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1. A kutatás előzményei, problémafelvetés 
 

 
A posztindusztriális társadalomban zajló gyors változások számos új szociális 

kockázathoz vezetnek (alulfoglalkoztatás, egyenlőtlenségek növekedése, 
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migráció stb).  A demográfiai folyamatok és a családszerkezet gyors 

átalakulása eredményeként egyszerre érvényesülő trend a fejlett világban az 

elöregedés és a hagyományos családi gondozókapacitás jelentős részének 

megszűnése, amelyek együttesen korunk egyik legnagyobb társadalmi 

kihívását jelentik (Myles 2007). Az utóbbi évtizedekben a szakirodalom és a 

közvélemény is elsősorban az időskori biztonság garantálását célzó 

transzferrendszerek problémáival foglalkozott és kisebb figyelmet fordítottak 

arra a nem kevésbé fontos problémára, hogy ki fogja gondozni az egyre több 

idős embert. Noha a „gondoskodási lánc” globális léptékű már ma is (Yeates 

2012), disszertációmban e kihívás egy fontos, hazai aspektusára, a gondozó 

családtagok helyzetére fókuszálok.  

 

Az időskori biztonság megteremtésében a 20. század második felében az első 

lépcsőfokot a mindenkire kiterjedő, egységes nyugdíjrendszer - 1960-as évek 

végéig történő - bevezetése jelentette, amely az időskori szegénység ellen 

kívánt védelmet nyújtani. A nyugdíjasok jövedelmi helyzetének javulásával a 

fejlett jóléti államokban az 1970-es évektől a demográfiai elöregedés 

eredményeképpen a jóléti rendszernek már nem elsősorban az időskori 

szegénység kockázatát kellett kezelnie, hanem a legidősebb idősek számának 

jelentős növekedéséből adódó tartós gondozási szükségletnövekedés 

kielégítésére kellett koncentrálnia (Myles 2007).  

 

A világ korösszetételéhez képest, ahol a lakosság 8 százaléka 65 év feletti, az 

Európai Unió elöregedési mutatói kiugróan magasak: az ebbe a korosztályba 
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tartozók aránya eléri vagy meghaladja a lakosság 19 százalékát1. Az idős 

populáción belüli jelentős változás, hogy a „legidősebb idősek” száma (akik 

alatt a 80 év felettieket értjük) kétszer olyan gyorsan növekszik, mint a náluk 

fiatalabbaké (OECD 2015). Körükben egyszerre jelentkezik kockázatként a 

hirtelen egészségromlás, valamint az ezt követő tartós gondozási szükséglet2, 

ami az ismert öt idősügyi kockázatot3 eredményezi és kiegészül egy 

hatodikkal, a magányosság érzésének megjelenésével. 

 

A családszerkezet átalakulása a hagyományos informális gondozókapacitás 

nagymértékű csökkenését eredményezte (Hantrais 2004), előre vetítve a 

családi pillérre alapuló gondoskodó feladatok ellátásának súlyosbodó 

problémáit. A nők növekvő munkavállalásának lehetősége a 

posztindusztriális gazdaság kialakulásával vált lehetővé (Beck 2003). Ott, 

ahol visszaszorult a nehézipar és a szolgáltató szektor előtérbe került, 

megnyílt a lehetőség a női munkavállalás előtt (Somlai 2013).  A 

párkapcsolatok instabilitása, a válások és az egyszülős családok számának 

növekedése, az atipikus együttélési formák terjedése jelzik a család gyors 

átalakulását. A fejlett nyugati jóléti államok szociálpolitikájuk kialakításánál 

már évtizedekkel ezelőtt belátták, hogy a nők – akik az informális gondozási 

                                                 
1 Világbank (2015) 65 éves és annál idősebb népesség aránya (a teljes népesség 
százalékában) - 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?name_desc=true  
2 A demográfiai öregedéssel járó egészségromlás és ezt követő tartós gondozási 
szükségletnövekedés közötti összefüggést jól példázza a Global Agenda Council on 
Ageing Society szakértői munkacsoport 2012. évi átfogó nemzetközi tanulmánya, 
amely az idősödés globalizációs hatásait vizsgálja, nagy nemzetközi összehasonlító 
elemzéseken keresztül. A benne található 6. tábla (136-137. oldalon) jól kiemeli a 
várható élettartam és az egészségben eltöltött évek számának egymáshoz viszonyított 
arányát. 
3 Az öt idősügyi kockázat: fizikai és szellemi hanyatlás, családtagoktól, segítőktől 
való fizikai és szellemi függőségi viszony kialakulása, időskori depresszió, elesettség, 
betegség. 
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feladatok elsődleges teherviselői - már nem képesek és nem is kívánják a 

nukleáris családban szükséges újratermelési funkciójukat egyedül magukra 

vállalni (Beck 2003). Ezzel együtt növekvő figyelem fordult a nők kettős – 

munkavállalói és gondozó – társadalmi funkciójának összeegyeztetését célzó 

szociálpolitikai erőfeszítésekre. Magyarországon mindez kicsit másképp 

alakult: a Kádár-rendszer emancipálta ugyan a nőket, ám 1989-ben a 

társadalmi-politikai változások többnyire konzervatív fordulatot hoztak - a 

hagyományos női szerepek így továbbra is dominánsak maradtak. 

 

A gazdaságilag fejlett nagyvárosokban erősebben érzékelhető ugyan a 

hagyományos nőszerep megváltozása (Esping-Andersen 2006), a kettős 

terhelés ma már mindenképpen csak részlegesen engedi a nőknek a 

hagyományos gondoskodás munkavállalás melletti teljesítését (Török 2014). 

Ennek következménye, hogy az időseket érintő hagyományos gondozási 

kapacitás háromnegyede mára megszűnt (Myles 2007).  

 

A hagyományos gondozás feladata a gondozó női családtagot élete 

különböző életszakaszában érintheti. Lehet, hogy éppen a gyereknevelés 

időszaka esik egybe az idősgondozással, de az is előfordulhat, hogy 

nagyszülői feladataitól vonja el a nőt.  A megnövekedett gondozási igény 

veszélyeztetheti a nők munkaerőpiaci jelenlétét, fiatalabbaknál a 

gyermekvállalási kedvet. A gondozó családtagok sokszor választásra 

kényszerülnek a munkavállalás és az idős hozzátartozójuk ápolása között, 

főként az összehangolást megkönnyítő rugalmas állami, problémaorientált, 

személyes és közösségi szociális szolgáltatások hiányában. A fenti két 

probléma (elöregedés, nukleáris család instabilitása) egyidejű jelenléte 

eredményezi az idősgondozás hagyományos formáinak elégtelenné válását. 
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Az idősgondozást vizsgáló szakirodalom túlnyomórészt a gondozottakra 

koncentrál és jóval kisebb figyelem fordul a gondozást végzőkre. A gondozó 

családtag terheinek csökkentése érdekében számba kell vennünk a welfare 

mix további pilléreinek teljesítőképességét. A növekvő gondozási igény 

kielégítéséhez új egyensúlyra van szükség az állam, a piac és a család 

szerepében. Ennek során számolnunk kell a fizetőképes keresletre épülő, 

szükséglet-kielégítést szolgáló piac szociális érzéketlenségével. Amennyiben 

a családszerkezet megváltozásából adódó gondozókapacitásbeli hiány 

pótlását a piacra kívánjuk hárítani, akkor a már meglévő jelentős társadalmi 

egyenlőtlenségek további növekedésével számolhatunk. Másrészt számba 

kell venni az állam vonakodását, mivel úgy tűnik, az állam sem képes, sőt 

sokszor nem is kíván kizárólagosan erre a látszólag periférikusnak tekintett 

problémára érdemi választ adni. Az idősgondozás változó kihívásaira adott, 

az útfüggőség (path-dependency) tézisét sokban igazoló különböző állami 

válaszok azt mutatják, hogy útkeresés zajlik az adott területen. Az biztosnak 

látszik, hogy a változó család szerepe jelentős marad az idősgondozásban. 

Fontos kérdés, hogy az állam a maga eszközeivel miként segítheti e feladat 

minél kielégítőbb ellátását.  

 

Magyarországon sem reagált még az állam kielégítő mértékben a 

családszerkezeti változásokra. Ennek számos oka lehet, köztük, hogy nem 

volt még önálló kutatás a gondozó családtag szociológiai, demográfiai 

jellemzőinek feltárására. Felmérés hiányában csak feltételezéseink lehetnek 

arra vonatkozóan, hogy a hazai gondozó helyzete mennyiben hasonlít vagy 

tér el az Európai Unió többi tagállamában élőkhöz képest.  
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Magyarország az idősgondozás területén az ötvenes évektől egészen a 

konzervatív fordulatot hozó rendszerváltásig főként a defamilizálás 

gyakorlatát folytatta. Az államszocializmus időszakában növekvő mértékben 

mentesítette a családot az idősek gondozásától, mint azt például a vidéki 

bentlakásos intézményekben hatalmi eszközökkel szegregált, 60-70 év 

közötti idősek esetei tanúsítják (Horváth 2012). 1989 után a szociális 

szolgáltatások visszafejlesztésével egy refamilizációs folyamat indult el, 

figyelmen kívül hagyva a családi viszonyok fent vázolt megváltozását, amely 

megfizethető piaci szolgáltatások hiányában sokszor részleges ellátatlanságot 

is eredményezett.  

 

A jövőre nézve prognosztizálható, hogy elkerülhetetlen a jóléti pillérek 

közötti hosszútávon fenntartható új egyensúly megteremtése. Ez szükséges a 

hagyományos gondozás és a munkavállalás összeegyeztethetőségéhez is. Az 

egyensúly elsősorban a nők kettős terhelésének elviselhető mértékűre történő 

enyhítését jelenthetné, különösen, ha további szereplőkre nem találunk. 

 

A fent vázolt problémakörből nem a rendszert, nem is a gondozott időst, 

hanem az idősgondozás harmadik szereplőjét, a gondozó családtagot, annak 

életkörülményeit és sajátos szempontjait vizsgálom e gondoskodási 

folyamatban, az idős szükségletének kontextusában. Empirikus 

kutatásaimmal egyrészt az volt a célom, hogy feltárjam a gondozó családtag 

valóságos élethelyzetét és saját szempontjait a mai Magyarország viszonyai 

között megjelenő gondozási folyamatban. Másrészt a kutatás hozzá kívánt 

járulni ahhoz az útkereséshez, amely a gondozó családtag tehermentesítését 

és a munkavállalásának elősegítését célozza. A magyar helyzet és a 
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lehetséges válaszok kidolgozása fontos hozzájárulást jelenthet ehhez az 

elméleti útkereséshez. 

 

2. Módszertan 
 
 
A magyar és a nemzetközi kontextus és szakpolitika vizsgálatához a gondozó 

családtag és az idősek szükségleteinek megismeréséhez dokumentum- és 

jogszabály-elemzést végeztem. A legmegbízhatóbb adatok elérése érdekében, 

egyrészt előkutatásként egy 65 év feletti időskutatáshoz kapcsolódó 

kérdéscsoportból definiáltam a fő kutatásom szűrőkérdőívében megjelenő 

lehetséges hazai gondozó családtag fogalmát, másrészt annak 

konceptualizálására vonatkozó fő kutatásomban ötvöztem a kvantitatív és 

kvalitatív eszközöket. A kérdőív összeállításához előkutatásként a hét 

magyarországi régióból egy nagy és egy kis településről, valamint egy 

budapesti kerületből 15 félig strukturált interjút használtam fel. A 

szolgáltatásbővítés pontos meghatározásához fókuszcsoportos interjúkat 

alkalmaztam.  

 

2.1. Félig strukturált interjúk  

 

Magyarország hét régiójában készült 15 félig strukturált interjú elsődleges 

gondozói feladatokat ellátó családtagokkal. A gondozó családtagok 

kiválasztására a helyi szociális intézményvezetők tettek javaslatot. Az 

interjúk során a vezérfonal biztosította a témák fókuszban tartását, azonban a 

félig strukturált jellegnek köszönhetően az interjúalany maga is alakíthatta, 

meghatározhatta az általa fontosnak tartott témakörök menetét, viszonylag 

kötetlenül építhette fel válaszait. E módszer segítségével tehát az érintett 
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témákon belül az alany interpretációjában ismerhetjük meg az adott 

problémákat, a számára meghatározó elemeket. A gondozók közül ketten 

Budapesten, öten valamely megyeszékhelyen, hatan kisebb városban, ketten 

pedig községben élnek. Regionális szempontból az esetek egyenletesen 

oszlanak meg, Közép-Magyarországon három, minden más régióban két 

interjú készült, régiónként egy nagy és egy kistelepülésen gondozó 

családtaggal. A félig strukturált interjúk feltáró jellegűek, viszonylag 

kisszámú, feltételezetten tipikusnak mondható esetek mélyebb feltárására 

alkalmasak. Az interjúk elemzésekor a szemléltetéshez részleteket emeltem 

ki. 

 

2.2. Országos reprezentatív kérdőíves kutatás 

 

Az országos reprezentatív kérdőíves telefonos kutatás országos mintából 

indulva, szűrőkérdőív alkalmazásával történt4 2016. április 29. és május 25. 

között, 30 perc időtartamban, standard kérdőív alkalmazásával. A kérdőív 

tematikája egyrészt az előkutatás során elemzett félig strukturált interjúk 

tanulságaira épült, másrészt a disszertációm fő-, és alkutatási kérdésekre 

kereste a választ.  

 

A kutatás kiinduló mintavételi keretét a Magyarországon mobil vagy 

vezetékes telefonnal rendelkező lakosság adta. (Mivel a 18 éven felüli 

magyar lakosság több mint 95 százaléka elérhető ezeken a módokon, ezért a 

kiindulás jól közelíti a teljes magyarországi 18 éven felüli lakosságot.) A 

                                                 
4 A kérdőíveket az ARIOSZ Kft. a Barankovics Alapítvány megrendelésére kérdezte 
le. 
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hívások véletlenszám-generátor segítségével történtek. Ezáltal, mivel 

mindenkinek, aki rendelkezik Magyarországon vezetékes vagy 

mobiltelefonnal, egyenlő esélye volt a mintába kerülésre, a hívott emberek 

mintája reprezentatív a magyarországi lakosság mintavételi keretére nézve. A 

gondozó családtagokat, akiktől a kérdőívet teljes hosszában lekérdezték, 

szűrőkérdőív segítségével választották ki, melynél a kritériumok a 

következők voltak: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozó 

(a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a 

nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, 

továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs 

egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) – kiegészítve az 

időskutatás gondozó családtagjára vonatkozó blokkjának eredményei alapján 

az unokaöcs/unokahúg és az unokatestvér kategóriájával –, aki három 

hónapot meghaladóan ápolja, gondozza 65 éven felüli hozzátartozóját, 

legalább heti 8 órában, ami sűrűsödhet 1 napba, de elvégezhető napi 

nagyjából 1 órában is. Mivel nincsenek alapsokasági ismeretek és statisztikák 

a gondozó családtagokról, ezért a kérdőívek lekérdezése után a kisebb 

korrekciók érdekében a súlyozást a kiinduló hívásokra – tehát a teljes 

magyarországi lakosságra – végezték el. Így a kiinduló, teljes magyar 

lakossághoz képest a kutatásból jól becsülhető a gondozó családtagok aránya 

és száma Magyarországon. A kutatás alapján a fenti definíció szerinti 

gondozó családtagok aránya a 18 éven felüli lakosság körében 25,5 

százalékra, azaz 1 971 743 főre (plusz-mínusz mintavételi hiba) tehető. A 

tökéletesen véletlen kiválasztási módszerből adódóan a mintabeli 

megoszlások igen jól közelítik a gondozó családtagok alapsokaságára 

jellemző értékeket. 
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2.3. Fókuszcsoportos kutatás  

 
A kutatás e kvalitatív részében három: egy budapesti és két vidéki 

fókuszcsoport került megszervezésre. A budapesti fókuszcsoport indoka, 

hogy itt él a lakosság közel egy ötöde és azon belül is az egyik legmagasabb a 

65 év felettiek aránya. Ehhez képest kiválasztásra került Észak-Kelet 

Magyarországon egy hátrányos helyzetű település és Nyugat-

Magyarországon egy fejlett, megyei jogú város, ahol megyei szinten a 65 év 

felettiek aránya meghaladja az országos 17%-os átlagos, míg a hátrányos 

helyzetű településen, az életkörülményekből adódóan jelentősen alacsonyabb 

ez az arány 13,9%5.  

 

A gondozó családtagokkal készült fókuszcsoportos beszélgetések célja a 

kérdőíves kutatás során azonosított szükségletekre válaszként adható 

szolgáltatások közös meghatározása és értékeltetése. A fókuszcsoportok 

tartalma a kérdőíves felmérés tapasztalatain alapul, az abban megjelölt 

szükségletekre vonatkozó fejlesztési lehetőségek adják e kutatási rész fő 

gerincét. Emellett a fókuszcsoportos kutatás során rákérdeztünk olyan 

témákra is, amelyek a kérdőíves felmérés adatai alapján érdekes vagy 

meglepő eredményeket hoztak. 

 

Az országos reprezentatív standardizált kérdőíves kutatás eredményei alapján 

6-8 fős fókuszcsoportokat állítottunk össze, ahol az alapvető szűrési kritérium 

– ahogy a kérdőíves kutatásnál is – az volt, hogy a megkérdezett hetente 

legalább 8 órát gondozza egy 65 éven felüli családtagját. A kérdőíves kutatás 

                                                 
5 Forrás: KSH http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00 [utolsó letöltés: 
2016. december 21.] 
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tapasztalatai és a különböző igények felmérése érdekében a további szűrési 

kritériumok az alábbiak voltak: 

 

 gender szempont: 2 férfi és 6 nő 

 korcsoport szerinti megoszlás: 4 fő 50 éven aluli, 4 fő 50 éven felüli 

 iskolai végzettség szerinti szempont: 4 fő maximum 8 általános iskolai 

végzettségű vagy érettségi nélkül szakmával rendelkező, 4 fő érettségizett 

vagy diplomával rendelkező 

 munkaerő-piaci helyzet szerinti szempont: 4 fő teljes vagy részmunkaidős 

állás dolgozó, 4 fő nem dolgozó 

 együttélési szempont: 4 fő együtt él a gondozottal és 4 fő nem él együtt 

 gyermek léte szerinti szempont: legalább egy, de maximum 2 főnek a 

nyolcból ne legyen gyermeke 

 családi állapot szerinti szempont: legalább 5 főnek a nyolcból legyen 

házastársa vagy élettársa 

 

Budapesten a gondozó családtagok a következő kerületi bontásokból 

kerültek ki: 

 belváros (5-9. kerület) – 2 fő 

 Bel-Buda (1-2., 11-12. kerület) – 1 fő 

 belső-pesti öv (10., 13-14. kerület) – 1 fő 

 külső kerületek 1 (3-4., 15. kerület) – 2 fő 

 külső kerületek 2 (16-19. kerület) – 1 fő 

 külső kerületek 3 (20-23. kerület) – 1 fő 
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A célom elérése érdekében a disszertációm fő kutatási kérdései, hogy az adott 

jóléti rendszer és családi kapcsolatok mellett kik vállalják a személyközi 

gondoskodó szerepét, azaz kit tekinthetünk Magyarországon az időseket 

gondozó családtagnak? Milyenek az ő családi viszonyai, szociokulturális 

jellemzői? Milyen személyes és közösségi szolgáltatások lennének képesek 

jelentősen hozzájárulni az általa végzett gondozási tevékenység 

megkönnyítéséhez?  A fő kutatási kérdések megválaszolása érdekében a 

következő kutatási alkérdéseket határoztam meg:  

 

 Alkérdés 1 Melyek a gondozással kapcsolatos társadalmi attitűdök és 

emellett kik a tényleges gondozást végző családtagok? 

 Alkérdés 2 Hogyan jellemezhető a tipikus gondozó családtag és milyenek az 

ő szociokulturális-demográfiai indikátorai (iskolai végzettség, munkavállalás, 

gyermekszám stb.)?  

 Alkérdés 3 Mi az informális gondozási tevékenység tartalma és 

csoportosításának lehetősége? 

 Alkérdés 4 Milyen hatást gyakorol a gondozási tevékenység megkezdése a 

gondozó családtag életkörülményeire?  

 Alkérdés 5. Milyen lehetőségei vannak a munkaerőpiaci és a gondozásból 

származó feladatok összehangolásának?  

 Alkérdés 6 Milyen állami transzferekben, támogatásokban részesül, van-e 

olyan közöttük, ami a gondozói feladat ellátásához kapcsolódik (például 

ápolás jogcímén kapható települési támogatás)?  

 Alkérdés 7 Milyen garantált szolgáltatásokat ismer (akár olyat, amit a 

gondozott vesz igénybe) és mennyiben tudja ezeket használni/igénybe venni 

gondozói feladatai ellátásához? 
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 Alkérdés 8 Nyújt-e az idős családtag bármilyen segítséget, anyagi támogatást 

a gondozó családtag számára? 

 Alkérdés 9 Milyen szükségletek és milyen konkrét szolgáltatások (személyes 

vagy közösségi) iránti igény körvonalazható az érintettek véleménye, 

tapasztalatai alapján? 

 Alkérdés 10 Milyen segítséget jelenthet az infokommunikációs eszközök 

használata a gondozási terhek csökkentésében? 

 

3. Eredmények 

 

A kutatás tapasztalatait összegezve elmondható, hogy – a kiinduló 

feltevéseimnek és a nemzetközi tendenciáknak megfelelően – a gondozó 

családtag Magyarországon is jellemzően átlag alatti jövedelmű, hátrányos 

helyzetű településen gondozottjával együtt élő, középkorú, gyermekes nő. 

Éppen ezért nem hagyható figyelmen kívül az a tendencia, hogy a gondozás 

következtében a foglalkoztatásuk kétharmadról felére esett vissza, és minden 

negyedik nőnek romlott az egészségi állapota is. Több mint 40 százalékuk 

napi szinten végez személyes gondoskodást (pl: pelenkázás), és a szociális 

segítés (pl: takarítás) körébe tartozó tevékenységet, emellett ötből négyen 

pszichés támogatást is nyújtanak, a heti gondozással töltött idejük pedig 

meghaladja a 28 órát. Gondozási igénybevételük következtében egy 

hatoduknál a rövid idejű kikapcsolódás elvi lehetősége is megszűnik, ami 

szélsőséges esetben társadalmi kirekesztődésüket is eredményezheti. 

Kevesebb, mint 10 százalékuk részesül ápolás jogcímén valamilyen 

ellátásban, annak ellenére, hogy nem kis feladat hárul rájuk, hisz 

gondozottjaik jelentős része tartós betegséggel vagy fogyatékossággal küzdő, 
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78 év feletti nő. Így elmondható, hogy az informális idősgondozásban is több 

mint 70 százalékos női túlsúly érzékelhető. 

 

A női gondozó családtagok több mint 30 százaléka már korábban is végzett 

hasonló gondozási tevékenységet, átlagosan közel 4 éven keresztül, és 

feltételezhetően a legtöbbjük a jelenlegi idősgondozást megelőzően is 

kieshetett a munkaerőpiacról gyermeknevelés jogcímén - akár több 

alkalommal is-, ezért jelentősen rosszabb életesélyekkel rendelkezhetnek a 

jövőben, mint a velük azonos korú férfiak.  

 

Ha az átlag alatti vagyoni és jövedelmi helyzetben lévők töltik a leghosszabb 

időt családtagjuk gondozásával (átlagosan heti 36,9 órát), akkor felmerül a 

kérdés, hogy nem kellene-e ugyanúgy megbecsülni és segíteni ezt a 

tevékenységet, mint a gyermeknevelést, és a gyermekgondozási segélyhez 

hasonlóan egy szolgálati időt keletkeztető, államilag garantált támogatást 

adni elvégzéséért, és nem bízni ennek a feladatnak a megoldását a 

diszkrecionális jogokat gyakorló önkormányzatok méltányossági jogkörébe. 

A kutatás is azt erősítette meg, hogy az idősgondozás, hasonlóan a 

gyerekneveléshez értékes tevékenységnek bizonyul. 

 

A disszertáció új eredményei közé tartozik egyrészt a hagyományos családon 

belüli gondozás és női munkavállalás összeegyeztethetőségére vonatkozó 

kettős szabályozás bemutatása a nemzetközi jog tükrében, másrészt a 

gondozó családtag konceptualizálása, szociogazdasági jellemzőinek 

meghatározása és a gondozási tevékenységet potenciálisan elősegítő új 

szolgáltatási elemek meghatározása.  
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A vizsgált női munkavállalás és a hagyományos gondozás 

összeegyeztethetőségét elősegíteni részben a nemek közötti diszkrimináció 

tilalmának szigorú alkalmazásával, másrészt pozitív szociális jogalkotással 

lehetséges, ami a dolgozó anya és gyermeke szociális védelmének széleskörű 

biztosításával érhető el. A nők egy másik irányú gondoskodó munkáját, az 

idősgondozást, egyelőre tematikusan sikeresen leválasztva tartják ettől a 

problematikától, ami pedig még élesebben vethetné fel a kizárólag női 

életúton belül tartott „összeegyeztethetőség” kérdését. A magyarországi 

jogalkotásról elmondható, hogy semmiben nem marad el a nemzetközi 

joggyakorlathoz képest, hisz Magyarország minden jelentős nemzetközi 

egyezményt aláírt és 2004 óta tagja az Európai Uniónak. A problémát az 

okozza, hogy az Unió egész területén az idősgondozás és munkavállalás 

összeegyeztethetősége a jövő megoldandó problémái közé sorolható.  

 

Kutatásaim az ellátórendszer bővítését úgy körvonalazzák, hogy amennyiben 

a jelenlegi gondozóházakat 2023-tól csak tartós bentlakásos intézményként 

működtethetik, akkor szükséges lenne valódi átmeneti bentlakásos 

intézmények létrehozása is, ahol a benntartózkodás akár egy hétvégétől 

három hónapos időtartamig terjedhet. Az egy hétnél nem hosszabb 

benntartózkodás az informális gondozó szabadidejét, társas kapcsolatait 

tudná elősegíteni, míg a hosszabb benntartózkodás szakszerű segítség mellett 

tenné lehetővé az idős kórházi kezelés utáni rehabilitációját, amely a családi 

gondozó munkahelyének megtartását, egészségi állapotának megőrzését 

biztosíthatná. Az alapszolgáltatást minden tartós gondozásra szoruló idős 

számára hozzáférhető házi segítségnyújtással, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtással, étkezés házhoz szállításával, a támogató szolgálat 

idősekre való kiterjesztésével és a gyógyászati segédeszközök bérlésének 
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állam által történő garantálásával lehetne megoldani, amely az informális 

gondozó mindennapjait tudná megkönnyíteni. A gondozó családtag pszichés 

támogatását információnyújtással, gondozási tanácsadással, és 

krízistámogatással lehetne segíteni. Jó tendenciának látszik a bentlakásos 

intézmények kitagolása és a jelenleg működő gondozóházak tartós 

bentlakásos lakóotthonokká történő átalakítása, amely betegségtípusokra 

történő specializálása esetén megkönnyítené a gondozó családtag döntését az 

ilyen típusú intézmények igénybevételére.   
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