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ÚTMUTATÓ 
 

a Munkaerő-felmérés 2017. I. negyedévi  
„Önkéntes munka”  

című kiegészítő felvétel kérdőívének kitöltéséhez 
 

2017 I. negyedévében „Önkéntes munka” címmel kapcsolódik kiegészítő felvétel a 
munkaerő-felmérés adatgyűjtéséhez. 

A felvétel célja, hogy képet adjon az önkéntes munkavégzés gyakoriságáról, mértékéről és 
jellemzőiről. Ez a fajta nem fizetett, nem kötelező tevékenység, ugyanis – mely idő- és 
munkaráfordítást kíván – jelentős értéket képvisel, és nagymértékben járul hozzá az ország 
gazdasági és társadalmi teljesítményéhez. 

Az alapfelvételtől eltérően, amelyben a Gazdasági aktivitási kérdőíven a jövedelmet 
biztosító munka számbavétele történik, az „Önkéntes munka” című kiegészítő kérdőíven 
olyan munkavégzéssel, tevékenységgel kapcsolatban kérdezzük a háztartás 15–74 éves tagjait, 
amelyet  

(i) közvetlenül, vagy valamilyen szervezeten keresztül,  

(ii) önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás, fizetség nélkül végeztek  
(iii) háztartásukon kívül élő személyek javára vagy a társadalom (csoport, tágabb 

közösség, állatok vagy a környezet stb.) hasznára. 
A háztartáson kívül élő szülő, gyermek, rokon javára végzett munkát is figyelembe 
kell venni! 

 

A kérdések az elmúlt 12 hónapban végzett önkéntes munkákra vonatkoznak. A kérdőívet 
minden 15–74 éves személyre vonatkozóan ki kell tölteni. Csak abban az esetben nem kerül 
sor kiegészítő kérdőív kitöltésére, ha egy háztartásnál a munkaerő-felmérés alapfelvétel 
valamilyen oknál fogva meghiúsul, ill. az alapfelvétel ugyan megvalósul, de a 15–74 éves 
korcsoporthoz tartozó referenciaszemély a kiegészítő felvétel témájában nem kíván 
nyilatkozni. A kiegészítő kérdőív részleges megválaszolása nem lehetséges.  

A kérdőív kérdéseit és a hozzátartozó válaszlehetőségeket az összeírónak mindenféle 
magyarázat nélkül kell felolvasnia. A kérdések pontos értelmezéséhez elengedhetetlenül 
fontos, hogy a kérdéseket követő megjegyzéseket is hangosan felolvassák. További 
magyarázatot csak abban az esetben fűzhet a kérdéshez, illetve a válaszlehetőségekhez az 
összeíró, ha egyértelmű számára, hogy a válaszoló a kérdést nem értette meg, vagy 
félreértette. A mintakérdőíven vastag betűvel szerepelnek a kérdések, bekeretezve, 
nagybetűvel az ugrásra vonatkozó utasítások. A kérdést követően dőlt kisbetűvel a kérdezésre, 
kódolásra vonatkozó egyéb utasítások.  

Lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy az érintettek saját maguk válaszoljanak a 
kiegészítő kérdőív kérdéseire!  

A kérdőív 5 blokkra tagolódik: 
I. Az 1–2. kérdésekben azt kívánjuk feltérképezni, hogy az elmúlt 12 hónapban a 

megkérdezett személyek végeztek-e saját döntésük alapján (önszántukból), ingyen, 
ellenszolgáltatás nélkül, háztartásukon kívül élő személy(ek) javára vagy a társadalom 
hasznára  valamilyen munkát / tevékenységet, és ha igen, akkor azt milyen formában – 
közvetlenül, vagy szervezeten keresztül – tették.  
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II. A 3–7. kérdésekben a közvetlenül (nem szervezeten keresztül), ingyen, 
ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységekre vonatkozóan kérünk információt. 

III.  A 8–15. kérdésekben a szervezeten keresztül, ingyen, ellenszolgáltatatás nélkül 
végzett tevékenységekkel kapcsolatban kérjük a megkérdezettek válaszait. 

IV. A 16. kérdés az ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, szabad akaratból végzett munka 
motivációit kívánja feltérképezni.  

V. A 17. kérdésben annak okát kívánjuk megtudni, miért nem végeztek a megkérdezettek 
az elmúlt 12 hónap során semmiféle ingyen, ellenszolgáltatás nélküli munkát 
önszántukból. 

 
 

1. kérdés: A kérdés a saját döntés alapján (önszántából), ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, 
háztartáson kívül élő személy(ek) javára vagy a társadalom hasznára végezhető 
tevékenységek felsorolását tartalmazza (a teljesség igénye nélkül). Azt kívánjuk 
feltérképezni, hogy az elmúlt 12 hónapban a megkérdezett a felsorolt tevékenységek 
közül melye(ke)t végezte és milyen rendszerességgel. Kérjük valamennyi 
tevékenységi forma (1–19 pontok mindegyikének) felolvasását és a kapott válaszok 
alapján az 1–3 kódok valamelyikének kódnégyzetben történő jelölését.  
2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra 
közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. Ez a fajta 
munkavégzés itt önkéntes munkának tekintendő. 

A rendszeresen, alkalmanként, illetve az akár csak egyetlen alkalommal végzett 
tevékenységeket egyaránt kérjük megadni, abban az esetben is, ha azok mindössze 
néhány percet igénybe vevő tevékenységek voltak.  

 MINDEN SORBA (KÓDNÉGYZETBE) KÉRÜNK VÁLASZT! 

A kérdés megválaszolását a válaszadó számára készített VÁLASZKÁRTYA segíti.  
 

2. kérdés: Az (1) „közvetlenül” választ kell megjelölni, ha a megkérdezett saját 
szervezésében, közvetítés nélkül végzett önkéntes tevékenységet az 1. kérdésben 
jelöltek közül. Amennyiben a megkérdezett az önkéntes munkáját egy nonprofit vagy 
egyéb szervezetnek, vagy azon keresztül végezte, a (2) „szervezete(ke)n keresztül” 
választ kell megjelölni, illetve értelemszerűen a 3-as kódot, amennyiben mindkét 
módon végzett munkát. 

 
3. kérdés: A kérdésre adott válasz(ok)ban az első kérdésnél 1-es, vagy 2-es kóddal jelölt 

tevékenységek közül azoknak a tevékenységnek (legfeljebb 3) a sorszámát kérjük 
megadni, amelyeket a megkérdezett közvetlenül (vagyis nem valamilyen szervezetnek 
vagy szervezeten keresztül) végzett. 

 Kérjük, hogy a tevékenységeket az 1-es kérdésnél szereplő sorszámokkal azonosítsa. 
Fontos, hogy a 4–5. kérdéseket az itt jelölt tevékenységekre vonatkozóan kell 
megválaszolni, a jelölt sorrend betartásával!   
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4. kérdés: A kérdésre adott válaszok alapján azt kívánjuk mérni, hogy a közvetlenül végzett 
önkéntes munka milyen mértékben járul hozzá az ország gazdasági és társadalmi 
teljesítményéhez. Kérjük, hogy a válaszoló becsülje meg, hogy az elmúlt 12 hónapban 
a 3. kérdésnél jelölt tevékenység(ek)ben hány napot dolgozott, valamint azt is, hogy 
egy átlagos napon hány percet fordított a közvetlenül végzett tevékenységre.  

 
5. kérdés: A megkérdezett egyfajta önkéntes tevékenységet több ember javára is végezhetett 

az elmúlt 12 hónapban (pl. napi 10–10 perc időráfordítással bevásárolt a külön 
háztartásban élő szülő számára, illetve a szomszédnak), ezért az egyes 
tevékenységeknél az (1) igen, illetve a (2) nem válaszlehetőségek alkalmazásával 
kérjük jelölni, hogy a megkérdezett munkájával ki(k)nek segített.  

 Amennyiben a megkérdezett „csak” egyfajta önkéntes munkát végzett, értelemszerűen 
csak az első oszlop minden sorában szerepel kódérték, amennyiben pedig kettő vagy 
három fajta tevékenységet végzett, a 2., illetve a 3. oszlopok soraiban (is) szerepel 
kódérték. 

 
6. kérdés: Amennyiben a megkérdezett 3-nál többféle önkéntes tevékenységet végzett 

közvetlenül, akkor erről a 6. kérdésre adott válaszában tud nyilatkozni. Tehát 1-est kell 
kódolni, ha az 1. kérdésben háromnál több tevékenységet is megjelölt, és azokat 
közvetlenül, (vagyis nem szervezeten keresztül) végezte. 2-est kell kódolni, ha 
legfeljebb három tevékenységet jelölt az 1. kérdésben, amelyet közvetlenül végzett. 
(Mivel értelemszerűen ebben az esetben már a 3. kérdésnél mindhármat jelölte.)  

 

7. kérdés: A kérdésben kérjük megadni, hogy a megkérdezett a további (3. kérdésben 
jelölteken kívüli) közvetlen munkákban hány órát dolgozott összesen.  

 
8–15. kérdések: Ezekben a kérdésekben a szervezetek javára, szervezeteken keresztül végzett 

önkéntes munka számbavétele történik.  
 

8. kérdés: Megkérdezett az elmúlt 12 hónap során több szervezet javára, illetve több 
szervezeten keresztül is végezhetett önkéntes munkát. A 8. kérdés megválaszolásánál 
azonban legfeljebb 3 szervezet jelölésére van lehetőség. Amennyiben a megkérdezett 
több szervezeten keresztül, illetve javára dolgozott, azzal a szervezettel kezdje a 
felsorolást, amelyiket a legfontosabbnak tartja, vagy amelyiknél a legtöbb időt töltötte 
önkéntes munkával. A tevékenységek jelölésénél az első kérdésnél 1-es, vagy 2-es 
kóddal jelölt tevékenységek közül azoknak a tevékenységnek (szervezetenként 
legfeljebb 3) a sorszámát kérjük megadni, amelyeket a megkérdezett valamilyen 
szervezetnek vagy szervezeten keresztül végzett. Fontos, hogy a 9–13. kérdéseket az 
itt jelölt szervezetekre vonatkozóan kell megválaszolni, a jelölt sorrend betartásával! 

 
9. kérdés: Ezt a kérdést attól a válaszadótól kell kérdezni, aki érettségire irányuló 

tanulmányokat folytat, vagy 2016-ban szerezte meg az érettségi bizonyítványt. Ha a 8. 
kérdésben megadott tevékenységek valamelyikét a tanulmányaihoz kapcsolódó 
önkéntes közösségi szolgálatként végezte, a 9/B kérdésben tudja megadni, hogy 
melyek voltak azok.  
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10. kérdés: A (legfeljebb 3) szervezet gazdálkodási formájának jelölését kérjük, amely(ek)nek 
a javára, vagy amely(ek)en keresztül a megkérdezett önkéntes munká(k)ban dolgozott. 
Ha több szervezet esetében is 5-ös kód került beírásra, vagyis „egyéb (közösség, 
tömörülés stb.)” típusba sorolta, akkor mindegyik szervezet esetében kérjük a 
szervezet típusának a megnevezését.  

11. kérdés: A szervezet(ek) tevékenységének rövid leírását kérjük szövegesen, rövidítések 
alkalmazása nélkül, illetve a TEÁOR’08 kódokat 3 számjegy mélységben megadni. 

 
12. kérdés: A szervezetnél végzett foglalkozás megnevezését, illetve a munkakör, 

tevékenység rövid leírását kérjük szövegesen. Ha a megkérdezett egy jelölt 
szervezetnek / szervezetnél többféle munkát is végzett, akkor az általa 
legjellemzőbbnek tartott tevékenységre vonatkozóan kell megválaszolni ezt a kérdést. 
Figyelem! A megnevezéseket, illetve munkaköri leírásokat kérjük pontosan, 
rövidítések alkalmazása nélkül bevinni a kérdőívbe, ugyanis a foglalkozások 
FEOR’08 szerinti kódolását (az alapfelvételhez hasonlóan) a központi kódoló csoport 
végzi.  

 

13. kérdés: Ennél a kérdésnél a válaszok alapján azt kívánjuk mérni, hogy a szervezete(ke)n 
keresztül, szervezet(ek) javára végzett önkéntes munka milyen mértékben járul hozzá 
az ország gazdasági és társadalmi teljesítményéhez. Kérjük, hogy a válaszoló becsülje 
meg, hogy az elmúlt 12 hónapban a 8. kérdésnél jelölt szervezet(ek)nél, szervezet(ek) 
javára hány napot, valamint azt is, hogy naponta átlagosan hány percet dolgozott.  

 

14. kérdés: Amennyiben a megkérdezett 3-nál több szervezetnél végzett önkéntes 
tevékenységet, akkor erről a 14. kérdésre adott válaszában tud nyilatkozni.  

 
15. kérdés: Itt kérjük megadni, hogy a megkérdezett a további (a 8. kérdésben nem jelölt) 

szervezet(ek)nél hány órát dolgozott összesen az elmúlt 12 hónapban. 
 

16. kérdés: Valamennyi kérdést fel kell tenni azoknak a 15–74 éves személyeknek, akik 
végeztek önkéntes munkát az elmúlt 12 hónapban.  

MINDEN SORBA (KÓDNÉGYZETBE) KÉRÜNK VÁLASZT! 
 

17. kérdés: A kérdést azoknak a 15–74 éves személyeknek kell feltenni, akik az 1. kérdés 
valamennyi (1–19.) pontjára 3-as választ adtak, vagyis saját döntés alapján 
(önszántukból), ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, háztartásukon kívül élő személy(ek) 
javára vagy a társadalom hasznára semmiféle tevékenységet nem végeztek. 

MINDEN SORBA (KÓDNÉGYZETBE) KÉRÜNK VÁLASZT! 
 
 
 
 

KÖSZÖNJÜK FIGYELMÉT ÉS JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK! 


