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Kutatási cél, témaválasztás indoklása 
 Napjainkban a felsőoktatási hallgatók körében egyre 

népszerűbb (25%) az önkéntes munka, és a tradicionális 
önkéntesség mellett megjelent az életrajzba beírható, 
munkatapasztalat-szerző, új típusú önkéntesség is (Handy et 
al. 2010) + az IKSZ  bevezetésének késleltetett hatása 

Az önkéntesség segíti:  

 a diákok szakmai fejlődését, tanulmányi előrehaladását,  

 fejleszti az életben szükséges készségeket (pl. munkára 
szocializál, és főleg az új típusú önkénteseknek később 
könnyebb az elhelyezkedés),   

 fejleszti az állampolgári tudatosságot és felelősségvállalást is 

Ennyiben tehát felsőoktatási eredményességi mutatónak is 
tekinthető (Astin, Sax 1998, Hesser 1995, Eyler, Giles és 
Braxton 1997, Mabry 1998).  



Az önkéntes munka definiálása 

 Nem kötelező; mások (egyének, szervezet, vagy az egész 

társadalom) érdekében történik; nem fizetett 

tevékenység; általában szervezett keretek között folyik. 

 Az önkéntesség nem tisztán altruista tevékenység, mivel 

az önkéntesség egyéni haszonnal is jár (pl. a tudatos 

karrierépítési motiváció a fiataloknál).  

 Az önkéntesség lehet egy komolyan veendő szabadidős 

tevékenység is, ami összhangban van azzal, hogy 

napjainkban az önkéntesség altruista jellege csökken, nő 

a szubjektív önértéke, beleértve akár az örömszerzés, a 

szórakozás szükségletét, motivációját is (Stebbins 1996).  



Community Service- Service Learning 
 A szakirodalomban szereplő „community service” (amely közösségi 

szolgálatként fordítható), akárcsak a középiskolákban, lehet kötelező 
jellegű is (kérdés, hogy akkor mennyiben önkéntesség) 

 a „service learning” annyiban más, hogy az ilyen közösségi szolgálat egy 
konkrét témában való tanulást is jelent. Ez utóbbi sokszor beépül a 
curriculumba, egyes kurzusoknak részét képezheti, mint egyfajta szakmai 
gyakorlat. (A szakmai gyakorlattól abban különbözik, hogy nem 
feltétlenül illeszkedik az adott szakterülethez, hanem a hangsúly az 
önkéntességen, a közjóért tevésen van, területei: oktatás, egészségügy, 
szomszédsággal kapcsolatos tevékenységek, környezetvédelem, általános 
védelem).  

 A „service learning” egy újfajta tanítási módszer is, így tanítás-
módszertani szempontból is foglalkoznak vele. Az egyetemi kari oktatási 
misszió része lehet, és akár diszciplinárisan akár interdiszciplinárisan 
épülhet be a tananyagba (Zlokowski 1996). 



Élménypedagógia, learning by doing 
 Hesser eredményei szerint nem csak a szociális szakmák profitálhatnak ebből a 

tanítási módszerből („service learning”), hanem a szabadbölcsészek (liberal 
arts), és az egyéb bölcsész diszciplínák is. (Hesser 1995) Mabry(1998) használja 
a civil-pedagógia kifejezést is. A kurzusba beépített közösségi szolgálat a kurzus 
témájának jobb, eredményesebb megértését segíti, ha megbeszélik a 
tapasztalatokat és legalább 20 órát vesz igénybe. (Gray, Ondaatje, Zarakas 
1999)  

 A „service learning” célja, hogy segítse a diák tanulását és fejlődését, hogy 
jobban érvényesüljön a demokráciában, megértse a társadalmi problémákat, 
növeli a társadalmi felelősségvállalást, fejleszti az állampolgári készségeket. A 
tanítási módszer kritikusai szerint viszont nem jó, ha az önkéntes szolgálatot 
beépítik a tananyagba, jobban tennék a diákok, ha ezt az időt a könyvtárakban 
és laboratóriumokban töltenék. (Gray, Ondaatje, Zarakas 1999)  

 A magyarországi gyakorlatban az önkéntesség még nem épül be a tananyagba, 
legfeljebb egyes szociális szakmákban a szakmai gyakorlat mellett 
népszerűsítenek a szociális szakmához illeszkedő önkéntes munkákat is (lásd 
DE Szociológia Tsz). Alapvetően a felsőoktatási hallgatók önkéntessége 
egyfajta „magán akció” (bár a kredit 5% beépíthető) Emellett egyáltalán 
nincsenek még hatásvizsgálatok felsőfokon az önkéntességről, csak a 
középiskolai közösségi szolgálat hatásait mérik egyes kutatók (Bodó Márton, 
OFI ). 



Az önkéntesség típusai és motivációi 

 A fiatalok önkéntességének motivációi  

 (1) Tradicionális önkéntesség: altruista motivációk (hogy 

hasznos legyen a társadalomnak, másokért cselekszik, jó 

másokon segíteni), a saját és mások jogainak és érdekeinek 

védelme, fontosak a szociális interakciók és a közösség.  

 (2) Új típusú önkéntesség: önérdekű motivációk (karrier építés, 

munkatapasztalat szerzés, szakmai fejlődés, információszerzés, 

készségfejlesztés, könnyebb munkához jutás, új ismerősök, 

kapcsolatok, barátok szerzése, a szabadidő hasznos eltöltése)  

 Kevert motivációk: az új típusú fiatal önkénteseknek fontos a 

másokon való segítés is. (Handy et al 2010, Stefanescu, Osvat 

2011). 



Új típusú önkéntesség - fiatalok 

 (1) az életrajzba beírható, karrierépítő önkéntesség  

 (2) a szabadidős önkéntesség pl. 
sportszervezetekben, kulturális csoportokban (pl. 
hagyományőrző csoportok), ha feladatot és funkciót 
is vállal  

 (3) forgóajtós önkéntesség: önkipróbálás, rövid 
időtartamú elköteleződés 

 (4) a posztmodern önkéntesség (pl. zöld 
szervezetekben, megmozdulásokban való részvétel) a 
részvétel a fontos, jó másokkal együtt lenni, 
identitást ad. 



Kvantitatív vizsgálat 

 2005 REGEGY (N=940) negyedéves egyetemisták 
Partium magyar tannyelvű felsőoktatás 

 HERD 2012, N=1471 Partium (ukrán, magyar alminta 
+ Szatmárnémeti) 

 Campus-lét kutatás, DE nappali tagozatos hallgatói, 
2010 (N=2384), online lekérdezés, súlyozás, nemek és 
karok szerint reprezentatív. 

 Vizsgálati módszerek:  kvantitatív elemzés, 
alapmegoszlások, kereszttáblák, logisztikus regressziók 
és klaszterelemzés.  



A hallgatók munkavégzése az egyetemi évek 

alatt 2005-ben és 2010-ben (%)  

2005 2010 

Fiúk  Lányok Fiúk  Lányok 

Rendszeres fizetett 

munka 

16,5 11,2 11,2 10,5 

Alkalomszerű 33,3 31,2 44,6 38,8 

Nem fizetett munka 

(rendszeres) 

3,3 2,3 7,1 7 

Nem dolgozott 46,9 55,3 37,1 43,8 



Végez-e önkéntes munkát (2010)
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Nemi különbségek 

 a rendszeres ÖM egyforma (6-7%: lásd korábban)  

 de a lányokra inkább a tradicionális ÖM végzés a 
jellemző (segítő szolgálat, karitatív munka, önkéntes 
szervezeti tagság) 

 A fiúkra inkább jellemző a szabadidős önkéntesség: 
sport és kulturális csoporttagság, civil szervezeti 
tagság, természetvédő csoporttagság, politikai 
szervezeti tagság 

 Érdekvédelmi szervezetben, emberjogi mozgalmakban 
a diákok alig vesznek részt, ebben nincs nemi 
különbség sem 
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Kari különbségek: 2010 Campus lét 
 Átlag feletti önkéntesség jellemzi a gyermeknevelési és felnőttképzési 

(Hajdúböszörmény), egészségügyi, bölcsészettudományi, orvosi, 
zeneművészeti, mezőgazdasági, élelmiszer-tudományi és 
környezetgazdálkodási, és a gyógyszerészeti kar hallgatóit. 

 Átlag alatti önkéntesség figyelhető meg az informatikai, agrár, 
fogorvosi és jogi karokon.  

 Átlagos (24-29% közötti) önkéntesség jellemző a közgazdasági, 
műszaki, népegészségügyi, és a természettudományi karon. 

Bár nemenként nem volt szignifikáns különbség az önkéntességben, de  

 a tradicionális férfias képzési területeken (műszaki, TTK, informatika) 
átlagos vagy átlag alatti az önkéntesség  

 a tradicionális segítő szakmáknál (óvónő, egészségügyi, orvosi, 
gyógyszerészeti) viszont átlag feletti az önkéntesség, és ezeken a 
területeken, ahogy a karokon is, felülreprezentáltak a női hallgatók 

 Elnőiesedett férfiak és elférfiasodott nők!!! 



Logreg modell (az értékváltozók közül csak a szignifikáns 

hatások)(2010 Campus lét), volt-e önkéntes valaha (25%) 

Exp(B) 

NEM ns 

KOR ns 

APAISK ns 

ANYAISK 1,06* 

ANYAGI_DIÁK 1,11* 

TELTIP ns 

VALLÁSOSSÁG 1,47*** 

Anyagi jólét (érték) 0,79*** 

Boldogság (érték) 1,86*** 

Igaz barátság (érték) 1,38** 

Élvezetes élet (érték) 0,76** 

Segítőkészség, másokért cselekvés (érték) 1,35** 

Szeretetteljes ragaszkodó gyöngéd (érték) 0,79* 



 A klasszikus demográfiai változók (nem kor) nem hatnak, az 

anyák iskolázottsága és a saját jobb anyagi helyzet viszont 

növeli az önkéntességet (regionális sajátosság, csak a jobb-

módú diákok önkénteskednek, többiek fizetett diákmunka) 

 A vallásosság növeli: A kereszttáblák szerint a maga módján 

vallásosak 28,4%-a végez ÖM (átlag feletti), de az egyháziasan 

vallásosak 45%-a (a közösségi vallásos gyakorlat számít, nem a 

hit: lásd a külföldi szakirodalmat)   

 Az értékek hatása:  

 A boldogság, az igaz barátság, a segítőkészség, másokért 

cselekvés preferálása növeli az önkéntesség valószínűségét.  

 Viszont az élvezetes élet preferálása, az anyagi jólét 

fontossága, és furcsa módon a gyöngédség és szeretetteljes 

ragaszkodás preferálása csökkenti az önkéntesség 

valószínűségét. 



Clusterek (csak az önkéntesek) HERD 2012 

  mix trad mix(notCV) 

Hogy beírhassam az életrajzba igen nem nem 

Munkatapasztalat igen nem igen 

Barátok szerzése igen nem igen 

Hogy segítsek másokon igen igen igen 

Szabadidő hasznos eltöltése igen nem Igen 

Nyelvtanulás igen nem Igen 

N 259 220 296 

nem (NS) vallás (NS) ukránok 



Összegzés 
 Eredményeink szerint a fiatalok növekvő arányban, de az ÖM 

jelentőségéhez és a külföldi részvételi arányokhoz képest csak 
kismértékben vesznek részt az önkéntes tevékenységekben (6-
7% rendszeres,  20% alkalmi). Okok: információhiány, 
időhiány, a felkészültség hiánya, anyagi okok 

 A szakirodalommal összhangban a debreceni fiatalok esetén is 
a klasszikus demográfiai változók csak kis mértékben hatnak 
az önkéntességre, míg az értékek és vallásosság hatása 
jelentősebb. + csak a jobb módúak önkénteskednek!  

 Napjaink fiataljaira az új típusú (nem feltétlenül altruista 
motivációjú) önkéntesség is jellemző, de inkább kevert 
motivációk: másokon segítés is fontos, de a karrierépítés is. 
Nem és vallás nem hat a motivációkra: A másokon segítés 
nem csak a vallásosaknak, hanem az explicite nem 
vallásosaknak is fontos (humanista értékek?), lányok nem trad. 

 A „service learning” a felsőoktatásban még nem terjedt el, 
pedig hasznos lehetőség! ÖM egyfajta magánakció 


