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Tisztelt Olvasónk! 
Másoknak önként, önzetlenül segíteni hasznos dolog. Jó érzés annak, aki kapja, és 
még jobb érzés az önkéntesnek, aki adja. Ráadásul egyre többen vannak, akik ezt 
Magyarországon is felismerik, hazánkban is egyre népszerűbb az önkéntesség. 

A társadalmi és gazdasági változásoknak köszönhetően az önkéntesség jelentése 
nagyban átértékelődött. Mára az önkéntes munka jelentős gazdasági értéket is kép-
visel. A KSH felmérése szerint Magyarországon az önkéntes munka éves összértéke 
494,5 milliárd forint volt 2019. első negyedévében. 

Furcsának tűnik az önkéntességet pénzben kifejezni, hiszen  e tevékenység egyik jel-
lemzője, hogy önként, ellenszolgáltatás nélkül adjuk. Viszont értéket állítunk elő vele, 
ami már kifejezhető számokban is. Jól látható az említett statisztikai összegzésből, 
hogy sok kicsi sokra megy. A sok-sok kisebb-nagyobb segítségnyújtás, heti vagy havi 
néhány ráfordított óra össztársadalmi szinten már milliárdokban fejezhető ki. 

Ma már szinte csak a fantáziánk és a kedvünk szab határt annak, milyen önkéntes 
feladatokat vállalunk el. Lehet ez klasszikus segítségnyújtás idősebbeknek, fogya-
tékossággal élőknek; a környezetünkben a szemét, a hulladék összegyűjtése;  vagy 
kutyasétáltatás egy szép őszi napon a közeli menhelyen. A digitalizáció, az online tér 
pedig újabb és újabb lehetőségeket nyit. Lehetünk úgy is önkéntesek, ha a szakér-
telmünket – például az oktatás területén vagy a könyvelésben – biztosítjuk egy-egy 
szervezetnek havi néhány órában. 

A Civilút Alapítványnál sokszor idézzük a mondást: „ha gyorsan akarsz menni, menj 
egyedül, ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal.” Legyenek önkéntes útitársai 
a Civilútnak, vagy Alapítványunk Odaadó Programjának, hogy együtt minél mesz-
szebbre jussunk el. 

Keressenek minket bizalommal, mert önkéntesnek lenni jó!

Budapest, 2021. október  

Ruttkay Réka
kuratóriumi elnök
Civilút Alapítvány

ELŐSZÓ

Önkéntes Magazin 
Időszaki ingyenes kiadvány 

Felelős kiadó: Civil út Alapítvány • A kiadó címe: 1112 Budapest, Olt utca 23. 
Web: civilut.hu; e-mail: info@civilut.hu, sajto@civilut.hu 

A kiadásért felelős a Civil út Alapítvány kuratóriuma: 
Tábori Tamásné Ruttkay Réka • Gulyás Andrea • dr. Szabó Zoltán  

Szerkeszti a szerkesztőbizottság  
Felelős szerkesztő: Blázsovics Lívia

Nyomda: Monobit nyomda Kft. • 1033 Budapest, Szentendrei út 95.
2021/2. lapszám • Megjelenés: 2021 október
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INTERJÚ

Mit jelentenek a NOE számára 
az önkéntesek? 

Az önkéntesség az egyesület működé-
sének alapja. Önkénteseket köszöntünk 
ezért minden régiónkban, évente ismét-

lődően. Gondoljunk bele, hogy tízezer-
nél is több család, mintegy hetvenezer 
ember egyesületi életét kell biztosíta-
ni. Nélkülük nem lennének gyűjtések, 
így nem tudnánk jelen lenni hetekig 
az ország 24 pontján, amikor épp egy 
nagy áruházlánc üzleteiben gyűjtünk 
hetekig tanszereket, s biztosan nem 
tudnánk 8100 gyermek tanévkezdését 
segíteni. De ha bármi sürgősen kell, és 
írunk a különböző levelezőlistáinkra, 
egy valaki mindig akad, aki épp ráér 
és vállalja is az adott feladatot. Annyi-
ra fontos ez számunkra, hogy szívesen 

fogadunk középiskolásokat is önkéntes 
munkára, mert hisszük, hogy nálunk 
megérzik, hogy ez több egy kipipálan-
dó feladatnál.

Hány állandó önkéntes segíti a 
NOE munkáját?  Esetleg hány 
éves a legidősebb és a legfiata-
labb önkéntes? Milyen felada-
tokban vesznek részt az önkén-
tesek jellemzően? 

Valamilyen formában szinte minden 
tagunk végez önkéntes munkát, de 
a nagyobb akcióknál, adománygyűj-
téseknél, rendezvényeknél, szállítás-
ban 1500 – 2000 főre számíthatunk. 
De emellett a könyvelési, jogi és más 
ügyekben is gyakran adnak tanácsot 
tagjaink egymásnak, illetve a gyermek-
nevelés, gyermekfelügyelet területén 
is. Életkor szerint még nem kérdeztünk 
rá, de azt például tudom, hogy az ifiket 
16 éves kortól vonjuk be. De hozzák a 
gyerekeket a szülők, az egészen kicsik 
is segítenek mindenben. Köszöntöttem 
már 8 évest is az önkéntesek között. A 
legidősebb önkéntesünk biztosan 80 
év fölötti, el sem hinnénk, hogy milyen 
sokan aktívak még ebben a korban és 

A Nagycsaládosok Országos Egyesületénél 
a közösségért dolgoznak az önkéntesek

„Az önkénteskedés nem öncél”
A Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete (NOE) 1987-
ben alakult, jövőre ünneplik 
fennállásuk 35. évfordulóját. 
Munkájuk, az egész ország-
ra kiterjedő tevékenységük 
elképzelhetetlen lenne az 
önkéntesek segítsége nélkül.  
Kardosné Gyurkó Katalin, a 
NOE elnöke úgy fogalmazott: 
az önkéntesség az egyesület 
működésének alapja. A mun-
kából pedig mindenki kiveszi 
a részét: már a gyerekek is 
vállalnak önkéntességet és 
természetesen az idősebbek 
is sok segítséget nyújtanak.  
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segítenek például kézműves munkák-
ban. Kedves emlékem, hogy egy májusi 
önkéntesek köszöntésén megismerked-
tem a Mikulással is, aki rendszeresen se-
gíti az egyesületet.

Kik keresik az önkénteskedés 
lehetőségeit a NOE-nál? Nagy-
családosok? Idősebbek vagy 
inkább a fiatalok, akik tervezik 
a gyermekvállalást?

Igazából azt kell mondanom, hogy nem 
az önkéntesek keresik a feladatokat, ha-
nem a feladatok az önkénteseket. És ez 
így van jól. Az önkénteskedés nem öncél. 
Leginkább a közösségről szól, amelyért 
dolgozik az ember, s emellett önmagá-
ról, arról, mit tart fontosnak, s mi az, amit 

ő meg tud oldani, mi az, amiben rá szá-
míthat a közösség. A gyermeknevelés 
után a munka világába visszatérni vá-
gyók számára nem is lehetne más jobb 
önbizalom növelő, mint önkénteskedni. 
Sokan élnek is ezzel a lehetőséggel.

Milyen önkéntes „felajánlások” 
érkeznek? Inkább a hagyomá-
nyos segítségnyújtás vagy eset-
leg olyan felajánlások, amikor 
valaki (magánszemély vagy cég) 
a szakértelmét ajánlja fel példá-
ul programszervezés kapcsán 
vagy edukációs programokhoz?  

Szerencsére mindkettő gyakori. Az ter-
mészetbeni felajánlások dominálnak, 
hiszen ez a leginkább  kézzelfogható. 

Ebben a ruhák, az élelmiszerek, más 
használati eszközök dominálnak. Ez 
magánszemélyektől éppúgy érkeznek, 
mint cégektől. De a nagyobbak közt em-
líthetem a Mészáros Csoport felajánlá-
sát, amelynek köszönhetően 500 család 
üdülhetett a pandémiát követően.

Hogyan látják: az, hogy valaki 
nagycsaládban él vagy nagy-
családban nő fel, mennyire van 
hatással arra, hogy szíveseb-
ben vállal önkéntességet? 

A nagycsaládban előbb-utóbb egy kicsit 
mindenki multifunkcionálissá válik, így 
természetes lesz, hogy valamit meg kell 
tennünk egymásért, a másikért. Ám a lé-
nyeg a példa, a szülők, a testvérek és a 
tágabb család, valamint a lakókörnyezet 
nyújtotta példa. Ahol ezt látják a gyer-
mekek, ott biztosan többen vállalnak 
önkéntes munkát.

Blázsovics

INTERJÚ

A NOE is részt vett a Szeretettől 
Édes Főzősuliban

Egyedi egészségtudatos kampányt 
indított a Civilút Alapítvány a Sportos Cukor-
betegek Egyesülete szakmai együttműködésé-
vel. A Szeretettől Édes Főzősuli egyik kiemelt 
célja, hogy a cukorbetegséggel élő gyere-
keket nevelő családoknak és az egészséges 
életmódot követőknek egyaránt segítséget 
nyújtson. Az egyes műsorokba egy-egy család-
szervezet képviselője érkezett „vendégség-

be”. Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesüle-
te elnöke is részt vett a Főzősuli egyik adásában.  
A Szeretettől Édes Főzősuli adásai visszanézhetők a Civilút Ala-
pítvány honlapján: www.civilut.hu.

Júliusban rendezte meg a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesülete a X. 
Európai Nagycsaládos Konferenci-
át, melyre Európa tizenkét orszá-
gából invitáltak előadókat és ven-
dégeket. A Keszthelyen megtartott 
szakmai-tudományos rendezvény a 
fenntarthatóság és a családok sze-
repének összefüggései köré szerve-
ződött, így a körforgásos gazdaság, 
a klímavédelem, az ökológiai láb-
nyom és a fenntartható fejlődés egy-
aránt az előadások és szekcióülések 
napirendjén szerepelt. A konferen-

cián a Civilút Alapítvány az Oda-
adó Programot mutatta be. 
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A 15–74 évesek körében, a munkaerő-felmérés 2019. I. negyedévi kiegészítő felvételének adatai 
alapján. Az adatok a felvételt megelőző 12 hónapban végzett önkéntes munkára vonatkoznak. 
Forrás: KSH

Pontosan mit jelent 
az önkéntesség?

Az önkéntesség olyan tevékenység, 
amelyet a személy szabad akaratából, 
egyéni választása és motivációja alapján, 
a pénzügyi haszonszerzés szándéka nél-
kül végez más személy, személyek vagy 
a közösség javát szolgálva. Az önkéntes-
ség a társadalmi, kulturális, gazdasági 
vagy környezeti fejlődés közösségi esz-
köze. Az önkéntes tevékenység külön-
böző területekre terjed ki: a katasztrófák 
idején nyújtott humanitárius segítség-
nyújtástól az emberi jogok védelmén, 
az egészségügyi és szociális segítségen 
keresztül a közügyek képviseletéig. Ösz-
szességében az önkéntes munka segít 
abban, hogy a környezetünk és a benne 
élők élete jobb legyen.

Az önkéntes valaki helyett 
dolgozik? 

Nem. Az önkéntes nem a fizetett alkal-
mazott helyett dolgozik, hanem munká-
ja hozzáadott értéket jelent az őt alkal-
mazó szervezetnek. 

Milyen formái lehetnek 
az önkéntességnek? 

Az önkéntesség típusait többféle szem-
pont szerint is csoportosítják, ezek közül 
a leggyakrabban használt megkülön-
böztetés az informális és a nem formális 
önkéntesség. Az informális önkéntesség 
szervezetek által nem koordinált, csalá-
dok, rokonok, ismerősök, vagy idegenek 
közti közvetlen segítségnyújtás, ami álta-
lában személy- vagy feladatorientált. A 
nem formális önkéntességhez sorolják a 
szervezetek által koordinált önkéntessé-
get, ide tartozik a vállalati önkéntesség is.

Ugyanakkor az önkéntesség csopor-
tosítható a motiváció alapján. A hagyo-
mányos, vagy régi típusú önkéntesség 
elsődleges motivációja a segítés, a hu-
manitárius szerepvállalás. Ez főleg a szo-
ciális területen végzett önkéntességre 
jellemző. Emellett egyre nagyobb jelen-
tőséget kap a modern, vagy új típusú 
önkéntesség, amely elsősorban a kész-
ség- és személyiségfejlesztésre fókuszál. 
Itt az egyik legjellemzőbb példa az okta-
tás, a mentorálás.  

Magyarországon milyen 
jogszabályi háttere van 
az önkéntességnek?

A közérdekű önkéntes tevékenységről 
2005-ben fogadták el a törvényt.  Az ön-
kéntesség társadalmi elismerésében, va-
lamint a kormányzat és az önkénteseket 
foglalkoztató szervezetek viszonyában 
új fejezetet nyitott a Nemzeti Önkéntes 
Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a 
végrehajtásához szükséges középtávú 
feladatokról 2012-ben született kor-
mányhatározat. (A  Nemzeti Önkéntes 
Stratégia 2018-as kutatását mutattuk be 
előző lapszámunkban – A szerk.)

TUDÁSTÁR
Tudta? 
Az önkéntesek 
nemzetközi nap-
ja: december 5. 
Az ENSZ Köz-
gyűlése 1985. 
december 17-én 
hozott határo-
zata alapján az önkéntesek 
nemzetközi napját minden év de-
cember 5-én tartják. A világnap 
célja, hogy felhívja a figyelmet az 

önkéntesség  pozitív hatásaira. 

Önkéntes kisokos
Összeállításunkban jogi és társadalomtudományi oldalról 
mutatjuk be az önkéntességet

Vállalna önkéntes 
munkát, de nem tudja 
hol keressen?
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának Fiatalokért Felelős 
Főosztálya vezeti azt a regisztert, 
amely nyilvántartja a közérdekű 
önkéntes tevékenységgel kapcso-
latos fogadó szervezeteket.
A Közérdekű Önkéntes Szer-
vezeti Regiszterben település, 
fogadószervezet, tevékenységi 
kör alapján is kereshet. 
A honlap elérhetősége: http://

kot.emmi.gov.hu/onkentesseg 
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Azt mondják, hogy az idős ember – kü-
lönösen nyugdíj után – időmilliomos. 
Aztán, ha tényleg beszélgetünk az 50. 
vagy a 60. esztendőt már megélt roko-
nunkkal, barátainkkal, azt látjuk, hogy 
rengeteg feladatuk van. Sokan közülük 
dolgoznak, mások ápolják náluk is idő-
sebb szüleiket, esetleg beteg gyerme-
küket, unokájukat, ügyeket intéznek, 
tanulnak az unokákkal, s aktív résztvevői 
lakókörnyezetük civil életének. 

Már 12 éve tanítok Magyarországon idő-
sebbeket, az úgynevezett szenior korosz-
tályt, de alig találkoztam a sokezer 50 év 
feletti közül olyannal, aki arra panaszko-
dott, hogy unatkozik, és javasoljak neki 
elfoglaltságot. Úgyhogy, amikor arról írok 
ebben a cikkben, hogy miért jó önkéntes 
munkát vállalni, nem a kisszámú unatko-
zókhoz szólok, hanem annak a széles kör-
nek, aki amúgy is szívesen mozdul meg 
egy-egy nemes cél érdekében. 

Ebben az írásban nem is azt sorolom, 
hogy konkrétan hol, milyen önkéntes 
munkára kell jelentkezni, hanem arról 
beszélek, hogy miért jó idősebb ember-
ként önkéntes feladatokra jelentkezni 
akár a környék kórházában, akár egy 
szociális otthonban, művelődési házá-
ban vagy egy könyvtárában.

Mit jelent nekünk, ötven felettieknek 
az, ha részt veszünk önkéntesként egy-
egy programon? Először is azt, hogy új 
emberekkel, új gondolatokkal, új néző-
pontokkal találkozunk, beszélgetünk, vi-
tatkozunk, éljük azt a társadalmi életet, 
amelyet a COVID idején nem tudtunk, 
legföljebb csak az online térben. Más-
részt új barátokra, hozzánk hasonló ön-
zetlen segítőkre lelhetünk, akikkel aztán 
közös programokat is szervezhetünk. 
Harmadrészt azt is jelenti, hogy a COVID 
után nehezen újra elinduló világban se-
gítjük a környezetünkben dolgozó kul-
turális vagy egészségügyi intézményt. 
Hiszen mindig szükség van olyan em-
berre, aki akár a program hirdetésében 
vagy akár az események lebonyolításá-
ban részt vesz, különösen, ha valamilyen 
képesítéssel is rendelkezik a területen. 

Miközben dolgozunk, megismerkedünk 
nemcsak egymással, de az intézmények 
dolgozóival és vezetőivel is, s később 
könnyebben elmondhatjuk nekik, hogy 
milyen ötleteink lennének a működés 
hatékonyabbá, jobbá tételéhez. S ha jól 
végezzük munkánkat, nem egyszer az is 
megtörténik, hogy azt mondják: „– Sán-
dor, Mária, Péter rád szükség van, rész-
munkaidőben vagy alkalmi megbízással 
szívesen foglalkoztatnálak”.

Tehát az önkéntes munka emeli a tár-
sadalmi-kapcsolati tőkénket, anyagi 
helyzetünket is tudja javítani. De mind-
ezeknél is sokkal fontosabb: azt érezzük, 
hogy tettünk valamit másokért, mosolyt 
csaltunk az emberek arcára, legyen az 
egy csodálatosan megszervezett kiál-
lítás-megnyitó, egy remek fesztivál, de 
legyen az egy rendszeres látogatás egy 
szociális otthonban, amikor hetente egy 
délután töltünk azzal, hogy demenseket 
gondozunk. 

Azt hiszem, a legjobb munkálkodni az 
életben, ha tudjuk, hogy vele másnak is 
örömet okozunk, és mi is jól érezzük ma-
gunkat. Ez az igazi win-win játszma. A jó 
önkéntesség pedig éppen ezt adja meg, 
ezért bíztatok mindenkit arra, hogy néz-
zen körül a környezetében a kulturális 
programok és egészségügyi feladatok 
kapcsán, és jelentkezzen egy-egy ilyen 
lehetőségre! Jól fogja magát érezni!

Dr. Jászberényi József
főiskolai tanár

TUDÁSTÁR

Önkéntesség szenior korban 
Miért jó belevágni?
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VELÜNK TÖRTÉNT – KÉPRIPORT

VARÁZSCERUZA: 
Idén is több ezer rajzeszköz gyűlt össze 
a fogyatékossággal élő gyerekeknek és fiataloknak

Idén 2. alkalommal indította el a Civilút 
Alapítvány az Értelmi Fogyatékossággal 
Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetségével (ÉFOÉSZ) együttműkö-
désben a Varázsceruza jótékonysági ak-
ciót. Több ezer rajzeszközt, elsősorban 
színes ceruzákat gyűjtöttek a fogya-
tékossággal élő, sérült gyermekek és 
felnőttek számára. A rajzeszközök egy 
részét az alapítvány munkatársai és ön-
kéntesei adták át a gyerekeknek  szep-
tember 13-án, a Sérült Gyermekek 
Napján a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertben.

Magánszemélyek mellett 
cégek, civil szervezetek is 
segítették a jótékonysági ak-
ciót: Auchan Magyarország 
Kft., Vérteserdő Zrt., Hillbrown 
Consulting Kft., Príma Kft., Ma-
gyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási 
Központ Kft., Főnixbata Auditáló Kft.,  
Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 
Humanitás Szociális Alapítvány, Szem-
füles Egyesület a Gyermekekért. Az Egy-
szülős Központ, a Tisztelet Társasága és 
a Bake My Day Pékség Hegyvidék gyűj-
tőpontként segítette a jótékonysági ak-
ciót. Köszönjük!   
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Hogyan érezted magad a Civilút 
Alapítványnál?
Nagyon jól. Mindenki kedves és türel-
mes volt velem, „mentorkodott” felet-
tem, minden kérdésemre válaszoltak. 
Örülök, hogy abban az időben voltam 
az alapítvány mellett, amikor a tovább-
tanulásról is döntenem kellett. Ugyanis 
sokféle életutat ismertem meg, és ez se-
gített a döntéshozatalban. 

Milyen feladataid voltak?

Az önkéntes munkám időszaka a pan-
démia idejére esett 2021 tavaszán, így 
jellemzően otthon is végezhető fel-
adatokat kaptam, de így is nagyon sok 
tapasztalatot szereztem. Például össze-
foglalókat írtam videókhoz, kérdőíveket 
szerkesztettem. Ilyet még soha nem csi-
náltam, de ezt élveztem a legjobban.

A www.odaado.hu weboldalhoz le-
írásokat készítettem, hogy a Google-ke-
reső gyorsabban megtalálja az oldalt. 
Segítettem szolgáltatókat toborozni a 
weboldalra, ez fejlesztette a beszédké-
szégemet. 

Ilyennek gondo ltad az önkén-
teskedést? 

Először nagyon meg voltam ijedve, hi-
szen ez már egy igazi munkahely. De 
hamar rájöttem, hogy itt mindenkit az 
emberség vezérel. Az önkéntesség által 
sokkal empatikusabbá váltam, hasznos 
embernek éreztem magam a társada-
lomban és a kreatív feladatoknak kö-
szönhetően sokat tanultam.  

Korábban is vállaltál már 
önkéntes feladatokat? 
Eddig még nem vállaltam, de az alapít-
ványnál végzett önkéntes munka meg-
hozta a kedvemet hozzá, nyitottabbá 
tett az ilyen lehetőségekre. Megtanítot-
ta, hogy nem minden a pénzről szól, a 
segítségnyújtásnak belülről kell fakad-
nia, anélkül nincs is benne hála. 

A jövőben is vállalsz majd ön-
kéntes munkát?

Igen, biztosan. A jövőben szeretnék még 
hátrányos helyzetű gyerekekkel dol-
gozni, szebbé tenni mindennapjaikat, 
illetve állatmenhelyen is kipróbálnám 
magam. Sajnos, nem mindig tudok rá 
időt szakítani, úgyhogy állandó munka-
helyen nem gondolkozom. Egy ismerő-
söm hetente egyszer önkénteskedik egy 

telefonos lelki elsősegély-szolgálatnál, 
ahol nagyon alkalmazkodóak, flexibili-
sek. Ezért abban bízom, hogy én is talá-
lok megoldást.

A kortársaid szívesen vállalnak 
önkéntességet? 

Az én környezetemben ez gyakori jelen-
ség, de azt nem tudom, hogy ez más-
hol mennyire általános. Úgy gondolom, 
hogy a fiatalok szívesen segítenek. Ma 
már nem jellemzőek a többgenerációs 
háztartások, a gyerekek önállóbban 
nevelkednek, hiszen a szülők dolgoznak. 
A nagyszülők sokszor távol élnek, 
idegenek segítenek nekik. Úgy vélem, 
hogy azt a hiányt, amit ezek a jelenségek 
okoznak, azt próbálja ellensúlyozni a sok 
fiatal azzal, hogy másokon segít. 

Blázsovics

INTERJÚ

„Az önkéntesség által sokkal 
empatikusabbá váltam”  

 Tapasztalatok a közösségi munkáról

Baba Jazmin 17 éves, de már túl van az érettségin, és az orvosi egyetemre készül. Az érettsé-
gi előtti önkéntes közösségi munkát a Civilút Alapítványnál teljesítette, részt vett az Odaadó 
Programban. Mint elmesélte, nagyon jól érezte magát, sokat tanult, sőt, a továbbtanulásban is 
segített a közösségi munka. Jazmint a feladatairól és tapasztalatairól kérdeztük. 

A Varázsceruza akciót is segítették önkéntes fiatalok. A cikkben szereplő Baba Jazmin a Civilút 
Alapítvány Odaadó Programjában vett részt
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Több mint 150 éve alakult meg Pesten az első önkéntes 
tűzoltóság. Bátorságukkal, lelkiismeretességükkel, tett-
rekészségükkel emberéleteket és értékeket mentettek 
meg. Manapság Magyarországon több mint hatszáz 
önkéntes tűzoltó egyesület működik. Tagjaik önként, 
fizetség nélkül, szabadidejükben végzik feladataikat. 
A szaktevékenységük mellett e szervezeteknek cél-
ja a helyi, illetve tűzoltó hagyományok ápolása, a közösség 
összetartása, az utánpótlás-nevelés, de gyakran polgárőr, 
település őri feladatokat is ellátnak.

MÚLTIDÉZŐ

Gróf Széchenyi Istvánról, a legnagyobb 
magyarról tudjuk, hogy számos fejlesz-
tést indított el. Az azonban talán már 
kevésbé közismert, hogy fia, Széchenyi 
Ödön gróf a pesti önkéntes tűzoltóság 
megszervezésével írta be nevét a törté-
nelemkönyvbe 1870-ben. 

Már korábban is voltak gyári tűzoltó csa-
patok, de jellemzően inkább mindenki 
maga próbálta oltani a tüzet – több-ke-
vesebb sikerrel. Nem voltak speciális tűz-
oltó-eszközök, sőt, még vödör sem na-
gyon. Néhányaknak volt bőrből készült 
vödre, de a legtöbben szalmából font, 
szurokkal bekent eszközökkel hordták 
a vizet, ha oltani kellett. Márpedig a tűz 
sokszor felütötte a fejét… Elegendő 
csak arra gondolnunk, hogy hajdanán 
gyertyával, petróleummal világítottak 
és nyitott tűzhelyen főztek. Egy-egy ki-
pattanó szikra, és a „vörös kakas” máris 
feléledt.

Széchenyi Ödön maga is megtapasztal-
ta, milyen pusztításra képesek a lángok, 
amikor 1860 szeptemberében tűzesetek 
voltak Nagycenken és Fertőszentmik-
lóson. Látta az emberek szenvedését, a 
tehetetlenséget és a szervezetlenséget. 
Így amikor Londonban járt, kihasználta 
az alkalmat, hogy megismerje az akkor 
már világhírű helyi tűzoltó csapatot, és 
ott gyakorlatot szerezzen. Az angol tűz-
oltókapitány meglepődéssel fogadta a 
kezdeményezést, de engedélyezte a be-
lépést. Viszont egyáltalán nem kímélte a 
grófot: Széchenyinek minden munkából 

ki kellett vennie a részét; cipekedett, tisz-
tította az eszközöket. Lelkiismeretessége, 
elszántsága azonban meghozta gyümöl-
csét: megismerte a tűzoltók munkáját és 
kivívta bajtársai elismerését is. 

Hazatérve Magyarországra szomorúan 
állapította meg, hogy „városaink, így Pest 
és Buda is, a külföldi nagyobb városok 
tűzoltói felkészültsége mögött nagyon el-
maradnak”. Ennek a napilapokban meg-
jelentetett A tűzoltóintézetek hasznossá-
gáról című felvilágosító cikkével hangot 
is adott és nekilátott a fővárosi tűzoltó-
ság megszervezéséhez. Kidolgozta az 
alapszabályzatot, pénzt gyűjtött, önkén-
teseket toborzott.  Végül 1869-ben az ál-
tala Londonban vásárolt tűzoltóautóval 
megkezdődhetett a kiképzés és 1870. 
február 1-jén létrejött az első magyar 
Önkéntes Tűzoltóság.

Önkéntes tűzoltók ma is léteznek, több 
mint hatszáz önkéntes tűzoltó egyesület 
működik országszerte. Tagjaik önként, 
fizetség nélkül, szabadidejükben végzik 
feladataikat a közösségért.

Becsüljük meg munkájukat!  
B.L.

Önkéntes tűzoltó az 1920-as években 
(Fotó: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest 
Gyűjtemény)

Széchenyi Ödön (Fotó: Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Budapest Gyűjtemény)

Az első önkéntes 
TŰZOLTÓK
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Az Odaadó Portál a szenior korosztálynak szól.
Tájékozódjon megbízható forrásból az Odaadó Portál Tudástárban!  

Találjon rá azokra a szakemberekre, szolgáltatókra, segítőkre, akik odaadónak, megbízhatónak vallják magukat! 

A törődés Önnek is jár.
Regisztráljon a www.odaado.hu weboldalra!

LEGYEN ÖN IS
AZ ODAADÓ KÖZÖSSÉG TAGJA!

www.odaado.hu

Fodor Zsóka
színművésznő, 

az Odaadó háziasszonya


