Egyesült 

Királyság, Olaszország vagy például a New York-i Egyetem lehetővé tette az utolsó éves 

orvostanhallgatók számára, hogy korábban diplomázzanak, és mielőbb munkába álljanak 
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(Harvey 2020; DeWitt 2020). Gyakori megoldás volt, hogy nyugdíjas orvosokat, ápolókat hívtak 

vissza, illetve egészségügyi dolgozókat irányítottak át a COVID-osztályokra, vagy önkéntesen 

jelentkező orvostanhallgatókat vontak be ápolási feladatok ellátására. Jellemző volt, hogy 

maguk a hallgatók is szervezeteket3 hoztak létre a COVID-19-járvány elleni védekezéssel járó 

feladatok megszervezésére és az önkéntesek koordinálására (Miller et al. 2020; Soled et al. 

2020). 

Mivel korábbi tanulmányunkban (Bartal et al. 2021) már részletesebben bemutattuk azokat a 

szerteágazó, nemzetközi kutatási eredményeket – főként a motivációs eredményekre 

koncentrálva –, amelyek az orvosegyetemisták önkéntességét vizsgálták, ezért ebben a 

fejezetben a „rendszerszintűen” felvetett kérdéseket és problémákat tárgyaló elemzésekre 

térünk ki.  

Az esettanulmányok egy része főként azt tárgyalta, hogy milyen kockázatokat jelenthet 

(kompetencia problémák, megfertőződés, a fertőzés továbbadása a saját családban, a szűkös 

védőeszköz állomány „elhasználása”, illetve a klinikai munka valószínűsíthető stressz-hatása) 

az orvostanhallgatók járvány alatti önkéntessége (Miller et al. 2020; Riva et al. 2020). A kérdés 

felvetése nem volt újkeletű, mert a 2006-os H5N1 járvány idején az albertai, és a 2009-es H1N1 

járvány alatt pedig a michigani egyetem orvostanhallgatóit időlegesen már alkalmazták 

önkéntesként kórházi ápolási feladatokra (lásd. Herman et al. 2007; Rosychuk et al. 2008; 

Waigt et al. 2011). Érdemes felidézni azt a Herman et al. (2007:1782) által leírt vitát, ami az 

orvostanhallgatók bevonását illetően bontakozott ki a kanadai egészségügyi kormányzatban. 

Az érvek egyik csoportja amellett szólt, hogy az orvostanhallgatókat ösztönözni kell önkéntes 

munkára járvány idején, mert ez értékes szakmai tapasztalatokat nyújthat. Az ezzel ellenétes 

véleményen lévők azt hozták fel, hogy az orvosok következő generációjának önkéntesként 

történő élvonalba helyezése fizikailag és mentálisan is fokozottan veszélyeztetheti őket. Végül 

Health Canada az orvostanhallgatók erős önkéntes elköteleződése ellenére is úgy döntött, 

hogy visszarendelik őket a kórházi önkéntes szolgálatból. Ennek kapcsán a szerzők (Herman et 

al. 2007:1783) arra figyelmeztettek, hogy az orvostanhallgatók járvány idején történő 

önkéntességével kapcsolatos elvárásoknak világosnak és egyértelműnek kell lenniük, és a 

 

3 Például a Harvard Medical School orvostanhallgatói megalapították a „COVID-19 Student Response Team” nevű 
csoportot, amely támogatta a kórházak, klinikák egészségügyi személyzetét a mindennapi életben, illetve 
aktivista, felvilágosító munkát végeztek a helyi közösségekben. 

https://covidstudentresponse.org/
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kormányzatoknak figyelembe kell venniük betegség virulenciáját és jellemzőit, valamint a 

szükséges önkéntesek számát, mielőtt a megfelelő intézkedésről döntenének.  

A másik része a tanulmányoknak azt vitatta meg, hogy a pandémia első hullámában miként és 

milyen formában – önkéntesség és/vagy részmunkaidős foglalkoztatás – valósítható meg 

optimálisan és differenciáltan az orvostanhallgatók bevonása az egyes, nemzeti egészségügyi 

rendszerekbe (Drexler et al. 2020; Glikman 2020). Ezek a felvetések is implikálták az önkéntes 

hallgatók elköteleződésének és motivációinak vizsgálatát (lásd. Astorp et al. 2020; Drexler et 

al. 2020; Lazarus et al. 2021) is. Michino et al. (2021) eredményei szerint a válaszadó 

potenciális önkéntesek valamivel több, mint a fele (57 százaléka) úgy gondolta, hogy hivatalos 

munkaszerződéssel kell rendelkezniük önkéntességük idején, és a klinikai környezetben 

végzett munkájukért pénzügyi díjazásban kellene részesülniük. Astorp et al. (2020) pedig azt 

találták, hogy a „fizetés” növekvő prioritást kapott a klinikai tapasztalatokkal már rendelkező, 

dán orvostanhallgató önkéntesek körében a pandémia megfékezésében való részvételükkor. 

Általánosságban elmondható, hogy az angolszász országokban alapvetően a hallgatói 

önkéntességre alapoztak a járvány elleni küzdelemben, hiszen ezekben az országokban az 

önkéntesség szerves része a társadalmi státusznak is. Ezzel szemben Németországban például 

az utolsó évfolyam hallgatói már teljes munkaidős alkalmazottként dolgozhattak a klinikákon, 

ezért önkéntesként csak az I.-V. évfolyamos hallgatókra számíthatott az egészségügyi 

kormányzat. Mihatsch et al. (2021:4) adatai szerint az 1407 megkérdezett I.-V. éves német 

orvostanhallgatók 88,9 százaléka utasította el a kötelező toborzást. 

Végezetül a tanulmányok harmadik része azokat a friss tapasztalatokat elemezte, hogy mit 

jelentett az orvostanhallgatóknak – különösen az elmaradt klinikai gyakorlatok szempontjából 

– az online képzésre való átállás. Long et al. (2020) pennsylvániai4 vizsgálati eredményei 

alapján arra jutottak, hogy a COVID-19-járvány számos problémát felszínre hozott az 

orvosképzésben, különösen a gyakorlati oktatás tekintetében, amelyekre érdemes 

lehetőségként tekinteni, az oktatás újjászervezése terén. Azt találták, hogy a válság 

egyedülálló lehetőséget teremtett a diákok számára, hogy elmélyítsék és kibővítsék 

tanulmányaikat, szakmai fejlődésüket az egészségügyi rendszerek tudománya (HSS) és a 

 

4 A Penn State College of Medicine (PSCOM) oktatási és hallgatói vezetőinek együttműködését vizsgálták a Penn 
State Health rendszer vezetőivel a járvány első hulláma idején. A vizsgálatban 400 orvos- és egészségtudományi 
szakos hallgató vett részt, akik hat hétig teljesítettek önkéntes szolgálatot. 
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klinikai készségek terén, valamint fejlesszék interperszonális kommunikációjukat, a 

gyakorlatban hasznosítható tudásukat és szakmaiságukat. Fontos kiemelni Buckland (2020) 

elemzése alapján, hogy az orvostanhallgatók járvány alatti önkéntessége erőteljesen 

hozzájárult a szakmaközi – orvosok és ápolók közötti – kapcsolatok és megbecsülés 

erősítéséhez. 

Ugyanakkor Long et al. (2020) felmérése arra is rámutatott, hogy a hallgatók kifejezetten 

szorgalmazták a COVID-19-járvánnyal kapcsolatos tárgyak felvételét. Hasonló eredményre 

jutott Domaradzki (2022) lengyel orvostanhallgatók vizsgálata során, megállapítva azt, hogy 

az orvosképzésbe olyan rendszerszintű megközelítést kellene alkalmazni, amely jobban 

felkészítené a diákokat a jövőbeli válságokra.  

A további vizsgálatok azt is feltárták, hogy a megváltozott oktatási helyzet milyen mentális és 

fizikai problémákkal járt együtt, illetve mennyiben jelentkeztek olyan kiégési tünetek az 

orvostanhallgatók körében, amelyek lemorzsolódáshoz vezettek. Így például kilenc ország 148 

orvosegyetemének 2280 hallgatójára kiterjedő felmérés (Michaeli et al. 2022) szerint, noha a 

hallgatók nagy többsége elégedett volt az online tantervek oktatási módjával, mennyiségével, 

minőségével és értékelési rendszerével, de átlagosan valamivel több mint kétötödük 

fokozottabb mentális (álmatlanság, érzelmi ingerlékenység, instabilitás, depresszió) és fizikális 

tüneteket (fejfájás, szemfáradtság) észlelt magán ez idő alatt. Ye et al. (2022) kutatásukban, 

melyben közel százezer kínai orvostanhallgatót kérdeztek meg, azt találták, hogy a COVID-19-

járvány elleni védekezésben való részvétel csökkentette a pályaelhagyást a végzős kínai 

hallgatók körében, és az ösztönző információk az alsóbb évfolyamokban is csökkentették a 

lemorzsolódást. 

A MAGYAR ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI HALLGATÓK KIRENDELÉSÉNEK ÉS 

ÖNKÉNTESSÉGÉNEK SZAKASZAI, JELLEMZŐI 

A COVID-19-járvány első hulláma. Magyarországon 2020. március 11-én a 40/2020 (III.11) 

Kormányhatározat kihirdette a vészhelyzetet,5 aminek következtében március 16-tól szünetelt 

a bölcsődei és az óvodai ellátás, a köz- és felsőoktatásban pedig átálltak a digitális 

munkarendre, valamint korlátozták a kereskedelmi és vendéglátó üzemi tevékenységeket. A 

 

5 Forrás: https://vmkik.hu/hirek/koronavirus-minden-megjelent-kormanyrendelet-egy-helyen-osszefoglalva 
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március 27-i (71/2020) Kormányrendeletben foglaltak alapján kijárási korlátozások léptek 

életbe, és a kórházak élére kórházparancsnokokat rendeltek ki. A vészhelyzeti korlátozásokat 

2020 augusztusában részben feloldották. 

Az orvos- és egészségtudományi hallgatók részvétele a COVID-19 járvány elleni küzdelem első 

hullámában az önkéntes részvétellel kezdődött. Az orvostudományi egyetemeken 2020 

áprilisában álltak fel azok az operatív stábok, amelyek – az egészségügy miniszteri körlevél6 

megjelenése után – koordinálták a hallgatók önkéntességét, és ebben főszerepet kaptak a 

Hallgatói Önkormányzatok. Az önkéntesek munkaideje nem volt egységesen szabályozott, 

leginkább a fogadószervezet munkarendjétől függött (így előfordulhatott napi 5 órás, de 12 

órás önkéntes szolgálat is). Az ellátott tevékenységek a gyakorlatban főként segédápolói vagy 

kiegészítő támogatói (felvételi, adminisztratív, logisztikai) feladatokat jelentettek. Fontos 

megjegyezni, hogy noha önkéntességről beszélünk, de ez egy kritériumban – az 

ellenszolgáltatás nélküliség tekintetében – nem felel meg a klasszikus önkéntesség-

definíciójának, hiszen a hallgatók úgynevezett járványügyi ösztöndíjat, plusz krediteket kaptak 

szolgálataikért. Ennek alapján az orvos- és egészségtudományi hallgatók esetében inkább 

támogatásokkal ösztönzött önkéntességről beszélhetünk.  

A COVID-19-járvány második hulláma. A 2020 augusztusában részlegesen feloldott 

vészhelyzeti korlátozások után a fertőzések és a kórházi esetek számát tekintve 

Magyarországon a COVID-19-járvány a második hullámban robbant be. Ezért a vészhelyzeti 

korlátozásokat 2020 szeptembere és 2021 januárja7 között újra visszavezették.  

Az önkéntesek iránti igény egyre határozottabb elvárás lett, különösen az Országos 

Mentőszolgálat vonatkozásában. Vélhetően ez is közrejátszott abban, hogy 2020. november 

19-én megjelent az 509/2020. Kormányrendelet, amely elrendelte az orvos- és az 

egészségtudományi képzésben résztvevő hallgatók kötelező kirendelését a nevelési, oktatási, 

szociális intézményekben, illetve bölcsődékben dolgozók szűrésének idejére. Ezzel – az 

önkéntesség mellett – a kötelező kirendelés lett a járványügyi politika súlypontja.  

A COVID-19 járvány második hulláma alatti kirendeléseket már a kormányhivatalok és nem az 

egyetemek Hallgatói Önkormányzatai szervezték. A tervek szerint a kirendelések során a 

 

6 https://semmelweis.hu/hirek/files/2020/03/Dr.-Kásler-Miklós-levele.pdf 2020.03. 
7 A kormány 2020. november 5.-én nyújtotta be a törvényjavaslatát a Parlamentnek „A koronavírus világjárvány 
második hulláma elleni védekezésről” https://www.parlament.hu/irom41/13571/13571.pdf 

https://semmelweis.hu/hirek/files/2020/03/Dr.-Kásler-Miklós-levele.pdf
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klinikai évfolyamok (V. és VI. éves), valamint a III-IV. éves ápolás-betegellátás szakos 

hallgatókat a fekvőbeteg-intézményekbe, míg az alsóbb évfolyamok hallgatóit a 

pedagógusszűrésre osztották volna be.8 Egy hallgatóra átlagosan két hét kirendelési idő jutott, 

amely alatt szükség esetén utazási, szállás, valamint étkezési térítésben, illetve egységes 

díjazásban9 részesültek. Mivel a kormányhivatalok csak a kirendelések adminisztratív részét 

végezték el, ezek pénzügyi elszámolása az egyetemek gazdasági osztályaira maradt, ami 

fokozott megterhelést jelentett számukra. Így ebben az időszakban előfordultak elmaradások, 

késések a juttatások folyósításánál, ezért a klinikai évfolyamok jó érdekérvényesítő képessége 

alapján a Hallgatói Önkormányzatok elérték, hogy nem materiális kedvezmények – plusz kredit 

és vizsgahalasztási lehetőség – is járjanak a kirendeléseken eltöltött szolgálatért. 

A kormányzati kommunikáció szerint a második hullám végére, a 2021 februári adatok alapján 

már több, mint ötezer hallgató vett részt a korona-vírus járvány elleni védekezésben.10 

A COVID-19-járvány harmadik hulláma. A pandémia harmadik hulláma alatt – 2021. március 

17-től kezdődően április 19-ig – az orvosi és egészségtudományi tanulmányokat folytató 

hallgatók ismét kötelező vezénylés alatt álltak. Ez időszakban az átlagosan egyhetes, 40 órás 

kirendelés alatt a hallgatók leginkább az OMSZ-nél, a kórházak COVID-osztályain, illetve 

oltópontokon teljesítettek szolgálatot, emeltebb juttatásért11, mint az első kirendelés 

időszakában.  

Az orvos- és egészségügyi hallgatók kirendelési aktivitásában nagy szerepet játszhatott az is, 

hogy erre az időszakra a hallgatói állomány megszerezte védettségét, hiszen az elsők között 

kapták meg a védőoltásokat. 

A COVID-19-járvány negyedik és ötödik hulláma. A 2021 májusától 2022 áprilisáig tartó 

időszakban folyamatosan csökkent a kirendelések intenzitása, és azon hallgatók száma, akik 

még nem vettek részt kirendelésen. A hallgatókat a kormányhivatalok – megköszönve a 

 

8 Az V.-VI. éves orvos- és fogorvostanhallgatók, valamint III.- IV. éves ápolás-betegellátás szakos hallgatók 
elsődlegesen fekvőbeteg-intézménybe rendelhetők ki. A III.- IV. éves orvos- és fogorvostanhallgatók és a III.- V. 
éves gyógyszerészhallgatók (és szükség esetén az alsóbb évfolyamosok), valamint I.- II. éves ápolás-betegellátás 
szakos és további egészségtudományi hallgatók a pedagógusok szűrésében vesznek részt.” Részlet a Merkely 
Bélával folytatott Hallgatói Fórum anyagából. Forrás: https://semmelweis.hu/hirek/2020/11/20/hallgatoi-
forum-a-kirendeles-miatt-egy-hallgato-feleve-nem-kerulhet-veszelybe/ 2020.11.20. 
9 Forrás: https://alumni.pte.hu/hu/hirek/kirendeltek-es-onkentesek. Hétköznapokon napi 5000 Ft, hétvégenként 
napi 7000 Ft juttatást kaptak a kirendelés alatt állók. 
10 https://unilife.hu/egyetem/20210204-a-hallgatok-is-aktivan-kuzdenek-a-jarvany-ellen.html 
11 Ez hétköznap napi 10.000 Ft, hétvégén pedig napi 15.000 Ft jutatást jelentett. 

https://semmelweis.hu/hirek/2020/11/20/hallgatoi-forum-a-kirendeles-miatt-egy-hallgato-feleve-nem-kerulhet-veszelybe/
https://semmelweis.hu/hirek/2020/11/20/hallgatoi-forum-a-kirendeles-miatt-egy-hallgato-feleve-nem-kerulhet-veszelybe/
https://alumni.pte.hu/hu/hirek/kirendeltek-es-onkentesek
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COVID-19-járvány elleni eddigi küzdelemben való részvételüket –, értesítették, hogy a 

járványügyi feladatok ellátása érdekében nyújtott hallgatói közreműködés 2022. április 24-ig 

kivezetésre kerül. 

Az alábbi, 1. táblázatban összefoglalva mutatjuk be az orvos- és egészségtudományi hallgatók 

önkéntességének és kirendelésének főbb szakaszait.  

1. táblázat Az orvos- és egészségtudományi hallgatók önkéntességének és kirendelésének időszakai a 
COVID-19-járvány egyes hullámai alatt 

 Első hullám Második 

hullám 

Harmadik 

hullám 

Negyedik és 

ötödik hullám 

2020. március – 

2020. június 

2020. 11. 19 – 

2021. 01. 31 

2021. 03. 17.–  

2021. 04. 19. 

2021. május –  

2022. április 

Önkéntesség   

Kirendelés     

Forrás: saját készítésű táblázat 

A táblázatban az erősebb színek az önkéntesség és a kirendelés domináns, illetve súlyponti, 

vészhelyzeti időszakait jelölik. 

A TANULMÁNY CÉLJAI ÉS KÉRDÉSFELVETÉSEI 

A tanulmány fő célja a hazai orvos- és egészségtudományi hallgatók kötelező részvételének, a 

kirendeléseknek a többszintű vizsgálata, a tapasztalatok összegzése, mivel a magyar 

járványügyi politika ezen megoldása eltért a nemzetközi gyakorlattól. Ennek érdekében 

egyrészt elemezzük a kirendelések jellemzőit, mint az aktivitás gyakorisága, a felkészítés, a 

tevékenység biztonsága, tevékenységi területei, amit összevetünk a kirendelésen részt vettek 

önkéntességének jellemzőivel. Ez utóbbival az a célunk, hogy megmutassuk a juttatásokkal 

ösztönzött önkéntesség és a kötelező kirendelés eltérő és egymással összefüggő sajátosságait. 

Másrészt vizsgáljuk azokat a kirendeléssel kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalatokat, 

amelyek az orvos- és egészségtudományi hallgatók szakmai elköteleződését erősíthették, vagy 

gyengíthették.  

További célunk, hogy a strukturált interjúk elemzése alapján, utólagos hatásvizsgálatban 

összegezzük a kirendelési folyamat kritikus elemeit, látens tényezőit, valamint hatásait a 

képzési folyamatokra. Feltárjuk, hogy az online oktatásra való átállás milyen tanulmányi 

problémákat okozott a megkérdezettek számára, valamint milyen hatással volt az oktatás, 
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különös tekintettel a kötelező szakmai gyakorlatszerzés minőségére. Végezetül azokat az 

általános és személyes tapasztalatokat elemezzük, amelyek befolyásolták a kirendelés 

megítélését és értékelését, majd a javaslatok megfogalmazásával zárjuk tanulmányunkat. 

MÓDSZEREK 

Kutatásunk kvantitatív részéhez – amely a COVID-19 pandémia harmadik hullámának végén 

készült – az általános orvos, fogorvos, gyógyszerész és egészségtudományi szakos hallgatók 

körében felvett kérdőíves vizsgálat szolgált adatforrásul. A kérdőíves felmérésre 2021. április 

11. és május 6. között került sor, egy webalapú (Google Forms) kérdőív alkalmazásával.12 A 

kérdőív összeállítása előtt háttérinterjúkat folytattunk az egyetemek Hallgatói 

Önkormányzatainak vezetőivel.  

A kérdőív öt nagy kérdéskört – szociodemográfiai adatok, a pandémiát megelőző és az alatti 

önkéntesség jellemzői, az önkéntesség motivációra, valamint a COVID-19-járvány második és 

harmadik hulláma alatti kirendelésekre vonatkozó kérdéseket – tartalmazott, 52 egyszerű 

választásos, illetve 5-pontos Likert-skálás kérdés formájában. A hallgatók pozitív és negatív 

tapasztalatait nyitott kérdések formájában gyűjtöttük, az elemzés során kategorizáltuk.  

A webalapú kérdőívet a négy magyarországi általános orvos, fogorvos és gyógyszerész, 

valamint egészségtudományi szakokkal rendelkező egyetemek hallgatóinak hólabda 

módszerrel küldtük el, illetve a közösségi médiában hirdettük meg. Összesen 560 érvényes 

válasz érkezett be. Ez a nem reprezentatív válaszadói minta a kormányzati kommunikációban 

megjelenő önkéntesszám mintegy 10 százalékának felelt meg. 

A statisztikai számításokat az SPSS 24.0 verziójú szoftverrel13 végeztük. A leíró statisztikák 

mellett kereszttábla-elemzést (Pearson-féle khi-négyzet statisztika, hatásnagyság: 

phi/Cramer-féle V) alkalmaztunk. Eredményeinket p<0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak.  

A kutatás kvalitatív részében 2022. április 13. – május 3. között – a kirendelési időszak 

megszűnésével egyidejűleg – strukturált interjúkat készítettünk 13 olyan orvos- és 

egészségtudományi hallgatóval, aki legalább egy kirendelésen részt vett. Az interjúalanyokat 

hólabda módszerrel értük el a felhívásunkra önként jelentkezők közül. A 35-55 perc 

 

12 A kutatás etikai megfelelését a Társadalomtudományi Kutatóközpont ellenőrizte (Etikai engedély száma: 
20210427/1). 
13 IBM Corporation, Armonk, NY, Amerikai Egyesült Államok 
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hosszúságú interjúk online zajlottak. A strukturált interjúk kérdései öt fő területet érintettek: 

a megkérdezett kirendelés „történetét”, az online oktatásra való átállás és különös tekintettel 

a kötelező szakmai gyakorlatok teljesítésének tapasztalatait, a vizsgált személyek szakmai 

elköteleződését, a kirendelés általános és egyedi (pozitív és negatív szempontú) értékelését, 

valamint javaslatok megfogalmazását. Az elemzés során a kategorizáció módszerét 

alkalmaztuk, vagyis a kutatási kérdések szempontjai alapján csoportosítottuk az 

interjúszövegeket, megvilágítva a hasonlóságokat és különbözőségeket. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a kirendelés percepcióját erőteljesen befolyásolta az 

azzal kapcsolatos saját – pozitív vagy negatív – élmény. Úgy véljük, mind a nem reprezentatív 

kvantitatív, mind a kvalitatív kutatási felhívásunk elsősorban azokat a hallgatókat szólította 

meg, akiknek inkább pozitív, vagy épp ellenkezőleg, inkább negatív tapasztalatai voltak a 

kirendelésről. 

AZ ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI HALLGATÓK KIRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYEI 

A 2021. április 11. és május 6. között készült kérdőíves felmérés – amely a COVID-19-járvány 

első három hulláma alatti kirendelésre és önkéntességre kérdezett rá – eredményeit az 

elemzési minta bemutatása után négy szempont szerint foglaljuk össze: 1) a kirendelési 

aktivitás gyakorisága; 2) a felkészítés és a járványügyi biztonság a kirendelések alatt; 3) a 

kirendelések tevékenységi területei; 4) valamint pozitív és negatív tapasztalatai. Az elemzés 

során törekszünk a különböző szempontokat a kirendelés és az önkéntesség összefüggésében 

is elemezni.  

Az elemzési minta szociodemográfiai és kontextuális jellemzői 

Az elemzési mintába került 408 válaszadó 78 százaléka nő, átlagéletkoruk pedig 23,7 év volt. 

A fővárosi – vidéki hallgatók aránya 27-73 százalék között mozgott. A válaszadók 37 százaléka 

a Semmelweis Egyetemről került ki, míg a többiek a három vidéki egyetem hallgatói voltak. Az 

általános orvos- és egészségtudományi szakos hallgatók alkották a minta 89 százalékát, közel 

azonos arányban, és több, mint a felük (59 százalékuk) első és harmadév közötti hallgató volt.  
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2. táblázat A COVID-19 járvány alatt kirendelésben részt vett orvos- és egészségtudományi szakos 

hallgatók kérdőíves mintájának jellemzői a szociodemográfiai és kontextuális változók mentén  

Szociodemográfiai és kontextuális változók COVID-19 járvány alatt 
kirendelésben részt vettek kérdőíves 

mintája (N= 408) 

Nem férfi 91 fő (22%) 
nő 317 fő (78%) 

Átlagéletkor 23,7 év (SD=2.652) 

Családi állapot nőtlen/hajadon 290 fő (71%) 
élettársi kapcsolatban él 108 fő (27%) 

házas 10 fő (2%) 
Lakóhely főváros 107 fő (27%) 

megyeszékhely 135 fő (35%) 
város 103 fő (26%) 

község 47 fő (12%) 
Intézmény 

 

DE 68 fő (18%) 
PTE 101 fő (26%) 
SE 147 fő (36%) 

SZTE 92 fő (20%) 
Kar ÁOK 178 fő (44%) 

ETK 182 fő (45%) 
GYTK 39 fő (9%) 
FOK 9 fő (2%) 

Évfolyam  1. évfolyam 67 fő (17%) 
2. évfolyam 87 fő (21%) 
3. évfolyam 91 fő (22%) 
4. évfolyam 84 fő (21%) 
5. évfolyam 52 fő (13%) 
6. évfolyam 22 fő (5%) 

rezidens 5 fő (1%) 

Forrás: saját készítésű táblázat „Az orvos, fogorvos, gyógyszerész és egészségtudományi szakos hallgatók 
önkéntességének és kirendelésének tapasztalatai” c. kutatás (2021) adatbázisa alapján 

A kirendelési aktivitás gyakorisága 

A kirendelések elrendelésekor az volt a cél, hogy minden orvos- és egészségtudományi 

hallgató legalább egy kirendelésen vegyen részt. A 408 válaszadó közül az első kirendelés 

idején (2020. november 19. – január 31.) még csak 26 százalékuk, a második alatt (2021. 

március 17. – április 19.) már 44 százalékuk, míg közel egyharmaduk pedig mindkét 

kirendeléskor teljesített szolgálatot (3. táblázat). 
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Eredményeink szerint az orvostanhallgatók esetében a klinikai14 évfolyamok hallgatói közül 

szignifikánsan magasabb volt azok aránya, akik mindkét kirendelésben részt vettek, mint a 

preklinikai évfolyamok tagjainál.15 Ezt az összefüggést az egészségtudományi szakos 

válaszadók körében nem tudtuk igazolni.  

3. táblázat A válaszadók megoszlása a kirendelés és az önkéntesség gyakorisága szerint (fő/százalék) 

 Időszak Fő/százalék 

Kirendelés 2020. november – 2021. január 108 fő (26%) 
2021. március – 2021. április 178 fő (44%) 

mindkét időszakban  122 fő (30%) 

Önkéntesség nem volt önkéntes 117 fő (29%) 

Csak 2020. március – augusztus    5 fő (1%) 

Csak 2020. szeptember – december 38 fő (9%) 
Csak 2021. január – április 58 fő (14%) 

Több időszakban 190 fő (47%) 

Forrás: saját készítésű táblázat „Az orvos, fogorvos, gyógyszerész és egészségtudományi szakos hallgatók 
önkéntességének és kirendelésének tapasztalatai” c. kutatás adatbázisa alapján 

A 408 válaszadó 71 százaléka (291 fő) önkéntes szolgálatot is teljesített 2020 márciusa és 2021 

áprilisa között, és 46 százalékuk több alkalommal is végzett önkéntes munkát a pandémia 

három hulláma alatt. Közepesen erős kapcsolatot16 találtunk az önkéntesség és a 

kirendelésben való részvétel gyakorisága között. Azaz, aki többször volt önkéntes a pandémia 

három hulláma alatt, az nagy valószínűséggel mindkét kirendelésben is részt vett. Az elemzési 

minta egy különleges alcsoportját az a 84 fő (a válaszadók 21 százaléka) alkotta, akik a 

pandémia három hulláma alatt több alkalommal is voltak önkéntesek és mind a két kirendelés 

idején is szolgáltot teljesítettek. Ezeket az eredményeket a később végzett strukturált interjús 

vizsgálataink mélyebben is árnyalják és magyarázzák, így ennek a kérdésnek az elemzésére ott 

még visszatérünk. 

A felkészítés és a járványügyi biztonság a kirendelések alkalmával 

A kirendelések teljesítése során két alapvető kérdés merül fel: a felkészítés és a járványügyi 

biztonság. Mint ismert, a munkavégzésre való felkészítés jelentősen hozzájárul a szakmailag 

 

14 A nemzetközi szakirodalom alapján klinikai évfolyamoknak tekintettük a IV.-VI. évfolyamok, és preklinikai 
évfolyamoknak pedig az I.-III. évfolyamok hallgatóit. 
15 χ2=6,398, p=0,041, V=0,190 
16 χ2=52,193, p<0,001, V=0,253 
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kompetens viselkedés kialakításához és a szakmai tudatossághoz. A felkészítést erősen 

differenciálta, hogy milyen tevékenységet hol végeztek (szűrés, oltópontok, információ-

felvilágosítás vagy ápolási munka) a hallgatók, amit kutatásunk eredményei vissza is igazoltak 

mind a kirendelés, mind pedig az önkéntesség tekintetében. Ugyanakkor nem találtunk 

szignifikáns különbséget a tekintetben, hogy a válaszadók melyik, és hány kirendelésen vettek 

részt, illetve melyik évfolyamba tartoztak. Ez volt jellemző az önkéntességre való felkészítés 

formáit és gyakoriságát illetően is. 

4. táblázat „Milyen felkészítést kapott kirendelése, illetve önkéntessége előtt?” (fő/százalék) 

 Első kirendelés 
2020. november 
– 2021. január 

(N=230) 

Második 
kirendelés 

2021. március-
április 

 (N=300) 

Önkéntesség  
2020. 

március – 
2021. április  

(N=291) 

nem kapott 38 (17%) 58 (19%) 30 (10%) 

1 órás feladatismertetés 148 (64%) 157 (52%) 166 (57%) 

hosszabb eligazítás 25 (11%) 50 (17%) 57 (20%) 

eligazítás és betanítás 19 (8%) 35 (12%) 38 (13%) 

Forrás: saját készítésű táblázat „Az orvos, fogorvos, gyógyszerész és egészségtudományi szakos hallgatók 
önkéntességének és kirendelésének tapasztalatai” c. kutatás (2021) adatbázisa alapján 

A leggyakoribb felkészítési mód a „rövid, egy órás felkészítés” volt, amelyben az első 

kirendelés alkalmával a hallgatók 64 százaléka, a második alkalommal 52 százaléka, míg 

önkéntességük megkezdésekor 57 százalékuk részesült. Figyelemre méltó, hogy hosszabb 

eligazításról, illetve betanításról – különösen az első kirendelés alkalmával – milyen alacsony 

arányban számoltak be a válaszadók. Ez annak fényében is érdekes, hogy az önkéntességük 

során nagyobb arányban nyilatkoztak „komplexebb” felkészítésről, mint bármelyik 

kirendelésük esetén. 

A kirendelések alatti járványügyi biztonság vizsgálatát azért tartottuk fontosnak, mert 2020. 

november és 2021. január között úgy kerültek kirendelésre a hallgatók, hogy még nem volt 

elérhető a védőoltás. A válaszadók döntő többsége (93 százalékuk) úgy nyilatkozott, hogy első 

kirendelése és önkéntessége alatt megfelelő védőruha és védőfelszerelésben részesült. 

Megjegyzendő, hogy a második kirendelés idején már némileg alacsonyabb (85 százalékos) 

arányban vallottak erről. Ennek alapján úgy tűnik, hogy a védettség megszerzése némileg 

lazított a járványügyi biztonságon. 
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A kirendelés tevékenység területei 

Mint ahogy fentebb már megemlítettük, az orvos- és egészségtudományi hallgatók első 

kötelező kirendelésének fő célja az volt, hogy a nevelési, oktatási, szociális intézményekben, 

illetve bölcsődékben dolgozók szűrését elvégezzék. A megkérdezett hallgatók válaszai alapján 

azonban jól látszik, hogy többségük három helyen – 37 százalékuk pedagógus szűrésen, 27 

százalékuk kórházakban és 22 százalékuk az Országos Mentőszolgálatnál, főként a lakossági 

mintavételezésben (statikus és mozgó mintavételi helyeken) és call centerben – töltötte az 

első kirendelését. Mindezek arra utalnak, hogy a szűrés mellett már az első kirendelés is 

részben a kórházi kisegítő személyzet pótlásáról szólt. 

Tevékenységi terület szerint a második kirendelések – a járványügyi helyzet súlyosbodása 

idején – erős koncentrálódást mutattak. A válaszadó hallgatók 45 százaléka az Országos 

Mentőszolgálatnál főként a lakossági mintavételezésben (statikus és mozgó mintavételi 

helyeken) és call centerben dolgozott, míg 41 százalékuk kórházakban/klinikán, az 

oltópontokon csak 14 százalékuk tejesített szolgálatot. Hasonló koncentrálódást mutatott 

önkéntességük is: az Országos Mentőszolgálatnál 50 százalékuk, míg kórházakban/klinikán 45 

százalékuk, 5 százalékuk pedig oltópontokon volt önkéntes. Az adatok arra utalnak, hogy egyre 

nagyobb szükség volt a kórházakban olyan kisegítő, ápolói feladatok ellátására (például 

oxigénpalackok cseréje, gyógyszerelés, vércukor, vérnyomás, véroxigén-telítettség mérése, 

infúziók bekötése, étel- és italosztás, etetés-itatás, ágyazás, pelenkázás, inzulinok beadása), 

amelyekbe a kirendelésen lévők besegítettek. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a kirendelések tevékenységi területei évfolyamok szerint 

differenciálódtak. Míg a preklinikai/alsóbb évfolyamok hallgatói az első kirendelést jellemzően 

pedagógus szűrésen (56 százalékuk)17, a másodikat pedig az OMSZ-nél (80 százalékuk) 

töltötték,18 addig a klinikai/felsőbb évfolyamok legnagyobb arányban (42 és 40 százalék) – 

mindkét kirendelés idején – kórházakban teljesítettek szolgálatot. 

A kirendelések – pozitív és negatív – tapasztalatai 

Kutatásunk egyik központi kérdése volt, hogy milyen pozitív és negatív tapasztalatokat 

szereztek a válaszadó hallgatók kirendelésük és önkéntességük során, amelyek szakmai 

 

17 χ2=59,483, p<0,001, V=0,690 
18 χ2=142,520, p<0,001, V=0,514 
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elköteleződésüket erősíthették vagy gyengíthették. A felmérés során nyitott kérdésben tettük 

fel az erre vonatkozó kérdéseket, amelyeket utólagosan kategorizáltunk. Ezek elemzése azt 

mutatta, hogy a megítélések mind az első és második kirendelés, mind az önkéntesség, mind 

pedig a szerint is változtak, hogy valaki csak egy vagy mindkét kirendelésen vett részt. 

A pozitív tapasztalatok említésekor hét fő kategóriát sikerült azonosítani, de amint az 5. 

táblázat adatai alapján látható, ezek közül legmeghatározóbbak a megbecsülés (az 

intézmények, kollégák vagy pedig a betegek részéről), valamint a szakmai tapasztalatszerzés 

voltak. Mindezek arra utalnak, hogy a válaszadók az érték- és célracionális-alapú 

tapasztalatokra voltak a legfogékonyabbak (5. táblázat).  

5. táblázat A kirendelések és az önkéntesség alatt szerzett pozitív tapasztalatok 

összehasonlítása (a válaszadók százalékában) 

Pozitív tapasztalatok Első 
kirendelésen 
részt vettek 

(57 fő) 

Második 
kirendelésen 
részt vettek 

(101 fő) 

Mindkét 
kirendelésen 
részt vettek 

(68 fő) 

Önkéntesként 
részt vettek 

(168 fő) 
 

megbecsülés az intézmények, 
kollégák részéről 

30% 23% 19% 14% 

szakmai  
tapasztalatszerzés 

16% 22% 23% 19% 

megbecsülés, (hála) a betegek 
részéről 

12% 17% 12% 22% 

közösség, 
társaság, csapat-élmény 

10% 11% 13% 14% 

segítés, altruizmus megélése 9% 6% 9% 6% 

kapcsolatok építése 7% 3% 10% 10% 

társadalmi tapasztalat 5% 3% 3% 8% 

Forrás: saját készítésű táblázat „Az orvos, fogorvos, gyógyszerész és egészségtudományi szakos hallgatók 
önkéntességének és kirendelésének tapasztalatai” c. kutatás (2021) adatbázisa alapján  

A negatív tapasztalatok vezető „tünete” minden vizsgált esetben a szervezetlenségi (a 

fogadóhelyek felkészületlensége, illetve munkaszervezési) problémákban volt azonosítható. A 

6. táblázat adatai alapján jól látható, hogy ezt leginkább az első kirendelésen részt vettek 

említették a legmagasabb arányban (34 százalék), de a mindkét kirendelést teljesítők közül is 

29 százalékuk jelezte a problémát (6. táblázat).  

A kirendelésen szerzett negatív tapasztalatok struktúrája úgy látjuk, exogén túlsúlyú 

problémákat jelenítenek meg, nem elhanyagolható endogén feszültségekkel terhelten. Amíg 

a nem megfelelő körülményeket és felkészítést a preklinikai/alsóbb évfolyamok említették 

magasabb arányban, addig a külső és belső stresszt a klinikai/felsőbb évfolyamok emelték ki 
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leginkább19. Ez utóbbi összefüggés még intenzívebben jelent meg az egészségtudományi 

hallgatók körében.  

6. táblázat A kirendelések és az önkéntesség alatt szerzett negatív tapasztalatok 

összehasonlítása (a válaszadók százalékában) 

Negatív tapasztalatok Első 
kirendelésen 
részt vettek 

 (57 fő) 

Második 
kirendelésen 
részt vettek 

(101 fő) 

Mindkét 
kirendelésen 
részt vettek 

(68 fő) 

Önkéntesként 
részt vettek 

(168 fő) 
 

szervezetlenség 
(fogadóhely és munkaszervezési 

problémák) 

34% 26% 29% 27% 

nem megfelelő 
munkakörülmények, hiányos 

felkészítés 

19% 12% 13% 21% 

negatív visszajelzések 
(munkatársak, betegek részéről) 

19% 22% 17% 23% 

külső trauma, stressz (tanulmányi 
problémák, kimerülés) 

15% 20% 20% 9% 

belső stressz (halállal való 
találkozás, szorongás, félelem a 

megfertőződéstől) 

7% 10% 10% 11% 

Forrás: saját készítésű táblázat „Az orvos, fogorvos, gyógyszerész és egészségtudományi szakos hallgatók 
önkéntességének és kirendelésének tapasztalatai” c. kutatás (2021) adatbázisa alapján 

 

AZ ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI HALLGATÓK KIRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ 

INTERJÚS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

Az interjús vizsgálat mintája olyan orvos- és egészségtudományi szakos hallgatókból állt össze, 

akik legalább egy kirendelésen részt vettek. A mintába került 13 hallgató20 többsége nő (8 fő) 

és orvostanhallgató volt (9 fő). Az orvostanhallgatók közül a klinikai évfolyamok hallgatói 

voltak többségben, míg az egészségtudományi szakosok közül már ketten végeztek is (7. 

táblázat). 

Többségük (9 fő) már az első kirendelésen, míg a másodikon már csak a felük vett részt. 

Ugyanakkor 2021 májusa és 2022 áprilisa között 8 fő volt még közülük kirendelésen. 

Legtöbben egy-két alkalommal voltak kirendelésen, de 5 fő három-öt alkalommal is, amelyet 

 

19 χ2=14,663, p=0,012, V=0,265 
20 A szerzők ezúton is köszönetet mondanak az interjús vizsgálatba önként részt vevő 13 orvos- és 
egészségtudományi szakos hallgatónak, hogy válaszaikkal segítették a tanulmány létrejöttét. 



                                                                             2022.2(2):44-69. 

„Kirendelődtem” – az orvos- és egészségtudományi hallgatók részvétele  

a COVID-19-járvány elleni küzdelemben 

 

61 

leginkább Budapesten az OMSZ (statikus vagy mozgó) mintavételi pontjain töltöttek, de nem 

voltak elhanyagolható számúak a vidéki OMSZ-hez és kórházhoz való kirendelési alkalmak sem 

körükben. A kirendelések mellett négy hallgató végzett önkéntes munkát a COVID-19-járvány 

alatt. A tanulmány további részében a strukturált interjúkon alapuló vizsgálat eredményeit 

foglaljuk össze. 

7. táblázat A COVID-19 járvány alatt kirendelésben részt vett orvos- és egészségtudományi szakos 

hallgatók interjús vizsgálati mintájának jellemzői a szociodemográfiai és kontextuális változók 
mentén  

Szociodemográfiai és kontextuális változók Az interjús vizsgálat mintája (N=13) 

Nem férfi 5 fő  
nő 8 fő  

Kar ÁOK 9 fő  
ETK 4 fő  

Évfolyam 2020. március 2022. április  

ÁOK I.évfolyam III. évfolyam 3 fő 

III. évfolyam IV. évfolyam 1 fő 

III. évfolyam V. évfolyam 4 fő 

IV. évfolyam VI. évfolyam 1 fő 

ETK II. évfolyam IV. évfolyam 2 fő 

III. évfolyam végzett 2 fő 

Kirendelés ideje 2020. november – 2021. január 9 fő  
2021. március – 2021. április 6 fő 

2021. május – 2021. december 6 fő 

2022. január – 2022. május 2 fő 

Kirendelés száma 1 alkalommal 4 fő 

2 alkalommal 4 fő 

3 alkalommal 3 fő 

4 alkalommal 1 fő 

5 alkalommal 1 fő 

Kirendelés helye Budapest – OMSZ 11 alkalom 

Budapest – kórház/klinika 2 alkalom 

Vidék – OMSZ 8 alkalom 

Vidék – kórház 9 alkalom 

Forrás: saját adatgyűjtés az interjús vizsgálat alapján 

„Kirendelődtem”-től a „kirendeltettem magam”-ig – egy folyamat anatómiája 

Az első kirendelésen az interjúalanyok kétharmada vett részt és az általuk feltárt kirendelés-

történetek leggyakoribb jelzői a „váratlanság”, „kiszámíthatatlanság”, „rajtaütés-szerűen” 

„hatósági szemlélet” „választási lehetőség hiánya”, „retorzió” voltak. Ezek a jelzők 

véleményünk szerint jól leírják azt a helyzetet, amire sem a járványügyi igazgatás, sem pedig 
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a hallgatók nem voltak kellő mértékben felkészülve és felkésztve. Mindezt tetézte az 

információ-hiány, a kommunikációs-deficit, ami végső soron a szervezetlenséghez vezetett az 

első időben: „Egyik napról a másikra kaptunk egy Neptun üzenetet, hogy reggel 8 órára 

jelenjek meg az OMSZ-nél. »Mi lesz, ha nem jelenek meg?« Semmi információ, csak olyan SAS-

behívó. Ráadásul az OMSZ is egy órával előtte tudta meg, hogy fogadnia kell X számú 

hallgatót. Ezt az üzenetet a IV.-V.-VI. évesek kapták meg, de közülük sem mindenki, hanem 

körülbelül 80-100 ember, és ez elég felháborító volt.” (V. éves orvostanhallgató). „Azt sem 

tudtuk az első napon, hogy mit vigyünk, meddig leszünk, hol leszünk a héten, és mit is fogunk 

igazából csinálni. Egyszerűen nem lehetett előre tervezni.” (V. éves orvostanhallgató). A 

hallgatók észlelése alapján megállapítható, hogy a legfőbb probléma az volt az első kirendelés 

idején, hogy kevés hivatalos információt kaptak, többségében informálisan tájékozódtak, a 

kirendelés részletei „szájhagyomány útján” terjedtek. 

Az első kirendeléshez való hozzáállást nagyban meghatározta egyfelől az is, hogy a kéthetes 

kirendelést miként tudták összeegyeztetni az akkor már online folyó tanítással, mivel nem volt 

választási lehetőségük: „Ha valakit egy hathetes blokk oktatása közben ért a kirendelés, az 

szinte behozhatatlan helyzetbe került, nagyon nehéz volt a pótlás.” (VI. éves orvostanhallgató). 

Másfelől a fertőzésveszély és az attól való félelem is befolyásolta „aktivitásukat”, hiszen ekkor 

még nem voltak védőoltások (lásd. ezzel kapcsolatosan a Herman et al. 2007 leírt vitát): 

„Decemberre már alsóbb évfolyamokat is behívtak, akik között nagy volt a félelem és 

szorongás, de ez később elmúlt.” (III. éves orvostanhallgató). „A 2021-es kirendelést már azért 

vállaltam, mert ekkorra már biztonságot adott, hogy volt oltás, és ez sokat jelentett.” (V. éves 

orvostanhallgató). 

A második és a többszöri kirendelésen lévők egyike azonban már úgy írta le a 2021. március 

és 2022. április közötti helyzetet, hogy: „Bár már az elején lehetett volna másképp csinálni, de 

a rendszer tanulóképes volt. Kormányhivatala válogatta, hogy ez miként történt, de már 

felhívtak, lehetett egyeztetni, mikor lenne alkalmas nekem is, sőt volt már Excel tábla, ahová 

be lehetett magunkat írni.” (V. éves orvostanhallgató). 

Megfigyelhetővé vált a többszöri kirendelés vállalásában az önérdekérvényesítő racionalitás 

is, ami a „kirendeltettem magam” gyakorlatában öltött testet. Ezt egyrészt azok „alkalmazták”, 

akik el akarták kerülni, hogy „rajtaütés-szerűen” rendeljék ki őket: „Úgy döntöttem, hogy 

inkább magam jelentkezek a kormányhivatalnál a kirendelésre, nehogy vizsgaidőszakban 
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kelljen mennem.” (V. éves orvostanhallgató). Másrészt pedig azok éltek ezzel a lehetőséggel, 

akik a második kirendelési hullámban csak egy hetes kirendelésen voltak, mivel időközben 

kiderült, hogy a nem materiális kedvezmények (kredit, meghosszabbított vizsgaidőszak) csak 

56 óra teljesítése után jártak.  

Meg kell említeni, hogy hasonló stratégiát alkalmaztak az egészségtudományi szakos hallgatók 

is a járvány alatti önkéntesség „önként” való vállalásával. Azzal, hogy egy általuk választott 

időpontban „önként” mentek segíteni, kontrollálni tudták a kirendelés bizonytalanságát, sőt 

kiváltva ezzel egy esetleges, későbbi (vizsgaidőszakra eső) kirendelést is. 

Az online oktatásra való átállás hatásai és a kirendelések 

Az online oktatásra való átállás 2020 márciusában kezdődött meg. Intézményenként és 

karonként eltérő módon, de általánosságban 2020 őszétől hibrid rendszerben zajlott az 

oktatás, és 2021 szeptemberétől állt vissza teljes egészében a jelenléti oktatás. A szakirodalmi 

adatokkal (Michaeli et al. 2022) egyezően, interjúalanyaink háromnegyedének nem okozott 

problémát az online oktatásra való átállás. Közülük többen hasonlóan vélekedtek, ahogy Long 

et al. (2020) által végzett kutatás ismertetőjénél leírtuk, miszerint a digitális átállás új 

lehetőségeket és előnyöket is jelenthet az orvosképzésben. Ennek fejlesztésében és 

realizálásában nagy szerepet tulajdonítottak a hallgatói értékelések rendszerének.  

Akik kritikusan ítélték meg az online oktatásra való átállást, azok főként az írásbeli 

számonkérés nehézségeit, az oktatás színvonalának csökkenését, illetve a gyakorlatok 

nehézségeit emelték ki. Ez utóbbit inkább a járvány kitörésekor III. éves hallgatók említették, 

akiknek belgyógyászati gyakorlata 2020 nyarára esett. Ezt a helyzetet a következőképpen írták 

le interjúalanyaink: „A III. év volt a legnehezebb. A belgyógyászat gyakorlat alatt kevés 

betegvizsgálatot tudtunk csinálni.” (IV. éves hallgató). „Szerintem az online oktatás 

behozhatatlan hátrányokat okozott. Kevés volt az orvos, nem jutott idő ránk a gyakorlaton, 

»láb alatt voltunk«. Ráadásul nem minden klinikán van tutor rendszer. Videókból próbálok 

megtanulni vizsgálni, de folyamatos inkompetencia érzésem van.” (V. éves hallgató). 

Többen kiemelték interjúalanyaink közül, hogy a kirendelések során megtanultak olyan rutin 

vizsgálatokat, amelyeket bár az ápolók végeznek „normál” esetben, de „nem ártott nekünk 

sem”, illetve a betegtalálkozások fejlesztettek a szociális érzékenységükön is. Némelyek 

véleménye visszaigazolta Buckland (2020) megállapítását, miszerint az orvostanhallgatók 

járvány alatti önkéntessége erőteljesen hozzájárult a szakmaközi – orvosok és ápolók közötti 
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– kapcsolatok és megbecsülés erősítéséhez: „Sokkal nagyobb hasznát vették az ETK-s 

hallgatóknak, hiszen az orvosok nem tudják és nem is tanítják nekik azokat a feladatokat, 

amihez hozzáfértek. Az orvosi képzés nem ilyen értelemben gyakorlatias, és egyébként is 

hierarchikus a munkamegosztás. De egyáltalán nem ártott, hogy beleláttunk, és úgy látom 

ettől javult az ápolókhoz való viszony, és a munkájuk megbecsülése.” (V. éves 

orvostanhallgató). 

A kirendelések általánosítható tapasztalatai a strukturált interjúk alapján, és javaslatok 

A strukturált interjúk alapján a kirendelésekre vonatkozó, általánosítható tapasztalatok közül 

azokat a szempontokat emeltük ki, amelyeket a kvantitatív vizsgálatunk eredményei is 

visszaigazoltak. 

Szervezési problémák, információs aszimmetria és deficit.  

Ahogy a kérdőíves vizsgálatok eredményei szerint a kirendelések kritikus jellemzői a szervezési 

problémák voltak, úgy ezt a 13 megkérdezett interjúalany közül is nyolc az első helyen 

említette. 

Az eredmények alapján az sejlett fel, hogy ennek hátterében egyrészt az állt, hogy a 

kirendelések során az igazgatási és a szakmai szint elvált egymástól, amit interjúalanyunk a 

következőképpen összegezett: „A kirendelésben az adminisztratív szempontok érvényesültek 

a szakmai helyett.” (V. éves orvostanhallgató). „Nem volt összhang az egyetem, a 

kormányhivatalok és kórházak között, hogy hány emberre van szükség, és azoknak tényleg 

legyenek előre megtervezett feladataik.” (V. éves orvostanhallgató). Mindez odavezetett, 

hogy a kirendelések több esetben „tétlenséggel”, „üresjáratokkal”, „nem csináltunk semmit” 

érzéssel teltek el, ami növelte a résztvevők frusztráltságát és kiszolgáltatottság érzését. Meg 

kell jegyezni, hogy a hallgatók által tapasztalt szervezési problémákat tovább bonyolította – 

amint arra már korábban utaltunk –, hogy a pénzügyi elszámolásokat az egyetemek gazdasági 

részlegei végezték. Ennek alapján úgy tűnik, hogy a kirendelések szervezésének anomáliái 

főként abból adódhattak, hogy nagyon decentralizált rendszerben, több, egymástól független 

(fő)szereplő által valósultak meg.21 

 

21 Arról sajnos nincsenek pontos információink, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Hivatal, a kormányhivatalok és 
az egyetemek, milyen szervezeti (alá-, fölé-, mellérendelési, illetve szerepköri) kapcsolatban álltak a kirendelések 
megszervezésénél. 
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Másrészt, úgy látjuk, hogy a szervezési problémák eredője – azon kívül, hogy nem volt egy, a 

kirendelések szervezését összefogó, minden feladat- és hatáskörrel rendelkező aktor – a 

kirendelések (fő)szereplői közötti információs aszimmetria és deficit volt. A kirendelt hallgatók 

ezt az információs aszimmetriát és deficitet leginkább az egyetemekkel és a 

kormányhivatalokkal kapcsolatban észlelték. Ugyanakkor a kirendelések folyamán például azt 

tapasztalták meg, hogy az információs deficit fennáll más szereplők, például a kórházak, az 

OMSZ és a kormányhivatalok között is. 

Tapasztalatszerzés, szakmai fejlődés 

Az interjúalanyaink háromnegyede olyan orvos- és egészségtudományi hallgatók közül került 

ki, akik két vagy több kirendelésen vett részt és a kvantitatív kutatási eredményekkel egyezően 

döntő többségüknek a gyakorlati tapasztalatszerzés volt a kirendelés említésre méltó szakmai 

hozadéka. Ennek lényegét így foglalta össze az egyik megkérdezett: „Akár mennyire is mély víz 

volt ez, én úgy látom, hogy egy olyan orvos generáció nő fel, akinek nagyobb a gyakorlati 

tapasztalata, jobban átlátja a szakmát, szakmai lehetőségeket, saját orientációját. A korábbi 

generációk nem voltak kondicionálva a gyakorlati munkára, megelégedtek a kötelező 

penzumokkal.” (V. éves orvostanhallgató). Fontos hangsúlyozni, hogy ez a tapasztalatszerzés 

egyfelől perszonális tényezőktől, másfelől a kirendelés helyétől is függött, és leginkább a 

kórházi kirendelések esetében valósult meg igazán. A szűrő- vagy oltópontokra kirendeltek 

inkább a különböző készségek, személyiségjegyek erősítését emelték ki: például a 

kommunikációs készség, az önbizalom, és a betegekkel való kapcsolatteremtés. 

Megemlítendő, hogy interjúalanyaink több mint fele (7 hallgató) számára a kirendelés egyfelől 

közösségi kapcsolatokat adott „megismertem más évfolyamok hallgatóit” (IV. éves 

orvostanhallgató), másfelől minden nehézség ellenére „ez az egész kirendelés egy erőpróba, 

jó buli volt” (III. éves orvostanhallgató). 

Végezetül azt találtuk, hogy a kirendeléseken tapasztaltak az interjús vizsgálatban résztvevő, 

gyakorlati orvoslást választókat inkább megerősítették szakválasztásukban. A 

betegtalálkozások inkább azokat „bizonytalanították” el, akik nem a gyakorlati orvoslás felé 

orientálódtak, hogy „ez is milyen érdekes lehet” (V. éves orvostanhallgató). Interjúalanyaink 

közül senki nem volt, akit a járványhelyzet pályaelhagyásra késztetett volna (lásd. Ye et al. 

2022) és kiégési tüneteket is inkább „másokon” tapasztaltak. 
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Hallgatói javaslatok az online oktatás, a képzés és a kirendelések kapcsán 

Az online oktatás tapasztalataival kapcsolatos hallgatói javaslatok majdnem szó szerint 

visszaigazolták a Long et al. (2020) és Domaradzki (2022) által leírtakat. Nevezetesen a 

járványügyi oktatás fontosságát, valamint „jobban felkészíteni az egyetemeket és az 

orvostanhallgatókat a váratlan helyzetek kezelésre” (VI. éves orvostanhallgató). 

Interjúalanyaink is jelezték azokat a pszichés problémákat, amiket Michaeli et al. (2022) az 

online oktatás kapcsán feltártak, de ők még ezeket kiegészítették a kirendelések alatt szerzett 

stressz és traumák kezelésének problémáival. Javaslataik e téren az egyetemi stressz-kezelő 

szervezetek megerősítésére és a gyakoribb és rendszeresebb szupervízók bevezetésére 

vonatkoztak. Az orvos- és egészségtudományi képzés gyakorlatiasabbá tételének igénye az 

interjúalanyok kétötödénél merült fel javaslatként: „Hogy minél több gyakorlati tapasztalatot 

szerezzenek, ezt kellene most »fülöncsípni« ösztönözni a hallgatókat, de felkészítéssel, jól 

kidolgozott elismerési és feltételrendszer mellett.” (V. éves hallgató). 

A kirendeléssel kapcsolatos javaslataikban első helyen szerepelt, hogy a jövőbeni 

kirendeléseknél inkább jutalmazó, autonóm döntéseket támogató, mint szankcionáló 

módszereket kellene alkalmazni: „Mert a pénz nem minden, ha nincs szabad választási 

lehetőség, ha nem azt érzed, hogy számítanak rád, hanem erőből akarnak »kényszeríteni«.” 

(V. éves hallgató). A szervezési problémák megoldására – mivel az egész rendszert nem látták 

át, csak érzékelték annak problémáit – inkább szakmai szempontokat fogalmaztak meg, mint 

például: „Jobban kellett volna differenciálni a kirendeléseken szakok szerint is, hogy mindenki 

olyan területre kerüljön, ahol a legnagyobb hasznát tudják venni.” (V. éves hallgató). 

Végezetül fontosnak tartották hangsúlyozni azt is, hogy a kirendelési időszakban szerzett 

tapasztalatokat át kellene gondolni, és ennek alapján felkészíteni azokat az évfolyamokat, akik 

ebből kimaradtak. 

ÖSSZEGZÉS 

A tanulmány eredményeinek összegzésekor először arra a jogosan felvetődő kérdésre kell 

kitérnünk, miszerint volt-e alternatívája a kötelező kirendelésnek? A nem reprezentatív 

mintán végzett kutatásunk korábbi elemzése (Bartal et al. 2021) azt mutatta, hogy az első 

hullámban igen alacsony volt a hallgatói affinitás az önkéntes szolgálatra. Ez összefügghetett 

azzal, hogy Magyarországon az első hullám még nem járt a fertőző esetek olyan robbanásszerű 
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növekedésével, mint más országokban. De magyarázhatja az is, hogy itthon a felnőtt népesség 

csak egyharmada vállal önkéntességet, és az önkéntesek aránya a 18-29 éves korosztályban 

26 százalék körül alakult például 2019-ben (Váradi 2021), ami nemzetközi összehasonlításban 

is alacsony aránynak számít. Kritikusan meg kell állapítani, hogy a magyar egészségügyi 

kormányzat nem számíthatott arra, hogy a betegellátási feszültségeket nagyszámú, 

önkéntesen jelentkező orvos- és egészségtudományi szakos hallgatókkal is enyhíteni tudja. 

Annak ellenére sem, hogy ez az önkéntesség különböző juttatásokkal ösztönzött volt. 

Az első kirendelés időszakát (2020. november – január) jelentősen megnehezítette a 

(fő)szereplők között fennálló információs aszimmetria, a kormányhivatalok túlterheltsége, a 

hatósági szerepkör olykor túlzott érvényesítése. Ugyanakkor mind a kvantitatív, mind a 

kvalitatív kutatási eredményeink azt támasztják alá, hogy a második kirendeléstől (2021 

márciusától) már kevesebb zökkenőkkel ment a szervezés. A kormányzati hivatalok is 

felkészültebbek és rugalmasabbak voltak a beosztásoknál és egyre inkább egy win-win helyzet 

kezdett kialakulni kirendelők és kirendeltek között, azaz a „rendszer tanulóképes volt”, bár az 

információs deficit végigkísérte a folyamatot. 

Az orvos- és egészségtudományi hallgatók értékes erőforrást jelentenek a járvány elleni 

védekezésben, ugyanakkor a kirendelés alatti tapasztalataik rávilágítanak az előzetes szakmai 

felkészítés és a folyamatos pszichés támogatás súlyponti szerepére. 

Eredményeink, miszerint aki többször volt önkéntes a pandémia három hulláma alatt, az nagy 

valószínűséggel mindkét kirendelésben is részt vett, arra is felhívják a figyelmet, hogy 

felkészítéssel jól kidolgozott elismerési- és feltételrendszer mellett az orvos- és 

egészségtudományi hallgatók körében általánosabbá lehet tenni az „önként vállalt” önkéntes 

szolgálatot. Ennek mind személyes, mind pedig társadalmi szempontból kiemelt haszna lenne. 
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Absztrakt  

A humanitárius segítségnyújtás részét képező orvosi és egészségügyi önkéntes munka fontos szerepet 
játszik az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén megmutatkozó társadalmi egyenlőtlenségek 
mérséklésében, valamint az önkéntesek szakmai és személyes fejlődésében. A Cselekvés Alapítvány 
orvosokból, egészségügyi dolgozókból és más szakmai segítőikből álló önkéntes csapata 2019-ben 

szétválasztott egy fejüknél összenőve született bangladesi „sziámi” ikerpárt, Rabeya és Rukaya Islamot. 
Az Islam-ikrek „Operation Freedom” névre keresztelt, multidiszciplináris – többek között 

aneszteziológiai és intenzív terápiás, idegsebészeti és plasztikai sebészeti szakértelmet igénylő –, négy 

fő szakaszból álló műtétsorozata 2018 februárjában kezdődött, s napjainkban is tart. Jelen tanulmány 

elsődleges célja, hogy felmérje és összehasonlítsa a projektben résztvevő önkéntesek (orvosok, 
egészségügyi dolgozók és más szakmai segítők) motivációs tényezőinek struktúráját. Az eredmények 
szerint a Cselekvés Alapítvány „Operation Freedom” projektben résztvevő önkénteseinek 
motivációjában a nemzetközi szakirodalomban talált adatokhoz képest is nagyobb szerepet játszott a 

teljes mintában és valamennyi foglalkozás szerinti alcsoportban a legfontosabbként beazonosított két 

faktor: az értékek kifejezése és a megértés. Ugyanakkor az egészségügyi dolgozók alcsoportját 

leszámítva gyengébb motivációs tényezőnek számított náluk a növekedés, a társas faktor és az 
énvédelem. 

 
Kulcsszavak: humanitárius önkéntesség, orvosi missziók, „Operation Freedom”, bangladesi sziámi ikrek, 
önkéntes motivációk,  
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The role and motivations of the volunteers of the Action for Defenceless People 

Foundation in „Operation Freedom” 

Alexandra Valéria Sándor – Gerely Pataki – Krisztina Baranyai 

Abstract  

Medical and health volunteering, which is part of humanitarian aid, contributes to the reduction of social 

inequalities in access to health care and benefits the professional and personal development of 

volunteers. In 2019, the Action for Defenceless People Foundation's volunteer team of doctors, health 

workers, and other professional helpers separated a Bangladeshi 'Siamese' twin couple, Rabeya and 

Rukaya Islam, born conjoined at the head. The Islam twins' ongoing four-phase multidisciplinary surgical 

series, dubbed „Operation Freedom", which requires expertise in anaesthesia and intensive care, 

neurosurgery and plastic surgery, began in February 2018. The main aim of this study is to assess and 

compare the motivational structure of the volunteers (doctors, health care workers, and other 

professional helpers) involved in the project. The results show that the two major factors, the expression 

of values and understanding, that were identified in the motivation of volunteers of „Operation 

Freedom” played a greater role in their motivation than the data found in the international literature, 

both in the overall sample and in all occupational subgroups. However, except for the subgroup of 

health workers, growth, the social factor, and self-protection were considered weaker motivational 

factors. 

 

Keywords: humanitarian volunteering, medical missions, Operation Freedom, Bangladeshi Siamese 
twins, volunteer motivations,  
 

____________________________________________________________________________ 

BEVEZETÉS  

A humanitárius segítségnyújtás magában foglalja az egyének, szervezetek és kormányzatok 

világszerte tett erőfeszítéseit az emberi szenvedés enyhítésére és megelőzésére (Rose et al. 

2012). Napjaink legismertebb humanitárius tevékenységet koordináló szervezetei közé 

tartozik az 1863-ban alapított Vöröskereszt, és az 1971-ben életre hívott Orvosok Határok 

Nélkül. Ezek a szervezetek nemcsak háborús vagy más, sérültekkel járó konfliktus esetén 

nyújtanak segítséget, hanem természeti katasztrófák áldozatainak és a hátrányos helyzetű 

embereknek is rendszeresen szerveznek egészségügyi ellátást, létfenntartáshoz szükséges 

adományokat (Forsythe 2005), valamint úgynevezett „rövid távú orvosi missziókat” („short-

term medical mission”, STMM) (Caldron 2017), amelyek egészségügyben dolgozó 

szakemberek egy naptól két évig terjedő időtartamú kiutazását jelentik közvetlen ellátás 

nyújtásának céljából (Martiniuk et al. 2012).  
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A COVID-19-világjárvány megmutatta, hogy a humanitárius segítségre szoruló országok sérült 

vagy fragmentált egészségügyi ellátórendszerének gyakran nincs kapacitása a fertőzöttek 

szűrésére, elkülönítésére és kezelésére, így talán minden korábbinál nagyobb igény merült fel 

a humanitárius összefogásra (Alawa et al. 2020). 

A humanitárius segítségnyújtás részét képező egészségügyi önkéntes munka már a 

kezdetektől fogva fontos szerepet játszott az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén 

megmutatkozó társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésében, illetve az önkéntesek szakmai és 

személyes fejlődésében (Getz 1990; Brasher 2017). Világszerte megfigyelhető tendencia, hogy 

a magasabb jövedelmű országok orvosai és egészségügyi dolgozói egyre inkább érdeklődnek 

az alacsonyabb jövedelmű régiókban folytatható rövid távú önkéntes lehetőségek iránt 

(Lasker et al. 2014). Az önkéntesség megnyilvánulhat például a közvetlen betegellátásban, 

tanításban és oktatásban, vészhelyzeti humanitárius segítségnyújtásban, vagy éppen 

orvostanhallgatók és rezidensek tapasztalatszerzésének elősegítésében (Crump et al. 2010).  

McCauley et al. (2021) szerint az egészségügyi és ezen belüli az orvosi-ápolói jellegű 

önkéntesség kedvező hatásai közé tartozik a vezetői, az oktatói és a kommunikációs készségek 

kibontakoztatása, az önbizalom növekedése, a csapatmunkára való képesség javulása, a 

kapcsolatok kiépülése, a fogadó ország fejlődése, illetve az erőforrások hatékony 

felhasználása.  

A Cselekvés Alapítvány – melynek megalapítását részben az Osteuropa-Hilfe segélyszervezet 

alapítója, Alemany Erzsébet humanitárius munkát végző orvos ihlette, illetve szoros szakmai 

kapcsolatot ápol a plasztikai sebészeti missziókat szervező német Interplast Germany-vel – 

önkéntes orvoscsapata hétévnyi bangladesi plasztikai-égési és helyreállító sebészeti missziós 

munka után, 2017-ben kapott felkérést egy fejüknél összenőve született „sziámi” ikerpár5, az 

akkor alig másfél esztendős Rabeya és Rukaya Islam szétválasztására, melyet többlépcsős 

multidiszciplináris műtétsorozattal sikerült kivitelezni (Pataki et al. 2020). A magyar közhasznú 

alapítvány által elvállalt és kivitelezett, „Operation Freedom” névre keresztelt szétválasztó 

műtétsorozatnak orvostudományi összetettségén túl az a különlegessége, hogy orvosi és 

egészségügyi szakmák közötti összefogásra épülő humanitárius vállalkozás is egyben, 

 

5 Ez a fajta fejlődési rendellenesség meglehetősen ritka: szakirodalmi források szerint nagyjából ötvenezer 
szülésre juthat egy sziámi ikerpár bármilyen jellegű összenövéssel (Potter 1961), s az ilyen eseteknek mindössze 
2-6 százalékát teszik ki a koponyájuknál összenőtt ikrek – ez átlagosan két és félmillió szülésnél egy előfordulást 
jelenthet (Harvey et al. 2016), igen alacsony várható élettartammal és rossz életminőséggel. 
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amelynek önkéntes résztvevői a kezdetektől fogva kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a 

tudomány és a hit egyensúlyának (Varga 2019). A 2018-ban megkezdett műtétsorozat – a 

2019-ben elvégzett végső szétválasztás után – jelenleg is tart: a szüleikkel otthon élő, e 

tanulmány megjelenésének évében hatesztendős ikrek rekonstrukciós műtétei a COVID-19-

világjárvány idején is zajlanak, egyidejűleg a rehabilitációjukkal, ugyancsak az alapítvány 

önkénteseinek szervezésében és részvételével.  

Jelen tanulmány fő célja, hogy a Clary et al. (1998) által kifejlesztett Volunteer Functions 

Inventory (VFI) segítségével feltérképezze az önkéntesek motivációit, továbbá összehasonlítsa 

az orvosok, az egészségügyi dolgozók és más szakmai segítők motivációs tényezőinek 

struktúráját, valamint rávilágítson az „Operation Freedomban” való önkéntes részvétel 

konkrét okára, s annak utólag érzékelt hozadékára. Ehhez először a szervezetet és annak 

munkáját mutatjuk be röviden, majd magát az „Operation Freedom” műtétsorozatot, s ezután 

következik a célok és a módszertan, végül pedig a motivációs vizsgálat eredményeinek 

bemutatása. 

A CSELEKVÉS ALAPÍTVÁNYRÓL 

A 2002 óta működő Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány (hivatalos rövidített nevén: 

Cselekvés Alapítvány) nevét a Teréz anyai „cselekvő szeretet” humanitárius alapgondolata 

ihlette. Tevékenységi körébe pedig azon személyek védelme és segítése tartozik, akik 

egészségi állapotuknál vagy gazdasági helyzetüknél fogva keveset, vagy semmit sem tudnak 

tenni önmaguk védelmében és érdekeik érvényesítésére. Önkéntesei ennek a célnak az 

érdekében karitatív műtéteket végeznek Magyarországon és külföldön (erre a jogi és 

szervezeti keretek hazánkban sokkal csekélyebb lehetőséget adnak). Továbbá összehangolják 

az intézményekben a gyógyítással összefüggő szakmai egyeztetéseket, oktatást szerveznek, 

valamint orvosi műszerek, speciális kórházi bútorok, rehabilitációs eszközök beszerzésében 

segítenek. A tevékenységek között átfedés figyelhető meg, ki is egészítik egymást, hazai és 

nemzetközi tudástranszfert tesznek lehetővé. A „Cselekvés” lényege, hogy az önkéntesek aktív 

és közvetlen módon, itt és most, Magyarországon és külföldön is igyekeznek lehetőségeinkhez 

mérten segíteni. A „Kiszolgáltatottakért” azt jelenti, hogy a legnagyobb hiányt, szükségletet 

kell először orvosolni: azoknak kell segíteni, akik a legnagyobb bajban vannak, és a legkisebb 

az esélyük a gyógyulásra.  
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Az alapítvány 2010. óta szervez rendszeresen plasztikai és helyreállító sebészeti missziókat 

Bangladesbe. Az akkori becslések alapján 160 milliós – napjainkra megközelítőleg 180 milliósra 

gyarapodott – népességszámra mindössze tizenöt plasztikai sebész jutott, holott már akkor is 

körülbelül ezerkétszáz ilyen szaktudással rendelkező orvosra lett volna szükség a másfél 

magyarországnyi területet magában foglaló, ám a földrajzi adottságok miatt hazánknál kisebb 

lakható területű, igen nagy népsűrűségű és természeti katasztrófákkal gyakran sújtott 

Bangladesben (Sándor 2015). A missziók során elsősorban fejlődési rendellenességgel élők, 

illetve égési vagy baleseti sérültek műtéti ellátására volt és van szükség, amit a helyi orvosok 

által segített páciensszelekciós folyamat előz meg. Bangladesben sajnos az európai 

viszonyokhoz képest magasnak tűnik bizonyos fejlődési rendellenességek előfordulásának 

aránya – bár erről pontos statisztikai adat egyelőre nem áll rendelkezésre –, melynek 

lehetséges okaira az alapítvány missziós orvosai is megkíséreltek fényt deríteni.6 Az égési 

sérülések gyakorisága pedig kulturális okoknak, vagyis a nyílt láng napjainkban is gyakori 

használatának tudható be a háztartásokban.7  

A missziós csapat önkéntes orvosainak célja, hogy a Bangladesben eltöltött idő – általában két 

hét – alatt a lehető legtöbb műtétet tudják elvégezni, többnyire a helyi egészségügyi 

személyzet segítségével, továbbá sor kerülhessen az innovatív tudástranszferre, vagyis a helyi 

kollégák elméleti és gyakorlati oktatására is. Eddig hét nagyobb plasztikai-égési és helyreállító 

sebészeti misszió valósult meg az alapítvány szervezésében, ám az önkéntes segítségnyújtás 

soha nem ér véget a hazautazással, sőt jelenleg is folyamatos a telekommunikációs 

eszközökkel is fenntartható tudástranszfer révén, ami lehetővé teszi, hogy a bangladesi 

orvosok a magyaroktól tanult technikákkal tudjanak segíteni a honfitársaikon.  

A közhasznú alapítvány tevékenysége a szervezet színeiben vállalt feladataikért 

honoráriumban nem részesülő vezetők és a részben állandó, részben pedig egy-egy misszióra 

csatlakozó önkéntesek elhivatottságára épül. Forrásai főképpen adományokból, esetenként 

 

6 2013-ban például az alapítvány önkéntesei meglátogattak egy ruhagyárat. „Nagyon sok fiatal nő hozott ugyanis 
hozzánk olyan kisgyermeket, akinek ujjösszenövése, ujjhiánya, esetleg alulfejlett alkarja volt. (…)  Rájöttünk, hogy 
ezek az anyák mindannyian ugyanazokban az üzemekben dolgoznak. Mégpedig olyan műszakbeosztásban, hogy 
várandósan is ott aludtak el a ruhafestő- és egyéb vegyi anyagok közelében. Miután kesztyű nélkül, szabad kézzel 
bántak ezekkel a vegyületekkel, a mérgek bejutottak a szervezetükbe. A kismamák tehát ott pihentek a varrógép 
felett várandósan, hogy el tudják látni a családjukat” – mondta el ennek kapcsán egy interjúban Pataki Gergely, 
rávilágítva a mélyebb gazdasági és társadalmi összefüggésekre (Sándor 2015). 
7 A nők hosszabb, bővebb ruházata könnyen lángra kaphat, s a gyermekek otthoni tűzközelben akár nagy 
testfelületet érintő égési sérülést szenvedhetnek. 
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projekttámogatásokból származnak. Az egészségügyi szükségletek végtelenek, az alapítvány 

szándéknyilatkozata szerint ebből a végtelenből azt a szeletet célozza, ahol kis pénzből a 

legnagyobb egészségnyereség érhető el, és a ráfordítás a legjobban hasznosul (Pataki 2015).  

AZ „OPERATION FREEDOMRÓL” 

Az Islam-ikrek szétválasztó műtétsorozata elsősorban azért kapta az „Operation Freedom” 

nevet a Cselekvés Alapítvány önkéntes orvosaitól, mert célja, hogy esélyt adjon két 

gyermeknek a szabadabb, önállóbb életre. Másfelől pedig azért, mert szabadság („freedom”) 

eszméje kiemelt szerepet játszott mind Magyarország, mind Banglades történelmében. A 

többlépcsős műtétsorozatra azért volt szükség, mert Rabeya és Rukaya úgynevezett „totális 

vertikális, 1-es típusú” koponya- és agyösszenövéssel született a Stone és Goodrich-féle 

besorolás szerint (Stone és Goodrich 2006; Pataki et al. 2020), a közös agyi fő szállítóér-

hálózatuk pedig speciális anatómiai képletet mutatott, mert a két felső nyílirányú vénás öböl 

(sinus sagittalis superior) tulajdonképpen összenőve fejlődött ki. Ez jelentős vérzési 

kockázattal járt volna az egylépcsős szétválasztás esetén, emellett pedig olyan kiterjedt – több 

hónapig tartó – bőrtágítást kellett végezni, hogy már a végső szétválasztást megelőzően is 

másfél éves munkával lehetett számolni, utána pedig akár az ikrek felnőttkoriág tartó 

rekonstrukciós és rehabilitációs szakasszal.  

Az „Operation Freedommal” kapcsolatos munkálatok már a multidiszciplináris műtétsorozat 

elvállalásakor, 2017 decemberében elkezdődtek a tervezéssel és a felkészüléssel, Pataki 

Gergely fő koordinátori vezetésével. Az ikrek szétválasztásában 33 szerződött önkéntes és 

több mint száz intézményi együttműködések kapcsán bekapcsolódott szakember – orvos, 

egészségügyi dolgozó vagy egyéb szakmai segítő (például dokumentátor, kommunikációs 

szakember, adminisztrátor) működött közre.  

Az első műtéti szakasz 2018. február 28-án és augusztus 19-én zajlott két operációval 

Dakkában, amikor Hudák István idegsebésznek, az endovaszkuláris beavatkozások 

szakértőjének köszönhetően érfalon belüli, katéteres módszerrel sikerült elzárni az ikrek közös 

agyi szállítóér-szakaszát egy erre szolgáló speciális anyaggal, a későbbi vérzési kockázat 

csökkentésének céljából. A második, plasztikai sebészeti szakasz legalább félévig tartó állandó 

szakorvosi felügyeletet igényelt, így az ikrek 2019. január 5-én megérkeztek a szüleikkel és a 

nővérükkel együtt Budapestre a Cselekvés Alapítvány szervezésében, hogy január 25-én 
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átessenek az egyedi, magyar tervezésű szövettágító-implantátumrendszer beültetésén a 

fejbőr és az ottani lágyszövetek alá a Semmelweis Egyetem műtőjében. Ezt több mint 40 

kisebb plasztikai sebészeti beavatkozás – az expander implantátumok tágítása, illetve 

diódalézeres hegkezelés és sajátvérplazma-visszafecskendést jelentő iPRF terápia – követett, 

Pataki Gergely plasztikai sebész vezetésével.  

Az alapítvány önkéntesei, segítői és partnerintézményei biztosították a gyermekek és a család 

teljes ellátását a július 21-ig tartó, hat és félhónapos budapesti tartózkodás alatt. Ekkor került 

sor a végső szétválasztást megelőző vizsgálatokra is.  

A harmadik műtéti szakaszt a „maratoni” hosszúságú, legalább 24 órásra tervezett – végül a 

műtéti jegyzőkönyv szerint 33,5 órás –, több orvos-szakmai területet felölelő végső 

szétválasztás jelentette 2019. augusztus 1-jén és 2-án, ismét Dakkában, ahol az 

aneszteziológiai és intenzív terápiás teamet Csapody Marcell vezette, az idegsebészeti teamet 

Csókay András, a plasztikai sebészeti teamet pedig Pataki Gergely, több mint huszonöt magyar 

önkéntes orvos és egészségügyi dolgozó közreműködésével. A főkoordinátor ekkor is Pataki 

doktor volt, mint a bangladesi orvosokkal és asszisztenciával is kiegészült műtéti csapat felelős 

vezetője.  

A műtét eredményeként Rabeya a végső szétválasztást követő ötödik napon magához tért. 

Testi és szellemi fejlettsége a korának nagyjából megfelelő. Rukaya a végső szétválasztás utáni 

33. napon súlyos agyi bevérzést szenvedett, így halmozottan sérültként él.  

Az ikrek 2021. március 15-én térhettek haza a szülővárosukba, Pabnába a dakkai központi 

katonai kórházból (Combined Military Hospital), ahol már addig is a szüleikkel együtt lakhattak 

a számukra kialakított speciális lakosztályban, miután 2019 őszén mindketten elhagyhatták az 

intenzív osztályt. Jelenleg a műtétsorozat negyedik szakasza zajlik, amely 2019 

szeptemberében kezdődött az ikrek rehabilitációjával és az első rekonstrukciós műtétekkel.  

Az „Operation Freedomot” „az elmúlt száz év egyik legnagyobb magyar egészségügyi és 

humanitárius vállalkozásaként” említették a híradásokban (Schillinger 2020). Az ikreket 

operáló orvosok és a végső szétválasztó műtét magyar egészségügyi személyzete mind az 

alapítvány önkéntesei voltak.  
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A TANULMÁNY CÉLJAI ÉS MÓDSZEREI 

Jelen tanulmány fő célja, hogy a Clary et al. (1998) által kifejlesztett Volunteer Functions 

Inventory (VFI) segítségével feltárja és összehasonlítsa az „Operation Freedom” projektben 

résztvevő önkéntesek – az orvosok, az egészségügyi dolgozók és más szakmai segítők –

motivációs tényezőinek struktúráját. További cél, hogy rávilágítson a projektben való önkéntes 

részvétel konkrét okára, s annak utólag érzékelt hozadékára. Végezetül pedig célunk az is, 

hogy bemutassuk az „Operation Freedomot” ezt az egyedi, magyar szervezésű, de a 

nemzetközi humanitárius munka kontextusába illő összefogást, az önkéntesek szerepén 

keresztül.  

A Cselekvés Alapítvány „Operation Freedom” műtétsorozatában résztvevő önkénteseinek 

motivációit a Clary et al. (1998) által kifejlesztett Volunteer Functions Inventory (VFI) saját 

magyar fordításának segítségével mértük fel, amely a korábbi két- vagy háromdimenziós 

modellekkel ellentétben már multifaktoriális modellel írja le az önkéntesek motivációs bázisát. 

A 30 kérdésből álló VFI – a nevében is szereplő funkcionalista megközelítést alkalmazva – hat 

különböző faktort különböztet meg a motiváció vizsgálata során: „értékek” (altruista és 

humanitárius értékek kifejezésének motivációja), „megértés” (tudás, ismeretek és 

tapasztalatok bővítésének motivációja), „társas” (kapcsolatok kialakításának, ápolásának 

motivációja), „karrier” (szakmai előmenetel motivációja), „énvédelem” (az ego védelmének, a 

problémáktól való eltávolodásnak a motivációja), illetve „növekedés” (személyes fejlődés, 

önismeret és jóllét motivációja) (Gazsó et al. 2022). 

A VFI 30 „kérdése” tulajdonképpen egy-egy állítás, amelyeknél egyenként ki kell választani egy 

hétfokozatú skálán8, hogy azok mennyire fontosak vagy igazak az elvállalt önkéntes munka 

kapcsán. A 30 állításból a 6 motivációs faktorhoz 5-5 állítás tartozik, és az ezekre adott 

pontszámok megmutatják a faktorok fontossági sorrendjét, vagyis a megkérdezettek 

indítékrendszerének szerkezetét. Rendszerbe foglalt és számszerűsített választ adnak arra a 

kérdésre, hogy milyen motivációs hajtóerők azonosíthatók az önkéntesség hátterében  

A jelen tanulmányban tárgyalt önkéntes munka specifikus jellegére való tekintettel a kérdőív 

még további három külön kérdést is tartalmazott, sorrendet tekintve a VFI előtt. A válaszadók 

 

8 Az 1-es válasz azt jelenti, hogy az adott állítás egyáltalán nem fontos a kitöltő számára, vagy nem tartja saját 
magára nézve igaznak, a 7-es pedig azt jelenti, hogy nagyon fontosnak vagy igaznak találja. 
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szabadon leírták, hogy miért vállaltak önkéntes részvételt az „Operation Freedom” 

műtétsorozatban, és mit adott nekik az „Operation Freedom” műtétsorozatban való részvétel. 

Valamint feleletválasztós formában bejelölték, hogy milyen szerepkörben vettek részt a 

lehetséges három közül: orvosként, egészségügyi dolgozóként, vagy egyéb szakmai (nem 

egészségügyi) segítőként. 

Módszertanilag egyfelől online kérdőíves adatfelvételt alkalmaztunk. A Google Űrlapok 

segítségével elkészített kérdőívet e-mailben küldtük ki az önkéntesek részére, az így nyert 

adatokat pedig Microsoft Excellel elemeztük. Másfelől a nyitott kérdéseket szövegelemzéssel 

dolgoztuk fel és kategorizáltuk, valamint az „Operation Freedom” írásos 

projektdokumentációját is elemeztük. 

EREDMÉNYEK 

A szerződött önkénteseknek e-mailben eljuttatott kérdőívet összesen 24-en töltötték ki, 

közöttük 16 orvos (66,67 százalék), 4 egészségügyi dolgozó (16,67 százalék) és 4 egyéb szakmai 

(nem egészségügyi) segítő (16,67 százalék).  

Az összes résztvevő válaszainak faktoronkénti átlagolása nyomán kiderült, hogy a teljes 

mintában az értékek kifejezése jelentette a legerősebb motivációt 5,75 átlagpontszámmal 

(Cronbach-alfa: 0,78) a hétfokozatú Likert-skálán (1. ábra).  

 

1. ábra Az összes válaszadó motivációi a VFI alapján, a Cselekvés Alapítvány „Operation Freedom” 
műtétsorozatban résztvevő önkéntesek körében(N=24) 

 

Forrás: Saját szerkesztésű ábra az adatfelvétel eredményei alapján 
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Ezt követte másodikként a megértés 5,17 átlagértékkel (Cronbach-alfa: 0,83), majd 

harmadikként a növekedés következett 4,08 pontos átlaggal (Cronbach-alfa: 0,79). A 

válaszadók összességében a társas faktort tartották a negyedik legfontosabbnak 3,48 

átlagponttal (Cronbach-alfa: 0,76). Sereghajtóként a karrier következett 2,43 pontos átlaggal 

(Cronbach-alfa: 0,74), illetve az énvédelem 2,03 átlagpontszámmal (Cronbach-alfa: 0,73).  

Az orvosok alcsoportjában ugyancsak az értékek kifejezése jelentette a legnagyobb motivációt 

5,38 átlagpontszámmal, amit szintén a megértés követett 4,93 átlagértékkel, majd 

harmadikként a személyes fejlődés 3,90 pontos átlaggal (2. ábra).  

 

2. ábra Az orvos válaszadók motivációi a VFI alapján, a Cselekvés Alapítvány „Operation Freedom” 
műtétsorozatban résztvevő önkéntesek körében (N=16) 

 

Forrás: Saját szerkesztésű ábra az adatfelvétel eredményei alapján 

 

A válaszadók közül az önkéntes orvosok is a társas faktort tartották a negyedik 

legfontosabbnak 3,58 átlagponttal. Az utolsó két funkció azonban fordított sorrendben 

szerepelt az orvosoknál a teljes minta átlagához képest: az énvédelem 1,80 pontos átlagot ért 

el, és a karrier volt a legkevésbé fontos vagy releváns a számukra a projektben való 

részvételnél, mindössze 1,75 átlagpontszámmal.  

Az egészségügyi dolgozók alcsoportjában ugyanaz a három funkció volt a legfontosabb, mint 

a teljes mintában és az orvosok esetében: az értékek kifejezése jelentette a legnagyobb 

motivációt még magasabb, 6,3 átlagpontszámmal az egytől hétig terjedő skálán (3. ábra). 
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Másodikként a megértés következett 5,6 átlagértékkel, majd harmadikként a növekedés – 

ugyancsak magasabb – 5,5 pontos átlaggal. 

 

3. ábra Az egészségügyi dolgozó válaszadók motivációi a VFI alapján, a Cselekvés Alapítvány 

„Operation Freedom” műtétsorozatban résztvevő önkéntesek körében (N=4) 

 

Forrás: Saját szerkesztésű ábra az adatfelvétel eredményei alapján 

 

Az egészségügyi dolgozó válaszadók körében sokkal fontosabb volt a karrier, mint a teljes 

minta átlagát vagy az orvosokét tekintve: az 5,4 átlagpontszám az orvosok erre vonatkozó 

átlagpontszámának (M=1,75) több mint háromszorosa. Az egészségügyi dolgozóknál az 

énvédelem került az utolsó előtti helyre, átlagosan 2,9 ponttal, míg ők a társas faktort 

tartották a legkevésbé fontosnak vagy relevánsnak 2,6 átlagponttal. 

Az egyéb szakmai (nem egészségügyi) segítő válaszadók motivációszerkezetében is ugyanaz 

volt a két legfontosabb funkció, mint a teljes mintában, az orvosoknál és az egészségügyi 

dolgozóknál, a harmadiknál azonban már eltérés mutatkozott (4. ábra). Az egyéb szakmai 

(nem egészségügyi) segítő válaszadóknál változatlanul első helyre került az értékek kifejezése, 

viszont az eddigi legmagasabb, 6,7 átlagpontszámmal. Ezt követte másodikként a megértés 

5,7 átlagértékkel, de náluk a társas faktor következett 4 pontos átlaggal (az egészségügyi 

dolgozók ezt tartották a legkevésbé fontosnak 2,6 pontos átlaggal). Az egyéb szakmai (nem 

egészségügyi) segítők a növekedést tartották a negyedik legfontosabbnak 3,4 átlagponttal. 

Végül a karrier következett 2,2 pontos átlaggal, illetve az énvédelem 2,1 átlagpontszámmal.  
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4. ábra Az egyéb szakmai (nem egészségügyi) segítő válaszadók motivációi a VFI alapján, a Cselekvés 
Alapítvány „Operation Freedom” műtétsorozatban résztvevő önkéntesek körében (N=4) 

 

Forrás: Saját szerkesztésű ábra az adatfelvétel eredményei alapján 

A válaszok alapján tehát kimutatható, hogy az értékek kifejezése és a megértés (a tudás, az 

ismeretek és a tapasztalatok bővítése) a két legerősebb motivációs faktor a résztvevők 

körében – attól függetlenül, hogy orvosi, egészségügyi dolgozói vagy egyéb szakmai segítői 

szerepben csatlakoztak önkéntesként az „Operation Freedomhoz”. A harmadik legerősebb 

motivációs faktortól kezdve azonban a fentiekben tárgyalt jelentős különbségek mutatkoztak 

a foglalkozás alapján meghatározott szerepkörök (alcsoportok) között. 

Az eredmények nemzetközi kontextusba ágyazásához Chacón et al. (2017) átfogó tanulmányát 

hívtuk segítségül, amely a Volunteer Functions Inventory alkalmazásával készült, 67 különböző 

minta adatait feldolgozó 48 kutatás nemzetközi áttekintését és együttes kiértékelését 

tartalmazza – mind összesen, mind pedig a vizsgált civil szervezetek ágazat szerinti 

bontásában: egészségügyi, szociális, oktatási, sport, környezetvédelmi, civil védelmi 

szervezetekre osztva, melyek közül természetesen az egészségügyi szervezetek önkénteseinél 

mért motivációs faktorátlagok a legalkalmasabbak arra, hogy összehasonlítás alapját képezzék 

a saját adatainkkal. 

Az 1. táblázat adatai alapján kijelenthető, hogy a Cselekvés Alapítvány „Operation Freedom” 

projektjében résztvevő önkénteseinek motivációjában a nemzetközi szakirodalomban talált 

adatokhoz képest is nagyobb szerepet játszott a teljes mintában és valamennyi foglalkozás 

szerinti alcsoportban a legfontosabbként beazonosított két faktor: az értékek kifejezése és a 

megértés. 
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1. táblázat A kapott eredmények összehasonlítása Chacón et al. (2017) nemzetközi szisztematikus 

áttekintésének eredményeivel az egészségügyi szféra civil szervezeteiben (átlag) 

 Teljes minta Orvosok Egészségügyi 
dolgozók 

Egyéb szakmai 
segítők 

Chacón et al. 
(2017) 

által mért 
átlag 

Értékek 5,75 5,38 6,3 6,7 5,61 
Megértés 5,17 4,93 5,6 5,7 3,72 

Növekedés 4,08 3,90 5,5 3,4 4,33 

Társas 3,48 3,58 2,6 4 3,09 
Karrier 2,43 1,80 5,4 2,2 1,68 

Énvédelem 2,3 1,75 2,9 2,1 2,90 

Forrás: Saját szerkesztésű táblázat az adatfelvétel eredményei alapján 

Ugyanakkor az egészségügyi dolgozók alcsoportját leszámítva gyengébb motivációs 

tényezőnek számít náluk a növekedés, a társas faktor és az énvédelem. A karrier ugyan 

kifejezetten alacsony átlagpontszámot ért el az orvosok körében (M=1,80) a többi faktorhoz 

képest, ám még ez az érték is magasabb valamennyivel, mint a Chacón et al.-féle átlag 

(M=1,68), és kiugróan magas az egészségügyi dolgozók alcsoportjában (M=5,4). 

Noha a Clary et al. (1998) által kifejlesztett Volunteer Functions Inventory (VFI) pontos és jól 

kiértékelhető képet ad az önkéntesek motivációiról, a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi 

ikrek szétválasztó műtétsorozatának komplexitására, valamint az ehhez szükséges szakmai és 

humanitárius összefogás egyediségére való tekintettel lehetőséget biztosítottunk a 

válaszadóknak arra is, hogy saját szavaikkal fogalmazzák meg, miért vállalták el a projektben 

való önkéntes részvételt, és visszatekintve mit nyújtott ez a számukra. A válaszok tükrözik a 

VFI segítségével kimutatott dimenziókat, sőt konkrét példák segítségével kézzelfoghatóvá 

teszik azokat – különös tekintettel az altruista és humanitárius értékek kifejezésére; a tudás, 

az ismeretek és a képességek gyarapítására és fejlesztésére; az egyéni fejlődésre; valamint a 

társas kapcsolatok kialakítására és megerősítésére – amellett, hogy szó szerint is felhívják a 

figyelmet a tudomány és a hit együttes szerepére (2. táblázat). 

 

 

 

 

 



                                                                             2022.2(2):70-88. 

A Cselekvés Alapítvány önkénteseinek motivációi és szerepe az „Operation Freedom” 
műtétsorozatban 

 

83 

2. táblázat Példák a résztvevők saját, szabadon megfogalmazott válaszaira a „Miért vállalta az 
önkéntes részvételt az »Operation Freedom« műtétsorozatban?” kérdésnél 

Miért vállalta az önkéntes részvételt az 

Operation Freedom műtétsorozatban? 

A válaszhoz társítható domináns Clary-féle 

motivációs faktor(ok) 

„Miért ne segítenék, ha van rá lehetőségem? Nem 
volt kérdéses.” 

Értékek 

„A szétválasztó műtétet követően Cs. doktor kért 
segítséget az ikrek rehabilitációjában a kórházunk 

igazgatójától, aki engem ajánlott.” 

Társas   
„Segítsünk egy nagyszabású projekt 

megvalósításában, a többi önkéntesnek a közös 

célért!” 

„A szervező, aki valamikori rezidenstársam volt, 
megkért a részvételre.”  

„Szociálpedagógus vagyok, hátrányos helyzetű 
gyermekek és családtagjaik a specializáció. Kérdés 

nem fért hozzá, hogy az egyébként munkám 

részeként nemet mondjak.” 

 

Karrier 

„Hatalmas szakmai és emberi kihívás volt és 
megtiszteltetés.” Növekedés   

„Kihívás” 

„Azért, mert meghatott az ikrek sorsa, szerettem 

volna hozzájárulni ahhoz, hogy esélyt kapjanak egy 

jobb életre, és emellett óriási szakmai kihívásnak 

éreztem.” 

Értékek, növekedés 

„Mert különlegesen érdekes feladatnak éreztem, 
emellett szakmailag is képesnek éreztem magam rá, 

tehát nem is volt kérdés, hogy rész vegyek-e a rám 

szabott feladatokban.” 

Megértés, növekedés 

„Vonzó volt számomra a segítségnyújtás lehetősége, 
szakmai kihívás és megismerkedés bizonyos mértékig 

egy másik kultúrával” 

Értékek, növekedés, társas 

„Egyszerre volt benne a segítés szándéka (mind a 

gyermekek, mind azon orvosok irányában, akik 

bizalmat szavazva megkértek az együttműködésre), 
az orvosolni kívánt helyzet egyedülállósága, valamit 

a saját határaim megtapasztalása a kihívásokon 

keresztül.”  

Értékek, megértés, növekedés 

„- Nagy tudású orvosok mellett dolgozni és tőlük a 
lehetőség a tanulásra.  

- Kalandvágy 

 - Az életben sok lehetőséget kap az ember és 
fontosnak tartom, hogy vissza is adjon ebből.” 

Növekedés, társas, értékek  

Forrás: Saját szerkesztésű táblázat az adatfelvétel eredményei alapján 
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3. táblázat Példák a résztvevők saját, szabadon megfogalmazott válaszaira a „Mit adott az 
»Operation Freedom« műtétsorozatban való részvétel?” kérdésnél 

Mit adott az Operation Freedom 

műtétsorozatban való részvétel? 

A válaszhoz társítható domináns Clary-féle 

motivációs faktor(ok) 

„Alázatot tanított és jó érzés volt közreműködni.” 

Növekedés 

„Élményt és lehetőséget egy nagyszabású hosszú 
szervezést követő esemény részesének lenni”  

„Visszaigazolódott a rendszerszemléletem és az 
öröm, amit a sok esetben magamtól, vagy adott 

esetben a saját családomtól elvett idő és 
energiabefektetés jelentett.” 

„Óriási ajándéknak élem meg, és egy életre szóló 
élményt, amit valószínűleg nem lesz lehetőségem 

még egyszer megélni.”  
„Rengeteg szakmai tapasztalatot, és számos emberi 

felismerést is. Utóbbit egyaránt látták el 

tanulságokkal mind a pozitív, mind pedig a negatív 

élmények.” 

Megértés 

„Családot” Társas 

„Egyértelműen új perspektívát a csapatmunkára, 
szerepkörtől függetlenül. Az önzetlenség és a 

segíteni akarás új dimenzióját ismertem meg. Az első 
hihetetlen kultúrsokk után hihetetlen élmény volt 

egy a miénktől ennyire eltérő környezetben 
dolgozni.” Társas, megértés 

„Nagyon sok új barátot, az Isteni csoda megélesét, 
mert ezt a műtétet csak az ő segítségével tudták 
véghezvinni a kollégák. Sok pozitív tapasztalatot, 

hogy Bangladesben milyen más, de nagyszerű 
lehetőségek vannak a rehabilitációra” 

„Tapasztalat, érzelem, kiteljesedés” Megértés, növekedés 

„Orvos-szakmailag egy nagyon különleges eset 

testközeli megtapasztalását. Emberileg a 

körülmények utólagos alakulása csalódást okozott.” 

Megismerés, énvédelem 

„Fenti lehetőségeket [az előző válaszban 
megfogalmazott segítségnyújtást, szakmai kihívást, 

más kultúrával való megismerkedést] a realitás 

keretein belül” 

Értékek, megértés, növekedés 

„Felemelő pillanatokat, szép és megrázó 

emlékeket, szakmai fejlődési lehetőséget, és 

óriási leckét emberismeretből.” 

Növekedés, karrier, énvédelem  

Forrás: Saját szerkesztésű táblázat az adatfelvétel eredményei alapján 
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A részvételt motiváló tényezőkre irányuló kérdés szabadon megfogalmazott válaszainál (2. és 

3. táblázat) általánosságban megfigyelhető volt, hogy nagyobb hangsúlyt kapott a növekedés, 

a társas faktor és az énvédelem a VFI-kérdőív faktoronkénti átlagpontszámainak rangsorához 

viszonyítva. Ez rámutat az értékkutatás mint szociológiai kihívás szakirodalomban is elismert 

összetettségére, vagyis a mimikri, a kamuflázs és a hipokrízis jelenségére (Hankiss 1977). A 

mimikri az értékek rejtőzködő természetére utal: az emberek gyakran nincsenek tisztában a 

saját értékeikkel; a kamuflázs az értékek kinyilvánításának elkerülésére, azok rejtegetésére 

való alapvető törekvés; míg a hipokrízis azt jelenti, hogy mindenki szeret jobb színben feltűnni 

mások előtt (Havasi 2009). Anonim kérdőíves adatfelvétellel azonban csökkenthető ezeknek 

a torzító tényezőknek a hatása, hiszen a kitöltők tisztában vannak vele, hogy a válaszaikat nem 

lehet majd a személyükhöz társítani, azok nem lesznek a róluk, mint egyénekről kialakított kép 

részei. Noha a 2. és 3. táblázatban idézett válaszokat – vagyis a szabadon megfogalmazott 

egyéni motivációkat és az egyénileg érzékelt hozadékokat – módszertanilag ugyancsak 

elemezhettük volna szerepkörönként (foglalkozáscsoportonként), ahogyan azt a VFI-

átlagpontszámoknál tettük (orvosokra, egészségügyi dolgozókra és más szakmai segítőkre 

bontva az önkéntesekből álló mintát), ám ez súlyosan sérthette volna az anonimitás 

kritériumát, mivel a válasz tartalma és a szerepkör egyidejű meghatározása az évek óta nagy 

publicitást kapó „Operation Freedom” több résztvevőjét is beazonosíthatóvá tenné. Úgy 

gondoljuk azonban, hogy mindez nem von le az elemzés értékéből, hiszen a motivációs 

faktorok és az egyéni válaszok közötti párhuzam az anonimitás megőrzésével is szemléletes 

maradt. 

ÖSSZEGZÉS 

Az online kérdőíves adatfelvétel nyomán – amely a Volunteer Functions Inventory (VFI) 30 

kérdéséből és három további (az „Operation Freedom” műtétsorozatban való önkéntes 

részvétel okára, hozadékára, s az abban foglalkozás szerint betöltött szerepre vonatkozó) 

kérdésből állt – sikerült együttesen kimutatni és összehasonlítani az orvosok, az egészségügyi 

dolgozók és más szakmai segítők motivációs tényezőinek struktúráját. A Cselekvés Alapítvány 

önkénteseinek motivációiról az összesített és a három foglalkozás szerinti alcsoportnál 

kimutatott VFI-átlagpontszámok alapján elmondható, hogy a műtétsorozatban vállalt – 

foglalkozásuk által meghatározott – szerepüktől függetlenül elsősorban az értékeik kifejezése 
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(M=5,75)  sarkallta őket a részvételre, emellett pedig a megértést (M=5,17), vagyis a tudásuk, 

az ismereteik és a képességeik gyarapítását és fejlesztését tartották a legfontosabbnak, 

ráadásul ez a két faktor erősebbnek bizonyult náluk ahhoz képest, ami Chacón et al. (2017) 

átfogó nemzetközi elemzésében szerepel az egészségügyi és szociális szférához tartozó civil 

szervezetek önkénteseinél (M=5,61 és M=3,72) (1. táblázat). 

Az orvosok, az egészségügyi dolgozók és az egyéb szakmai (nem egészségügyi) segítők 

alcsoportjainak faktoronkénti átlagpontszámai a motivációjuk szerkezetének harmadik 

legfajsúlyosabb elemétől kezdve mutatnak sorrendbeli eltérést: az egyéb szakmai segítőknél 

ezt a pozíciót a társas kapcsolatok kialakítása és megerősítése foglalta el, a másik két 

csoportnál – és a teljes minta átlagát tekintve – pedig a növekedés. Az egészségügyi dolgozó 

válaszadók körében sokkal nagyobb hangsúlyt kapott motivációs faktorként a karrier, mint a 

teljes minta átlagában vagy az orvosoknál: 5,4 átlagpontszámuk az orvosok erre vonatkozó 

átlagpontszámának (M=1,75) több mint háromszorosa volt az egytől hétig terjedő skálán, 

ugyanakkor ez utóbbi érték is magasabb valamennyivel a Chacón et al.-féle átlagnál (M=1,68). 

A legkevésbé releváns motivációs faktort az énvédelem jelentette az élet nehézségeivel 

szemben a teljes minta átlagát tekintve, illetve az egészségügyi dolgozóknál és az egyéb 

szakmai segítőknél is, míg az orvosoknál a karrier játszotta a legcsekélyebb szerepet az 

önkéntes tevékenységükben. Bár mindhárom foglalkozás szerint elkülönített csoport számára 

az értékek kifejezése volt a legfontosabb, közülük is az egyéb szakmai (nem egészségügyi) 

segítők emelkedtek ki ennél a faktornál 6,7 átlagpontszámmal.  

A VFI mellett föltett két nyitott kérdésre adott válaszok – hogy a megkérdezettek miért 

vállaltak önkéntes részvételt az „Operation Freedom” műtétsorozatban, és mit nyújtott nekik 

ez a projekt – alátámasztották a VFI segítségével kimutatott multifaktoriális 

motivációszerkezetet, ám nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a növekedésnek, a társas 

faktornak és az énvédelemnek, amelyek közül az előbbi kettő párhuzamba állítható a 

„voluntourism” jelenséggel, vagyis az új helyek és kultúrák megismerésének vágya által is 

motivált önkéntességgel (Sullivan 2019). A résztvevők saját szavaikkal is hangsúlyozták 

továbbá a tudomány és a hit együttes szerepét ebben a nagyszabású, magyar vezetésű, s 

egyben nemzetközi orvostudományi és humanitárius összefogásban. 
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Absztrakt 
Magyarországon a kórházi önkéntesség meghonosítása a 2000-es évek elejétől kezdődött el az 
egészségügyi intézményekben és az egészségügyi célú civil-nonprofit szervezetek körében. Az elmúlt 

több mint húsz évben országszerte számos egészségügyi intézményben jöttek létre a kórháziönkéntes-

szolgálatok, noha ezek számáról és helyzetéről alig lehet valamit tudni célzott vizsgálatok, kutatások 
hiányában. Jelen esettanulmány egy szegedi, egy debreceni és egy veszprémi kórháziönkéntes-szolgálat 

történetének, működésének, tevékenységének és önkénteseinek bemutatásáról szól. A három 
szolgálatban közös, hogy indulásuk és szervezeti hátterük a Mosolygó Kórház Alapítványhoz kötődött, 
egészen 2019-ig, amikor is az alapítvány működését beszüntette. Majd pedig 2020 februárjától, a 
COVID-19-járvány kitörésétől szüneteltetniük kellett az önkéntes munkát a kórházak lezárása miatt. Az 
esettanulmány egyfelől bemutatja a többéves kórháziönkéntes-szolgálatok munkáját, másfelől látlelet 
is ad a speciális krízishelyzetek következményeiről. 

Kulcsszavak: önkéntes munka egészségügyi intézményekben, kórházi önkéntesség, önkéntes-

koordinátori munka, krízishelyzet, COVID-19 járvány hatásai, Szeged, Debrecen, Veszprém 
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A case study on volunteering in hospitals from the early 2010s until the outbreak 

of the COVID-19 pandemic – based on the examples of volunteering in hospitals 

in Szeged, Debrecen, and Veszprém 

Éva Szilvia Kósa – Csenge Mike – Anikó Szabó 

Abstract 

In Hungary, hospital volunteers began to work in health care institutions and health-related nonprofit 

organisations in the early 2000s. Over the past twenty years, volunteering has been introduced to 

several health care institutions across the country, although little is known about the number and 

condition of such facilities in the absence of targeted studies and research. This case study presents the 

history, operation, activities, and volunteers of a hospital volunteer service in Szeged, Debrecen, and 

Veszprém. What the three services have in common is that their start and organisational background 

was linked to the Smiling Hospital Foundation until 2019, when the foundation terminated its 

operations. Then, from February 2020, when the COVID-19 epidemic broke out, they had to stop 

involving volunteers due to the lockdown of hospitals. This case study describes the operations of long-

standing hospital volunteer services and provides a record of the consequences of specific crisis 

situations. 

 

Keywords: volunteer work in health care institution, hospital volunteering, volunteer coordinator, crisis 
siruation, COVID-19 impact, Szeged, Debrecen, Veszprém,  

__________________________________________________________________________________ 

BEVEZETÉS4  

Az intézményes ápolásra szorulók gondozása és megsegítése évszázadok óta a karitatív 

tevékenységek egyik központi eleme volt. A modern értelemben vett kórházi és önkéntes 

szolgálat elterjedése egyrészt szorosan összefüggött azzal, hogy Európában a XIX. századra az 

egészségügyi ellátást kiszélesítették az alsóbb társadalmi osztályokra, és egyre több új köz- és 

magánkórházak építettek. Másrészt, az első és második világháború alatt a kórházak 

működtetése elképzelhetetlen lett volna az önkéntes ápolók segítsége nélkül. A második 

világháború után a jóléti államokban az állampolgári jogon járó egészségügyi szolgáltatás, a 

nemzeti egészségügyi rendszerek kiépítése következtében a kórházi önkéntesség szerepe és 

funkciója is megváltozott: már nem helyettesítette és kiegészítette, hanem inkább korrigálta 

az ápolási, szolgáltatási feladatokat a kórházakban. 

 

4 A bevezetést írta, és az esettanulmányt szerkesztette Bartal Anna Mária az Önkéntes Szemle főszerkesztője 
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A kórházi önkéntesek olyan önkéntesek, akik önként, különböző motivációktól indíttatva, 

fizetség nélkül végeznek egészségügyi intézményekben, változatos feladatokat. Ezek a 

feladatok – főként külföldön – az intézményektől függően, széles skálán mozognak: az 

adminisztratív teendőktől kezdve az információs, recepciós, a közvetlen ápolási kisegítő 

munkán át, a beteglátogatásig, a zene- és művészetterápiás foglalkozásig terjednek. 

Az Egyesült Államokban a kórházi önkéntes szolgálatokat legfőképpen a kórházak, annak 

vezető ápolási szakemberei szervezik, míg Nyugat-Európában a vegyes modell érvényesül, 

miszerint a kórházak mellett karitatív, civil-nonprofit szervezetek toborozzák, koordinálják a 

kórházi önkénteseket. 

Magyarországon a kórházi önkéntesség meghonosítása a 2000-es évek elejétől kezdődött el 

az egészségügyi intézményekben és az egészségügyi célú civil-nonprofit szervezetek körében. 

A Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány (KÖSSZA) volt az első olyan szervezet, amely 

Budapesten elindította az önkéntesek toborzását, képzését és foglalkoztatását a Margit 

Kórházban. A Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat példája alapján és szakmai támogatásával 

rövid időn belül számos budapesti majd vidéki kórházban, klinikán jelentek meg a kórházi 

önkéntesek. A kórházi önkéntesség megszervezésének magyarországi gyakorlata az, hogy 

vagy maguk az egészségügyi intézmények hoznak létre civil-nonprofit szervezeteket a 

működtetésre (például a Bethesda Gyermekkórházban az intézmény által létrehozott 

alapítvány keretében szerveződik a kórházi önkéntesség is), vagy egy „külső” civil-nonprofit 

szervezet ad szervezeti keretet a kórházban tevékenykedő önkéntességnek (lásd. például a 

Nevetnikék Alapítvány működése Pécsett5).  

Az elmúlt több mint húsz évben országszerte számos egészségügyi intézményben vált 

általánossá a kórházi önkéntesség, noha ezek számáról és helyzetéről alig lehet valamit tudni 

célzott vizsgálatok, kutatások hiányában. 

Jelen esettanulmány egy szegedi, egy debreceni és egy veszprémi kórháziönkéntes-szolgálat 

történetének, működésének, tevékenységének és önkénteseinek bemutatásáról szól. A 

három szolgálatban közös, hogy indulásuk és szervezeti hátterük a Mosolygó Kórház 

Alapítványhoz kötődött, egészen 2019-ig, amikor is az alapítvány a működését beszüntette. 

 

5 lásd: Az Önkéntes Szemle 2021. évi 2. számában Kapitányné Légrádi Éva – Kőműves Glória: Mire tanított meg 
bennünket a COVID-19 járvány? – a Nevetnikék Alapítvány tapasztalatai c. esettanulmányát. 
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/60c6c9ed99b422ea5a7828419a4e81d1/200000134-
3ab7c3ab7e/KLEGRADI_KŐMŰVES_ÖSZ_0102_70_77.pdf?ph=c1dfee6cd5 
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Ezt követően mindhárom szolgálat tevékenysége fordulóponthoz érkezett. Egyfelől új 

szervezeti keretet kellett találniuk tevékenységüknek, másfelől 2020 februárjától, a COVID-19-

járvány kitörésétől szüneteltetniük kellett az önkéntes munkát a kórházak lezárása miatt. Az 

esettanulmány tehát egyfajta látlelet is ad a speciális krízishelyzetek következményeiről és 

olyan önkéntes tevékenységről, amiben a személyes jelenlétnek kiemelt fontossága van. 

Mivel, ahogy fentebb említettük, a három kórháziönkéntes-szolgálat tevékenységének 

jelentős szakasza a Mosolygó Kórház Alapítványhoz kötődött, ezért az esettanulmány első 

részében – a tanulmányírók szemszögéből és az elérhető források alapján – az alapítvány 

történetét, működését ismertetjük. Ezt követően kerül sor az egyes kórháziönkéntes-

szolgálatok bemutatására a következő szempontok szerint: a kórházi önkéntesség 

megszervezésének szakaszai, az önkéntes-koordinátorrá válás személyes indíttatásai, és a 

koordinátori munka, valamint annak kihívásai. Továbbá az önkéntesek jellemzői, felkészítése, 

végezetül pedig az alapítványi keretek megszűnése és a COVID-19-járvány hatása a kórházi 

önkéntességre. 

A MOSOLYGÓ KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY TÖRTÉNETE6 

A Mosolygó Kórház Alapítványt a holland állampolgárságú Albert Royaards és magyar részről 

Csáky Bornemisza Éva grófnő alapította meg 2004-ben. 

Albert Royaards 1996-ban érkezett Magyarországra azzal a céllal, hogy létrehozzon egy beteg 

gyerekeket látogató szolgálatot. A szükséges pénzügyi háttér előteremtéséért mintegy 6000 

kilométeres kerékpáros túrát tett meg. Négy hónap alatt egész Magyarországot bejárta, és 

1200 település polgármesterét felkeresve 25 millió forint adományt gyűjtött össze. Az 

összegyűjtött adományokból 2004-ben alakult meg a Mosolygó Kórház Alapítvány. Az 

alapítvány elsődleges küldetése a kórházban fekvő gyermekek felvidítása, kreatív 

foglalkoztatása volt annak érdekében, hogy mielőbbi és gyors felépülésüket elősegítsék. Ezt a 

feladatot kezdetben előadóművészek látták el, akik honoráriumért, hetente látogatták a beteg 

gyermekeket – akkor még főként – a budapesti kórházakban. A kórházi önkéntesség 

megszervezésére 2007 táján került sor. Ennek érdekében elindult az önkéntesek toborzása. 

Az önkéntesek közül minden kórházban kijelölésre került egy koordinátor, akinek az volt a 

 

6 Kósa Éva Szilvia és Szabó Anikó írása alapján. 
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feladata, hogy összefogja az önkéntesek munkáját, továbbá folyamatosan megszervezze és 

lebonyolítsa további önkéntesek toborzását, felkészítse őket a kórházi önkéntes munkára. 

Feladatuk volt a folyamatos kapcsolattartás, továbbképzések tartása, az önkéntesek havi 

beosztásának elkészítése és annak betartásának felügyelete, és ha kellett a helyettesítések 

megoldása. Az önkéntes-koordinátor munkájának része volt még, hogy kézműves és játékos 

foglalkozásokat tartson és ennek biztosítsa a tárgyi feltételeit. Az önkéntes-koordinátor volt 

az, aki folyamatosan kapcsolatot tartott a budapesti székhelyű központtal, valamint a helyi 

kórházzal, a főnővérrel, osztályvezető főorvossal. A 2010-es évek közepére, országszerte több 

mint száz önkéntes vett részt a Mosolygó Kórház Alapítvány munkájában.  

A Mosolygó Kórház Alapítvány tevékenységének alapját a kórházakkal kötött együttműködési 

szerződések biztosították. Az alapítvány tevékenységét kezdetben csak Budapesten fejtette ki 

(Bethesda Gyermekkórház, Heim Pál Gyermekkórház, Madarász Utcai Gyermekkórház, SOTE 

I.sz. Gyermekkórház, Szent János Kórház, Szent László Kórház, Tűzoltó Utcai Gyermekklinika, 

Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichológiai Kórház és Szakambulancia). Kis idő múltán 

fokozatosan más magyarországi megyék székhelyein is lettek „Mosolygók”. 2019-ben már tíz 

városban volt jelen az alapítvány (Eger, Veszprém, Pécs, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, 

Szekszárd, Salgótarján, Tatabánya, Szeged).  

A szervezet életében döntő változást hozott, hogy 2015-ben Csáky Éva grófnő halála után 

Albert Royaards egyedül maradt az alapítvány munkájának szervezésében, noha még négy 

évig igazgatta a szervezetet. A folyamatos munkát idősödő szervezete azonban nem bírta, 

ezért arra az elhatározásra jutott, hogy nem tudja tovább folytatni az alapítvány irányítását, 

és így 2019-ben az alapítvány tevékenységét leállította. 

KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉG A SZEGEDI GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKÁN ÉS 

GYERMEK-EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBAN7 

Szegeden 2007 tavaszától volt jelen a Mosolygó Kórház Alapítvány. Néhány helyi egyetemista 

összefogásának köszönhetően, rendszeressé váltak a foglalkozások a Szent-Györgyi Albert 

Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ neurológia, 

kardiológia, pulmonológia osztályain. Délelőttönként a klinika ambulanciáján délután pedig az 

 

7 Kósa Éva Szilvia írása alapján. 
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osztályokon tevékenykedtek az önkéntesek. Már az indulás legelején fontos volt az 

önkéntesek felkészítése és a folyamatos képzése (kézműves technikák tanulása, bábtechnikák 

tanulása), mivel az önkéntesek főként kézműves foglalkozásokat tartottak a klinika egyes 

osztályain fekvő gyerekeknek, zenéltek nekik vagy bábjátékoztak velük.  

Magyarországon a gyermekkórházak és -klinikák mára már a Nyugaton tapasztalt mintáknak 

köszönhetően, eljutottak arra a szintre, hogy a kórházi önkénteseket igen pozitívan fogadják. 

Amennyiben valaki kórházi önkéntes szeretne lenni, azt csakis egy szervezet önkénteseként 

teheti meg. Ennek a szervezetnek szerződésben kell állnia a kórházzal, és ebbe a szerződésbe 

minden tevékenységet és feltételt részletesen bele kell foglalni. A tevékenység beindításához 

a kórház részéről kell egy olyan dolgozó (legtöbbször ez az adott osztály főnővére vagy a 

kórházi szociális munkás), akivel a szervezet koordinátora kapcsolatban áll. A kórházi kontakt 

személyt folyamatosan tájékoztatni kell az önkéntes tevékenységekről, míg minden új 

önkéntest pedig a kórházban betartandó szabályokról. Ha mindezek adottak, csak akkor 

indulhat a munka. 

A szegedi Gyermekgyógyászati Klinika személyzete már a kezdetektől nagy bizalommal fordult 

a Mosolygó Kórház Alapítvány önkéntesei felé, és a jó kapcsolatok kialakításhoz nagyon fontos 

volt ez a pozitív hozzálás. Más hasonló szervezetek tevékenységének köszönhetően a kórházi 

dolgozók tisztában voltak az önkéntességgel, de a kórház szociális munkása, aki egyben a 

kapcsolattartó is volt, előre tájékoztatta az ápolókat és az orvosokat arról is, hogy mit csinál 

(és mit nem) egy kórházi önkéntes. A kezdeti bizalom, ahogy telt az idő és látták az önkéntesek 

munkáját és hatását, csak tovább erősödött.  

Az önkéntes-koordinátorrá válás személyes története, a koordinátori munka kihívásai 

Önkéntesként 2014 februárja óta, önkéntes-koordinátorként pedig 2016-tól van részem a 

szegedi Gyermekgyógyászati Klinikán a Mosolygó Kórház tevékenységében, így beszámolóm 

is erről az időszakról szól. 

A Mosolygó Kórházra egy facebook felhívás során figyeltem fel. Jómagam, egy gyermekkori 

betegség miatt, sokat voltam a szegedi Gyermekklinikán, ezért különösen örültem ezen 

önkéntes lehetőségnek. Mai napig emlékszem milyen rossz volt gyermekként a szüleim nélkül, 

az otthon hiányával feküdni az osztályon. A jelentkezésem után, az alapítvány akkori 

koordinátorával történt személyes elbeszélgetést követően, indult el önkéntes pályafutásom. 

Ebben az időben heti rendszereséggel látogattam a klinikán fekvő beteg gyermekeket. Egy kis 
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idő után, lelkesedésemet látva, a koordinátor megbízott az új önkéntesek betanításával majd 

interjúztatásával is. Így már ketten, közösen vittük a Mosolygó Kórház Alapítvány szegedi 

ügyeit. Megcsináltunk egy új önkéntes toborzó videót, valamint közösen szerveztük meg az 

önkéntesek képzését is. Végül, az önkéntes-koordinátori munkát 2016-ban vettem át. 

Véleményem szerint a „jó” önkéntes-koordinátornak kreatívnak és a megújulásokra fogékony 

embernek kell lennie, aki jól tud kommunikálni is. További fontos tulajdonsága, hogy legyen 

empatikus, rugalmas és persze jó szervező, „csapatjátékos”. Az önkéntes-koordinátornak 

kicsit mindenhez kell értenie egyszerre, hiszen ő a marketinges, a csapatvezető, a 

rendezvényszervező, a grafikus, a gazdaságvezető, az anyagbeszerző stb. is.  

A kórházi önkéntesek koordinálása szerintem egy kicsit másabb önkéntes munka, mivel 

speciális környezetben sok mindenre kell odafigyelni. Így például extra figyelmet kap a 

látogatások során tett tapasztalatcsere, valamint az esetleg felmerülő negatív élmények 

feldolgozása. Már az önkéntes felkészítés során kiemelt fontosságú az önkéntesek „lelkének” 

gondozása. A beteg gyermekek látványa a felkészületlen önkéntesből negatív reakciókat is 

kiválthat, ezért fontos a megfelelő felkészítés. A felkészítésen túl a folyamatos visszajelzés – 

önkéntesektől, ápolóktól, gyermekektől, szülőktől – jelenti a munka alapját. Az önkéntesek 

lelkigondozása mellett nagyon fontos az önkéntesek tájékoztatása a kórház szabályairól, 

hiszen a kórház egy hierarchikus és „veszélyes” üzem, amivel minden önkéntesnek tisztában 

kell lennie. 

Számomra az önkéntes-koordinátori munka legnagyobb kihívása az önkéntesek megtartása, 

mivel nagyon nehéz állandó és stabil létszámot fenntartani. A hatékony munkához, hogy 

minden héten több alkalommal is tudjunk menni a gyermekekhez, legalább 15-20 fő szükséges 

nálunk. Kórháziönkéntes-szolgálatunk önkéntesei leginkább egyetemi és főiskolai hallgatókból 

áll, akik csak hosszabb-rövidebb ideig tudnak részt venni önkéntes tevékenységünkben. 

Ahhoz, hogy a létszám folytonosan stabil maradjon évente kétszer toborzó kampányt 

hirdettem meg, illetve részt vettünk különféle városi rendezvényeken, ahol a dolgozó vagy 

nyugdíjas önkéntes bázis növelését céloztam meg, eredményesen. Az elmúlt években az 

önkéntesek motivációjának fenntartására csapatépítő tréningeket és képzéseket szerveztem 

meg.  
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Minden kihívása ellenére én nagyon szeretem csinálni a kórházi önkéntességet és sok-sok jó 

embert találtam e közegben. Nagyon köszönöm mindazoknak, akik hozzám hasonlóan, ezen 

speciális terület választják önkéntes tevékenységnek. 

A kórházi önkéntesek jellemzői és tevékenységük a szegedi Gyermekgyógyászati Klinikán 

A kórházi önkéntes – személyes meglátásom szerint – egy kicsit „más”, mint a többi önkéntes. 

Ahhoz, hogy valaki kórházi önkéntessé váljon a hatalmas empátián túl még kreatívnak és 

lélekben erősnek is kell lennie. A látogatások során a betegséggel küzdő felnőttek, gyerekek 

kedélyének javításán dolgozunk és ezért nagyon fontos, hogy az önkéntes lélekben erős legyen 

és elhívatott arra, hogy segítsen. Egy jó kórházi önkéntesnek jól kell kommunikálnia és 

rugalmasnak kell lennie, mind amellett, hogy tudnia kell csapatban is dolgozni. Ezen fent 

említett dolgok véleményem szerint feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy valaki „jó” kórházi 

önkéntes legyen.  

A Szegedi Gyermekgyógyászati Klinikán a Mosolygó Kórház Alapítványhoz tartozó kórházi 

önkéntesek száma átlagosan 15 -20 fő volt. Elsősorban nők és egyetemisták (leginkább 

orvostanhallgató, pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus) közül kerültek ki, akik az összes 

önkéntes nyolcvan százalékát tették ki, tehát fiatal önkéntesekkel volt dolgunk. Kevés 

számban, de voltak náluk idősebb (30-70 év közötti) önkéntesek is, akik főként pedagógusok 

voltak.  

A jelentkező önkénteseket a koordinátor és egy tapasztalt önkéntes együtt, két hónap alatt, 

fokozatosan vezette be és készítette fel az önkéntes tevékenységre. Ez a folyamat segített 

abban, hogy személyre szabottan megtalálják, milyen módon tudnak a kezdő önkéntesek 

közelebb kerülni a gyermekek világához. A felkészítés – amiben tapasztalt önkéntesek és az 

önkéntes-koordinátor vett részt – legfontosabb lépései a következők voltak: 

• Személyes találkozó, általános tájékoztató a kórház legfontosabb szabályairól, az önkéntes 

munka céljáról, feladatairól, fontosságáról. 

• Három hospitálás tapasztalt önkéntesek mellett, ahol megismerkedtek a foglalkozások 

menetével. 

• A három hospitálást követően az első önálló „bemutató" foglalkozás megtartása az 

önkéntes- koordinátor felügyelete mellett, majd a tapasztalatok közös kiértékelése 

következett. 

• A kellően felkészített önkéntesek párban látogatták a beteg gyermekeket. 
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További nagyon fontos szempont volt az önkéntesek folyamatos képzése és tudásának 

bővítése, ezért időközönként, – előre meghirdetett alkalmakra – különféle kézműves 

technikák (origami, ököl játékok készítése) tanulására vagy különféle módszerek 

bemutatására (papírszínház, babázás, mesepedagógia) szerveztünk programokat. Mindezeket 

kiegészítette az önkéntesek pszichés felkészítése is.  

Az önkéntesek fő feladata a kórházban tartózkodó gyermekek szórakoztatása volt: zene, báb, 

mese, és társasjátékok segítségével, valamint kézműves foglalkozások kidolgozása és 

megtartása. A COVID-19-járvány előtti időszakban heti több alkalommal tudtuk látogatni a 

klinikán fekvő gyermekeket. Hétfőtől péntekig délelőttönként a kórház ambulanciáján 

kézműves foglalkozásokat tartottunk a várótérben kialakított helyen. Egy-egy foglalkozás 

során volt olyan, hogy 20-30 gyermekkel is foglalkoztunk forgórendszerben – amíg vártak a 

vizsgálatokra addig lefoglaltuk a gyermekeket. Foglalkozások megtervezésénél mindig 

igazodtunk az adott évszakhoz vagy közelgő ünnephez. 

A délutáni foglakozások a klinika osztályain folytatódtak. Itt ugyancsak kézműves 

foglalkozásokat tartottunk, mesét olvastunk, társasjátékoztunk, báboztunk, buborékot fújtunk 

a kicsiknek. Vagy volt olyan is, hogy egyszerűen csak beszélgettünk. Itt előre tervezni nem 

tudtunk igazán, mivel sosem tudtuk, hogy aznap milyen korú vagy nemű gyermekkel fogunk 

majd foglalkozni. Mindig ott dőlt el, hogy akkor éppen mit csinálunk. Az osztályra érkezéskor 

az első út a nővérszobába vezetett, ahol megkérdeztük, hogy mely gyermekeket kellene aznap 

éppen foglalkozni.  

A kórházlátógatásokon túl rendszeresen részt vettünk különféle városi rendezvényeken, ahol 

kézműves foglalkozásokat tartva megismertettük tevékenységünket a város lakosaival, 

például városi rendezvényeken (karácsonyi vásár, majális, gyermeknap) és civil 

rendezvényeken (civil piac). Negyedévente összegyűltünk tapasztalatcserére és tudásunk 

bővítésére szervezett workshopokon.  

Új lehetőségek keresése és a COVID-19- járvány hatása a kórházi önkéntességre 

2019 tavaszán szembesültem azzal, hogy a Mosolygó Kórház Alapítvány nem folytatja tovább 

tevékenységét. Az első gondolatom az volt, hogyan tudjuk majd végezni munkánkat, mivel 

nem akartam csalódást okozni sem az önkénteseknek, sem a kórház gyermekeinek. Az addigra 

kialakult stabil önkéntes bázist és a kórházzal való jó kapcsolatot sem akartam kockáztatni. Így 

hát munkához láttam és nemsokára meg is lett a megfelelő új befogadó szervezetünk, az 
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Alternatíva Egyesület képviseletében. Az egyesület és a kórház közötti szerződés után 

végezhettük tovább munkánkat, ahogy addig is tettük, egészen a COVID-19-járvány kitöréséig. 

Ekkor sajnos a vírushelyzet miatt már nem tudtuk látogatni a klinikát, így nem volt még kellő 

idő új terveink megvalósítására. Mivel munkánkban fontos a személyes jelenlét, és feladatunk 

központi eleme volt a kórházlátogatás, ezért más szervezetekhez hasonlóan mi is arra az 

elhatározásra jutottunk, hogy átmenetelig szüneteltetjük tevékenységüket. Sajnos azt nem 

tudhattuk meddig fog ez eltartani.  

Most 2022-ben úgy néz ki, hogy ismét elkezdhetjük, illetve folytatjuk az eddig megkezdett 

tevékenységünket, de már új tervek, új lehetőségek alapján. Az elmúlt két év megmutatta, 

hogy új stratégiára lesz szükség, úgymint: más hasonló szervezetekkel való együttműködések 

(például a bábszínházzal) kialakítása és közös események szervezése. Továbbá pályázati 

tevékenységünk kiépítésére, ami által az önkéntesek képzésének szakmai és anyagai 

feltételeit meg tudjuk teremteni. Ennek az új stratégiának a része az is, hogy a helyi 

egyetemmel erősítsük kapcsolatainkat az önkéntes bázis bővítésének érdekében. Ez az év 

tehát a kórháziönkéntes-szolgálat újjáépítésének éve lesz, mert mi a gyermekekért vagyunk 

és még egyszer nem hagyhatjuk, őket cserben. Vagy, ahogy a Mosolygó Kórház Alapítvány 

mottója mondja: „a mosoly gyógyít” és ez így igaz, bármi történjék is mi ott leszünk. 

KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉG A DEBRECENI EGYETEM GYERMEKGYÓGYÁSZATI 

KLINIKÁJÁN8 

A Mosolygó Kórház Alapítvány és a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikája 2009-

ben kötött szerződést, hogy a kórháziönkéntes-szolgálatot bevezeti és helyt ad neki két 

osztályon a Gyermekbelgyógyászati és a Gyermekpulmonológiai Osztályokon. A kórházi 

önkéntesség bevezetésében nagy szerepet játszott az, hogy egyrészt a klinika nyitott volt erre 

a kezdeményezésre, másrészt a szülők és a klinikai dolgozók részéről is felmerült ez az igény, 

mivel tudták, hogy milyen jótékony hatással van a beteg gyermekek gyógyulására. 

A Gyermekbelgyógyászati és a Gyermekpulmonológiai Osztályokon szolgálatot teljesítő 

kórházi önkénteseknek 2010-ben lett önálló önkéntes-koordinátora. A kezdeti időszakban a 3-

5 fő önkéntes, heti egy-két alkalommal járt a gyermekekhez azzal a céllal, hogy eltereljék 

 

8 Mike Csenge írása alapján. 
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figyelmüket a kórházi bezártságtól és betegségtől és küldetésük szerint mosolyt csaljanak az 

arcukra. 

Az önkéntes-koordinátorrá válás személyes története, a koordinátori munka kihívásai 

Kórházi önkéntességemet 2016-ban kezdtem meg és 2018-ban lettem önkéntes-koordinátor, 

ennek alapján a Gyermekbelgyógyászati és a Gyermekpulmonológiai Osztályokon folyó 

kórházi önkéntes tevékenység hat évéről tudok beszámolni. 

Egyetemistaként tagja voltam a Rotaract Club Debrecen Főnix nemzetközi szervezetnek 

(amely a Rotary Club ifjúsági szervezete). A Rotaract által több alapítvánnyal összefogtunk és 

segítettünk a hátrányos helyzetű és beteg embereken vagy éppen állatmenhelyeken. Így 

szereztem tudomást 2016-ban a Mosolygó Kórház Alapítványról is. Jelentkezésem után, az 

önkéntes-koordinátor személyes találkozóra invitált. Már a legelső alkalommal részletes 

betekintést kaptam a Mosolygó Kórház Alapítvány működésébe, valamint az alapszabályokba 

(például, hogy betegen és egyedül nem lehet menni az osztályokra). Ezek után a következő 

alkalmat egyeztetve jutottam el a Gyermekgyógyászati Klinika osztályain fekvő beteg 

gyerekekhez, akiknek foglalkozásokat tartottunk egy tapasztaltabb önkéntes kíséretében: 

játszottunk, ismerkedtünk, beszélgettünk gyermekkel és szülővel egyaránt. 

Amit a legjobban szerettem az önkéntességben, azok a lélekmelengető élmények voltak. Ha 

az ember ártatlan, beteg gyermekekkel tölti a szabadidejét, akkor látja, hogy a szülőt is 

mennyire megviseli ez – valahogy átértékelődik az élete, és hálásabbak vagyunk mindenért. 

Amikor pedig látjuk azt is, hogy mennyire sokat segít nekik az, hogy játszunk, beszélgetünk 

velük, és érezzük az igazi őszinte örömöt és hálát – mindez számunkra is igazi, lelki feltöltődést 

ad. 

2018-ban, az akkori koordinátor egyetemi tanulmányai végéhez érve, meghirdette helyét az 

önkéntesek zárt közösségi oldalán. Erre a hirdetésre jelentkeztem, mivel már volt kétéves aktív 

tapasztalatom. Engem választva, 2018 januárjától hivatalosan is átvettem az önkéntes-

koordinátori feladatokat. Az átadás-átvételkor az elődöm alaposan felkészített az 

adminisztratív feladatokra (például Excel táblázat vezetése az önkéntesek számáról és 

teljesített munkaóráiról, a csoport megbeszélések szervezésére, valamint az önkéntes 

toborzásra és a csapatszervezésre), minden olyan teendőre, amivel a koordinátori munka 

járhat. Nagy lelkesedéssel és odaadással vágtam bele a feladatokba. Az a bő négy év, amit 

kórházi önkéntesként, és az a két év, amit koordinátorként töltöttem el eddig, az egyik 
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legszebb emlékeim közé tartozik, hiszen rengeteg élménnyel és lelki feltöltődéssel 

gazdagodtam. 

Számomra az önkéntes-koordinátori munka egyik kihívása az új tagoknak a betanítása, minden 

lehetséges szituációra való felkészítése, egyeztetni és folyton kapcsolatban lenni velük. Oda 

kellett figyelnem rá, hogy egy új önkénteshez mindenképp tapasztalt önkéntest párosítsak, ha 

erre nem volt lehetőség, mert senki sem ért rá a régi önkéntesek közül, akkor egy másik 

időpontot kellett megbeszélnünk. 

Az önkéntes-koordinátori munka adminisztrációval is járt. Így például Excel táblázatban 

vezettük, hogy mely alkalmakkor, kik mentek önkéntes munkára, melyik osztályra, hány 

gyerekkel tudtak foglalkozni, mennyi időt töltöttek ott és milyen játékokkal tudták lefoglalni 

őket. Ez nagyon hasznos volt, mert így nyomon tudtuk követni az önkéntesek aktivitását. Az 

adminisztratív teendők közé tartozott még a szertár tartalmának nyilvántartása, ha kifogyott 

valamely eszközünk, azt pótolni kellett. 

Figyelni kellett a foglalkozások utáni tapasztalatok összegzésére, így például minden önkéntes 

alkalom után beszámolót tartottunk, hogy kinek milyen élményei voltak. Továbbá, a jó 

közösség kialakítása és az önkéntesek munkájának a megbecsülése is nagyon fontos teendője 

volt az önkéntes-koordinátori munkámnak. Ezért fél évente egyszer önkéntes találkozót 

tartottunk, ahol társasoztunk, beszélgettünk, jobban megismertük egymást, megosztottuk a 

legszebb emlékeinket és az esetleges negatív tapasztalatokat, hogy tanuljunk egymástól, 

illetve átbeszéljük a történteket. A féléves találkozókon oklevéllel köszöntem meg az 

önkéntesek áldozatos munkáját. 

A kórházi önkéntesek jellemzői és tevékenységük a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati 

Klinikáján 

A kórházi önkéntes „speciális” jellemzői közül először is négyet emelnék ki: legyen nyugodt, 

kedves, türelmes, és természetesen szeresse a gyermekeket. A nyugodtság, hogy nem szabad 

pánikba esni, nagyon fontos a kórházi önkéntes munka során. Ez nyilván nem olyan egyszerű 

a gyakorlatban: például volt olyan helyzet, amikor egy kislány ordított, csúnyán beszélt és 

folyamatosan tépte ki magából a branült/infúziót. A jelenlévő önkéntesek pánikba estek és 

rossz élményként maradt meg bennük a szituáció, noha ilyen esetben is meg kell őrizni a 

higgadtságunkat, szólni kell egyből az orvosoknak, és semmiképpen nem szabad pánikba esni. 

Meg kell érteni azt is, hogy minden gyermek más, így van olyan gyermek, aki nagyon rosszul 
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viseli a kórházi létet. Nekünk önkénteseknek pedig az a feladatunk, hogy segítsük a bent töltött 

időt jobbá és könnyedebbé tenni, mosolyt csalva az arcukra. Ezeket a kevésbé jó élményeket 

is fontosnak tartottuk megosztani egymással. Ezt vagy online, zárt csoportokban beszéltük 

meg, vagy személyesen a foglalkozások előtt és után. Fontosnak tartottam koordinátorként, 

hogy az önkéntesek között rendszeres legyen a segítő kommunikáció. Igyekeztem a 

látogatásokkor úgy összepárosítani az önkénteseket, hogy kiegészítsék egymást: egy 

zárkózottabb, csendesebb személyiségű önkénteshez egy közvetlenebb, beszédes önkéntest 

párosítottam. 

A kórházi önkéntes további szükséges készsége, hogy figyelmes és tapintatos legyen. 

Tapasztalataim alapján nem szabad egyből rákérdezni, hogy milyen betegség miatt vannak az 

osztályon a gyerekek, hanem meg kell várni, hogy a szülő magától elmeséli-e, hiszen 

kívülállóként nem tudhatjuk, mennyire viselte meg őt, vagy akar-e egyáltalán idegeneknek 

erről mesélni, vagy sem.  

Végezetül nagyon fontos a kórházi önkéntességnél, hogy miként tudja valaki „feldolgozni”, 

elfogadni azt, hogy önkéntességének idejét beteg gyermekekkel tölti. Önkéntese válogatja, 

hogy ez kinek és mennyire megterhelő. Többször találkoztam olyan önkéntesekkel, akik az első 

alkalom után elmondták, hogy mennyire megviselte lelkileg őket az, hogy beteg gyermekeket 

és aggódó szülőket láttak és nem tudják folytatni ezt a tevékenységet. Szerencsére ez ritkán 

fordult elő, az önkéntesek többsége a nehéz helyzetekre is felkészült. Tapasztaltam azt is, hogy 

a kórházi önkéntességre jelentkezők, de sokszor az „átlag” emberek is azt gondolják, hogy 

olyan gyermekeket látogatunk, akik csak kicsit rosszul érzik magukat, de másnap már 

mehetnek haza. Ez azonban sok esetben nem így van, hiszen mindenféle betegségű 

(agydaganatos, vagy szívbeteggel, vagy balesetet szenvedő) gyermekkel találkoztunk már.  

A Debreceni Egyetem Gyermekbelgyógyászati és Gyermekpulmonológiai Osztályain a kórházi 

önkéntesek leginkább egyetemisták voltak, akik között több külföldi származású jelentkező 

volt. Az idősebb korosztályhoz tartozó önkéntesek között előfordultak tanárok, rendőrök, 

ápolók és nyugdíjasok is. A kor- vagy a foglalkozásbéli különbség nem számított az 

önkénteseink között, mindenki könnyedén megtalálta a közös hangot a másikkal.  

Átlagban 15 olyan önkéntesünk volt, akik valóban aktívan és rendszeresen jártak, közülük 

négyen-öten hetente, sőt heti több alkalommal is látogatták a beteg gyerekeket. Egy önkéntes 

alkalom átlagosan két órán át tartott. 
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Az új önkéntesek jelentkezése egyrészt spontán történt, közösségi oldalunkon találtak meg és 

emailen vagy messengeren keresztül írtak ránk. Másrészt toborzások alkalmával szórólapokat 

osztottunk szét, vagy elvállaltam olyan előadásokat9 is, ahol lehetőség volt önkéntesek 

toborzására. 

Az önkéntesek betanítása és bevezetése a kórházi önkéntességbe többlépcsős folyamat volt. 

Legelső alkalommal egy időpontot beszéltünk meg, ahol személyes beszélgetés keretein belül 

koordinátorként igyekeztem megismerni a leendő önkéntest (például: mivel foglalkozik, mit 

csinál szabadidejében, milyen tapasztalata van gyermekekkel, volt-e már önkéntes, hogyan 

talált ránk, mit vár az önkéntességtől). Ezt követően bemutattam a szervezetet, a kórházat, az 

önkénteseket és igyekeztem minél több szituációt megosztani (például: bizonyos 

helyzetekben hogyan kell viselkedni, hogyan kezdeményezzenek beszélgetést a gyermekkel és 

a szülővel). A legelső önkéntes napon pedig egy tapasztaltabb önkéntes kíséretében 

bevezettük a gyermekek közé, és a különböző foglalkozásokba az új önkéntest. Ez a kísérés 

több alkalomig tartott, míg úgy nem láttuk, hogy az új önkéntesnek van annyi tapasztalata, 

hogy képes elvégezni a feladatokat egyedül is. 

A COVID-19-járványt megelőzően igen aktívak voltunk, heti több alkalommal mentünk, akár 

hárman, négyen, öten is a klinikára. Előfordult, hogy egyszerre nyolcan is ott voltunk, akkor 

kétfelé osztódtunk és az osztály két végéről kezdtük el a foglalkozásokat. A foglalkozások alatt 

a legnépszerűbb játékunk az UNO kártya volt, ahol a gyerekek, szülők, nagyszülők is 

csatlakoztak. Az óvodáskorú gyermekeknél a buborékfújó és a színezés volt a kedvenc játék.  

Az önkéntes csoportnak a közösségi médiában van egy zárt csoportja, ahol mind a régi, mind 

pedig az új önkéntesek is tagok. Leggyakrabban ott beszéltük meg a következő látogatási 

időpontokat, és hogy kik, hány órát tudnak teljesíteni.  

A pandémia hatása 

2019-ben kaptam a hírt, hogy megszűnik a Mosolygó Kórház Alapítvány és azóta próbáltunk 

megoldást találni arra, hogy hogyan folytassuk tevékenységünket, illetve befogadó 

szervezetet találni. Aztán 2020 márciusában jöttek a lezárások és azóta szüneteltetjük a 

 

9 Volt néhány olyan pályázat, ami alapján megkerestek engem, hogy mint a Mosolygó Kórház önkéntes-
koordinátora, tartsak előadást a szervezetünkről. Ilyen volt az „Önkéntesek éjszakája” pályázat, mely által 
meghívást kaptunk megannyi más önkéntes szervezettel együtt, hogy népszerűsítjük magát az önkéntes 
tevékenységet.  
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kórháziönkéntes-szolgáltot a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának két 

osztályán. 

KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉG A VESZPRÉMI CHOLNOKY FERENC MEGYEI KÓRHÁZ 

GYERMEKOSZTÁLYÁN10 

A veszprémi Cholnoky Ferenc Megyei Kórházzal a Mosolygó Kórház Alapítvány 2006-ban 

kötött szerződést a kórházi önkéntesek fogadására. Ettől fogva 2019-ig három szakaszra 

oszthatjuk a kórházi önkéntesség megvalósulásának történetét a Gyermekosztályon. Ebből a 

három szakaszból kettőnek személyes résztvevője is voltam: először, mint önkéntes, majd 

2016-tól mint önkéntes-koordinátor. 

• Az első szakasz idején valódi kórházi önkéntességről nem beszélhetünk, mert 2006-tól 

2010-ig kizárólag honoráriummal díjazott előadóművészek jártak a gyermekosztály 

betegeihez, szórakoztatni, felvidítani őket. Ennek összegét az alapítvány budapesti központja 

állta, melynek fedezetét a minden évben megrendezett jótékonysági koncert, valamint 

szponzorok pénzbeli és tárgyi adományai és az 1%-os jövedelemadó felajánlások biztosították. 

• A második szakaszban, amit a 2011-2016-ig tartó időszakban tudok kijelölni, indult el a 

kórházi önkéntesség megszervezése a veszprémi Cholnoky Ferenc Megyei Kórház 

Gyermekosztályán. Az önkéntesek toborzása nagyon sikeres volt, így igen hamar 20-25 főre 

emelkedett a számuk. Mindez az óvódákba, a két helyi felsőoktatási intézménybe – a 

Veszprémi Egyetemre, valamint a Hittudományi Főiskolára – és a kórházba is a kihelyezett 

plakátok, valamint a személyes meghívások eredménye volt. 

Jómagam is egy személyes toborzás eredményeképpen kerültem kapcsolatba 2012-ben a 

Mosolygó Kórházzal, amikor is az alapítvány a honvédség tagjainak körében keresett 

önkénteseket. Mivel a helyi parancsnok kiemelten fontosnak tartotta a város lakóival és a 

civilekkel való jó együttműködést és a kapcsolatok kialakítását, így azonnal felajánlotta 

segítségét. A kórházi önkéntességről a tájékoztatást és a toborzást a humánpolitikai osztály 

egyik munkatársa vállalta fel, és olyanokat keresett meg a hivatásos állományból, akik már 

többször részt vettek a gyermekeknek szánt honvédségi rendezvényeken, akár mint fellépők, 

akár mint szervezők. Én ebben az időben már a hivatásos állomány tagja voltam, mint 

 

10 Szabó Anikó írása alapján. 
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meteorológiai asszisztens és évek óta részt vettem a Mikulás ünnepségek lebonyolításában. 

Mivel 24/72-órás szolgálati beosztásban dolgozom, ezért voltak olyan szabad napjaim 

amikorra önkéntes munkát is be tudtam vállalni. Három-négy kollégámmal együtt kissé 

elfogódottan mentünk a „számunkra kissé idegen területre” tartva a kórházi élményektől, de 

hamarosan kellemesen csalódtunk, mivel kiderült, hogy csak a lábadozó gyermekekkel kell 

foglalkoznunk, nem fogunk látni vért, szenvedést, szörnyűségeket, halálosan beteg 

gyermekeket.  

A felvételem egy adatlap kitöltésével kezdődött, majd egy általános beszélgetéssel, 

tájékoztatással folytatódott, amelyben elmondták, hogy heti három alkalommal 

tapasztaltabb, régen ott dolgozó önkéntesekkel leszek együtt. Ők megmutatták, 

elmagyarázták nekem a gyakorlati tudnivalókat, és akiktől kérdezhettem én is. Kaptam írásbeli 

tájékoztatást is a munkáról és azokról a szempontokról, amiket fókuszban kell tartani a kórházi 

önkéntes munka során, mint például: a bemutatkozás, az empátia és türelem fontossága; a 

betegséggel kapcsolatosan tapintatosnak kell lenni; hogyan kell kontaktust teremteni 

beszélgetéssel a gyermekekkel és a szülőkkel; a foglalkozások kialakításánál figyelembe kell 

venni a gyermek állapotát, életkorát és érdeklődési körét; valamint miként kell a gyermekek 

figyelmét felkelteni a tervezett tevékenység, játék-kézművesség iránt, illetve a figyelmét 

elterelni a pillanatnyi állapotáról, helyzetéről humorral, kedvességgel, és természetességgel. 

Csatlakozásom után nem sokkal koordinátor váltásra került sor, ami sajnos együtt járt az 

önkéntes létszám csökkenésével. A régi önkéntesek közül heten-nyolcan a nehézségek 

ellenére is kitartottunk, mert nagyon szerettük a gyerekekkel való foglalkozást, ha kellett 

magunk vittünk-vettünk a kórházba saját pénzen mindent, ami kellett ahhoz, hogy velük 

valamit alkothassunk, hogy egy-egy kedves kis mosoly felcsillanásának a tanúi-okozói 

lehessünk.  

• A harmadik szakaszt a 2016-tól 2019-ig tartó évek jelentették számomra. 2016 tavaszáig 

én is egy voltam a többi lelkes önkéntes közül, míg egy másik régi önkéntes fel nem hívott 

azzal, hogy fiatal vezetőnk abba szeretné hagyni az önkéntes munkát, és egyúttal lemond a 

koordinátori beosztásáról is – így felkérnek engem, vállaljam el. Egy kis gondolkodási idő után, 

végül elvállaltam az önkéntes-koordinátori munkát, de kértem az önkéntesek segítségét is, 

hogy ne hagyjanak magamra a feladattal.  

Az átadás – átvétel korrektül zajlott, bár számomra döbbenetes mennyiségű elektronikus és 

írott nyilvántartás és dokumentáció került átadásra. Szerencsére a későbbiekben ezzel már 
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nem volt sok gondom, mert időközben sok adminisztrációt feleslegesnek ítélt a budapesti 

központ, ami így jelentősen leegyszerűsítette a koordinátori munkát. 

Megválasztásomkor az osztályon az osztályvezető főorvosnőnek néhány szóval 

bemutatkoztam, majd később a főnővérrel egyeztettünk minden felmerülő fontos dologban 

és részletekben egyaránt. Mindenki nagyon kedves és együttműködő volt és tisztáztuk azt, 

hogy lehetőség szerint ne zavarjuk a munkájukat, de fegyelmezetlenség esetén kérhetjük 

segítségüket, valamint a játszószoba használatánál a kórházi önkéntesek előnyt élveznek. A jó 

kapcsolat ápolása érdekében karácsonykor apróságokkal, magunk készítette ajándékokkal 

kedveskedtünk az ápolószemélyzetnek, valamint azzal, hogy minden évszakváltáskor, 

ünnepek alkalmával kidíszítettük a nővérpultot, a kórtermeket, amiért szintén nagyon hálásak 

voltak.  

Önkéntes-koordinátori képzést a Mosolygó Kórház Alapítvány központjába való első 

látogatásomkor kaptam. Az alapítvány főkoordinátoraival való találkozás, beszélgetés kapcsán 

átbeszéltük például, hogy mik az elvárások felém, illetve, hogy ők miben tudnak a 

segítségemre lenni. A későbbiekben telefonon és emailben is mindig elérhetőek voltak, és 

minden felmerülő kérdésemre időben választ adtak (Így például olyan kérdéseket, mint: lesz-

e egyenruhánk, pólónk, kell-e névjegytábla/kitűző, kapunk-e a gyermekeknek adományozható 

tárgyakat, színezőfüzetet. Miben kell kikérnem az ő véleményüket, és miben dönthetek 

egyedül? Mikor lesz képzés a koordinátorok számára? Mikor és hogyan tudom elérni őket?). 

Önkéntes-koordinátori munkám kezdetén, maroknyi, hét-nyolc önkéntessel kezdtem meg a 

munkát úgy, hogy közülük páran csak havi egy-két alkalommal tudtak látogatást vállalni. Mivel, 

így igen nehéz volt a beosztást megcsinálni heti négy napra, azonnal összeültünk a 

tapasztaltabb önkéntesekkel és igyekeztünk kitalálni, miként lehetne megszólítani, toborozni 

embereket a kórházi önkéntességre. A bevált módszereket követve és ugyanazokat a 

helyszíneket végig járva, kiplakátolva, valamint a rendőrséget és a tűzoltóságot is megkeresve 

hamarosan megjöttek az eredmények. Az év végére már 12-13 önkéntesünk volt úgy, hogy 

közben egy-két ember még le is morzsolódott a régiek közül. A honvédségtől és a rendőrségtől 

érkező önkéntesek havi egy napot vállaltak, így a többi napra kellett már csak biztosítani a 

látogatásokat. 

Véleményem szerint fontos, hogy az önkéntes-koordinátor, különösen pedig a kórházi 

önkéntes-koordinátor vidám, pozitív, derülátó, kiegyensúlyozott, megbízható személyiség 
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legyen, aki egyben jó csapatjátékos is. Nem árt, ha jók a kommunikációs képességei és tud az 

emberekkel bánni, őket értékelni, felemelni. Elengedhetetlen, hogy egy önkéntes-koordinátor 

jó problémamegoldó képességekkel rendelkezzen, továbbá tudjon inspirálni, lelkesíteni, 

vezetni embereket, de ha kell tudjon átértékelni, a tévedéseit elismerni.  

Az önkéntes-koordinátori munka kihívásai 

Az önkéntes-koordinátori munkában három nagy kihívást éreztem. Az első adminisztratív 

jellegű, a havi bevállalások begyűjtése emailen, messengeren, telefonon, hogy időre 

elkészüljön a beosztás. Ezzel kapcsolatos további nehézség volt, amikor valaki az utolsó 

pillanatban szeretett volna cserélni, illetve lemondta a látogatási napját. Számtalan esetben 

én ugrottam be, de idővel kialakult, hogy kik azok a nyugdíjasok és több szabadidővel 

rendelkező önkénteseink, akiket ilyen esetben mozgósítani lehetett, akikre mindig tudtunk 

számítani. 

A második kihívást a jelentkező önkéntesek szűrése, alkalmasságának elbírálása jelentette, 

ugyanis akadtak olyan jelentkezők is, akiket el kellett utasítanunk, mert nem éreztük őket 

pszichésen elég stabilnak a kórházi önkéntességre. Sajnos az ilyen helyzetek kezeléséhez nem 

kaptunk az alapítványtól szakmai segítséget, így csak a saját józan eszünkre és 

élettapasztalatunkra, pszichológiai tanulmányainkra, emberismeretünkre támaszkodhattunk. 

Ebben nagy segítségemre voltak a régi önkéntesek, valamint a gyermekosztály főnővére. A 

megnyugtató megoldás akkor jött el számomra, amikor a kórház szociális munkása felajánlotta 

segítségét a problémás emberek kiszűrésében, de ez sajnos a COVID-járvány miatt már nem 

realizálódott. 

Végezetül a harmadik kihívás, a foglalkozások tartásával függött össze, hogy minden nap 

találjunk egy jó ötletet, stratégiát arra, hogy kihozzuk a tableten, okostelefonon függő 

gyermekeket a kórteremből. Szintén nehéz volt a szülőket lebeszélni arról, hogy minden 

kézműves folyamatot megcsináljanak a gyermekük helyett, mert hogy a „gyerek még nem elég 

ügyes”, noha ezt sem a gyerek kora, sem képességei nem igazolták. Ezért a szülőket is 

bevontuk a kézműves tevékenységekbe és így közösen tudtunk velük foglalkozni. 

A kórházi önkéntesek jellemzői és tevékenységük a veszprémi Cholnoky Ferenc Megyei Kórház 

Gyermekosztályán 

A COVID-19-járvány kitöréséig 25 önkéntes dolgozott a gyermekosztályon, akiknek többsége 

(20 fő) nő volt és életkoruk szerinti megoszlásuk 25-72 év közé esett. Mind iskolai 
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végzettségük, mind pedig családi állapotuk szerint is igen változatos volt az összetételük. Az 

önkénteseink körülbelül felének volt családja, gyermeke, ha pedig még fiatal egyedülálló, 

akkor a családjából hozta magával a gyermekszeretetet. 

Az önkéntes tevékenységeket igyekeztünk igen változatossá tenni, így például 

társasjátékoztunk, báboztunk, kártyáztunk a gyerekekkel és szüleikkel. A kézműves 

foglalkozások keretében sok kézügyességet fejlesztő gyakorlatot is csináltunk a gyermekekkel 

(ragasztottunk, hajtogattunk, gipszet/képet festettünk, rajzoltunk, színeztünk, fonalakkal és 

mindenféle termésből készítettünk aranyos évszakhoz ünnephez tartozó dolgokat, díszeket). 

Megismertettük őket a különféle technikákkal, és főként sokat nevettünk, vigasztaltunk, 

dicsértünk minden ügyes és ügyetlen gyereket és szülőt egyaránt. Mindig igyekeztünk minden 

játékba, kézműveskedésbe a gyereket és szülőt, testvért, rokont bevonni, hogy ez közös 

tevékenység és öröm legyen.  

Betanítást minden önkéntes kapott, illetve voltak írásos anyagok, amelyeket a kórházi 

önkéntességről kaptunk és ezeket mindenki számára elküldtem. Felmerült a továbbképzés 

igénye is, amelyre szakembereket (főnővér, gyermekpszichológus) szerettünk volna meghívni, 

de erre végül már nem került sor a kórházi lezárások miatt.  

Koordinátori időszakom kezdetétől három legfontosabb célkitűzésem az volt. Először is, a 

megfelelő önkéntes létszámot elérjük. Másodikként azt tűztem ki, hogy hatékonyan, 

örömmel, együttműködni tudó csapattá váljunk. Harmadszor pedig azt akartam elérni, hogy a 

játszóházas tevékenység nyugodt feltételei biztosítva legyenek. Ez utóbbiban nagy 

segítségünkre volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, és a számunkra helyet biztosító 

Csolnoky Ferenc Kórház, valamint a projekt kivitelezését bevállaló férjem. Adományba 

kaptunk a Máltai Szeretetszolgálattól ülőbútorokat és egy gardróbszekrényt, amit 

felújítottunk, lefestettünk, és zárral szereltünk fel. Ebben a szekrényben a játszószobában 

tárolhattuk az időközben megnövekedett számú játékainkat, eszközeinket, alapanyagainkat, 

visszaadva a nővéreknek az öltözőjüket.  

Csapatépítési célzattal évente egy alkalommal, év vége felé beültünk egy étterembe és 

vendégül láttam az egész csapatot, majd később egy kerti partin a házunkban, hogy kifejezzem 

feléjük a hálámat, elismerésemet, köszönetképpen az egész éves munkájukért, mert más 

elismerést nem kaptunk az elmúlt tíz évben sem a Mosolygó Kórház Alapítványtól, sem pedig 

a kórháztól. Ugyanakkor nagyon jól esett mindannyiuknak, hogy a Veszprém Megyei Civil 
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Szolgáltató Központ meghívott bennünket, még ha vendégként is, az Év Önkéntese díj átadó 

ünnepségére, hogy együtt ünnepelhessünk a város többi önkéntesével. 

A negyedik szakasz: 2019. április – 2020. március 

2019 áprilisában váratlanul, szinte egyik napról a másikra megszűnt a Mosolygó Kórház 

Alapítvány, így mivel csak úgy lehet önkéntes munkát végezni egy kórházban, hogyha van 

érvényes szerződésünk, ezért kerestünk egy befogadó alapítványt, és ugyancsak a kórházban 

működő Emberkék Alapítványhoz csatlakoztunk. Igen gyorsan befogadtak minket, így az ő 

égiszük alatt együtt maradhatott remek önkéntes csoportunk és tovább folytathatta áldásos 

tevékenységét a gyermekek mosolyra fakasztásáért.  

Jelen pillanatban is hozzájuk tartozunk, reménykedve várjuk a kórházból az „újranyitásról” 

szóló hírt, amelyben a látogatási tilalom feloldásával újra tevékenykedhetünk a Cholnoky 

Ferenc Megyei Kórház Gyermekosztályán. 
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Absztrakt 
A koronavírus világjárvány komoly kihívás elé állította az egészségügyi ellátórendszereket. A kialakult 
helyzetben a kormányok a korlátozott kapacitások bővítése céljából bevonták az egészségügyi és 
szociális területen működő társadalmi és önkéntes szervezeteket is. A Vöröskereszt és Vörös Félhold 
Mozgalom világszerte jelen van a COVID-válaszadás frontvonalában, hazánkban a Magyar Vöröskereszt 
az első hullám kezdete óta végzi járványügyi feladatait, azonban tevékenységeit nagyszámú önkéntesek 
bevonásával tudja elvégezni, amelyekhez kapcsolódóan szükség van a megfelelő, átgondolt önkéntes 
koordinációra. A Magyar Vöröskereszt önkéntesmenedzsmentben és veszélyhelyzeti válaszadásban 
szerzett 140 éves tapasztalata nagymértékben hozzájárult az ellátórendszerrel való gördülékeny és 
eredményes együttműködéshez. 
Esettanulmányunkban bemutatjuk a Magyar Vöröskereszt önkénteseinek feladatvállalásait a pandémia 
alatt, kitérünk az önkéntes koordináció feladataira, kihívásaira. Bemutatjuk mely szükségletek mentén 
alakul a feladatvállalás, kiemeljük a jó gyakorlatként és kihívásokként azonosítható tényezőket. 
Esettanulmányunkban megállapítjuk, hogy az önkéntesek megfelelő szervezési háttér esetén 
hatékonyan támogatják az egészségügyi ellátórendszert. Ehhez azonban szükséges a résztvevő 
szervezetek közötti hatékony kommunikáció és koordináció, valamint a fogadó szervezet önkéntesek 
foglalkoztatásában szerzett rutinja. A tapasztalatok alapján szükséges az egészségügyi önkéntesség 
koncepciójának hosszútávú fejlesztése, a meglévő eljárások vizsgálata és az abban gyakorlattal nem 
rendelkező intézmények felkészítése mellett egy megfelelő iránymutatás vagy módszertani anyag 
kidolgozása.  

Kulcsszavak: COVID-19-járvány, Magyar Vöröskereszt, önkéntesség, vészhelyzet, önkéntes-koordináció, 
szükségletek, kihívások, 
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Activities of Hungarian Red Cross volunteers during the COVID-19 pandemic – 
Case study 

Dóra Ipolyi – András Molnár 

Abstract 

The coronavirus pandemic posed a major challenge to health care systems. In this situation, 
governments involved social and volunteer organizations in the health care and social field to expand 
their limited capacity. The Red Cross and Red Crescent Movement is present worldwide on the front 
line of the COVID response, and the Hungarian Red Cross has been carrying out its epidemiological tasks 
in Hungary since the beginning of the first wave involving of a large number of volunteers, which 
requires appropriate and well-organized volunteer coordination. The 140 years of experience of the 
Hungarian Red Cross in volunteer management and emergency response has contributed significantly 
to its smooth and effective cooperation with the healthcare system. 
In our case study, we present the responsibilities of the volunteers of the Hungarian Red Cross during 
the pandemic and the tasks and challenges of volunteer coordination. We present the issues that 
necessitate volunteering and highlight factors that can be identified as good practices and challenges. 
Our case study finds that volunteers, given the appropriate management, successfully support the 
healthcare system. However, this requires effective communication and coordination between the 
participating organizations and experience of the host organization in involving volunteers. Based on 
the findings of this study, there is a need for long-term development of the concept of volunteering in 
health care, for the training of institutions with no experience in this field, and for the development of 
appropriate guidelines or methodology in addition to the examination of existing procedures.  

Keywords: COVID-19 pandemic, Hungarian Red Cross, volunteering, emergency, volunteer coordination, 
needs, challenges, 

__________________________________________________________________________________ 

BEVEZETÉS  

Az új koronavírus gyors terjedése 2020 elején globális méretű járvány kialakulásához vezetett 

(Chan 2020), amely rég nem látott mértékű terhelést jelentett az egészségügyi 

ellátórendszerekre (Spinelli – Pellino 2020). A pandémia következtében a járvánnyal érintett 

országok különleges jogrendet és rendkívüli intézkedéseket vezettek be (Bana – Kis 2020; 

Grogan 2020). Ennek megfelelően Magyarországon 2020. március 11-én veszélyhelyzet került 

kihirdetésre (Kis – Bana 2020; Szente 2020), amely jelen cikk megírásáig megszakítás nélkül 

fenn áll. Habár a katasztrófákkal és az azokra történő válaszadással foglalkozó tudományos 

munkák régóta foglalkoznak a pandémiák kialakulásának kockázatával (Steward – Wan 2007), 

a világjárványok kialakulásával, hatásaival, de a megelőzés eszközeivel kapcsolatos 

ismereteink a járvány kitörésekor még mindig korlátozottak voltak, igen szűk mozgásteret 

biztosítva a gyors és hatékony felkészülésre (Quarantelli et al. 2018). Eddig ismert volt, hogy 

egy lehetséges világjárvány az intenzív ellátásra szoruló betegek számának hirtelen 
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növekedésével jár, és a rendkívüli szükséglet a kapacitások kimerüléséhez vezethet (Carr et al. 

2010). Az új koronavírus járvány mégis „Fekete hattyúként” érte a világot és az egészségügyi 

ellátórendszereket (Mazzoleni et al. 2020). 

Noha a járványok megfékezése elsődlegesen az egészségügyi szervezetek feladata, viszont a 

veszélyhelyzet felszámolásában számos különböző szervezet részvételére van szükség 

(Schweickhardt 2017) – ezt az elmúlt évek tapasztalatai is alátámasztották.  

A hazai védelmi igazgatás rendszerének megfelelően a védekezés feladataiba bevonható a 

Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szervek (például rendőrség, büntetés-

végrehajtás), de fontos szerep hárul az önkéntesen részt vevő civil szervezetekre és 

köztestületekre (például polgárőrség) is (Muhoray et al. 2019). A rendőrség állománya 

(Hornyik 2020a; Skorka 2020) és a Magyar Honvédség szerződéses, hivatásos és önkéntes 

katonái (Hornyik 2020b; Székely 2021) mellett a járvány megfékezése érdekében bevonásra 

kerültek az orvos- és egészségtudomány területén tanuló hallgatók, valamint laikus 

önkéntesek is (Szerencsés et al. 2021).   

A Magyar Vöröskereszt 2020 februárja óta végzi járványügyi tevékenységeit, amelyek a 

szervezet működésének alapját képző 1993. évi XL. törvény szerint nem csupán önkéntes 

vállalásként értelmezhetőek. A törvény kimondja, hogy: „2. § (1) A Vöröskereszt - 

alaptevékenysége körében (…) a rendelkezésére álló eszközökkel hozzájárul az élet- és 

egészségvédelemhez.” A szervezet tevékenységei bár országosak, az egészségügyi 

ellátórendszert legnagyobb mértékben a Közép-magyarországi régióban támogatták, így 

esettanulmányunk fókuszában is ez a terület áll.  

Mindebből kiindulva, esettanulmányunkban bemutatjuk a Magyar Vöröskereszt – járványügyi 

tevékenységek kapcsán – önkéntesek bevonásával végzett feladatvállalását, a járványhelyzet 

során végzett önkéntes feladatvállalásának kihívásait, tapasztalatait. 

AZ ESETTANULMÁNY CÉLJA 

Munkánk célja bemutatni a Magyar Vöröskereszt önkénteseinek feladatvállalásait a pandémia 

különböző időszakaiban, továbbá, kitérni az önkéntes koordináció feladataira, kihívásaira a 

járványhelyzet alatt. Emellett célunk bemutatni, hogy milyen szükségletek mentén alakul a 

feladatvállalás, mely befolyásoló tényezők alakították azt. Az egészségügyi ellátórendszert 

támogató önkéntes tevékenységek fejlesztését érintő tényezők azonosításával, tapasztalatok 
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megfogalmazásával célunk még az is, hogy segítsük a különböző szervezetek összehangolt 

munkáját egy egységes egészségügyi önkéntes stratégia létrehozása esetén. 

MÓDSZEREK 

Esettanulmányunkban bemutatjuk a 2020. február és 2022. április közötti időszak önkéntes 

feladatait, valamint a járványügyi válaszadás során szerzett önkéntesmenedzsmentet érintő 

tapasztalatokat. Tanulmányunk alapját a Magyar Vöröskereszt által rendelkezésre bocsátott 

adatok, valamint a tevékenységek szervezésében szerzett tapasztalatok képezik. A különböző 

vállalásokat, azok időrendi megjelenésének sorrendjében részletezzük, a megvalósítás során 

tapasztalt kihívásokat és jellemző gyakorlatokat külön fejezetben emeljük ki. Az 

esettanulmány összeállítása során aggregált adatok álltak rendelkezésünkre, részletesebb 

felbontású adatok ismertetésére nincs lehetőségünk. A bemutatott adatok illusztrálják a 

feladatvállalás mértékét és intenzitását, részletesebb ismertetésükről eltekintünk és a 

gyakorlati tapasztalatok összegzésére koncentrálunk. 

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT ÖNKÉNTESEINEK TEVÉKENYSÉGEI A KORONAVÍRUS 

JÁRVÁNY EGYES SZAKASZAIBAN 

Első hullám (2020. február – 2020. július) 

Felismerve, hogy népegészségügyi szempontból az új koronavírus okozta megbetegedések 

komoly kockázatot jelentenek, a magyar kormány 2020 tavaszán úgy döntött, hogy korlátozó 

intézkedéseket vezet be a járvány megfékezésére. A korlátozások – hasonlóan a térség többi 

országában tapasztaltakhoz – nagymértékben borították fel az egyének hétköznapi életét, de 

elsődleges céljuk az érintkezések korlátozása, a távolságtartás kialakítása volt (Kis – Bana 

2020).  

Mindez az önkénteseket foglalkoztató szervezeteket is komolyan érintette: eseményeket 

mondtak le, önkéntes programok maradtak el. A korlátozások következtében kihívást jelentett 

a szociális terület szolgáltatásainak folytonos biztosítása, amely mellett a karitatív szervezetek 

elsők között kapcsolódtak be a járványügyi feladatokba. A hat legnagyobb karitatív szervezet 

munkáját az erről szóló kormányrendeletnek (178/2013. (VI.4.)) megfelelően a Nemzeti 

Humanitárius Koordinációs Tanácsban egyeztette. A feladatok szervezetenként és 

időszakonként eltérőek voltak. 
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A járványügyi intézkedésekből adódóan a személyes jelenléttel járó klasszikus önkéntes 

lehetőségek száma jelentősen korlátozódtak. Elmaradtak a megszokott programok, 

felfüggesztésre kerültek a hagyományos lakossági adománygyűjtési akciók, azonban 

megjelentek korábban nem látott feladatok, amelyek beépültek a mindennapi 

feladatvégzésbe.  

A Magyar Vöröskereszt már a hazai veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően foglalkozott 

járványügyi kommunikációs feladatokkal. Első közösségi médiában megjelent bejegyzését 

2020. január 28-án tette közzé. Nemzetközi háttere révén a Vöröskereszt és Vörös Félhold 

Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC), mint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

legnagyobb globális partnere, az egészségmegőrzési, betegségmegelőzési kommunikációs 

anyagok disszeminációjában vett részt.  

A Magyar Vöröskereszt az IFRC által közvetített, WHO által összeállított információs anyagok 

magyarra fordításával és a közösségi médiában, weben, valamint nyomtatva történő 

terjesztésével kezdte meg járványügyi feladatait. Az anyagok angolról magyarra történő 

fordításában négy önkéntes vett részt, munkájukat egy egészségügyi szakmai háttérrel 

rendelkező önkéntes koordinálta. 

Ahogy fentebb említettük, a járványhelyzet alatt előtérbe kerültek korábban nem látott 

feladatok, amelyeket a szervezet beépített a mindennapi feladatvégzésbe, például: a 

testhőmérséklet-mérés, ami miatt további önkénteseket kellett bevonni a különböző 

események – például a véradások – szervezése során. A bevezetett intézkedések miatt ugyanis 

a véradásokra jelentkezőket csak testhőmérséklet-mérést és egy előzetes kérdőív kitöltését 

követően tudták csak fogadni donációra. 

A szervezet önkéntesei 5364 órában láttak el feladatokat 2020 márciusától – 2020 

novemberéig Magyarország határain, 101587 fő országunkba belépő egészségügyi 

ellenőrzésében vettek részt, ahol az érkezők testhőmérséklet ellenőrzésével és az 

adminisztrációs tevékenységek támogatásával segítették a határátlépést. Ebből is látszik, bár 

a Magyar Vöröskereszt országos hatókörben dolgozik, mindig a helyi erőforrásokat és 

szükségleteket figyelembe véve, a helyi körülményekhez igazodva végzi feladatait.  

A járványügyi tevékenységek közül kiemelendő az Országos Mentőszolgálat munkájának 

támogatása, amely területileg különböző módon és több szinten valósult meg. A feltételezett 

fertőzés igazolásához szükséges PCR mintavételezés támogatása mellett megjelent a 
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fertőtlenítő állomásokon, az úgynevezett Red Zone-okban történő feladatok ellátása is. A 

koronavírus megbetegedéseket igazoló tesztelést, illetve mintavételezést a Magyar 

Vöröskereszt önkéntesei több szinten támogatták. Már az első hullám idején a kiszállásos 

mintavételezés megszervezését segítették az önkéntesek, az Országos Mentőszolgálat 

diszpécserközpontjaiban, ahol a vizsgálatra váró páciensek telefonos kiértesítése és 

tájékoztatása, valamint az adatok egyeztetése történik. Ennek alapján a szervezet önkéntesei 

és munkatársai az ország több pontján is segítették a kiszállásos mintavételezést személyes 

részvétellel, valamint a levett minták szállításával a mentőállomások és a laborok között. 

Második hullám (2020. szeptember- 2020. november) 

A második hullám 2020. szeptemberétől a megbetegedések gyors és jelentős emelkedésével 

járt (Kovalcsik et al. 2021), mindez pedig az önkéntesek további, intenzívebb feladatvállalását 

tette szükségessé. Az orvos- és egészségtudományi szakos hallgatók kötelező kirendelése 

mellett a Magyar Vöröskereszt is jelentős mértékben emelte önkénteseinek szerepvállalását 

járványügyi és egészségügyi feladatok ellátásában. 

A korábban ismertetett, az első hullám alatt megkezdett tevékenységek folytatódtak a létszám 

és a helyszínek számának kiszélesedése mellett, amely fókuszában első sorban a 

diszpécserszolgálati feladatvállalás állt. A Magyar Vöröskereszt részvétele folyamatosan 

erősödött a második hullám során, a szervezet több munkatárs és önkéntes bevonásával 

segítette a járványügyi tevékenységeket.  

Az első hullám tapasztalataira építve a második hullámban a szervezet az önkéntesek 

toborzását már egy kidolgozott koncepció mentén szervezte. A Közép-magyarországi Régió 

diszpécser tevékenységeit központi koordináció mentén a két érintett megyei szervezet 

(Budapest Főváros és Pest megye) önkénteseinek bevonásán túl a potenciális érdeklődőket 

közvetlenül megszólítva folytatott toborzást, amely elsődlegesen a közösségi média 

csatornáira fókuszált. A diszpécserszolgálati önkéntesek koordinációjába bekapcsolódott a 

Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozata, amely bővítette a szervezési kapacitást.    

Az önkéntesek toborzását tekintve általános irányelv a szervezet részéről, hogy a 

feladatvállalás során elsősorban a helyi önkéntesek kerüljenek megszólításra és nem a más 

területen élők. A feladatvállalás és a tevékenységi körök bővülése esetén ez azért is megfelelő 

irány, mert országosan is szükség lehet az önkéntesekre. 
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Harmadik és negyedik hullám (2020. november – 2021. május) 

A fokozódó járványügyi helyzetben a diszpécserszolgálati feladatellátás, a növekvő 

esetszámok miatt, megsokszorozódott önkénteslétszámmal zajlott: a harmadik hullám 

csúcsán, 2021. március utolsó hetében napi 60 vöröskeresztes önkéntes segítette az Országos 

Mentőszolgálat irányító csoportjának munkáját a Közép-magyarországi régióban. A 

diszpécserszolgálatok tevékenységében 2021. május végéig 4797 műszakot láttak el 

önkéntesek 31240 órában, és 269624 kiértesítést végeztek. 

A járvány gyors terjedése, annak nyomon követése és kimutatása további feladatokat jelentett 

a népegészségügyi szervek számára. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), az Országos 

Mentőszolgálat, a Magyar Vöröskereszt és a Semmelweis Egyetem együttműködésében 2022 

novemberétől Budapest és Pest megye több pontján mintavételi pontok kerültek kialakításra3. 

A személyautóval jól megközelíthető helyszíneken (az ismertetett diszpécserszolgálat által 

történő) előzetes kiértesítést követően, a koronavírus tünetekkel rendelkező, háziorvosok 

által bejelentett betegek tesztelése történt. A négy szervezet együttműködésében felállított 

mintavételi csapatok tagjai a beérkező páciens adatainak egyeztetését, számítógépes 

rögzítését, a mintavevő eszközök előkészítését, a mintavétel elvégzését, adminisztrálását, 

valamint a páciens eredményéről történő tájékoztatását végezték el. A Magyar Vöröskereszt 

közreműködésével 2020. november és 2022. január között 124 157 fő tesztelése történt, 

amelyben több mint 200 fő önkéntes működött közre. 

A vakcinációs kampány elindulását követően 2021 márciusától új feladatként jelent meg az 

önkéntes-koordináció számára az oltópontok támogatása. Az önkéntesek oltóponti munkája 

az aktuális szükségleteknek megfelelően lefedte a logisztikai segítségnyújtást, a beérkező 

lakosok tájékoztatását, az adatok egyeztetését, adminisztrálását, az oltópontokon történő 

útbaigazítást, valamint a kötelező várakozási idő alatti felügyeletet. A Magyar Honvédség 

szűrőbuszainál több helyszínen is logisztikai segítséget nyújtott a szervezet. Az önkéntesek 

ezen buszok kitelepülési helyeinek előkészítését, az ideiglenesen telepített sátrak felállítását 

és összeszerelését segítették a fent ismertetett teendőkön túl.  

A Közép-magyarországi régióban kiemelendő a Szent Ferenc Kórházzal kialakított 

együttműködés, amely keretében a vöröskeresztes önkéntesek a betegek tájékoztatásában, 

 

3https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/article/11-foosztalyok/874-amit-a-covid-19-
vizsgalatot-vegzo-szurobuszokrol-tudni-kell 
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adminisztrációs, valamint logisztikai feladatokban segítették a kórház oltási feladatait. A 

kórházban a szervezet önkéntesei 2021 márciusától – 2021 decemberéig 1072 órában 

segítették a járvány elleni védekezést. 

A kórházakban végzett önkéntes tevékenységek azonban korlátozott mértékűek maradtak. Az 

intézmények visszajelzései alapján az egészségügyi ellátás során szigorú előírásoknak, 

protokolloknak és kompetenciahatároknak kell érvényesülniük, így a szakvégzettséggel nem 

rendelkező önkéntesek által ellátható feladatok köre igen korlátozott maradt. 

1. táblázat A Magyar Vöröskereszt koronavírus veszélyhelyzet során önkéntesek bevonásával 

végzett tevékenységeinek összegzése 

Járványidőszak Tevékenység Helyszín 

Első hullámtól kezdődően 
folyamatosan 

kommunikációs, információs anyagok fordítása Budapest 

testhőmérséklet mérés, előzetes kérdőív 
kitöltetése 

országosan 

PCR mintavételezés támogatása, RedZone-
okban történő feladatok ellátása 

ország több pontján 
történő feladatellátás 

OMSZ Diszpécserszolgálat támogatása 

Második hullámtól 

kezdődően folyamatosan 

OMSZ Diszpécserszolgálat központi támogatása 
(átszervezés) 

Közép-magyarországi 
régió 

Harmadik hullámtól 

kezdődően folyamatosan 

újonnan kialakított mintavételi pontok 
támogatása 

Budapest és Pest 
megye 

logisztikai segítségnyújtás (pl.: sátrak felállítása) ország több pontján 
történő feladatellátás 

oltópontok támogatása 

Forrás: saját adatgyűjtés a Magyar Vöröskereszt adatszolgáltatása alapján 

A COVID-19-JÁRVÁNYHELYZET SORÁN VÉGZETT ÖNKÉNTES FELADATVÁLLALÁS 

TAPASZTALATAI 

Noha az önkéntesek koordinációja jelentős mértékű humánerőforrást igényel, de 

katasztrófahelyzetek során mégis fontos támogatást, hiánypótló kapacitást jelentenek a 

védekezésben résztvevő szervezetek számára (Varga 2017).  

A pandémia soha nem látott körülményeket teremtett, amelyben a fizikai távolságtartás és a 

személyes érintkezések számának csökkenése mellett paradox módon növekvő igény 

mutatkozott az önkéntesek segítségére is. Ugyanakkor ennek megvoltak a korlátai is, miszerint 

számos szervezet életében fontos szerepe van az idősebb, gyakran nyugdíjaskorú 

önkénteseknek. Azonban az idősek a betegség szempontjából kiemelt kockázati csoportba 
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tartoztak a járvány idején, ezért foglalkoztatásuk korlátozott volt. Felelősséget érezve az 

önkéntesek testi épségéért a közvetlen interakcióval járó feladatokba a kiemelt kockázati 

csoportokba tartozók nem kerültek beosztásra. 

Ezzel párhuzamosan megjelentek az önkéntesek körében a lezárások következtében 

munkájukat (ideiglenesen) elvesztett aktív korúak csoportja is, akik személyesen motiváltak 

voltak a helyzet mihamarabbi enyhülésének elősegítésében. A Magyar Vöröskereszt 

önkéntestoborzó kampányaiban külön fókuszált erre a célcsoportra. 

A COVID-19 pandémia során az egyik legnagyobb kihívást a gyorsan változó jogszabályi 

környezet és járványügyi helyzet jelentette, amely nagyfokú rugalmasságot kívánt meg a 

résztvevő szervezetek részéről. Ahogy a bevezetésben említettük, a járvánnyal kapcsolatos 

ismeretek hiánya és a válaszadás mikéntje újszerű és bizonytalan helyzetet teremtett, amely 

jelentősen befolyásolta az önkéntesek bevonásának tervezhetőségét. 

Az önkéntesek foglalkoztatásának igénye a második hullám esetszámainak gyors 

emelkedésével jelentősen növekedett, különös tekintettel a diszpécserszolgálati és 

mintavételi feladatokban résztvevőket illetően. A nagyobb létszám nagyobb koordinációs 

szükségletet is jelent, hiszen a toborzás, a kiválasztás, a képzés, a műszakbeosztások 

elkészítése, a tevékenységek monitorozása, az önkéntesek utánkövetése és az együttműködő 

szervezetekkel történő egyeztetések mind többlet feladatot jelentenek a fogadó szervezet 

munkatársai számára. Ezek közül kiemelendő például az olyan tevékenységekre történő 

felkészítés, ahol az általános önkéntes foglalkoztatási ismereteken túl ki kellett térni az 

adatvédelmi előírásokra és a betegjogi alapismeretekre, az alkalmazott szoftverek és technikai 

eszközök kezelésére.  

A tesztelésben résztvevők számára emellett kritikus jelentőségű volt a védőeszközök 

megfelelő használatának elsajátítása is, hiszen szolgálatuk közben fertőzött és 

feltételezhetően fertőzött betegekkel kerültek kapcsolatba.  

Szükséges megemlíteni, hogy mind a diszpécserszolgálati, mind a mintavételi önkéntesek 

fokozott stressznek voltak kitéve feladatvégzésük során, hiszen közvetlenül találkoztak emberi 

szenvedéssel, emberi sorsokkal, és esetenként konfliktusba kerülhettek a páciensekkel 

(karantén el nem fogadása, türelmetlenség, családtagokért való aggodalom, bizonytalanság 

érzése stb.). A felkészítés során ezért ki kellett térni a kliensekkel, páciensekkel folytatott 

kommunikáció kérdéseire, a megfelelő konfliktus-elkerülési és kezelési technikákra. Mindez 
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komoly pszichés nyomást jelentett az önkéntesekre nézve is, ezért szükséges volt, hogy 

foglalkozzunk az önkéntesek mentális egészségével is mind a felkészítés, mind az utókövetés 

során. Ennek megfelelően a Magyar Vöröskereszt munkatársai folyamatos kapcsolatot 

tartottak a szolgálatot vállalókkal, akiknek szükség esetén pszichoszociális támogatást 

biztosítottak. Elsődleges helyen szerepelt az önkéntesek jóllétének biztosítása, így a szervezők 

folyamatosan lehetőséget adtak a logisztikai és szervezési kérdéseket érintő jelzések, 

javaslatok megküldésére is. A visszajelzések alapján a diszpécser- és a mintavételi szolgálatok 

logisztikai feltételeit időről-időre fejlesztették, hogy a lehetőségekhez mérten a 

legmegfelelőbb környezetet biztosítsák az önkéntesek jóllétének megőrzése érdekében. Így 

például a védőeszközök biztosításán túl napi egyszeri melegételes ellátás, folyadékpótlás, 

édességek biztosítása könnyítette az önkéntesek feladatellátását. 

Ahogy fentebb említettük 2021 tavaszán megjelent a kórházi feladatvállalás is, amely főként 

az oltópontok támogatásában realizálódott. A kórházakban végzett feladatokkal kapcsolatban 

kihívást jelentett azon tevékenységek azonosítása, amelyekben szakvégzettséggel és 

gyakorlattal nem rendelkező önkéntesek is részt vehettek. Bár több hazai egészségügyi 

intézményben hagyománya van az önkéntesek foglalkoztatásának, noha ez a tevékenység 

nem terjedt el széles körben, így a jövőben feltétlen szükséges foglalkozni az egészségügyi 

önkéntesség koncepciójának szélesebb kört érintő fejlesztésével. Ezt támasztotta alá a 

Társadalomtudományi Kutatóközpont 2021. április 21-én a témában tartott kerekasztal4 

beszélgetése is, amelyen a résztvevők elmondták, az egészségügyi intézmények szigorú 

eljárásrendjeinek és protokolljainak ismerete elengedhetetlen a hatékony feladatvégzéshez. 

A járványhelyzetben jelentkező önkéntesek azonban nem (feltétlen) rendelkeznek korábbi 

egészségügyi képzettséggel, kompetenciáikat nem ismerik, így az intézmények sokszor 

bizalmatlanok velük szemben. Az önkéntes foglalkoztatásban gyakorlattal rendelkező 

szervezetekkel – mint a Magyar Vöröskereszt – együttműködésben fogadtak önkéntest az 

egészségügyi intézmények, így hatékonyan tudták igénybe venni az önkéntesek munkáját. 

A kórházi, oltóponti tevékenységek során vetődött fel a fogadó intézmények részéről az 

önkéntesekkel szemben támasztott követelményként az oltottságból eredő védettség. A 

meglévő két oltás szükségessége különös nehézséget okozott 2021. március – április 

hónapban, hiszen az oltási sorrendnek megfelelően két oltással jellemzően az egészségügyben 

 

4 https://www.youtube.com/watch?v=KazmRZYOKgo 
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dolgozók, valamint az idősek és krónikus betegek rendelkeztek. Előbbi csoport a meglévő 

munkája mellett nem tudott további önkéntes feladatot vállalni, utóbbi csoportot pedig a 

védettség jellegéről és mértékéről való pontosabb ismeret hiányában nem volt célszerű 

bevonni nagyobb kockázatot jelentő feladatokba. 

Az oltásokkal kapcsolatban megjelent az oltásönkéntesség jelensége is: az új önkéntes 

jelentkezők több esetben már a regisztráció során jelezték, hogy oltásért, sőt, az általuk 

választott oltóanyagért cserébe vállalnának feladatot. Mivel az önkéntesség fogalma kizárja az 

önérdekvezérelt cselekvést, és az önkéntesek csak különleges esetekben, hosszas 

egyeztetéseket követően kerültek besorolásra az oltásokra (például mintavételben 

rendszeresen résztvevők), ezért az ilyen jellegű jelentkezéseket a szervezet nem tudta fogadni. 

Az állandó önkéntesek, illetve az első és második hullám során bekapcsolódott új önkéntesek 

esetében volt jellemző, hogy az oltás motiválta őket a feladatvállalásra, inkább a segítő 

szándék és a tenni akarás vezérelte őket. 

ÖSSZEGZÉS 

Az önkéntesek toborzása és koordinációja békeidőben és a hagyományos 

katasztrófahelyzetek során is kihívásokkal teli felelősség a fogadó szervezetek számára, 

azonban a koronavírus világjárvány új helyzetet teremtett ezen a téren is. 

A Magyar Vöröskereszt törvényben rögzített feladataként a járványügyi tevékenységeket 

kiemelt fontossággal kezelte. A szervezet a hazai egészségügyet 140 éve támogatja 

önkéntesek szervezésével és képzésével. Tanulmányunkban ismertetett szerepvállalása tehát 

kézenfekvő és szükségszerű volt.  

A humanitárius szervezet az első hullám alatt kiemelkedő figyelmet fordított a lakosság 

tájékoztatására, ezzel is hozzájárulva a járvány megfékezéséhez. A társszervekkel, így a 

határrendészeti szervekkel és az Országos Mentőszolgálattal hagyományosan ápolt partneri 

kapcsolatból adódóan a Magyar Vöröskereszt fokozatosan bővülő felelősséget vállalt a 

járványügyi védekezésben. Elemezve és felhasználva az első hullám tapasztalatait, a második 

hullám során jelentkező önkéntes szükségletet már kidolgozott koncepció mentén szervezte. 

A nagyszámú oltakozás az önkéntesek további foglalkoztatását tette szükségessé, akik a 

harmadik hullámtól kezdődően újabb feladatvállalásokba csatlakoztak be. 
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Az ismertetett esettanulmány alapján megállapítható, hogy az önkéntesek bevonása a 

járványügyi feladatokba szükségszerű, hatékony feladatvégzésükhöz azonban megfelelő, 

előre átgondolt koordináció és támogató, biztos szervezeti háttér szükséges. Ehhez 

elengedhetetlen a védekezésben résztvevő szervezetek közötti hatékony kommunikáció, 

valamint a fogadó szervezet önkéntesek foglalkoztatásában szerzett rutinja. A korábban 

szerzett tapasztalatokhoz ugyanis kialakított gyakorlatok, struktúrák társulnak.  

A veszélyhelyzet során szerzett tapasztalatok alapján szükséges az egészségügyi, kórházakban 

végzett önkéntesség koncepciójának hosszú távú fejlesztése, a meglévő szakmai eljárásrendek 

vizsgálata a szervezeten belül és kitekintve egyaránt. Mivel az egészségügyben végzett 

önkéntességben hazánkban korlátozott számú intézménynek van gyakorlata, ezért fontos a jó 

gyakorlatok azonosítása mentén a megfelelő iránymutatást, módszertani anyagot biztosítani 

azon intézmények számára, akik a továbbiakban önkéntesekkel kívánják bővíteni 

erőforrásaikat. Az útmutatás általános önkéntesmenedzsment ismereteken túl ki kell térjen 

többek között munkavédelmi, higiéniai, betegjogi, pszichoszociális és egészségügyi szakmai 

kérdésekre is, amelyek az önkéntesek képzésében integráltan jelenhetnek meg. 

A COVID-19-világjárvány megmutatta, hogy az önkéntesek fontos és integráns elemei 

lehetnek az egészségügyi ellátórendszernek. Úgy véljük azonban, hogy a munkaerőhiánnyal 

küzdő egészségügyi szektor fejlesztéséhez az önkéntesek nem csak veszélyhelyzetek idején, 

de a hétköznapokban is jelentős mértékben hozzá járulhatnak. Ahhoz, hogy kiaknázhassuk az 

egészségügy támogatásában végzett önkéntességben rejlő lehetőségeket holisztikus 

szemléletet és széleskörű partnerséget szükséges kialakítani az önkéntességgel 

hagyományosan foglalkozó szervezetek, az egészségügyi intézmények és a közigazgatás 

szereplői között. Vélekedésünk szerint a szigetszerűen működő egészségügyi önkéntes 

programokat stratégiai szinten szükséges összefűzni, és az eddig létrejött tapasztalatokra 

építve létrehozni egy olyan szakmai iránymutatást, amely az ország minden táján támpontként 

szolgálhat az önkéntes programok beindítása során. 
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A recenzió témája, a kórházban működő formális önkéntesség, amely napjainkban 

kifejezetten aktuálissá vált. Az ismertetésre kiválasztott cikk szerint Portugáliában az elmúlt 

két év járványhullámai következtében az egészségügyi intézményekhez köthető önkéntesség 

ugyan megnőtt, viszont a klasszikus kórházi önkéntesség visszaesett. Ezért fontos kutatási 

kérdéssé vált tehát, hogy a kórházi munkába való bevonódás milyen kihívásokat tartogat az 

önkéntesek és a munkavállalók, valamint az egészségügyi dolgozók számára. Sara Tavares és 

szerzőtársainak tanulmánya és következtetései számos segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy a 

Magyarországon egyelőre szórványosan elterjedt kórházi önkéntesség a jövőre nézve milyen 

kihívásokkal nézhet szembe és ezekre milyen megoldási stratégiákkal reagálhat. A tanulmány 

azért is hiánypótló, mert a kutatás az önkéntesség helyére és szerepére is rávilágít az 

egészségügyi szférán belül, ami kevésbé kutatott téma, kórházi vonatkozásban pedig szinte 

alig vizsgált.   

A KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉG NEMZETKÖZI KONTEXTUSBAN 

A kórházi önkéntességnek fontos hozzáadott értéke van az egészségügyi szféra és a 

társadalom számára egyaránt. Egyrészt a kórházak számára nagy segítséget jelenthetnek az 
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intézményekben megjelenő önkéntesek, akikre akár humán erőforrás megtakarításként, akár 

potenciális munkaerőként tekinthetnek. Másrészt az elöregedő társadalmakban egyre 

nagyobb nyomás nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre, így az egészségügyi 

szolgáltatások színvonalának fenntartása, esetleg javítása érdekében egyre nagyobb szükség 

van a plusz munkaerőre. Portugáliában az öregedési index 1961-ben 27,5 százalék volt, ami 

2018-ra hozzávetőlegesen is 157 százalékra nőtt, ami együtt járt azzal, hogy megnőtt az igény 

az egészségügyi szolgáltatások iránt. Az önkéntesek kórházi alkalmazása nem csak elterjedt 

gyakorlattá vált, de tovább erősítette az önkéntes munka társadalmi szerepét is, továbbá 

hozzájárult ahhoz, hogy a kórházak javítani tudják az egészségügyi ellátásaik minőségét.  

Az önkéntesek munkája közvetve csökkenti a személyzetre kiosztott feladatok túlterheltségét, 

lehetővé téve számukra, hogy jobban összpontosítsanak az orvosi feladatokra, ezáltal 

hatékonyabbá téve azokat. További előnye például a helyi közösséggel való szoros kapcsolat, 

amely lehetővé teszi tudáshálózatok és partnerségek létrehozását. Hozzá kell tenni, hogy a 

kórháznak is előnye származik ebből, mivel az önkéntesek hozzájárulhatnak a betegek és 

családjaik elégedettségéhez, javítva ezzel az ellátás minőségét.  

Portugáliában a 2012-es adatok szerint az önkéntességi ráta 11,5 százalék volt, ami jelentősen 

az európai átlag alatt van, noha a portugál gazdasági és szociális szféra fontos erőforrásai az 

önkéntesek. 2001-ben országszerte 108 állami kórház működött, közülük 69-ben 

foglalkoztattak önkénteseket. A kutatások szerint az önkéntesek többsége részmunkaidőben 

foglalkoztatott (körülbelül 6 órát hetente), jellemzően nők voltak, idősebbek, akik 

elkötelezettek voltak a nonprofit szervezetek iránt. A nagyfokú elkötelezettség a munka 

jellegéből is adódik, mivel a kórházi önkéntesség a „komoly, szabadidős önkéntes 

tevékenység” kategóriába sorolható. Olyan, amely lehetővé teszi az önkéntes számára az 

értelmes szabadidő eltöltést és azt, hogy fejlessze és használja készségeit és kompetenciáit.  

Az önkéntes munka motivációja kapcsán a nemzetközi adatok szerint az látható, hogy a 

kórházi önkénteseket gyakran a személyes érdeklődés és tapasztalatok motiválják, de a 

másokon való segítés, az értelmes tevékenység végzése is fontos számukra. Az önkénteseket 

a társas kapcsolatok, a másokkal való szoros kapcsolatok kialakítása is ösztönzi, és a fiatalok 

esetén jellemző, hogy olyan tapasztalatokat szereznek, és olyan készségeket sajátítanak el, 

amelyeket a tanulmányaik során is hasznosíthatnak. Portugáliában a kórházi önkénteseket 
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leginkább a képességeik hasznosításának, tudásuk elmélyítésének, önbecsülésük javításának 

lehetősége motiválja, valamint a rászorulókon való segítségnyújtás.  

A KÓRHÁZI ÖNKÉNTESEK FELADATAI ÉS AZ ÖNKÉNTES MENEDZSMENT SZEREPE 

Az önkéntes munka népszerűbbé válása együtt jár azzal, hogy az önkéntesek egyre több és 

összetettebb feladatokat látnak el. Ahhoz azonban, hogy az önkéntesek el tudják látni 

feladataikat tudniuk kell, hogy pontosan mit és hogyan kell csinálniuk, és tisztában kell lenniük 

az elvégzett feladatok hatásaival és következményeivel. Ugyanakkor, mivel a kórházi 

önkéntesek motivációja többnyire belső és autonóm, a szabályok és a külső kontroll ronthatja 

ezt a fajta motivációt, és ennek következtében az önkéntes munkába való bekapcsolódás 

mértékét. Továbbá, amennyiben az önkéntes nem kap felvilágosítást vagy elegendő 

információt az elvégzendő tevékenységgel kapcsolatban, az azt eredményezheti, hogy az 

intézményi elvárások nem teljesülnek, mely negatív hatással lehet az önkéntesre és az 

önkéntességre nézve egyaránt.  

Ezen túlmenően, mivel a kórházi önkéntesek segítő munkájának jellege hasonlóságokat mutat 

az egészségügyi szakemberek, különösen az ápolók munkájával, bizonyos esetekben a segítő 

tevékenység szerepzavarokat, konfliktusokat és koordinációs kihívásokat okozhat az 

önkéntesek és az egészségügyi szakemberek között. A kórházi önkéntesek feladatai közé 

tartozik például a betegekkel való beszélgetés akár általános dolgokról, akár a problémákról 

vagy betegségről, vagy az érzelmi támogatás biztosítása, továbbá a szabadidős tevékenységek 

megszervezése, a betegek és családtagok fogadása, a betegek gondozása, a mobilitási 

problémák megoldásának segítése és általánosságban a betegek jóllétének növelése. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a kórházi önkéntesek nem egészségügyi jellegű feladatokat látnak el, 

főképp nem olyat, melyhez szakmai tudás is szükséges. Bár az önkéntes rendelkezhet 

képesítéssel az egészségügyi területen, a kellő szakmai tapasztalat hiánya miatt nem végezhet 

bármilyen kórházi feladatot. A kórházi önkéntesek például nem férhetnek hozzá a betegek 

klinikai állapotához vagy kezeléséhez, és csak olyan feladatokat végezhetnek, amelyek nem 

igényelnek speciális szakmai tudást. Fő tevékenységük tehát, hogy kiegészítsék az 

egészségügyi szakemberek specifikus munkáját, aminek célja az egészségügyi ellátás 

humanizálása olyan nem orvosi szolgáltatásokon keresztül, mint például információnyújtás 

vagy érzelmi támogatás.  
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Intézményi oldalról gyakori probléma, hogy nem készül részletes leírás az önkéntesek által 

elvégzendő feladatokról, melynek pozitív és negatív hatásai egyaránt vannak. A pozitív oldala, 

hogy feladatmeghatározás hiányában az önkéntesek spontán módon tudják alkalmazni 

képességeiket és személyes tapasztalataikat. Sok esetben az önkéntesek teszik, amit 

szükségesnek gondolnak, mely gyakran az ott dolgozók kisegítő feladataitól eltérő 

tevékenységek elvégzéséhez is vezet. Ugyanakkor az önkéntesek elláthatnak olyan feladatokat 

is, amelyek az ott dolgozók munkaköréhez tartoznak, és akár helyettesíthetik is. Ez gyakran 

feszült helyzetet is eredményezhet az önkéntes és a kórházi dolgozók között. 

Portugáliában a kórházi önkéntes menedzsmentet a kórházaktól független nonprofit 

szervezetek biztosítják, és nem a kórházak működtetik az önkéntes programokat, mint például 

Ausztráliában, Kanadában, az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Királyságban. A kórházi 

önkéntes szerep meghatározza azokat a készségeket, ismereteket és képesítéseket, 

amelyekkel az önkénteseknek rendelkeznie kell, valamint az elvégzendő feladatokat, jogokat 

és kötelességeket. Azokban az országokban, mint Kanada és az Egyesült Államok, a kórházak 

maguk toboroznak önkénteseket, meghatározott célú önkéntes programokat dolgoznak ki, 

elkerülve a fizetett szakemberek és önkéntesek szerepeinek átfedését, amelyek nemcsak a 

szervezet, hanem az önkéntesek számára is hasznos.  

A TANULMÁNYT MEGALAPOZÓ KUTATÁS CÉLJA, MÓDSZERE 

A tanulmányt megalapozó kutatás célja a kórházi önkéntesek szerepének megértése, az 

önkéntesek feladatainak és tevékenységeinek meghatározása volt. További célnak tűzték ki a 

szerzők annak feltárását, hogy az önkéntesség hogyan kapcsolódik az egészségügyi dolgozók 

(ápolók, orvosok) tevékenységéhez, és ők vajon hogyan tekintenek az önkéntesekre. A 

tanulmány három fő kérdésre keresi a választ: 

• A kórházi önkéntesek szerepének egyértelműségét illetően tisztázottak-e a kórházi 

önkéntesek feladatai? 

• Milyen típusú kapcsolat van a kórházi önkéntesek és a többi érintett között? Hogyan hat a 

kórházi önkéntes szerepe a kórházi teljesítményre? 

• A kórházi önkéntesek irányítását, ha ezt a kórház végezné, hogyan látná el a szerepét? 
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A kutatás során a szerzők félig strukturált interjúk segítségével elemezték az önkéntesek, a 

dolgozók és a kórház megítélését.  

A terepmunkát kiegészítették a nonprofit szervezetek koordinátoraival készült informális 

interjúk és a kórházi önkéntességgel kapcsolatos néhány szabályozás és jogszabály 

dokumentumelemzése portugál kontextusban, valamint a nonprofit szervezetek 

ismertetőjének és weboldalának tartalomelemzése. Összesen 46 interjú készült, a kórházi 

önkéntes interjúalanyokat az önkéntesek koordinátorai, a személyzeti interjúalanyokat pedig 

a kórházi főnővérek közül választották ki. A kiválasztott három portugál kórház az állami 

szektorban működött, így hasonló környezeti körülmények között dolgozó interjúalanyok 

vettek részt a kutatásban. További interjúalanyok voltak a portugál kórházakban 

tevékenykedő Leagues of Friends of Hospitals2 (LFH) szervezet tagjai. Az LFH egy autonóm 

nonprofit szervezet és nem függ a kórházaktól, bár szorosan együttműködik velük. Teljes 

egészében önkéntesek működtetik, és küldetése a betegek ellátásának és kényelmének 

javítása.  

KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉG: INFORMÁCIÓHIÁNY, KIAKNÁZATLAN LEHETŐSÉGEK, 

FÜGGETLENSÉG 

Tavares és szerzőtársainak első kutatási kérdésfeltevése az volt, hogy a kórházi önkéntesek 

feladatai mennyire tisztázottan jelennek meg a kórházi szakalkalmazottak (orvosok, ápolók) 

körében. Eredményeik szerint a kórházi munkatársak nagyfokú tájékozatlanságot mutattak a 

kórházi önkéntesek formális szerepével és az általuk végzett feladatokkal kapcsolatban. 

Emellett megemlítették, hogy a betegek többsége sem ismerte a kórházi önkéntesek valódi 

funkcióit, mivel az önkéntesek szerepe nem mindig egyértelmű az elvégzendő feladatokat, 

illetve a teljesítményük határait illetően. Az önkéntesek szerepével kapcsolatos kétértelmű 

helyzet az önkénteseket gyakran olyan feladatok elvégzésére sarkallta, amelyeket 

egészségügyi szakembereknek kellene elvégezniük. Így nem jelenthető ki, hogy a kórházi 

önkéntes kizárólag olyan feladatokat lát el, melyhez nincs szükség szakmai ismeretre, és nem 

adódhatnak olyan helyettesítési feladatok, amelyek már a fizetett munkát pótolják.   

 

2 https://www.attend.org.uk/about-us/national-association-of-leagues-of-friends 
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A tanulmányt megalapozó második kutatási kérdés arra vonatkozott, hogy milyen típusú 

kapcsolat van a kórházi önkéntesek és a többi érintett között, továbbá hogyan hat az önkéntes 

szerepe a kórházi teljesítményre. Az interjúk alapján a szerzők arra következtettek, hogy az 

önkéntesek által végzett munka hozzáadott értéket jelent az egészségügyi szakemberek által 

nyújtott szolgáltatásokhoz. Megállapíthatóvá vált, hogy a kórházi önkéntesség hatékonyan 

tudja befolyásolni a betegek megítélését, véleményét a kórház teljesítményéről és a számukra 

nyújtott szolgáltatásról. Az önkéntesekben rejlő lehetőségeket azonban nem mindig sikerült 

kiaknázni, többek között az irányítási problémák, például a feladatmeghatározással 

kapcsolatos problémák miatt. Ennek olykor negatív következményei is voltak az önkéntesek 

és az egészségügyi szakemberek közötti kapcsolatok minőségében, sőt ezért 

konfliktushelyzetek is előfordulhatnak. A szerzők azt javasolták, hogy a helyzet kiküszöbölése 

érdekében meg kell határozni az önkéntesek pontos szerepét, feladatait, hogy az önkéntes 

munka ne a fizetett munka helyettesítője, hanem annak kiegészítője legyen.  

Végezetül pedig azt a kérdést vizsgálták, hogy amennyiben a kórházi önkéntesek irányítását a 

kórház végezné, vajon az ahogyan látná el a szerepét. A legtöbb interjúalany ezt nem 

támogatta és inkább a hátrányait említették (mint például az összeférhetetlenség, a fizetett 

munka felváltása az önkéntes munkával), mint előnyeit.  

ÖSSZEGZÉS 

A tanulmány alapján képet kaphatunk arról, hogy a kórházi önkéntesség során milyen 

problémákkal és kihívásokkal néznek szembe az önkéntesek, valamint a kórházakban dolgozó 

szakemberek a közös munkavégzés során. A témában végzett kutatások alapján legfőbb 

következtetése az, hogy a kórházi önkéntes munkakör-definíciója legtöbbször túl általános, 

többféle értelmezésre nyújt lehetőséget, így a kórházi önkéntesség funkcióit, az önkéntesek 

feladatai nem minden érintett ismeri. A szerzők javasolták, hogy a nonprofit szervezetek 

nagyobb hangsúlyt fektessenek a kórházi önkéntes funkciók tisztázására és kommunikálására, 

a nyomon követésre, a célkitűzésre és a felelősségre, és ugyancsak alapvető fontosságú, hogy 

ezeket az információkat a többi érdekelt fél felé is terjesszék. Ennek alapján csökkenthető az 

önkéntesek feladataikkal kapcsolatban érzett bizonytalanság, félreérthetőség és hozzájárul a 

rugalmasabb és eredményesebb közös munkához.  



 

2. évfolyam (2022) 
2. szám, 128-134.                         
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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 

 

1 Mink Mara egyetemi hallgató, ifjúsági közösségszervező szakirány II. évfolyam, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Kar. 
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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).  
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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.  

IRODALOM 

Bartal Anna Mária (2008): Önkéntesek és nem-önkéntesek jellemzői a 2008. évi Európai Érték Vizsgálat 
Tükrében - avagy, aki önkéntes az nagyobb valószínűséggel boldogabb és elégedettebb? Budapest: 
Európai Érték Vizsgálat, pp. 1-3. 
Czike Klára – Bartal Anna Mária (2004): Nonprofit szervezetek és önkéntesek - új szervezeti típusok és 
az önkéntes tevékenységet végzők motivációi. Piliscsaba: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
Munkaügyi Tárgyú Kutatások, pp. 8-9. 
Czike Klára – Bartal Anna Mária (2005): Önkéntesek és nonprofit szervezetek: az önkéntes 
tevékenységet végzők motivációi és szervezeti típusok az önkéntesek foglalkoztatásában. Budapest: 
Civitalis Egyesület, pp. 126. 
Molnár Janka Sára – Szitáné Kazai Ágnes (2021): Innovatív önkéntestoborzási módszerek - az oktondi 
program gyakorlata. Önkéntes Szemle, 1(3) pp. 85-105. 
Sebestyén István (2021): A magyar önkéntesség gazdasági ereje – a nonprofit szervezeti statisztika 
szerint, 1995-2020. Önkéntes Szemle, 1(4) pp. 49-54. 
Tóthné Almássy Monika (2021): Újratervezés – a Kórházsuli Alapítvány gyors és rugalmas válaszai a 
COVID-19-járvány idején. Önkéntes Szemle, 1(2) pp. 56-69. 
Váradi Rita (2021): Az önkéntesség alakulása Magyarországon a 2021-es években – a Központi 
Statisztikai Hivatal munkaerő-felmérésének 2011-2019 közötti kiegészítő felvételei alapján. Önkéntes 
Szemle, 1(4) pp. 29-31. 
 


	SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
	SZERKESZTŐSÉG
	KIADÓ
	2022
	TARTALOM
	A COVID-19-JÁRVÁNY RÖVID ÉS HOSSZÚTÁVÚ HATÁSAI A NONPROFIT SZEKTORRA ÉS AZ ÖNKÉNTESSÉGRE
	BAKÓ CSABA
	DOI: https://doi.org/10.53585/OnkSzem.2022.2.3-24
	Absztrakt
	Short- and long-term impacts of the COVID-19 pandemic on the nonprofit sector and volunteering
	Csaba Bakó

	BEVEZETÉS
	A COVID-19-JÁRVÁNY RÖVID TÁVÚ HATÁSAI – A JÁRVÁNY KITÖRÉSÉNEK KÖZVETLEN KÖVETKEZMÉNYEI
	A rövid távú kutatás célja és módszertana
	Rövid távú hatások és várakozások összefoglalása
	Finanszírozási hatás rövid távon
	Társadalmi hatás változása rövid távon
	Az önkéntesség változása rövid távon
	A COVID-19-JÁRVÁNY HOSSZABB TÁVÚ HATÁSAI (A JÁRVÁNY KÉT ÉVE)
	A hosszú távú kutatás célja és módszertana
	Hosszú távú hatások és várakozások összefoglalása
	Finanszírozási hatás hosszabb távon
	Társadalmi hatás változása hosszabb távon
	Az önkéntesség változása hosszabb távon
	A NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMÁRA LEVONHATÓ TANULSÁGOK
	Nyertesek és vesztesek: a külső tényezők szerepe
	Nyertesek és vesztesek: a belső tényezők fontossága
	Néhány kiemelt tanulság a nyertesek és vesztesek elemzése alapján
	IRODALOM
	MELLÉKLET

	AZ ÖNKÉNTESSÉG SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN –
	AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK HELYZETE, 2020-2022
	VÁRFALVI MARIANNA
	Absztrakt
	The role of volunteerism in health care – The state of healthcare nonprofit organisations, new challenges in 2020-2022
	MARIANNA VÁRFALVI

	BEVEZETÉS
	AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2005 – 2020 KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON
	AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK ÖNKÉNTESEINEK LÉTSZÁM ÉS TELJESÍTMÉNY ADATAI 2020-BAN
	EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ ÉS ÖNKÉNTESEKET FOGADÓ SZERVEZETEK A KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES SZERVEZETI REGISZTER SZERINT, 2022
	AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS AZ ÖNKÉNTESSÉG TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI, PÉLDÁI
	Egészségügyi civil-nonprofit szervezetek a fekvőbeteg-ellátásban – a hospice ellátás példája alapján
	Egészségügyi civil-nonprofit szervezetek a bentlakásos, nem kórházi ellátásban – Boldog Gizella Otthon példája
	Egészségügyi civil-nonprofit szervezetek a mentál egészségügy, kríziskezelés területén – az Ébredések Alapítvány példája alapján
	Egészségügyi civil-nonprofit szervezetek az egyéb egészségügyi ellátások területén – a Magyar Védők Egyesülete példája alapján
	ÚJ KIHVÁSOK, 2020-2022
	IRODALOM

	„KIRENDELŐDTEM” –
	AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI HALLGATÓK RÉSZVÉTELE A COVID-19-JÁRVÁNY ELLENI KÜZDELEMBEN
	BARTAL ANNA MÁRIA  – LUKÁCS J. ÁGNES
	DOI: https://doi.org/10.53585/OnkSzem.2022.2.44-69
	Absztrakt
	„Thrown in at the deep end" – The participation of medical and health science students in the fight against the COVID-19 pandemic
	Anna Mária Bartal –. Ágnes J. Lukács

	BEVEZETÉS
	AZ ORVOSEGYETEMISTÁK COVID-19-JÁRVÁNY ALATTI ÖNKÉNTESSÉGE ÁLTAL FELVETETT KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK ÁTTEKINTÉSE A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM ALAPJÁN
	A MAGYAR ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI HALLGATÓK KIRENDELÉSÉNEK ÉS ÖNKÉNTESSÉGÉNEK SZAKASZAI, JELLEMZŐI
	A TANULMÁNY CÉLJAI ÉS KÉRDÉSFELVETÉSEI
	MÓDSZEREK
	AZ ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI HALLGATÓK KIRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
	Az elemzési minta szociodemográfiai és kontextuális jellemzői
	A kirendelési aktivitás gyakorisága
	A felkészítés és a járványügyi biztonság a kirendelések alkalmával
	A kirendelés tevékenység területei
	A kirendelések – pozitív és negatív – tapasztalatai
	AZ ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI HALLGATÓK KIRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ INTERJÚS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI
	„Kirendelődtem”-től a „kirendeltettem magam”-ig – egy folyamat anatómiája
	Az online oktatásra való átállás hatásai és a kirendelések
	A kirendelések általánosítható tapasztalatai a strukturált interjúk alapján, és javaslatok
	Szervezési problémák, információs aszimmetria és deficit.
	Tapasztalatszerzés, szakmai fejlődés
	Hallgatói javaslatok az online oktatás, a képzés és a kirendelések kapcsán
	ÖSSZEGZÉS
	IRODALOM

	A CSELEKVÉS ALAPÍTVÁNY ÖNKÉNTESEINEK MOTIVÁCIÓI ÉS SZEREPE AZ „OPERATION FREEDOM” MŰTÉTSOROZATBAN
	SÁNDOR ALEXANDRA VALÉRIA  –
	PATAKI GERGELY  – BARANYAI KRISZTINA
	DOI: https://doi.org/10.53585/OnkSzem.2022.2.70-88
	Absztrakt
	The role and motivations of the volunteers of the Action for Defenceless People Foundation in „Operation Freedom”
	Alexandra Valéria Sándor – Gerely Pataki – Krisztina Baranyai

	BEVEZETÉS
	A CSELEKVÉS ALAPÍTVÁNYRÓL
	AZ „OPERATION FREEDOMRÓL”
	A TANULMÁNY CÉLJAI ÉS MÓDSZEREI
	EREDMÉNYEK
	ÖSSZEGZÉS
	IRODALOM

	ESETTANULMÁNY A KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉGRŐL,
	A 2000-ES ÉVEK KÖZEPÉTŐL
	A COVID-19-JÁRVÁNY KITÖRÉSÉIG –
	SZEGEDI, DEBRECENI, VESZPRÉMI PÉLDÁK ALAPJÁN
	KÓSA ÉVA SZILVIA  – MIKE CSENGE  - SZABÓ ANIKÓ
	Absztrakt
	A case study on volunteering in hospitals from the early 2010s until the outbreak of the COVID-19 pandemic – based on the examples of volunteering in hospitals in Szeged, Debrecen, and Veszprém
	Éva Szilvia Kósa – Csenge Mike – Anikó Szabó
	Abstract

	BEVEZETÉS
	A MOSOLYGÓ KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY TÖRTÉNETE
	KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉG A SZEGEDI GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKÁN ÉS GYERMEK-EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBAN
	Az önkéntes-koordinátorrá válás személyes története, a koordinátori munka kihívásai
	A kórházi önkéntesek jellemzői és tevékenységük a szegedi Gyermekgyógyászati Klinikán
	Új lehetőségek keresése és a COVID-19- járvány hatása a kórházi önkéntességre
	KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉG A DEBRECENI EGYETEM GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKÁJÁN
	Az önkéntes-koordinátorrá válás személyes története, a koordinátori munka kihívásai
	A kórházi önkéntesek jellemzői és tevékenységük a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján
	A pandémia hatása
	KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉG A VESZPRÉMI CHOLNOKY FERENC MEGYEI KÓRHÁZ GYERMEKOSZTÁLYÁN
	Az önkéntes-koordinátori munka kihívásai
	A kórházi önkéntesek jellemzői és tevékenységük a veszprémi Cholnoky Ferenc Megyei Kórház Gyermekosztályán
	A negyedik szakasz: 2019. április – 2020. március

	A MAGYAR VÖRÖSKERESZT ÖNKÉNTESEINEK TEVÉKENYSÉGEI A KORONAVÍRUS VESZÉLYHELYZET IDEJÉN – ESETTANULMÁNY
	IPOLYI DÓRA  – MOLNÁR ANDRÁS
	DOI: https://doi.org/10.53585/OnkSzem.2022.2.109-121
	Absztrakt
	Activities of Hungarian Red Cross volunteers during the COVID-19 pandemic – Case study
	Dóra Ipolyi – András Molnár
	Abstract

	BEVEZETÉS
	AZ ESETTANULMÁNY CÉLJA
	MÓDSZEREK
	A MAGYAR VÖRÖSKERESZT ÖNKÉNTESEINEK TEVÉKENYSÉGEI A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY EGYES SZAKASZAIBAN
	Első hullám (2020. február – 2020. július)
	Második hullám (2020. szeptember- 2020. november)
	Harmadik és negyedik hullám (2020. november – 2021. május)
	A COVID-19-JÁRVÁNYHELYZET SORÁN VÉGZETT ÖNKÉNTES FELADATVÁLLALÁS TAPASZTALATAI
	ÖSSZEGZÉS
	IRODALOM

	A KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉGEL KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOK ÉS MEGOLDÁSOK
	MARKOS VALÉRIA
	DOI: https://doi.org/10.53585/OnkSzem.2022.2.122-127
	A KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉG NEMZETKÖZI KONTEXTUSBAN
	A KÓRHÁZI ÖNKÉNTESEK FELADATAI ÉS AZ ÖNKÉNTES MENEDZSMENT SZEREPE
	A TANULMÁNYT MEGALAPOZÓ KUTATÁS CÉLJA, MÓDSZERE
	KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉG: INFORMÁCIÓHIÁNY, KIAKNÁZATLAN LEHETŐSÉGEK, FÜGGETLENSÉG
	ÖSSZEGZÉS

	FELKÉSZÍT-E AZ ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAERŐPIACRA?
	MINK MARA
	AZ ÖNKÉNTESEKET IS FOGLALKOZTATÓ CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK GAZDASÁGI SZEREPE
	AZ ÖNKÉNTES MUNKA GAZDASÁGI ÉRTÉKE MAGYARORSZÁGON, 2020.
	AZ ÖNKÉNTESSÉG MUNKAKÉNT VALÓ ÉRTELMEZÉSEI A SZAKIRODALOMBAN
	A CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK ÁLTAL ELVÁRT ÖNKÉNTES-KÉSZSÉGEK ÉS FELADATOK A KUTATÁSOK TÜKRÉBEN
	KÉSZSÉGEK ÉS LEHETŐSÉGEK, AZ ELSŐ KEREKASZTAL TÉMÁI
	AZ ÖNKÉNTESSÉG MUNKAERŐPIACI ÉRTÉKÉT TÁRGYALÓ, MÁSODIK KEREKASZTAL TÉMÁI
	IRODALOM


