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Bevezetés 

 

 

“A népesség elöregedéséből per se következő fő politikai kihívás nem demográfiai és nem 

gazdasági, hanem elosztási jellegű.” 

 (John Myles) 

 

“A valódi kérdés nem az, hogy megengedhetjük-e magunknak a több jóléti kiadást, mert 

mindenképpen ez fog történni. Az igazán lényeges kérdés az, hogy kik lesznek a nyertesek és 

vesztesek, és várhatóan mik lesznek a kialakuló public-private mix másodlagos 

következményei.” 

(Gøsta Esping-Andersen) 

 

A posztindusztriális társadalomban zajló gyors változások számos új szociális kockázathoz 

vezetnek (alulfoglalkoztatás, egyenlőtlenségek növekedése, 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 jóléti államok a mai napig az útkeresés időszakában vannak. Az országok szociálpolitikai 

orientációjuknak megfelelően, egymástól eltérő megoldásokat dolgoztak ki. A liberális típusú 

államokban elsősorban a piacra, a konzervatív modellben, a szubszidiaritás elvének 

megfelelően, főként a családra és a civil szektorra hárul a feladat kezelése. A skandináv típusú 

államokban jelentős marad az állam szerepvállalása. A fenti típusoktól egy kicsit eltérően, 
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Európa déli államaiban, köztük Olaszországban, a családon belüli női szereplőkön kívül a 

migráción alapuló gondozási lánc jelenti az egyetlen megoldást (Ranci - Pavolini 2015).   

 

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

elöregedési mutatói kiugróan magasak: az ebbe a korosztályba tartozók aránya eléri vagy 

meghaladja a lakosság 19 százalékát
1
. 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 szükséglet
2
, 

ami az ismert öt idősügyi kockázatot
3
 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 várható kockázatait. 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). Ennek ellenére a legtöbb szociálpolitikus az állam-piac-

család háromszögét, mint a jóléti állam három alappillérét vizsgálva sokáig egyáltalán nem, 

majd csak részlegesen foglalkozott a nők családon belül végzett fizetetlen munkájával (Aczél 

- Szikra 2012). Ez mára egy alaposan feltárt és vitatott téma, igaz, főképpen a demográfia 

(termékenység) és a munkaerőpiac (női munkavállalás) kontextusában, így ritkán kapcsolható 

össze az idősekre irányuló gondoskodó munkával.  

 

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 

                                                 
1
 World Bank (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 [Utolsó letöltés dátuma: 2017.01.20.] 
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. (Global Agenda Council on Ageing 

Society 2012)   
3
 Az öt idősügyi kockázat: fizikai és szellemi hanyatlás, családtagoktól, segítőktől való fizikai és szellemi 

függőségi viszony kialakulása, időskori depresszió, elesettség, betegség. 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?name_desc=true
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az informális gondozási 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).  

 

Az ILO
4
 felmérése szerint 2007-re a női munkavállalás 1,2 milliárdra nőtt világszerte, amely 

200 millióval, illetve 18,4 százalékkal több, mint az azt megelőző 10 évben. A nők számára 

még mindig sok esetben korlátozott a hozzáférés a tisztességes bérhez, a szociális 

védelemhez, az alapvető jogokhoz és a munkahelyi érdekképviselethez.  A nők gyakran 

kevésbé méltányos állás betöltésére kényszerülnek, és a nem fizetett háztartási munka 2/3-át 

is ők végzik. Ehhez társul, hogy a felnőttkort „csúcsforgalmi időszaknak” is nevezhetjük az 

emberek életében, ahol egyszerre kell teljesíteni a méltányos munkához jutás, a 

családtagokról történő gondoskodás és a társadalom elvárásait. A jelenlegi 

munkakörülmények közepette nehéz az egyensúly fenntartása a munkahelyi és a családi 

kötelezettségek között. Kiemelten azért is, mert a fizetett munka területén jellemző hosszú 

munkaidő a férfi és a nő esélyét is rontja a minőségi gondozás elvégzésében (ILO 2009).  

 

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 

                                                 
4
 ILO: International Labour Organisation  
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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. 

 

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.  

 

Az államok jóléti rendszereik típusától függően eltérő módon reagáltak az elmúlt időszakban 

bekövetkező családszerkezeti változásokra. Az 1. táblázatból is jól látszik, hogy az északi 

típusú, skandináv államok az időseknek és a fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatásokra 

több mint három és félszeresével többet költenek, mint a korporatív, több mint háromszorosát, 

mint a liberális és több mint húszszorosát, mint a mediterrán típusú országok. Ez az arány 

1999-re is csak alig változott. Míg az északi országok a GDP-jük arányában több mint 50 

százalékkal növelték az ilyen típusú ellátásokra fordított összeget a korporatív államokhoz 

képest, addig a liberális típusú államokban ez a növekedés alig haladta meg a 10 százalékot. 

Bár arányaiban a legnagyobb elmozdulást a mediterrán típusú államok tekintetében láthatjuk, 

mivel a GDP arányában háromszor annyit költenek az ilyen típusú szociális ellátásokra, mint 

1980-ban, ez még mindig alig haladja meg a skandináv államok által erre az ellátásra fordított 

költségek 9 százalékát (lásd 1. tábla). Az idősödésből adódó gondozási szükségletnövekedés 

miatt nemcsak az előbb vizsgált két időszakban, hanem a jövőben is folyamatosan növekvő 
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költségigénnyel kell számolnunk. Méltán állítja Esping-Andersen: „Újra szembe kell néznünk 

a jóléti állam krízisével, ez alkalommal a demográfiai változásoknak köszönhetően. Bizonyos 

elképzelések szerint az öregedő társadalom olyan terheket ró majd a közösségi költségekre, 

hogy a jóléti állam fenntarthatatlanná válik” (Esping-Andersen 2009:145). Vitathatatlan tény, 

hogy az időskori biztonság garantálásával összefüggő terhek és finanszírozási igények a 

jövőben is gyorsan fognak nőni. A lényegi kérdés e terhek és pótlólagos finanszírozási 

források társadalmon belüli elosztása.  

 

1. tábla: Az új szociális kockázatokkal kapcsolatos állami kiadások alakulása  

(a GDP százalékában, 1980-1999) 

 1980 1990 

 

 

 

Szolgáltatások 

időseknek és 

fogyatékkal 

élőknek 

Szolgáltatások 

családoknak 

Aktív 

munkaerő-

piaci 

támogatás 

Szolgáltatások 

időseknek és 

fogyatékkal 

élőknek 

Szolgáltatások 

családoknak 

Aktív 

munkae

rő-piaci 

támoga

tás 

Északi 1,77 1,60 0,88 2,73 1,78 1,67 

Korporatív 0,46 0,38 0,13 0,75 0,74 1,14 

Liberális 0,53 0,29 0,28 0,59 0,33 0,74 

Mediterrán 0,08 0,04 0,02 0,25 0,37 0,47 

EU-15 0,65 0,55 0,25 0,98 0,83 1,00 

 
Megjegyzés: északi: Svédország, Dánia, Finnország; korporatív: Ausztria, Franciaország, Németország, Belgium, Hollandia; 

liberális: Egyesült Királyság, Írország; mediterrán: Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország. Az EU átlag mind 

a 15 országon alapul. 

Az idősek és a fogyatékkal élők részére nyújtott szolgáltatások: intézményi gondozás, otthoni segítségnyújtás, napközi ápolás 

és természetbeni szolgáltatások. Családoknak nyújtott szolgáltatások: intézményes nappali gondozás, személyes 

szolgáltatások, háztartásban nyújtott szolgáltatások, más, természetbeni családi juttatások. Aktív munkaerő-piaci támogatás: 

képzés, fiatalok  

támogatása, támogatott foglalkoztatás, fogyatékosok foglalkoztatását elősegítő intézkedések, foglalkoztatási szolgáltatások. 

 

Forrás: Peter Taylor-Gooby (2009): Új kockázatok és társadalmi változás. In: Nyilas Mihály (szerk): A jóléti 

állam a 21. században, HRSZE, 416.  
  

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. A nemzetközi szinten 

is fragmentált kutatások alapján - ezen gondozási feladatot jelentős részben az 50 körüli, 

elsősorban női családtagok (Triantafillou et al. 2010) látják el. A gondozást biztosító 

szolgáltatások rendkívül hiányosak, túl drágák, nem elég specifikusak, nem alkalmazkodnak 

az adott idős és a gondozó családtag valós szükségleteihez, rosszul szervezettek és 

rugalmatlanok (EQUAL Community Initiative Programme).  
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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 valóságos életkörülményeit 

és sajátos szempontjait vizsgálom e gondoskodási folyamatban, az idős szükségletének 

kontextusában. A fentiek alapján disszertációm fókuszában az a kérdéskör áll, hogy vajon az 

adott jóléti rendszerben, a megváltozott családi kapcsolatok mellett kik azok, akik mégis 

magukra vállalják e személyes gondoskodó viszonyt, azaz kit tekinthetünk ma 

Magyarországon az időst gondozó családtagnak? Milyenek az ő családon belüli viszonyai, 

szociokulturális és demográfiai jellemzői? Milyen személyes és közösségi szolgáltatások 

lennének képesek jelentősen hozzájárulni az általa végzett gondozási tevékenység 

megkönnyítéséhez? Előbbiek megválaszolásához először feltárom a gondozásra vonatkozó, 

társadalomban meglévő attitűdöket, mind a gondozó, mind a gondozott idős legfontosabb 

indikátorait, az informális gondozási tevékenység tartalmát és típusait. Megvizsgálom továbbá 

a gondozás miatt jelentkező életkörülményváltozásokat, külön kiemelve a munka-, és 

hagyományos gondozás összeegyeztethetőségének lehetőségét, az idősgondozás két családon 

belüli szereplője által igénybevett transzferek és szolgáltatások körét. Végezetül körvonalazok 

részben a 21. századi technológia figyelembevételével néhány új, a gondozást megkönnyítő 

szolgáltatási elemet. E kérdéskör azért is releváns, mert míg Magyarországon a 65 év feletti 

idősek közel egyharmadának nyújt gondozó családtag segítséget, még náluk is többen 
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rendelkeznek családi szereplők mellett, barát vagy szomszéd által nyújtott informális 

gondozással, addig a formális gondozást mindösszesen 12 százalékuk veszi igénybe.
5
 

 

 A disszertációm első fejezetében általános képet adok az idősgondozás megoldatlanságának 

okairól, benne a demográfiai forradalomról és a családszerkezet megváltozásáról, hogy 

érzékeltessem, e tények milyen jelentős mértékű kihívás elé állítják a jóléti államot. Ezt 

követően a régi, majd az új szociális kockázatként jelentkező következményeket és az erre 

adható megoldási alternatívákat ismertetem. Önálló alfejezetet szánok az államok eltérő 

szociálpolitikai orientációjuknak megfelelően létrehozott otthonközeli tartós gondozási 

rendszerek bemutatására. Végezetül a gondozó családtagra vonatkozó nemzetközi és 

részleges magyarországi kutatásokat és jó gyakorlatokat összegzem.  

 

A második nagy fejezetben a gondozó családtagra vonatkozó jogszabályi környezetet tárom 

fel, elsőként a hagyományos gondozás és munkavállalás összeegyeztethetőségét. Ezzel 

hangsúlyozni kívánom, hogy a 20. század második felétől a gyermek- és idősgondozás a 

fokozódó kollektív felelősségvállalás felé indult el, de ennek mértékében mind a nemzetközi, 

mind az európai uniós, sőt még a hazai jogalkotás terén is jelentős eltérések mutatkoznak. 

Amennyiben ez így marad, a társadalmi elöregedés mértékének növekedésével a gondozást 

végző családtagok munkaerőpiaci helyzetének további gyengülésének lehetünk tanúi, ami az 

időskori szegénység már megoldani vélt problémáját vetíti ismét elénk. Ezt követően a 

gondozó családtag kötelezettségeként ismert szülőtartás intézményét ismertetem, mint új 

refamilizációs kísérletet, amely egyrészt személyes gondozással is teljesíthető, másrészt a 

Szociális Törvény (továbbiakban: Sztv.) 2016. december 13-ai módosításával a kevésbé 

tehetős társadalmi csoportokhoz tartozókat az idősgondozás személyükben való felvállalására 

ösztönözheti.  

 

A harmadik fejezetben előkutatásként a főkutatásom szűrőkérdőívének meghatározásához 

alapul szolgáló időskutatás gondozó családtagra vonatkozó kérdéseit elemzem. E fejezet 

második részében leíró jelleggel bemutatom az ötvözött módszertanra épülő, gondozó 

családtagra vonatkozó kutatásaimat. Elsőként a 15 fő gondozó családtaggal készült félig 

strukturált interjút dolgozom fel annak érdekében, hogy megalapozottan tudjam összeállítani a 

kutatás tárgyára vonatkozó országos reprezentatív kérdőívet, amelynek fókuszába a gondozó 

                                                 
5
 Az adat az ARIOSZ Kft. Időskorúak Magyarországon Reprezentatív felmérés 2016-ban készült kutatási 

jelentéséből származik. 
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családtag konceptualizálását és a gondozási tevékenységét megkönnyítő személyes és 

közösségi szolgáltatások feltárását helyezem. Végezetül, a szolgáltatások pontosítása 

érdekében ismertetem a három településen készült fókuszcsoportos interjúk tapasztalatait. A 

végkövetkeztetésben az előbb vázolt kutatásaim összegzésén, a gondozó családtag 

definiálásán és a nemzetközi összevetésen túl kísérletet teszek a gondozási tevékenységet 

megkönnyítő szolgáltatások néhány új elemének meghatározására is.  
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I. Az idősgondozás megoldatlanságát eredményező új szociális kockázatok és az 

útkeresések 

 

A globális foglalkoztatási problémák mellett a 21. század egyik legnagyobb társadalmi 

kihívása az elöregedés, ami a várható élettartam emelkedésén belül egyre inkább a 

„legidősebb idősek” számbeli növekedésének felgyorsulását jelenti. Ez több szinten is új 

kockázatot jelent, az egyén szintjén szükségletként (tartós gondozási szükséglet és 

elmagányosodás) jelentkezik, míg az állam szintjén növekvő egészségügyi, szociális és 

nyugdíj kiadásokként, ami a megváltozott munkaerőpiacból származó csökkenő 

adóbevételekből nehezen finanszírozható. A „népesség elöregedésének gazdaságtana” (Myles 

2007) az egyik legnagyobb vitát generáló téma. Az egészségügyi kiadások két és félszer 

magasabbak az idősek vonatkozásában, mint a fiatalok esetében (Pierson 2009). A legtöbb 

nemzetközi szervezet és kormány a jóléti állam demográfiai válságáról beszél. A világ 

népességének korösszetételében bekövetkezett változás kontinens-, és régiófüggő, a fejlett 

jóléti államok jelenlegi programjai a jelenlegi formájukban bizonyosan fenntarthatatlanná 

válnak. A szakirodalom döntő többsége a (felosztó-kirovó) nyugdíjrendszereket elemzi, 

amelyek sokkal bőkezűbb nyugellátásokat nyújtanak, mint korábban, miközben ma már jóval 

hosszabban - akár évtizedekig - tart a nyugdíjas időszak, mint a jóléti állam virágkorában. 

Ennek következményeképpen nő a munkaképes korúak zsugorodó korosztályára jutó béradó 

teher, összeomlik a jóléti államok finanszírozásának is alapjául szolgáló implicit 

intergenerációs szerződés (Myles 2007). Magyarországon is vannak jelzések, miszerint 

„nemcsak demográfiai tényezőknek van szerepük abban, hogy az öregedés társadalmi, 

közösségi és egyéni szinten egyaránt kihívásokat támaszt” (Daróczi 2013:126). 

 

Az elöregedés mellett a nemi szerepek módosulásából és a családformák nagyobb 

változatosságából eredően új szociális kockázat jelenik meg, amely már drámai mértékű 

változásokat hozott a 20. század ’80-as éveiben is (Pierson 2009).  Az 1970-es évek óta egyre 

több nő dolgozik a formális munkaerőpiacon, hiszen a nők fokozatosan léptek be a 

felsőoktatásba, a munkavállalás során saját, egyéni életutat terveztek (Kohli 1990), 

karrierépítésbe kezdtek, amely visszavonhatatlanul változtatta meg az alapvető nemi 

szerepeket (Esping-Andersen 2009). A jóléti államok virágkorára jellemző nukleáris család 

stabilitásához képest a hagyományos informális gondozókapacitás közel háromnegyede 

megszűnt.  E két szociális kockázat együtt – az idősek megnövekedett száma és a 

hagyományos, informális gondozás feltételeinek megváltozása – egyre inkább felveti az állam 
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felelősségét is az idősek szociális gondozásában. Más megfogalmazásban, Tróbert Mária 

szerint: „A családi és társadalmi szolidaritás egyensúlyának megteremtése”, az informális és 

a formális gondozók munkájának összehangolása társadalmilag vett kulcskérdés (Tróbert 

2015: 92), a jóléti állam szempontjából a welfare mix pilléreinek új egyensúlyára van 

szükség.  

 

A fent vázolt probléma érzékeltetése érdekében először ismertetem a demográfiai tényeket és 

a családra vonatkozó dilemmákat, ezt követően az elöregedés következményeként a régi 

szociális kockázatok mellett megjelenő új kockázatokat és a welfare mix fényében az azokra 

eddig született megoldási javaslatokat.  A jóléti pillérek közül elemzem az állam és a család 

szerepét oly módon, hogy az eltérő jóléti modellek alapján létrehozott formális otthonközeli 

tartós gondozási rendszereket mutatom be, és körképet adok a gondozó családtagra vonatkozó 

nemzetközi és részleges magyar kutatásokról és jó gyakorlatokról.  

1. Demográfiai forradalom 

 

A demográfiai átmenetek során a korstruktúra megváltozott, megindult a népesség 

elöregedése. Az agrártársadalmakra jellemző magas gyerekszám és halandóság, valamint a 

viszonylag alacsony népsűrűség átalakult az ipari társadalmakra jellemző népesedési 

viszonyokká, amelyet az alacsony gyermekszám és az azzal párosuló alacsony halandóság 

jellemzett, és viszonylag magas népességszámmal járt együtt. A második demográfiai átmenet 

során a népességszám fokozatosan csökkenni kezdett, amely alacsony gyerekszámmal és 

folyamatosan meghosszabbodó élettartammal járt együtt (Hablicsek - Pákozdi 2004). 

Napjainkra a demográfiai átmenet minden fejlett országban lezajlott, a termékenység olyan 

alacsony, hogy nem, vagy csak éppen biztosítja a népesség egyszerű reprodukcióját (Andorka 

2006).  

 

Az elöregedés önmagában nem új keletű jelenség, társadalmunk egyre idősödött a múlt 

évszázad folyamán. Van azonban három egyedi jellemzője korunknak: az első, hogy a 

folyamat erőteljesen gyorsul, a második, hogy egészségesebben élünk, ami megmutatkozik a 

várható élettartam ugrásszerű megnövekedésében is, és a harmadik újdonság pedig, hogy az 

időskor egybeesik a nyugdíjas évekkel. A minta, miszerint mindannyian nyugdíjasok leszünk, 

szilárdan elfogadott társadalmi felfogássá lett, pedig valójában egy új jelenségről van szó 

(Esping-Andersen 2009).  
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Figyelemreméltó, hogy az Európai Unió népességének korösszetétele mutatja leginkább az 

idősek túlsúlyát: amíg a világ népességének 8 százaléka idős, addig az Unióban a 65+ évesek 

aránya meghaladja - van olyan ország, ahol el is éri - a 19 százalékot (World Bank 2015), a 

projekciók alapján Európában a 60 évesek száma pedig 2030-ig további 23,1 százalékkal, 

176,5 millióra fog majd nőni (United Nations 2015). Kiemelkedő közöttük a törékeny 

öregek
6
, a 80 év felettiek aránya. A szakemberek között konszenzus alakult ki, hogy körükben 

egyszerre jelentkezik kockázatként a magányosság és a tartós gondozási szükséglet 

növekedése, ami a hagyományos gondozás növekedését igényelné. Saját életkörülményeik 

megítélésében a legpesszimistábbak azok, akik egyedül élők és még egészségi problémával is 

küszködnek (S. Molnár 2004).  

 

A fentieket támasztja alá az is, hogy az EU15 tagállamokat 1960 óta jellemzi a várható 

élettartamok növekedése; 1999-ig a férfiak születéskor várható élettartama 7,5 évvel lett 

magasabb, a 60 éves korban várható élettartam pedig 3,5 évvel nőtt, míg a nőknél ugyanezen 

összehasonlítás 8 és 5 évet jelent
7
 (Hablicsek-Pákozdi 2004). Ez a prognózis 2050-re az E28-

ak tekintetében azt a demográfiai előrejelzést hozza, hogy a 60 éves férfiak várható 

élettartama meg fogja haladni a 23 évet, míg a 60 éves nőké a 27 évet, vagyis a nemek közötti 

várható élettartamban megnyilvánuló különbség további – 4 százalékos - növekedését 

valószínűsíti (United Nations 2015).  

 

Az 1. ábrán is jól látható, hogy a prognózisok szerint a 2010-es évhez képest minden fejlett 

országban kétszer olyan gyors lesz az elöregedés a legidősebb idősek, vagyis a 80 év felettiek, 

mint a 65 évet meghaladó korosztály körében.  

  

                                                 
6
 Ferge Zsuzsa által használt fogalom (Ferge 1990) 

7
 A szerzőpáros adatai a European Social Statistics – Demography 2001. EUROSTAT kiadványból származnak. 
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1. ábra: A 65 illetve 80 év feletti korcsoportok lakossághoz vizsonyított aránya 2010-ben és 2050-ben 

 

 

Forrás: Health at a Glance 2015, OECD Indicators, 193. o. 

URL:http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2015_health_glance-2015-

en [Utolsó letöltés dátuma: 2016. 10. 17.] 

Hazánk öregedési fordulópontját 1990 és 2025 közé tehetjük, amikor az öregedési index
8
 

meghaladja az 1-et. Az 1990-es évek elején a 0-14 évesek száma alacsonyabb volt a 60 év 

                                                 
8
 Az öregedési index kifejezi, hogy mekkora az idős népesség (60, illetve 65 év felettiek) aránya a fiatal 

(általában 0-14 vagy 0-19 év) népességhez viszonyítva.  

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2015_health_glance-2015-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2015_health_glance-2015-en
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felettiekénél, a 2000-es évek elején már a 65 év felettiek száma is magasabb volt, 2020-ra 

pedig várhatóan a 65 év felettiek is többen lesznek, mint a 19 évnél fiatalabbak
9
 (Hablicsek - 

Pákozdi 2004). A KSH előrejelzése szerint a 2004-ben felállított prognózis már 2017-ben be 

fog következni, mert a 65 év felettiek száma várhatóan eléri az 1 831 429 főt, míg a 19 évnél 

fiatalabbak száma csak 1 790 047 fő lesz
10

. A Világbank adatai alapján 1980-ban a 65 év 

feletti népesség aránya a 15 és 64 év közöttiekhez képest 21 százalékról 2013-ra 25 százalékra 

emelkedett (Mózer 2014). Az élettartam hosszabbodása, illetve az alacsony születésszám 

következtében az időskori függőségi ráta nő, azaz az idősek keresőképes korúakhoz 

viszonyított aránya egyre magasabb lesz (Augusztinovics 2005).  

 

A fent hivatkozott 1. ábra Magyarország viszonylatában azt mutatja, hogy 2010-ben a 65 év 

felettiek aránya 17 százalék volt hazánk teljes lakosságához viszonyítva, amely várhatóan 

2050-re 28 százalékra fog nőni. Ezzel szemben a 80 év felettiek aránya 2010-ben a lakosság 4 

százalékát tette ki, ahol a prognózis 2050-re ennek megduplázódását vetíti előre (lásd 1. ábra). 

A KSH 2016. évben nyilvántartott adatai szerint Magyarországon 420 931 fő 80 évnél 

idősebb ember él, ami a teljes lakosság 4,3 százalékát teszi ki, ebből 69,9 százalék nő
11

. A 90 

év felettiek száma a KSH adatai szerint
12

 1990-ben nem érte el a 20 ezer főt, azonban 2010-re 

ez a szám megközelítette a 40 ezret és 2016 januárjában 56 521 főt tett ki, amely adatok 

szintén a születéskor várható élettartam jelentős emelkedését mutatják. További fontos 

szempont az iskolai végzettség szerinti megoszlás, mert a magasabb iskolai végzettségűek 

hosszabb ideig élnek, ezért azt mondhatjuk, hogy az alacsony iskolai végzettségű férfiaknak 

nincsen időskoruk (Krémer 2013a).  

 

A 2. ábráról is jól leolvasható, hogy az E-27-hez képest a magyarországi adatok – hasonlóan a 

volt szocialista országokéhoz – jelentősen kedvezőtlenebb képet mutatnak. Magyarország a 

születéskor várható élettartam tekintetében már nincs akkora lemaradásban az E27-ekhez 

képest, mint korábban. Mindkét nemre vonatkozóan képes volt javítani a korábbi adatain, de 

az egészségben töltött évek számában még mindig jelentős az elmaradásunk, ami azért is 

hangsúlyozandó, mert ennek következtében Magyarországon megnövekedett a gondozási 

szükséglettel rendelkező idősek élettartama. A WHO éppen ezért az „aktív öregedés” 

                                                 
9
 KSH NKI Népesség-előreszámítási adattár, 2003. A 2050. év a népesség-előreszámítás alapváltozata szerint. 

10
 KSH Interaktív korfa URL: https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html [Utolsó letöltés dátuma: 2017. 

01. 23.] 
11

 Lásd 10. lábjegyzet 
12

 Lásd 10. lábjegyzet 

https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
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fogalmának definiálásakor a születéskor várható élettartam mellett az egészségben eltöltött 

évek számát is figyelembe veszi (Széman 2008). 

 

2. ábra: Születéskor várható átlag élettartam és születéskor várható egészségben eltöltött életévek 

Barnával a születéskor várható élettartam, narancssárgával az egészségben eltöltött évek  

 

Forrás: OECD Health at Glance 2012 

 

Az egészségben töltött évek száma a gender szempontok alapján is eltérést mutat a 

születéskor várható élettartamtól, mert több országban is a férfiak egészségben eltöltött 

várható életkilátásai kedvezőbbek a nőkénél. Ezt kétféleképpen is értelmezhetjük. Egyrészt, 

hogy ezek az adatok a nő hátrányát mutatják, mert bár hosszabb ideig élnek, de csak részleges 

egészségben. Ugyanakkor mutathatnak férfi hátrányt is, amennyiben az eltérések abból 

adódnak, hogy ők az indokoltnál később fordulnak orvoshoz, „afféle félreértelmezett „férfiúi 

keménységből” és ilyenkor a statisztika meghosszabbodott „egészségesnek tűnő” élettartamot 

jelez (Krémer 2015:101). 
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A fentiek alapján is jól látszik, hogy a legkomplexebb kihívást hazánkban is, a nemzetközi 

trendekhez hasonlóan, de fáziskésésben, a legidősebb idősek, a 80 év felettiek dinamikusan 

emelkedő aránya jelenti. Figyelembe véve, hogy több mint kétharmaduk nő, emellett az 

iskolai végzettség is kihatással van a születéskor várható élettartamra és ez az az életkor, 

amelyben jelentősen növekszik az elmagányosodás és a tartós gondozási szükséglet, 

elmondhatjuk, hogy az idősellátás egyre nagyobb mértékben az idős, magas iskolai 

végzettségű nők ellátása felé tolódik (Krémer 2013a).  

 

2. A családszerkezet megváltozása 

 

A 20. század második felében új szociális kockázatként jelentkezett a nemi szerepek 

megváltozása és a család fogalmának jelentésváltozása, ami már előrevetítette az idősek 

hagyományos gondozásának jelenkori nehézségeit. A nők társadalmi státusza a premodern 

korhoz képest megváltozott. A modern társadalomban a ,,dologtalanság” már nem csupán a 

felsőbb osztályok privilégiumává vált, hanem áthelyeződött a középosztálybeli családok 

nőtagjaira is (Török 2014). Az iparban dolgozó nők helyzetét ez a változás nem befolyásolta, 

mert az 1939-ben az ipari munkásság körében a feleségek, sőt a gyerekek is dolgoztak. A 

segédmunkások fele, a szakmunkások 10 százaléka volt nő (Gyáni 2011). Az ipari társadalom 

kirekesztette a munka fogalmából és leértékelte a háztartással összefüggő tevékenységet 

(Török 2014). A második világháború utáni családpolitika fő célja a férfi kenyérkereső 

védelme mellett a sokgyerekes családok támogatása volt. Az ekkor érvényben lévő társadalmi 

szerződés mindenhol arra a később beigazolódott feltevésre épült, hogy a nők a házasságkötés 

után háziasszonyként otthon maradnak (Esping-Andersen 2006). A nők nehezen tudtak válni, 

főként megbélyegzés nélkül. A házasságot mindenki számára kötelező életszakasznak 

tartották, aki kimaradt belőle, azt megvetették (Giddens 2005).  

 

A posztmodern társadalomban a családban végbement strukturális változások drámai 

méretűvé váltak. A házasodási kor kitolódásával, a születésszámok csökkenésével, a válások 

számának növekedésével és az újraházasodások elmaradásával ma már nem az özvegy családi 

állapotú nők, hanem az elvált és az egész életükben egyedülálló nők élethelyzete terjedt el 

látványosan (Kohli 1990). A házasság részleges visszaszorulása gazdasági tényezőkkel is 

összefüggésbe hozható. Részben sokan megengedhetik maguknak, hogy az egyedülálló 

családi állapotot válasszák, másrészt a pályakezdőket az átlagosnál magasabb arányban sújtja 

a munkanélküliség, ami bizonytalanságot eredményezhet náluk, ezzel hozzájárulva a 
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házasságok számának csökkenéséhez. Ráadásul a gazdasági struktúraváltás eredményeképpen 

a szegénységből való kilábaláshoz szükséges kétkeresős családmodell kihatással van a 

házasságok törékenységére, mindezek alapján a hagyományos nőszerepek tarthatatlanná 

válnak. Az idő előrehaladtával az élettársi kapcsolatok elfogadottsága megnőtt, jelentősége a 

válás után együtt élőkről inkább a fiatalokra tevődött át (Somlai - Tóth 2002). A család 

jelentőségének megváltozásában jól érzékelhető az a tény, hogy a legalacsonyabb 

termékenységi mutató ma a mediterrán országokat jellemzi, közülük is kiemelkedő 

Olaszország, az 1,2 pontos reprodukciós mutatójával. Bár a párkapcsolatok sokfélesége 

jelenik meg, a nukleáris család továbbra is domináns marad. Az egy párból és gyermekekből 

álló nukleáris család változatlanul a leggyakoribb családtípus (Vaskovics 2002). 

 

 A fenti változást jól érzékelteti Esping-Andersen a következő idézetein keresztül: „A jóléti 

kapitalizmus az átlag munkás férfit és kenyérkeresőt igyekezett biztosítani/védeni. A férfi 

alakította a gazdaság, a család, illetve a termelés és a fogyasztás közti kapcsolatot. Azt 

feltételezték, hogy az ő biztonsága jelenti az univerzális biztonságot. Az 1950-es és 1960-as 

években a nők majdnem abszolút mértékben függtek gazdaságilag a férfiaktól” 

(Sorensen&McLanahan 1987, idézi Esping-Andersen 2002:68). A mai értelemben vett női 

függetlenségről egyáltalán nem lehetett beszélni. „A háború utáni társadalompolitika stabil és 

termékeny családokra számíthatott, amelyek nagyrészt képesek voltak saját igényeik 

kielégítésére. Emellett kiegyensúlyozott életvitelt feltételezett, a gyermek születésekor 

visszavonuló nőkkel és töretlen karrierrel a nagyjából 16-65 év közötti férfiak esetében. Ezek 

a feltételezések ma már anakronisztikusak. A családok jóval ingatagabbak, a magas válási 

ráták és a házasságon kívüli születések a „tipikusak”, és a gyermekkel rendelkező családok 

egyre nagyobb arányát teszik ki az egyszülős háztartások” (Esping-Andersen 1999:100).  

 

A fentiek ellenére Esping-Andersen támogatja a nemek közötti egyenlőséget, a folyamatot 

visszafordíthatatlannak és kívánatosnak tartja.  Számára az a fontos, hogy a 

következményeket miként képes kezelni a jóléti állam. „A nők foglalkoztatása egyfelől 

fokozza a családok jólétét, és egyúttal támogatja a jövőben felmerülő állami jóléti kiadások 

finanszírozhatóságát” (Esping-Andersen 2006:21). Az újfajta szociális kockázatok miatt 

kiemeli, „ha nem sikerül megoldani ezt az „összeférhetetlenségi” problémát, akkor az európai 

társadalmakban hosszú időre állandósulni fog az alacsony születésszám, ami éles ellentétben 

áll az európai állampolgárok ismert vágyaival a magasabb gyerekszámot illetően” (Esping-

Andersen 2006:21). Elismeri, hogy a nemek közötti viszonyok problémái társadalmi 
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kihívásokat is jelenthetnek. „A politikai kihívás lényege két alapkérdés. Először, hogyan 

egyeztethető össze az anyaság a munkavállalással és a karrierrel. Ezt gyakorta nevezik a 

„nőbarát” politika alapproblémájának. Másodszor, miként valósítható meg egy új és a 

korábbinál egalitariánusabb egyensúly a férfiak és a nők élete között – ez a nemi 

különbözőség problematikájának társadalmi alapkérdése” (Esping-Andersen 2006:21). A 

helyzet megoldását Esping-Andersen egy új, „nőbarát” társadalmi szerződés elfogadásában 

látja, amely egyszerre szolgálná a nők és az egész társadalom jólétét (Esping-Andersen 2006).  

 

A megváltozott nemi szerepek azért is jelentősek, mert ennek eredményeképpen a 

„legidősebb idősek” számának növekedése mellett párhuzamosan csökkent a gondozásukat 

végző hagyományos, informális gondozók száma, akik alatt tradicionálisan az idős 

feleségeket, leánygyerekeket és a menyeket értjük. Ahol a házasságok fennmaradtak, ott a 

házastársak - jellemzően közülük is a feleségek – férjük részére nyújtanak gondoskodást, 

abban a korban, amikor a gondozóképesség csökkenőben van. A termékenység csökkenése 

során egyre kevesebb a gondozás szempontjából szóba kerülő nem idős, elsősorban női (lány, 

meny, unoka) rokon, mert ők még a házastársaknál is nagyobb valószínűséggel dolgoznak 

(Myles 2007). A fentiekből is jól látható, hogy egyre inkább a nőkre hárul a kettős gondozás 

(gyermeknevelés és idősgondozás) terhei, ráadásul két eltérő életszakaszban jelentkezik, 

miközben megváltozik a munkaparadigma számukra és az idősgondozás már saját 

egészségüket és időskori biztonságukat is veszélyeztetheti, mert mindkettő elsősorban a női 

családtagok karrierjének megrövidülését eredményezheti (Esping-Andersen 2009). 

3. Az idősödés régi és új szociális kockázatai, lehetséges megoldások  

 

Az 1990-es évek elejére a szociálpolitika minden területén új helyzet alakult ki. A szakterület 

egésze paradigmaváltás előtt áll, ezt tekinthetjük a szociálpolitikában harmadik 

paradigmaváltásnak, amely a szociális segélyező állam és a szociális biztonságot nyújtó jóléti 

állam válságát követi. John Myles értelmezése szerint a válság jelzéseként nyilvánvalóvá 

válik, hogy a problémamegoldó társadalmi gyakorlatok és stratégiák egyszerre működnek 

funkcionálisan és diszfunkcionálisan (Myles 1996). Az idősellátás mindkét területe, a 

transzferrendszer és a gondozási rendszer is újragondolásra szorul. 

  

Az idősek biztonságának megteremtésében a modern állami szociálpolitika első lépcsője a 19. 

század végén a bismarcki nyugdíjtörvény elfogadása volt. A jóléti demokrácia egyik 
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legnagyobb eredményének tekinthető ennek minden társadalmi csoport részére történő 

kiterjesztése az 1970-es évekig. (Myles 2007). Ezen intézkedés történelmileg kivételes 

időpontban született, amit a 2. világháború utáni gazdasági növekedés, a kedvező demográfiai 

folyamatok, az erős nemzetállam és a háború okozta össznemzeti szolidaritás együtt tett 

lehetővé. Az adott korszakra jellemző kockázatszerkezetnek megfelelően a szociálpolitika az 

akkori legsérülékenyebb csoportra és a legnagyobb kihívásra (időskori szegénység) 

koncentrált, ennek megfelelően nyugdíjrendszer-centrikus volt. E stratégia sikeresnek 

bizonyult és nagy haladást ért el az időskori szegénység visszaszorításában. 

 

A hetvenes években kezdődő válság több új szociális kockázatot is életre hívott, köztük a 

rossz egészségi állapotú idősek abszolút számának növekedését, a nemi szerepek 

módosulásából adódóan a családformák megváltozását, a munkaerőpiac változásából eredően 

az alacsony bérezésű, atipikus munkavégzést és a szociális biztonsági juttatások 

elégtelenségét, benne a bismarcki típusú nyugdíjrendszer lefedettségének visszaszorulását. 

Mindez egyrészt azt eredményezte, hogy a munkaerőpiac instabilitásával a korábbi 

kenyérkereső férfi foglalkoztatása bizonytalanná vált, egyidejűleg tömegesen jelentek meg a 

nők az alacsony bérezéssel járó atipikus munkavégzéssel a szolgáltató szektor különböző 

területein. Másrészt az időskorú lakosság abszolút és relatív számának növekedése a 

hagyományos állami nyugdíjrendszeren túl, az egészségügyi és szociális ellátórendszerre is 

jelentős hatást gyakorolt (Taylor-Gooby 2009).  Az 1980-as évektől kezdve az aktívak és az 

inaktívak arányának felborulása, valamint az idősügyi függőségi ráta megnövekedése a jóléti 

állam finanszírozhatóságát is megkérdőjelezte (Pierson 2009). A társadalombiztosítás 

részleges lefedetlensége miatt az időskorúak járadékának, mint segélynek az előretörését 

vetítheti elő.
13

 Megerősödött az a nézet, miszerint a jóléti állam elérte növekedésének határait, 

a szociális kiadások tovább már nem növelhetőek (Flora 1994), a felosztó-kirovó elven 

működő állami öregségi nyugdíjrendszer alapvető reformra szorul.  

 

A probléma kezelésére a Világbank 1994-es ajánlása (World Bank 1994) egy hárompilléres 

öregségi nyugdíjrendszerre való áttérést tartalmazott, ami egy kötelező állami pillérből, egy 

kötelező, magánvállalatok által működtetett és irányított tőkefedezeti pillérből és egy 

önkéntes vállalati vagy magánnyugdíjalapba történő járulékfizetésből finanszírozott 

tőkefedezeti pillérből állt, juttatásfüggő rendszerről járulékfüggő rendszerre való áttérés 

                                                 
13

 Ennek részletes magyarországi bemutatása: Rubovszky Csilla (2015): Az időskorúak járadéka: a nyugellátást 

helyettesítő közsegély; Esély 5. szám 27-53.  
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mellett. Erre a reformintézkedésre a drámai mértékű elöregedésen túl, a számos ország 

kormánya által alkalmazott munkanélküli ellátórendszert kiváltó korai és rokkantnyugdíjazás 

intézménye szolgáltatott okot (Pierson 2009). Az állam a kérdés kezelését az elhalasztott 

nyugdíjba vonulásban és az aktív időskor támogatásában látta (Esping-Andersen 2006). 

 

Az 1970-es évektől a jóléti államoknak a demográfiai elöregedés következtében nemcsak a 

nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kihívásával kellett szembenézni, hanem a 80 év feletti, 

legidősebb idősek számának drasztikus növekedésével együtt jelentkező tartós gondozási 

szükségletnövekedéssel is, ami már nemcsak a pénzügyi, hanem az egészségügyi és a 

szociális ellátórendszer túlterheltségét is eredményezte. Ráadásul az időskori elesettségnek 

sem kezdete, sem időtartama nem tervezhető, úgy is mondhatjuk, nem jól biztosítható 

kockázatról beszélhetünk.  

 

A jóléti államok a mai napig az útkeresés fázisában vannak és jólét rendszerük jellegétől 

függően egymástól eltérő válaszokat próbálnak adni a kérdésre. A liberális típusú államokban 

a piacra, a konzervatív modellben a szubszidiaritás elvének megfelelően főként a családra és a 

civil szektorra, a skandináv típusú államokban az államra hárul ezen feladat. A déli 

államokban a megoldás sokkal fragmentáltabb, a női családtagon kívül csak a migráció 

jelenthet a fizetőképes kereslet számára némi részmegoldást. (Ranci - Pavolini 2015). Az 

Egyesült Államok ugyan megpróbálkozott a tartós gondozásra vonatkozó piaci biztosítás 

kialakításával, de ez még ma is számos problémával küzd és szerény kiterjedése a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjak elterjedését megelőző korszakot idézi (Myles 2007). Így, ha 

ennek a problémának a kezelését a piacra hagynánk, benne a globális gondozási lánccal, csak 

a fizetőképes kereslet kielégítésére szolgálna. Felmerül a kérdés, hogy a lehetséges jóléti 

szolgáltatók közül melyikre terhelhető a gondozási feladat ellátása, amennyiben erre a család 

kizárólagosan már nem képes. Nemcsak a család, de önmagában az állam és a piac sem képes 

a probléma kezelésére; ez csak a jóléti szolgáltatók működésének összehangolásával 

lehetséges.  

 

4. Az otthonközeli tartós gondozás iránti igény növekedésére adott állami válaszok 

 

Az idősgondozás egyetlen 21. századi megoldása a formális és informális gondozás 

együttműködése. Feladatuk és szerepkülönbségeik ellenére, e két erőforrás összehangolása a 

kapacitások összeadódását jelentheti és tevékenységeik kiegészíthetik egymást. Ez az 



24 
 

egyetlen útja egy fenntartható, minőségi idősellátás felé való elmozdulásnak (Szabó 2014), 

ezért a következőkben az otthonközeli gondozás jellegzetes típusait ismertetem a formális és 

informális gondozás együttműködésében, nemzetközi és magyar kitekintésben. 

 

4.1. A tartós gondozás nemzetközi megközelítésben 

 

Az 1990-es évek közepéig az otthonközeli tartós gondozás (Long Term Care, a továbbiakban 

LTC), szempontjából beszélhetünk Európában egyrészt univerzális modellről, másrészt 

reziduális modellről. Ebben az ellátási formában univerzális modell alatt azt értjük, ha a 

tartós gondozási rendszer lefedettsége meghaladja a 20 százalékot. Reziduális modell esetén a 

lefedettségi mutató
14

 általában nem éri el a 10 százalékot, hanem a család nagyobb mértékű 

gondozó szerepére és tévesen az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére támaszkodik 

(Ranci-Pavolini 2015). Az első modellbe tartoznak a skandináv országok, a másodikba a 

kontinentális, dél-európai és közép-európai országok, így Magyarország is. Az 1990-es 

években az univerzális modell alá tartozó államokban jelentős megszorításokat vezettek be, 

legfőképpen a hozzáférést korlátozták. Ezzel szemben a reziduális modell államaiban 

kiterjesztették az LTC-modell lefedettségét, és fejlesztették az ellátásokat, így a reziduális 

modell az univerzális modell felé mozdult el. Ennek következtében az eredeti elvi 

különbségek jelentősége csökkent. Angliában és Svédországban megváltoztatták az idősek 

szolgáltatáshoz való hozzáférésének szabályait oly módon, hogy azok kapjanak lehetőséget, 

akiknek a legnagyobb szükségük van a házi gondozásra. Németországban 1995-96-ban tartós 

gondozási biztosítást vezettek be, amely az ellátást társadalombiztosítási alapra helyezte, és a 

betegbiztosítási rendszert egészítette ki. Franciaországban az önállóságot segítő, személyi 

támogatásról szóló törvényt 2002-ben fogadták el. Olaszországban nem történt lényeges 

jogszabályi változás, csak a migránsok által megvalósítandó globális gondozási lánc enyhít az 

idősellátás kockázatán (Ranci - Pavolini 2015).  

 

A következőkben néhány ország komparatív elemzését végzem el az otthonközeli tartós 

gondozás keretében nyújtott szolgáltatások körében, vizsgálván a fenntartó személyét, a 

szolgáltatás tartalmát, a jogosultság dimenzióit. Először a konzervatív típusba tartozó 

országok közé sorolható Németországot és Franciországot mutatom be, ezt követően a 

liberális típusba tartozó Angliát és a tőle is jelentősen eltérő Egyesült Államokat, végezetül az 

                                                 
14

 Lefedettségi mutató: a 65 év felettiek közül azok százalékos aránya, akik a házi gondozásban és a bentlakásos 

gondozásban ellátást kapnak.  
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univerzális típusként definiálható Svédországot. A kiválasztott országokkal érzékeltetni 

szeretném, hogy mekkora eltérések találhatók nemcsak a típusok között, hanem a típusokon 

belül is.  

 

Németországban a formális gondozás keretében otthonápolási, valamint átmeneti és 

bentlakásos otthonok léteznek, és három ápolási szintet különböztetnek meg. 2008-ban a 

német szövetségi kormány átfogó reformot hajtott végre az idősgondozás területén. Ennek 

keretében támogatásokat vezettek be a gondozást-ápolást végző hozzátartozók helyzetének 

javítása érdekében. Az otthon nyújtott szolgáltatások körébe tartozik az otthonápolás 

(häusliche Pflegehilfe), amelynek két típusa létezik: a hozzátartozó által laikusként, de 

önkéntesen nyújtott gondozás-ápolás, és az úgynevezett természetben nyújtott otthonápolási 

szolgáltatás, amelynek célja, hogy ameddig csak lehet, az idős saját otthonában maradhasson. 

Az otthonápolást végző átmeneti akadályoztatása esetén ideiglenesen, maximum négy hétre 

az ápolásbiztosítás keretében ápolási szolgáltatást lehet igénybe venni. Amennyiben az 

ápolásra, gondozásra szoruló személy lakása nem alkalmas az otthonápolás biztosítására, 

vagy nem rendelkezik ehhez szükséges segédeszközökkel, ápolási eszközöket, illetve 

technikai segítséget is lehet kapni a lakókörnyezet szükséges átalakításához. Arra is van 

lehetőség, hogy részidős, napközbeni, vagy éjszakai gondozás-ápolási szolgáltatást vegyen 

igénybe az ellátott, amennyiben otthoni ellátása csak részben oldható meg. 2009. január 1. óta 

létezik a gondozási tanácsadás (Pflegegutachten), amit a gondozásra szoruló idősek 

hozzátartozói vehetnek igénybe. Németországban egyedülálló a többgenerációs ház 

(Mehrgenerationhaus) intézménye, ez a típusú idősellátás átmenetet jelent az otthonápolás és 

az intézményi bentlakás között. Olyan forma, amelyben akár négy generáció is élhet együtt, 

ahol a családtagok egymásnak, az időseknek, vagy a demens betegeknek nyújtanak segítséget. 

Az ellátásokat az 1995. január 1-től működő ápolásbiztosítási rendszer finanszírozza, amely 

vagy kötelező, vagy magánbiztosító formájában működik, ezért az egyes szolgáltatásokért az 

ellátottnak külön nem kell fizetnie (Dögei et al. 2011a).   

 

Franciaországban minden 65 év feletti idős ember részesülhet házi segítségnyújtásban, akár 

magán, vagy intézményi elhelyezésben, aki nem rendelkezik megfelelő pénzügyi forrásokkal 

ennek biztosítására. Egy speciális szabály szerint 60 év felett ez a jog akkor illeti meg a 

rászorulót, ha igazoltan munkaképtelen. Az angol rendszerhez hasonlóan az ellátottak a 

szolgáltatást saját lakásukban, vagy intézményi ellátás keretében is igénybe vehetik. Az 

ápolás négy szintje található meg. Az otthon nyújtott szolgáltatások kiegészítik vagy 
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helyettesítik a családi gondozást, ami jó példája a formális és informális gondozás 

összehangolásának. Ennek keretében lehetőség van a házi segítségnyújtás szolgáltatás (Les 

services d’aide à domicile) igénybevételére – szükségletfelmérést követően -, amelynek 

tartalmát külön dokumentum rögzíti. Az idősek házi gondozása (Soins à domicile des 

personnes âgées) a kezelőorvos javaslata alapján hozzáférhető, amelynek feltétele, hogy az 

ellátott betöltötte a 60. életévét és önálló életvitelre nem képes, állapota azonban még nem 

igényel kórházi kezelést. Ez a szolgáltatás orvosi felügyeletet is biztosít, de kiterjed a higiénés 

ellátásra is, a szolgáltatás akár napi 24 órában is megállapítható, beleértve a vasárnapokat és 

az ünnepnapokat. Franciaországban létezik továbbá a házi ápoló-gondozó (Les services de 

soins infirmiers à domicile, SSIAD) szolgáltatás, amely a beteg, önellátásra képtelen idős 

személynek nyújt támogatást, akár házi ápolással, akár a higiénés tevékenység segítésével.  

Ezen kívül igénybe vehető kórházi ápolás az idős otthonában (hospitalisation à domicile, 

HAD), amely alternatíváját jelenti az intézményes kórházi ápolásnak; célja, hogy lerövidítse, 

vagy véglegesen elkerülhetővé tegye az idős kórházi tartózkodását. Ennek feltétele, hogy 

mind a beteg, mind az orvos úgy ítélje meg, hogy az ellátás az idős ember otthonában is 

biztonsággal végezhető. Az idős lakhelyétől függetlenül két további szolgáltatást ismer a 

francia rendszer, a háztartás vezetésében nyújtott segítséget és az étkeztetést. A gondozott a 

szolgáltatás igénybevételéhez anyagi helyzetének és életkorának megfelelően segélyben, 

illetve támogatásban részesülhet, de e fizetési kötelezettség a tartásra kötelezett 

hozzátartozóra is áthárítható. Amennyiben a gondozott nyugdíjának 90 százaléka nem 

elegendő az általa igénybevett szolgáltatások költségeire és a tartásra kötelezett 

hozzátartozójára sem hárítható át, ebben az esetben az összeget szociális támogatásként kapja 

meg, amely később teljes egészében visszaigényelhető az örökségből (Dögei et al. 2011b).   

 

Angliában az időseknek nyújtandó támogatások, szolgáltatások két csoportját ismerjük: az 

otthon és az intézményben nyújtott ellátásokat. Az ápolásnak négy szintje létezik. Az otthon 

nyújtott szolgáltatások közé sorolhatjuk a házi segítségnyújtást (home care), amit a házi 

gondozók nyújtanak, aminek keretében az idős ember az étkezéséhez, tisztálkodásához, 

öltözködéséhez és a wc használatához kap segítséget. Ez a tevékenység szükség esetén 

kiegészül a segédgondozók (care assistants) által a napi teendők ellátásában nyújtott 

segítséggel, ilyen például a bevásárlás, mosás, takarítás, stb, akik biztosítják a gondozó 

családtag távollétében a gondozott idős biztonságát. A gondozási forma egy olyan közösségi 

támogatás, amelynek igénybevételéhez elengedhetetlen a szükségletvizsgálat. Angliában 

továbbá létezik a meleg étel házhozszállítása és az otthoni életet segítő berendezések, 
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riasztók, átalakítások körében nyújtott szolgáltatások köre is, ami az önálló, biztonságos 

életvitelhez szükséges lakásátalakítást, jelzőkészülék felszerelését és működtetését biztosítja. 

Megtalálható a rendszerben a házi segítségnyújtást megkönnyítő, a gondozó számára átmeneti 

szünetet biztosító helyettesítő gondozás (respite care) is, ahol a beteg embert rendszeresen 

gondozó személyt átmenetileg másik személy helyettesíti. A szolgáltatások fenntartói 

elsősorban a helyi hatóságok, de magánvállalkozók, ügynökségek és önkéntes szervezetek is 

részt vesznek a szolgáltatások működtetésében. Az ingyenes egészségügyi ellátás ellenére az 

ilyen típusú szociális szolgáltatások igénybevételéért Angliában is fizetni kell, de a helyi 

önkormányzatok a szociális szolgáltatásokra vonatkozó fizetési kötelezettséget már nem 

háríthatják át az idős hozzátartozójára 2009. április 6.-a óta, amire addig Franciaországhoz 

hasonlóan lehetőség volt. A megállapított gondozási szükséglet alapján arra is nyílik 

lehetőség, hogy a szolgáltatást igénybevevő saját maga vásárolja meg a számára szükséges, és 

a lakhely szerinti önkormányzat által biztosított ellátást közvetlen kifizetés (direct payment) 

formájában (Dögei et al. 2011b).   

 

Az Egyesült Államokban 1965-ben az Older Americans Act (továbbiakban: OAA) 

törvénnyel jött létre az „aging network” idősellátó hálózat, annak érdekében, hogy a 

gondozásra szoruló időseknek szolgáltatást tudjanak nyújtani (Edmonds – Stukes 2006). A 

hálózat céljait központi, regionális, állami és helyi szinten hajtják végre, amelyben magán 

források is helyet kapnak. (Edmonds – Stukes 2006). Amerikában két jelentősebb 

társadalombiztosítási program létezik, amely a hosszú távú idősgondozásra alkalmazható. A 

MEDICARE egy tisztán központi finanszírozású program, amely a 65 év felettiek 

egészségbiztosítását szolgálja, és gyakorlatilag minden 65 év feletti állampolgár számára 

elérhető, viszont elsősorban csak az intézményi (kórházi) ellátásra, valamint az ápolási, 

rehabilitációs ellátásokra, illetve a szakképzett nővéri gondozásra vonatkozik. A jogosultság 

kiszélesítése érdekében a programot igénybevevők saját választásuktól függően aktív 

korukban vagy azt követően biztosítási díjat fizethetnek. A MEDICAID ezzel szemben közös 

szövetségi és állami finanszírozású program, melyet az államok működtetnek, ezért a 

jogosultság szabályozása államról államra változik. A MEDICAID program arra hivatott, 

hogy az alacsony jövedelmű rászorultak esetében nyújtson segítséget a bentlakásos tartós 

gondozásban és a házi segítségnyújtásban. Természetesen vannak rászorulók, akik mindkét 

programra elvben jogosultságot szereznek, ám a kettős finanszírozás és az összehangoltság 

hiánya miatt előfordul, hogy a hatóságok egymásra hárítják a felelősséget, így az idősek tartós 

gondozási szükséglete kielégítetlenül maradhatnak (Komisar et al. 2005 ). Az OAA 
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módosításaként 2000-ben indult el a National Family Caregiver Support Program 

(továbbiakban: NFCSP), amely az első olyan kezdeményezés, amely főként a gondozóra 

irányul. Arra kötelezi az államokat, hogy a helyi közösségi szolgáltatókkal közösen közvetlen 

támogatást nyújtsanak a családi gondozóknak, amik lehetnek: az elérhető szolgáltatásokról 

való tájékoztatás, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, személyes tanácsadás, 

támogató csoportok létrehozása, gondozók képzése, átmeneti jelleggel biztosított helyettesítő 

gondozás és egyéb kiegészítő szolgáltatás nyújtása (Li – Rafferty 2006). Emellett a gondozott 

idős részére olyan otthoni és közösségi alapú szolgáltatásokat finanszíroznak, mint például az 

étel házhozszállítása, a személyes gondozás, szállítás, és a háztartási munka elvégzése. 

Mindezekkel a családi gondozókat némileg tehermentesítik, így hosszabb ideig, jobb mentális 

egészségi állapotban tudják ellátni informális gondozási feladataikat (Edmonds – Stukes 

2006). Az USA-ban az időskori támogatási rendszer választhatóságon és rászorultsági alapon 

működik, a rendelkezésre álló programokban azonban a finanszírozási kötelezettség 

esetenként nem tisztázott, különösen a mindkét ellátásra jogosultságot szerző állampolgárok 

esetében (Komisar et al. 2005).    

 

Svédországban az idősgondozás feladata megoszlik a központi kormányzat, a megyei 

tanácsok és a helyi hatóságok között. Gondozásra jogosultságot az szerez, aki állandó 

lakhellyel rendelkezik Svédországban, és akinek igazoltan gondozási szükséglete van. Az 

ellátásban részesülő személy anyagi helyzetétől függően köteles a tartós gondozásért térítést 

fizetni, amelynek havi összege maximálva van. Svédországban az idősgondozás gerincét még 

mindig a formális tartós gondozás adja, ide tartozik az intézményben való ellátás, a házi 

segítségnyújtás és az otthonápolás. A törvényi szabályozás keretében a helyi hatóságok ezen 

felül nappali ellátást, étkeztetést, és az idősek szállítását segítő szolgáltatásokat biztosítanak, 

valamint lehetővé teszik a személyi biztonságot segítő riasztórendszerek kiépítését és az 

otthonok akadálymentesítését. A megyei tanácsok feladata az egészségügyi szolgáltatások – 

például a kórházak, egészségközpontok és más intézmények működtetése -, míg a gondozás 

minden egyéb területét, beleértve a szociális, az intézményi és az otthoni gondozást is az 

önkormányzatok biztosítják. Annak ellenére, hogy a speciális intézményi ellátást vagy a házi 

segítségnyújtást végezheti az önkormányzat által fenntartott, vagy egészségügyi és szociális 

gondozást végző cég is, az ellátásért és a gondozás megfelelő szintjének fenntartásáért minden 

esetben a helyi hatóságok felelnek (Fukushima et al. 2010). A svéd önkormányzatok a 

pénzügyi válságok okozta csökkenő bevétellel szembenézve igyekeztek a költségesebb 

intézményi ellátást fokozatosan az olcsóbb házi segítségnyújtással és otthonápolással 
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felváltani. Ennek ellenére az otthongondozás középpontjában kizárólag a személyes gondozás 

áll, a szociális tevékenységek nem tartoznak bele. Létezik félig intézményes ellátási forma is, 

amely az otthonápolás, a házi segítségnyújtás és az intézményi gondozás kiegészítésére jött 

létre. Ez a rövidtávú ellátást biztosító intézmény elsősorban az idősek kórházi ápolását követő 

rehabilitációját, valamint az informális gondozók átmeneti tehermentesítését hivatott 

biztosítani. Egyre inkább elmondható, hogy gyakran „váróterem” funkciót tölt be azok 

számára, akik végleges intézményi elhelyezésükre várnak. Ezen kívül van az intézményi 

ellátásnak egy új változata is, a “biztonságos otthon” elnevezésű kezdeményezés; ez az 

ellátási forma azon idősek számára nyújt alternatívát, akik nem érzik eléggé biztonságban 

magukat a saját otthonukban, egészségi állapotuk azonban nem igényli az intézményi ellátás 

igénybevételét. Az önálló lakáshoz képest a ’biztonságos otthonokban’ a lakók további 

szolgáltatásokat, folyamatosan elérhető segítségnyújtást, közösségi teret, a többi lakóval 

közös étkezést is igénybe vehetnek (Fukushima et al 2010). Harminc önkormányzat a 

gondozásra szoruló idősek számára választási lehetőséget biztosít arra, hogy eldöntsék, 

melyik gondozási szolgáltatótól veszik igénybe a segítséget (Konkurrensverket 2007, Edebalk 

2010). Ez növeli a gondozottak választási szabadságát, annak ellenére, hogy piaci verseny 

keletkezik, az mégsem az árakban, hanem a szolgáltatások minőségében mutatkozik meg, 

hiszen a szolgáltatás ellenértékét az önkormányzat előre meghatározza. Ebben az esetben 

tehát a verseny a gondozási szektor produktivitását és költséghatékonyságát eredményezi 

(Edebalk 2010). A kormányzat igyekszik a költséghatékonyabb finanszírozás érdekében a ma 

még meglévő, egyszerű arányos hozzájárulást fokozatosan felváltani egy olyan 

ösztönzőrendszerrel, amely értékeli a magasabb önkormányzati teljesítményt. Az 

idősgondozásért felelős vezetők továbbképzésével, valamint a gondozásban érintett formális 

és informális gondozók oktatásával igyekeznek javítani az ellátás minőségét és hatékonyságát, 

mégis számtalan kihívással néz szembe az ellátórendszer, többek között az otthonápolás 

összehangolatlan működésével, az intézményi férőhelyek hiányával, és az informális 

gondozók szélesebb körű támogatásának kidolgozásával (Fukushima et al 2010).  

 

Míg az otthonközeli tartós gondozást nyújtó intézmények a vizsgált országok közül 

Németországban elsősorban egyházi és civil, Franciaországban állami, addig Angliában 

tartományi fenntartásúak, ami mellett megjelennek magánvállalkozók, ügynökségek és 

önkéntes szervezetek is. Az Egyesült Államokban ugyan a helyi hatóságok is nyújtanak 

szolgáltatásokat, ám legnagyobb szerepe mégis a profitorientált szektornak van, addig 

Svédországban ezen intézmények fenntartása elsősorban a helyi hatóságok feladata. 
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Németországban az ellátást az ápolásbiztosítási rendszer szolgáltatja, és az ellátottak csak a 

kötelező ápolásbiztosítás megfizetésén keresztül járulnak hozzá ezekhez a költségekhez, 

addig Franciaországban ezen szolgáltatás csak azon 65 év feletti idős emberek részére 

biztosított, akik nem rendelkeznek elég forrással az ellátás igénybevételéhez, vagy 60 év 

feletti munkaképtelenek. Míg Angliában és Svédországban az idősellátás rendszere mindenki 

számára elérhető, addig az USA-ban fragmentáltak, ad hoc alapon nyújtják őket, és erősen 

fizetőképességhez kötöttek (Larsson et al 2005). Svédországon kívül az ápolási szint 

mindenhol differenciálásra került. 

 

Az idősek alapvető elvárása az, hogy otthonukban maradva kapjanak gondozási támogatást, 

aminek teljesítésében jelentős eltérések láthatók az állami, piaci szereplők arányában és a 

család által vállalt gondozási tevékenység terén. Az amerikai gyakorlatban a családnak és a 

piaci alapú magánotthonoknak jelentős szerepük van a gondoskodás biztosításában és 

hozzáférés tekintetében meghatározó az idős szocioökonómiai helyzete. A svéd modellben, 

ellentétben az amerikaival, a közösségi szerepvállalás és a szolgáltatás elérhetőségének 

egalitariánus megközelítése kap hangsúlyt, az idős szocioökonómiai helyzetének minimális 

szerepe mellett. Mindeközben a rendszer medikalizálódott, ennek nyomán e szolgáltatási 

kapacitások egyre inkább a magas gondozási szükségletű, egészségügyi ellátást is igénylő 

idősek otthoni ellátására koncentrál. Ennek nyomán az alacsonyabb gondozási szükségletű, 

inkább otthonközeli segítséget igénylők kezdenek kiszorulni az ellátásból (Larsson et al. 

2005). 

 

Az eddigi komparatív elemzések is jól mutatják, hogy a formalizált otthonközeli idősellátás 

nem képes az idősek valóságos szükségleteit teljes mértékben kielégíteni, ezért fontos a 

formális és informális gondozás összehangolásának elősegítése, amely különböző 

modellekben is vizsgálható. Az egyik ilyen korai modell Cantor „hierarchikus-

kompenzációs” modellje, ahol egy sajátos hierarchia mentén történik a gondozó családtag 

kiválasztása, (leggyakrabban a gondozott felesége, lánya vagy menye), a gondozó családtag 

szerepe elsődleges, és a formális segítőknek csak kiegészítő szerepük van. Ebben a modellben 

a formális gondozás alárendelt és kompenzatív jelentőségű. A másik modell Litwak „feladat-

specifikus” modellje, ahol a feladatmegosztás alapját képező gondozási tevékenység jelenti a 

különbséget a formális és informális segítők szerepe között. Ebben a modellben az informális 

segítők elsősorban a segítségnyújtás humán részét adják, érzelmi támaszt nyújtanak. A kétféle 

modell jól kiegészítheti egymást, és kellő alapot nyújthat egy hatékony feladatmegosztáshoz 
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(Szabó 2014). A formális gondozás kapacitásai korlátozottak, ezért az egészségügyi és 

szociális ellátások integrációja mellett erősíteni kell a több forrású közösségi gondozást az 

informális segítők bevonásával (Patsios - Davey 2005).  

 

4.2. A hazai „otthonközeli” idősellátás  

 

Magyarország tartós gondozási rendszere a reziduális modell körébe tartozik (Ranci – 

Pavolini 2015), mert a rendszerváltást megelőzően, a nyolcvanas évek közepén az 

otthonközeli tartós gondozás a 60 év felettiek körében kb. 2 százalékos lefedettségű volt 

(Szabó 1985) és a rendszerváltás időszakában sem érte el a 10 százalékot (Széman 1994)
15

. A 

65. évet betöltöttekre vonatkozóan erről az időszakról a KSH nem rendelkezik adatokkal. A 

tartós gondozásban részesülők aránya 2010-re megközelítette a 10 százalékot,
16

 a 2015-ös 

összesített adatok alapján viszont meghaladta a 11 százalékot,
17

 ami azt mutatja, hogy a 

nemzetközi tendenciáknak megfelelően a magyar reziduális rendszer is az univerzális 

rendszer felé mozdult el. Ennek ellenére igaz, hogy ezen gondozás jelentős százalékban hárul 

még mindig a családra, aminek következtében a rendszerváltást követően egy refamilizációs 

folyamatnak lehettünk a tanúi és az egészségügyi és szociális ellátórendszer a gerontológia 

területén jelentős reformok előtt áll. Ha nem is olyan mértékben, mint a rendszerváltáskor, 

amikor a kórházak belgyógyászati osztályán belül az ágyak 40 százalékán tartósan idős ember 

feküdt (Széman 1994), ellensúlyozván a bentlakásos tartós gondozás lefedetlenségét, mégis az 

idősellátás nagyobb része - helytelenül - az egészségügyi ellátást terheli. Magyarországon 

alap- és szakszolgáltatást különböztetünk meg, és az otthonközeli tartós gondozásra 

vonatkozó szolgáltatások hazánkban az alapellátás keretében biztosítottak.  

 

4.2.1. Az államszocializmus, mint „jóléti állam”  

 

Az időskorúak szociális gondozása alapellátásként az 1970-es évek elején merült fel először 

Magyarországon, ami már nemcsak a korszerű, hanem a differenciáltabb gondozási ellátás 

                                                 
15

 Mindösszesen 2 százaléka kapott ellátást bentlakásos intézményben, míg a házi szociális gondozásban is csak 

2-5 százalékuk részesült (Széman 1994). 
16

 A számítás alapja a KSH 2010. évből származó adatszolgáltatása, amely szerint 2010. december 31-én 

1.671.135 60 évet betöltött ember élt Magyarországon, akik közül 75.054 fő részesült házi segítségnyújtásban 

76.189 fő bentlakásos ellátásban és 12.039 fő átmeneti ellátásban. 
17

 A számítás alapja a KSH 2015. évből származó adatszolgáltatása, amely szerint 2015. december 31-én 

1.796.579 60 évet betöltött ember élt Magyarországon, akik közül 113.020 fő részesült házi segítségnyújtásban 

78.193 fő bentlakásos ellátásban és 13.005 fő átmeneti ellátásban. 
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szükségességét is előrevetítette. Ez hozta magával a házi szociális gondozás kialakítását, 

amire az első lépést az Egészségügyi Minisztérium tette 1966-ban, amikor három városban 

kísérleti jelleggel hivatásos házi szociális gondozókat alkalmazott. Jogszabályi rendelkezést 

először a házi szociális gondozószolgálatról szóló 4/1976. (IV.10.) számú EüM rendelet 

hozott, amely megállapította a gondozószolgálat feladatát és létrehozta a hivatásos és 

társadalmi (tiszteletdíjas, vagy anélküli) gondozók hálózatát, és a házi gondozás 

alapellátásának biztosítására a területi gondozási központokat.  

 

A házi segítségnyújtás elődjét a Területi szociális gondozásról szóló, 10/1986. (IX. 24.) EüM 

rendelet vezette be Magyarországon, amely a szociálpolitika akkori filozófiája alapján egy 

egészségügyi szolgáltatás volt. A jogszabály szerint a házi gondozói szolgálat szükség szerint 

nyújtott segítséget azoknak az öregségi nyugdíj korhatár feletti, fogyatékos vagy egészségi 

állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akiknek az életvitelükhöz, személyi és környezeti 

tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához volt szükségük a segítségre 

(Jeneiné 2014). Ebben az időben megdőlt az a feltételezés, hogy a házi szociális gondozás 

bevezetése háttérbe szorítaná a szociális otthoni gondozás szükségességét, inkább 

előrevetítette, hogy a magyarországi lemaradások miatt mind az alap, mind a hivatkozott 

szakellátási formát jelentősen javítani kell (Szabó 1985). A diktatórikus államszocializmus, 

hogy fenntartsa hatalmát, szociálpolitikai intézkedései során hasonló döntéseket hozott, mint a 

jóléti államok, ezek közé tartozott a házi gondozás intézményének kezdeti lépése is, amivel a 

szociális biztonság érzetét kívánta megteremteni.  

 

4.2.2. A rendszerváltástól a Magyary-programig 

 

Az országgyűlés 1992 decemberében fogadta el a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 

szóló 1993. évi III. törvényt, amely egységes szerkezetbe foglalta a szociális ellátások körét, 

benne a méltányossági ápolási díjat. Ez a pénzbeli transzfer, annak a személynek a részére 

folyósítható, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: 

Ptk.) szerinti hozzátartozójának gondozását végzi. Már a törvény hatályba lépésekor a helyi 

önkormányzatok testületi hatáskörben és méltányossági jogkörükben eljárva, rendeletalkotási 

jogot kaptak ezen szabályozás megalkotására, amely folyósításának időtartama innentől 

kezdve szolgálati időt keletkeztet. 1999. október 1-től a jogszabály módosításának 

következményeként a súlyos fogyatékos személy ápolása, gondozása okán megállapítható 

ápolási díjat – az ápolt vonatkozásában – életkortól függetlenné teszi. 2003. február 15-től a 
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méltányossági ápolási díj feltételrendszerének megállapítása is a helyi önkormányzatok 

hatásköre lett, de a jogosultság megállapításának jövedelemhatára nem lehetett alacsonyabb 

az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél, egyedülálló esetén ennek 150 százalékánál.  2007. 

január 1-től vált ketté az alanyi jogú és a méltányossági ápolási díj szabályozása, mert az 

előbbi odaítélése jegyzői hatáskörbe, míg utóbbi polgármesteri hatáskörbe került. 

 

 Az Sztv. másrészt a korábbi gondozói hálózatot házi segítségnyújtásként határozta meg, azon 

személyek csoportja részére, akik önmagukról nem képesek gondoskodni, és akikről mások 

sem gondoskodnak. A 2/1994. (I.30.) NM rendelet a házi segítségnyújtást már olyan 

gondozási formaként definiálta, ahol a jogosult önálló életvitelének fenntartását, 

szükségleteinek megfelelően a lakásán, a lakókörnyezetében biztosítja. Itt már nem szerepelt 

kiemelt feltételként, hogy a jogosult elérje az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagyis a jogosulti 

kört, sokkal inkább az egészségügyi és szociális rászorultsághoz, mint az életkorhoz kötötte. 

Ez a jogszabály már konkrétan meghatározta, hogy mely tevékenységi köröket sorolja a házi 

gondozás körébe. A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a jogszabály már az 

egyéni szükségleteknek megfelelően határozta meg, figyelemmel a jogosult egészségi 

állapotára, szociális helyzetére és a háziorvos javaslatára. Ez a jogszabály még megengedte, 

hogy kivételes esetben 4 órát meghaladó gondozási szükséglet is kielégíthető legyen. 1997. 

január 1-jén lépett hatályba a szociális törvény azon módosítása, amely lehetőséget nyújtott az 

alapellátási feladatok kielégítésére falugondnoki szolgálat keretében, az 500 lakost meg nem 

haladó településeken is (Jeneiné 2014). 

 

Az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet látszólag érdemben ugyan nem változtatott, azonban 

kihagyta a konkrét felsorolást, ehelyett témakörökben határozta meg a házi segítségnyújtás 

területeit. A szociális törvény 2003. január 1-jén életbe lépő módosítása már más kategóriákat 

határozott meg a házi segítségnyújtás tekintetében: egyrészt megjelent az idősek fogalomköre, 

másrészt a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és fogyatékos személyek, harmadrészt az 

egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek kategóriája. A 2005. évi módosítás tovább 

differenciálja ezeket, a 2007. januárban hatályba lépő módosítással a jogalkotó azonban eltörli 

az egyes kategóriákat és azoknak nyújtott lehetőséget a házi segítségnyújtás igénybevételére, 

akiknek egészségi állapota azt indokolta (Jeneiné 2014).  

 

Nagy jelentőséggel bírt az otthongondozási szolgáltatás körében a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás. 2008-tól a házi segítségnyújtás feltétele a gondozási szükséglet megállapítása 
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lett (Jelinekné 2010), amely bevezetésének elsődleges indoka az volt, hogy a szolgáltatás 

elsősorban szociális rászorultság alapján kerüljön megállapításra. Ennek ellenére, a 

nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, a megállapításánál az önellátás akadályozottsága jelent 

meg nagyobb súllyal, mint a szociális indikátorok (Patyán 2013).  

 

Látható tehát, hogy ebben az időszakban még mindig problémát okozott, hogy a jogszabály 

nem nevesítette az alapszolgáltatás körében a házi segítségnyújtás gyakorlati 

megvalósulásának elemeit, így sok esetben az önkormányzatok diszkrecionális döntése során 

dőlt el, hogy egy adott szükséglet beilleszthető-e az alapszolgáltatásba, vagy az informális 

gondozás körében oldható csak meg (Jeneiné 2014). A rendszerváltás után húsz évvel még 

mindig nem volt egyértelmű a házi segítségnyújtás jogszabályi tartalma, jelentős területi 

egyenlőtlenséget mutatva gyakorlati alkalmazása során. 

 

4.2.3. A szociális közigazgatás „labirintusa” 

 

Magyarországon 2010-ben kezdődött el a területi államigazgatás szervezeti struktúrájának, 

működésének és feladatrendszerének újragondolása a Magyary-program keretében. Az 

alapvető irányítási modell továbbra is az úgynevezett kettős irányítás maradt. A szervezeti 

integrációt az úgynevezett funkcionális integráció jellemezte, amely két meghatározó 

egységre, a funkcionális feladatokat ellátó törzshivatalra, másrészt az ágazati, szakmai 

feladatokat ellátó szakigazgatási szervre osztotta fel az intézményrendszert (Csonka 2015). A 

közigazgatási reform keretében első lépésként a megyei és fővárosi közigazgatási hivatalok 

jöttek létre, majd ennek bázisán a megyei (fővárosi) kormányhivatalok, mint általános 

hatáskörrel rendelkező területi államigazgatási szervek. Mellettük létrehozásra kerültek a 

járási hivatalok, amelyek a megyei (fővárosi) kormányhivatalok szervezeti egységeként 

működnek, és elsősorban az adott járásban működő szakigazgatási szervekből és az 

okmányirodából jöttek létre. Ez a Magyary-program valósította meg a régóta tervbe vett helyi 

közügyek és államigazgatási ügyek szétválasztását. Elindult a járási hivatalok és az 

önkormányzatok közötti jól látható hatáskörmegosztás.  

 



35 
 

Az Sztv. vonatkozásában a 2015-ös esztendő számos változással járt,
18

 amely a transzfer- és a 

szolgáltatásrendszer átszervezése révén az idősekre és az őket gondozó családtagokra is 

jelentős mértékben kihat. A szabályozási rendszerből kikerült a méltányossági alapon nyújtott 

ápolási díj, amelynek ellentételezéseként került bevezetésre az úgynevezett települési 

támogatás. E támogatás részleteiről a települési önkormányzatoknak külön rendeletet kellett 

alkotniuk 2015. február 28-ig. Az új önkormányzati támogatás elsősorban a 

gyógyszerkiadásokhoz, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz, a lakhatási 

kiadással kapcsolatos hátralékok kezeléséhez, illetve a 18. életévüket betöltött tartós betegek 

gondozásához, ápolásához járulhat hozzá. Ez a változás azért is bír nagy jelentőséggel a 

gondozó családtagok tekintetében, mivel a járási hatáskörbe került normatív alapú ápolási díj 

nem vonatkozik – mint ahogy eddig sem vonatkozott – az időseket gondozók jogosultsági 

körére. Ezzel a módosítással egyidejűleg a szociális törvény 2015 márciusától csak a kötelező 

ellátásokra értendő szabályokat rögzíti, amelyek járási hatáskörbe kerültek (Jeneiné 2015). A 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet módosítása – a települési támogatás bevezetésével – az 

ápolási díj összegét minimalizálta a szolgálati időre való jogosultság szempontjából. Ennek 

értelmében az ápolás jogcímén kapható települési támogatás csak abban az esetben keletkeztet 

szolgálati jogviszonyt, ha összege havonta eléri a költségvetési törvényben meghatározott 

alapösszeg 80 százalékát, azaz a bruttó 23.600,-forintot, és ezt követően a nyugdíjjárulék 

levonásra és megfizetésre kerül. Ez azért van így, mert 2011. január 1-től az Sztv. akkori 

módosítása az ápolási díj összegét a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott 

összeghez kötötte, és innentől kezdve nem a mindenkori nyugdíjminimum legkisebb 

összegéhez, amely 2008 óta nem került emelésre.  

 

A házi segítségnyújtás rendszerében is voltak 2010-től változások, miszerint a jegyző által 

felkért szakértői/intézményvezetői hatáskörbe került a gondozási szükséglet vizsgálata, a 

korábbi Országos Rehabilitációs Szociális Szakértői Intézet által kiadott szakvélemény 

helyett. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a meghatározott értékelő adatlapon elért 6 

pont elérése volt, amely 2012. január 1-től 11, majd 2015. január 17-től 20 pontra emelkedett 

meg. 2015. december 3-tól a gondozási szükségletvizsgálat elvégzésében a háziorvos is 

közreműködik az új értékelő adatlap szerint megjelölt szakkérdésekben, emellett 2015. 

                                                 
18

  Az új előírásokat a 2014. évi CI. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 

2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló jogszabály tartalmazza. 
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december 31-ig minden megállapodással rendelkező, ellátást igénybevevő idős esetében a 

gondozási szükséglet felülvizsgálatra kellett kerüljön. 

 

2016. január 1. óta Magyarországon is differenciálásra kerültek a házi segítségnyújtás szintjei: 

a szociális segítés és a személyi gondozás, amelyeknek tartalmát a törvény pontosan 

meghatározta, így egységesítette a házi segítségnyújtás körében nyújtható szolgáltatások 

körét
19

. Azok az igénylők, akik nem érik el a 20 pontot - tehát gondozási szükségletük a napi 

egy órát nem éri el  de betöltötték a 65. életévüket és egyedül élnek, vagy 70. életévüket 

töltötték be és lakóhelyük közműves vízellátás vagy fűtés nélküli - vagy 75. életévüket 

töltötték be, szociális segítésre szereznek jogosultságot. Akik elérik a 20 pontot a 

mérőtáblán,
20

 személyi gondozás igénybevételére válnak jogosulttá, és számukra maximum 

napi 4 gondozási óra állapítható meg. A házi segítségnyújtás napi maximum 4 órában 

nyújtható azon igénybevevő részére is, aki 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel 

rendelkezik, emellett kötelező tájékoztatásban részesül az idősotthoni elhelyezés 

lehetőségéről. Az ellátott állapotváltozása esetén, a gondozási szükségletét felül kell vizsgálni. 

Ezzel a módosítással a házi segítségnyújtás jogszabályi tartalma területi megosztottságtól 

mentesen, egységesen került meghatározásra. 2017. január 1-jét követően viszont eltörlésre 

került a napi maximum 4 órás időkorlát, biztosítva ezzel a valós szükségletnek megfelelő 

ellátást. A gondozási szükséglet vizsgálattal csak a jogosultság kerül megállapításra, nem kell 

meghatározni a napi gondozási szükséglet mértékét, ezzel rugalmasan biztosítható az ellátott 

mindenkori, és olykor jelentősen változó (pl. kórházi kezelés után) igényeinek kielégítése.    

 

4.2.4. Valós problémákra tényleges válaszok?  

 

Annak ellenére, hogy a tartós gondozás szükségessége a demográfiai folyamatok tükrében 

egyre inkább előtérbe kerül, a szakmában csak egyetlen érdemi vita zajlott a témában, amelyet 

Krémer Balázs: „Idős? Gondozás? Miről beszélünk?” című kritikai tanulmánya indított el.  A 

legfőbb állításai az idősügyi ellátórendszerről azok voltak, hogy azt érdekcsoportok 

duzzasztják fel, pazarló módon. Nem azokat gondozzák, akiket kéne, magának az 

idősellátásnak a tartalma sem az, amiről beszélnek. Az írás több neves szakembert is válaszra 

indított. Elsőként Szabó Lajos professzor reagált, és a két szakember között éles 

véleményütközés alakult ki. A vita rövid ismertetését disszertációmban különösen azért 
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 Lásd.:II. fejezet 4.1.3. A gondozási tevékenység 
20

 A 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete alapján számított pontok 
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tartom megkerülhetetlennek, mert egyetlen kérdésben értettek egyet: hogy a gondozó 

családtagok nem kapnak közösségi támogatást, sőt még azt sem tudjuk, hogy mire lenne 

szükségük a gondozási tevékenységük megkönnyítéséhez. 

 

A két szakember véleménykülönbségeit röviden abban lehetne összefoglalni, hogy míg 

Krémer Balázs szakmai lobbiérdekről, addig Szabó Lajos valóságos problémáról beszél. 

Krémer Balázs tanulmányában indokolatlan medikalizációról, Szabó Lajos nem elégséges 

egészségügyi háttérről szól. Krémer Balázs a „gondozástalanításra” irányítaná a figyelmet, de 

Szabó Lajos a gondozási kultúra hiányában látja az alapellátás és a szakellátás viszonyainak 

problémáit. Megoldásként az intézménytelenítés helyett egy lépcsőről lépcsőre megvalósuló 

ellátás keretén belül történő modellváltást javasol, az alapellátás differenciált fejlesztésével 

(Szabó 2013).  

 

A köztük lévő vitához csatlakozott Patyán László is, aki a “Gondozáspolitika alulnézetből” 

című írásában egyik legfontosabb problémaként az idősellátás ellentmondásos finanszírozását 

hozta fel (Patyán 2013). A vitában megszólalt Egervári Ágnes is, “Idősgondozás kérdőjelekkel 

és felkiáltójelekkel” című cikkében. Az általa felügyelt gerontológiai intézményen keresztül 

cáfolta meg Krémer Balázs állítását a tartós gondozás szükségességének megkérdőjelezésével 

kapcsolatban. Indokoltságát az agyi érbetegségek körében bekövetkező stroke 

megbetegedésekkel és következményeivel, illetve a demencia egyre nagyobb arányban 

terjedő kórképével indokolta (Egervári 2013).  

 

Krémer Balázs válaszában három fontos kérdésre hívta fel a figyelmet: noha nem szeretne 

érzéketlen lenni a geriátria körébe tartozó időskori betegségekkel kapcsolatban, de szerinte 

ennek magas száma összefügg a kiemelt finanszírozással. Másrészt nem talált bizonyító erejű 

szakirodalmat arra, hogy miért is indokolt a demens betegek gondozási többletköltsége, 

harmadrészt úgy ítéli meg, azt a nagy kérdést kell eldönteni, hogy ez az időskor nem egy 

sajátos állapot-e, ahogy Parsons mondja klasszikusan: az embernek el kell fogadnia a beteg 

szerepet, hisz van egy életkor, amely mindenképpen valamilyen funkcióvesztéssel jár 

(Krémer 2013b). 
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5. Körkép a gondozó családtag helyzetéről  

 

Csekély számú nemzetközi és csak egy részleges magyarországi kutatás áll rendelkezésre a 

gondozó családtagra vonatkozóan, amelyek eltérő fogalomhasználata megnehezíti a 

komparatív elemzés elvégzését. 

 

5.1. A fogalomhasználati különbségek 

 

A társadalom elöregedésével, a várható élettartam növekedésével, valamint ezzel 

párhuzamosan a családszerkezet megváltozásával egyre nagyobb szakpolitikai figyelem hárul 

a tartós gondozási szükségletekre, illetve az informális gondozók potenciális szerepére 

(OECD 2011). A demográfiai nyomáson túl a 2008-as válság következtében komoly 

költségvetési nyomás nehezedik a jóléti államok ellátórendszerére. Az OECD
21

 adatai szerint 

2008 és 2011 között a vizsgált országokban 32 százalékban csökkent az egészségügyi 

kiadások növekedési üteme (OECD 2013). Ennél az adatnál is elgondolkodtatóbb az AWG
22

 

számításai szerint, - amely feltételezi, hogy az élettartam jövőbeni növekedésének fele jó 

egészségben fog eltelni, fele pedig fogyatékosságban vagy rokkantságban - hogy a tartós 

gondozásra fordított közkiadások, az Európai Unióban várhatóan növekedni fognak. A 2013-

as évhez képest, amikor a GDP 1,6 százalékát tette ki, 2060-ra előreláthatóan a GDP 2,7 

százalékát fogják erre fordítani, amely 67 százalékos növekedést fog jelenteni (The Ageing 

Report 2015). 

 

Az informális gondozó szerepének fokozódó felismerése ellenére kevés nemzetközi 

összehasonlító kutatás született, Magyarországon pedig átfogó kutatás a témában egyáltalán 

nem volt. A törvényi szigorítások következtében a házi segítségnyújtásban 1995 és 2012 

között megduplázódott az egy formális gondozóra jutó gondozottak száma, az otthonközeli 

alapellátás túlterheltsége miatt a napi négy órában megállapított gondozási idő a formális 

gondozás keretében már nem vált biztosíthatóvá (Tróbert 2015).  

 

A következőkben a legfontosabb nemzetközi kutatásokon keresztül kívánom bemutatni az 

informális gondozó, a gondozott, valamint a gondozási tevékenység területén megjelenő 

konceptuális különbségeket, valamint ezek magyarországi jogalkotására gyakorolt hatását. A 
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 Economic Policy Committee’s Working Group on Ageing Populations and Sustainability (AWG) 
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fogalomhasználatban megnyilvánuló különbségeket nemzetközi szinten a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (továbbiakban: OECD) legfontosabb tartós 

gondozásra vonatkozó jelentéseinek, míg európai szinten az EUROFOUND
23

 1995-ös 

beszámolójának, valamint az EUROFAMCARE-, INTERLINKS- és a SHARE
24

-projekt 

tematikus vizsgálatának elemzésén keresztül fogom bemutatni. Kiegészítésképpen a National 

Alliance for Caregiving (továbbiakban: NAC) amerikai székhelyű, a Nemzetközi Munkaügyi 

Hivatal 2009-es jelentésében hivatkozott szervezetének módszertanát vizsgálom, mint 

Európán kívüli példát. 

 

5.1.1 A gondozó fogalma 

 

A nemzetközi kutatások jellemzően három elkülöníthető fogalmi keretet használnak a 

gondozó megjelölésére. Az informális gondozó fogalma a családtagokon túl magában 

foglalja a barátokat, szomszédokat és az ismerősöket. A gondozó családtag a vérségi vagy 

jogi értelemben vett rokonságra korlátozza a gondozott és gondozó közötti kapcsolatot, 

feltételezve a rokonságból eredő normatív elvárást a gondozott ellátására. Végül a kutatások 

utolsó típusa a felnőtt gyermek és az idős szülő közötti szolidaritást vizsgálja, mint a 

családon belüli kapcsolatok egyik sajátos és egyben legerősebb típusát.  

 

Az OECD az informális gondozó kifejezést használja a családtagok és barátok által végzett 

gondozó tevékenységre. Az Idős Emberek Európai Platformja informális gondozóra 

vonatkozó definíciója még tágabb kategóriát fed le. E szerint a családtagon és a barátokon túl 

a szomszédok és a gondozást fizetés nélkül ellátó egyéb személyek is informális gondozóknak 

minősülnek. Az INTERLINKS-projekt (Triantafillou et al. 2010) a gondozó informalitásának 

meghatározása mellett a fizetés hiányán túl további kitételeket rögzít: így a szerződéses 

jogviszony hiányát, a gondozási feladatok meghatározatlanságát, komplexitását, valamint a 

gondozási idő képlékenységét. A projekt szerint az informális gondozói tevékenység nem 

keletkeztet szociális jogokat, illetve jellemzően nem professzionális alapokon nyugszik, a 

gondozó tevékenységét nem szakszerű ápolóként teljesíti, még akkor sem, ha előfordulhat, 

hogy a gondozó speciális képzésben részesült. Eltérő megközelítést alkalmaz a NAC 

(National Alliance for Caregiving 2015), valamint az EUROFAMCARE, amely a gondozó 

fogalmát a megkérdezett szubjektív értékítéletéhez köti. Az amerikai szervezet azt mérte fel, 
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hogy a megkérdezettek háztartásában van-e olyan, aki fizetetlen gondozást nyújt 18 év feletti 

rokonának vagy barátjának. Az EUROFAMCARE-projekt célcsoportja pedig azon 

személyek, akik gondozónak minősítik magukat (akár rokon, szomszéd vagy barát 

minőségben) és fizetetlen segítséget nyújtanak 65 év feletti idősnek saját otthonában vagy 

bentlakásos intézményben (Lamura et al. 2008). 

 

A vizsgált kutatások közül a EUROFOUND 1995-ös jelentése az, amely tudatosan használja a 

gondozó családtag
25

 fogalmát. Jani-Le Bris (Salvage 1995.) művén alapulva gondozó 

családtagnak tekinthető az a személy, aki rokonságban áll (akár vérszerinti, akár házastársi) a 

gondozottal. Tehát a szervezet által használt fogalom megkülönböztetendő a nukleáris család 

szűkebb fogalmától, amely a házassági és szülőségi kapcsolatokra fókuszálja a család 

jelentését.  

 

Végül a kutatás legszűkebb keresztmetszetét a SHARE-projekt (Fokkema et al. 2008) 

alkalmazta, amely 27 500 fő, 50 év feletti személy esetében vizsgálta a kérdezett és felnőtt 

gyermeke közötti kapcsolatot. A projekt nem kizárólag a gondozási tevékenységre fókuszál, 

hanem vizsgálja a kapcsolattartás során megtett földrajzi távolságot, a személyes érintkezés 

gyakoriságát, a családi kötelezettségek ellátására vonatkozó attitűdöket, valamint a pénzben 

vagy természetben nyújtott segítséget. A kutatás mindazonáltal érdekes adalékul szolgál a 

felnőtt gyermek és az idős szülő közötti gondozási tevékenység feltárásához. 

 

A magyar szakirodalomban még nem született egységes fogalom-meghatározás a gondozó 

családtag definiálására (Tróbert 2015), mert Magyarországon ebben a témakörben még nem 

készült önálló kutatás. A konceptualizáláshoz ezért a hatályos jogszabályokban található 

meghatározást tudom figyelembe venni. 2015. március 1-éig a szociális törvény a 40-41. §-ok 

alapján a méltányossági ápolási díjra való jogosultságot azon személy részére ítélte meg, aki 

gondozásra szoruló nagykorú hozzátartozója otthoni ápolását látta el. A hozzátartozó fogalmát 

a Ptk. 8:1 §. (1) bekezdésének 2. pontja határozza meg: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az 

egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér 

házastársa. A közeli hozzátartozó alatt a Ptk. a következőket érti: a házastárs, az 

egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a 

mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Ezt a fogalmat használja a Munka Törvénykönyve 
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(továbbiakban: Mt.) 131. § (1) bekezdése is azon személyek részére, akik hozzátartozójuk 

tartós, előreláthatólag 30 napot meghaladó személyes ápolását, gondozását végzik, és 

legfeljebb két éves időtartamra fizetés nélküli szabadságot kaphatnak az ápolás időtartamára. 

Őket tekinthetjük Magyarországon a jogszabály-értelmezés figyelembevételével gondozó 

családtagnak. Az új Ptk. elfogadásakor a miniszteri indokolás szerint a hozzátartozó fogalma 

csak minimálisan változott, alkalmazkodott a „társadalmi szokások” átalakulásához, ezért 

kimaradt belőle a jegyes megnevezése (Anka et al. 2014). Az Mt. a Ptk. hozzátartozó 

fogalmát hatályba lépésével vette át, addig taxatíve felsorolást tartalmazott, amely szűkebb 

kört érintett, mint a jelenlegi meghatározás. 

 

5.1.2. A gondozott fogalma 

 

Bár a gondozott fogalmát könnyebb körülhatárolni, mint az informális gondozóét, a 

kutatásokban jelentős eltérések vannak az életkori határ meghatározásában, ami összefügg a 

kutatás céljaival, a tartós gondozási szükséglet eltérő meghatározásaival, valamint az idős 

fogalma körül kialakult szakmai vitákkal.  

 

Az OECD és a SHARE-projekt 50 évben határozta meg a mintában szereplők korhatárát. 

Előbbi esetében a korábbi egészségi adatokat vizsgáló kérdőívek alapján került az életkori 

küszöb meghatározásra, míg utóbbi kutatásnál a felnőtt gyermek megléte jelölte ki az 50. 

életévet. Az EUROFAMCARE vizsgálatában 65 év feletti gondozottakra vonatkozott a 

felmérés, míg az EUROFOUND 60 éves vagy annál idősebb személyek gondozását 

vizsgálja, külön hangsúllyal a 74 éven felüli populációra. Utóbbi indokoltságát a várható 

élettartam növekedése, valamint a kor előrehaladtával megjelenő veszélyeztetettségek 

halmozódása adja. Az INTERLINKS nem használ kutatásában életkori határt, míg a NAC 

a 18 éven felüli gondozottakat vizsgálja, elkülönítve a 18-49, 50-74 és 75 év feletti 

korcsoportot. 

 

Magyarországon, mivel még nem volt átfogó kutatás a témában, így a konceptualizációhoz itt 

is csak a jogszabályban használt fogalom-meghatározásokat tudom alapul venni, annak 

ellenére, hogy ebben a kérdésben már nincs egységes jogszabályi meghatározás és még a 

szociális törvényben sem található meg az idős fogalmának egyértelmű meghatározása. Csak 

az egyes ellátásoknál, szolgáltatásoknál van korhatár megállapítva, például a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás esetében, ahol a törvény e szolgáltatás igénybevételének alsó, alanyi jogú 
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életkori határát 65 évben határozza meg. Ettől eltérően rendelkezik az időskorúak járadékára 

vonatkozó szabályozás, ahol az életkori határ a jogosultra irányuló nyugdíjkorhatárban van 

meghatározva. Az Sztv. 2006. december 18-án vezette be a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás életkori határát a szolgáltatás igénybevételének jogosultságára, ám az akkori 

miniszteri indokolás – bár foglalkozott ezen paragrafus értelmezésével – nem tért ki arra, 

hogy mi volt konkrétan ennek a szakmai indokoltsága
26

.  

 

5.1.3. A gondozási tevékenység  

 

A gondozási tevékenység definiálása a szubjektív értékítélet alapján fizetetlen gondozásnak 

ítélt tevékenységtől a gondozás alcsoportjainak meghatározásáig terjed.  A SHARE-projekt 5. 

hulláma retrospektíven vizsgálja, hogy a gondozott kapott-e személyes gondozást vagy 

háztartási segítséget (Bonsang – Schoenmaeckers 2015). Az OECD „Activities of daily 

living” (ADL) – „Instrumental activities of daily living” (IADL) fogalompár 

használatával kategorizálja a potenciális gondozást igénylő tevékenységeket. Az OECD 

jelentésekben nem felfedezhető a különböző tevékenységek kimerítő jellegű kategorizálása, a 

szervezet csupán példákkal illusztrálja a gondozási tevékenységek típusai közötti különbséget. 

McHugh és szerzőtársa a következőképpen definiálják a gondozás két fő típusát: 

 

Activities of daily living: azon tevékenységeket jelenti, amelyek elvégzése alapvető 

készségeket igényel a gondozottól (funkcionális mobilitás; önálló étkezés; evés, rágás; 

öltözködés; személyes higiénia rendben tartása, tisztálkodás; fürdés, zuhanyzás; wc 

használata; szexuális aktivitás; alvás, pihenés; személyes gondoskodás eszközeinek 

használata); 

 

az Instrumental activities of daily living: a magasabb készségeket igénylő tevékenységeket 

foglalja magában. Beletartozik mások gondozása, állatok körüli tevékenységek ellátása, a 

kommunikációs tevékenységek, a mobilitást igénylő feladatok ellátása, valamint a pénz- és 

hivatalos ügyeknek az intézése. A kategória részét képezik továbbá az egészségügyi ellátást 

igénylő tevékenységek, valamint az otthon rendben tartásával kapcsolatos feladatok (másik 

személy gondozása, állattartás feladatainak ellátása, gyermeknevelés; kommunikáció; 

közösségi közlekedés; pénzügyek intézése; egészségügyi feladatok ellátása; vallásgyakorlás; 
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biztonság fenntartása, vészhelyzetek kezelése; vásárlás; otthon rendben tartása; ételkészítés és 

felmosás) (McHugh – Schultz-Krohn 2013). 

 

A többi nemzetközi kutatás leggyakoribb tevékenységi típusai között szerepel a személyes 

szükségletek kielégítésben, a házimunkában, valamint a pénzügyekben és hivatalos 

ügyekben való segítség. Az érzelmi és pszichológiai segítségnyújtást mindössze az 

INTERLINKS-, az az alapján jelentő EUROFAMCARE-projekt és az EUROFOUND 1995-

ös kutatása emelte ki külön, mint a gondozási tevékenység szerves részét. 

 

Magyarországon a 2016. január 1-én életbe lépett 1/2000. (01.7.) SzCsM rendelet először tesz 

különbséget a szociális segítés és a személyes gondozás keretében végzett tevékenységek 

között. A szociális segítés keretében végzett tevékenységek közé sorolja: a lakókörnyezet 

higiéniájának megtartásában való (például takarítás, mosás, vasalás) segítségnyújtást, a 

háztartási tevékenységben való közreműködést (például bevásárlás, mosogatás, stb.), a 

segítségnyújtást vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és kialakult vészhelyzet 

elhárításában, valamint szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés 

segítését. A személyes gondozás keretébe egyrészt az ellátást igénybevevő és segítője 

kapcsolatának (például: a családokkal, barátokkal) kialakítása és fenntartása, másrészt a 

gondozási-ápolási feladatok (például: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, stb.) ellátása tartozik. 

Ennek a felosztásnak az indokoltságát az OECD ADL illetve IADL kettős fogalomhasználata 

adja.  

 

5.2.  Nemzetközi kutatási eredmények  

 

A következőkben a fellelhető nemzetközi kutatásokat, illetve az azokról készült jelentések 

lényeges megállapításait összegzem.  

 

A EUROFOUND (Salvage 1995) jelentése 11 európai (belga, brit, dán, francia, görög, 

holland, ír, lengyel, olasz, német, spanyol) kutató közreműködésével készült, 1989 és 1992 

között végzett vizsgálaton, valamint az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti 

jelentésekben fellelhető információkon, azok elemzésén alapul. A korábbi EUROFOUND 

jelentések általában a fizikai értelemben elesettnek minősíthető időseknek nyújtott segítséget 

vizsgálták, ám az általam ismertetett jelentés azon a felismerésen alapszik, hogy egyre 

nagyobb számú a mentálisan sérülékeny idős ember, ezért a gondozási tevékenységen az 
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érzelmi, pénzügyi és a fizikai támogatást is értik (Salvage 1995). A jelentés szerint gondozó 

családtag az a személy, aki a gondozottal akár vérszerinti, akár házastársi rokonságban áll 

(Jani-Le Bris 1993). Ez a fogalommeghatározás megkülönböztetendő a nukleáris család 

szűkebb fogalmától, amely a házasságon és a szülőségen alapul (Finch 1989). Annak ellenére, 

hogy nem minden ország biztosít információt az itt számba vett korcsoportról, az 

EUROFOUND által hagyományosan alkalmazott idős definíció a 74 éven felüliekre 

vonatkozik, de a jelenlegi kutatás ettől eltérően, a gerontológiai kutatások eredményein 

alapulva, azon 60 év feletti eltartottakra vonatkozik, akiknek gondozási szükségleteik vannak. 

A kutatás kiemelt kockázatként nevesíti az Európában megjelenő jelentős diverzitást a létező 

szolgáltatások és a családdal szemben jelentkező elvárások között, másrészt a demográfiai 

kihívás, a tartós gondozási szükséglet megjelenése és az instabil családszerkezet 

eredményeképpen bekövetkező gondozókapacitás csökkenését. A jövőre nézve azt 

valószínűsíti, hogy a fiatalok kevésbé fogják a gondozást magukra vállalni, amely a gondozási 

tevékenység válságát eredményezheti. 

 

Az EUROFAMCARE-projekt 2006-os adatai alapján a családon belüli gondozók 76 

százalékban nők, átlagéletkoruk 55 év, 22 százalékban családon belül a házastárs, míg 60 

százalékban a gyermek a gondozó. A családon belüli gondozók 41 százaléka foglalkoztatott, 

56 százalékuk a gondozottal egy háztartásban él, emellett a gondozás átlagos időtartama 46 

óra/hét, hossza pedig átlagosan 60 hónap. 

 

A családi gondozók által nyújtott tevékenységek három fő típusa (Triantafillou et al. 2010): 

 

1. személyes gondozás vagy a napi életvitelben való segítés (pl. fürdetés, wc-használat, 

étkeztetés, öltöztetés) 

2. háztartási munka elvégzése (pl. tisztítás, főzés, sütés, mosogatás, vásárlás) 

3. az érzelmi támogatások (pl. figyelni vagy csak ott lenni) és a társadalmi befogadás 

segítése, illetve adminisztratív segítség nyújtása (számlákat fizetni, hatósági ügyeket 

intézni). 

  

A EUROFAMCARE projekt keretein belül összegyűjtött adatokból, (Lamura et al. 2008) 

2008-ban hat országban (Németország, Görögország, Olaszország, Lengyelország, 

Svédország, Nagy-Britannia) vizsgálták az európai uniós finanszírozású kutatás eredményeit. 

Az eredeti minta szerint gondozó lehet bármilyen személy, aki saját magát gondozóként 



45 
 

definiálja, a felmérést megelőző héten legalább négy órában nyújtott fizetetlen segítséget 65 

év feletti idősnek, akár az idős otthonában, akár bentlakásos intézményben. A projekt nem 

gondozó családtagról, hanem informális gondozóról beszél, mert beleérti a barátot és a 

szomszédot is, bárkit, aki fizetetlen segítséget nyújt egészségügyi és személyes gondozás 

tekintetében, közlekedésben, érzelmi és pszichológiai támogatásban, házi gondozásban vagy 

pénzügyekben. Azokban az esetekben, ahol a gondozó egynél több személyt segít, a kutatás a 

leginkább megterhelő kapcsolatra fókuszált, azonban, ha több személy segít egyet, akkor az a 

gondozó személy van a középpontban, aki a legtöbb időt fordítja a gondozásra. 

 

A tartós gondozást segítő állami megoldások hatásai és kiterjedtsége országonként eltérő 

képet mutatott, ezért a harmonizáció érdekében európai uniós szintű politika kialakítására 

lenne szükség. A kutatás során jövőbeni szolgáltatások kialakítását Németországban, Nagy-

Britanniában és Svédországban tervezték. Lengyelországban, Olaszországban és 

Görögországban támogatottság hiányában csekély az ilyen típusú szolgáltatáshoz való 

hozzáférhetőség. Az államilag biztosított szolgáltatások közül kiemelkedő Svédország, ahol 

olyan kiépített és magas színvonalú bentlakásos ellátórendszert alakítottak ki, hogy ott a 

felmerülő gondozási szükségletet elsősorban ezen intézmények keretei között elégítik ki 

(EUROFAMCARE 2006). 

 

Az Európai Bizottság által támogatott INTERLINKS 2010-es programjának
27

 célja 

áttekintést nyújtani az informális gondozókra vonatkozó szakpolitikák fejlődéséről. A 

program a helyi jó gyakorlatok tapasztalataira, nemzeti jelentésekre, valamint szakmai alapon 

kiválogatott európai tanulmányok feldolgozására alapulva vizsgálja a tartós gondozás 

állapotát hét országban (Franciaország, Görögország, Olaszország, Németország, 

Spanyolország, Svédország és Szlovákia). Kiemelten a formális és informális gondozás 

közötti egyensúlyra helyezik a hangsúlyt, valamint a munka és a gondozás 

összeegyeztetésére. A program keretében informális gondozásnak minősül elsősorban a 

családtag, közeli hozzátartozó, barát vagy szomszéd által nyújtott, nem professzionális alapú 

(csak bizonyos speciális képzésben részesülő), ingyenes szolgáltatás, amely keretében a 

gondozók egyre gyakrabban jutnak hozzá állami pénzügyi támogatáshoz. A gondozási 

tevékenység kiterjed az érzelmi támogatásra is. A felmérés során a gondozási idő 

meghatározásában korlátozást nem alkalmaztak. Az otthoni gondozás jelentős részét az 
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informális gondozó biztosítja a gondozott részére. Németországban 4,2 millió informális 

gondozó végez gondozási tevékenységet, a 214 ezer formális gondozóval szemben. 

Görögországban a teljes gondozás maximum 14 százalékát látják el a formális gondozás 

keretében, a fennmaradó szükségleteket az informális gondozók elégítik ki. Spanyolországban 

a gondozásra szorulók 70 százaléka kap informális gondozást, 80,9 százalékuk a gondozási 

tevékenység megkönnyítésére formális segítséget, de ez elégtelennek bizonyul. 

Franciaországban, míg az informális gondozók becsült száma 4 millió, addig a formális 

gondozóké 650 ezer. Olaszországban az idős emberek szükségleteinek kétharmadát családon 

belüli gondozók elégítik ki, csupán 3 százalékuk bentlakásos intézményben, 4,9 százalékuk 

saját otthonában kap segítséget, míg 9,5 százalékuk részesül ápolás jogcímén segélyben. 

Svédországban a gondozást igénybe vevő 75 év feletti idősek 70 százalékát gondozó 

családtag támogatja saját otthonában a formális gondozási szolgáltatások ellenére. 

Szlovákiából nincs adat az informális gondozók számáról, formális gondozás viszont csak 

azok számára biztosított, akiknek minimum napi 8 órás személyes gondozási szükségletük 

van (52 000 idős ember). 

 

Az OECD 2013-ban készült Health at Glance című jelentése, Ausztrália vonatkozásában a 

HILDA
28

 kutatás, az Egyesült Királyság tekintetében a BHPS
29

 felmérés, míg több európai 

országra vonatkozóan a SHARE-projekt eredményeire épül. Az itt szereplő adat az 50 év 

vagy annál idősebb populációra vonatkozik, és a nemzeti vagy nemzetközi egészségi adatokat 

vizsgáló kérdőíveken alapul. A jelentés gondozó családtagnak azt tekinti, aki napi vagy heti 

szinten segíti családtagját, barátját. A gondozási tevékenység mind az ADL, mind az IADL 

keretében megfogalmazott segítségekre kiterjed. A jelentés legfontosabb megállapításai, 

miszerint a gondozó családtag fontos szereplője a tartós gondozás rendszerének. 

Országonként változó az informális és formális gondozók egymáshoz viszonyított aránya. A 

gondozó családtagról kevés összehasonlító adat áll rendelkezésünkre, és a gondozás 

gyakoriságának felmérése is nehézségekbe ütközik. Az OECD országokban 2010-ben az 50 

év vagy a fölöttiek 15 százaléka gondozta eltartott családtagját vagy barátját, akiknek 60 

százaléka nő volt. Ebben a kutatásban található Magyarországra vonatkozó adat is, amely 

szerint a gondozók 71 százaléka nő, és ez az arány a legmagasabb a vizsgált országok 

körében. A gondozók 66 százaléka napi, 34 százaléka heti szinten végzi gondozási 

tevékenységét. A gondozási tevékenység intenzitása összefügg a csökkenő munkaerő-piaci 

                                                 
28

 Household, Income and Labour Dynamics in Australia 
29

 British Household Panel Survey 



47 
 

jelenléttel, a növekvő szegénységi rátával, és a mentális betegségek előfordulási 

gyakoriságának növekedésével. A jövőben az informális gondozókapacitás csökkenése 

várható, amelynek egyik oka a csökkenő családméret, másik oka a fogyatékkal élő személyek 

lakhatási mintáinak változása, a nők növekvő munkaerő-piaci jelenléte; így a megmaradt 

gondozók a jelenleginél is nagyobb mértékben fogják a gondozási tevékenységet magukra 

vállalni, és ez még nagyobb egyenlőtlenségeket fog okozni (OECD 2013). 

 

A SHARE
30

-projekt 2004-es adatfelvétele alapján 11 ország vonatkozásában (Svédország, 

Dánia, Hollandia, Belgium, Németország, Franciaország, Ausztria, Svájc, Olaszország, 

Spanyolország, Görögország) vizsgálta a generációk közötti szolidaritás jellemzőit, az 50 éves 

illetve annál idősebb megkérdezettek és a velük nem együtt élő felnőtt gyermekeik 

viszonylatában. Az adatokat 27 500 fő válaszai alapján értékelték ki (Fokkema et al. 2008). A 

SHARE legújabb, 5. hulláma 2015-ben 15 ország viszonylatában vizsgálta az informális 

gondozást az alábbi kérdés alapján: „Gondoljon vissza az elmúlt húsz hónapjára, volt-e olyan 

családtagja az otthonán kívül, vagy bármilyen barátja, szomszédja, aki nyújtott önnek vagy 

partnerének személyes gondozást vagy háztartási segítséget?” A lekérdezés eredményei 

szerint a gondozott gyermekeinek száma jelentősen növeli az informális gondozás 

valószínűségét, ezen belül, akinek lánya van, nagyobb eséllyel kap informális segítséget, mint 

akinek fia. Ha valaki házastársi vagy élettársi kapcsolatban él, kisebb eséllyel részesül 

háztartáson kívüli gondozásban, mint aki egyedül él. Az állam által nyújtott formális 

gondozás lehetőségét csökkenti, ha a gondozott egy háztartásban él gyermekével, tehát a saját 

háztartásán belül részesül segítségben. A gondozó és gondozottja közötti földrajzi távolság 

mértéke negatívan hat a gondozási tevékenységre (Bonsang - Schoenmaeckers 2015).  

 

A National Alliance for Caregiving és az American Association of Retired Persons 2009-

es jelentése alapján 43,5 millió amerikai gondoskodik valakiről, aki legalább 50 éves, vagy 

annál idősebb. Az amerikai családi gondozók 66 százaléka nő, hetente átlagosan 20,4 órában 

gondoznak családtagot, széleskörű segítséget nyújtanak, (43 százaléka segít a gondozottnak a 

lefekvésnél és felkelésnél, a székre való leülésnél és felállásnál; 32 százalék öltözni; 26 

százalék fürdeni, vagy zuhanyozni; 25 százaléka a mosdó használatban; 19 százalék az 

étkezésnél vagy az inkontinenciazavarban). A gondozók kétharmada családtagját gondozza, 

valamivel több, mint 20 százalékuk több családtagját, 10 százalék gondoz három vagy több 
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családtagot, átlagosan 4,6 évig. A családi gondozók 69 százalékának korábbi munkaidejét 

csökkentenie kellett, vagy fizetetlen szabadságot kellett kivennie a gondozási tevékenység 

ellátása érdekében. Egy átlagos családi gondozó naponta 109 dollárt veszített a fizetéséből a 

családi gondozási tevékenysége miatt (Gaugler – Kane 2015). 

 

A National Alliance for Caregiving 2014-ben önálló kutatást végzett, amelyről 2015-ben 

jelentést készített. A kutatás során 1248 főt kérdezett meg, ahol informális gondozónak 

tekintette a 18 év feletti fizetetlen gondozást végző személyt, akinek az elmúlt 12 hónapban 

volt a háztartásában olyan 18. életévét betöltött rokona vagy barátja, akit díjazás nélkül 

gondozott. A gondozói tevékenységnek nem volt feltétele, hogy a gondozó a gondozottal 

közös háztartásban éljen. A gondozási tevékenység kiterjedhetett akár személyes szükséglet 

kielégítésére vagy házimunka végzésére, de jelenthette pénzügyek intézését, külső 

szolgáltatások elintézését, vagy hogylétének rendszeres jellegű ellenőrzését. A 

megkérdezettek 40 százaléka volt férfi, átlagéletkoruk 49 év, 85 százalékuk rokonát, azon 

belül 49 százalék saját szüleit gondozta. 

 

A nemzetközi kutatások eredményei az eltérő fogalomhasználat ellenére számos ponton 

hasonlóságot mutatnak. A gondozási tevékenység minden esetben jelentős korlátokat 

jelentett a munkaerő-piaci jelenlétet tekintve. A gondozási feladatok ellátása nemi 

egyenlőtlenségeket mutat. Az OECD 2013-as jelentése alapján a gondozók 60 százaléka nő 

(Magyarországon 71 százaléka)
31

. A EUROFAMCARE eredményei 76 százalékra teszi a nők 

arányát a gondozók között, míg az Amerikai Egyesült Államokra vonatkoztatva a NAC 60 

százalékos női arányt mutat. A nők tehát különösen veszélyeztetettek a munkaerő-piaci 

szegregációt, az alacsony nyugdíjat tekintve (Salvage 1995), valamint az informális gondozás 

növeli körükben a mentális megbetegedések valószínűségét (OECD 2013). 

 

A gondozó életkorát tekintve mind a NAC, mind az INTERLINKS-projekt kutatása arra 

mutatott rá, hogy a gondozó szerep az 50 év felettiek körében a legjellemzőbb. Az 
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vonatkozó adat a SHARE-projekt 2010-es adatai alapján áll rendelkezésre. A kutatás informális gondozóként 

hivatkozik a vizsgált populációra (érdekes módon a definíciónál már a gondozó családtag fogalmát használja). 

Az OECD-nél használt definíció szerint: informális gondozó (gondozó családtag): olyan személy, aki napi 

vagy heti segítséget nyújt közös háztartásban vagy azon kívül élő családtagjának, barátjainak vagy 

szociális/közösségi hálójába tartozó embernek ADL vagy IADL-típusú tevékenységekben. A rendelkezésre álló 

adatok csak az 50 éves vagy annál idősebb populációra vonatkoznak. 
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EUROFAMCARE adatai alapján a gondozók mindössze 41 százaléka foglalkoztatott, a 

gondozó jellemzően családtag, többségében gyermek vagy házastárs. 

 

A gondozási tevékenység módját tekintve az EUROFAMCARE kutatása alapján a 

leggyakoribb támogatási forma az érzelmi/pszichológiai segítségnyújtás, valamint a 

pénzügyi támogatás. Az OECD 2013-as adatai alapján a gondozási tevékenység 66 

százaléka napi szinten zajlik. Foglalkoztatási szempontból mindez azt jelenti, hogy a 

gondozóknak az életpályájuk egy részén csökken a munkaerőpiaci kötődésük, ami egyrészt 

megtöri bérszínvonaluk fejlődését, másrészt életkorukból adódóan megnehezíti 

munkaviszonyuk visszaállítását. Az 50 év feletti nők esetén külön kihívást jelent a 

gyermeknevelés időszakát követően az aktív évek újabb megszakítása. 

 

5.3 A nemzetközi jó gyakorlatok 

 

Az OECD országok 2011-ben a tartós gondozásra - a betegségeket is beleszámítva – 

átlagosan a GDP-jük 1,6 százalékát fordították. Az akkori előrejelzések 2050-re ezen 

költségek megduplázódását prognosztizálták. Az Európai Unióban várhatóan 2007-ről 2060-

ra a 65 év feletti korcsoportban 5,5 millióról 13,9 millióra fog növekedni a formális, 

otthonközeli tartós gondozásban résztvevők száma, míg az informális gondozásban lévők, 

vagy kielégítetlen gondozási szükséglettel rendelkező idősek száma 12,2 millióról 22,3 

millióra növekszik. Az idősek vagy fogyatékosok gondozására fordított idő 80 százalékát az 

informális gondozók végzik. 2005-ben az Unióban 19 millióra becsülték azon informális 

gondozók számát, akik e gondozási tevékenységet hetente legalább 20 órában végzik (Széman 

2015). A fenti adatok elkerülhetetlenné tették, hogy az Európai Unió foglalkozzon ezzel a 

társadalmi kihívással. 

 

A Nizzai Szerződés 144. cikke hozta létre a Szociális Védelmi Bizottságot (EU Social 

Prevention Committee) azzal a céllal, hogy elősegítse az Európai Bizottság és a tagállamok 

közötti szociális védelmi politikát célzó együttműködést. Ez a cikkely adott felhatalmazást a 

szociális védelmi területet célzó nyitott koordinációs mechanizmus elindítására, amely 2005-

ben kibővült a pénzügyileg fenntartható, mindenki számára hozzáférhető, jó minőségű 

egészségügyi ellátásokkal és a tartós gondozással, messzemenőkig tiszteletben tartván a 

tagállamok nemzeti hatáskörét az ellátások területén, ezért csak a legenyhébb koordinációt 

támogatta. Az Európai Bizottság 2004-ben a tagállamoktól előzetes beszámolót kért az ezen 
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ellátórendszereik főbb kihívásairól és akkori reformjairól. A 2005. évi első Együttes Jelentés 

kiemelte, hogy a népesség jelentősen megváltozott korstruktúrája komoly kihívás elé állítja a 

szociális védelmi rendszereket, így például a 80 év felettiek létszámának drasztikus 

emelkedése progresszíven növelni fogja a korfüggő egészségügyi és tartós ápolási-gondozási 

szükségleteket. A 2007. évi Együttes Jelentés viszont már a tartós ápolási-gondozási 

rendszerek fejlesztésére, a demográfiai idősődésből eredő, növekvő szükségletekhez való 

igazítására és az ehhez szükséges finanszírozás rendelkezésre bocsátására helyezte a 

hangsúlyt. Továbbá kiemelte, az informális ápolást nyújtók támogatására és az új 

technológiák kihasználására van ahhoz szükség, hogy a polgárok minél tovább független, 

önálló életet tudjanak élni. A 2008. évi Együttes Jelentés fogalmazta meg az Európai Unió 

szintjén először a formális és informális ápolás köz-és magánfelelőssége közötti egyensúly 

megteremtésének szükségességét (Rézműves 2012). 

 

Az Európai Bizottság és a Szociális Védelmi Bizottság 2014-ben készített kizárólag a tartós 

gondozási rendszerekről szóló együttes jelentést (EU Social Protection Committee Report on 

Long-Term Care 2014), amely alapján az Európai Unió tagországainak négy alapvető 

kihívással kell szembenézniük az idősgondozás és a tartós gondozás területén: a tartós 

gondozási szükségletek iránti igény fokozott növekedésével; a tartós gondozást nyújtók 

csökkenő számával; a gondozás megfelelő minőségének biztosításával, illetve a 

finanszírozással kapcsolatos kihívásokkal. Ezekre az egyes tagállamok által adott nagyon 

különböző válaszok a következő csoportokba rendezhetők: prevenció; rehabilitáció; idősbarát 

környezet kialakítása (a városi környezet élhetővé tétele az idősek számára, a közlekedés, a 

lakhatás, a külső terek, a társasági élet, a kommunikáció, a közösségi támogatás és az 

egészségügy területén); a tartós gondozási szolgáltatások minőségének javítása; új 

technológiák alkalmazása; az informális és formális gondozók támogatása; a tartós 

gondozásban résztvevő formális és informális gondozók munkájának összehangolása, illetve 

bevándorlók alkalmazása a tartós gondozásban jelentkező munkaerőhiány csökkentésére. A 

továbbiakban a különböző tagállamokban kidolgozott programok közül ezekre a 

kulcsfontosságú területekre vonatkozó jó gyakorlatból ismertetek néhányat. 

 

Az egyes országok prevenciós programjai elsősorban azt célozzák, hogy a legnagyobb 

kockázatot jelentő csoportok és helyzetek beazonosíthatók legyenek, és készüljenek 

„személyre szabott akciótervek” arra, hogy az egyes időseknek milyen típusú és összetételű 

gondozásra van szüksége. A prevenciót szolgáló stratégiák közül említést érdemel az 
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Egyesült Királyságban megvalósuló The New Medicine Service program, melynek célja 

elsősorban a nem megfelelő gyógyszerszedés és a balesetek megelőzése. A 2011-13 között 

megvalósuló program olyan, az idős korhoz köthető betegségeket helyezett fókuszba, mint a 

magas vérnyomás vagy a cukorbetegség. A program kiindulópontját egy felmérés adta, mely 

szerint az idősek 30-50 százaléka nem szedi rendesen az ezekre a betegségekre felírt 

gyógyszereit. Azt vizsgálták, hogy az idős betegek és a gyógyszerészek közötti előre 

tervezett, gyakoribb kapcsolattartás képes-e javítani a gyógyszerszedési szokásokon. A 

program egyértelműen pozitív eredménnyel zárult, mert a személyenként 25 fontos 

költségével egyénenként 95 fontos megtakarítást tudott elérni (EU Social Protection 

Committee Report on Long-Term Care 2014). 

 

A tartós gondozásra szoruló személyek önállóságának minél további megőrzését segíti elő az 

új francia prevenciós program
32

, mely jelenleg a kidolgozás fázisában tart, de eddig a 

következő főbb elemeket tartalmazza:  

 Az életpálya-orientációs megközelítés: a nyugdíjas-, és időskorú lakosságot (60-80+) 

három csoportra osztották: „fiatal nyugdíjasok”, „középkorú nyugdíjasok” illetve 

„törékeny nyugdíjasok”. 

 Az elesettség/törékenység kritériumait és az azokból származó igényeket holisztikusan 

határozták meg, figyelembe véve a családi állapotot, és a kulturális, a szociális-

gazdasági, az adóügyi, a földrajzi indikátorokat. 

 A kollektíven tervezett gondozással párhuzamosan a klinikai-egészségügyi 

tényezőkön jóval túlmutató egyénre szabott gondozási terv készül, amelyet 

folyamatosan módosítanak a gondozott aktuális helyzetében bekövetkezett 

változásoknak megfelelően. 

 Közös adatbank, illetve az információcseréhez szükséges keretrendszer készült a 

szociális védelemben érdekelt intézmények (nyugdíjalapok, egészségbiztosítási alapok 

és más intézmények) között (EU Social Protection Committee Report on Long-Term 

Care 2014). 

 

A rehabilitáció területén a dán Fredericia-modell
33

 célja, hogy az idősek életminőségük 

javulása mellett minél tovább legyenek képesek önmaguk ellátására. A legtöbb dán 

                                                 
32

 French prevention policies / Pension branch  

https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/Retraites/Action-Sociale?packedargs=null   
33

 Fredericia Model 
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önkormányzathoz hasonlóan a Fredericia is bevezette a 2008 óta működő otthongondozási 

rehabilitációs szolgáltatást „Saját életünkben maradni, amíg lehet” címmel. A program 

lényege, hogy az idős gondozottat kórházi elbocsájtását követő két napon belül regisztrálják, 

és felkeresse őt egy foglalkozásterapeuta vagy gyógytornász, hogy felmérje szükségleteit és 

elkészítse a rehabilitációs tervét, amely azt teszi lehetővé, hogy minél hamarabb ismét el tudja 

látni napi teendőit. A program kiértékelése azt mutatta, hogy a képzéssel és rehabilitációval 

eltöltött 4.450 óra 26.828 órával csökkentette a házi segítségnyújtás illetve otthonápolás idejét 

(EU Social Protection Committee Report on Long-Term Care 2014).  

 

Az európai koordináció keretében az Európai Innovációs Partnerség az Aktív és Egészséges 

Időskorért (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) elnevezésű 

szervezet egyik fő tevékenysége, hogy összegyűjtse a tagállamok legjobb prevenciós 

stratégiáit. A Stratégiai Implementációs Tervben
34

 a prevenció, a szűrés és a korai diagnózis, 

a gondozás és gyógyítás, valamint az aktív öregkor és önálló életvitel területén nyújt 

javaslatokat. Az időskori elesettség megelőzését célzó akciócsoport 2012-ben jött létre, annak 

érdekében, hogy összegyűjtse az innovatív gyakorlatok legjobb példáit az elesett időskorúak 

életminőségének javítása és a gondozási szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében 

(EU Social Protection Committee Report on Long-Term Care 2014).  

 

Svédország a gondozási szolgáltatások minőségének javítása és az új technológiák 

alkalmazása területén a legkiemelkedőbb, mert 400 millió euró költségvetésű négy éves 

programot alkotott az idősek egészségügyi és szociális gondozásának fejlesztésére, valamint 

az idősekre vonatkozó szociálpolitika támogatására. E program részét képezi például a 

különböző szolgáltatást végzők koordinációjának fejlesztése, az idősgondozással kapcsolatos 

betegjogi kérdések kidolgozása, a klinikai integráció, melynek irányelvei a gondozási lánc 

egészét lefedik. A program fiskális szempontból lehetővé teszi a pénzügyi források 

átcsoportosítását a tartós gondozást nyújtó ellátási formák egészségügyi és szociális 

ellátórendszerei között. A program egyik kulcseleme, a Személyi Egészségügyi 

Kartonrendszer (Personal Health Record Ecosystem) az adatbázisok összehangolásával 

elősegíti a szolgáltatások tervezési és szervezési folyamatának javíthatóságát. Ugyancsak 

                                                                                                                                                         
URL: http://www.fredericia.dk/Sider/Default.aspx  

http://international.ucl.dk/files/2012/08/information-regarding-license-fee.pdf 

[Utolsó letöltés dátuma: 2017. 01.05.] 
34

 Strategic Implementation Plan – Strategic Part 

URL: http://ec.europa.eu/research/innovationunion/pdf/active-healthy-ageing/steering-

group/implementation_plan.pdf#view=fit&pagemode=none [Utolsó letöltés dátuma: 2017.01.05.] 

http://international.ucl.dk/files/2012/08/information-regarding-license-fee.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovationunion/pdf/active-healthy-ageing/steering-group/implementation_plan.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/innovationunion/pdf/active-healthy-ageing/steering-group/implementation_plan.pdf#view=fit&pagemode=none
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svéd kezdeményezés az Akció (ACTION) program, amely az időseknek saját otthonukban 

biztosít új infokommunikációs eszközöket önellátásuk és a gondozókkal való 

kapcsolattartásuk javítása érdekében. Az információs adatbázis nemcsak a mindennapi 

gondozási feladatokhoz és az elérhető szolgáltatásokhoz nyújt segítséget, hanem fizikai és 

kognitív oktató- és relaxációs programokat is biztosít; az integrált videotelefonos rendszeren 

keresztül technikai támogatás, illetve más felhasználók köre is elérhető, vagy szükség esetén 

szakképzett gondozók nyújtanak telefonos tanácsot. Mindez jelentősen javítja az idős 

gondozottak életminőségét, és csökkenti a gondozó és a gondozott családtagok izolációját. 

Ehhez a programhoz hasonló a skót kísérleti Telecare program is, amely öt éven keresztül, 

2006 és 2011 között körülbelül 80 millió fontos megtakarítást jelentett, 20 millió font 

befektetéssel, amelynek eredményessége okán a skót kormány egy új Telecare/Telehealth 

kezdeményezést vezetett be 2012 és 2015 között (EU Social Protection Committee Report on 

Long-Term Care 2014). 

 

A tartós gondozás minőségének és hatékonyságának növelése az egészségügyi és szociális 

gondozás integrációjával is történhet. Ennek egyik jó példája a holland Buurtzog-modell, 

amelynek célja integrált egészségügyi és szociális gondozás nyújtása otthongondozás 

formájában. A modell a gondozásra szoruló idős egészségügyi, szociális és személyes 

igényeinek feltérképezésével indul, amelynek alapján személyre szabott gondozási terv 

készül, ehhez biztosítják a szükséges formális és informális gondozókat, annak érdekében, 

hogy az idős gondozott önállóságát minél hosszabb ideig megőrizhesse (EU Social Protection 

Committee Report on Long-Term Care 2014). 

 

A tartós gondozásban mindenhol felmerülő munkaerőhiány kezelésére, valamint a 

bevándorlási politika előnyeinek kihasználására jó példa a német Triple Win elnevezésű 

program, amely országokon átívelő képzési együttműködést indított útjára a bevándorlók 

képzése érdekében a kiinduló és a célországok között. Az érkező diákokat még az elindulás 

előtt felkészítik a gondozásra és a további tanulásra, az országok egészségügyi intézményei 

között létrejött oktatási és fejlesztési együttműködések segítségével. A toborzáskor a diákok 

elsősorban nyelvet tanulnak, majd Németországba érkezve azonnal munkát kapnak, és 

további oktatásban részesülnek az időskorúak gondozás területén. A program Szerbia, 

Bosznia, a Fülöp-szigetek, Tunézia és Vietnam területén már működik, Marokkóval és 

Indiával tervezik a kibővítését (EU Social Protection Committee Report on Long-Term Care 

2014). 
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Az előzőekben kiemelt tagállami kezdeményezések és jógyakorlatok mellett a kifejezetten a 

tartós gondozásra vonatkozó 2014-es jelentés 8 általános javaslatot is megfogalmazott: 

 

 Képet kell alkotni a statisztikák segítségével arról, hogy milyen jellegű tartós 

gondozási formákra van szükség az Európai Unió tagállamaiban, meg kell határozni a 

tartós gondozás szükséges elemeit az idősek önállóságának minél hosszabb ideig tartó 

megőrzése érdekében.  

 Ki kell dolgozni a tartós gondozás (beleértve az informális gondozás) pontos 

költségelemeinek meghatározása érdekében a gondozást nyújtó szolgáltatások egyes 

tagállamokra vonatkozó adatbázisait. 

 Ki kell dolgozni – a tagállamokkal közösen - a tartós gondozás (beleértve az 

informális gondozást is) költségbecslésének módszertanát, hogy mérhető legyen a 

rendszer produktivitása (például az új technológiák alkalmazása esetén a költségek és 

hasznok összevetése). 

 Lehetőséget kell teremteni a közös tanulásra – segíteni kell a sikeres programok, a jó 

gyakorlatok átvételét az országok között. 

 Létre kell hozni egy intézményhálózatot az unió finanszírozásával, amely a tartós 

gondozás költséghatékonyságának felméréséhez szükséges szakértelmet biztosítja és 

terjeszti. 

 Élhetőbbé kell tenni az idősek számára a városokat, idősbarát környezet kialakításával. 

 Ki kell dolgozni az időskori elesettség megelőzését szolgáló másodlagos és 

harmadlagos programokat. 

 Együtt kell működni az Emberi Jogok Intézményeinek Európai Csoportjával az idősek 

emberi jogainak tiszteletben tartásának népszerűsítése érdekében (EU Social 

Protection Committee Report on Long-Term Care 2014). 

 

A tartós gondozás területét feltáró 2014-es együttes jelentés óta a megnövekedett gondozási 

szükséglet miatt az egyes tagállamokban is történtek előrelépések, amelyekről a Szociális 

Védelmi Bizottság 2016-os, a tartós gondozás területét is érintő éves jelentésének 2. 

függeléke számol be. A jelentés szerint az egyes országokban bevezetett reformok elsősorban 

a költséghatékonyságot, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést szolgálják – néhány tagállamban 

a strukturális reformok az intézményes ellátásról a közösségi ellátásra való áttérést, valamint a 

prevenció és rehabilitáció lehetőségeit segítik elő. A reformintézkedések az otthongondozási 
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szolgáltatások fejlesztését és a gondozás integrációjának megerősítését szolgálják. A tartós 

gondozás finanszírozását számos tagállam módosította – néhányuk növelte a közpénzekből 

történő finanszírozást, és csökkentette a költség-megosztást, mások csökkentették az állami 

támogatásra való jogosultság küszöbét vagy más költséghatékonysági intézkedéseket tettek 

(lásd 2. tábla). A tartós gondozás fenntarthatóságát azonban a főleg reaktív intézkedések 

helyett egyre inkább proaktív intézkedésekkel kell segíteni, a meglévő források hatékonyabb 

kihasználásával (Social Protection Committee Annual Report 2016). 

 

2. tábla: Áttekintés a tartós gondozás területén tett reformintézkedésekről (2015-2016) 

Szakpolitikai reformok területe  EU tagállamok 

 

 

 

 

Tartós gondozás 

Strukturális változások a 

tartós gondozás 

szervezésében és 

finanszírozásában 

Szakpolitikai változások Ciprus, Litvánia, Luxemburg  

 

Költségcsökkentés és 

költségmegosztás 

A költséghatékonyság 

növelése 

Ciprus, Ausztria  

 

A szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés és a 

gondozott jogainak jobb 

biztosítása 

Szolgáltatásnyújtás Ausztria, Ciprus, Bulgária, 

Németország  

 

Minőségbiztosítás és 

monitorozás 

Ciprus, Bulgária  

 

 

Forrás: Social Protection Committee Annual Report 2016 (28/10/2016) Annex 2; 26.  

URL: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7737&type=2&furtherPubs=related  

[Utolsó letöltés dátuma: 2017. 01.05.] 

 

Az otthonközeli tartós gondozást segítő, újszerű infokommunikációs megoldások között van 

néhány, melyet valamely európai uniós tagállamban fejlesztettek ki, de még nem jelent meg 

az unió hivatalos jó gyakorlatai között. Ilyen Finnországban a digitális kulcs és az ajtózáró 

készülék, Svédországban a távgondozást elősegítő internetkapcsolat, Franciaországban az 

esetleges eleséseket figyelő központi adóvevő, Németországban pedig az Alzheimer-BLOG. 

Magyarországon kizárólag a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által a HELPS-projekt 

keretében kifejlesztett „Webnővér” elnevezésű szolgáltatás érhető el (Széman 2015).  

 

A következőkben az Európai Unión kívül az Egyesült Államokban ismert jó gyakorlatokat 

ismertetem, mert az egyre növekvő létszámú gondozásra szoruló idős lakosság miatt számos 

új technológiájú eszköz áll a gondozók és a gondozottak rendelkezésére (Chambers - Connor 

2002, Edmonds – Stukes 2006). A gondozók részéről felmerülő stresszfaktorok kezelésében 

kulcsfontosságú szerep jut a megfelelő információáramlásnak, a támogató csoportoknak és az 

online felületeknek, ahol az idősek naprakész egészségügyi információt szerezhetnek. Ezen 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7936&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7737&type=2&furtherPubs=related
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infokommunikációs eszközök megkönnyítik az idősek távol lakó családtagjaikkal vagy 

orvosukkal való kapcsolattartását is, így jóval kevesebbszer kell személyesen felkeresniük a 

rendelőt (Hooyman - Kiyak 2002, Edmonds – Stukes 2006). A technológia segítségével 

fenntartható és fejleszthető az egyén funkcionális kapacitása (Gilsons 2000, Edmonds – 

Stukes 2006), és az egészségügyi segítség elérhetősége is javul, hiszen a gondozók távolról is 

hozzáférhetnek az ügyfél adataihoz és értesülhetnek az esetleges egészségügyi riasztásokról 

(Meadows 2001, Edmonds – Stukes 2006). A technológiai innovációk egyre szélesebb körét 

alkalmazzák az informális gondozásban. Létezik például egy hetente jelentkező, online is 

elérhető rádióműsor, a „Coping with Caregiving” (Hogyan birkózzunk meg a gondozási 

feladatokkal), ahol a meghívott vendégek és szakértők a gondozással kapcsolatos témák 

széles körét vitatják meg. Az automatikus hangbemondásos ügyfélszolgálati rendszerek (IVR-

rendszerek) segítségével tanácsadás, személyes hangüzenetek, és telefonos 

támogatócsoportok állnak az ügyfelek rendelkezésére (Mahooney et al. 2003, Edmonds – 

Stukes 2006).  A transzponder egy hordozható elektronikus monitor, amely a nyakra helyezve 

a gondozott tevékenységét figyeli és erről a számítógépes hozzáférésen keresztül informálja a 

gondozóját. Képes riasztást leadni, szobakulcsként is használható, egyben helyzetmegfigyelő 

monitor, amely a távgondozásban segíti az aktívabb kapcsolattartást az idős gondozottal, és 

csökkenti a távolságból és a rendszeres helyszíni látogatások hiányából fakadó stresszfaktort 

(Shellenbarger, 2002a, 2002b, Edmonds – Stukes 2006). Új kezdeményezés az Egyesült 

Államokban az okosotthonok (vagyis a digitális kapcsolódást megkönnyítő lakókörnyezetek) 

létrehozása, amelyek lehetővé teszik, hogy az idősekre a távolból is folyamatosan figyelni 

lehessen, miközben az idős gondozott saját otthonában marad. Ez a digitális rendszer a 

gondozott helyzetéről folyamatos képet mutat, és külön jelzést ad le, amikor 

közbeavatkozásra van szükség. Bár ezek a fejlesztések több etikai kérdést is felvetnek, az 

általuk nyerhető egészségügyi információt az idős felnőtt gondozott és a család közösen 

kezelheti, ami sok esetben megkönnyíti a közös döntés meghozatalát. A még fejlesztés alatt 

álló robot-alkalmazások egyrészt társaságot kínálnak, másrészt segítenek a napi 

tevékenységek elvégzésében és a mobilitásban, de hozzájárulhatnak az idősek 

rehabilitációjához is (Gaugler - Kane 2015). 

 

Az előzőekben röviden ismertetett nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az idősek 

jelentősen megnövekedett tartós gondozási szükségletét kizárólag a formális gondozás nem 

tudja kielégíteni. Az Európai Unió országai közül 2007-ben Svédország költött a legtöbbet, a 

GDP 2,6 százalékát az otthonközeli tartós gondozásra, amely kb. 80 milliárd koronát jelentett. 
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(Socialstyrelsen 2007 – Edebalk 2010). Ez a hatalmas összeg is jól mutatja, hogy a 

drasztikusan növekvő szükséglet csak a formális és informális gondozás összehangolásával, 

az új technológiák és megoldások, köztük a 21. századi infokommunikációs technológia 

együttes alkalmazásával lehetséges. 
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II. A gondozó családtag jogi kontextusban 

 

Ebben a fejezetben elsőként áttekintést kívánok adni a második világháborút követően az 

időst gondozó családtag munkaerőpiaci helyzetének elősegítésére vonatkozó jogszabályi 

környezetről, a gyermekét gondozó családtag helyzetével összevetve. Az 

összeegyeztethetőség hiányában ugyanis, a gondozási szükségletnövekedés nagy arányban 

eredményezheti a családon belüli gondozó munkaerőpiaci helyzetének meggyengülését, ezzel 

előrevetítve az időskori elszegényedésüket. Második alfejezetben az idős hozzátartozójának 

rokontartással kapcsolatos kötelezettségei közül egy speciálisat, a szülőtartás intézményét 

ismertetem, mint újabb refamilizációs kisérletet, ami személyes gondozással is teljesíthető, az 

új Ptk. 4:201. § (3) bekezdése szerint, tehát a disszertációm témáját érintő gondozási 

tevékenységgel teljes mértékben kiváltható.  

 

1. A gyermek- és idősgondozó családtag kettős megítélése  

 

Az idősgondozással kapcsolatos állami szerepvállalás jelentős eltérést mutat a 

gyermekgondozással kapcsolatos szerepvállaláshoz képest. Míg a 2. világháború után mind a 

nemzetközi, mind a magyar jogalkotásban jelentős szerepet kapott az állami 

gyermekgondozás, elsősorban pénzbeli transzfereken és természetbeni juttatásokon keresztül, 

később fokozatosan kiépülő gyermekjóléti szolgáltatásokkal, addig az idősellátásban ez a 

tendencia nem volt megfigyelhető. Míg az Európai Unió 2008-ban elfogadta a Madridi 

egyezményt, amelyben előírta a csatlakozó államoknak a 0-3 év közötti gyermekek 

napközbeni ellátását biztosító intézményhálózat fejlesztését 30 százalékos mértékig, számos 

nemzetközi egyezményben garantálta az anyák és gyermekeik fokozott védelmét, és a nők 

gyermek- és munkavállalása összeegyeztethetőségének elősegítését, addig az Európai 

Unióban az idősgondozás és munkavállalás összeegyeztethetőségének elősegítése - a drámai 

elöregedés ellenére – a másodlagos puha jog körében sem került szabályozásra. 

 

1.1. A munka és a hagyományos gondozás eltérő szabályozása a nemzetközi jogban 

 

A következőkben a magyar jogalkotásra is hatást gyakoroló legfontosabb nemzetközi 

egyezményeket vizsgálom abból a szempontból, hogy mennyiben foglalkoznak a női 

munkavállalás és a hagyományos gondozás összeegyeztethetőségével, mennyiben térnek ki az 
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idősek családon belüli gondozásának elősegítésére. Elemzésem során vizsgálom a pozitív
35

 és 

negatív jogok
36

 egymáshoz való viszonyát. 

 

A nemzetközi egyezményeken belül elsőként az Európa Tanács
37

 1961. október 18-án 

elfogadott Európai Szociális Kartája rendelkezik anyaság esetén fizetett szülői 

szabadságról, ennek időszakában a felmondás tilalmáról, a szoptató anyák munkaidő-

kedvezményéről és a pozitív jog keretében az anyák és gyermekek szociális védelméhez 

szükséges szolgáltatások, intézmények létrehozásáról és fenntartásáról. Az egyezményben 

először jelennek meg konkrét, a csatlakozó államok jogalkotásába tartozó pozitív jogok, még 

ha nem is konkrétan megfogalmazott tartalommal, a negatív jogokhoz képest csekély 

számban, és mégha nem teljesítésük esetén nem is járnak szankcionálással (Juhász 2015). 

  

Az ENSZ keretében először az 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és 

Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya terjedt ki gyermekvállalás esetén a 

dolgozó anyák fizetett szabadságára, vagy megfelelő társadalombiztosítási szolgáltatásokkal 

együtt járó szabadság biztosítására. Ebben az egyezményben keverednek a negatív és pozitív 

jogok egymással, de a pozitív jogok csak csekély számban és keretjelleggel jelennek meg.  

 

A nemzetközi jog területén az első részletes szabályozást a munka- és gyermekvállalás 

összeegyeztethetőségéről az 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott, a nőkkel 

szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló CEDAW
38

 

Egyezmény hozott, amely a korábbi szabályozásokhoz képest a fizetéssel vagy hasonló 

szociális kedvezményekkel járó szülési szabadságról a korábbi munkahely rangsorolás vagy 

szociális juttatások elvesztése nélkül rendelkezik.  Ezzel a szabályozással már jelentős 

számban jelennek meg pozitív jogok még akkor is, ha tartalmuk nem pontosan körülhatárolt, 

így a jogok végrehajtásának mértéke a csatlakozó államok szuverenitásának körében marad.  

 

                                                 
35

 Pozitív jognak tekinthetők mindazon jogok, amely a rendelkezés címzettje számára valamely cselekvést, 

tevőleges magatartást írnak elő (és annak akár részlet szabályait, feltételeit is meghatározzák) függetlenül akár 

attól, hogy ez a címzett maga az állam, vagy valamely magánszemély. 
36

 Negatív jogok mindazon jogok, amelyek kizárólag valamely magatartástól való tartózkodás előírására, vagy 

más jogának, annak érvényesítése akadályozásának a tilalmára, esetleg éppen valamely egyébként is előírt 

magatartás, cselekvés mindenki számára egyformán történő biztosítására irányulnak.  
37

 Európa Tanács 1949. május 5. Londonban alakult, nemzetközi szervezet, jelenleg 47 tagja van, a csatlakozás 

lehetősége minden olyan európai állam előtt nyitott, amely elfogadja és garantálja a jogállamiság intézményét és 

állampolgárai számára biztosítja az alapvető emberi és szabadságjogokat. Székhelye: Strasbourg.  
38

 CEDAW: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  
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Az idősgondozás és a munkavállalás összeegyeztethetőségében áttörést az ILO 1981-ben 

elfogadott 156. számú Konvenciója, illetve 165. számú Ajánlása jelentette. A 156. számú 

Konvenciót (1981. június 3.), amely a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és 

egyenlő elbírálásáról, a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról szólt, Magyarország 

nem ratifikálta. Ezen konvenció nagy újítása, hogy az 1. cikk 1. pontjában így fogalmaz: 

„Jelen Egyezmény azon, eltartott gyermekeikkel szemben kötelezettségekkel bíró férfi és női 

munkavállalókra vonatkozik, melyek esetében e kötelezettségek korlátozzák lehetőségeiket a 

gazdasági tevékenységre való felkészülésben, belépésben, az abban való részvételben vagy 

előmenetelben.” Az Egyezmény e cikkének 2. pontja kiterjeszti az egyezmény hatályát más 

olyan közvetlen családtagjaikkal szemben meglévő kötelezettségekkel bíró férfi és női 

munkavállalókra is, akiknek kifejezetten szükségük van gondozásukra vagy támogatásukra. 

Az Egyezmény 3. cikke szerint, annak érdekében, hogy a férfi és női munkavállalók számára 

a lehetőségek és a bánásmód terén tényleges egyenlőség jöjjön létre, minden csatlakozó 

államnak nemzeti célkitűzésként kell elfogadnia, annak elősegítését, hogy a családi 

kötelezettségekkel bíró személyek a munkából fakadó és családi felelősségüket össze tudják 

egyeztetni, a családi kötelezettségek önmagukban nem szolgálhatnak jogos indokul a 

munkaviszony megszüntetéséhez. Ennek érdekében a Konvenció 4.-8. cikke garanciák 

biztosítását javasolja a csatlakozó államoknak, amelyben már megjelennek a pozitív jogok. 

Ide sorolja például a családi kötelezettség figyelembevételét a közösségi tervezésnél, a 

közösségi szolgáltatások kialakítását (pl. a gyermekgondozási és a családokat segítő 

szolgáltatásokat - függetlenül attól, hogy köz- vagy magántulajdonban vannak), a 

közvélemény tájékoztatását, a nevelést a jobb megértés érdekében, és a kedvező közhangulat 

megteremtését a problémák megoldása érdekében, végül intézkedések megtételét a 

pályaválasztás és a szakmai képzés elősegítésére.  

 

A 165. számú Ajánlás szintén a férfi és női dolgozók egyenlő esélyeiről és egyenlő 

elbírálásáról szól, amely 1981. június 3-án került elfogadásra. Ennek 24. pontja vonatkozik a 

gyermekgondozási és családsegítő szolgáltatások létrehozására, amely szolgáltatások már 

tisztán pozitív jogi kötelezettségeket érintenek. Célja, hogy a családi kötelezettségekkel bíró 

dolgozókat segítsék munkahelyi és családi kötelezettségeik teljesítésében az illetékes 

hatóságok, az érdekelt nyilvános és magánszervezetekkel - különösen a munkaadók és 

munkavállalók szervezeteivel - együttműködésben. Ennek teljesítése érdekében gyűjtsék 

össze és közöljék a megfelelő statisztikai adatokat azon családi kötelezettségekkel bíró 

dolgozókról, akik munkaviszonyban vannak vagy munkát keresnek. A statisztikai adatgyűjtés 
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kiterjed gyermekeikre és más olyan hozzátartozóikra (számára és korára) is, akik 

gondozásukra szorulnak. Továbbá rendszeres felmérést is előír a helyi közösségek részére, 

annak érdekében, hogy állapítsák meg a gyermekgondozási és családsegítő szolgáltatásokra és 

intézményekre vonatkozó igényeket és elsőbbségeket. Meghatározza az illetékes hatóságok 

számára, hogy működjenek együtt az érdekelt nyilvános és magán szervezetekkel, tegyenek 

megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a gyermekgondozási és családsegítő 

szolgáltatások és intézmények megfeleljenek az így feltárt igényeknek és elsőbbségeknek. 

Ösztönözzék és könnyítsék, különösen helyi szinten, olyan tervek készítését, amelyek a 

gyermekgondozási és családsegítő szolgáltatások és intézmények tervszerű fejlesztésére 

vonatkoznak. Könnyítsék meg a megfelelő és elfogadható gyermekgondozási és családsegítő 

szolgáltatásokról és intézményekről való gondoskodást, vagy ők maguk szervezzenek 

ilyeneket, ezek legyenek ingyenesek vagy a dolgozók fizetési lehetőségeinek megfelelő áron 

igénybe vehetők. Legyenek rugalmasan fejleszthetők, és feleljenek meg a különböző korú 

gyermekek és a gondozásra szoruló más eltartott személyek és a családi kötelezettségekkel 

bíró dolgozók szükségleteinek. Az ajánlás jogforrási hierarchiában elfoglalt helyéből 

kifolyólag a csatlakozó államoknak nem kell külön elfogadniuk és ratifikálniuk azt, ezért nem 

kötelező érvényűek.  

 

Az Európai Közösség állam és kormányfői 1989. december 9-én fogalmazták meg a 

munkavállalók Közösségi Szociális Kartáját, amely brit vétó hiányában nem vált a 

közösségi jogalkotás fundamentumává (Juhász 2015), de részletesen tartalmazta a munkahelyi 

és családi kötelezettségek összeegyeztethetőségét. Itt azonban nem került kifejtésre, hogy a 

családi kötelezettség alatt csak a gyermekek nevelésével kapcsolatos kötelezettségeket értik-e, 

vagy kiterjesztően értelmezhetőek az idősgondozásra is.  

 

Az Európai Unió Tanácsa 1992. október 1-én fogadta el a 92/85/EGK irányelvet, amely 

rendelkezik a várandós, gyermekágyas, vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 

biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről. Ezzel az 

első kötelező szabályozás jött létre az Európai Unió területén, a hagyományos gondozás és 

munkavállalás összeegyeztethetőségéről, amely ugyancsak a másodlagos jogalkotáson belül, 

de mégis a kemény jog keretébe tartozik (Juhász 2012a). Minimum követelményként 

határozta meg a szülői szabadság mértékét, az elbocsátás tilalmát és az éjszakai munkavégzés 

szabályozását. Ezt követően az 1996. június 3-án elfogadott 96/34/EK a szülői szabadság 

mértékét minimum 3 hónapban határozta meg, illetve ösztönözte a férfiakat, hogy egyenlőbb 
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módon vegyenek részt a családi kötelezettségek teljesítésében. A 2000. december 7-én 

elfogadott Alapjogi Karta, amely holland és francia elutasítás miatt 2003-ban nem lépett 

érvénybe (Juhász 2012.b) és csak 2007. december 13-án, a Lisszaboni Szerződés záradékával 

vált kötelezővé az Európai Unió tagállamaira nézve, kizárólag a munka- és gyermekvállalás 

összeegyeztethetőségéről tartalmaz szabályozást, és az abban megjelenő pozitív jogok csak 

keretjelleggel kerülnek meghatározásra, így végrehajtásuk a tagállamok szuverenitása maradt. 

Az Európa Parlament és annak tanácsa 2006. július 5-én a 2006/54/EK irányelvével már 

kötelező szabályként rendelkezett a tagállamok felé, hogy az anyasági vagy apasági 

szabadságot követen a munkavállalók jogosultak visszatérni korábbi munkahelyükre, vagy 

azzal azonos munkakörbe, olyan feltételek mellett, amelyek számukra nem kedvezőtlenebbek 

a korábbi munkaviszonyuknál. Rájuk is vonatkoztatni kell minden munkafeltételekben 

bekövetkezett javulást, amelyre távollétük esetén jogosultak lettek volna. Az utóbbi két 

megfogalmazott szociális jog újként jelenik meg a nemzetközi jogban, kifejezetten ugyan nem 

tartoznak a pozitív jog körébe, de azzal, hogy az irányelv sérelme esetén az állam beavatkozik 

az igazságszolgáltatás vagy az Egyenlő Bánásmód Hatósága útján, mégis a pozitív jogi 

intézkedések közé sorolható.  

 

Jól látható, hogy míg jelentős pozitív jogalkotás történik a munkavállalás- és gyermekvállalás 

összeegyeztethetőségére az Európai Unióban, addig semmilyen kötelező szabályozás nem 

született az idősgondozás és munkavállalás összeegyeztethetőségére a mai napig sem.  

Mindezek ellenére az idősgondozás és a munka összeegyeztethetőségére vonatkozó kérdést 

egyes európai uniós tagállamok mégis rendezték, saját hazai jogalkotásuk körében, mert 2011 

óta elismerik az informális gondozók társadalmi kirekesztődésének veszélyét a gondozási 

tevékenység végzése során. Németország az időst gondozó családtag részére 2012 óta heti 15 

órányi munkaidő-kedvezményt biztosít két éven át, Ausztriában háromhavi fizetett, míg 

Spanyolországban kétévi fizetetlen gondozási szabadságot lehet igénybe venni, addig 

Portugáliában a közszférában dolgozók két éven keresztül 15 napig csökkentett fizetésű és 

további 15 nap fizetés nélküli szabadságra szereznek jogosultságot. (Széman 2015). 

Svédországban az informális gondozónak lehetősége van 60 napon keresztül a kieső 

jövedelmének teljes kompenzálását kérni, közeli hozzátartozója halálát megelőző időszakban. 

Hosszabb idejű otthoni gondozás esetén területenként eltérő, de jelképes összegű támogatással 

végezhető e tevékenység (Fukushima et al 2010). 1993-ban az Egyesült Államok is elfogadta 

a Family and Medical Leave Act (FMLA) elnevezésű törvényt, amely arra kötelezi az 50 vagy 

annál több alkalmazottal rendelkező cégeket és minden állami szektorba tartozó munkáltatót, 
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hogy 12 hét fizetés nélküli szabadságot biztosítsanak az ilyen típusú gondozás és a 

munkavállalás összeegyeztethetősége érdekében (Li - Rafferty 2006).  Összességében 

elmondható, hogy a legtöbb ország érzékelte az informális gondozó izolációs veszélyét, de a 

munka és a gondozás összeegyeztethetőségére tett kísérleteik közül kevés bizonyult 

hatékonynak. 

 

1.2. „Különutas” magyar szabályozás?  

 

Következőkben a magyarországi szabályozást ismertetem az idősgondozás és a munkavállalás 

összeegyeztethetősége szempontjából. Feltárom, hogy korszakváltást jelentett-e a 

rendszerváltás, illetőleg az új Alaptörvény hatálybalépése a hagyományos gondozás területén.  

 

Magyarországon az államszocializmus időszakában 1945 és 1989 között egy tervutasításos 

rendszerre épülő kötelező foglalkoztatás állt fenn, ahol a nőnek nemcsak joga, de választás 

hiányában kötelezettsége is volt a munka világába történő bekapcsolódás. Nem vette 

figyelembe, hogy a nőkre maradt a hagyományos gondozásból adódó feladatok jelentős része 

(Török 2014), annak ellenére, hogy kihangsúlyozta a nők és férfiak közötti egyenlőséget. 

1989 előtt az állam inkább „kegyosztóként” volt meghatározható, és nem a tényleges szociális 

jogok biztosítójaként (Juhász 2007). A szociális jogok alapjogként csak retorikai értelemben 

léteztek, amiket a szocialista társadalom érdekeivel összhangban kellett gyakorolni. (Juhász 

2015). Látszólag széles körben jelentek meg az Alkotmányban a negatív jogok mellett a 

pozitív szociális jogok, de erősen kétséges, hogy bármelyik megszüntetése, vagy nem 

érvényesítése esetén ténylegesen rendelkezésre állt volna annak kikényszerítésének 

lehetősége (Juhász 2007).  

 

A rendszerváltás a női munka megítélésében konzervatív fordulatot hozott. Az alacsony 

iskolázottságú nők körében lényegesen magasabb volt a munka világából kiszorulók száma, 

mint a férfiaknál. Az akkori kormány a rendszerváltás hatására begyűrűzött 

munkanélküliséget nem foglalkoztatáspolitikai, hanem népjóléti eszközökkel kezelte, így a 

munkaerőpiacról történő kiszorulás tartóssá, sok esetben véglegessé vált (Mózer 2009). A nők 

esetében a munkanélküliséget a segély összegével megegyező, 1967-óta a magyar jogrendszer 
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részét képező gyermekgondozási segéllyel
39

, az 1993-ban bevezetett gyermekgondozási 

támogatással és az idősellátást informális gondozása során megkönnyítő méltányossági 

ápolási díjjal igyekezett ellensúlyozni.  

 

A Magyar Népköztársaság Alkotmánya, az 1949. évi XX. törvény nem rendelkezett 

kifejezett szabályozással a női munka és a hagyományos gondozás összeegyeztethetőségéről. 

A gyermekes anyák munkajogi védelmét a szociális biztonsághoz való jogból lehetett 

levezetni. Magyarországon a rendszerváltásig nem létezett Alkotmánybíróság, és a női 

munkavállalás és hagyományos gondozás összeegyeztethetőségét garantáló jogok tárgyában 

nem született ismert jogerős bírósági ítélet sem. Az Alkotmánybíróság létrehozása, az 

Alkotmányban foglalt hangzatos szociális jogok szűkítő értelmezését eredményezte. Az 

Alkotmánybíróság ugyanis csak a negatív szociális jogokat ismerte el alapjogként
40

, a pozitív 

szociális jogokat nem, így a munkához fűződő pozitív jogoktól megtagadta az alapjogi 

védelmet, széles mozgásteret biztosítva ezzel a kormányoknak (Juhász 2012c).   

 

A rendszerváltás utáni első Mt. az 1992. évi XXII. törvény, amely rendelkezett a női munka-, 

és gyerekvállalás összeegyeztethetőségéről, kiterjedt már a terhesség időszakában a munka 

szabályozására, a fizetett szülési szabadság időtartamára és tartalmára, a pótszabadságra, és a 

szoptatás időszakára vonatkozó munkaidő-kedvezményre. Az Mt. 139. § (1) bekezdése 

rendelkezett a munka és a gondozás, így az idősgondozás összeegyeztethetőségének elvi 

lehetőségéről. Kimondta, hogy a munkavállalót kérelmére a tartós (előreláthatólag 30 napot 

meghaladó) ápolásra vagy gondozásra szoruló közeli hozzátartozójának otthoni ápolása 

céljából, az ápolás időtartamára, de legfeljebb két évig a munkáltató köteles fizetés nélküli 

szabadságra engedni, amennyiben a munkavállaló az ápolást személyesen végzi és az ápolásra 

szoruló személy kezelőorvosa mind a tartós otthoni ápolást, mind annak indokoltságát 

igazolta. E szabályozás pontosan definiálta a közeli hozzátartozók körét, akikre a jogszabály 

kiterjedt. Az Mt. bár meghatározta a dolgozó nők munkajogi védelmét szolgáló negatív 

jogokat és anyai jogait, csekély számban tartalmazott (pl. fizetett szabadság a szülést 

követően) pozitív szociális jogokat, az idősgondozással kapcsolatosan pedig csak negatív 

jogokat deklarált.  

                                                 
39

 Máig vitatott kérdés, mi volt a gyes bevezetésének tényleges indoka, volt olyan álláspont, hogy a közeljövőben 

megjelenő munkanélküliség ellensúlyozására jött létre, mert így a nők 4%-át lehetett kiemelni a 

mnunkaerőpiacról (Ferge 2006). 
40

 Az alapjogok azon jogok, amelyek valamely klasszikus szabadságjogra visszavezethető jogok és alkotmányos 

védelmük a szükségesség/arányosság elvének figyelembevételével korlátozhatóak csak (Schanda-Balogh 2011). 
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A rendszerváltás után 24 évvel került elfogadásra Magyarország Alaptörvénye, amely 2012. 

január 1-én lépett hatályba, és elsősorban keretszerűen határozza meg az alapvető jogok 

rendszerét, a részletszabályokat pedig alacsonyabb jogszabályi szintre delegálja. Az 

Alkotmányhoz képest a munkavállaláshoz fűződő alapjogok meghatározásában is 

visszafogottság jellemzi, a korábbi alkotmánybírósági gyakorlatnak megfelelően. Az 

Alaptörvény L) cikk (2) bekezdésében így rendelkezik: „Magyarország támogatja a 

gyermekvállalást”. A XVIII. cikk alapján: „Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja 

[…] a szülők munkahelyi védelmét”, és a XIX. cikk (1) bekezdése külön kiemeli, miszerint: 

„Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. 

Anyaság, […] esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra 

jogosult”.  

 

Az új Alaptörvény szellemében elfogadásra került a 2012. évi I. törvény, az új Mt., amely a 

munka és anyaság összeegyeztethetőségével kapcsolatban azt tartalmazza, hogy a munkáltató 

felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt várandósság, szülési szabadság, gyermek 

gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, és az emberi reprodukciós 

eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap 

időtartama alatt. A meghatározott védelem az anyát illeti meg, ha a fizetés nélküli szabadságot 

mindkét szülő igénybe veszi. Az új Mt. az idősgondozás összeegyeztethetősége kapcsán a 

korábbinál kedvezőbb szabályozást alkalmazva így rendelkezik: „131. § (1) A 

munkavállalónak hozzátartozója tartós - előreláthatólag harminc napot meghaladó - 

személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre fizetés nélküli szabadság 

jár. (2) A tartós ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa 

igazolja.” A korábbi szabályozáshoz képest nem tartalmaz megkötést arra nézve, hogy a 

gondozónak és a gondozottnak közeli hozzátartozói viszonyban kell lennie egymással. Nem 

feltétel továbbá, hogy személyesen vagy otthon ápolja a gondozó a gondozottat. Így a 

munkavállaló a kórházban lévő súlyos, ápolásra szoruló idős beteg esetén is részesülhet 

fizetés nélküli szabadságban. 2015. március 1-ig az Sztv. rendelkezett a gondozás 

időtartamára méltányos ápolási díj igénybevételéről, erre ma már az önkormányzatok egyedi 

döntése alapján, települési támogatás formájában van lehetőség.   
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1.3. Összegzés 

 

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 leválasztva tartják ettől a problematikától, ami pedig 

még élesebben vethetné fel a kizárólag női életúton belül tartott „összeegyeztethetőség” 

kérdését.  

 

A nemzetközi egyezmények, irányelvek és ajánlások is jól mutatják, hogy megkezdődött egy 

folyamat a munka és a hagyományos gondozás összeegyeztethetőségének elősegítésére. Nagy 

különbséget mutat, hogy ez a gyermekvállalás vagy az idősgondozás területén történik-e. Míg 

az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata már tartalmazott rendelkezést 

az anyáknak járó különleges segítésről és támogatásról, és az Európai Unió szintjén is 1986-

ban megjelenik az első EGK, amely megemlíti a nők anyasági védelmét, addig az 

idősgondozás és a munkavállalás összeegyeztethetőségére mai napig sem született kötelező 

érvényű szabályozás.  Az ILO keretében is csak 1981-ben és csak konvenció és ajánlás került 

elfogadásra. Ennek ellenére néhány európai uniós ország munka törvénykönyve tartalmaz 

előírást a gondozás időtartamára fizetés nélküli szabadság igénybevételének lehetőségére. 

 

A magyarországi helyzet a nyugati országokhoz képest is kedvezőtlenebbül alakult. Az 

államszocializmus első időszakában a nőknek nem feltétlenül saját döntésük volt a 

munkaerőpiacon való megjelenésük, hanem sokaknál politikai, hatalmi kényszer 

következménye. A férfi szerepek a rendszerváltást követő konzervatív fordulat következtében 

a nyugati országokhoz képest változatlanok maradtak, ami a nem fizetett háztartási munka 

nemek közötti megosztását illeti. Az államszocializmus emancipálta ugyan a nőket, ám a 

rendszerváltás következményeként a hagyományos női szerepek ismét dominánssá váltak. A 

gazdaságilag fejlett nagyvárosokban erősebben érzékelhető ugyan a hagyományos nőszerep 

megváltozása, ennek ellenére a kettős terhelés ma már mindenképpen csak részlegesen engedi 

a nőknek a hagyományos gondoskodás munkavállalásuk melletti teljesítését. Bár az 

Alaptörvényben megjelenik a nők fokozott védelme, ennek gyakorlati alkalmazását elősegítő 

konkrét szabályozás, mint például a női munka-, és gyermekvállalás összeegyeztethetőségét 

segítő szabályok, csak az Mt. részeként szerepelnek. Annak ellenére, hogy nem nevesíti az 
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idősgondozás és a munkavállalás összeegyeztethetőségének elősegítését, azzal, hogy arra 

fizetés nélküli szabadság igénybevételét engedélyezi, közvetetten lehetőséget ad az 

idősgondozásból adódó feladatok teljesítésére a munkahely megtartása mellett. 

 

Összességében mégis elmondható, hogy a magyarországi jogalkotás semmiben nem marad el 

a nemzetközi joggyakorlathoz képest, hisz Magyarország minden jelentős nemzetközi 

egyezményt aláírt, 2004 óta tagja az Európai Uniónak. Hazánk azon európai uniós országok 

közé tartozik, amely az idősgondozás és a munkavállalás összeegyeztethetőségének terén a 

lehető leghosszabb időtartamú fizetés nélküli szabadságot biztosítja a gondozó részére. 

Mindezek ellenére, az idősgondozás és munkavállalás összeegyeztethetőségének kérdése az 

egész Európai Unió területén a jövő megoldandó problémái közé sorolható.  

 

2. Útban a refamilizáció felé 

 

A szülőtartás jogintézménye szorosan kapcsolódik a gondozó családtag helyzetének 

magyarországi bemutatásához, mert bár feladata elsősorban pénzben, de másodsorban 

személyes gondozás végzésével is teljesíthető. Az intézmény 1953-ban a szovjet jogrendszer 

mintájára került bevezetésre (Országgyűlési Irományok 1949-1953). Annak ellenére, hogy 

nincs egységes jó gyakorlat a szülőtartás intézményében, ez a szabályozás nem a „különutas” 

magyar jogalkotás része, hanem a nemzetközi jogban is megtalálható szabályrendszer. Az 

Eurofamcare
41

 projekt tárta fel, hogy azon országokban, ahol létezik rokontartás, a tartási 

kötelezettség elsősorban a házastársat és csak az ő hiányában terheli a felnőtt gyermeket. A 

magyar „szülőtartás” jogintézményéhez hasonló létezik Ausztriában, Belgiumban, 

Bulgáriában, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Olaszországban, Máltán, 

Lengyelországban, Spanyolországban, Finnországban, és Észtországban. Ezzel szemben 

Csehországban, Dániában, Finnországban, Luxemburgban, Hollandiában, Norvégiában, 

Svédországban, Izraelben és Nagy Britanniában kizárólag az állam vagy a helyi 

önkormányzat felelős a gondozásért (Revenson et al. 2016). A fent említett példák közül, míg 

Franciaországban nemcsak az ellátottak által megfizetni nem képes költségek háríthatók át a 

hozzátartozóra, hanem fizetőképtelenségük esetén az örökségből is visszaigényelhetőek, 

addig Angliában a helyi önkormányzatok a hozzátartozókra a szociális szolgáltatások utáni 

fizetési kötelezettséget az 1948. évi Nemzeti Támogatási Törvény 42. és 43. szakaszának 

                                                 
41

 Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage 
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hatályon kívül helyezése miatt 2009. április 6. óta nem terhelhetik át (Dögei et al. 2011b). Az 

Amerikai Egyesült Államokban ugyan nem alkottak föderációs törvényt a jogintézményről, de 

korábban, a Medicaid elnevezésű ellátásnak a szegényekre történő kiterjesztését megelőzően 

45 államban, jelenleg 29 államban létezik a szabályozás, államonként nagyon eltérő 

tartalommal. Míg Arkansasban csak a szülők mentális egészségügyi szolgáltatásainak 

költségeire korlátozódik, addig Nevadában a felnőtt gyereknek csak abban az esetben kell 

szülőjét támogatni, ha arra korábban írásbeli ígéretet tett. Pennsylvániában és Dél-Dakotában 

a tartós gondozást biztosító intézmények költségeik fedezésére használták a szülőtartás 

intézményét. De Pearson véleménye szerint téves lenne az az állítás, hogy ez egy elterjedt 

gyakorlat volna az Államokban (Kissell 2012). A jogintézmény jelentősége a társadalom 

elöregedésének mértékével egyenes arányban növekszik, így került a szabályozás a 

közérdeklődés fókuszába. 

 

2.1. A szülőtartás az államszocializmustól az Alaptörvényig 

 

Jelen alfejezetben azt a jogi tényt szeretném tisztázni, hogy a szülőtartás intézménye nem a 

2013. évi V. törvény, tehát az új Ptk. elfogadásával került be a magyar jogrendszerbe.  Igaz, 

hogy az 1949. évi XX. törvény, tehát a korábbi Alkotmány nem rendelkezett a szülőtartás 

intézményéről, hanem alacsonyabb szintű jogszabályban, az 1952. évi IV., a házasságról, a 

családról és a gyámságról szóló törvényben (továbbiakban: Csjt.) rendezte a rokonokkal 

szemben fennálló kötelezettségeket a 60. §-tól a 69. §-ig, amely vonatkozott a szülőtartás 

intézményére is. A Csjt. bevezetésekor a rokontartást valószínűleg egy átmeneti 

szabályozásnak szánták, mert a részletes miniszteri indokolás úgy fogalmazott, hogy a 

szabályozás jelentősége „a szocializmus építésével fokozatosan csökken, mert egyre kevesebb 

lesz az eltartásra szorulók száma”
42

 de addig is a róluk való gondoskodás a rokonokat terheli. 

Az Országgyűlésben fellelhető iratok alapján korábban csak szokásjog alapján létezett a 

szülőtartás. Az akkori szabály szerint az volt jogosult tartásra, aki magát eltartani nem tudta, 

és akinek tartásra szorítható házastársa sem volt (60. §). 

 

A tartási kötelezettséget úgy szabályozta, hogy a tartásra jogosult rokont, akik közé 

sorolhatjuk a szülőt is, elsősorban leszármazói voltak kötelesek eltartani, az ő hiányukban 

ezen tartási kötelezettség a felmenő rokonait terhelte. A rokonok közül az, aki a tartásra 

                                                 
42

 Országgyűlési Irományok 1949-1953. II. kötet 57. szám 119.   
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jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb állt, a tartási kötelezettségben a távolabbit 

megelőzte. A kötelezett a tartási kötelezettség sorrendjében az örökbefogadott gyermeket és 

leszármazóját az örökbefogadott vér szerinti szülőit megelőzően volt köteles eltartani (61. 

§).  A mostohagyermek a mostohaszülője részére akkor volt köteles tartást biztosítani, ha a 

mostohaszülő gyermekkorában az ő eltartásáról hosszabb időn át gondoskodott (62. §).  

 

A tartási kötelezettség megoszlása esetén, több egy sorban kötelezett között a tartási 

kötelezettség egyenlő arányban megoszlott; a meghalt leszármazó helyére a tartási 

kötelezettség teljesítésénél annak leszármazói léptek. Az előbb ismertetett rendelkezésektől a 

kötelezettek anyagi viszonyaira való tekintettel, méltányosság okán el lehetett térni. Abban az 

esetben, ha a tartásra jogosultat a tartásra kötelezett személyesen gondozta, az ezzel járó 

feladatot, egyéb terhet a tartási kötelezettség megállapításánál figyelembe kellett venni (63§).  

 

A tartásra való jogosultság sorrendje szerint amennyiben egy kötelezettnek több jogosult 

eltartásáról kellett gondoskodnia és mindegyiket nem volt képes eltartani, a jogszabály a 

jogosultság sorrendjéről úgy rendelkezett, hogy elsősorban a rokon a mostohagyermeket és a 

mostohaszülőt, a leszármazó a felmenő rokont, a közelebbi rokon a távolabbit a jogosultsági 

sorban megelőzte. A tartásra jogosultság sorrendjében a gyermek a házastársat és az elvált 

házastársat, a házastárs és az elvált házastárs viszont - egymással egy sorban - a többi rokont 

előzte meg (64. §). A tartásra kötelezett anyagi viszonyaihoz képest köteles volt a jogosultat 

mindazzal ellátni, ami a jogosult megélhetéséhez szükséges volt (65. §).  

 

A tartás módjáról a törvény kimondta, hogy a tartást a kötelezett – saját választása szerint - 

saját háztartásában, természetben, vagy havonként előre megfizetett pénzben teljesíthette. A 

jogosult a kötelezettől a tartást alapos okból természetbeni teljesítés helyett pénzben is 

követelhette, de ennek a bíróság a felek viszonyainak figyelembevételével más módját is 

meghatározhatta (66. §). Nem volt köteles mást eltartani az a személy, aki ezáltal saját 

szükséges tartását is veszélyeztette. Ha az, aki a tartásra egyébként köteles lett volna, ez alól 

az előbbi rendelkezés értelmében mentesült, az ő reá eső tartási kötelezettséget a vele egy 

sorban álló többi kötelezettre, az ő hiányukban pedig a sorban utánuk következő 

kötelezettekre terhelte (67. §) A visszamenőleges jogérvényesítésre hat hónap állt a jogosult 

rendelkezésére, ennél régebbi igényérvényesítésre a jogosultnak csak abban az esetben volt 

lehetősége, ha őt a követelés nem érvényesítésében mulasztás nem terhelte (68. §).  
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A tartás mértékének megváltozását akkor lehetett kérni, ha a közös megegyezéssel, vagy bírói 

ítélettel megállapított rokontartás megállapításának alapjául szolgáló körülményben lényeges 

változás állt be. Az ekkori szabályozás szerint a tartás felemelésére akkor kerülhetett sor, ha a 

tartást már eredetileg is számba vehetően kisebb összegben állapították meg, mint amennyire 

a kötelezettnek törvény szerint joga lett volna (69. §). 

 

A jogintézmény egy jelentősebb és több kisebb módosításon esett át, ugyanis 1974. július 1-

én technikai okokból a rokontartásra vonatkozó szabályokat hatályon kívül helyezték, és egy 

új, megengedőbb szabályrendszert hoztak létre, ami méltányosabb lett a tartásra 

kötelezettekkel szemben az eredeti szabályozáshoz képest, ekkor került ugyanis bevezetésre 

az érdemtelenség mentesítő szabálya, amely szerint nem jogosult tartásra az a nagykorú, aki 

tartásra érdemtelenné vált. A kötelezetteknek ettől a módosítástól kezdve tartási 

kötelezettségük teljesítőképességük arányában oszlott meg, a korábbi egyenlő arányú 

megosztással szemben. Ekkor nevesítették, hogy a tartási kötelezettség kiterjed az öreg 

koránál fogva vagy egyébként is tehetetlen és gondozásra szoruló rokonnal kapcsolatos 

költségek, szolgáltatások teljesítésére. A következő lényeges változást az 1987. július 1-én 

hatályba lépő módosítás hozta, amely megadta a perindítási jogot a tartásra jogosult szülőn 

kívül a városi - községekre is kiterjedően fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottsága 

szociálpolitikai feladatot ellátó szakigazgatási szervének, illetőleg a megyei városi hivatalnak 

és az ügyésznek is. A rendszerváltás csak technikai módosításokat vezetett be azon túl, hogy 

az 1991. július 23-tól hatályos jogszabály a szülő érdekében az ügyész mellett csak a 

jegyzőnek biztosított perindítási jogot. A fent ismertetett szabályrendszer is jól mutatja, hogy 

a szülőtartás már az államszocializmus időszakában is egy jól kidolgozott, és 1953. január 1-

től folyamatosan hatályban lévő jogintézmény volt.  

 

2.2. Az állami szerepvállalás visszaszorítása 

 

A 2012. január 1-én hatályba lépett Alaptörvény XVI. cikk (4) bekezdése úgy rendelkezik: 

„a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni”. Ezzel a 

jogszabályhellyel a magyar jogalkotás legmagasabb szintjén, az Alaptörvényben került 

meghatározásra a szülőtartás jogintézménye – amely bár nem új – de először kap kiemelt 

szerepet a magyar jogrendszeren belül. Véleményem szerint a szülőtartásról szóló szabályozás 

- amely a Szabadság és felelősség fejezetben található az Alaptörvényben - a tipikusan 

alapjogi, és ilyenként védelmezett jogosultságokat is tartalmazza, de a szülőtartás valójában 
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nem a szülőket megillető jogosultságként, hanem a nagykorú gyermekeket terhelő 

kötelezettségként került szabályozásra. Megítélésem szerint a szülőtartás alaptörvényi 

szabálya olyan alkotmányos kötelezettség, amelyet a bíróságok kötelesek érvényesíteni, és 

amely a törvényi szintű szabályozás mellett az Alaptörvény 28. cikkéből is következik. Nem 

lehet egyértelműen besorolni a jogintézményt a klasszikus hármas felosztás valamelyikébe, 

tehát nem lehet sem alapjognak
43

, sem alapjognak nem minősülő alaptörvényben biztosított 

jognak
44

, sem államcélnak
45

 minősíteni. Ezen jog esetén biztosan nem beszélhetünk 

alapjogról és az Alkotmánybíróság eddig még alapjognak nem minősülő, Alaptörvényben 

biztosított jogként sem vezette le ezt. Ugyanakkor nem sorolnám az államcélok kategóriájába 

sem, mert azok biztosításáért az állam kifejezetten tenni köteles, amennyiben az ehhez 

szükséges anyagi források rendelkezésére állnak. Ez a szabály azonban pont nem ezt 

tartalmazza, hanem a nagykorú gyermekek számára (és a Ptk.-ban, illetve korábban a Csjt.-

ben kivételesen más rokonok számára) fogalmaz meg tartási kötelezettséget. Ebben a 

tekintetben hasonlít a XVI. cikk (3) bekezdésben írt, a kiskorú gyermek számára a szülő által 

teljesítendő gondoskodási kötelezettséghez (amely magában foglalja a taníttatási 

kötelezettséget is). A cikk azonban eltér ugyanezen cikk (1)-(2) bekezdésében foglalt 

"klasszikus" gyermeki-, és az azokkal összefüggő szülői jogoktól. Kétségtelenül megjelenik 

benne az a jogalkotói szándék, hogy biztosítsa az önmagáról gondoskodni nem tudó idős 

ellátását, erkölcsi, morális, társadalmi kötelezettségek alapján. Mindezekkel együtt a szabály 

jogként való leképeződése "csak" törvényi szinten történik meg. Nincs ismert, az Alaptörvény 

elfogadását követően hozott alkotmánybírósági határozat szülőtartással kapcsolatos 

indítványról, így élő alkotmánybírósági gyakorlatról sem beszélhetünk. Nem tartanám 

kizártnak, hogy az Alkotmánybíróság egyszer az idős szülőket nagykorú gyermekeikkel 

szemben feltétlenül megillető, Alaptörvényben biztosított jogként vezesse le a szülőtartást.  

 

Az Alaptörvény felhatalmazása alapján került elfogadásra a családok védelméről szóló 2011. 

évi CCXI. törvény 16. §-ában az a szabályozás, hogy „a nagykorú gyermeknek külön 

törvényben foglaltak szerint tartási kötelezettsége áll fenn azon szülőjével szemben, aki magát 

                                                 
43

 Lásd 40. lábjegyzet. 
44

 Alapjognak nem minősülő alaptörvényben biztosított jogok esetében az alapjogokhoz képest az államnak már 

nagyobb tere van a változtatásra. Ez azt jelenti, hogy az adott jog érvényesüléséhez további jogszabály 

megalkotására van szükség. (Az Alkotmány hatályának idején alapjognak nem minősülő alkotmányos jognak 

nevezték.) 
45

 Államcélok azok a jogok, amelyek sem az Alaptörvényből, sem az általa levezethető más jogokból nem 

eredményeznek alanyi jogosultságot, hanem ezeknek teljesítésére az állam csak törekszik. 
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önhibáján kívül nem képes eltartani”. A szülőtartás részletes szabályairól a 2013. évi V. 

törvény XX. fejezete (új Ptk.) a rokontartás szabályai alcímen rendelkezik. 

 

A rokontartásra való jogosultságot a Ptk. pontosításokkal, de alapvetően a korábbi Csjt.-vel 

azonos módon szabályozza az ítélkezési gyakorlat figyelembevételével. A legfontosabb 

pontosítások a rászorultság, az érdemtelenség, az önhiba és a teljesítőképesség hiányának 

pontos definiálásában történt. Jelentős módosításként jelenik meg, hogy az új Ptk. a Csjt-hez 

képest általános jelleggel kimondja, hogy a szülőtartás esetén is köthető a felek között 

megállapodás, ezzel nagyobb szabadságot ad az önrendelkezési jog gyakorlásában. A tartás 

mértékét úgy szabályozza, hogy ennek megítélését bírói mérlegelés tárgyává teszi. Ezen 

gyakorlat szerint ugyanis a tartás nem lehet szűkös, de olyan mértékűnek sem kell lennie, 

hogy a szülő korábbi életszínvonalát garantálja. A tartás módjában a Csjt-hez képest eltérő 

szabályozást tartalmaz, míg a Csjt-ben a kötelezett választása szerint pénzben, vagy saját 

háztartásában, természetben is teljesíthető volt a szülőtartás, addig a jelenlegi szabályozás 

elsődlegesen tartásdíj formájában írja elő azt, de változatlanul lehetőséget ad arra, hogy a 

felek kérelmére a bíróság a tartás szolgáltatásának más módját is elrendelje. Ilyen további 

teljesítési mód lehet, hogy ha a kötelezett saját, vagy az idős háztartásában személyesen nyújt 

természetbeni gondozási szolgáltatásokat (Boros at al. 2013). Ennek megfelelően úgy 

rendelkezik, hogy azok közül a tartásra kötelezettek közül, akik a jogosultat személyesen 

gondozzák, ezen tevékenység pénzbeni ellenértékével a rá eső szülőtartás mértékét 

csökkenteni kell. A Csjt. a tartásdíjat százalékos formában, míg az új Ptk. határozott 

összegben rendeli meghatározni, így a kötelezett jövedelemcsökkenése esetén, nem 

automatikus a szülőtartás összegének csökkenése, hanem ez is bírósági mérlegelés tárgya 

marad. 

 

Azt a jogi tényt ki kell emelni, hogy a 2016. december 13-án elfogadott Sztv. módosításig 

elenyésző számban indítottak szülőtartás megítélése iránt keresetet, ezen belül pedig 

megállapításról szóló, anonimizált, ismert bírósági ítélet nem áll rendelkezésre
46

. A bírósági 

gyakorlatnak megfelelően ugyanis csak négy kitétel együttes megléte esetén lehet alkalmazni 

a szülőtartás intézményét, amelyek a következőek: 

 

- a jogosult tartásra való rászorultsága, 

                                                 
46

Forrás: Bírósági Határozatok Gyűjteménye URL: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-

hatarozatok-tara [Utolsó letöltés dátuma: 2016. 09. 08.]  

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara%20%5bUtolsó%20letöltés%20dátuma:%202016
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara%20%5bUtolsó%20letöltés%20dátuma:%202016
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- a jogosult tartásra kötelezhető házastársának hiánya, 

- a nagykorú jogosult érdemtelenségének hiánya és  

- a tartásra köteles rokon teljesítőképességének megléte és annak mértéke azt indokolja.
47

  

 

A felsorolt kitételek közül többek között az utolsó minden ismert ítélet indoklásában 

megtalálható volt, ez különösen azért érdekes, mert a 2016. július 1. óta hatályos a 4:208 § (1) 

a) számú jogszabályhely, úgy vezetett be egy új megtérítési igényérvényesítési lehetőséget, 

hogy a rokontartás és ezen belül a tartás iránti per szabályain nem változtatott.  Eredetileg 

csak a jogosult élhetett megtérítési igény érvényesítésével, amely a jogintézmény megléte óta 

többször változott, de a rendszerváltás óta csak a jogosultnak és a járási hivatal vezetőjének 

maradt meg. Így a legutóbbi módosítás azért fontos, mert megadja az igényérvényesítésének 

lehetőségét annak a személynek is, aki a tartásra önhibáján kívüli okból rászorult szülő 

szükségleteinek ellátásáról a tartásra kötelezett gyerek helyett gondoskodik és egyébként sem 

jogszabályon, sem szerződés alapján ez nem lenne kötelezettsége. Az Sztv. 2016. december 

13-án elfogadott módosítása továbbá feljogosítja a bentlakásos intézmények vezetőit, hogy 

közvetlenül peres úton követelhessék a személyi és intézményi térítési díjkülönbözet 

megfizetését, arra köteles és képes ellátottjának nagykorú gyermekétől, ha az ellátott nem 

rendelkezik saját jövedelemmel, vagy jelzálog alapjául szolgáló vagyonnal. 

 

A jogrendszer azonos fokán van szabályozva a Ptk. és az Sztv., mégis a tartásra kötelezhető 

nagykorú gyerekre vonatkozóan egymástól eltérően rendelkeznek. Jogi ellentmondást okoz 

egyrészt, hogy az Sztv. 2003. november 21-i módosítása óta a jogosult fizetőképességének 

hiányában térítési díjfizetésre kötelezettek köre, ha minimálisan is, de eltér az új Ptk-ban 

ugyanerre a jogintézményre vonatkozó személyi körtől (mert nem vonatkozik a volt 

házastársra, volt élettársra és a mostohaszülőre). Másrészt ugyanezen módosítás a fizetési 

kötelezettséget jövedelemhatárhoz köti, amely sokkal szigorúbb szabályozás, mint a Ptk-ban, 

ahol nincs jövedelemhatár, hanem ez bírói mérlegelés tárgya. Megjegyezni kívánom, hogy 

többek között ebben a tárgyban született a 27/2013. (X. 09.) AB határozat, amely kimondja, 

hogy: „az Alaptörvénnyel összeegyeztethetetlennek tartja, hogy a bíróság az Sztv. 114. § (2) 

bekezdése c) pontja szerinti kötelezetti kör esetében nem vizsgálhatja, hogy a tartásra 

kötelezett hozzátartozó által havi rendszerességgel megfizetett személyi térítési díjkiegészítés 

                                                 
47

 1. sz. melléklet: a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 12.P.XIX. 21.466/2006/45. számon I. fokú 

ítélete. 
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megfizetését követően a tartásra kötelezett megmaradó jövedelme elegendő-e saját 

megélhetésének biztosítására”. Az Sztv. ezen jogszabályi helyének gyakorlati alkalmazásáról 

elmondható, hogy az önkormányzatok jelentős többsége nem alkalmazza ezt a szabályt, de 

különösen szerencsétlen, hogy a hierarchia azonos fokán álló jogszabály hasonló 

élethelyzetről egymástól eltérő módon rendelkezik.  

 

A fent vázolt jogintézmény jól mutatta, hogy már a Csjt. alapján kidolgozott szabályrendszer 

újragondolásáról van szó a Ptk-ban és nem egy új jogintézmény bevezetéséről. A két évvel 

ezelőtti szabályozás a pontosításokat, a bírósági gyakorlat törvénybe foglalását jelenti. 

Elsősorban annak érdekében, hogy a tartásra kötelezett gyermek helyzetét és kötelezettségeit 

egyértelműbben és több esetben méltányosabban lehessen megítélni. A változás jelentősége 

kizárólag az igényérvényesítés jogosulti körének kibővítésében található, amely a 

refamilizációs törekvésnek egy újabb kísérlete, de ennek érvényre juttatása a bíróságok 

mérlegelésének függvénye lesz, mert már az Alaptörvény hatálybalépését követően a legtöbb 

tartásra köteles nagykorú gyermek önkéntes alapon magára vállalta az idős szülője után 

fizetendő térítési díjkülönbözet kiegyenlítését.  

 

2.3.  A szülőtartás, mint a gyermektartás „ikerszabályozása”? 

 

Míg az 1949. évi XX. törvény, vagyis a Magyar Alkotmány nem tartalmazott rendelkezést a 

szülőtartásról, addig az Alkotmány 67. § (1) bekezdése úgy rendelkezett: „A Magyar 

Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről 

arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges”. 

 

Az új Alaptörvény már mind a két jogintézményt a legmagasabb szinten rendezi. A 

gyermektartás kapcsán konkrétabb szabályozást tartalmaz, mint a korábbi Alkotmány, mert a 

XVI. cikkely (4) bekezdésének 3. pontja úgy fogalmaz: „A szülők kötelesek kiskorú 

gyermekükről gondoskodni, e kötelezettség magába foglalja gyermekeik taníttatását” és 

ugyanezen cikkely (4) bekezdésének 4. pontja szerint: „A nagykorú gyermekek kötelesek 

rászoruló szüleikről gondoskodni”. A szülőtartás nem a gyermektartás jogintézményének 

„másolását” jelenti, mint ahogy sokan tévesen gondolják, hanem a szülőtartás, mint a 

rokontartás közös szabályainak része, általánosan alkalmazandó a gyermektartás 

intézményére, kivéve azon jogszabályi helyeket, ahol a gyermektartás speciális szabályozása 



75 
 

ettől eltérő, a kiskorú gyerekek érdekében kedvezőbb szabályrendszert ír elő. Ez már a Csjt-

ben is jól látható volt.  

 

Elsőként az érdemtelenség fogalmának eltérő használatát vizsgálom a két jogintézmény 

viszonylatában, amely jelentős eltérést mutat a gyermektartás, illetve a szülőtartás intézménye 

között. A szülőtartás esetében ugyanis a nagykorú személy érdemtelensége esetén nem válik 

jogosulttá az ingyenes tartásra, míg a gyermek életkora alapján nem képes ennek a 

megítélésére, ezért vele szemben érdemtelenség jogcímén gyermektartás meg nem fizetésére 

nem lehet hivatkozni (Ptk. 4:194. §). 

 

 A szülőtartás jogintézményében, a szülőnek magának kell bizonyítania a rászorultságát, ezzel 

szemben a kiskorú gyermek tekintetében a rászorultságot életkor alapján vélelmezni kell (Ptk. 

4:214. §). Ezt a szabályt kell alkalmazni abban az esetben is, hogyha a gyermek 

nagykorúságát betöltötte, legfeljebb 20. életévéig és középfokú intézményben tanul. A Ptk. a 

kiskorú személyi estetén is megengedi a rászorultság vélelmének megdöntését, abban az 

esetben, ha bizonyítani tudja a személyes életkörülményei, jövedelmi, vagyoni viszonyai 

alapján, hogy a kiskorú saját eltartásáról részben vagy egészben gondoskodni képes.  

 

A szülőtartással szemben nagy különbség a gyermektartáshoz képest, hogy a Ptk. 4:215. § (1) 

bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kiskorú gyermek tartására a szülő saját szükséges 

tartásának korlátozásával is köteles. Ezt a rendelkezést csak akkor nem kell alkalmazni, ha a 

gyermek, indokolt szükségleteit munkával szerzett keresménye, vagy vagyonának jövedelme 

fedezi, vagy a gyermeknek tartásra kötelezhető, más egyenes ági rokona van. A szülőtartásnál 

a kötelezett megélhetésének veszélyeztetésével a jogszabályhelyet semmilyen esetben nem 

kell alkalmazni. 

 

A szülőtartással szemben a gyermektartás súlyát az is mutatja, hogy amennyiben házaspárként 

együtt élő szülők házasságukat közös megegyezéssel bontják fel, mindenképpen 

rendelkezniük kell a kiskorú gyermek tartásáról (Ptk. 4:217 §). A gyermektartás teljesítésére 

is a rokontartás (szülőtartás) általános szabályai érvényesek, azzal a kitétellel, hogy a 

gyermektartás egy összegben, vagy egy vagyontárgy átadásával is teljesíthető, de ebben az 

esetben konkrétan meg kell határozni, hogy milyen időszakban fizetendő tartást fedez az adott 

összeg, vagy vagyontárgy. Ez a megállapodás csak abban az esetben érvényes, ha ezt 

gyámhatóság vagy bíróság jóváhagyta (Ptk. 4:217. § (2)). Amennyiben a házassági bontóper 
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keretében a felek kereseti kérelmükben nem kérik a gyermek tartásáról a döntést, a bíróságnak 

e tárgyban ennek ellenére döntést kell hoznia (Ptk. 4:218 §), tehát nem érvényesül a 

szülőtartásnál alkalmazható önrendelkezési jog. Főszabályként Magyarországon a keresethez 

kötöttség elve érvényesül, tehát a bíróság csak a kereset tárgyában hozhat döntést. Ez alól a 

gyermektartás kivételt jelent, itt ugyanis ezen kereseti kérelem tartalmán túlterjeszkedhet.  

 

A fentiek alapján is jól látható, hogy a szülőtartás nemhogy nem a gyermektartás 

ikerszabályozásaként jött létre, hanem a gyerektartás jogintézménynél a rokontartás közös 

szabályai érvényesülnek – ideértve a szülőtartást – a gyerekekre vonatkozó speciális 

szabályok mellett.  

 

2.4. Összegzés 

 

A szülőtartás 2016. évben megtörtént változásai egyértelműen azt célozták – az Alaptörvény 

szövegéből kiindulva – hogy erősítse a felnőtt korú gyermek kötelezettségét a szülő időskori 

eltartásában. Jogosan vethető fel a kérdés, ha az elmúlt hatvan év nem volt elég ahhoz, hogy 

felnőtt korú gyermek részére a szülőtartás megfizetésének kötelezettségét megítéljék, akkor a 

szülőtartás intézményének változatlanul hagyása mellett, csupán az állami intézmény új 

igényérvényesítési lehetőségének bevezetése elegendő lesz-e a fizetni nem képes, vagy nem 

akaró nagykorú gyermek erre való rákényszerítéséhez? 

 

Az új megtérítési igényérvényesítés eredményeképpen jelentkező perszám emelkedésről 

bírósági gyakorlat hiányában csak prognózist lehet felállítani. A jogi lehetőség megnyílása 

nagy valószínűséggel jelentős számú eljárást fog eredményezni, mivel az állami tulajdonban 

lévő bentlakásos idősotthonok vezetői az ellátás teljes költségigényének megfelelő mértékű 

normatíva hiányában rákényszerülhetnek perek tömegének megindítására, amely nemhogy 

elősegítené a formális és informális gondozó együttműködését, hanem szembeállíthatja őket 

egymással. 

 

Megítélésem szerint viszont, mivel a jogalkotó nem változtatott a szülőtartás megítélésének 

szabályrendszerén, nem módosította a tartásra köteles rokon teljesítőképesség meglétének 

kikötését, változatlanul nem fog tartási kötelezettség megállapításáról szóló ítélet születni a 

kevésbé tehetős családok nagykorú gyermekeivel szemben. Az a félelem viszont 

beigazolódhat, hogy a tartásra kötelezhető nagykorú gyermek, fizetési kötelezettségének 
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elkerülése érdekében, saját maga veszélyeztetésével is magára vállalja szülője gondozását.  A 

kérdés valójában az, hogy milyen arányban vannak jelen teljes térítési díj fizetésére nem 

képes ellátottak a bentlakásos intézményrendszerben, akiknek jómódú nagykorú gyermekük 

van, és akik az új szabályozással peres úton képesek magukra vállalni az intézményi és a 

személyi díjkülönbözet megfizetését, ezzel hozzájárulva az állam költségnövekedésének 

mérsékléséhez. A családok vagyoni helyzetének homogenitása okán, vélelmezhetően a 

közeljövőben sem lesz tehetős a szegény szülő nagykorú gyermeke, ezért az új megtérítési 

igény érvényesítése sem fogja tudni érdemben átvállalni az öregedésből származó 

többletterheket az államtól. Elsősorban azért, mert a bentlakásos intézményekben élő idős 

ellátottak hozzátartozóinak nagy része az Alaptörvény hatályba lépését követően már önként 

magukra vállalták a személyi és intézményi térítési díj különbözetének megfizetését, tehát a 

refamilizációs folyamat már az Alaptörvény hatálybalépése után elkezdett megvalósulni. 
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III. Családon belüli idősgondozás 

 

Ebben a fejezetben mutatom be empirikus kutatásaimat, amivel 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 lehetséges válaszok 

kidolgozása fontos hozzájárulást jelenthet ehhez az elméleti útkereséshez. 

 

Feltételezésem szerint a gondozó családtag többsége az aktív korú ötven feletti női 

korosztályból kerül ki, aki maga is küszködik - ha dolgozik - munkahelyi, ha nem, anyagi és 

egészségi problémákkal, kedvezőtlen helyzetben mindhárommal. A gondozó családtag 

élethelyzetétől függően különböző mértékű életminőség romlást szenvedhet el a gondozási 

tevékenység következtében, amely tevékenységet a családi szolidaritás szempontjai mellett 

esetleg anyagi kényszer, illetve anyagi megfontolás is motiválhat, elsősorban az állam által 

garantált személyes és közösségi szociális szolgáltatás és értékálló juttatások hiányában. 

 

Előkutatásomként egy 65 év feletti időskutatáshoz kapcsolódó kérdéscsoportból definiáltam a 

fő kutatásom szűrőkérdőívében megjelenő lehetséges gondozó családtag fogalmát, aminek 

konceptualizálására vonatkozó fő kutatásomban a legmegbízhatóbb adatok elérése érdekében 

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 db félig strukturált interjút használtam fel. A szolgáltatásbővítés pontos 

meghatározásához fókuszcsoportos interjúkat alkalmaztam.  

 

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:  
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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? 

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? 

 

1. A gondozó családtag az idős szemével 

 

Ebben a rövid fejezetben ismertetem a 65+ országos reprezentatív időskutatás gondozó 

családtagra vonatkozó kérdéseit annak érdekében, hogy a főkutatásomhoz szükséges kérdőív 

szűrőkérdését meg tudjam határozni.  

 

1.1. Országos reprezentatív kérdőíves időskutatás módszertana 

 

Az Országos reprezentatív időskutatás telefonos lekérdezés útján történt, 2016. január 25. és 

február 12. között, 500 fő 65 év feletti idős részvételével, reprezentatív országos mintán, 
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átlagosan 10 perc időtartamban, standard kérdőív alkalmazásával.
48

 Az általam összeállított 

kérdéssort a 2. számú melléklet tartalmazza.
49

 A mintavételhez felhasználásra kerültek a 

Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott 2011 évi népszámlálásra vonatkozó 

adatok, másrészt a lekérdező cég saját korábbi nagymintás kutatásaiból származó 

információk. A mintavétel kiindulását a magyarországi mobiltelefonnal és vezetékes 

telefonnal rendelkező népesség adta. A mobil- és vezetékes hívások arányát a 65 éves vagy 

idősebb, ilyen telefonokkal való ellátottság alapján állapították meg. A reprezentativitás 

érdekében a telefonos felmérés véletlenszám-generátorral történt, amely így véletlen 

kiválasztást tesz lehetővé és ezáltal országosan reprezentatívnak tekinthető. Az idős 

lakosságot egy szűrőkérdés segítségével választották ki az országos mintából, amely így szólt: 

„Hány éves Ön?”. A kérdőívek lekérdezése után súlyozással korrigálták a népszámláláshoz 

képest vett kisebb eltéréseket, a súlyozásnál nem alkalmazott jellemzők szerint pedig – a 

véletlen kiválasztás eredményeként – a minta adatai jól reprezentálják az idősek populációs 

jellemzőit. (Az időskutatás mintavételének ARIOSZ Kft általi részletes leírását lásd a 3. 

számú mellékletben.) 

 

Az 500 fős mintából 161 idősnek volt olyan ember a környezetében, aki (a legtöbbet) segít 

neki a mindennapjaiban és egyben az idős saját hozzátartozójának tekinti. Ez a minta 32,2 

százaléka, azaz a teljes 65 éves vagy idősebb sokaságra nézve 537 740 fő (plusz mínusz 

mintavételi hiba) számíthat a kutatás szerint valamilyen családtagja segítségére a 

mindennapjaiban. A disszertációban bemutatott eredmények erre a 161 emberre vonatkoznak.  

 

1. 2. Országos reprezentatív kérdőíves időskutatás eredményei  

 

Ebben az alfejezetben az országos reprezentatív, 65 évnél idősebb népességet vizsgáló 

telefonos kérdőíves időskutatás gondozó családtagra vonatkozó kérdéseinek összegzését 

végzem el, statisztikai módszerek segítségével
50

, hogy a gondozó családtagra vonatkozó 

reprezentatív kérdőíves kutatás szűrőkérdőívét meg tudjam határozni. Az eredeti időskutatás 

célja az volt, hogy felmérjük a magyarországi, 65 év feletti idős népesség élethelyzetét, 

szükségleteit és az általuk igénybevett állami, vagy nem állami szolgáltatásokat. A 

standardizált kérdőív egy része kifejezetten az időst gondozó legfőbb segítő személyére 

                                                 
48

 A kérdőíveket az ARIOSZ Kft. a Belvárosi Arany-Kereszt Egyesület megrendelésére kérdezte le. 
49

 Nem áll rendelkezésemre az alapkérdőív, csak az általam meghatározott kérdéssor. 
50

 Használtam az alapkutatásban szereplő, idősekre vonatkozó demográfiai és szociokulturális jellemzőkre 

vonatkozó tisztított adatokat is. 
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kérdezett rá, akiről megtudhattuk, hogy az idős családtagja-e vagy sem, ha igen, akkor milyen 

a családtag társadalmi-demográfiai helyzete, továbbá arra, hogy nyújt-e az idős a gondozó 

számára segítséget.  

 

Összesen az 511 megkérdezett idős 43 százalékánál (220 fő) van egy vagy több olyan ember a 

környezetében, aki segít neki a mindennapi teendők ellátásában. A 220 főből 73 százalék (161 

fő) mondta azt, hogy a hozzátartozója az az ember, aki a legtöbbet gondozza. Az alábbi 

statisztikák tehát ennek a 161 főnek a gondozó családtagjaira vonatkoznak, ami a teljes, 511 

fős idős minta 32 százaléka. A 65 év feletti idősek körében végzett kutatás fókuszában az idős 

állt, így a gondozó családtagra csak korlátozott számú kérdés vonatkozott, emellett a 

kérdésekre nem a gondozó családtag, hanem a gondozott válaszolt. Ezen korlátokat 

figyelembe véve a továbbiakban az eredményeket a disszertáció alkérdéseihez kapcsolódóan 

mutatom be, azokra az alkérdésekre kitérve, amelyeket érintett a kutatás
51

. Az eredmények 

értelmezésekor emellett figyelembe kell venni, hogy a megkérdezett gondozott idősek nem 

feltétlenül ismerték azokat a gondozóval kapcsolatos tényeket, amelyekre a kutatási kérdések 

vonatkoznak. A kutatás célja ugyanakkor elsősorban az volt, hogy pontosan definiálásra 

kerüljön, kit tekintenek az idősek Magyarországon gondozó családtagnak, így alkalmas volt 

arra, hogy alapját képezze a disszertáció fő kutatásra vonatkozó szűrőkérdőívének.  

 

A gondozással kapcsolatos társadalmi attitűdök és a tényleges gondozó családtag 

(Alkérdés1)  

 

Ezen vizsgálat a kérdés első részére, hogy melyek a gondozással kapcsolatos társadalmi 

attitűdök, nem tudott kitérni, de fel tudta tárni, hogy az idős szemszögéből ki is az őt gondozó 

családtag. A vizsgált gondozó családtagok többsége (58%) a gondozott gyermeke, közel 

negyedük (24%) a gondozott házas-, vagy élettársa, 17 százalékuk pedig más hozzátartozó, 

akik a kutatás szerint lehetnek: az idős testvére, testvére házastársa, testvére gyermeke, 

unokatestvére, unokája, házastársa gyermeke, menye, vagy veje (lásd 3. ábra).  

  

                                                 
51

  A következő alkérdésekre nem vonatkoztak kérdések a kutatás kérdőívében: 

 Alkérdés3 Mi az informális gondozási tevékenység tartalma és csoportosításának lehetősége?  

 Alkérdés4 Milyen hatást gyakorol a gondozási tevékenység megkezdése a gondozó családtag 

életkörülményeire? 

 Alkérdés9 Milyen szükségletek és milyen konkrét szolgáltatások (személyes vagy közösségi) iránti 

igény körvonalazható az érintettek véleménye, tapasztalatai alapján? 

 Alkérdés10 Milyen segítséget jelenthet az infokommunikációs eszközök használata a gondozási terhek 

csökkentésében? 
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3. Ábra: Gondozó és gondozott családi kapcsolata 

 (%; N=152; Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Jellemzően a gondozók kicsit több mint fele (52%) az általa gondozott időskorú családtaggal 

együtt él. Átlagosan 18,9 perc utazással jutnak el gondozottjukhoz azok, akik nem élnek 

együtt gondozott családtagjukkal (48%). A gondozó családtagok 16 százalékának 1-5 percre, 

17 százalékuknak 6-15 percre, 15 százalékuknak pedig több mint 15 percre van szüksége, 

hogy eljusson az általa gondozott időskorú családtaghoz. A gondozó családtagok jellemzően, 

ha nem is laknak a gondozottal, de közel élnek hozzá. Látható, hogy a teljes állással nem 

rendelkezők esetében szignifikánsan magasabb azok aránya, akik együtt élnek az általuk 

gondozott családtaggal (x
2
=18,23, df=5, p=0,003) (67 százalék, míg a teljes munkaidős 

állással rendelkezők esetében 37 százalék). Az is megtudható, hogy gondozó és gondozott 

jellemzően akkor él együtt, ha szülő-gyermek kapcsolat van közöttük (a szüleiket gondozók 

60 százaléka él együtt a gondozott időskorúval, míg más családtag esetében ez az arány 34 

százalék) (x
2
=13,81, df=1, p=0,000). Szignifikáns különbségek rajzolódnak ki a gondozók 

életkorának tekintetében is (x
2
=17,91, df=2, p=0,000): a legidősebb, 60 éven felüli korcsoport 

tagjainak 26 százaléka, a 45-60 évesek 66 százaléka, a legfiatalabb, 45 éven aluli 

korcsoportba tartozóknak pedig 46 százaléka él együtt az általa gondozott időskorú 

családtaggal.  

 

A gondozók és a gondozottak szociokulturális és demográfiai jellemzői (Alkérdés2) 

 

A gondozó családtagok demográfiai jellemzőit tekintve a mintába került családtagok átlag 

életkora 53,1 év; 26 százalékuk 45 év alatti, 43 százalékuk 45-60 év közötti, 30 százalékuk 

pedig 60 éven felüli. A gondozó családtagok többsége, 57 százalékuk nő, 43 százalékuk pedig 

férfi. Iskolai végzettség tekintetében a gondozók 10 százaléka legfeljebb 8 általános iskolai 
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osztályt, 25 százalékuk szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzett el, 34 százalékuk 

rendelkezik középfokú (érettségivel), valamint 31 százalékuk felsőfokú végzettséggel 

(főiskolai vagy egyetemi diplomával). Látható tehát, hogy a gondozás a társadalom minden 

rétegén belül releváns probléma. Családi állapotukat tekintve a gondozók több mint 

kétharmada (69%) házastársi vagy élettársi kapcsolatban él, 15 százalék egyedülálló, további 

11 százalék elvált, valamint 5 százalék özvegy. A gondozók 17 százalékának egyáltalán nincs 

gyermeke, 25 százalékuknak egy, 49 százalékuknak kettő, 7 százalékuknak három, 2 

százalékuknak négy gyermeke van. Azonban ezek a gyermekek jellemzően felnőttek, a 

gondozók kétharmadának (65%) nincs 18 éven aluli gyermeke, 24 százalékuknak egy, 10 

százalékuknak két kiskorú gyermeke van (lásd 4. ábra). A fenti adatok abból következnek, 

hogy a jelen kutatásban szereplő gondozó családtag többsége ötvenes éveiben járó nő, akit az 

idősgondozás nem elsősorban a gyermekneveléstől, hanem inkább a teljes munkaidős állástól 

von el.   

 

4. Ábra: A gondozó családtagok demográfiai jellemzői 

(%; Bázis: teljes minta) 

 

 
 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A gondozott idősek jellemzőit vizsgálva elmondható, hogy a kérdezett idősek több mint 

háromnegyede, 78 százalékuk, nem él egyedül, míg 19 százalékuk egyedül él (2 százalékuk 

nem válaszolt az erre vonatkozó kérdésre). Az idősek 30 százaléka 70 évnél fiatalabb, több 
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mint felük 70-79, 15 százalékuk 80-89 és 4 százalékuk 90 éves vagy annál idősebb, az átlag 

életkoruk 73,75 év.  A gondozott családtagok többsége, 69 százalékuk nő, 31 százalékuk 

pedig férfi. Családi állapotukat tekintve az idősek körében is többségben vannak a házasok 

(51%), a második legnagyobb csoportot pedig az özvegyek (41%) jelentik. Az idősek 6 

százaléka elvált, 2 százalék egyedülálló, 1 százalék pedig nem válaszolt a kérdésre. A 

gondozott idősek között iskolai végzettségük szerint – hasonlóan a gondozó családtagok 

végzettség szerinti megoszlásához – a legtöbben (34%) érettségivel vagy szakmával (25%), 

20 százalék legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel, ötödük pedig felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik. A gondozott idős szubjektív egészségi állapota a megkérdezett elmondása szerint 

47 százalékban közepes, 17 százalékban inkább jó, 16 százalékban inkább rossz, 11 

százalékban nagyon rossz, 8 százalékban nagyon jó, és 1 százalék nem tudja, vagy nem 

válaszolt. Ehhez képest az idősek 57 százalékának van tartós betegsége, 6 százalékuknak a 

tartós betegségük mellett fogyatékosságuk is, és csak 36 százalék nyilatkozott úgy, hogy 

egyikben sem szenved. E két adatból arra lehet következtetni, hogy az idősek egészségi 

állapota közepes, vagy inkább rossznak mondható, de bizonyos okokból erről mégis 

kedvezőbben nyilatkoznak egy kívülálló felé (lásd 5. ábra).  

 
5. Ábra: A gondozott idősek demográfiai jellemzői és igénybevett szolgáltatásai 

(%; Bázis: azon idősek, akiknek van gondozó családtagja) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A munkavállalásból és a gondozásból származó feladatok összehangolása (Alkérdés5)  

 

A gondozó családtagok jellemzői mellett a kutatás érintette azt a kérdést, hogy az időseket 

gondozók hogyan képesek összehangolni a munkából és a gondozásból adódó feladataikat. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgált gondozó családtagok több mint fele 

(52%) teljes, addig 9 százalékuknak részmunkaidőben dolgozik, 1 százalékuk pedig alkalmi 

munkákat végez. A gondozó családtagok 28 százaléka nyugdíjas, 2 százalékuk tanuló, 8 

százalék pedig egyéb okokból nem dolgozik (pl. munkanélküli) (lásd 6. ábra).  

 

6. Ábra: Gondozó foglalkoztatottsága 

(%; N=155; Bázis: teljes minta) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Foglalkozásukat tekintve a gondozók többsége 62 százaléka szellemi, 38 százaléka pedig 

fizikai munkát végez vagy végzett. Az elemzés további részeiben külön csoportként kezelem 

azokat, akik teljes munkaidőben és egy külön, összevont csoportként azokat, akik 

részmunkaidőben dolgoznak, vagy alkalmi munkákat végeznek, illetve valamilyen okból nem 

dolgoznak (tanulók, nyugdíjasok, és más okból nem dolgozók).  

 

A gondozásból adódó feladatokat vizsgálva elmondható, hogy a gondozó családtagok 

átlagosan heti 14,6 órát segítenek időskorú családtagjaiknak. 25 százalékra jellemző, hogy 

hetente kevesebb, mint 3 órát, 23 százalékuk legalább 3 órát, de kevesebb, mint 8 órát, 26 

százalékuk legalább 8 órát, de kevesebb, mint 23 órát, és 26 százalékuk legalább 23 órát vagy 

többet segít idős családtagjának (lásd 7. ábra). 
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7. Ábra: A gondozásra fordított idő  

(%; N=111; Bázis:teljes minta) 

 
 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az eredmények alapján látható, hogy a gondozásra fordított idő mennyisége szignifikáns 

különbséget mutat aszerint, hogy a gondozó rendelkezik-e teljes munkaidős állással (F=12,28, 

df=1, p=0,001): míg a teljes állással rendelkezők átlagosan heti 9,5 órát segítenek időskorú 

családtagjaiknak, addig a teljes munkaidős állással nem rendelkezők 20,69 órát. Emellett 

látható az is, hogy a magasabb végzettséggel rendelkezők kevesebb időt fordítanak a 

gondozási feladatok ellátására, mint a náluk alacsonyabb végzettségű csoportok (F=2,45, 

df=4, p=0,50).  Egyenes arányban növekszik a gondozásra fordított idő és a gondozó 

életkorának növekedése (F=5,42, df=2, p=0,006), valamint az, hogy a gondozó együtt él-e a 

gondozottal (F=14,43, df=1, p=0,000). Összességében tehát elmondható, hogy a gondozási 

feladatok ellátására a legtöbb időt a kevésbé aktív csoportok (teljes állással nem rendelkező, 

alacsonyabb végzettségű, idősebb korosztály) tudják fordítani (lásd 8. ábra) és a gondozottal 

együtt élők 67 százaléka, aki nem rendelkezik teljes munkaidős állással.  

 
8. ábra: A gondozási feladatokra fordított idő összefüggése a gondozó egyes demográfiai jellemzőivel 

(átlagos heti óraszám; Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Állami transzferek és támogatások (Alkérdés6) 

 

A fentiekből látható, hogy a gondozó családtagok sok esetben akár egy részmunkaidős állás 

idejét fordíthatják hetente a gondozási feladatok ellátására, így felmerülhet a kérdés, hogy 

kapnak-e ezért valamilyen pénzbeli vagy nem anyagi jellegű juttatást az államtól. Az 

eredmények alapján azonban elmondható, hogy ez a gondozó családtagok csupán kis 

hányadára jellemző: a résztvevő időskorúak közül mindössze 3 fő (2 %) vallotta, hogy 

gondozó családtagja ápolás jogcímén települési támogatásban részesül. Ennek az alacsony 

igénybevételnek egyik oka, hogy az időseket gondozó családtagok 82 százalékának, aki 

főállásban dolgozik, nyugdíjas vagy tanuló, elvi lehetősége sincs ilyen jogcímen támogatás 

igénybevételére. Egy másik lehetséges ok az lehet, hogy 2015. március 1. óta az időseket 

gondozó családtagok által igényelhető ápolási díj a települési támogatás keretében is, csak 

méltányossági alapon igényelhető. Nincs kötelező jogszabályi előírás arra vonatkozóan, hogy 

az önkormányzatoknak ilyen típusú szociális támogatást nyújtaniuk kellene. 

 

Garantált szolgáltatások ismerete és igénybevétele (Alkérdés 7) 

 

A gondozott idősek legnagyobb arányban, 6 százalékban házi segítségnyújtást vesznek 

igénybe, 2 százalékuk jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 5 százalékuk étkezést és érthető 

módon, egészségi állapotukból adódóan, csak 1 százalékban látogatják az időskorúak 

napközbeni ellátására szolgáló idősklubokat (lásd 5. ábra). A családjuk által gondozott idősek 

között azok aránya, akik az előbb felsorolt valamelyik, a formális gondozás körébe tartozó 

szolgáltatást igénybe veszik, 8,7 százalék, addig az összes 65 év feletti idős körében ez az 

arány 12 %. Ez azért elgondolkodtató, mert a gondozó családtaggal rendelkező idősek 

körében sokkal kisebb arányban mutatkozik igény a formális gondozásra, tehát a gondozó 

családtag jelentős arányban átvállalja az állam idősgondozásból származó többletköltségeit.  

 

A gondozottak által nyújtott támogatás (Alkérdés8) 

 

Amellett, hogy a gondozó családtagok jellemzően nem részesülnek állami transzferekben, 

gondozottjaik sem nyújtanak nekik anyagi jellegű támogatást. A megkérdezett időskorúak 

közül mindössze 2 fő (1%) mondta, hogy a segítségért cserébe szokott fizetni családtagjának. 

Utóbbiak közül egy fő nem kívánt nyilatkozni arról, ez mekkora összeget jelent, a másik 

válaszadó pedig ezt az összeget átlagosan havi 3000 forintban határozta meg. Ennél többen, a 
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gondozók 15 százaléka kap az általa segített családtagtól valamilyen nem anyagi jellegű 

juttatást. Ez az adat is azt támasztja alá, hogy a gondozó családtag elsősorban erkölcsi 

kötelességből és társadalmi elvárásból, de nem anyagi haszonszerzésből vállalta magára ezt a 

feladatot.  

 

Az idősek körében végzett előkutatások eredményeit összefoglalva elmondható, hogy 43 

százalékuk kap informális segítséget, 32 százalékuknak családján belüli gondozója van. A 

családtagok által gondozott időseket jellemzően a gyermekük vagy a házastársuk segíti. Ebből 

adódóan a gondozók általában középkorú nők, jellemzően saját családjuk van, de többségük 

már nem nevel kiskorú gyermeket. Együtt élnek a gondozott időssel, vagy legalábbis közel 

hozzájuk. Iskolai végzettségüket vizsgálva látható, hogy a gondozás minden végzettség 

szerinti demográfiai csoportot érintő feladat, ugyanakkor az is elmondható, hogy az aktívabb 

társadalmi csoportok kevesebb időt tudnak a gondozásra fordítani. Annak ellenére, hogy a 

gondozásra legtöbb időt fordító családtagok akár egy részidős állásnak megfelelő időt is 

eltöltenek a gondozási feladatokkal, az előkutatás alapján nem jellemző, hogy a gondozók 

állami vagy a gondozott idős által nyújtott anyagi támogatásban részesülnének. Az informális, 

azon belül is elsősorban a családon belüli gondozás, jelentősen tehermentesíti az állam által 

formális gondozás körében nyújtott szolgáltatásokat, amire abból tudunk következtetni, hogy 

míg a gondozó családtaggal rendelkező idősek körében csak 8,7 százalék az állam által 

nyújtott szolgáltatás igénybevétele, ez a teljes 65 évet elérő, illetve azt meghaladó populáció 

körében 12 százalék. Ez a kutatás azt erősítette meg, hogy az elöregedés mértékével egyenes 

arányban növekszik azon családtagok száma, akik rákényszerülnek a gondozói feladat 

magukra vállalására.  

 

A fent összefoglalt időskutatás tapasztalataival és a hatályos magyar jogszabályokkal együtt 

határoztam meg fő kutatásom szűrőkérdőívében a gondozó családtag fogalmát. E szerint 

gondozó családtagnak az a személy minősül, aki a Ptk. 8:1 §-ában meghatározott 

hozzátartozó, kiegészítve 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.  

 

A Ptk.-t azért egészítettem ki az unokahúg/unokaöcs és az unokatestvér kategóriájával, mert 

az időskutatásban a gondozó családtag fogalmára vonatkozó nyitott kérdésben őket nevezték 

még meg az idősek a jogszabályban nevesített hozzátartozókon kívül. A gondozás időtartamát 
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azért három hónapban határoztam meg, mert az Sztv. az ápolási díjra való jogosultságot - 

amely az egyedüli szociális ellátás, ami tartós gondozási tevékenységet feltételez – ebben az 

időtartamban határozza meg az ellátáshoz való hozzájutás minimumaként. A 65 éves életkor 

meghatározását több okból is indokoltnak tartottam. Egyrészt Magyarországon 65 évben 

meghatározott a nyugdíjjogosultság, ami fokozatosan lép életbe, emellett bizonyos 

otthonközeli szociális ellátások alanyi jogú alsó életkori határa – mint a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás – is ebben az életkorban van megállapítva. A legalább heti 8 órás gondozás 

indoka, hogy az időskutatás szerint a gondozó családtagok több mint fele legalább 8 órában 

végzi a gondozási tevékenységét, és ez az időtartam már hatással lehet a gondozó 

munkavégzésére, a szabadidő eltöltésére és a családi kapcsolataira. 

 

2. A gondozó családtag a 21. században 

 

Jelen fejezetben három kutatás eredményeinek ismertetésével, alkérdésenként haladva 

konceptualizálom a gondozó családtag fogalmát, szociokulturális-demográfiai jellemzőit, 

végezetül feltárom, milyen szolgáltatásbővítésre lenne szükség az általa végzett idősgondozás 

megkönnyítésére.  

 

2.1. A kutatás módszertanának bemutatása 

 

A legmegbízhatóbb eredmények elérése érdekében a kutatás során módszertanilag ötvözve 

használtam a kvantitatív és a kvalitatív eszközöket. A kérdőív összeállítását részben tizenöt 

félig strukturált interjú alapján végeztem, és a szolgáltatásbővítés pontos definiálásához 

fókuszcsoportos interjúkat alkalmaztam. 

 

2.1.1. 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 (lásd 4. számú 

melléklet) 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 

témákon belül az alany interpretációjában ismerhetjük meg az adott problémákat, a számára 
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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.  

 

2.1.2. Országos reprezentatív kérdőíves kutatás 

 

Az országos reprezentatív kérdőíves telefonos kutatás országos mintából indulva, 

szűrőkérdőív alkalmazásával történt
52

 2016. április 29. és május 25. között, 30 perc 

időtartamban, standard kérdőív alkalmazásával, (lásd 5. számú melléklet). A kérdőív 

tematikája egyrészt az előkutatás során elemzett félig strukturált interjúk tanulságaira épült, 

másrészt a jelen disszertáció bevezetésében már hivatkozott 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 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 

                                                 
52

 A kérdőíveket az ARIOSZ Kft. a Barankovics Alapítvány megrendelésére kérdezte le. 
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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. (A mintavétel ARIOSZ 

Kft. általi leírását lásd a 6. számú mellékletben.) 

 

2.1.3. 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 százalékos átlagos, míg a hátrányos helyzetű településen, az életkörülményekből 

adódóan jelentősen alacsonyabb ez az arány 13,9 százalék.
53

  

 

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 tapasztalatai és a különböző igények felmérése 

érdekében a további szűrési kritériumok az alábbiak voltak: 
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 Forrás: KSH http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00 [Utolsó letöltés dátuma: 2016. december 

21.] 
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 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 max. 8 általános iskolai végzettségű vagy 

érettségi nélkül szakmával rendelkező, 4 fő érettségizett vagy diplomával rendelkező 

 munkaerőpiaci 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 max. 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 

 

2.2. A gondozó családtagokra vonatkozó kutatások eredményeinek bemutatása 

 

 

Jelen alfejezetben három egymásra épülő kutatás eredményeit mutatom be ötvözött módszer 

használatával, a legmegbízhatóbb adatelérés érdekében, kutatási kérdéseim 

megválaszolásához. 

 

2.2.1. Félig strukturált interjúk  

 

Az interjúk során kapott válaszok a kutatás alkérdéseinek
54

 sorrendjében kerültek 

feldolgozásra, annak érdekében, hogy megfelelő alapként tudjon szolgálni a kérdőív 

összeállításához. 

 

                                                 
54

 A következő alkérdésre nem vonatkoztak kérdések a félig strukturált interjú vezérfonalában: Alkérdés10 

Milyen segítséget jelenthet az infokommunikációs eszközök használata a gondozási terhek csökkentésében? 
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2.2.1.1. A gondozással kapcsolatos társadalmi attitűdök és a tényleges családon belüli 

gondozók 

 

Az idős generációval és gondozásával kapcsolatos attitűdök a vizsgált esetekben 

egyértelmű képet mutatnak arról, hogy jelenleg az idősebb generációk gondozásának feladata 

családi funkcióként képeződik le a társadalomban. Ez fokozottan igaz az idős szülők 

gondozása esetében, amely gyermekeik felelősségeként jelenik meg a gyermeknevelés 

viszonzásaként. 

„Számomra teljesen természetes, hogy ő felnevelt én pedig gondját viselem idős korában.” 

(50 éves nő, Dél-alföldi község, édesapját gondozza) 

„Viszonozni szeretném azt a sok fáradtságot, amivel engem és a nővéremet egyedülállóként 

felnevelt.” (51 éves nő, Közép-dunántúli megyeszékhely, édesanyját gondozza) 

 

Egyik interjúalanyunk bizonyos értelemben vitatja a gondozási tevékenység útján átadott 

generációs transzfer attitűdjének a magától értetődőségét, azonban ezt nem az általa gondozott 

időssel kapcsolatban, hanem saját magával és esetlegesen a jövőben felmerülő gondozási 

szükséglete kapcsán veti fel. A gondozás társadalmi attitűdjének családi funkcióként való 

megkérdőjelezése az interjúk során ezen kívül még egy esetben került elő: 

„Sokszor elgondolkodom azon, hogy a gyereknek kell a szüleiről gondoskodni vagy a szülőnek 

a gyerekről? Amikor egy gyerek a világra jön azt én akartam, akkor nekem kutya 

kötelességem gondoskodni róla, és amikor felnő, miért kellene neki rólam gondoskodnia? (…) 

Általánosságban azt gondolom, a mai fiatalok a rohanó világban nőttek fel, nekik már nem 

természetes az, hogy gondoskodjon egy idős rokonáról esetleg a szüleiről. Ők az egyszerűbb 

megoldást tartják, természetesnek, keresnek egy bentlakásos intézményt.” (52 éves nő, Észak-

Magyarországi község, anyósát gondozza) 

„Elsősorban tiszteletet és hálát érzek az idős generáció iránt. Én személy szerint sokat 

köszönhetek a nagyszüleimnek, bár az én korosztályom véleménye ebben a kérdésben nem 

mindig egyezik az enyémmel.” (35 éves nő, Budapest, nagymamáját gondozza) 

 

Amellett, hogy az idős szülők gondozását számottevő többségben alapvető kötelességnek 

tekintik az interjúalanyok, ez a feladat több esetben az együtt élő, jobb egészségi állapotban 

lévő házastársra hárul és a gyermekek csak abban az esetben veszik át ezt a feladatot, ha az 

együtt élő házastárs valamilyen okból már nem képes eleget tenni annak.  
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 „Mindenki számára természetes volt, hogy én gondozom a feleségemet, nem volt más 

megoldás.” (54 éves férfi, Észak-alföldi megyeszékhely, feleségét gondozza) 

„Szüleim egyetlen gyermeke vagyok, így édesapám halála óta rám hárul édesanyám 

gondozása. Egy házban élünk, ha külön szinten is, így magától értetődött, hogy én látom el a 

gondozási feladatokat, más megoldás szóba sem jött.” (46 éves nő, Nyugat-dunántúli 

megyeszékhely, édesanyját gondozza) 

 

A család elsődleges gondozói funkciója megkérdőjelezhetetlen az interjúalanyaim számára, 

azonban érdekes kérdés, hogy milyen körülmények játszanak abban szerepet, hogy a 

családon belül kiből válik elsődleges gondozó? A megkérdezettek körében az elsődleges 

gondozóvá válás maghatározó oka volt, ha már korábban is együtt éltek az időssel, akinek idő 

közben gondozási szükséglete keletkezett, vagy a saját személyes életük alakult úgy, hogy 

más családtagjuk helyett ők vállalták magukra ezt a feladatot. Vélelmezhetően a 

rendelkezésre álló szabadidő miatt szintén meghatározó körülményt jelentenek a saját család, 

illetve a munkahely hiánya, azonban számos esetben a körülmények mérlegelésétől 

függetlenül, érzelmi megfontolásból vállalták a megkérdezettek idős családtagjuk esetében az 

elsődleges gondozási feladatok ellátását.  

 

A gondozott idősek több esetben, családi körülmények (haláleset) vagy anyagi megfontolások 

miatt már a gondozást megelőző időszakban együtt éltek gondozó családtagjaikkal, így 

amikor szükség lett a gondozásra, már természetes volt, hogy ők, mint együtt élő családtagok 

látják el e feladatokat. 

„Amikor a mami már beteg lett már együtt éltünk, az élet így hozta.” (51 éves nő, Közép-

dunántúli megyeszékhely, édesanyját gondozza) 

„Az apósom halála lelkiekben nagyon megviselte, depressziós lett, ezért gyakran volt nálunk, 

az idő múlásával hozzánk költözött.” (52 éves nő, Észak-magyarországi község, anyósát 

gondozza) 

 

Az elsődleges gondozók gyakran azt is kiemelték, hogy más családtagokkal szemben az ő 

személyes életük alakulása jobban lehetővé tette a gondozási feladatok ellátását: 

„Szüleimmel éltem, saját családot nem alapítottam. Édesanyám halála után ketten maradtunk 

a háztartásban édesapámmal, akiről egyre gyengülő fizikai és mentális állapota miatt már én 

gondoskodom. Ez volt az egyetlen szóba jöhető megoldás tekintve, hogy az én személyes 

életem is ilyen irányt vett.” (50 éves nő, Dél-alföldi község, édesapját gondozza) 
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Érzékelhető, hogy a saját család, illetve a munkahely hiánya lehetőséget és időt teremtett az 

alanyok számára a gondozási feladatok ellátására: 

„Azért én gondozom az édesanyám, mert nincs más családtag, aki ezt megtehetné. Nyugdíjas 

vagyok, ez az én feladatom, és a jövőben is. […] Mindenki dolgozik, a családban egyedül 

nekem van szabadidőm.” (62 éves nő, Közép-magyarországi város, édesanyját gondozza) 

 

Közeli családtagként a gondozókat természetesen érzelmi megfontolások is vezérlik a 

gondozás vállalásakor: az érzelmi kötődés, a ragaszkodás, vagy a családtagok iránt érzett 

tisztelet gyakran szerepet játszott a gondozók motivációjában:  

„A férjem egyedüli gyerek és nagyon ragaszkodik az anyukájához, én is jóban vagyok az 

anyósommal, nem is volt kérdés, hogy gondozom-e.” (61 éves nő, Dél-dunántúli város, 

anyósát gondozza) 

„Ketten maradtunk egymásnak.” (35 éves nő, Budapest, nagymamáját gondozza) 

„Az anyósom a betegsége előtt segítőkész, barátságos, jó asszony volt, aki soha meg nem 

bántotta volna a családtagjait. Megérdemli, hogy ápoljam, segítsem.” (52 éves nő, Észak-

magyarországi község, anyósát gondozza) 

 

Az együttélés, a munkahely hiánya és az érzelmi megfontolások mellett az elsődleges 

gondozássá válásban az is nagy szerepet játszik, ha a közeli családban már volt példa hasonló 

élethelyzetekre, esetleg maguk a gondozók is részt vettek korábban ilyen típusú 

tevékenységek végzésében. Az attitűdök szerint egy korábbi gondozási tapasztalat megléte 

szintén lehet olyan tényező, amely egy családtagot „alkalmasabbá” tesz e feladatok 

elvégzésére.  

„A mi családunkban tradíciója van a gondozásnak, nagyszüleim gondozásában is segítettem 

édesanyámnak. Nagynénémet, aki egy évvel ezelőtt halt meg, szintén én gondoztam.” (45 éves 

nő, Észak-alföldi város, szüleit gondozza) 

„Korábban hasonlóképpen láttuk el anyai nagymamámat is a családban.” (60 éves nő, 

Észak-magyarországi város, édesanyját gondozza) 

 

Az elsődleges gondozó szerepét vállaló interjúalanyaink más családtagoktól nem csupán 

számítanak, de el is várják a családon belüli feladatmegosztást. Konfliktusokhoz vezethet, 

ha a gondozott más gyermekei nem vállalnak másodlagos gondozási funkciót. A családban 

élő megkérdezettek többsége pozitívan emelte ki a családtagok gondozásban való részvételét, 
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egy esetben fogalmazódott meg a gondozott különélő, felnőtt gyermekeivel kapcsolatos 

negatív vélemény az időst gondozó meny részéről: 

„A férjemen kívül még van két gyereke, de ők teljesen elzárkóztak az ellátásáról (…) Mielőtt 

hozzánk jött [a gondozott] mindent eladott és nagy részét odaadta a másik két gyerekének.” 

(52 éves nő, Észak-magyarországi község, anyósát gondozza) 

 

2.2.1.2. A gondozók és a gondozottak szociokulturális és demográfiai jellemzői  

 

3. tábla: A gondozó és gondozottak jellemzői 

Lakóhely Gondozó 
Foglalkoztatottsági 

státus 
Gondozott Együttélés Egészségi probléma 

Nyugat-dunántúli 

megyeszékhely 

46 éves 

nő 
dolgozik 

78 éves 

édesanyja 
igen daganatos betegségek 

Nyugat-dunántúli 

város 

56 éves 

férfi 
nem dolgozik 

80 éves 

édesanyja 
nem demencia 

Közép-dunántúli 

megyeszékhely 

51 éves 

nő 
nem dolgozik 

79 éves 

édesanyja 
igen mélyvénás trombózis 

Közép-dunántúli 

város 

48 éves 

nő 
nem dolgozik 

87 éves 

nagymamája 
nem 

látás-, hallás-, 

mozgássérült 

Dél-dunántúli 

megyeszékhely 

54 éves 

nő 
dolgozik 

89 éves 

édesanyja 
igen 

demencia, 

mozgáskorlátozott 

Dél-dunántúli 

város 

61 éves 

nő 
dolgozik 85 éves anyósa nem 

inzulinos cukorbetegség, 

vakság, téves eszmék, 

depresszió 

Közép-

magyarországi 

város 

62 éves 

nő 
nyugdíjas 

90 éves 

édesanyját 
igen 

demencia, kezdődő 

Alzheimer kór, látás-, és 

mozgássérült 

Budapest 
49 éves 

nő 
nem dolgozik 

75 éves 

édesanyját 
igen cukor-, és vesebetegség 

Budapest 
35 éves 

nő 
dolgozik 

87 éves 

nagymamája 
igen cukorbetegség 

Észak-

magyarországi 

község 

52 éves 

nő 
dolgozik 80 éves anyósa igen 

daganatos betegség, 

depresszió 

Észak-

magyarországi 

város 

60 éves 

nő 
dolgozik 

86 éves 

édesanyja 
nem 

trombózis, hallás-, 

látáskárosodás 

Dél-alföldi 

megyeszékhely 

46 éves 

nő 
dolgozik 

70 éves 

édesanyja 
igen 

amiotrófiás 

laterálszklerózis 

 

Dél-alföldi község 
50 éves 

nő 
dolgozik 78 éves édesapja igen demencia 

Észak-alföldi 

megyeszékhely 

54 éves 

férfi 
dolgozik 55 éves feleségét igen sclerosis multiplex 

Észak-alföldi 

város 

45 éves 

nő 
dolgozik 

71 éves édesapját 

és 68 éves 

édesanyját 

nem 

édesapja: agyi infarktus, 

látás-, hallássérült 

édesanyja: magas 

vérnyomás, 

mozgásszervi problémák 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A gondozók közül ketten Budapesten, öten valamely megyeszékhelyen, hatan kisebb 

városban, ketten pedig községben élnek. Regionális megoszlásukat tekintve az esetek 

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

interjú készült. 

 

Alanyaink többsége nő, emellett 3 férfival készült interjú. Legfiatalabb interjúalanyunk 35 

éves, 5 alanyunk negyvenes, további 6 alanyunk ötvenes, illetve 3 alanyunk hatvanas éveiben 

jár. Családi állapotukat és helyzetüket tekintve heterogén csoportot alkotnak, kilenc fő 

egyedülálló, hatan házastársukkal élnek. Öt interjúalanyunk gyermektelen, a gyermekesek 

körében pedig már jellemzően felnőtt gyermekek vannak, 6 esetben legalább egy gyermek 

életvitelszerűen interjúalanyunkkal egy háztartásban él. A megkérdezettek kétharmada 

rendelkezik állással (közülük 6 fő szellemi foglalkozású), harmaduk nem végez pénzkereső 

tevékenységet. 

 

Alanyaink jellemzően szüleiket gondozzák (összesen 10 esetben édesanyjukat vagy 

édesapjukat, további 2 esetben nagyszüleiket, 2 esetben házastársuk szüleit, és csupán egy 

olyan esetet láthatunk, amelyben a megkérdezett házastársát gondozza). Az esetek 

többségében, a gondozó a gondozottal együtt él, egy esetet láthattunk, amikor a gondozott a 

gondozóval egy házban, de külön szinten, további egy esetben pedig gondozó és gondozott 

egymás szomszédságában élnek. Gondozó és gondozott különélése esetén jellemző, hogy 

csupán néhány kilométer választja el lakhelyüket egymástól.  

 

A gondozottak jellemzői tekintetében elmondható, hogy a legfiatalabb gondozott 55, a 

legidősebb 90 éves. Az életkor mellett a rossz egészségi állapot - különösen a demencia 

valamely formája (összesen 7 esetben), cukorbetegség, különböző szív-érrendszeri 

betegségek, látás vagy halláskárosodás, és mozgásszervi betegségek - miatt jelentkezik 

gondozási szükséglet.  

“Édesanyámat gondozom, aki cukor és vese beteg, de ami a legnagyobb odafigyelést igényli 

az előre haladott demenciája. Ezért teljes 24 órás felügyeletet igényel, teljes fizikai és 

mentális ellátással.” (49 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 

“Édesanyám betegségei: mélyvénás trombózis háromszor. Elesés miatt felkar törés, ami 

nehézzé teszi az öltözködést, mosakodást, tisztálkodást. Mivel együtt élünk, a nap 24 órájában 

készenlétben vagyok.” (51 éves nő, Közép-dunántúli megyeszékhely, édesanyját gondozza) 



98 
 

“Az édesanyámat gondozom. Sajnos neki egy súlyos betegsége van, ALS. Emiatt szinte 

mozogni sem tud, fekvőbeteg, ez egyfajta izomsorvadás, amely fokozatosan romlik az idő 

előrehaladtával. Nehezen kommunikál, de én már értem minden jelzését. Gyomorszondája is 

van, amelyet külön szakszerűen meg kellett tanulni kezelni. Ebből adódóan sok feladat van 

körülötte, szinte 24 órás ellátás, amit végzek otthon.” (46 éves nő, Dél-alföldi megyeszékhely, 

édesanyját gondozza) 

A gondozottak egészségi problémái sokrétűek, csaknem minden esetben halmozottan 

jelentkeznek, a megkérdezettek többsége arról számolt be, hogy idős családtagjuk folyamatos 

jelenlétet és gondozást igényel:   

“Az édesapám látássérült, a hallásával is problémák vannak, parkinson kóros, pár évvel 

ezelőtt agyvérzést kapott, ebből visszamaradtak bizonyos mozgás koordinációs problémák, 

inkontinens.(…) Mindennap szüksége van a hozzátartozómnak a segítségemre.” (45 éves nő, 

Észak-alföldi város, szüleit gondozza) 

“Édesanyámmal nagyon sok feladatunk van, időskori demencia és mozgáskorlátozottsága 

miatt. Gyakran összekeveri a napszakokat, így folyamatosan vigyázni kell rá. Tavaly egyik 

éjjel leesett az ágyról és eltörte a kezét.” (54 éves nő, Dél-dunántúli megyeszékhely, 

édesanyját gondozza) 

“Édesanyám szorul gondozásra, aki 15 éve fekvőbeteg. Fiatal kora óta több daganatos 

betegsége volt. Béldaganat műtéte óta pelenkázásra szorul, 15 évvel ezelőtti agydaganat 

műtéte után fél oldalára lebénult.” (46 éves nő, Nyugat-dunántúli megyeszékhely, édesanyját 

gondozza) 

 

Lényeges aspektusa a gondozásnak a gender szempont, ami ebben a helyzetben a nők és 

férfiak közti egyenlőtlen munkamegosztást jelenti, ez a társadalom egészében és sok esetben a 

családon belüli feladatmegosztásokban is jól érzékelhető. Több interjúalany is kiemelte, hogy 

főként az intimebb gondozási feladatok ellátása miatt szerencsésebb, ha az időseket azonos 

nemű hozzátartozóik gondozzák. A magyar társadalomra jellemző, hogy – mivel a nők 

élettartama átlagosan a férfiakénál hosszabb – az idős gondozottak magas hányada nő, így 

többek között erre az összefüggésre is visszavezethető, hogy a gondozási tevékenységet a nők 

nagyobb arányban látják el: 

 „Mivel a családom és a gondozásra szoruló anyu együtt élünk, így ők is az időbeosztásuktól 

függően mindenben segítenek, kivéve a pelenkázást, amit ők nem szívesen vállalnak, amit 

teljesen meg is értek, mivel fiúk. […] Én is nő vagyok, így talán könnyebb. Bár ha az apukám 
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lenne, azt is biztosan megszoktam volna, de az tuti nehezebb lett volna az elején.” (49 éves nő, 

Budapest, édesanyját gondozza) 

 

Fenti interjúalanyunk „teljesen megérti”, hogy egyes feladatokat a család férfi tagjai nem 

szívesen vállalnak, mert a gondozott nő. Mivel azonban a feladatok jelentős része a személyes 

higiénia ellátásában való segítségekhez köthető, ami ráadásul folyamatos jelenlétet igényel a 

gondozó részéről, e tevékenységek teljes átvállalása interjúalanyunkra egyenlőtlenül több 

teendőt hárít a családon belül. Hasonló a vélekedés abban a két esetben is, amelyekben a 

gondozott idős a gondozónak nem egyenes ági hozzátartozója. 

„A személyi higiéniában csak tőlem fogadja el a segítséget, >nem szeretném, ha a fiam 

fürdetne, az már milyen dolog< mondja ő.” (52 éves nő, Észak-magyarországi község, 

anyósát gondozza) 

 

Látható, hogy a fenti esetben a vér szerinti családi köteléknél fontosabb lesz a gondozó 

családtag neme, így a női gondozottak ellátása a gondozó családtag feleségére hárul. A nemek 

közti egyenlőség megnyilvánulása azonban nem csupán a gondozottak nemi megoszlásának 

köszönhető, a magyar társadalomban jelenleg számos attitűd él, amely inkább „női 

munkának” tekinti a gondozást. Az egyik férfi interjúalanyunk elmondása szerint 

környezetében nem megszokott, hogy egy férfi vállalja a gondozói feladatokat, szerinte a nők 

számára ez „természetesebb”, hiszen a gyermeknevelés során is hasonló feladatokat látnak el. 

 „A környezetemben nem az az elfogadott, hogy a férfi gondozza el idős, beteg hozzátartozóit. 

Ez mindig is inkább az asszonyok feladata volt, nekik ez valahogy természetesebb is, hisz ők 

már korán a gyerekgondozás során is nagyobb gyakorlatot szereznek, több tapasztalattal 

rendelkeznek. Férfiként egy nőt amúgy is nehezebb ellátni, gondolok itt arra, hogy anyukám 

előttem korábban nem vetkőzött le, most meg nekem kellene teljesen fürdetnem. A másik ok, 

hogy férfiként nehezebben is tudok segítséget kérni.” (56 éves férfi, Nyugat-dunántúli város, 

édesanyját gondozza) 

 

2.2.1.3.  Az informális gondozási tevékenység tartalma és típusai  

 

Az idősek sokrétű gondozási szükséglete miatt a gondozási feladatok is széleskörűek, a 

házimunka és egyéb ház körüli segítségeken kívül az idősek legtöbb esetben teljes ellátást 

igényelnek, így a tisztálkodásban (pl. fürdés, mellékhelyiség használata vagy pelenkázás), 

étkezésben, gyógyszerek beadásában, mozgásban való segítségeket is biztosítanak a 
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gondozók.  Az interjúkból is jól látszik, hogy az informális gondozás mindhárom típusa – a 

személyes gondozás, a szociális segítés, és a pszichés támogatás - megjelenik a gondozottak 

igényei között. A megkérdezettek többségének legnagyobb terhet és időbeli elfoglaltságot a 

személyes gondozás körébe tartozó (pelenkázás, fürdetés, WC használatban való segítés) 

feladatok ellátása jelenti, emellett a szociális segítés (takarítás, bevásárlás stb.) is 

gyakorlatilag minden gondozó családtag feladatkörében megjelenik:  

“Nem hagyom egyedül fürödni, amióta egyszer a fürdőszobában is elesett (…) Én vásárolok, 

mosok, takarítok.” (35 éves nő, Budapest V. kerület) 

“Mindent el kell végezni, ami ápolásával kapcsolatos, a tisztálkodás, etetés, minden.  

Állandóan és teljes körűen kell ellátnom, a munkaidőm után, hétvégén és ünnepnapokon is.” 

(46 éves nő, Dél-alföldi megyeszékhely, édesanyját gondozza)   

“Naponta kétszer látogatom édesapámat, reggel kicserélem a pelenkáját, megreggeliztetem, 

felolvasom az újságból az aktuális híreket. Utána elkészítem az ebédjét, illetve a vacsoráját, 

ezeket beteszem a hűtőbe, hogy délben a gondozónő megtalálja, és oda tudja adni 

édesapámnak.” (45 éves nő, Észak-alföldi város, szüleit gondozza) 

“Folyamatos segítségre szorul. Étkezés, öltöztetés, tisztálkodás, WC használat, közlekedés. 

Semmit nem tud egyedül elvégezni. Egy héten nagyjából 40-60 órát töltök az ő 

gondozásával.” (46 éves nő, Dél-alföldi megyeszékhely, édesanyját gondozza) 

 

A személyes gondozás és a szociális segítés körébe tartozó, elsősorban fizikai leterheltséget 

jelentő feladatok ellátása mellett a gondozási tevékenység természetes tartalmaként a pszichés 

támogatásra való igény is folyamatosan jelentkezik az idősek részéről: 

“Édesanyámnak segítek édesapámat gondozni, a tevékenységek végzése közben megbeszéljük 

az aznap történteket, és hogy mire van szükségük, bevásárlás, gyógyszerkiváltás.” (45 éves 

nő, Észak-alföldi város, szüleit gondozza) 

“Édesanyámnál nem csak a daganatos betegségei, hanem a magánya oldása is nagy gond. 

Rendszeresen hívogat a munkahelyemen mindenféle ürüggyel, csak hogy beszéljen valakivel. 

Nem is tudom mit él meg rosszabbul, az egyedüllétet vagy a betegségeit.” (46 éves nő, 

Nyugatdunántúli-megyeszékhely, édesanyját gondozza) 

 

2.2.1.4.  A gondozási tevékenység hatása a gondozó életkörülményeire 

 

Az elemzett esetekből egyértelműen kiderül, hogy a gondozás számos életmódváltást és 

áldozatot követel meg a gondozók részéről, sok esetben a gondozó családtagok életét 
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nagymértékben a gondozás határozza meg, és mindennapjaikat az ezzel kapcsolatos 

feladatokhoz kellett igazítaniuk. 

„Ha nem is teljesen kellett feladni az életvitelünket, azért még is csak hozzá kell igazítanunk a 

mindennapjainkat.” (61 éves nő, Dél-dunántúli város, anyósát gondozza) 

„Az életemet teljesen megváltoztatta, általában én alkalmazkodok hozzá.” (52 éves nő, Észak-

magyarországi község, anyósát gondozza) 

 

Az idős igényeihez való „alkalmazkodás” számos különböző formában megnyilvánulhat, ám 

minden interjúalany esetében életvitelük szempontjából meghatározó pontokat érint. A 

gondozási tevékenység ellátása miatt több gondozónak is változtatnia kellett lakhatási 

körülményein, hiszen a teljes körű gondozás gyakori látogatásokat követel meg, esetenként a 

gondozók a gondozás kezdetén vagy az előtt egy háztartásba költöztek gondozottjaikkal. Az 

intenzívebb együtt töltött idő, bizonyos esetekben az együttélés a gondozók szempontjából 

nagy életmódváltozásokat eredményezhetnek, hiszen az együttélés, a személyes, intim tér 

megosztása a mindennapi teendők és az érzelmi környezet egyik legfontosabb terepe. 

Emellett a háztartások összetételének változása új anyagi, gazdasági körülményeket is teremt 

a gondozók számára.  

„Amióta állapota rosszabbodott inkább vele vagyok egész nap, csak alkalmanként megyek 

haza saját lakásomba.” (56 éves férfi, Nyugat-dunántúli város, édesanyját gondozza) 

„Úgy éreztem, hogy a mindennapi jelenlétemmel sokkal jobban tudom őt segíteni, mintha 

ingáznék a saját és a nagymamám lakása között.” (35 éves nő, Budapest, nagymamáját 

gondozza) 

„Most azt szoktam mondani, hogy az anyukámmal vagyok GYES-en.” (49 éves nő, Budapest, 

édesanyját gondozza) 

 

A szabadidő és társas kapcsolatok megváltozása jellemző problémaként merült fel az 

elemzett esetekben. Azok esetében, akik a gondozási feladatok mellett továbbra is folytatnak 

kereső tevékenységet, a gondozás nem a munkaidőn belül, hanem azt követően, jellemzően a 

szabadidőben valósul meg. Ebben az esetben a szórakozás lehetőségei és a háztartáson kívüli 

társas kapcsolatok megtartása jelenthet komoly nehézségeket az alanyok számára.  

 

Elmondható, hogy a megkérdezettek között volt olyan személy, aki arról számolt be, hogy 

ugyan jelentős nehézségek árán és ritkábban, de mégis sikerült megtartania társas 

kapcsolatait: 
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„Jelenleg kettő hetente járunk össze a barátokkal, igen van, hogy nem tudunk elmenni, mert 

nem tudjuk megoldani a felügyeletét, de ez nem számottevő. Ha el is megyünk, akkor persze 

időben el kell jönnünk, míg régen nem kellett alkalmazkodnunk, addig maradtunk valahol, 

amíg jólesett. Több napra viszont nem tudunk elmenni sehova, mert amikor legutóbb voltunk 

úgy bepánikolt [a gondozott], hogy majdnem haza kellett jönnünk. Valószínűleg nem tudunk 

elmenni nyaralni sem.” (61 éves nő, Dél-dunántúli város, anyósát gondozza) 

 

Az általánosan jellemzőtől eltér annak a megkérdezettnek a helyzete, aki úgy nyilatkozott, 

hogy a gondozási tevékenység nem befolyásolta baráti kapcsolatait, azonban ebben az esetben 

ez a baráti társaság alkalmazkodásának köszönhető. 

„A baráti kapcsolatokat nem befolyásolja. Van kábé öt baráti házaspár, velük folyamatosan 

tartjuk a kapcsolatot. Van telefon, meg Facebook, így teljesen jó. […] A barátaink tudják, 

hogy mi a helyzet, így ők jönnek. Nem várják el, hogy mi menjünk, nincs sértődés. Azért 

hétvégenként valaki mindig jön hozzánk.” (49 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 

 

A gondozó családtagok szabadidejének és társas kapcsolatainak megváltozása az esetek 

számottevő többségében a korábbi élethelyzethez képest gyökeres változást jelent, mivel 

korábban kifejezetten aktívan és társasági életben töltötték a megkérdezettek a szabadidejüket.  

 „A gondozást megelőző időszakban alkalmanként én is eljártam egy-egy baráti beszélgetésre, 

kicsi kikapcsolódásra. Ez most teljesen megszűnt.” (56 éves férfi, Nyugat-dunántúli város, 

édesanyját gondozza) 

„A szabadidőm jelentősen lecsökkent. […] A szabadidőm nagy részében nem tudok 

feltöltődni, kikapcsolódni, pihenni.” (54 éves férfi, Észak-alföldi megyeszékhely, feleségét 

gondozza). 

„Régen heti rendszerességgel jártam bulizni, de ma már erre nincs igényem. Többre nem is 

futná az időmből.” (35 éves nő, Budapest, nagymamáját gondozza) 

 

A társas kapcsolatok beszűkülése és a szabadidő megváltozása mellett a gondozóknak – 

közeli családtag lévén – ahhoz az új helyzethez is alkalmazkodniuk kell, hogy szeretteik 

betegségük következtében megváltoznak, személyiségük esetenként átalakul. Ez főként 

azoknak az esetében jelent komoly kihívást, akiknek hozzátartozója szellemi leépülés jeleit 

mutatja, hiszen interjúalanyaink többsége beszámolt a gondozott valamilyen mentális 

betegségéről, vagy a demencia valamely formájáról. A korábbi viszony gondozó és gondozott 
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között így teljesen átalakulhat, amely a gondozási helyzeten és életkörülmények 

megváltozásán kívül jelentős mértékben köszönhető a szellemi képesség megváltozásának is.  

„Sajnos lelkileg visel meg legfőképpen ez a helyzet, látom nap, mint nap, hogy szellemileg 

hogyan épül le az anyukám. Ő, aki korábban hosszú verseket tanult meg kívülről, a helyi 

közösségi élet oszlopos tagja volt, ma már szellemileg egy kisgyerek szintjét sem éri el. 

Nehezen vagy inkább nem is tudom ezt a helyzetet felfogni.” (56 éves férfi, Nyugat-dunántúli 

város, édesanyját gondozza) 

 „Igen, jóval magányosabb vagyok. A feleségemmel sajnos már nem tudok úgy beszélgetni, 

ahogy régebben. (…) Sajnos ő már feleség szerepkörben nem tud működni. Hiányzik, hogy 

nem tudom érezni a törődését, nekem kell gondoskodnom mindenről. Hiányzik a viccelődése 

és a mosolya. Régebben olyan jókat tudott kacagni, ami megnyugtató volt és a család 

hangulatán is sokat javított.” (54 éves férfi, Észak-alföldi megyeszékhely, feleségét 

gondozza) 

 

Összességében elmondható, hogy a társas kapcsolatok ritkulása, a kikapcsolódási lehetőségek 

hiánya, és a mindennapi nehézségekkel való folyamatos szembenézés többek számára is 

elszigetelődést, elmagányosodást okoz. 

„Igen magányosnak érzem magam, mindennel nekem kell megbirkóznom, a férjem külföldön, 

a gyermekeim ugyan rendesek sűrűn felhívnak, segítenének is, ha kérném, de én nem akarom 

őket terhelni, nekik is meg van a maguk élete. Inkább egyedül kínlódok, nem terhelem őket.” 

(46 éves nő, Dél-alföldi megyeszékhely, édesanyját gondozza) 

„Nagyon nehéz megélni, hogy csak a lakás és az udvar az ember élettere. Senkivel sem 

találkozom hét közben csak a gondozóval. Vele tudok egy keveset beszélgetni. Csak a TV és az 

újság, ami kicsit oldja a helyzetet.” (62 éves nő, Közép-magyarországi város, édesanyját 

gondozza). 

 

A magányosság és lehangoltság érzése mellett az alanyok többsége kiemelte, hogy a gondozás 

mellett úgy érzi, hogy egészségi állapota is meggyengült, főként mentálisan érzik magukat 

megterheltnek, a tudatos, egészséges életmód a gondozók számára gyakran elképzelhetetlen:  

„(…) az idő múlásával egyre fáradtabb vagyok, több pihenésre lenne szükségem, mert az 

állandó aggodalom, ami a szüleim miatt van, sok energiámat elveszi. Gyakran meditálok, 

relaxálok, ha tehetem.” (45 éves nő, Észak-alföldi város, szüleit gondozza) 

„Igyekszem egészségesen élni, de ez nem mindig sikerül. Mozgásra egyre kevesebb időm van, 

pedig ez korábban nagyon fontos volt számomra. Gyakran fordul elő az is, hogy napközben 
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csak gyorsan bekapok valamit, ami éppen adódik, pedig tudom, hogy a rendszeres étkezés is 

nagyon fontos.” (35 éves nő, Budapest, nagymamáját gondozza) 

 

Többen is beszámoltak arról, hogy már kialakult egészségi problémáikat sem képesek 

megfelelően kezelni, habár tisztában vannak azok veszélyeivel: 

„Sajnos én is beteg vagyok, kétszer is volt gerinc műtétem, kezelésekre kellene járnom, amit 

nem tudok megtenni, egészségi állapotom nem tökéletes.” (48 éves nő, Közép-dunántúli 

város, nagymamáját gondozza) 

„Fáradt és kimerült vagyok. Nagyon sokat dolgozom, kora reggeltől késő estéig, sokszor 

éjszaka is. Édesanyám egészségi állapota miatt is sokat idegeskedek. Vannak egészségi 

problémáim is, fulladok, kicsit túlsúlyos vagyok a rendszertelen étkezéstől, nincs időm 

mozogni, kikapcsolódni Már évek óta így élek, voltam már orvosnál is, ő szerinte minden 

problémámat a stressz okozza. Azt javasolta változtassak rajta, mert ennek rossz vége lesz.” 

(46 éves nő, Dél-alföldi megyeszékhely, édesanyját gondozza) 

 

2.2.1.5. A munkavállalásból és a gondozásból származó feladatok összehangolása 

 

Az esetek többségében a gondozás jelentős hatással van a gondozók munkavállalására is. 

Akik kereső munkájuk mellett látnak el gondozási feladatokat, e munkát is kisebb-nagyobb 

mértékben a gondozáshoz kellett igazítaniuk, beosztásuk, munkaidejük, vagy a foglalkoztatás 

formájának megváltoztatásával; sokan kiemelték a kiegészítő jövedelmi formáktól való 

elesést, amely a háztartásukra nem várt anyagi terheket rótt.  

 

Sok esetben számos külső tényezőnek egyszerre kellett teljesülnie a munkaforma 

változtatásához, hiszen a foglalkozásoknak csak kisebb része végezhető vállalkozói formában, 

illetve a felettesek „megértése” is szükséges ahhoz, hogy a gondozási feladatok mellett 

továbbra is lehetőség legyen kereső tevékenység végzésére.  

„A mami balesete előtt alkalmazottként, fix munkaidőben dolgoztam, de váltanom kellett és 

vállalkozó lettem. Így sokkal jobban be tudom osztani az időmet.” (35 éves nő, Budapest, 

nagymamáját gondozza) 

„A főnököm szerencsére nagyon megértő, és ha el kell mennem, mert orvoshoz kell vinnem őt, 

akkor elenged, és később ledolgozhatom. Az ugyan gond, hogy túlórázni ritkán tudok, mert 

munka után mennem kell neki enni adni és beszedni a gyógyszereit.” (61 éves nő, Dél-

dunántúli város, anyósát gondozza) 
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„Dolgozom napi 8 órában, közalkalmazott vagyok. Változtatnom kellett a munkakörömön és a 

munkaidőmön is. Korábban 12-24 munkarendben jártam dolgozni, de változtatnom kellett, 

mert ha éjszakás voltam, akkor általában mentőt kellett hívni a gyerekeknek, mindig akkor 

volt rosszul [a gondozott]. A munkahelyemen lehetőség volt a munkakör váltására. Most 

valamivel kevesebbet keresek, hiszen nincsenek pótlékok, természetesen minden anyagi kiesés 

valaminek a lemondásával jár.” (52 éves nő, Észak-magyarországi község, anyósát 

gondozza). 

 

Az elemzett esetek harmadára volt jellemző, hogy a gondozó a gondozási tevékenységek 

mellett nem tudott munkát vállalni, többségük éppen a gondozás következtében volt kénytelen 

feladni munkahelyét. 

„A munka most egyáltalán nem elképzelhető.” (49 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza). 

„Egyedül az ő egészségi állapotának romlása volt az oka, hogy a jól jövedelmező munkahelyet 

fel kellett adnom. […] Jelenleg minden időmet és energiámat felemészti édesanyám 

gondozása, így még az sem jöhet szóba, hogy alkalmanként munkát vállaljak. Erre a 

településünkön amúgy sem lenne módom.” (56 éves férfi, Nyugat-dunántúli város, édesanyját 

gondozza). 

 

A munkahely elvesztése nem csupán anyagi nehézségekkel jár, gyakran érzelmi terhet is ró a 

gondozók részére, hiszen a munkahely gazdasági funkció mellett társas szerepet is betölt az 

alanyok életében. 

„Mondjuk furcsa volt megszokni, hogy itthon vagyok, mert egész életemben dolgoztam és 

nagyon szerettem is. Meg engem is szerettek. […] Nagyon hiányzik a munkám anyagiak miatt 

is és a külső emberi kapcsolatok hiánya miatt is.” (49 éves nő, Budapest, édesanyját 

gondozza). 

 

2.2.1.6.Állami transzferek és támogatások  

 

A 15 gondozó közül csak egy személy részesül az önkormányzattól települési támogatásban 

ápolás jogcímén, más típusú állami támogatást a megkérdezettek egyike sem említett, aminek 

több oka lehet. Egyik ok, hogy kétharmaduk főállásban dolgozik és csak egyharmaduknak 

nincs kereső tevékenysége. Amennyiben a munkavégzés meghaladja a napi négy órát, az az 

elvi lehetőségét is kizárja a támogatás igénybevételének. A másik ok, hogy nem csak 2015. 

március 1-től, amióta ápolás jogcímén csak települési támogatás kapható, hanem előtte is az 
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önkormányzatok diszkrecionális jogköre volt, hogy bevezetnek-e ilyen méltányosság alapú 

ellátást vagy sem. 

„Nem tudtam, hogy van ilyen támogatás, majd rá fogok kérdezni az önkormányzatnál, hogy 

nálunk is elérhető-e.” (56 éves férfi, Nyugat-dunántúli város, édesanyját gondozza) 

„Mikor ott kellett hagynom a munkámat az önkormányzaton szóltak, hogy anyám 

gondozásához igénybevehetek pénzt is, amit kértem és meg is kaptam.” (49 éves nő, Budapest, 

édesanyját gondozza) 

„A gondozás mellett dolgozom, szóba sem került.” (61 éves nő, Dél-dunántúli város, anyósát 

gondozza) 

 

2.2.1.7. Garantált szolgáltatások ismerete és igénybevétele 

 

Az elemzett esetekben számos megoldást láthatunk a gondozási feladatok megosztására, és 

bár eseteinkben a család látja el az elsődleges gondozói feladatot, minden gondozó kap 

kisebb-nagyobb mértékben valamilyen külső segítséget. A különböző gondozásban 

közreműködő személyek és intézmények segítségnyújtási formái és közreműködésük súlya 

nagyon változatos az elemzett esetekben, láthatunk példát olyan elsődleges gondozóra, aki 

szinte minden feladatot egyedül lát el, de akadnak példák a lehetőségek széles körű 

kihasználására, és a szinte teljesen megosztott feladatellátásokra is.  

„Ezt úgy oldjuk meg hét közben, hogy reggel és délben a házi segítségnyújtásos gondozónő 

jön és beadja a gyógyszereit, valamint megreggelizteti és megebédelteti. Délután munka után 

én vagy a férjem jövünk hozzá munka után és beadjuk a gyógyszereit. A bevásárlást is én 

intézem. A sógornője pedig a gyógyszereit íratja fel és váltja ki.  […] Hétvégén a délelőtti 

órákban egy maszek gondozónő jár ki hozzá gyógyszereket beadni és ebédeltetni, este pedig a 

férjem vagy én. […] Jelenleg, hogy már családi összefogással és a helyi házi 

segítségnyújtásos szolgálattal összedolgozva, sikerült megnyugtatóan leszervezni a 

mindennapokat, a teher kissé mérséklődött, de azért sok nehézséggel jár a napi rutin.” (61 

éves nő, Dél-dunántúli város, anyósát gondozza) 

 

Elemzett eseteink mindegyikére jellemző, hogy a gondozó családtagok valamilyen formában 

igénybe vesznek intézményi segítséget, legyen szó csupán az étkeztetés megoldásáról, házi 

segítségnyújtásról, vagy akár hétköznapi nappali ellátásról. Az intézményi segítségekkel 

kapcsolatos attitűdök az általunk vizsgált esetekben nagyon különbözőek. Egyes alanyok 

teljesen elzárkóznak az ilyen típusú ellátási formáktól, vagy elégedetlenek azokkal; egyes 
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esetekben a gondozottak azok, akik nem fogadják el a külső segítséget, akkor sem, ha 

gondozóik ezt esetleg igényelnék. 

„Egyéb szolgáltatások biztos vannak, amik kiválthatnák a gondozásom egy részét, de nem 

szeretnék élni ezekkel a lehetőségekkel.” (51 éves nő, Közép-dunántúli megyeszékhely, 

édesanyját gondozza) 

„Az ellátással kapcsolatban az a véleményem, hogy a gondozónő érkezése kiszámíthatatlan, 

az ott töltött idő kevés, a tényleges gondozás rám tolódik.” (45 éves nő, Észak-alföldi város, 

szüleit gondozza). 

„Házi segítségnyújtást kértünk, de a gondozónőt vagy nem engedte be [a gondozott], vagy azt 

mondta, hogy neki nem kell segítség.” (52 éves nő, Észak-magyarországi község, anyósát 

gondozza). 

 

Az intézményi segítségekkel való elégedettséget az általunk elemzett esetekben az is nagyban 

befolyásolja, hogy mit vár el a gondozó az intézménytől: a „tényleges gondozás” vagy annak 

egy részének átvállalását, vagy csupán alkalmi segítségeket. A legtöbb esetben az intézményi 

ellátással kapcsolatos elvárások inkább ez utóbbihoz hasonlítanak, így időleges 

segítségnyújtást, egy-egy részfeladat ellátását igénylik az elsődleges gondozók az 

intézmények részéről. Ebben az esetben az ellátással való elégedettség is láthatóan magasabb, 

számos példát láthattunk arra, hogy a különböző ellátási formák nagy segítséget jelentenek a 

gondozóknak: 

„Az ápoló, házi gondozás nagy segítség. Jó, hogy el tudok menni dolgozni, ha az nem lenne, 

szerintem nem is tudnék dolgozni.” (54 éves nő, Dél-dunántúli megyeszékhely, édesanyját 

gondozza) 

„A családsegítő pedig jól esik, hogy meglátogat és beszélget velünk, segít, ha szükséges.” (51 

éves nő, Közép-dunántúli megyeszékhely, édesanyját gondozza) 

 

Az állami intézményeken kívül a piaci szféra is biztosít bizonyos lehetőségeket a gondozási 

feladatok ellátásában, azonban legtöbb interjúalanyunk ezt nem engedheti meg magának 

annak anyagi vonzata miatt. 

„Az interneten már kerestem további segítséget, de azok nagyon profit orientáltak, a céljuk 

nem a segítségnyújtás, csak a haszonszerzés.” (46 éves nő, Dél-alföldi megyeszékhely, 

édesanyját gondozza) 

„A magángondozók túl drágák és nem is szívesen bízok meg idegenben, aki a lakásomra jön.” 

(54 éves férfi, Észak-alföldi megyeszékhely, feleségét gondozza) 
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2.2.1.8. A gondozottak által nyújtott támogatás 

 

A megkérdezettek körében nagyon különböző annak a megítélése, hogy a gondozó családtag 

miként viszonyul ahhoz a kérdéshez, hogy a gondozott bármilyen anyagi viszonzást vállaljon 

a gondozási tevékenységért cserébe. Az esetek többségében a gondozó és a gondozott egy 

háztartásban élnek, így megosztják a gondozás, és a lakás fenntartásának költségeit.  

„Úgy döntöttünk, eladjuk a mama házát, a pénzt kétfelé rakjuk. A nővérem vidéken lakik, így 

komfortosabbá tudta tenni a házát. Mi pedig a férjemmel és a lányaimmal vettünk egy olyan 

házat, amely alkalmas arra, hogy együtt lakjunk, de mégis külön. Az idei év az első, hogy 

anyukám már nem tudja kezelni a saját nyugdíját. Eddig mindenben az ő belátására volt 

bízva, hogy mire költ.” (51 éves nő, Közép-dunántúli megyeszékhely) 

„Rengeteg érzelmi támogatást kapok a nagymamámtól. Mivel együtt élünk, a költségeket 

közösen gazdálkodjuk ki.” (35 éves nő, Budapest, nagymamáját gondozza) 

„Mivel állásomat fel kellett mondanom, ezért jövedelmem nagyon alacsony lett, így 

édesanyám nyugdíja is kell ahhoz, hogy meg tudjunk élni, a szükséges dolgokat be tudjam 

szerezni, szakorvoshoz el tudjam vinni.” (56 éves férfi, Nyugat-dunántúli község, édesanyját 

gondozza) 

A külön élő gondozott családtagok esetében is felmerült a gondozó anyagi támogatása, ami 

egyes esetekben a gondozottakhoz való eljutásnak a költségeit fedezi. 

„Igen, minden hónapban kapok támogatást (pénzbeli juttatás) a személyautó használatához.” 

(45 éves nő, Észak-alföldi város, szüleit gondozza). 

 

Volt példa arra is, hogy a gondozó családtag véleménye szerint teljesen természetes az, hogy 

a gondozásból adódó költségeket a gondozott vállalja.  

 „A gondozással kapcsolatos költségeket természetesen az édesanyám jövedelméből álljuk.” 

(46 éves nő, Dél-alföldi megyeszékhely, édesanyját gondozza) 

„A nyugdíját ő veszi fel, a lakásrezsibe belepótol egy bizonyos összeget, de ezt én úgy 

gondolom, hogy meg is teheti, mivel velünk együtt lakik. A pénzével ő maga rendelkezik.” (52 

éves nő, Észak-magyarországi község, anyósát gondozza) 

„Az anyagi biztonságot. A gyermekeként ezt akkor is megkapnám, megkaptam, amikor nem 

gondoztam.” (51 éves nő, Közép-dunántúli megyeszékhely, édesanyját gondozza) 
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Több esetben is felmerült, hogy a gondozott anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gondozó 

anyagi támogatását, azonban ezt a gondozó családtag nem is várja el, mivel gyermekként 

gondozói tevékenységére kötelezettségként tekint.  

„Semmilyen támogatást nem kapok, hiszen nagyon alacsony édesanyám nyugdíja, azt is én 

szoktam kipótolni, és az intézeti díj nagy részét is én fogom fizetni.” (46 éves nő, Dél-alföldi 

község, édesanyját gondozza). 

„Édesapámtól nem kapok és nem is kérnék semmiféle pénzbeli juttatást. Számomra teljesen 

természetes, hogy ő felnevelt én pedig gondját viselem idős korában. Egyébként pedig közös 

háztartásról lévén szó a kiadásokat a fizetésemből és az ő nyugdíjából együtt finanszírozzuk. 

Azon, hogy a helyzetem befolyásolja a majdani öröklést még nem gondolkodtam el.” (50 éves 

nő, Dél-alföldi község, édesapját gondozza) 

„Semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kapok és nem is várok el ezért a feladatért. Ez 

nekem, mint gyermekének kötelességem.” (60 éves nő, Észak-magyarországi község, 

édesanyját gondozza) 

 „Saját édesanyámat ápolom, ezért nem kap senki anyagi segítséget.” (62 éves nő, Közép-

magyarországi város, édesanyját gondozza) 

„Nem kapok semmilyen segítséget.” (48 éves nő, Közép-dunántúli város, nagymamáját 

gondozza). 

 

2.2.1.9. Szükségletek és konkrét szolgáltatások iránti igény  

 

Eseteinkben tehát a gondozók élete gyakran teljes mértékben megváltozott a gondozás 

kezdetével, a gondozás az élet szinte minden fontosabb területére, így a lakhatásra, a 

munkavállalásra és anyagiakra, a szabadidő eltöltésére, a lelki és fizikai állapotra is komoly 

hatással van. Az eddigiekben sorra vett nehézségekre a közeli családtagok a legtöbb esetben 

nem látnak megoldást, hiszen e problémák a rendelkezésre álló családtagok és intézmények 

felől érkező lehetőségek kihasználása mellett is gyakorta fennállnak.  

 

Alanyaink többségére jellemző, hogy a gondozás valamely pontján, leginkább a nehézségek 

és problémák fokozódáskor, elgondolkoztak elsődleges gondozó szerepkörük feladásán, és 

egy bentlakásos intézmény igénybevételén. Azonban e lehetőség nem mindenki számára 

adott, vagy nehezen elérhető.  

„Megérdeklődtem, mik a feltételei az idősotthoni ellátásnak. Sajnos azzal kellett 

szembesülnöm, hogy nagyon hosszú várólisták vannak az intézményekben, s a megyében 
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nagyon kevés a demens betegek ellátására fenntartott férőhely.” (56 éves férfi, Nyugat-

dunántúli város, édesanyját gondozza) 

„Nagyon nehéz bejutni bentlakásos intézményekbe, várólista van. Másrészt szerettem volna 

minél tovább a családi környezetben gondozni. Ez az oka, amiért még nem adtam be intézetbe. 

De már érzem, hogy fogy az erőm, így előjegyeztettem már pár helyre.” (54 éves férfi, Észak-

alföldi megyeszékhely, feleségét gondozza) 

 

Látható, hogy a gondozóknak lakóhelyüktől függően nehézséget jelenthet az intézményi 

elhelyezés igénybevétele, ami az intézmények túlterheltségének köszönhető. Azonban a 

legtöbben nem a lehetőségek hiányát emelték ki e döntés meghozásával kapcsolatban, hanem 

a bentlakásos elhelyezéssel kapcsolatos negatív érzéseiket.  

 „Akkor, amikor a mama sokat zrikált és kiborultam, és nem bírtunk vele, gondoltam, hogy 

beadom. Akkor fel is hívtam a helyet és akkor egy nő mondta, hogy eljön. Akkor beszéltem 

vele, de olyan hangja volt, hogy inkább már nem akartam bevinni. Meg be is mentem abba az 

intézménybe. Ott nagyon rossz szagok voltak, meg lehangoló is volt. Attól volt lehangoló és 

szomorú, hogy sok öreg, beteg ember van egy helyen. Kívülről olyan szép, meg minden, de 

amikor bent voltam, az nagyon rossz érzés volt.” (49 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 

 

Szeretteik elhelyezésekor azok a gondozók is erős ellenérzéseket fogalmaztak meg a szóba 

jövő intézmények ellen, akik az előző interjúalannyal ellentétben még nem kerestek fel 

bentlakásos lehetőségeket. Többen kiemelték, hogy a gondozottak számára a legideálisabb, ha 

otthon maradhatnak. 

„Sokszor beszéltünk róla hogy szociális otthonba kerüljön-e, de azt nem akartuk. […] 

Szerintem mégis itthon a legjobb a családjával.” (54 éves nő, Dél-dunántúli megyeszékhely, 

édesanyját gondozza) 

„Egy családtagját az ember nem szívesen bízza idegenek kezébe, ezért nem merült még fel a 

bentlakásos elhelyezés gondolata.” (48 éves nő, Közép-dunántúli város, nagymamáját 

gondozza) 

 

A fenti idézetekből kiderül, hogy a gondozók számára elsődleges szempont, hogy 

gondozottjaik otthon, családi körben tölthessék idős éveiket. Természetes, hogy erről a 

gondozottak is hasonlóképpen vélekednek, érthető módon ragaszkodnak otthonukhoz, korábbi 

életkörülményeikhez.  
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„Intézményi elhelyezés korábban nem merült fel. Édesapám ragaszkodik az otthonához, 

kertjéhez.” (50 éves nő, Dél-alföldi község, édesapját gondozza) 

 „Sokszor elgondolkodtam a családommal, hogy bentlakásos intézménybe kellene elhelyezni. 

Próbáltunk beszélni róla, de a mama győzött. Egy hónapig sírt, fogadkozott, hogy mindent 

elfogad, és a fiát zsarolta. Azóta nem jött szóba.” (52 éves nő, Észak-magyarországi község, 

anyósát gondozza). 

 

Olyan eseteket is láthatunk, amikor a gondozottak a bentlakásos intézményi elhelyezéssel 

kapcsolatban azon félelmeiket fogalmazták meg, hogy ebben az esetben a gondozott állapota 

romlana. 

 „Akkor nem vitt rá a lélek, meg azt gondolom, hogyha beadjuk, már nem élne. Mindent meg 

tudok csinálni, ami kell. Ha majd már nem tudjuk mozgatni, vagy ellátni, mert olyan beteg 

lesz, akkor be kell valahová adni.” (49 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 

„Egy időben sokat beszéltünk erről. De szerintem ott csak romlana az állapota, itthon a 

legjobb neki a családjával. Szerintem már nem élne, ha nem lennénk mellette. De így is 

nagyon nehéz, ha rosszabbodik az állapota, nem tudjuk majd itthon ellátni. Így is nagyon sok 

idő.” (54 éves nő, Dél-dunántúli megyeszékhely, édesanyját gondozza) 

 

Mindkét idézetben megfogalmazódott a gondozók azon félelme, hogy gondozottjaik „már 

nem élnének”, ha az otthoni ellátás helyett intézményekben helyezték volna el őket. Jellemző 

tehát, hogy sokan olyan megoldásként gondolnak a bentlakásos intézményre, amelynek 

lehetőségével csak abban a legvégső esetben élnének, ha nem látnának más megoldást a 

gondozási feladatok ellátására. Ezekben az esetekben azonban azok a gondozók, akikben erős 

negatív képzet él az intézményekkel kapcsolatban, jelentős dilemmákkal, lelki terhekkel 

néznek szembe. 

„Gondoltam arra is, hogy bentlakásos otthonba adom, mert már a hátam sem bírja a 

cipekedést, de félek, hogy lelkiismeret-furdalásom nagyobb lesz, mint a szabadság, 

kikapcsolódás utáni vágyam. Szeretem közel tudni magamhoz, látni minden nap, hogy hogy 

van.” (54 éves férfi, Észak-alföldi megyeszékhely, feleségét gondozza) 

 „Az iránta érzett szeretetem és ragaszkodásom, valamint az, hogy a családom is segít, így 

nem tudtam még ezt a lépést megtenni.” (49 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 

 

Az első idézetben előkerül a „lelkiismeret-furdalás”, mint az egyik fő gátja a bentlakásos 

intézményi elhelyezésnek, második interjúalanyunk pedig úgy fogalmaz: „nem tudtam még 
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ezt a lépést megtenni”. A fenti idézetekből is kitűnik, hogy azokban az esetekben is, amikor a 

gondozók közel kerülnek e döntés meghozásához, erős lelki gátakba is ütköznek, úgy érzik, 

gondozottjaik ellen cselekednének az intézményi elhelyezéssel.  

 

A bentlakásos intézményekkel kapcsolatban tehát egyértelmű negatív attitűdök, komoly 

félelmek és lelki gátak fogalmazódtak meg a gondozók részéről. Azonban az alanyok számos 

olyan igényt is megneveztek, amelyekre szükségük lenne ahhoz, hogy a gondozási feladatokat 

otthon láthassák el, és hatékonyabban tudjanak szembenézni az eddigiekben előkerült 

problémákkal, nehézségekkel, amelyek a gondozók lehetőségeitől és a gondozottak 

állapotától függően igen sokrétűek voltak: volt olyan alany, aki gyógytornára tartana igényt, 

mások konkrét anyagi segítséget, ápolási eszközök beszerzéséhez, közlekedéshez, az idős 

szállításához kérnének támogatásokat az államtól. Volt olyan megkérdezett is, aki szívesen 

igénybe vett volna nappali ellátást, azonban erre lakókörnyezetében nem volt lehetősége. 

Többen megfogalmaztak olyan szükségletet, amely mintegy átmenetet képezne az otthoni 

ápolás és a bentlakásos intézmény között, azonban a gondozók nem állandó ellátásként, 

inkább időszakos lehetőségként írták le ezen megoldási javaslataikat: 

 „Jó lenne, olyan lehetőség, főleg szerintem azok részére, akik ezt a nehéz feladatot egyedül 

végzik, hogy néha 1-2 napra, 24 órában, a gondozásra szoruló otthonában biztosítsanak 

segítséget. A gondozó pihenésének érdekében.” (49 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 

„Más megoldás, illetve könnyítés az lett volna, ha volna olyan intézmény, ahová ilyen 

állapotú beteget egy pár napra el lehetne helyezni, de erre sajnos nincs lehetőség. […] Csak 

állandó bentlakásos intézmények vannak. Nincs intézet, ahol néhány napra vagy hétre 

fogadnák, a betegsége miatt, az ápolás kifizetése mellett sem. Kórházban való kezelésem 

idejére gondozókat kellett fogadnom napi 24 órában. Nem kevés anyagi megterhelést jelentett 

ez az időszak.” (62 éves nő, Közép-magyarországi város, édesanyját gondozza) 

 

Elemzésemből egyértelműen látszik, hogy a gondozási feladatok ellátása gyakran állandó 

jelenlétet igénylő munka, melynek számos negatív hozadéka van a családi gondozókra nézve. 

A fenti javaslatokból is kitűnik, hogy a gondozók jellemzően nem látnak más megoldást a 

problémákra, nehézségekre, így olyan megoldást igényelnének, amely időszakosan enyhíti 

terheiket amellett, hogy a gondozottakat továbbra is saját otthonukban tudják ellátni.  
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2.2.1.10. Összegzés 

 

Az egyenletes regionális megosztottsággal elkészített 15 elemzett félig strukturált interjú 

esetében a gondozást a társadalom elsősorban a család feladatának tekinti, alanyaink 

interpretációiban a gondozás gyakran a szülői munka viszonzásáért járó gyermeki feladatként, 

mintegy kötelességként jellemezhető. A családon belül így leginkább a gondozottak 

gyermekei vállalják a gondozási feladatok ellátását, de jellemző az is, hogy más női 

családtagokra háruljanak ezen feladatok, esetleg azokra a személyekre, akiknek életmódja 

megengedi e feladatkör ellátását, vagy szorosabb érzelmi kapcsolat fűzi őket a gondozotthoz. 

A gondozási feladatok megosztására leginkább az jellemző, hogy az elsődleges gondozók 

tevékenysége mellett a másodlagos családon belüli gondozók és az intézmények szerepe 

inkább csak kisebb segítségnek tekinthető, mint a feladatok tényleges megosztásának, ennek 

ellenére a legtöbb esetben a segítségeket elvárják a gondozók, mind a többi családtagtól, mind 

az állami szolgáltatóktól. 

 

A gondozási tevékenység számos új élethelyzetet teremt, melyek a gondozók életének szinte 

minden területére kihatnak. A lakhatás, az otthon töltött idő, valamint a munkakörülmények 

megváltozása a gondozási feladatok ellátásával teljesen átalakulnak. A gondozókra jellemző a 

szabadidő csökkenése vagy teljes hiánya, társas kapcsolataik leépülése, ebből következően 

gyakori a gondozók elszigetelődése, elmagányosodása. A gondozással járó folyamatos 

kemény munka, időhiány és stressz a gondozók kimerültségét és egészségi állapotuk romlását 

eredményezi. A gondozók e problémákat maguk is igen komolynak érzékelik, és gyakran 

fontolnak meg különböző lehetőségeket a nehézségek kezelésére. Ennek egyik formája a 

gondozottak bentlakásos intézményekben való elhelyezése, amely egyrészt erősen negatív 

érzéseket vált ki a gondozó családtagokból, másrészt komoly hozzáférési egyenlőtlenséget 

mutat. Talán a legnagyobb kihívást mégis az általuk gondozott idős személyiségében 

bekövetkező változás jelenti számukra. A félig strukturált interjúk a gondozás egész 

folyamatára és a résztvevő személyekre is lényeges megállapításokat tartalmaztak. Azonban 

fontos kiemelni, hogy a résztvevők alacsony létszáma, valamint az alanyok nem véletlen 

történő kiválasztása miatt a kutatás eredményei nem alkalmasak a teljes vizsgált populációra 

vonatkozó következtetések levonására ugyanakkor jó alapot szolgáltattak az országos 

reprezentatív kérdőív kérdéseinek összeállításához.  
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2.2.2. Országos reprezentatív kérdőíves kutatás  

 

Az országos reprezentatív felmérés a szűrőkérdőív által kiválasztott, 500 családon belüli 

gondozó véleménye alapján történt. Az eredményeket a disszertáció alkérdéseinek 

sorrendjében dolgoztam fel.  

 

2.2.2.1. A gondozással kapcsolatos társadalmi attitűdök és a tényleges családon belüli 

gondozók 

 

 

Érdemes elsőként megvizsgálni, hogy mely családtagok vállalják magukra az idősek 

gondozásának feladatait, hogy milyen attitűdök élnek a megkérdezettekben ezzel 

kapcsolatban. A gondozó családtagok véleményei alapján leginkább a gyermekeké az idős 

emberek gondozásának felelőssége: a kérdezettek 77 százaléka válaszolta, hogy az időskorú 

hozzátartozó gondozása a lánygyermek feladata (is), 70 százalékuk szerint pedig a 

fiúgyermekek feladata (is). A gondozók 44 százaléka nyilatkozta azt, hogy e felelősség a 

feleségé (is), 40 százalék pedig azt, hogy a férjé (is). Ennél kisebb arányban tartották a 

megkérdezettek az idős családtagok gondozását más hozzátartozók feladatának: 25 százalék 

azzal értett egyet, hogy ez az időskorúak menyének, 24 százalék azzal, hogy testvérének, 23 

százaléka azzal, hogy vejének feladata. Mindössze 22 százalék gondolta azt, hogy más 

személynek is van feladata a gondozásban (lásd 9. ábra). Az eredményekből jól látszik, hogy 

a gondozási feladatok elvégzését csak valamivel nagyobb arányban várják el a kérdezettek a 

női családtagoktól, mint a férfiaktól. A fenti tendencia is azt erősíti meg, hogy 

Magyarországon a rendszerváltást követően egy refamilizációs folyamat indult el. 

 
9. Ábra: Ön szerint az alábbiak közül kinek a feladata egy idős ember gondozása? 

(%; N=500; Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A megkérdezettek válaszai rámutattak arra is, hogy ténylegesen kik vállalták magukra 

családon belül ezeket a gondozási feladatokat. A tényleges helyzet is azt támasztja alá, hogy 

jellemzően gyermekeik gondozzák idős hozzátartozóikat, mert a megkérdezettek többsége, 

(56 %) saját szüleit gondozza. Ebbe a csoportba soroljuk a nevelőszülőket és mostoha 

szülőket is. A gondozó családtagoknak csak kevesebb, mint ötöde gondozza házastársának 

rokonát vagy családtagját (16 %), nagyszülőjét vagy dédszülőjét (12 %), házastársát vagy 

élettársát (10 %), 6 százalékuk pedig más rokonát (lásd 10. ábra).  

 

10. Ábra: A gondozó családi, rokoni kapcsolata a gondozottal 

(%; N=498; Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Megfigyelhető az is, hogy a gondozó családtagok többsége, 61 százalékuk azért vállalta 

magára a gondozásból adódó feladatokat, mert leginkább az ő életkörülményeik tették ezt 

lehetővé. A megkérdezettek tipikus indokként hozták fel, hogy már a gondozás megkezdése 

előtt is együtt éltek vagy közel laktak az idős gondozottjukhoz, illetve ők voltak azok a 

családtagok, akik nem dolgoztak, így idejük lehetővé tette a gondozási feladatok magukra 

vállalását. Sok esetben a gondozók úgy nyilatkoztak, hogy nem volt más lehetőségük. A 

kérdezettek 31 százaléka azt válaszolta, hogy természetes volt számukra a gondozás feladatát 

magukra vállalni, vagy érzelmi okok, esetleg kötelességtudat vezérelte őket. A gondozó 

családtagok 8 százaléka nevezett meg valamilyen más okot, köztük, hogy az időskorú 

családtag maga ragaszkodott gondozója személyéhez. 

 

Az életkörülményekből adódó motivációt támasztja alá az is, hogy a gondozó családtagok 

több mint fele, 55 százaléka a gondozott időskorú családtagjával együtt él. Ezen tevékenysége 

megkönnyítésében 71 százalék kap másodlagos gondozótól segítséget, ez az arány magasabb 

a fiatalabb korcsoportba tartozó gondozóknál (χ
2
=12,99, df=2, p=0,002). Érthető módon a 
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gondozók foglalkoztatottsága tekintetében azok aránya, akiknek van segítségük, a teljes- vagy 

részmunkaidőben dolgozók körében a legmagasabb, 78 százalék (χ
2
=14,77, df=2, p=0,001), a 

gondozottjukkal együtt élők körében ez 64 százalék (χ
2
=11,46, df=1, p=0,001). A gondozási 

órák alakulásáról az állapítható meg, hogy a gondozó családtagok 30 százaléka legfeljebb heti 

12 órát, 29 százaléka 13-28 órát, további egyharmaduk pedig heti több mint 28 órát tölt 

gondozással.  

 

A megkérdezettek 28 százaléka a vizsgált gondozásra szoruló családtagjukon kívül más 

személyeknek is nyújtottak hasonló segítséget már életük során, tehát rendelkeznek gondozási 

tapasztalattal. Ezen gondozók kisebb része (9 %) még mindig gondozza ezt a személyt a 

kutatás során vizsgált családtagja mellett. A más családtagot már nem gondozókra jellemző, 

hogy korábban átlagosan 45,7 hónapon (közel 4 éven) keresztül segítették korábbi 

gondozottjukat. A korábbi gondozási tapasztalattal rendelkező kérdezettek 44 százaléka 

szüleit, 47 százalékuk más családtagot, 9 százalékuk pedig nem családtagot gondozott. A 

korábbi gondozási tapasztalat összefügg a gondozó családtagok nemével (χ
2
=6,09, df=1, 

p=0,014), életkorával (χ
2
=12,03, df=2, p=0,002) foglalkoztatottságával (χ

2
=7,56, df=2, 

p=0,023), vagyoni helyzetével (χ
2
=7,39, df=2, p=0,025), valamint azzal, hogy a gondozó és a 

gondozott milyen családi viszonyban vannak egymással (χ
2
=4,37, df=1, p=0,036). A nők 

jellemzően nagyobb arányban gondoztak már idős személyt. Kimutatható az is, hogy az 

életkor előrehaladtával és a nyugdíjas léttel a korábbi gondozási tapasztalat valószínűsége is 

nő. Emellett a jelenleg szüleiket gondozók jellemzően kevésbé rendelkeznek ilyen 

tapasztalattal, mint a más családtagot ellátók (lásd 7. számú melléklet, 1. ábra). Jól látható, 

hogy a tényleges gondozást végző személy a társadalmi attitűdöknek megfelelően elsősorban 

a gondozott idős gyermeke, aki egyébként korábbi gondozási tapasztalattal életkorából 

adódóan nem rendelkezik. 

 

2.2.2.2. A gondozók és gondozottak szubkulturális és demográfiai jellemzői  

 

A gondozók legfontosabb szocio-demográfiai indikátorait vizsgálva elmondható, hogy 

jellemzően a női családtagok vállalják magukra az idős hozzátartozójuk gondozását: a 

gondozó családtagok közel háromnegyede, 72 százaléka nő, 28 százaléka pedig férfi. A 

gondozó családtagok átlagos életkora 50,5 év, 46 százalékuk 18-45, 30 százalékuk 46-59 

éves, valamint 23 százalékuk 60 éven felüli. Lakhelyükre jellemző, hogy 12 százalékuk 

Budapesten, 16 százalékuk megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban, 33 százalékuk más 
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városban, 39 százalékuk pedig községekben él. A gondozók iskolai végzettségét vizsgálva, 

hasonlóan az előkutatások kapcsán látott eredményekhez, elmondható, hogy a gondozás 

feladata minden társadalmi csoportban megjelenik. A megkérdezettek 18 százaléka legfeljebb 

8 általános iskolai osztályt, 29 százaléka szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzett. A 

gondozó családtagok 34 százaléka rendelkezik középfokú (szakközépiskolai vagy 

gimnáziumi) és 19 százaléka felsőfokú végzettséggel. Munkavállalás szempontjából a 

gondozó családtagok fele (51 %) teljes- vagy részmunkaidőben dolgozik, másik fele (49 %) 

viszont valamilyen okból nem dolgozik (nyugdíjas, tanuló, vagy más okból nem dolgozik), 

vagy csak alkalmi munkát végez. Ezen a csoporton belül jelentős számban nyugdíjasok (23 

%) találhatók (lásd 11. ábra).  

 

11. Ábra: A gondozó családtagok demográfiai jellemzői 

(%; N=500; Bázis: teljes minta) 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A gondozó családtagok háztartásaiban az egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelem
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 összege 

körülbelül 72 ezer forint, míg a háztartásaik havi nettó jövedelme átlagosan 210 ezer 942 

forint. Ugyanakkor elmondható, hogy a gondozásra fordított idő tekintetében szignifikáns 

különbség mutatkozik a gondozók átlagos nettó jövedelmeiben (F=3,19, df=2, p=0,042). A 
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gondozási idő növekedésével csökken az egy főre jutó átlagos jövedelem: míg a hetente 

legfeljebb 12 órát gondozók csoportjában átlagosan 88 ezer, addig a 28 óránál több időt 

gondozással töltők esetében ez az összeg körülbelül 68 ezer forint. Az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem emellett átlagosan magasabb azok körében, akik nem élnek együtt gondozott 

családtagjukkal (83 ezer, míg az együtt élők esetében 75 ezer forint) (F=5,3, df=1, p=0,022). 

Családi állapotukat tekintve kimutatható, hogy a gondozó családtagok közel kétharmada 

(64%) házas, vagy élettársi kapcsolatban él, míg harmaduk valamilyen okból egyedülálló. A 

gondozó családtagok többségének (81%) van gyermeke, legtöbbjüknek két (42%), 21 

százalékuknak egy, míg 18 százalékuknak három vagy több gyermeke van.  

 

A gender attitűdökben látható különbség, hogy a női családtagok jóval nagyobb arányban 

(72%) vállalják magukra a gondozási feladatot, mint a férfiak (28%). Ezen különbség a 

gondozással kapcsolatos attitűdökben is megmutatkozik. A megkérdezettek, azzal 

kapcsolatban, hogy az idős hozzátartozók gondozása kinek a feladata, az azonos rokoni 

kapcsolatok közül minden esetben nagyobb arányban jelölték meg a női családtagokat 

(például a lánygyermekek feladatának 77 százalék tartja, míg a fiúgyermekek feladatának 70 

százalék), de ez az eltérés messze nem akkora, mint a gondozás során megmutatkozó 

genderkülönbség. Különösen jellemző, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségű gondozók 

körében magasabb a nők aránya, mint a magasabb végzettségűek esetében. A gondozást 

végző nők emellett nagyobb arányban élnek együtt az általuk gondozottal, mint a férfi 

gondozók, és ezzel összefüggésben jellemzően több időt töltenek gondozási feladatok 

ellátásával, mint a férfiak. Az eredményeket vizsgálva elmondható, hogy a gondozási idő 

emelkedésével egyenes arányban nő a gondozási tevékenységben résztvevő nők aránya 

(χ
2
=6,09, df=2, p=0,047) (lásd 7. számú melléklet 2. ábra).  

 

A gondozott időskorú családtagok körében a gondozó családtagokhoz hasonlóan jóval 

magasabb a nők aránya (71%), mint a férfiaké (29%). A gondozott idősek átlagos életkora 

78,47 év, többségük – 65 százalékuk – 75 év feletti. Iskolai végzettségüket tekintve a 

gondozott idősek körében magasabb az alacsonyabb iskolai végzettségűek aránya, mint a 

gondozók esetében: többségük, 58 százalékuk legfeljebb 8 általános iskolai, 22 százalékuk 

szakmunkás, 21 százalékuk pedig ennél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. 

Egészségi állapotukat tekintve a gondozott időskorúak 67 százalékának van valamilyen tartós 

betegsége, 4 százalékuknak valamilyen fogyatékossága, 15 százalékuknak pedig tartós 
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betegsége és fogyatékossága is, míg 14 százalékukra jellemző, hogy tartós betegséggel és 

fogyatékossággal sem rendelkezik (lásd 12. ábra).  

12. Ábra: A gondozott idősek demográfiai jellemzői és egészségi állapota 

(%; N=500; Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2.2.2.3.  Az informális gondozási tevékenység tartalma és típusai 

 

Kutatásom során vizsgáltam, hogy a családtagok milyen feladatokat látnak el, valamint 

fennáll-e különbség a feladatok ellátásában az egyes gondozói csoportok között. A gondozási 

tevékenységeket három típusra oszthatjuk. Az első a személyes gondozás, amelybe olyan 

feladatok tartoznak, mint például az idős fürdetése, a tisztába tétel vagy a mozgásban való 

közvetlen segítség. Szociális gondozási feladat az olyan tevékenység, mint a házimunka 

végzése, vagy a különböző ügyintézésekben való segítségnyújtás az idősnek. Végül az 

érzelmi, pszichés támogatás kategóriájába soroltam az időssel való társalgást és a betegséggel 
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kapcsolatos lelki segítségnyújtást. A felosztás többek között az OECD előírásain alapszik. A 

továbbiakban e gondozási tevékenységekkel kapcsolatos eredményeket mutatom be. 

 

A megkérdezett gondozók közül 43 százalék számolt be arról, hogy minden nap nyújt az 

általa gondozott idősnek a személyes gondoskodás körébe tartozó segítséget. Az ilyen 

tevékenységet hetente végzők aránya 16, a havi rendszerességgel nyújtók aránya elenyésző, 2 

százalék. A válaszadók 4 százaléka ritkábban, mint havonta végez ilyen tevékenységet, míg 

36 százalékuk soha nem vesz részt a személyes gondoskodáshoz tartozó feladatok ellátásában.  

 

Nemenként vizsgálva fontos különbség, hogy a nők szignifikánsan gyakrabban végeznek a 

személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat, mint a férfiak (χ
2
=28,86, df=4, p=0,000). 

Míg esetükben a naponta ilyen feladatokat ellátók aránya 48, a férfiak esetében 28 százalék. 

Ezzel szemben azok aránya, akik soha nem nyújtanak személyes gondoskodást, a férfiaknál 

54, a nőknél 30 százalék (lásd 13. ábra).  

 

13. Ábra: A személyes gondozási feladatok nyújtásának gyakorisága nemenként 

(%, N=488, Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatok ellátásának gyakorisága esetében a férfi 

gondozóknál jelentős szerepe van annak, hogy milyen nemű az általa gondozott családtag, 

mert a férfi gondozók, ha gondozottjuk szintén férfi, gyakrabban látnak el ilyen jellegű 
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feladatokat (lásd 14. ábra), mint ha női családtagot segítenek. Ez a különbség a női gondozók 

tekintetében nem figyelhető meg. 

 

14. Ábra: A személyes gondozási feladatok nyújtásának gyakorisága a férfi gondozók esetében a 

gondozott neme szerint 

(%, N=140, Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A genderkülönbség mellett jellemző, hogy a valamilyen okból nem dolgozók körében 

magasabb azok aránya, akik napi rendszerességgel látnak el személyes gondozási feladatokat, 

mint a foglalkoztatottak esetében. A személyes gondozási feladatokat jellemzően gyakrabban 

látják el azok, akik együtt élnek az általuk gondozott időssel (χ
2
=68,4, df=4, p=0,000). Ezzel 

párhuzamosan elmondható, hogy azok a gondozók, akik több időt fordítanak a gondozási 

feladatok ellátására, több időt töltenek ilyen feladatok ellátásával is (χ
2
=77,62, df=8, p=0,000) 

(lásd 15. ábra). 

 

15. Ábra: A személyes gondozási feladatok nyújtásának gyakorisága foglalkoztatottság szerint 

 (%, N=488, Bázis: teljes minta) 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A személyes gondozás alá tartozó egyes feladatok ellátásában jelentős különbségek 

figyelhetőek meg. A válaszadók 62 százaléka minden nap vagy hetente nyújt segítséget az 

egészségi ápolási feladatok (pl.: gyógyszerek bevétele, vérnyomásmérés, tornáztatás) kapcsán 

az általa gondozottnak. Hasonlóan magas, 52 százalék, a tisztálkodásban ilyen gyakorisággal 

segítséget nyújtók aránya, illetve viszonylag sok gondozó vállalja, hogy az idős lakáson kívüli 

közlekedésében segít (45%). Ezzel szemben igen magas, 85 százalék azok aránya, akik soha 

nem vesznek részt az idős pelenkázásában. 66 százalékuk soha nem segíti az időst a lakáson 

belüli közlekedésben, 64 százalékuk pedig az étkezésben. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, 

hogy ezen feladatok esetében szó lehet arról is, hogy a gondozott idős nem szorul ilyen 

jellegű segítségre (lásd 16. ábra). 

 

16. Ábra: A személyes gondozáshoz tartozó egyes feladatok ellátásának gyakorisága 

 (%, N=488, Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az intimebb feladatok ellátása kapcsán elmondható, hogy az ezt ellátók körében magasabb a 

nők, mint a férfiak aránya. Így például a tisztálkodásban a nők 44 százaléka nyújt napi 

segítséget, míg a férfiak esetében ugyanez az arány csak 22 százalék, és a férfiak körében 

jelentősen magasabb azoknak az aránya, akik soha nem végeznek ilyen tevékenységet 

(χ
2
=36,24, df=4, p=0,000). Kisebb mértékben ugyanez a tendencia az egészségügyi ápolás 

esetén is megfigyelhető (χ
2
=12,03, df=1, p=0,012).  

 

A gondozók körében 42 százalék azok aránya, akik minden nap ellátnak a szociális gondozás 

körébe sorolható feladatokat, például háztartási munkát végeznek, vagy segítik az időst a 

pénzügyi és hivatali ügyintézésben. A gondozók 30 százaléka hetente, 16 százalékuk havonta, 

4 százalékuk ritkábban, mint havonta, 8 százalékuk pedig soha nem végez ilyen feladatot. A 

személyes feladatokhoz hasonlóan a szociális gondozást is gyakrabban végzik a nők 

(χ
2
=15,46, df=4, p=0,004). A napi szintű szociális gondozást nyújtó nők aránya 47, míg 

ugyanez az arány a férfiak esetében 29 százalék. A szociális gondozást sosem nyújtók aránya 

a férfiaknál 11, a nőknél 7 százalék (lásd 17. ábra). 

 

17. Ábra: A szociális gondozási feladatok nyújtásának gyakorisága nemenként 

 (%, N=488, Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A szociális gondoskodás körébe tartozó feladatokat gyakrabban végzik a fiatalabb 

korcsoportba tartozók (χ
2
=17,93, df=8, p=0,022), a 18-45 évesek 74 százaléka minden nap, 

vagy hetente segít, míg a 46-59 évesek körében ugyanez az arány 73, a 60 éven felüliek 

esetében pedig 70 százalék. Szintén gyakrabban látnak el ilyen gondozási feladatokat a 

magasabb, középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező gondozók (χ
2
=24,88, df=12, 

p=0,015). Emellett a szociális gondozási feladatok esetében is érvényesül az a tendencia, hogy 

a valamilyen okból nem dolgozók nagyobb arányban látják el a gondozási feladatokat, mint 

azok, akik rendelkeznek munkával (χ
2
=22,46, df=8, p=0,004) (lásd 18. ábra).  

 

18. Ábra: A szociális gondozási feladatok nyújtásának gyakorisága foglalkoztatottság szerint 

 (%, N=488, Bázis: teljes minta) 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A gondozottal való együttélés a szociális gondozási feladatok ellátása kapcsán is meghatározó 

tényező (χ
2
=49,58, df=4, p=0,000). A napi szintű gondozói tevékenységet végzők aránya 25 

százalék azok között, akik nem élnek együtt, és 56 százalék azok között, akik együtt élnek 

gondozott családtagjukkal. A szociális gondozási feladatokat ennél ritkábban ellátók aránya 

ezzel szemben a gondozottal együtt nem élők körében magasabb.  
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A szociális gondozás körébe tartozó feladatok közül a gondozók leggyakrabban a háztartási 

munkák végzésében segítenek, 68 százalékuk minden nap, 22 százalékuk pedig hetente. A 

gondozók 48 százaléka emellett naponta nyújt segítséget az idősnek az ügyintézésben, 33 

százalékuk ugyanakkor soha nem végez ilyen feladatot. A kertgondozásban és a különböző 

karbantartási feladatokban a gondozók 71 százaléka naponta, vagy hetente segít az idősnek.  

 

Bizonyos feladatok között ebben az esetben is különbségek láthatóak a gondozók egyes 

csoportjai között. Nem meglepő, hogy a háztartási munkákat mindennap végzők körében 

kiemelkedően magas a nők aránya (72 százalék, míg a férfiak esetében 57 százalék) 

(χ
2
=13,85, df=4, p=0,008), az viszont elgondolkodtató, hogy ez a tendencia figyelhető meg a 

kertgondozási és karbantartási feladatok esetében is, mert a nők nagyobb arányban jelezték, 

hogy naponta végeznek ilyen feladatokat (43%), mint a férfiak (38%).  

 

A személyes és szociális gondozási feladatok ellátása mellett a gondozók érzelmi és pszichés 

támogatást is nyújtanak a gondozott idős számára. Ebbe a kategóriába tartozik az idős 

részére társaság nyújtása és a szellemi elfoglaltság biztosítása. A megkérdezettek 79 százaléka 

állította, hogy minden nap nyújt ilyen jellegű segítséget az általa gondozott idősnek. 12 

százalékuk hetente lát el ilyen feladatot, ennél ritkábban vagy soha pedig elenyésző részük, 9 

százalékuk.  

 

A nők és a férfiak esetében az érzelmi támogatásban is megfigyelhetőek különbségek 

(χ
2
=13,43 df=4, p=0,009). A nők 83 százaléka állította, hogy minden nap nyújt ilyen jellegű 

támogatást, míg a férfiak esetében ez az arány 69 százalék. Emellett szignifikáns kapcsolat 

látszik a különböző korcsoportok között (χ
2
=16,61, df=8, p=0,034), ugyanakkor a tendencia 

ebben az esetben fordított, mint a másik két gondozási szintnél: a fiatalabb korcsoporthoz 

tartozók 82 százaléka állította, hogy minden nap végez ilyen jellegű gondozást, míg a 46-59 

évesek között ez az arány 77, a 60 év felettiek esetében pedig 78 százalék. A gondoskodás e 

típusában is meghatározó, hogy a gondozó és a gondozott együtt élnek-e (χ
2
=36,16, df=4, 

p=0,000), mert az együttéléssel egyenes arányban nő az érzelmi és pszichés támogatás 

nyújtásának időtartama.  

A fentiekben ismertetett három típusú gondozási tevékenység végzésével a gondozó 

családtagok egy munkahéten – hétfőtől péntekig – átlagosan 26,7 órát töltenek, ebből a nők 

átlagosan 28,9 órát, míg a férfiak átlagosan 21,1 órát. A legtöbb időt hétköznaponként az 

idősebb korosztályba tartozók töltik gondozással. A hétköznapokon a gondozással töltött idő 
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fordított arányosságban áll az iskolai végzettséggel: jellemzően a legalacsonyabb iskolai 

végzettségűek töltik a legtöbb időt idős családtagjuk gondozásával (F=5,68, df=3, p=0,001). 

Nem meglepő, hogy a foglalkoztatottak szintén kevesebb órában látnak el gondozási 

feladatokat a hétköznapokon, míg az átlagon aluli vagyoni helyzetűek a legtöbb időt fordítják 

erre (F=14,57, df=2, p=0,000). A gondozottal való együttélés jelentősen megnöveli az 

átlagosan gondozással töltött időt (F=57,09, df=1, p=0,000) (lásd 7. számú melléklet, 3. ábra). 

 

2.2.2.4. A gondozási tevékenység hatása a gondozó életkörülményeire 

 

A gondozási feladatok megjelenése szükségszerűen hatással van a gondozó családtag 

életkörülményeire. Az új feladatok a munkaerőpiaci feladatokkal való összehangolásának 

kényszere mellett hatással lehet a szabadidő eltöltésére, a gondozó egészségi állapotára és 

társas kapcsolataira.  

 

A gondozó családtagok 45 százaléka, mint láthattuk, együtt él az általa gondozott időssel. A 

nem együtt élő gondozókat azzal kapcsolatban kérdeztük, hogy felmerült-e annak lehetősége, 

hogy összeköltözzenek a családtagjukkal, és ha felmerült, ki költözne kihez. Azok esetében, 

akiknél felmerült ez a lehetőség, feltételezhető, hogy a jövőben sor is kerülhet rá. A 

válaszadók 28 százaléka állította, hogy felmerült ez a lehetőség, esetükben pedig a többség 

(60%) szerint, ha sor kerül az összeköltözésre, az idős költözne hozzá. 23 százalék állította, 

hogy ő költözne az időshöz, 9 százalék számolt be arról, hogy mindkét lehetőség felmerült, 8 

százalék szerint pedig ennyire még nem körvonalazódott, hogy hogyan valósítanák meg az 

összeköltözést. Bizonyos változók mentén ugyanakkor szignifikáns eltérések mutatkoznak a 

gondozók egyes csoportjai között aszerint, hogy miként valósítanák meg az összeköltözést. 

Azok között, akik befogadnák gondozott családtagjukat, a házas, vagy élettársi kapcsolatban 

élők aránya a legmagasabb (72%), míg a valamilyen okból egyedülállók körében magasabb 

azok aránya, akik hajlandóak lennének a gondozott családtaghoz költözni (χ
2
=8,16, df=3, 

p=0,043). A költözést esetlegesen vállalók körében magasnak mondható az átlagon aluli 

vagyoni helyzetűek aránya, mert a vagyoni helyzet javulásával az erre való hajlandóság 

csökken (χ
2
=13,22, df=6, p=0,040). Emellett a gondozással több időt töltők körében szintén 

magasabb azok aránya, akik a családtagjukhoz költöznének, mint azok esetében, akik 

kevesebb időt töltenek gondozási feladatokkal (χ
2
=5,9, df=6, p=0,043) (lásd 7. számú 

melléklet, 4. ábra). 
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A gondozó családtagok egészségi állapotával kapcsolatban elmondható, hogy a 

megkérdezettek 22 százaléka számolt be arról, hogy mióta gondozza idős családtagját 

változás történt az egészségi állapotában. Ez az arány magasabb, 25 százalék a nők körében, 

míg a férfiak esetében csak 14 százalék. Szintén nagyobb arányban találhatóak meg a 

változásról beszámolók az idősebb korosztályban (31 százalék, míg a 18-45 évesek között 16, 

a 46-59 évesek között 23 százalék), és a nyugdíjasok körében (32 százalék, míg a 

foglalkoztatottak esetében 16 százalék, a más okból nem dolgozóknál pedig 25 százalék) 

(χ
2
=14,45, df=6, p=0,025). A jellemzően több időt gondozással töltő csoportok esetében 

megfigyelhető, hogy nagyobb arányban jelennek meg azok, akik valamilyen változást éreznek 

egészségi állapotukban. Az átlagon aluli vagyoni helyzetben lévők érzik leginkább (30%), 

míg ez az arány a másik két jövedelmi csoportban több mint tíz százalékkal alacsonyabb 

(χ
2
=27,75, df=6, p=0,001). A gondozottal való együttélés szintén meghatározó: azok között, 

akik együtt élnek a gondozottal közel kétszer magasabb (27%) azok aránya, akik valamilyen 

változásról számolnak be (χ
2
=12,54, df=3, p=0,006). Az arány hasonlóan alakul a gondozásra 

legtöbb időt fordítók esetében is (33%) (lásd 7. számú melléklet, 5. ábra). A gondozók 

többsége, 52 százaléka az egészségi állapotában történt változás kapcsán a pszichés 

leterheltségből, 27 százalékuk a fizikai leterheltségből származó, míg 21 százalékuk egyéb 

panaszokról számolt be. A pszichés leterhelésből fakadó problémákról nyilatkozók aránya 

különösen magas a foglalkoztatottak körében (72 százalék, míg a nyugdíjasok vagy más okból 

nem dolgozók körében 38-38 százalék).  

 

A gondozási feladatok hatása kapcsán vizsgáltam azt is, hogy miként hat a gondozás a 

gondozó családi viszonyaira, házastársára és gyermekeire. A gondozók többségéről, 84 

százalékukról elmondható, hogy a házas-, vagy élettársukkal való viszonyukban nem 

érzékeltek változást a gondozás hatására. A valamivel jobb házas-, vagy élettársi viszonyt 

vallók aránya 5, a sokkal jobb vagy sokkal rosszabb viszonyt érzők aránya 2-2 százalék, míg 

azoké, akik inkább rosszabbnak érzik, 8 százalék.  

 

A gondozók 94 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a gondozási feladatok ellátásának nem volt 

hatása a gyermekvállalási lehetőségeikre. A kérdés leginkább a 18-45 éves korosztály 

tekintetében fontos, de még körükben is mindössze 6 százalék állította, hogy romlott a 

lehetőségük a gyermekvállalásra. Ezek az adatok szignifikáns összefüggést mutatnak az 

életkorral (χ
2
=22,23, df=8, p=0,005), a foglalkoztatottsággal (χ

2
=58,26, df=24, p=0,000), de a 

dolgozatomban nem térek ki ezen összefüggések részletes vizsgálatára, mert azok köre, akiket 
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érint a kérdés nem éri el még a 10 százalékot sem. A gondozó családtagokat arról is 

kérdeztük, hogy a gondozási tevékenység mennyiben befolyásolja a saját magára fordítható 

időt és társas kapcsolatait. A megkérdezettek közül mindösszesen 16 százalék nyilatkozott 

úgy, hogy sem magára, sem társas kapcsolataira nincs ideje (lásd 19. ábra). 

 

19. Ábra: A kérdezettra jellemző állítások a családi kötelezettségekre és a munkavégzésre vonatkozóan a 

teljes mintában 

(%, Bázis: teljes minta) 

 

 
  

Forrás: saját szerkesztés 

 

A gondozási tevékenység érthető módon jelentős hatással lehet a gondozó szabadidejére is, 

különösen, ha a gondozó családtag munka mellett látja el a gondozási feladatokat. Mint 

láthattuk, a gondozók hétfőtől péntekig átlagosan körülbelül 26 órát töltenek gondozással, 

hétvégén pedig a gondozásra fordított idő átlagosan 12,3 óra a megkérdezettek körében. A 

gondozókat a szabadidejük eltöltése kapcsán megkérdeztük arról is, hogy végeztek-e egyes 

tevékenységeket a gondozás megkezdése előtt és után. Minden felsorolt program esetében a 

gondozás megkezdése után alacsonyabb azok aránya, akik említették az adott program 

végzését, mint a gondozás megkezdése előtt, azaz a gondozási feladatok nagy valószínűséggel 

csökkentik a gondozók különböző programokon való részvételének lehetőségét (lásd 20. 

ábra). A kimozdulás mértékét vizsgálva kimutatható, hogy a gondozás megkezdése után 
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mindazok aránya, akik soha nem mozdultak ki szórakozás céljából 25-ről 41 százalékra, akik 

egy héten legfeljebb csak egyszer mozdulhatnak ki otthonról, 13-ról 30 százalékra emelkedett.  

 

20. Ábra: Programok végzése az idős családtag gondozásának megkezdése előtt és után a teljes mintában  

(%, Bázis: teljes minta) 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Összességében a válaszadók 40 százaléka állította, hogy kevesebbet mozdul ki a gondozás 

megkezdése óta, míg 53 százalékuk arról számolt be, hogy nem történt változás. A 

kimozdulás mértékének lecsökkenése különösen azoknál a csoportoknál figyelhető meg, akik 

mint korábban láthattuk, több időt töltenek gondozással. Emellett a gondozás miatt a 

szabadidő csökkenését érzékelik a Budapesten élő gondozók is, 61 százalék azok aránya, akik 

kevesebbet tudnak kimozdulni, és hozzájuk hasonlóan megyeszékhelyen vagy megyei jogú 

városban élők körében is magas, 49 százalék ez az arány (lásd 7. számú melléklet, 6. ábra). 

Ugyanakkor e két változó kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a két említett csoportban eleve 

magasabb volt azoknak az aránya, akik rendszeresen mentek el pihenni, szórakozni, mint a 

vidéken élők és az alacsonyabb végzettségűek esetében.  

 

A szabadidő eltöltése kapcsán fontos kérdés az is, hogy a gondozóknak van-e lehetősége 

elmenni legalább egy hétre pihenni. A gondozás megkezdése előtti időszakra vonatkozóan a 
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gondozók 23 százaléka állította, hogy legalább két alkalommal, 25 százaléka évente egy 

alkalommal, 19 százaléka pedig két-három évente egyszer elutazott. A válaszadók 34 

százaléka egyáltalán nem utazott ebben az időszakban sem. A gondozás megkezdése után 

jelentősen nőtt azok aránya, akik nem utaznak, és ezzel párhuzamosan csökkent azok aránya, 

akik évente egyszer vagy kétszer el tudtak utazni (lásd 21. ábra). 

 

21. Ábra: A legalább 1 hét pihenésre elutazók aránya a gondozás megkezdése előtt és után 

(%, N=302, Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kimozduláshoz hasonlóan az elutazással kapcsolatban is azok a csoportok érintettek a 

leginkább, amelyek több időt fordítanak a gondozási feladatok ellátására, vagy együtt élnek a 

gondozottal, valamint azok, akiknek eleve több lehetőségük volt utazni (fővárosiak és 

felsőfokú végzettségűek, jobb anyagi helyzetűek).  

 

2.2.2.5. A munkavállalásból és a gondozásból származó feladatok összehangolása  

 

A megkérdezettek 66 százaléka nyilatkozta, hogy a gondozási tevékenység megkezdése előtt 

foglalkoztatott volt, amely a tevékenység megkezdése után 51 százalékra esett vissza. A 

gondozás megkezdésekor a gondozó családtagok 34 százaléka az állami, 18 a piaci, 14 

százalékuk pedig a civil szektorban dolgozott. A megkérdezettek között a nem dolgozók 

aránya érthető módon a 60 éveseknél (72%), iskolai végzettség szerint pedig a legfeljebb 8 

általánost végzetteknél (50%) a legmagasabb. Azok aránya, akik nem dolgoztak a gondozás 

megkezdésekor, a gondozottal együtt élők körében magasabb, 41 százalék volt (míg 25 

százalék a különélők körében) (χ
2
=11,51, df=2, p=0,003). A nem foglalkoztatottak körében 

magasabb a heti 12 óránál többet gondozással töltők aránya, mint a foglalkoztatottak körében 

(χ
2
=37,03, df=10, p=0,000) (lásd 7. számú melléklet, 7. ábra). 
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A jelenleg is kereső tevékenységet végző gondozók számos dimenzió mentén térnek el 

azoktól, akik nyugdíjazás, vagy más ok miatt nem foglalkoztatottak. Ezen különbségek 

részben a társadalomban megfigyelhető foglalkoztatottsági eltérésekből következnek, és 

függetlenek a gondozástól. A gondozási feladatokból fakadó jellemző, hogy a 

foglalkoztatottak aránya lényegesen magasabb azok körében, akik nem élnek együtt a 

gondozott családtagjukkal (60%), mint az együtt élők esetében (42%) (χ
2
=17,72, df=2, 

p=0,000). Emellett a foglalkoztatottak aránya csökken a gondozási idő növekedésével 

(χ
2
=25,62, df=4, p=0,000) (lásd 7. számú melléklet, 8. ábra).  

 

A megkérdezettek 61 százalékának munkájára a gondozási tevékenység nem volt hatással, 19 

százalék úgy nyilatkozott, hogy valamilyen módon hatott a munkájára, és a megkérdezettek 

21 százaléka a gondozás megkezdésekor sem dolgozott (lásd 7. számú melléklet, 9. ábra). 

Akiknél a gondozási feladatok hatással voltak a munkára, 36 százalék - a teljes minta 

körülbelül 7 százaléka - állította, hogy abba kellett hagynia a munkát, 39 százaléknak (szintén 

a teljes minta körülbelül 7 százaléka) munka- és időbeosztásában kellett alkalmazkodnia az új 

feladatokhoz, 25 százalék (a teljes minta körülbelül 5 százaléka) pedig egyéb változásról 

számolt be. A nem nyugdíj miatt nem dolgozó és változást tapasztaló gondozók között 73 

százalék nyilatkozta azt, hogy abba kellett hagynia a munkáját a gondozási feladatok ellátása 

miatt.  

 

Azok aránya, akik úgy érzik, változás történt a munkájukkal kapcsolatban, magasabb volt a 

fővárosban, mint a többi településen élők esetében (χ
2
=10,53, df=4, p=0,000). A változást 

érzékelők aránya magasabb az átlagon felüli vagyoni helyzetűek körében, mint a másik két 

vagyoni csoport esetében (χ
2
=10,55, df=4, p=0,032). Emellett a gondozottal együtt élőkre 

jellemző, hogy nagyobb arányban tapasztaltak változást, mint a gondozottal együtt nem élők 

(χ
2
=11,51, df=2, p=0,003). Esetükben magasabb azok aránya is, akik már a gondozás 

kezdetekor sem dolgoztak, ami megerősíti, hogy a gondozási feladatok felvállalása a 

gondozók esetében részben a meglévő élethelyzetből is adódik. A gondozásra legtöbb időt, 

több mint 28 órát fordítók körében a legmagasabb azok aránya, akik érzékeltek változást a 

munkájukkal kapcsolatban, a gondozásra fordított idő növekedésével pedig csökken azok 

aránya, akik nem tapasztaltak semmilyen változást (χ
2
=24,61, df=4, p=0,000) (7. számú 

melléklet, 9. ábra).  
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A gondozási feladatok és a munkavégzés összehangolása kapcsán kulcsfontosságú kérdés, 

hogy a gondozó munkahelye hogyan reagál a munkavállaló gondozási feladataira. Ennek 

kapcsán a valamilyen kereső tevékenységet végző gondozó családtagokat a munkahelyük 

rugalmasságával kapcsolatban kérdeztük. A válaszadók különböző állításokról mondták el, 

hogy az egy 1-től 4-ig terjedő skálán ezek az állítások mennyire igazak a munkahelyükre. A 

skálán az 1-es érték jelentette, hogy egyáltalán nem igaz, a 4-es érték pedig azt, hogy teljes 

mértékben igaz az állítás. A leginkább jellemző megállapítás a kérdezettek körében a 

munkatársak támogatásáról szólt: az 1-től 4-ig tartó skálán átlagosan 3,26 értéket kapott, hogy 

munkatársai támogatóak voltak személyes feladataival kapcsolatban. Viszonylag magas 

átlagot értek el a következő állítások is: a kérdezettnek van lehetősége arra, hogy magánéleti 

okokból munkaidőben hagyja ott munkavégzésének helyét (átlag: 2,75), valamint a kérdezett 

munkahelye segíti családi kötelezettségeinek ellátását (átlag: 2,74). A legkevésbé jellemző 

állítás alapján látható, hogy az otthon végezhető feladatok nem jellemzőek a kérdezettekre 

(arra az állításra, hogy a kérdezett munkafeladatainak egy részét otthon is el tudja látni, az 

átlag 1,82 volt) (lásd 22. ábra).  

 

22. Ábra: Munkahely rugalmassága  

(Átlagértékek 1-től 4-ig terjedő  skálán; N=267; Bázis: foglalkoztatottak) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott gondozó családtagok ugyanilyen módon a 

munkahelyi és a gondozásból származó feladatok összehangolására vonatkozóan is különböző 

állításokról mondták el, hogy az mennyire jellemző rájuk egy 1-től 4-ig terjedő skálán. A 

leginkább jellemző állítások a következők voltak: a kérdezett nagyon fáradtan ér haza a 

munkából (átlag: 2,87), munkavégzése feszültségekkel teli (átlag: 2,56), valamint családi és 

munkahelyi kötelezettségei mellett nem tud feltöltődni (átlag: 2,08) (lásd 23. ábra).  
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23. Ábra: Munkahely és gondozási feladatok összehangolása 

(Átlagértékek 1-től 4-ig terjedő skálán; N=267; Bázis: foglalkoztatottak) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A dolgozó gondozó családtagokat kérdeztük annak kapcsán is, hogy miként reagált a 

felettesük a gondozás tényére. A gondozók 44 százaléka szerint felettese pozitívan reagált, 

míg a gondozók 8 százaléka esetében a felettes érdektelenül fogadta a hírt. 19 százalékuk nem 

beszélt főnökével a kérdésről, 9-9 százalék azok aránya, akiknek nincs felettese, vagy akiknek 

nem befolyásolta munkáját a családtag gondozása. Emellett a foglalkoztatott gondozó 

családtagok 11 százaléka egyéb reakciókat említett. 

 

Elmondható, hogy a nőket és férfiakat összehasonlítva szignifikáns különbség van a felettes 

reakciójában (x
2
=11,387, df= 5, p=0,044). A nők esetében magasabb, 50 százalék azok 

aránya, akiknek a főnöke pozitívan fogadta az alkalmazott gondozási kötelezettségének tényét 

(megértő, segítőkész, rugalmas), míg a férfiaknál ez az arány valamivel alacsonyabb, 31 

százalék. Az érdektelenül fogadó („hidegen hagyta”, nem reagáló, lekezelő) felettesek aránya 

a férfiaknál 10, a nőknél 7 százalék. Azok aránya, akik nem beszélték meg főnökükkel 

családtagjuk gondozását a férfiaknál 24, a nőknél 17 százalék
56

 (lásd 24. ábra).  
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 A munkahely rugalmasságával kapcsolatos állítások esetében ugyanakkor nem mutatkozott szignifikáns 

eltérés a két nem között. 
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24. Ábra: A felettesek reakciója a gondozás tényére nemek szerinti megoszlásban 

(N=267; Bázis: foglalkoztatottak) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2.2.2.6. Állami transzferek és támogatások 

 

A gondozó családtagok közel fele valamilyen okból nem dolgozik, egy részük a gondozási 

feladatok ellátása miatt adta fel a munkáját, de a foglalkoztatott gondozóknak is 

alkalmazkodniuk kellett a gondozás és a munkavégzés összehangolása érdekében. A 

gondozó családtagok kétharmada több mint heti 12 órát tölt a gondozási feladatok ellátásával, 

a hétköznapokat tekintve átlagosan 26,7 órát töltenek gondozással. Ennek ellenére a felmérés 

alapján a gondozó családtagok mindössze 9 százaléka részesül települési támogatásban 

ápolás jogcímén a gondozási feladatok ellátásáért, 91 százalékuk nem kap ilyen juttatást.  

 

Ugyanakkor szignifikáns összefüggés látható az ápolás jogcímén kapott támogatás 

tekintetében, a gondozásra fordított idő mennyisége alapján (χ
2
=30,73, df=2, p=0,000), és 

aszerint is, hogy a gondozó családtag együtt él-e az általa gondozott időssel (χ
2
=7,26, df=1, 

p=0,007), valamint, hogy a gondozó családtag foglalkoztatott-e (χ
2
=52,91 df=2, p=0,000). 

Minél több a gondozásra fordított idő, annál valószínűbb, hogy a gondozó családtag ápolás 

jogcímén kap támogatást. A támogatásban részesülők aránya magasabb a gondozottal együtt 

élő gondozók esetében. Nem meglepő eredmény, hogy az ápolás jogcímén települési 

támogatásban részesülők aránya sokkal magasabb azok körében, akik nem végeznek kereső 

tevékenységet, azonban nem is nyugdíjasok: míg ennek a csoportnak a 25 százaléka részesül 

ebből a támogatásból, addig a nyugdíjas gondozó családtagok 1, és a teljes- vagy 

részmunkaidőben foglalkoztatott gondozók 5 százaléka (lásd 7. számú melléklet, 10. ábra).  
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Települési támogatásban ápolás jogcímén nem részesülő gondozó családtagok 34 százaléka 

válaszolta, hogy erre jogszabály alapján nem volt lehetősége, illetve voltak közöttük olyanok, 

akik ugyan beadták a kérelmüket, mégis elutasították azt: 

„Élettársam igényelte, de mindenbe belekötöttek, nem számít családtagnak, stb.” 

„Egyszer igényeltük, aztán jött a papír, hogy elutasították a kérelmet. Hogy miért, vagy 

hogyan, azt nem indokolták.” 

 

Mások a kérvényt sem adták be, mivel bizonyos információk miatt úgy ítélték meg, hogy nem 

férnének bele a törvény által szabályozott keretekbe: 

„A körzeti orvos azt mondta, hogy megöregedtek és ezért nem jár. Az öregség nem betegség, 

és ezért nem jár.” 

„Radikálisan olyan dolgokhoz kötik, ami lehetetlen.” 

 

Számos válaszból kitűnt, hogy információhiányból adódóan a gondozóknak eszébe sem jutott, 

hogy ápolás jogcímén támogatást igényeljenek: 

„Nem foglalkoztunk ezzel, valószínűleg nem is járna.” 

„Nem is igényeltem, nem is tudtam, hogy van ilyen.” 

 

A válaszok között megtalálható az erkölcsi okokra való hivatkozás is, mert természetesnek és 

kötelességüknek érzik idős családtagjuk gondozását: 

„Meg se fordult a fejünkben, természetes, hogy támogatjuk egymást.” 

„Saját szüleit gondozó személy ne kapjon már!” 

„Alapvető kötelességemnek tartom, nem kérnék pénzt.” 

„Erkölcsi kötelesség ez.” 

 

A gondozó családtagokat az ápolás jogcímén kapható települési támogatással kapcsolatosan 

kérdeztük arról is, hogy e támogatás ellenében vállalnák-e a teljes állású gondozást. A teljes 

mintában azok aránya, akik családtagjának jelenleg is szüksége van állandó ápolásra, de az 

alacsony támogatási összeg miatt nem vállalták, 7 százalék. Az egyéb okból kifolyólag nem 

vállalók aránya 17 százalék. Azok aránya, akik családtagjának jelenleg nincs szüksége állandó 

ápolásra, de ha lenne, vállalná, 50 százalék. Azok aránya, akiknél jelenleg nincs szükség 

állandó ápolásra, de az alacsony támogatási összeg miatt azt nem vállalnák, 11 százalék. Az 

egyéb okból kifolyólag nem vállalók aránya 15 százalék (lásd 7. számú melléklet, 11. ábra). 
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Összességében tehát a gondozók többsége az ápolás jogcímén kapható települési támogatástól 

függetlenül dönt arról, hogy vállalta-e vagy vállalná-e a teljes állásban történő gondozást, és 

viszonylag kicsi azok aránya, akik annak ellenére, hogy szükséges lett volna, az alacsony 

támogatási összeg miatt nem vállalták azt. Ugyanakkor elmondható, hogy a fiatalabb 

korcsoportokban némileg magasabb azok aránya, akik az alacsony ápolási díj miatt nem 

vállalták vagy vállalnák a teljes állású gondozást, mint a 60 év felettieknél (χ
2
=28,61, df=12, 

p=0,005). Ugyanez az arány kiemelkedően magas a felsőfokú iskolai végzettséget 

szerzetteknél (21%), valamint a többi végzettségi csoporthoz viszonyítva esetükben 

jelentősnek mondható azok aránya (32%) is, akik az ápolási díjtól független okból nem 

vállalják a teljes állású gondozást (χ
2
=66,01, df=36, p=0,0002). Szintén magasnak mondható a 

teljes állású gondozást az ápolási díj alacsony összege miatt nem vállalók aránya a 

foglalkoztatottak (χ
2
=74,18, df=36, p=0,000), illetve az átlagon felüli vagyoni helyzetűek 

esetében. A gondozással legtöbb időt töltők körében a legalacsonyabb azok aránya, akik az 

ápolási díj mértéke miatt nem vállalnák a teljes állású gondozást (χ
2
=14,094, df=6, p=0,029) 

(lásd 7. számú melléklet, 11. ábra).  

 

Rákérdeztünk arra is, hogy a gondozó családtagok átlagosan havi mekkora nettó összegért 

vállalnák a teljes állásban történő ápolást. A havi nettó átlagos összeg a teljes mintában 118 

ezer forint. Az iskolai végzettséggel ugyanakkor egyenes arányban nő ez az összeg (F=3,41, 

df=3, p=0,025). A legalacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők átlagosan havi 64 ezer 

forintért vállalnák a feladatot, míg a középfokú vagy felsőfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezők 139 és 138 ezer forintért. Szintén jelentős különbségek figyelhetőek meg a 

különböző településtípusok között (F=5,82, df=3, p=0,003): a Budapesten élők jóval 

magasabb átlagos összegre (172 ezer forintra) tartanának igényt ezen tevékenység ellátásáért, 

mint a más településen élők. Továbbá különbség mutatkozik a családi állapot tekintetében, 

azok, akik házas vagy élettársi kapcsolatban élnek, alacsonyabb átlagos összegért végeznék a 

teljes gondozást (101 ezer forint), mint azok, akik elváltak, özvegyek vagy egyedülállóak (140 

ezer forint) (F=4,57, df=1, p=0,038).  

 

2.2.2.7. Garantált szolgáltatások ismerete és igénybevétele  

 

A gondozó családtagokat arról is kérdeztük, hogy milyen garantált szolgáltatásokat ismer és 

mennyiben tudja ezeket igénybe venni a gondozói feladatai ellátásához. A különböző 

szolgáltatások közül a háziorvos érhető el a legmagasabb arányban (95%). Viszonylag magas 
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arányban válaszolták a gondozó családtagok, hogy tudomásuk szerint az étkeztetés (78%), a 

házi segítségnyújtás (73%), valamint az időskorúak napközbeni ellátásának szolgáltatása 

(58%) is biztosított az idős lakóhelyén. A gondozó családtag kevesebb, mint felének van 

tudomása valamilyen bentlakásos intézmény (46%), gyógytornász (45%), fizetős ápolási 

szolgáltatás (38%), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (31%), valamint ingyenes ápolási 

szolgáltatás (22%) elérhetőségéről (lásd 25. ábra).  

 
25. Ábra: Szolgáltatások elérhetősége a gondozott településén  

(%; N=500; Bázis: teljes minta) 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Néhány szolgáltatás kapcsán ugyanakkor szignifikáns különbségek mutatkoznak az egyes 

településtípusok között. Így például valamilyen bentlakásos intézmény esetében (χ
2
=88,3, 

df=3, p=0,000) Budapesten 63 százalék, megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban 73 

százalék, a városokban 71 százalék, míg a falun élő gondozók 25 százaléka említette, hogy 

tudomása szerint igénybe vehetne ilyen szolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

a napközbeni ellátás, a gyógytornász és a fizető ápolási szolgáltatás esetében szintén az 

tapasztalható, hogy a falun élő gondozók számára kevésbé elérhetők e szolgáltatások, mint a 

többi településen élők részére. 
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A szolgáltatások igénybevétele tekintetében a háziorvosi szolgálat emelkedik ki magasan a 

többi szolgáltatás közül: a kérdezettek 93 százaléka válaszolta, hogy igénybe veszi a 

háziorvos segítségét. A többi szolgáltatást a válaszadók csak kevesebb, mint harmada veszi 

igénybe: az étkeztetést 26, gyógytornászt 24, a házi segítségnyújtást 22, az ingyenes ápolási 

szolgáltatást 21, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 17 százalék. Legkisebb arányban az 

időskorúak napközbeni ellátását, a fizetős ápolási szolgáltatást (11-11%), valamint a 

bentlakásos intézményt (6%) igényelték (lásd 26. ábra).  

 

26. Ábra: Szolgáltatások igénybevétele  

(%; Bázis: a településen igénybe vehető az adott szolgáltatás) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szolgáltatások elérhetőségével szemben, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban 

nincs szignifikáns különbség az egyes településtípusok között, és nem láthatóak szignifikáns 

eltérések a további háttérváltozókat vizsgálva sem.  

 

2.2.2.8. A gondozottak által nyújtott támogatás 

 

A gondozó családtagok elenyésző hányada részesül ápolás jogcímén települési támogatásban, 

a garantált szolgáltatásokban pedig a háziorvosi ellátáson kívül, a gondozók kevesebb, mint 

negyede részesül. A gondozó családtagok számára az állami támogatások és szolgáltatások 

mellett a gondozott idősektől kapott támogatás jelenthet segítséget. A gondozó családtagok 35 

százaléka válaszolta, hogy a gondozási feladatokért cserébe kap valamilyen anyagi vagy nem 

anyagi jellegű juttatást az általa gondozott idős hozzátartozójától. Anyagi jellegű támogatásról 
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a megkérdezettek mindösszesen 11 százaléka nyilatkozott, és a gondozásért kapott összeget 

átlagosan körülbelül 42 ezer forintban határozták meg. A gondozottak valamivel nagyobb 

arányban nyújtanak nem anyagi támogatást a gondozási feladatokért cserébe, ilyen jellegű 

támogatást a megkérdezettek több mint negyede nevezett meg. Ebben a kategóriában 

leginkább jellemző az élelmiszer és más típusú ellátásban való segítségek, valamint az érzelmi 

támogatás (42-42%). Gyakori, hogy a gondozott idős főz a gondozónak és családjának, vagy a 

gondozó is hozzájut a gondozott háztáji termeléséből származó élelmiszerekhez. Az érzelmi 

támogatás kategóriájában kiemelték a gondozó családtagok azt a szeretetet és lelki törődést, 

melyet időskorú családtagjuktól kapnak, gyakran pedig társaságot nyújtanak egymásnak. A 

nem anyagi jellegű juttatásban részesülő családtagok 11 százaléka válaszolta, hogy kisebb 

ajándékokat, apróságokat szokott kapni idős családtagjától (például csokoládét, 

kozmetikumokat, könyveket, játékokat a gondozó gyermekeinek, unokáinak). A gondozók 4 

százaléka említette, hogy a gondozott családtag a gondozási feladatok ellátásáért cserébe 

lakhatást biztosít számukra.  

 

Mivel a nem anyagi jellegű juttatások köre igen tágan értelmezett a gondozó családtagok 

körében, és bizonyos típusú juttatásokat többen nem sorolnak ebbe a körbe (például kisebb 

ajándékok, érzelmi támogatás), ezért a következőkben csak az anyagi jellegű juttatások 

összefüggését vizsgálom a háttérváltozók viszonylatában. Látható, hogy a nők nagyobb 

arányban (13%) kapnak valamilyen anyagi jellegű juttatást az általuk gondozott idős 

családtagjuktól, mint a férfiak (5%). Az iskolai végzettség kapcsán kiemelhető, hogy a 

felsőfokú végzettségű gondozóknak mindössze 2 százaléka kap ilyen jellegű támogatást a 

gondozott időstől, míg a többi végzettségi csoportban ez az arány jóval magasabb. Emellett 

nagyobb arányban részesülnek anyagi juttatásban azok a gondozók, akik együtt élnek az 

általuk gondozott családtagjukkal, mint a tőlük külön élők (lásd 7. számú melléklet, 12. ábra). 

 

 2.2.2.9. Szükségletek és konkrét szolgáltatások iránti igény 

 

A megkérdezettek 31 százaléka úgy nyilatkozott, hogy lenne olyan szolgáltatás, amely ma 

nem létezik, de az általa gondozott idős családtagjának szüksége lenne rá és segítené őt a 

gondozó tevékenység elvégzésében, 48 százalék nem tud ilyen szolgáltatásról, 21 százalék 

nem tudta eldönteni, vagy nem válaszolt a kérdésre. A gondozó családtagok közül, akik 

említettek ilyen szolgáltatást, nagy arányban egy olyan időszakosan igénybe vehető, 
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bentlakásos intézményt neveztek meg, amely átmenetet képez az otthoni gondozás és a 

bentlakásos megoldás között: 

„Az lenne jó, ha szabadabb lehetnék, tehát pár hétre el lehetne helyezni, és azalatt rendben 

tudnám a létét.” 

 „Az, ha három napra kimozdulna a család, és akkor el lehetne helyezni valahová a 

gondozottat.” 

 „El akarunk menni nyáron, de ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogy fizetünk a felügyeletért. 

Például egy hétre jó lenne egy intézmény, ahol gondoskodnak róla.” 

„Az, hogy valaki felváltson időnként, mert pszichikailag nagyon nehéz ezt feldolgozni”. 

 

A gondozó családtagok által elmondottakból érzékelhető, hogy ilyen típusú szolgáltatást 

leggyakrabban saját érdekükben látnának szükségesnek, mivel a gondozási feladat gyakran 

folyamatos igénybevételt jelent számukra, amely jelentős érzelmi és pszichés megterheléssel 

is jár. Az érzelmi terheket csak egyrészt említették saját magukkal, másrészt az általuk 

gondozott időssel kapcsolatban, így többen fogalmaztak meg olyan igényeket, amely az 

időskorúak elmagányosodásának problémájához köthető: 

„Örülnék, ha lenne egy olyan klub, ahol a halmozott fogyatékosoknak kialakítanának egy 

kedves kis szolgáltatást, ki mit szeretne, kívánna, ezt szakemberek összehoznák. Nyugaton már 

jók az önkéntes mozgalmak.” 

 „Csoportos foglalkozásokra lenne szüksége, hasonló betegek között.” 

„Napközbeni ellátás, hogy találkozzon emberekkel, beszélgessenek.” 

„Olyan ember, aki lelki dolgokról beszélget vele.” 

 „Annyira ki van rekesztve a társadalomból, mert nem képes rá, hogy elmenjen. Napi sétára 

elvinnének, gyógytorna lenne. Kontrollvizsgálatra kell menni, itt a betegszállítás probléma. 

Nagyon körülményes és rossz.” 

 

Az idézetekből is jól érzékelhető, hogy az elmagányosodás mellett a kirekesztődés is 

problémát jelent, melynek okaként többen a gondozott idős szállításának megoldatlanságát 

emelték ki. Fontos volna, hogy az orvosi vizsgálatokra, gyógy-szolgáltatásokra való utazás 

zökkenőmentes legyen. Létező olyan szolgáltatásokat is sokan említettek, amelyek az idős 

által lakott településen egyáltalán nem, vagy csak részlegesen elérhetők (például 

gyógytornász, bentlakásos intézmény, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás). Emellett jelentős 

igény mutatkozik a különböző, gondozási feladatokat megkönnyítő segédeszközök 
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igénybevételére, vagy időszakos bérlésére (például tisztálkodáshoz szükséges emelő 

berendezés, gyógy-matrac, orvosi készülékek).  

 

2.2.2.10. Az infokommunikációs eszközök jelentősége a gondozásban 

 

A gondozó családtagok az általuk felhozott igények mellett három felsorolt 

infokommunikációs eszközt is véleményeztek abból a szempontból, hogy az mennyire lenne 

hasznos számukra. Egy 1-től 5-ig terjedő skálán pontozták be, ahol az 1-es érték jelentette, 

hogy az adott eszköz semmilyen segítséget, az 5-ös pedig azt, hogy nagy segítséget jelentene. 

A megkérdezettek egy állapotjelző-, segélyhívó karperecet
57

 ítéltek leghasznosabbnak, 

amellyel gondozott családtagjuk kommunikálni tudna velük baleset, rosszullét vagy ellene 

irányuló bűncselekmény esetén. Ebben az esetben az eszköz hasznosságának átlagos 

megítélése 3,41 volt. Ennél nem volt jelentősen kisebb (3,27) az átlaga annak a 

vérnyomásmérő készüléknek az értékelése, amely időszakonként vérnyomást mérne, és 

megelőzés céljából szükség esetén jelzést adna az orvosnak, vagy az idős gondozójának. A 

megkérdezettek legkevésbé hasznos eszköznek egy olyan számítógépen folytatott internetes 

társalgási lehetőséget, és ahhoz tartozó oktatást ítéltek, amely arra szolgálna, hogy a 

gondozott családtagjaival és barátaival beszélgethessen, ezáltal csökkenjen elmagányosodása. 

E lehetőség hasznosságának megítélése átlagosan 1,99 értéket kapott (lásd 27. ábra).  

 

27. Ábra: Mekkora segítséget jelentenének a felsorolt infokommunikációs eszközök? 

(Átlagértékek 1-től 5-ig terjedő skálán; Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A felsorolt infokommunikációs eszközök összesített megítélését egy skálával mértük, 

amelyen a gondozó családtagok a három eszközzel kapcsolatos véleményeit tükröző 
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 Az eszköz használatára vonatkozó modellprogram megismerhető Rubovszky Csilla (2016): 

Infokommunikációs eszközök az idősek javuló életminőségéért, Szociálpolitikai Szemle 2. évf. 3. szám 41-57. 
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pontszámokat összesítettük az átlagok alapján.
58

 A háttérváltozókkal való összefüggések 

vizsgálatakor kirajzolódott, hogy a gondozó családtagok az életkor előrehaladtával az 

eszközöket kevésbé hasznosnak ítélik meg (F=9,48, df=2, p=0,000). Ezzel összefüggésben 

szignifikáns eltérés látszik a foglalkoztatottsági csoportok (F=7,413, df=2, p=0,001) és az 

átlagon aluli vagyoni helyzetűek csoportjai (F=4,0, df=2, p=0,019) között, mert a 

foglalkoztatottság növekedésével és a vagyoni helyzet csökkenésével egyenes arányban nő az 

eszközök elfogadottsága (lásd 7. számú melléklet, 13. ábra). 

 

2.2.2.11. Összegzés 

 

A gondozó családtagok körében végzett országos reprezentatív kutatás eredményei jelentős 

részben megegyeznek a félig strukturált interjúk során szerzett tapasztalatokkal, kiegészítve és 

számszerűsítve azt. Ennek alapján következtetéseket lehet levonni az egész általam vizsgált 

populációra, akik alatt azon gondozó családtagokat értem, aki 3 hónapot meghaladó 

mértékben gondozza 65 éven felüli hozzátartozóját, legalább heti 8 órában. 

 

A családi gondozók körében jelentős többségben vannak a gondozójukkal együtt élő 

középkorú nők, és ők fordítják a legtöbb időt is a gondozási tevékenység elvégzésére. 

Emellett gyakrabban látnak el bizonyos intimebb gondozási feladatokat, köztük a személyes 

gondozás körébe tartozó tevékenységeket (pl.: tisztálkodásban való segítség, egészségügyi 

ápolás, pelenkázás stb.). Ők rendelkeznek nagyobb arányban korábbi gondozási tapasztalattal 

is, közel harmaduk a jelenlegi gondozási feladatok előtt már gondozott időst, vagy beteg 

személyt. Az adatok fényében joggal tehető fel a kérdés, hogy az idősgondozásban megjelenő 

női túlsúly alapvető nemi szerepükből ered-e, vagy társadalmi elvárásból fakad? Ennek 

mélyebb elemzése ahhoz az alapdilemmához vezet, hogy vajon a nők és férfiak közötti 

különbségek kizárólag a társadalom kulturális elvásárának megfelelően tanult nemi 

szerepekből származnak, vagy abból az alap tényből is, hogy a gyermeknevelésből származó 

tapasztalatok hozzásegítik a nőket az idősgondozásból adódó feladatok könnyebb 

elvégzéséhez.   

 

A gondozók több mint fele él együtt az általa gondozott időssel, kétharmaduk hetente több 

mint 12 órát tölt a gondozási feladatok ellátásával, egyharmaduk pedig heti 28 órát meghaladó 
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mértéket. A gondozással töltött idő kapcsán meghatározó, hogy a gondozó foglalkoztatott-e, 

vagy sem, nyugdíjas, vagy más okból nem dolgozik. Jellemzően a nem foglalkoztatott 

gondozók több időt töltenek gondozással és nagyobb arányban látnak el gondozási 

feladatokat. A gondozási idő növekedésével csökken az egy főre jutó átlagjövedelem, mert a 

gondozók minél nagyobb arányban és minél hosszabb időtartamban vállalják ezt a 

tevékenységet, annál alacsonyabb az iskolai végzettségük, és annál kisebb mértékben van 

lehetőségük kereső tevékenység folytatására.  

 

A gondozási tevékenység jelentősen megnehezíti a családi gondozó életét, mert annak 

megkezdése az életének minden területére, kiemelten a foglalkoztatottságára, az egészségi 

állapotára és a szabadidős tevékenységére kihatással van, viszont ezen összefüggés a társas 

kapcsolatok viszonylatában ilyen mértékben nem jelenik meg. A gondozó családtagok 

körülbelül ötöde állította, hogy a gondozás a munkahelyükre, vagy a munkavégzésük 

körülményeire hatást gyakorolt, és ez egyenes arányban növekszik a részükről gondozásra 

fordított idő tartamával. Azt a tényt is ki kell emelnem, hogy a gondozó családtag gondozás 

előtti 66 százalékos foglalkoztatottsága a gondozási tevékenység megkezdése után 51 

százalékra esett vissza. Éppen ezért a munkával és az idősgondozással kapcsolatos feladatok 

összehangolása társadalmi kulcskérdés, mert a gondozó családtag átlag életkora 50,5 év, 

amely már nagyon veszélyeztetett korba helyezi őt a munkahely elvesztése esetén, valamint 

az ismételt munkába állás lehetősége szempontjából. A gondozási tevékenység kihat többek 

között a gondozók egészségi állapotára is, ahogy ezt a megkérdezettek közel ötöde állította, és 

ez az arány szintén magasabb a nők, az idősebbek, az alacsonyabb végzettségűek, a 

gondozottal együtt élők körében, azaz minden olyan személynél, aki több időt tölt együtt 

gondozottjával. A gondozó családtagokra emellett jellemző, hogy csökkent a szabadidős 

tevékenységre, kikapcsolódásra szánt idejük, ami leginkább a Budapesten élő, felsőfokú 

végzettségűeket érinti. 

 

A gondozásból fakadó terhek ellenére a gondozó családtagok elenyésző százaléka részesül 

ápolás jogcímén települési támogatásban, vagy a gondozott időstől kapott anyagi juttatásban. 

Előbbivel kapcsolatban a gondozók egy részéről elmondható, hogy jogszabályi alapon nem 

jár nekik ilyen támogatás, vagy úgy gondolják, hogy erkölcsi alapon nem is tarthatnak rá 

igényt. A válaszadók többsége a támogatás nagyságától függetlenül dönt arról, hogy vállalja-e 

a teljes állású ápolást vagy sem, ugyanakkor közel ötödük az alacsony támogatási összeg 

miatt nem vállalja, vagy nem is vállalná. Arra a kérdésünkre, hogy mekkora összegért vállalná 
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ezt a támogatást, amennyiben gondozottjának erre szüksége lenne, jelentősen különböző 

válaszokat kaptunk. A legalacsonyabb iskolai végzettségűek fele annyiért vállalnák magukra 

ezt a feladatot, mint a felsőfokú végzettségűek, és több mint 20 százalékkal magasabb 

összeget kérne egy Budapesten élő családi gondozó, amely egyértelműen azzal van 

összefüggésben, hogy Magyarországon az iskolai végzettség és a településtípus alapvetően 

meghatározza egy ember életkörülményeit.    

 

A gondozott idősek mindösszesen egynegyede vesz részt otthonközeli, tartós gondozás körébe 

tartozó szolgáltatásokban, a háziorvosi ellátáson kívül, annak ellenére, hogy ezen 

szolgáltatások, mint a házi segítségnyújtás, vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lenne 

leginkább alkalmas a gondozó családtag által végzett gondozási tevékenység 

megkönnyítésére, amelynek egyik indoka a hozzáférési egyenlőtlenség. A válaszadók 

egyharmada említett ma még nem létező, új szolgáltatások iránti igényt. Már a kérdőíves 

felmérésből is körvonalazódott egy olyan szolgáltatás, amely átmenetet képez az otthoni és a 

bentlakásos intézményi rendszer között, amelyet bentlakásos módon, de időlegesen lehetne 

igénybe venni, említették az idősek magányát enyhítő, társaságot adó szolgáltatásokat, 

valamint a megoldatlan betegszállítás problémáját. Mindezek mellett igény mutatkozik a 21. 

századi infokommunikációs technológia iránt is, mely eszközök közül a megkérdezettek a 

leghasznosabbnak az állapotmérő-, vészjelző készüléket ítélték.  

 

A kutatás jól tudta konceptualizálni a gondozó családtag fogalmát, aki a nemzetközi 

tendenciáknak megfelelően, átlag alatti jövedelmű, hátrányos helyzetű településen 

gondozottjával együtt élő, középkorú, gyermekes nő. Jól rá tudott mutatni arra, hogy az élete 

minden területén negatív változást szenved el a gondozási tevékenység megkezdésével. 

Ugyan képes volt részleges adatokat mutatni a szolgáltatásfejlesztés új elemeiről, de annak 

tényleges meghatározásához további kutatások elvégzésére volt szükségem. 

 

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy a gondozók körében végzett felmérés és az előkutatás 

eredményei bizonyos jellemzők esetében eltéréseket mutatnak, így például a gondozók 

körében végzett felmérésnél magasabb a gondozási feladatokat vállaló nők aránya, mint az 

előkutatásként végzett reprezentatív időskutatás alapján láthattuk. A két reprezentatív kutatás 

eltéréseit elsősorban az magyarázza, hogy a gondozók körében végzett felmérés esetében a 

gondozó családtag definíciója szigorúbb volt, mivel a minimum heti 8 órát gondozással töltő 

családtagokat kérdeztük, míg az időskutatás esetében a gondozott maga határozta meg, hogy 
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kit tekint gondozójának. A gondozó családtagok jellemzőit így az előkutatás esetében az 

idősek szubjektívebb jellemzése alapján ismertük meg, ugyanakkor elmondható, ugyan a két 

kutatás eleve két különböző populációra reprezentatív, mégis az előkutatások eredményeinek 

jelentős része összhangban van a gondozók körében végzett felmérés eredményeivel.   

 

2.2.3. Fókuszcsoportos kutatás 

 

A 2016 nyarán, három településen – Kisvárdán, Szombathelyen és Budapest területén – 6-8 fő 

gondozó családtag részvételével lefolytatott fókuszcsoportos interjúk célja a gondozó 

családtagok körében készült országos, reprezentatív kérdőívnek a szolgáltatások bővítésére és 

fejlesztésére vonatkozó kérdéseinek pontosítása, illetve kiegészítése volt azon súlypontok 

alapján, amire a lekérdezés jellegénél fogva az interjúalanyok nem adhattak kielégítő választ. 

 

A fókuszcsoportos interjúk során az alábbi két alkérdés megválaszolására helyeztem 

kiemelten hangsúlyt: 

 

 (Alkérdés9) Milyen szükségletek és milyen konkrét szolgáltatások (személyes vagy 

közösségi) iránti igény körvonalazható az érintettek véleménye, tapasztalatai 

alapján?  

 

 (Alkérdés10) Milyen segítséget jelenthet az infokommunikációs eszközös használata 

a gondozási terhek csökkentésében? 

A fentiekben bemutatott kutatási alkérdések megválaszolása érdekében a fókuszcsoportos 

lekérdezést négy fő kérdéscsoport köré építettem, melyeknek a 6-8 fő gondozó családtag általi 

megvitatása alapján lehetőségem nyílt a kutatási kérdések részletes megválaszolására.  

 

A fókuszcsoportos interjú első kérdéscsoportja a gondozott időst, a gondozó családtagokat 

és az általuk végzett gondozási tevékenység fő jellemzőit helyezi fókuszba: 

 

 Kérem, mutatkozzanak be: mondják el, hogy hány évesek, van-e családjuk 

(házastársuk vagy élettársuk, gyerekeik, unokáik), kivel élnek együtt, dolgoznak-e, 

mivel töltik szabadidejüket? 
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 Milyen rokoni viszonyban vannak a gondozott családtagjukkal? 

 

 Miben áll az Ön által végzett gondozási tevékenység? Nagyjából hetente hány órát 

töltenek idős családtagjuk gondozásával? Milyen jellegű feladatokat látnak el az idős 

családtagjuk gondozásakor?  

 

 Kérem, mondja el, hogy mennyiben változott meg az élete, amióta a gondozási 

tevékenységet végzi? (Gyermeknevelés, munkavállalás, szabadidő, egészségi állapot stb.) 

 

A fókuszcsoportos interjú második kérdésblokkja a gondozott, illetve a gondozó családtag 

által igénybevett állami transzferekre és szolgáltatásokra vonatkozott: 

 

 Milyen, önkormányzat vagy civil szervezet által nyújtott juttatást (akár anyagi, akár 

szolgáltatást) vesz igénybe idős, gondozott családtagjuk, amely megkönnyíti gondozását? 

Ezek közül van-e olyan, amin változtatnának valamit? 

 

 Milyen, önkormányzat vagy civil szervezet által nyújtott juttatást (akár anyagi, akár 

szolgáltatást) vesznek igénybe Önök annak kapcsán, hogy gondozzák idős családtagjukat? 

Ezek közül van-e olyan, amin változtatnának valamit? 

 

A fókuszcsoportos interjú harmadik kérdésblokkja a (Alkérdés9) Milyen szükségletek és 

milyen konkrét szolgáltatások (személyes vagy közösségi) iránti igény körvonalazható az 

érintettek véleménye, tapasztalatai alapján? kiemelt kutatási alkérdést vizsgálja mélyebben a 

következő kérdésekkel:  

 

 Milyen juttatásra vagy szolgáltatásra lenne szüksége idős családtagjuknak, annak 

érdekében, hogy az Önök munkája könnyebbé váljon a gondozás során, ami jelenleg nem 

létezik? Ha szükséges lenne, fizetnének-e érte, és ha igen, akkor mennyi pénzt (alkalmanként 

vagy havonta)? 

 

 És milyen olyan, jelenleg nem létező juttatásra vagy szolgáltatásra lenne szükségük 

annak érdekében, hogy idős családtagjuk gondozása könnyebbé váljon? Ha szükséges lenne, 

fizetnének-e érte, és ha igen, akkor mennyi pénzt (alkalmanként vagy havonta)? 



147 
 

A fókuszcsoportos interjú negyedik kérdésblokkja speciálisan lett kialakítva annak érdekében, 

hogy egyrészt további válaszokat adjon a harmadik blokkban idézett 9-es alkérdésre, emellett 

választ kapjak a (Alkérdés10) Milyen segítséget jelenthet az infokommunikációs eszközös 

használata a gondozási terhek csökkentésében? alkérdésre. Az alábbiakban részletezett 

szolgáltatások az országos reprezentatív lekérdezés eredményeinek elemzése során alakultak 

ki, ezekről a gondozó családtagok által szubjektív, emellett egy objektív ötfokú skálán való 

értékelést kértem: 

 

 Rendszeres „váltótárs” rövidebb időkre: egy rendszeres segítség, aki meghatározott 

időben, meghatározott órát felváltaná őket az idős családtag gondozásában, hogy ők addig 

mással tudjanak foglalkozni.  

 

 Államilag támogatott távmunka: olyan online vagy telefonon végezhető 

munkalehetőség, amelyet az állam biztosítana azok számára, akik ápolási díj mellett 

gondozzák idős családtagjukat, és amely az ápolási díj mellett valamilyen kereseti lehetőséget 

biztosítana a gondozásmentes időszakra (pl: gondozott alvása alatt).  

 

 Lelki támogatás egyénileg és csoportban: olyan segítség, amely segít megküzdeni a 

gondozással járó lelki nehézségekkel, amelynek két módja lehetséges. Az egyik, egy egyéni 

pszichológus támogatása a gondozó családtag részére, szükség esetén a gondozott lakásán, 

vagy külső rendelőben. A másik, a gondozó családtagok számára szervezett önsegítő csoport 

pszichológus vezetésével, ahol a hasonló helyzetben lévők tudnák megosztani egymással 

nehézségeiket. 

 

 Állapotjelző-, segélyhívó karperec használata mobilalkalmazásos hozzáféréssel 

A fókuszcsoportos interjúk alapján alacsony elemszámuk és reprezentativításuk hiánya miatt 

ugyan nem vonhatóak le statisztikai következtetések, azonban elemzésük során - módszertani 

sajátosságuk alapján - alkalmasak arra, hogy pontosítsák, illetve megerősítsék az országosan 

reprezentatív lekérdezés eredményeit; így pontosabb képet kaptam a gondozott, valamint a 

gondozó családtag szükségleteiről.  

 

A következőkben ismertetem a fókuszcsoportok összetételét, bemutatva a gondozott időst, a 

gondozó családtagot, valamint az általuk végzett gondozási tevékenység fő jellemzőit. A 
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fókuszcsoportos interjúk során kapott válaszokat a fent ismertetett négy kérdéscsoport alapján 

haladva mutatom be. Elemzésem során a legfontosabb állításokat idézetekkel támasztom alá. 

 

2.2.3.1. A gondozás szereplői és a gondozási tevékenység jellemzői 

 

4. tábla: A  kisvárdai interjúalanyok és gondozottjaik jellemzői  

  

Kisvárda, 2016. június 21. 

Gondozó 
Foglalkoztatottsági 

státus 
Gondozott Együttélés Egészségi probléma 

43 éves férfi dolgozik 77 éves édesanyja igen combtörés 

21 éves férfi dolgozik 84 éves nagymamája igen bottal tud csak közlekedni 

58 éves nő dolgozik 82 éves édesanyja nem combnyaktörés 

67 éves nő nyugdíjas 91 éves édesanyja igen 

10 százalékos látás, 

pacemaker, bottal tud csak 

közlekedni 

34 éves nő nem dolgozik 67 éves édesanyja nem 
agyvérzés és szívinfarktus, 

légzéselégtelenség 

58 éves nő rokkantnyugdíjas 87 éves édesapja igen féloldali bénulás 

56 éves nő dolgozik 80 éves édesanyja igen bokatörés, járóbottal jár 

64 éves nő dolgozik 93 éves édesanyja igen kiszámíthatatlan viselkedés 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A gondozó családtagok által gondozott idősek közül a legidősebb 93 éves, lánya szerint „jó 

beteg”, de pelenkázni kell. A legfiatalabb gondozott 67 éves, csak egy-két lépést tud magától 

megtenni. A demencia és más mentális zavarok jelei a legtöbb gondozottnál megjelennek.  

„Most kezd feledékennyé válni (…) Ha valami reggelit készít, otthagyja a gázon, ezért megyek 

reggel korán hozzá. Vizes dolgokat beteszi a forró olajba, majdnem leégett a konyha.” (56 

éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

„Sajnos már nem ebben a világban él, gyakran érdeklődik például a tehenek iránt, én 

ilyenkor mindig megnyugtatom, hogy rendben vannak a jószágok, elláttam őket. Már jó ideje 

nincsenek teheneink.” (58 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 
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A gondozó családtagok közül hárman élnek a gondozott családtagjukkal együtt, egy 

megkérdezett egyedül él, a megkérdezettek fele pedig a gondozottjától külön, saját 

családjával:  

„Anyósommal, férjemmel élek, a két szülőt gondozzuk a szabadidőnkben.” (67 éves nő, 

Kisvárda, édesanyját gondozza) 

„(…) külön háztartásban élek élettársi kapcsolatban.” (34 éves nő, Kisvárda, édesanyját 

gondozza) 

„Fényeslitkén lakom, anyukám Kisvárdán él, minden nap bejövök, hozom neki az ételt.” (67 

éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

„Rokkantnyugdíjas férjemmel élek együtt. Anyukám 80 éves múlt májusban, nem messze lakik 

tőlünk.” (56 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

 

A válaszok alapján látható, hogy a gondozó családtagok minimum napi 2 órát eltöltenek 

gondozottjukkal, akad azonban olyan is, aki gyakorlatilag az egész napját édesapja mellett 

tölti: 

„Napi 2-3 órát töltök gondozással.” (43 éves férfi, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

 „Napi szinten eltöltöm a 8 órát mellette.” (34 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

 „Napi négy órát vagyok édesanyámmal.” „Reggel 6-kor ott kezdek, 8 órában dolgozom és 

munka után megint ott kezdek. 7, fél nyolckor esek haza.” (56 éves nő, Kisvárda, édesanyját 

gondozza) 

„24 órát igényel, de 1-2 órára egyedül lehet hagyni.” (64 éves nő, Kisvárda, édesanyját 

gondozza)  

 

A megkérdezett gondozó családtagok közül hárman teljes munkaidőben dolgoznak, egy fő 

öregségi nyugdíjban, egy fő rokkantellátásban részesül, két fő saját családi vállalkozásukban 

dolgozik napi néhány órában, egy fő édesanyja ápolása miatt nem dolgozik: 

„Teljes munkaidőben dolgozom.” (43 éves férfi, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

 „67 éves vagyok, nyugdíjas.” (67 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

„Van egy vállalkozásunk, néha helyettesíteni kell az uramat, akkor 2-3 óra hosszára 

otthagyom anyukámat.” (64 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

„Anyukám 67 éves, van egy 100 százalékos mértékben fogyatékos bátyám, és egy 19 éves 

húgom. Ők együtt élnek, én kapok ápolási díjat.” (34 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 
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Aktív pihenéssel töltött szabadidővel a megkérdezettek közül a két, főállásban dolgozó férfi 

rendelkezik, míg a nők többsége úgy fogalmaz, hogy ezen időt gondozott családtagjukkal 

töltik, ami szintén gender egyenlőtlenségre utal, hisz a nők már azt is szabadidőként élik meg, 

ha egyéb munkájuk mellett gondozott családtagjukat tisztességesen el tudják látni. Nem 

említenek egyéb szabadidőt és nem is élik meg ezen helyzetet életminőségromlásként.  

„(…) szabadidőmben barátokkal vagyok.” (43 éves férfi, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

„Barátaimmal, barátnőmmel vagyok szabadidőmben” (21 éves férfi, Kisvárda, nagymamáját 

gondozza) 

„Anyósommal, férjemmel élek, a két szülőt gondozzuk a szabadidőnkben.” (67 éves nő, 

Kisvárda, édesanyját gondozza 

„Szabadidőmet anyukámnak szentelem.” (34 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

 

5. tábla: A szombathelyi interjúalanyok és gondozottjaik jellemzői   

Szombathely, 2016. július 25. 

Gondozó 
Foglalkoztatottsági 

státus 
Gondozott Együttélés Egészségi probléma 

83 éves 

férfi 
nyugdíjas 77 éves felesége igen 

stroke, jobboldali 

bénulás 

47 éves nő dolgozik 
76 éves keresztanyja, 

25 éves fia is sérült 

keresztanyjával 

nem, fiával igen 

agyi infarktus, protézis 

mindkét lábában, sok 

műtéten esett át 

66 éves nő nyugdíjas 

külföldön él, 

kéthetente látogat haza 

szüleihez, nem ő 

gondoz 

nem törött láb 

65 éves nő nyugdíjas 94 éves édesanyja nem 

combtörés évekkel 

ezelőtt, majd újabb 

elesés 

56 éves nő dolgozik 84 éves édesanyja 
nem, de 

szomszédok 

depresszió, pszichés 

zavarok 

47 éves nő dolgozik 78 éves édesanyja nem 
tüdőbetegség, 

komplikációk 

Forrás: saját szerkesztés  

 

A gondozó családtagok által gondozott idősek közül a legidősebb 94 éves, az őt gondozó 

lánya szerint „ha a memóriazavarai fokozódnának, akkor éjszakára sem lehetne otthagyni. 

WC-re még ki tud menni, ha akar, akkor fel tud öltözni.” A legfiatalabb gondozott 76 éves, az 

őt gondozó keresztlánya elmondása alapján „sok műtéte volt, agyi infarktusa, protézise van 

mindkét lábában, mozgása is korlátozott”. A demencia és mentális zavarok a legtöbb 

gondozottnál megjelennek: 
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 „Nem mindig emlékszik, hogy mit evett ebédre, vagy evett-e.” (65 éves nő, Szombathely, 

édesanyját gondozza) 

„Depresszióval küzd több mint egy évtizede és most már eljutottunk oda, hogy pelenkázni kell, 

hogy zavart állapotban van.” (56 éves nő, Szombathely, édesanyját gondozza) 

A megkérdezett hat fő gondozó családtag közül ketten együtt élnek a gondozott 

családtagjukkal, négy fő pedig tőlük külön él: 

„(…) a férjemmel és a fiammal élek. […] A keresztmami külön él, ami azt jelenti, hogy munka 

előtt, munka után megyek.” (47 éves nő, Szombathely, keresztanyját gondozza) 

„(…) férjnél vagyok. Nem Magyarországon élek. Kéthetente szoktam hazajárni, ezért saját 

pénzemen három gondozónőt fizetek.” (66 éves nő, Szombathely) 

„Két gyermekem van, férjemmel lakom együtt. Unoka is van.” (65 éves nő, Szombathely, 

édesanyját gondozza) 

„Most a nyugdíjas bérlők házában él két hónapja, bár korábban sem laktunk, minden nap 

munka után én jártam hozzá.” (47 éves nő, Szombathely, édesanyját gondozza) 

 

A fókuszcsoport résztvevői a gondozott idősek gondozási szükségleteit illetően eltérő 

jellemzőket adtak meg, melyek széles skálán mozognak az időszakos segítés és a 24 órás, 

teljes felügyelet között: 

 „A keresztmami külön él, ami azt jelenti, hogy munka előtt, munka után megyek.” (47 éves 

nő, Szombathely, keresztanyját gondozza) 

„Kéthetente szoktam hazajárni, akkor én segítek.” (66 éves nő, Szombathely) 

„Az első hónapot magam csináltam végig, utána a két testvéremmel oldjuk meg, ezen a héten 

én vagyok vele.” (65 éves nő, Szombathely, édesanyját gondozza) 

„24 órás felügyeletre és szolgálatra szorul nagyon régóta, édesapám halála óta.” (56 éves 

nő, Szombathely, édesanyját gondozza) 

A gondozó családtagok közül két fő nyugdíjas korú, három fő főállásban dolgozik, illetve egy 

fő a férje eltartásában él: 

„Gondozónő vagyok, „igazából” is.” (47 éves nő, Szombathely, keresztanyját gondozza) 

 „Dolgozom 8 órában, tanár vagyok.” (56 éves nő, Szombathely, édesanyját gondozza), 

„47 éves vagyok, tehát aktív dolgozó még. Én sokszor rendőrként 24 órás szolgálatban 

dolgozom, én onnan nem tudok eljönni.” (47 éves nő, Szombathely, édesanyját gondozza) 

 

A fókuszcsoportban résztvevő gondozó családtagok élethelyzetében bekövetkező változást jól 

példázza, hogy többen említették, hogy a gondozás megkezdése előtt volt lehetőségük aktív 
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pihenésre, de a gondozás megkezdése után valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy erre azóta 

már nincs alkalmuk, ami mindannyiuk elmagányosodásához vezethet, szélsőséges esetben a 

társadalomból való kirekesztődésüket eredményezheti.  

 
6. tábla: A budapesti interjúalanyok és gondozottjaik jellemzői   

 

Budapest, 2016. augusztus 29. 

Gondozó 
Foglalkoztatottsági 

státus 
Gondozott Együttélés Egészségi probléma 

55 éves nő nem dolgozik 62 éves férje igen demencia, vakság 

68 éves nő nyugdíjas 92 éves édesanyja igen vakság, nehéz mozgás 

55 éves nő dolgozik 80 éves édesanyja nem 

szív- és vesebetegség, 

cukorbetegség, látássérülés, 

demencia 

63 éves férfi nyugdíjas édesanyja igen gerincvelő-gyulladás, stroke 

63 éves nő otthon dolgozik 93 éves édesanyja igen demencia, combcsonttörés 

69 éves férfi nyugdíjas 
92 esztendős 

édesanyja 
igen stroke, Parkinson-kór 

46 éves nő dolgozik 
73 éves édesanyja, 75 

éves anyósa 
igen daganat 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A gondozott idősek közül ketten is 90 év felettiek: egyikük 92, másikuk 93 esztendős. A 

legfiatalabb gondozott 62 éves. Ahogy azt Kisvárda, illetve Szombathely esetében is 

láthattuk, a mentális problémák a budapesti gondozottak többségénél is felmerülnek.  

„Előfordul, hogy eltéved otthon (…) Éjszaka figyelni kell, mert gyakran felébred, és hirtelen 

nem tudja, hogy hol van.” (55 éves nő, Budapest, férjét gondozza) 

„Anyukám sajnos sokszor nem ismer meg.” (63 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 

„Olyan állapotváltozáson megy keresztül egy ilyen ember, hogy az megdöbbentő. 90 éves 

koráig volt célja, később azonban elvesztette.” (69 éves férfi, Budapest, édesanyját gondozza)  

A gondozó családtagok a gondozott idős fizikai egészségromlásáról is beszámoltak:  

„Semmit nem tud egyedül csinálni.” (55 éves nő, Budapest, férjét gondozza) 

„Varrónő volt, mindig is szeretett varrni. Most is próbálkozik vele, de rámegy egy egész 

délelőttje, hogy befűzze a cérnát. Ha sikerül, készít pár öltést és ez boldoggá teszi.” (69 éves 

férfi, Budapest, édesanyját gondozza)  
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A fókuszcsoportos interjún résztvevők közül hatan az idős gondozottal egy háztartásban 

élnek, mindössze egyikük lakik másik háztartásban, de fontos megjegyezni, hogy a 

hétvégéket ő is édesanyja mellett tölti:  

„Minden délután járok hozzá, a szombat vasárnapot pedig vele töltöm.” (55 éves nő, 

Budapest, édesanyját gondozza)   

 „A Ferencvárosban éltem, de el kellett költöznöm Óbudára, hogy gondozhassam.” (63 éves 

férfi, Budapest, édesanyját gondozza) 

 

A válaszok alapján megállapítható, hogy a gondozottak napi több órát is eltöltenek az idős 

gondozásával, felügyeletük pedig gyakorlatilag egész napos:  

„Naponta 4-5, de van, hogy 8 órát is mellette vagyok.” (69 éves férfi, Budapest, édesanyját 

gondozza) 

„0-24-ben vele kell lennem. Ha nem figyeltem volna oda, az ügyeletet sem tudtam volna 

kihívni egy esetben.” (63 éves férfi, Budapest, édesanyját gondozza) 

 

Interjúalanyaink közül négyen nyugdíjasok, egyiküknek nincs állandó munkahelye, ketten 

pedig főállású munkavállalók.  

 

A megkérdezettek – Szombathelyhez hasonlóan – semmilyen szabadidős tevékenység 

végzését nem említették a gondozási tevékenységük megkezdése után, amely ezen a 

településen is a gondozó családtagok elmagányosodására utal. 

 

2.2.3.2. Állami transzferek és szolgáltatások 

 

7. tábla: Igénybe vett állami transzferek és szolgáltatások 

 

 
Kisvárda (8 fő) Szombathely (6 fő) Budapest (7 fő) 

Ápolási díj 2 fő 
  

Házi segítségnyújtás 6 fő 3 fő 2 fő 

Fizetett gondozónő 
 

2 fő 
 

Egyéb 
 

1 fő 5 fő 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Fókuszcsoportonként igen eltérőek az állami transzferek és szolgáltatások igénybevétele. 

Ápolás jogcímén települési támogatást egyedül a kisvárdai interjú alanyok közül kapnak, 

csupán egy fő részesül benne, illetve egy főállásban dolgozó fiatal férfi középkorú édesanyja 

veszi igénybe az általuk gondozott idős családtagra tekintettel. A szombathelyi és fővárosi 

fókuszcsoport résztvevői közül senki sem részesül ebben a támogatásban. Aminek egyik oka 

lehet, hogy az önkormányzatoknak diszkrecionális jogkörük, hogy méltányossági alapon 

települési támogatás keretében, ápolás jogcímén nyújt-e ilyen támogatást.  

 „Ápolási díjat kap anya, 23 ezer forintot. Több támogatás persze jobb lenne. Nekünk régen 

kád volt, a mama már nehezen tudott ki-beközlekedni. Átépítettük zuhanykabinra, a 

testvéremék segítségével, így könnyebb. Vásárlás, takarítás, gyógyszerkiváltás, ezt anyával 

meg tudjuk oldani felváltva, más gond nem nagyon van.” (21 éves férfi, Kisvárda, 

nagymamáját gondozza) 

 

A budapesti fókuszcsoportban a gondozó családtagok többsége a szolgáltatásokról, illetve a 

transzferekről kevés információval rendelkezik. Ápolás jogcímén települési támogatásban 

senki sem részesül, az igénylést is csak egyikük adta be, egy fő pedig információval sem 

rendelkezett a transzfer hozzáférhetőségéről. 

„Ápolási díjat szeretnék, de elutasították a kérésem.” (63 éves férfi, Budapest, édesanyját 

gondozza) 

„Nem tudtam, hogy létezik.” (68 éves nő, Budapest, az ápolási díjról és a települési 

támogatásról) 

 

A kisvárdai fókuszcsoport legtöbb résztvevője az idős családtagja részére a házi 

segítségnyújtást átlagosan napi két órában veszi igénybe. A jogszabály napi négy órában 

maximálja ezen otthonközeli tartós gondozási szolgáltatás időtartamát, de a magas térítési díj 

összege miatt nem tudják ilyen mértékben megfizetni. Ez azért problémás, mert ez a 

szolgáltatás az, ami a laikus gondozók részére a professzionális segítséget tudja nyújtani az 

általuk végzett gondozási tevékenység megkönnyítésében. 

„Napi egy órában van gondozó, elégedettek vagyunk az elvégzett munkával, a személyével. 

Takarít, néha bevásárol, gyógyszert irat, kiváltja. Beszélgetnek.” (43 éves férfi, Kisvárda, 

édesanyját gondozza) 

„Édesanyám napi 2 órában kap segítséget, tehát jár gondozónő. Szedi le az ágyneműt, mossa, 

áztatja. […] Úgy beszéltük meg, hogy mosson ki, édesanyám környezetét rakja rendbe. Ott 

kell lenni, hogy meg ne fulladjon, összeturmixoljuk neki a kaját. Marikáék mindent 
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megcsinálnak, szemetet kihordják, úgymond családtag. Édesanyám és én is annak kezeljük. 

Napi szinten tartjuk a kapcsolatot, telefonon. Hiába van lehetőség arra, hogy soron kívül 

behívják a gondozónőket, hogy gyógyszert írasson, van, hogy másfél órát áll ott. Inkább én ezt 

bevállalom. Édesanyám saját maga kezeli a nyugdíját. Én bevásárolok. Marika délután 

visszamegy, ő adja neki az injekciót, délután fél 4-kor. Reggel én adom neki. De hogy még 

egyszer ránézzen, mert volt olyan, hogy az utcáról kellett hazakísérni, mert indult a régi 

otthonába a jószágot megetetni.” (58 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

 

A gondozó családtagok mind a személyes gondozásban, mint például a fürdetés vagy a 

pelenkázás, mind a szociális segítésben, mint a házimunka elvégzése, takarítás, mosás, 

bevásárlás, valamint a gyógyszer felíratása, kiváltása, segítséget nyújtanak idős gondozottjuk 

részére.  

„Van gondozója, a szolgáltatás: műkörmös, kertész, masszőr. Anyu nagyon meg van vele 

elégedve. A gondozónőkkel is, amit kér tőlük, azt megkapja. Hordatja az ebédet, nem főz.” (56 

éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

„Kértem pénzügyi segítséget, de elutasítottak azzal az indokkal, hogy önálló a feleségem, 

mindent tud csinálni. Győrbe kellett volna menni felülvizsgálatra, de nem tudtunk elmenni. 

Kapok segítséget a házi segítségnyújtásban szerencsére. Nagyon kedvesek, minden nap 

jönnek, egy héten kétszer fürösztik, mosdatják naponta. Ez nagy segítség nekem, ha nem 

lenne, nem tudom, mit tudnék csinálni.” (83 éves férfi, Szombathely, feleségét gondozza). 

„ (…) a 4 óra nagyon jó, hogyha megkapom, az ember el tud menni akárhova, szépítkezni, 

vagy az uram, ha kórházba megy, akkor dolgozni helyette. Jár a pedikűrös, a masszőr, jár a 

fodrász, anyukám haját rendbe teszi. 80 ezer nyugdíjat kap anyukám, abból 20 ezer forint a 

bátyámnál marad arra, hogy a lakótelepen az alapdíjakat kifizesse. Hordatom az ebédet. 

Többnyire vacsorát is főzök. Hétvégi ennivalót jobb szájízzel eszi meg a mama, mint a 

hétközbenit.” (64 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

 

A formális gondozó a személyes gondoskodás és a szociális segítés mellett pszichés 

támogatást is nyújthat a gondozott személyeknek, beszélgetés formájában. Az idős számára 

különösen fontos ennek a segítőnek az állandósága, ami a társalgáson túl, biztonságot is képes 

adni, ezért elkerülendő a formális gondozó személyének rövid időnként való lecserélése. 

„Napi 2 órában van megítélve a gondozás, idáig egyet kapott, és mindig változtatták a 

gondozónőket.” (67 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 



156 
 

„Állandó gondozót szeretnék anyukám mellé, mivel nem lát. Lehetőleg ne változtassuk pár 

havonként, mert nem ismeri fel.” (67 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

„Anyukám 67 éves, van egy 100 százalékos mértékben fogyatékos bátyám, és egy 19 éves 

húgom. Ők együtt élnek, én kapok ápolási díjat. […] Anyukámhoz is egy órában jár 

gondozónő, ragaszkodik hozzá, kedves, jól kijönnek egymással.” (34 éves nő, Kisvárda, 

édesanyját gondozza) 

A házi segítségnyújtást a szombathelyi fókuszcsoport résztvevőinek fele szintén igénybe 

veszi, emellett ketten piaci alapon fizetnek gondozónőt az idős családtagjuk részére arra az 

időszakra, mikor ők munka vagy különböző elfoglaltságok miatt nem tudják ellátni ezt a 

feladatot.  

„Harmadik éve van egy hölgy, aki privát alapon jár délelőtt hozzá, délután 1 óráig ott van 

vele; nem veszek igénybe állami szolgáltatást.” (56 éves nő, Szombathely, édesanyját 

gondozza). „Az állami gondozó mellett két magán gondozó is jön hozzájuk éjjel is, nappal is, 

ha szükség van még valamire, akkor bevásárolnak.” (66 éves nő, Szombathely, szüleit 

gondozza). További egy fő édesanyja nyugdíjas bérlők házában él.  

„A szociális gondozóintézettől jönnek a szüleimhez.” (66 éves nő, Szombathely, szüleit 

gondozza). 

„Reggel egy és délben egy órát kap gondozásra. De nem veszi igénybe, mindig mondja neki, 

hogy menjen, mert máshol szükség van rá.” (65 éves nő, Szombathely, édesanyját gondozza) 

 „Jár gondozónő,  minden nap ő kente le a lábát, kezét, beszélgetett vele, én ezt kértem tőle. 

(…) én igényt tartottam valódi masszírozóra, kijár hozzánk az a fiatalember hetente kétszer-

háromszor is egy órát fizetek naponta, ezért nem fizetek külön. A manikűrösnek se fizetek 

külön. Pedikűrös is segítség, mert én nem tudnám megcsinálni. Jön a gondozónő, aki még 

pluszban meggyúrja.” (58 éves nő, Kisvárda, édesapját gondozza) 

 

A budapesti fókuszcsoport alanyai közül a házi segítségnyújtást, illetve a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtást két fő veszi igénybe. Az ellátási lehetőséggel kapcsolatos 

információhiány e szolgáltatás esetében is tetten érhető:  

 „A fürdetésben jó lenne a segítség. Nem tudom, hol kell igényelni (…) Azt sem tudom, hol 

van a családsegítő.” (63 éves férfi, Budapest, édesanyját gondozza) 
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2.2.3.3. Szükségletek és konkrét szolgáltatásokra vonatkozó igény 

 

Szombathelyen és Kisvárdán nagyon hangsúlyosak az anyagi nehézségek, egyrészt elvonja a 

gondozó családtagot a pénzkereseti lehetőségtől, másrészt a tartós beteg idős gondozása egy 

egészséges emberhez képest sok esetben jelentős anyagi többletkiadással jár. Ezen kérdéskör 

Budapesten kizárólag az idős hétvégi gondozásának magas piaci költségei miatt került 

előtérbe. 

„A hétvége problémás, nagy gond, hogy csak komoly pénzért lehet segítőt találni.” (46 éves 

nő, Budapest, édesanyját gondozza)   

 „Attól félek, hogy mit hoz a jövő, miből fogom őt eltartani, hiszen abból, hogy ápolom, nem 

lesz fizetésem.” (58 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

 „A munka azért csábító számomra, mert soha nem gondoltam, hogy olyan helyzetbe kerülök, 

hogy a lányom ad pénzt. A munkát azért szeretném elvállalni, mert nagyon megalázó érzés, 

hogy ő segít. Annyira be kell osztani, hogy eszméletlen.” (58 éves nő, Kisvárda, édesapját 

gondozza) 

„Minden csak pénzkérdés. Ha lenne arra pénzem, akkor meg tudnám oldani édesanyám 24 

órás felügyeletét. Akkor nem lenne szükségem karperecre, vagy egyéb más dolgokra. Azt 

gondolom, akinek az anyagi lehetőségei adottak, akkor ezek a problémák nem olyan nagy 

problémák. Ha valamiben az állam segíteni akar, akkor ebben kellene segítenie.” (47 éves nő, 

Szombathely, édesanyját gondozza) 

„Amiből több kell, az a pénz, nem segélyt kell adni, hanem munkalehetőséget.” (43 éves férfi, 

Kisvárda, édesanyját gondozza) 

 

Mind a kisvárdai, mind a szombathelyi fókuszcsoportban résztvevő gondozó családtagokra 

jellemző volt, hogy igen változatos igényeket említettek, de a lakás akadálymentesítése 

mindkét helyen felmerült. Míg Kisvárdán a kád zuhanyzóvá történő átalakítását szinte 

mindegyik résztvevőnél államtól várt szükségletként jelentkezett, Szombathelyen a család 

által már megoldott feladatként került megfogalmazásra, addig ezt a problémát Budapesten 

meg sem említették. 

„Hatalmas, magas kád van a lakásban. A fürdetést is én oldom meg, heti háromszor. A 

belépés nehéz. Kihajthatós ülőkére nem mer ráülni, mert fél, hogy leszakad, leesik. A zuhany 

jobb lenne.” (56 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

„A fürdő használata és megközelítése problémát okoz. Én már annak is örülnék, ha 

megoldható lenne, hogy a szobában egy kis részt lekerítenénk fürdőszobának. Sajnos nem 
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tudom, hogy kikhez kell fordulni, hogy segítséget kapjak.” (58 éves nő, Kisvárda, édesapját 

gondozza) 

 

Elsősorban a budapesti és szombathelyi interjú alanyok nem csak a fizikai, de a mentális, 

pszichés támogatás hiányát és szükségességét is kiemelték – saját maguk számára. 

 „Amire a legnagyobb igény lenne, az a pszichés támogatás.” (47 éves nő, Szombathely, 

keresztanyját gondozza) 

„Abban kellene segítség, hogy miként tudnék megbirkózni lelkiekben az állapotával. Hogyan 

segítsek túllépni azon például, amikor nem tudja, hol van.” (55 éves nő, Budapest, férjét 

gondozza) 

„Egy éjjel 5-6-szor fel kell kelni hozzá, ezért néha olyan fáradt vagyok napközben. Ezért jó 

lenne, hogy ha valaki vagy délelőtt, vagy délután 2 órára jönne és segítene.” (83 éves férfi, 

Szombathely, feleségét gondozza) 

„Évente 2-3 alkalommal egy-egy hétre jó lenne, ha el tudnánk helyezni az időst, ilyenkor én is 

el tudnék menni például wellness-re.” (68 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 

„Jó lenne, ha lehetne egy lazább napom, de a telefon akkor is figyelő állásban lenne.” (55 

éves nő, Budapest, édesanyját gondozza)  

„A gondozóknak is járna egy kis szabadság.” (63 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza)  

 

Többeknek igénye lenne a magasabb óraszámú kisegítő gondozóra vagy bentlakásos 

idősotthonra, ahol a gondozott családtag a segítség mellett társaságot is kaphat, amely 

csökkentheti elmagányosodását. 

„Idősek otthonába szívesen menne, vágyik a társaságra.” (56 éves nő, Kisvárda, édesanyját 

gondozza) 

 „(…) szükség lenne olyan emberekre, akik besegítenek.” (56 éves nő, Szombathely, 

édesanyját gondozza) 

„A diákok is segíthetnének az önkéntes munka keretében. Felolvashatnának, 

beszélgethetnének az idős emberekkel. Jót tenne nekik, ha találkozhatnának másokkal is.” (63 

éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 

„Jó lenne, ha pedikűröst vagy fodrászt is lehetne kérni.” (63 éves nő, Budapest, édesanyját 

gondozza) 

„Az idősek klubja bizonyára jól működik, de a 92 éves édesanyám már nem tud elmenni. Ha 

valaki kijönne és beszélgetne vele, vagy csak felhívná, hogyan érzi magát, nagy segítség 

lenne.” (69 éves férfi, Budapest, édesanyját gondozza)  
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Egy kivételes hozzászólás rávilágítja a figyelmet az egyes kultúrák családi kapcsolatokhoz 

fűződő viszonyához, amely kifejezetten érinti az idős családtagok gondozását: 

„Van két bátyám, de a mi kultúránkban nem elfogadott, hogy a férfi ápolja az anyját. Ezt én 

szívből teszem.” (55 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 

 

2.2.3.4.  Lehetséges szolgáltatások és az infokommunikációs eszközök bevonása 

 

8. tábla: Infokommunikációs eszközök és egyéb szolgáltatások értékelése  

 

 

Kisvárda 

(8 fő) 

Szombathely 

(6 fő) 

Budapest 

(7 fő) 

Rendszeres „váltótárs" szolgáltatás 4,375 5 5 

Államilag támogatott távmunka 4,5 4,3 2,28 

Lelki támogatás egyénileg és csoportban 4,25 4,66 4,42 

Állapotjelző-, segélyhívó karperec 4,875 5 5 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A budapesti és szombathelyi fókuszcsoportos interjú keretében választ adók mindegyike 

pozitívan viszonyult ahhoz a felvetéshez, amely az idősek ideiglenes felügyeletéről, az 

úgynevezett „váltótárs” lehetőségéről szólt, ami maximális 5 pontos átlagértéket kapott. A 

szolgáltatás azt jelenti, hogy egy önkéntes segítő heti rendszerességgel néhány órában magára 

vállalja az idős felügyeletét, ezzel tehermentesíti a családon belüli gondozót. A kisvárdai 

fókuszcsoport során az általunk használt objektív értékelés során a „váltótárs” biztosításának 

szükségességére a megkérdezett gondozó családtagok 4,375 átlagértéket adtak. 

„Általánosságban mind a négy nagyon jó. Aki nem tud elmenni dolgozni, lenne rá lehetőség, 

hogy amellett még tudjon pénzt keresni. Ha lenne olyan valaki, aki 4 órában vállalná, hogy 

ott van az édesanyja mellett, akkor elmehetne, élhetne egy kis magánéletet. De nekem most ott 

van édesanyám gondolata, hogy ki kell még mosni. Jó lennének ezek a segítségek. Ez az 

online munkalehetőség nekem eddig nem jött be. Ha netalántán munkanélkülivé válok, és a 

munkaügyi központ nem tud állást adni, akkor is bevállalom édesanyám gondozását, mert 

világra szült, felnevelt, kitartok mellette, nem hagyom magára, vagy viszem magammal.” (58 

éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 
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 „Legjobbnak én is az államilag támogatott távmunka és a vészjelző karperecet tartottam. Ez 

a karórás dolog nagy segítség lenne, életet is menthetne. Az online telefonos munka is nagy 

segítség lenne pénzszerzés céljából. Olyan háztartásokban, ahol egyedül gondoznak valakit, a 

váltótárs is nagyon hasznos lehet, hogy besegítenének, és leveszik a terhet a gondozó 

válláról.” (21 éves férfi, Kisvárda, nagymamáját gondozza) 

„Olyan segítség kellene, hogy néhány órára el tudjak menni valahova.” (63 éves nő, 

Budapest, édesanyját gondozza) 

„A hétvége problémás, nagy gond, hogy csak komoly pénzért lehet segítőt találni.” (46 éves 

nő, Budapest, édesanyját gondozza)  

„Két nap egy héten igénybe venném, összesen 10 órában.”  (63 éves nő, Budapest, édesanyját 

gondozza) 

„Jó lenne, ha lehetne egy lazább napom, de a telefon akkor is figyelő állásban lenne.” (55 

éves, Budapest) 

„Évente 2-3 alkalommal egy-egy hétre jó lenne, ha el tudnánk helyezni az időst, ilyenkor én is 

el tudnék menni például wellness-re.” (68 éves, Budapest) 

„A gondozóknak is járna egy kis szabadság.” (63 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 

„Én is örülnék a váltótársnak.” (55 éves nő, Budapest, férjét gondozza) 

 

A kisvárdai fókuszcsoport résztvevői az államilag támogatott távmunkára a legmagasabb 

4,5 átlagértéket, míg Szombathelyen 4,3-as, a budapesti fókuszcsoportban erre a kérdésre 

legalacsonyabb, 2,28-as átlagértéket adtak. Magyarországon az internethálózat alacsony 

lefedettsége miatt sokáig jelentősen alacsonyabb százalékban volt lehetőség az ilyen típusú 

munkavégzés, de a Digitális Magyarország Program keretében 2018-ra ez már minden 

háztartás számára adott lesz. 

 „A munka azért csábító számomra, mert soha nem gondoltam, hogy olyan helyzetbe kerülök, 

hogy a lányom mindig ad pénzt. A munkát azért szeretném elvállalni, mert nagyon megalázó 

érzés, hogy ő segít. Annyira be kell osztani, hogy eszméletlen. A segítséget igénybe venném, 

ha valaki eljönne 1-2 órára. Rengeteg sok munka van. Mindegyik nagyon tetszik.” (58 éves 

nő, Kisvárda, édesapját gondozza) 

 

A szombathelyi fókuszcsoportban egy esetben fogalmazódott meg kritikai észrevétel a 

távmunka lehetőségével kapcsolatosan: 
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„Engem például ez az államilag támogatott távmunka biztos, hogy nem boldogítana. Nem 

beszélve arról, hogy egy viszonylag normális munkahelyről, normális pozícióból, fizetésből 

felajánlanak egy távmunkát.” (56 éves nő, Szombathely, édesanyját gondozza) 

 

A budapesti fókuszcsoportban a távmunka lehetősége két fő érdeklődését keltette fel, mert a 

nyugdíjban részesülő megkérdezettek nem szeretnének a nyugdíjellátás mellett dolgozni.  

„Érdekelne a lehetőség, jó lenne plusz jövedelemre szert tenni.” (63 éves férfi, Budapest, 

édesanyját gondozza) 

„Mivel tervezőmérnök vagyok, ha tehetem édesanyám gondozása mellett jelenleg is szoktam 

dolgozni néhány órát, érdekelne a távmunka lehetősége.” (63 éves nő, Budapest, édesanyját 

gondozza) 

 

A budapesti fókuszcsoport résztvevői a csoportban és egyénileg nyújtott lelki 

támogatáshoz is összességében pozitívan viszonyultak, a válaszok 4,42-es átlagértéket 

mutattak. A szombathelyi fókuszcsoport alanyai a szakember által nyújtott pszichés 

támogatást 4,66-ra, míg a kisvárdai résztvevők 4,25-re értékelték.  

„A pontokat helyesnek tartom, szinte mindet. Nem hiszem, hogy aki 24 órában ott van, lenne 

ereje távmunkára. Aki 90 körül van és demens beteg, hiába volt édesanyámnak 

mobiltelefonja, azt sem tudta, hogy kell felvenni, akkor a jelzőrendszer sem ért semmit. Meg 

ha már baj van, elesett, akkor hiába van a nyakában, nem használható. Mi római katolikusok 

vagyunk, a szentmisét mindig nézzük, igyekszünk az egyházi műsorokat mindig nézni. 

[…]Pszichés problémám igen volt, nehezen dolgoztam fel, kétszer voltam maszek rendelőben 

pszichológusnál, de a beszélgetés kevés volt, inkább mentem volna pszichiáterhez, de elmúlt, 

elmaradt a pszichiáterhez menés. Nem kevés pénz volt.” (64 éves nő, Kisvárda, édesanyját 

gondozza) 

 

Az egyéni lelki támogatás és önsegítő csoportok, ismeretterjesztő előadások iránt is kiemelt 

igény mutatkozott a megkérdezettek körében, kivéve egy kisvárdai nő esetét, aki ezt a 

támogatást kizárólag egy pap részéről tudja elfogadni. 

„Szívesen eljárnék egy ilyen helyre, sokat segíthetne egy szakember, akivel beszélni lehet.” 

(55 éves nő, Budapest, férjét gondozza) 

„Mindkettő jó, a csoportba járás még azt is erősíti, hogy nem vagyok egyedül.” (69 éves férfi, 

Budapest, édesanyját gondozza) 

„Az egyéni segítség jobb lenne.” (55 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 
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„Amikor munkanélküli voltam, a VIII. kerületben jártam úgynevezett teadélutánokra, azt 

hasznosnak éreztem Nyitott vagyok a kezdeményezésre.” (63 éves férfi, Budapest, édesanyját 

gondozza) 

„Amire a legnagyobb igény lenne, az a pszichés támogatás. Járok egy hozzátartozói 

csoportba a pszichiátriára. Mindössze csak jelezni kell, ha mennék. Eszméletlen erőt tud 

adni.” (47 éves nő, Szombathely, keresztanyját gondozza) 

„Nem pszichológus kell, hanem pap.” (64 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

„Szerintem a két leghasználhatóbb ötlet az államilag támogatott távmunka és a vészjelző 

karperec. […] A pszichés segítségnyújtás is jó lenne.” (43 éves férfi, Kisvárda, édesanyját 

gondozza) 

 

A gondozó családtagok mindhárom fókuszcsoportban kiemelten pozitívan viszonyultak az 

infokommunikációs eszköz használatának lehetőségéhez, az általunk javasolt szolgáltatások 

közül az állapotjelző-, segélyhívó karperec iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. 

Mind a szombathelyi, mind a budapesti fókuszcsoport tagjai maximális, átlagosan 5-ös 

pontszámmal értékelték az eszközt. A kisvárdai fókuszcsoportban hasonlóan alakult az 

értékelés, egy fő kivételével, aki 4-es pontszámot adott neki. Ez a készülék egyszerre képes 

szubjektív és objektív egészségügyi adatokat mérni. Az állapotjelző-, segélyhívó karperec 

elválaszthatatlan részét képezi egy kisméretű beltéri egység, amely a karpereccel együtt 

lehetővé teszi az idős és gondozója közötti kommunikációt. Mivel az eszköz nem csak 

vészjelzés leadására és fogadására, hanem érdemi kölcsönös kommunikációra is képes, ezért 

lehetőséget biztosít az időseket veszélyeztető kockázatok differenciálására, ezáltal gyors és 

valós szükségletkielégítésre. Ezzel jelentősen képes segíteni akár a formális, akár az 

informális gondozót. 

„A korábban említett karperec nagyon jó ötlet.” (56 éves nő, Szombathely, édesanyját 

gondozza) 

 „Anyám makacs ember, ő önállóságot akarna, megoldás lehetne a karperec.” (47 éves nő, 

Szombathely, édesanyját gondozza) 

„Egy idős személy már nehezen tudja kezelni a telefonokat, ám ha csak egy gombot kell 

megnyomni, lényegesen egyszerűbb dolga van.” (69 éves férfi, Budapest, édesanyját 

gondozza) 

„Ez nagyon megnyugtató lenne, de anyukám az új dolgokat nehezen fogadja. Lehet, hogy 

folyamatosan nyomkodná a gombot, akkor is, ha nincs semmi baj. Végül már telefon helyett is 

ezt használná.” (55 éves nő, Budapest, édesanyját gondozza) 
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„A jelzőrendszer jó lenne, a félelem miatt.” (58 éves nő, Kisvárda, édesanyját gondozza) 

„A karkötő tényleg nagyon jó lenne, volt már olyan, hogy az édesanyámat nem tudtuk elérni 

és otthon feküdt, az ablakot kellet betörnöm, hogy bejussak hozzá.” (65 éves nő, Szombathely, 

édesanyját gondozza) 

„Jónak tartom mind a négyet, engem a vészjelző karperec érintene főként. Mert mi négyen 

vagyunk testvérek, én meg tudom oldani a váltást.” (67 éves nő, Kisvárda, édesanyját 

gondozza). 

„Főleg a vészjelző karperecet tartom jónak, de mindegyik az én részemről nagy segítség 

lenne. Keresztény család vagyunk, a Biblia az asztalon van, olvasok neki, nekem 

pszichológusra nincs szükségem. A jelzőrendszer jó lenne, a félelem miatt.” (34 éves nő, 

Kisvárda, édesanyját gondozza). 

„Mindegyik annyira szuper, annyira jó. Aki csinálta, annyira jól áll hozzá. A jelzőrendszer 

pedig azért szimpatikus, mert ha olyan fáradt vagyok, akkor alszom. […] Nekem egy 

jelzőrendszer, ha az ágyamnál lenne, sokat segítene.” (58 éves nő, Kisvárda, édesapját 

gondozza) 

„Azért lenne jó ez a készülék, mert olyan, mint a kisbabáknál, jelezné, hogy alszik-e.” (65 

éves nő, Szombathely, édesanyját gondozza) 

„A vészjelző nagy segítség lenne, életet is menthetne.” (21 éves férfi, Kisvárda, nagymamáját 

gondozza) 

„Mivel 8 órában dolgozom, a karkötő nagy segítség lenne. Mind a négyet én is helyeslem” 

(56 éves nő, édesanyját gondozza). 

 

2.2.3.4. Összegzés 

 

A kérdésre adott válaszok jól érzékeltették az ország területi egyenlőtlenségeit. Ugyan az 

időseknek mindenhol azonosak az időskorukból és megváltozott egészségi állapotukból 

fakadó szükségleteik, viszont a gondozó családtagok anyagai lehetőségei eltérőek a 

szükségletek kielégítésében. Erre legjobb példa a lakás akadálymentesítésének kérdése, 

kiemelten a fürdőszobában a fürdőkád zuhanyzóra való cseréje. Függetlenül attól, hogy a 

gondozó családtag aktív vagy inaktív korú, vagy mekkora jövedelemmel rendelkezett, 

Kisvárdán és vonzáskörzetében e probléma megoldását minden megkérdezett az államtól 

reméli, addig Szombathelyen mindegyik gondozó családtag megnevezte, mint a család által 

már megoldott szükségletet, Budapesten ez a probléma fel sem merült. A családok anyagi 

helyzetében levő különbségeket is jól példázza egy 43 éves, aktív korú kisvárdai férfi 
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megjegyzése, miszerint több pénzre lenne szükségük a gondozó családtagoknak, azonban nem 

segélyként, hanem munkalehetőség formájában. 

 

Az általunk felajánlott szolgáltatások közül Kisvárdán értékelték leginkább a távmunka elvi 

lehetőségét, ahol egy 58 éves nő úgy is nyilatkozott, hogy nagyon megalázó számára, hogy a 

lánya támogatja a megélhetését. Budapesten azonban erre a szolgáltatásra nem tartottak igényt 

vélelmezhetően a gondozó családtagok jobb anyagi helyzete miatt. A szemléletbeli 

különbséget az is jól érzékeltette, hogy míg Kisvárdán a gondozást mindenki családon belül 

szeretné megoldani, és az államtól inkább nagyobb pénzbeli támogatást kérne saját gondozói 

tevékenységének megkönnyítéséhez, addig Szombathelyen – Budapesthez hasonlóan - sokkal 

inkább tartanának igényt váltótársra. Eltérő megítélés mutatkozik a mentális támogatás 

kérdésének tekintetében is. Szombathelyen nemcsak, hogy jónak tartanák ezt a szolgáltatást, 

jelezték is, hogy ilyen típusú támogatás szűk körben ugyan, de ott helyi szinten már létezik is. 

Míg Budapesten az egyéni pszichés támogatás és az önsegítő, szakemberek által vezetett 

csoportok iránt is nagy érdeklődés mutatkozik; addig Kisvárdán olyan reakcióval is 

találkoztunk, ahol a pszichés támogatás elvi lehetőségét is kizárták, mert azt csak egy 

katolikus paptól tudnák elfogadni, de semmi esetben sem egy pszichológus vagy pszichiáter 

szakembertől. 

 

Az infokommunikációs eszközök tekintetében konkrétan az Infokommunikációs 

Modellprogramban tesztelt állapotjelző-, segélyhívó karperecre kérdeztünk rá, amely a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eszközének egy 21. századi újragondolása. Ez a digitális 

eszköz függetlenül a család anyagi helyzetétől, illetve a település szociokulturális jellemzőitől 

azáltal, hogy egyszerre képes két idősügyi kockázatra választ adni (egészségromlás, 

biztonság) mindenki számára a leginkább támogatott és igényelt, állam által biztosítandó 

szolgáltatás lehetne. Az, hogy az egyes települések melyik általunk felkínált szolgáltatást 

tartanák a legindokoltabbnak, jelentősen függ a településen élők anyagi helyzetétől, 

szubkulturális jellemzőitől. Ez alól az egyetlen kivételt az állapotjelző-, segélyhívó karperec 

jelenti, mert az jelentős egészségromlás esetén anyagi helyzettől, foglalkoztatottságtól 

függetlenül tényleges segítséget képes nyújtani, mind a formális, mind az informális gondozó 

számára. 
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Végkövetkeztetés   

 

A globális foglalkoztatási problémák mellett a 21. század egyik legnagyobb társadalmi 

kihívása az elöregedés, ami a várható élettartam emelkedésén belül egyre inkább a 

„legidősebb idősek” számának felgyorsult növekedését jelenti. Ez több szinten is új 

kockázatot eredményez, az egyén szintjén szükségletként (tartós gondozási szükséglet és 

elmagányosodás) jelentkezik, míg az állam szintjén növekvő egészségügyi, szociális és 

nyugdíj kiadásokként. Az elöregedéssel párhuzamosan jelentkező családszerkezeti változások, 

benne a nemi szerepek megváltozásával, a hagyományos gondozókapacitás jelentős részének 

megszűnését eredményezi, amely a jóléti államokat egy látszólag kezelhetetlen kihívás elé 

állítja. A 1970-es évektől a demográfiai elöregedés eredményeképpen a jóléti államnak már 

nem elsősorban az időskori szegénység régi kockázatát, hanem a legidősebb idősek számának 

jelentős emelkedéséből adódó tartós gondozási szükségletek kielégítését kellett kezelnie. A 

probléma kezelésében még az Európai Unió szintjén sem beszélhetünk egységes jó 

gyakorlatról, a jóléti államok a mai napig az útkeresés időszakában vannak. Az egyes 

országok jóléti rendszereik típusától függően egymástól eltérő megoldásokat dolgoztak ki. A 

liberális típusú államokban elsősorban a piacra, a konzervatív modellben, a szubszidiaritás 

elvének megfelelően, főként a családra és a civil szektorra hárul a feladat kezelése. A 

skandináv típusú államokban jelentős marad az állam szerepvállalása. Az 1990-es évek 

közepéig a jóléti államokban kialakult tartós gondozási rendszerek a lefedettségi szintjükhöz 

mérten az univerzális vagy a reziduális modellbe voltak sorolhatók. Hazánk a 

rendszerváltáskor messze 10 százalék alatti lefedettsége és a refamilizációs folyamat okán a 

reziduális modellbe tartozik, ami 2015-re sem változott, mert akkor is csak 11 százalék körüli 

hozzáférhetőséget mutatott.  Mindkét modell feltételezi a formális gondozás mellett az 

informális gondozás jelentős szerepvállalását a megváltozott családszerkezet és benne a 

megváltozott nemi szerepek ellenére. A legfontosabb változás, hogy a nők már nem képesek, 

de nem is vállalják kizárólag magukra a hagyományos gondozásból, így az idősgondozásból 

eredő feladatokat. A fő kérdés tehát az, hogy megteremthető-e az egyensúly a formális és az 

informális gondozás között, és ha igen, milyen állami támogatás mellett, hogy megfizethető 

piaci szolgáltatások hiányában ne a gondozásra szoruló idősek részbeni ellátatlanságának 

legyünk tanúi.  

 

Kevés nemzetközi és csak egy részleges magyarországi kutatás állt rendelkezésre a gondozó 

családtagra vonatkozóan, amelyek eltérő fogalomhasználata megnehezíti a komparatív 
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elemzés elvégzését, ennek ellenére a nemzetközi kutatások eredményei számos ponton 

hasonlóságot mutatnak, így elmondható, hogy a gondozási tevékenység minden esetben 

jelentős korlátokat jelent a munkaerő-piaci jelenlétet tekintve. A gondozók között jelentős női 

túlsúly tapasztalható, akik jellemzően családtagok, többségében a gondozott idős gyermeke 

vagy házastársa. Életkorukat tekintve a gondozói szerep vállalása az 50 év felettiek körében a 

legjellemzőbb és napi szinten legmagasabb számban érzelmi és pszichés támogatást 

nyújtanak. Miközben a formális gondozóról vannak adataink, addig az informális gondozóról 

kevés adat áll rendelkezésünkre, különösen Magyarországon. 

 

A fentiek okán 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 hozzájáruljak ahhoz az útkereséshez, mely a 

gondozó családtag tehermentesítését, beleértve a munkavállalásának elősegítését célozza, és 

az európai szociálpolitika egyik alapproblémájaként határozható meg. A magyar helyzet 

definiálása és a lehetséges válaszok kidolgozása fontos hozzájárulást jelenthet ehhez az 

elméleti útkereséshez. 

 

Fő kutatásomban a legmegbízhatóbb adatok elérése érdekében ötvöztem a kvantitatív és 

kvalitatív eszközöket, a kérdőív összeállításához a hét magyarországi régióból 15 db félig 

strukturált interjút alkalmaztam. Az országos reprezentatív kérdőíves telefonos kutatás 

országos mintából kiindulva, random módon, szűrőkérdőív alkalmazásával történt. Kutatásom 

során gondozó családtagnak a populáció azon csoportját tekintettem, aki három hónapot 

meghaladóan gondozza 65 éven felüli hozzátartozóját, legalább heti 8 órában. A 

szolgáltatásbővítés pontos konceptualizálásához három településtípusban fókuszcsoportos 

interjúkat alkalmaztam. Saját kutatásom értékelése során rámutatok a nemzetközi 

kutatásokkal kapcsolatos hasonlóságokra, de ezen túl a konkrét számszerű adatok 

összevetésére és a különbségek kimutatására az eltérő fogalomhasználat okán, az adatok 

jelentős torzítása nélkül nincs módom.  

 

Kutatásom a megkérdezettek attitűdjével kapcsolatban kimutatta, hogy túlnyomó többségük 

természetesnek tartja, hogy idős szülőjéről gyermeke gondoskodik, egyharmaduk saját 

magával kapcsolatban nyilatkozott úgy, hogy elképzelhetetlen lett volna, hogy ne ő maga 

legyen az idős hozzátartozójának gondozója, és fel sem merült benne, hogy ez a feladat 

esetleg az államra áthárítható lenne. Ez az attitűdbeli kérdés azért is érdekes, mert 
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Magyarországot ugyan a 2. világháborút követően egyértelműen a konzervatív típusú 

országok közé sorolhatjuk, ami a gondozás terén erős familizációt jelentett, azonban az 

államszocializmus megtörte ezt a tendenciát, és közel fél évszázadon keresztül 

defamilizációra kényszerítette a családokat. A fentiek és a fejlett jóléti államokból érkező 

hatások ellenére Magyarországon a rendszerváltást követően felerősödött a refamilizáció 

tendenciája, amelynek egyik érzékletes példája a szülőtartás intézményére vonatkozó 

megtérítési igényérvényesítés kiterjesztése a bentlakásos intézményvezetőkre, akik közvetlen 

perindítási jogot kaptak idős gondozottjuk tartásra köteles nagykorú gyermekével szemben, 

amennyiben az ellátottjuk a térítési díjkülönbözetet megfizetni nem képes és jelzálog alá 

vonható vagyona sincs. Ez a jogintézmény nemhogy elősegítené a formális és informális 

gondozó együttműködését, hanem szembeállíthatja őket egymással, amellett, hogy 

vélelmezhetően a családok vagyoni helyzetének homogenitása okán nem fogja tudni 

érdemben átvállalni az öregedésből származó többletterheket az államtól.  

 

A gender attitűdök terén egyértelmű változás látható, nincs jelentős eltérés a megkérdezettek 

válaszaiban, hogy leány vagy fiúgyermekről, menyről, vagy vejről beszélünk. Ez hosszútávon 

pozitív elmozdulást is jelenthet a ténylegesen gondozó családtag nemében, azonban a 

folyamat lassúnak mutatkozik, hiszen a nemzetközi adatokon belül Magyarország mutatja az 

egyik legrosszabb arányokat a nők informális gondozásban tapasztalható túlsúlya 

tekintetében, annak ellenére, hogy a gyermekgondozáshoz képest jóval kevesebb biológiai 

magyarázat adható arra, hogy miért elsősorban nők látják el az idősgondozásból adódó 

feladatokat.  

 

A félig strukturált interjúk és az országos reprezentatív kutatás kérdőíve is azt mutatta ki, 

hogy a gondozó családtagok többsége életkörülményeiből adódóan, érzelmi okokból, és 

kötelességtudatból vállalta magára idős rokonának gondozását. A félig strukturált interjúk 

módszertani eszköze arra is alkalmas volt, hogy egyértelműen megfogalmazza, hogy jelenleg 

az idősebb generációk gondozásának feladata családi funkcióként képeződik le a 

társadalomban. Ez fokozottan igaz az idős szülők gondozása esetében, amely gyermekeik 

felelősségeként jelenik meg a gyermeknevelés viszonzásaként. 

 

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, 
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gyermekes nő. 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. 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. 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, 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. Az életük során végzett gondozási tevékenység 

negatív hatással lehet munkaerőpiaci helyzetükre, beleértve karrierlehetőségeiket és jövedelmi 

viszonyaikat, ami jelentősen csökkentheti későbbi nyugellátásuk összegét, szélsőséges 

esetben arra való jogosultságuk megszerzését is ellehetetlenítheti, ami átlag alatti jövedelmi 

helyzetük miatt az időskori szegénységet is prognosztizálhatja. Ezt a megállapítást erősíti az a 

tény is, hogy a heti 28 órát meghaladó gondozást végzők közel 80 százaléka nő és 30 

százalékuk nem kap segítséget sem másodlagos gondozótól, sem a formális szolgáltatótól. Itt 

ki kell hangsúlyoznom, hogy azoknál sem beszélhetünk a gondozási feladat valóságos 

megosztásáról, akik kapnak segítséget, mert az elsődleges gondozóra mindig jelentősen 

nagyobb gondozási teher hárul, mint a másodlagos, vagy további gondozást végző 

személyekre.  

 

Elgondolkodtató az a tény is, hogy míg a gondozó családtagok mindösszesen 9 százaléka 

részesül ápolás jogcímén támogatásban, addig több mint 10 százalékuk kap anyagi támogatást 

gondozottjától, ráadásul ez az összeg majdnem kétszerese a korábban hatályban lévő 

méltányossági ápolási díjnak, vagy a jelenleg az önkormányzatoktól ápolás jogcímén kapható 

települési támogatásnak. A magyar viszonyokat ismerve nem meglepő, hogy a gondozott nem 
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anyagi jellegű támogatásként háztáji termelésből származó élelmiszereket, gyümölcsöt vagy 

zöldséget ajándékoz gondozójának, az viszont figyelemreméltó, hogy több esetben is 

előfordul, hogy az idős hozzátartozó gondozásáért cserébe lakhatást biztosít gondozója 

számára. Érdekességként jegyezném meg, hogy a kérdőíves kutatás válaszadóinak többsége 

az esetleges államtól kapható támogatás nagyságától függetlenül dönti el, hogy vállalja-e a 

teljes állású ápolást. Mindösszesen egyötödüknél jelent meg az az érvelés, hogy ezt az 

alacsony támogatás összege miatt nem vállalja, vagy a jövőben sem vállalná. Az nem 

meglepő, hogy a megkérdezettek eltérő választ adtak arra a kérdésemre, hogy amennyiben 

gondozottjuknak szüksége lenne teljes állású gondozásra, mekkora összegért vállalnák azt? 

De a különbség mértéke már elgondolkodtató. Egy 8 általánost végzett a gondozási feladatot 

havi 64 ezer forintért, míg egy felsőfokú végzettségű 139 ezer forintért végezne el, de nála is 

magasabb összeget kérne, 172 ezer forintot, egy Budapesten élő családi gondozó. Ezek a 

válaszok is jól rámutatnak a hazánkban megtalálható jelentős mértékű 

jövedelemegyenlőtlenségre, ami egyértelműen a településtípussal és az iskolai végzettséggel 

hozható összefüggésbe.  

 

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 fentiek ellenére az idősgondozással kapcsolatos állami szerepvállalás jelentős eltérést mutat 

a gyermekgondozással kapcsolatos szerepvállaláshoz képest. Míg a 2. világháború után mind 

a nemzetközi, mind a magyar jogalkotásban jelentős szerepet kapott az állami 

gyermekgondozás, elsősorban pénzbeli transzfereken és természetbeni juttatásokon keresztül, 

később fokozatosan kiépülő gyermekjóléti szolgáltatásokkal, addig az idősellátásban ez a 

tendencia nem volt megfigyelhető. Az Európai Unió 2008-ban elfogadta a Madridi 

egyezményt, amelyben előírta a csatlakozó államoknak a 0-3 év közötti gyermekek 

napközbeni ellátását biztosító intézményhálózat fejlesztését 30 százalékos mértékig, számos 

nemzetközi egyezményben garantálta az anyák és gyermekeik fokozott védelmét, és a nők 

gyermek- és munkavállalása összeegyeztethetőségének elősegítését, addig az Európai 
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Unióban az idősgondozás és munkavállalás összeegyeztethetőségének elősegítése - a drámai 

elöregedés ellenére – a másodlagos puha jog körében sem került szabályozásra. A nemzetközi 

jog a női munkavállalás és a hagyományos gondozás összeegyeztethetőségét egyrészt a 

nemek közötti diszkrimináció tilalmának szigorú alkalmazásával, másrészt pozitív szociális 

jogalkotással segíti elő, ami a dolgozó anyák és gyermekeik szociális védelmének széleskörű 

biztosításával érhető el. A nőknek az idősgondozásban végzett gondoskodó munkáját, 

egyelőre tematikusan elkülöníti ettől a problémától, ami pedig még élesebben vethetné fel a 

kizárólag női életúton belül tartott „összeegyeztethetőség” kérdését. Azt viszont ki kell 

emelni, hogy a magyarországi jogalkotás semmiben nem marad el a nemzetközi 

joggyakorlathoz képest, hisz Magyarország minden jelentős nemzetközi egyezményt aláírt, 

2004 óta tagja az Európai Uniónak és a leghosszabb fizetés nélküli szabadságot biztosítja az 

idősgondozás időszakára. A problémát az okozza, hogy az unió egész területén nem a 

súlyának megfelelően kezelik a kérdést, egységes nemzetközi kutatások sem tárták fel a 

családon belüli gondozó helyzetét, így a gondozó munkájának megkönnyítésére szolgáló jó 

gyakorlatok rendszere sem kerülhetett kialakításra, mindezek miatt az idősgondozás és 

munkavállalás összeegyeztethetősége mind magyar, mind nemzetközi szinten a jövő 

megoldandó problémái közé sorolható. 

 

A hagyományos gondozás jogalkotásán belüli kettős megítélése azért is elgondolkodtató, mert 

a primer gondozó családtagok élete gyakran teljes mértékben megváltozik a gondozási 

tevékenység megkezdésével, a gyerekgondozáshoz hasonlóan, de időtartama azzal ellentétben 

nem tervezhető. Ezen gondozási teher pszichés hatása gyakran meg is fogalmazódik a primer 

gondozóban, ezért néhány esetben felvetődik a bentlakásos intézmény igénybevétele, és ezzel 

elsődleges gondozási szerepének feladása. Ez a lehetőség azonban nem mindenki számára 

adott, mert a területi sajátosságokból fakadóan nehezen elérhető. A gondozó családtagok 

legtöbben azonban nem a lehetőségek hiányát emelték ki döntésük meghozatalában, hanem a 

bentlakásos elhelyezéssel kapcsolatos negatív attitűdöket. Komoly félelmeiket és lelki 

gátjaikat fogalmazták meg, úgy érzik, hogy idős hozzátartozójuk ellen cselekednének az 

intézményi elhelyezéssel. Még azon gondozóknál is jól érzékelhető ez a meggyőződés, akik 

még nem kerestek fel ehhez hasonló intézményt. Ez a tény is jól mutatja, hogy a gondozók 

számára elsődleges szempont és önmaguk felé megfogalmazott erkölcsi elvárás, hogy a 

gondozott idős saját otthonában, családi körben tölthesse idős éveit. Ezen okok miatt a 

gondozó családtagok többsége a bentlakásos intézményre, csak mint végső megoldásra 

gondol, vagy időszakosan, átmeneti jelleggel látja elfogadhatónak. Azok, akik említettek ilyen 
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szolgáltatást, nagy arányban úgy fogalmaztak, hogy megkönnyítené a gondozási feladatukat, 

egy átmeneti bentlakásos intézmény. 

 

A szociális szolgáltatási rendszerre jellemzően az érintettek nem rendelkeztek arról 

információval, hogy az „átmeneti gondozóház” ma is része a szociális 

szolgáltatásrendszernek. Annak ellenére, hogy a legtöbb primer gondozónak a formális 

gondozásból van kiegészítő segítsége, még sincs átlátása a szociális szakszolgáltatás létező 

formáiról. Ennek természetesen sok oka lehet, de az egyik közülük biztosan az, hogy ez az 

intézménytípus Magyarországon nem a jogalkotó szándékának megfelelően működik, 

amelynek oka, hogy a bentlakásos gondozásra szoruló idősek magas számához képest 

Magyarországon alacsony, átlagosan 6-7 százalékos lefedettségű az ilyen típusú 

intézményhálózat. Érdekességként jegyezném meg, hogy itt a területi megosztottság 

szempontjából a főváros van a legrosszabb helyzetben, 2014-ben is csak az 5 százalékot érte 

el. A jogszabályi kötelezettség alapján fenntartott átmeneti idősotthonok valójában tartós 

bentlakásos intézményként működnek, annak érdekében, hogy a rászoruló idős családján 

segítsen, az intézmény vezetője nem küldi véglegesen haza az időst, miután lejár a törvényben 

foglalt két év intézményben tartózkodás, hanem néhány hét távollét után ismét visszafogadja, 

és ezzel újra kezdődik a jogszabályban garantált két év ott-tartózkodás lehetősége. Így 

természetesen a gondozóház valódi feladatát, az átmeneti elhelyezést nem képes biztosítani, 

de az mégis meglepő, hogy a megkérdezettek az intézménytípus létezéséről sem tudnak. 

 

A bentlakásos intézményrendszerrel kapcsolatban megfogalmazott ellenérzések erősítik az 

időszakos szociális szolgáltatási formákkal kapcsolatos pozitív attitűdöket, mert ezen ellátási 

formák időszakosan tehermentesíteni tudják a primer gondozót, és így nagymértékben 

hozzájárulnak a munkahelyük megtartásához. Az időszakos szolgáltatási lehetőségek körében 

a gondozó családtagok többsége kiemelte, hogy a gondozott szállítása jelenti számukra a 

legnagyobb problémát, ami az egészségügyi ellátásuk igénybevételét is akadályozhatja. 

Megoldást nyújthat a problémára a támogató szolgálat, hogyha a jogszabály jogosultsági körét 

kiterjesztenék az idősekre is. A megkérdezettek annak ellenére, hogy nincsenek tisztában a 

szociális szakszolgáltatás adta lehetőségekkel, látszólag az alapszolgáltatás elemeit jól 

ismerik, ezért érzékelik, ha bizonyos szolgáltatás – bár jogszabályilag létezik – de az országon 

belüli részleges ellátatlanság miatt az általa gondozott idős számára nem elérhető. Jellemzően 

ilyen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ami az egyik legnagyobb támasza lehetne a 

családi gondozónak. Emellett jelentős igény körvonalazódik a különböző, gondozási 
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feladatokat megkönnyítő eszközök igénybevételére, esetleg időszakos bérlésére (például 

tisztálkodáshoz szükséges emelő berendezés, gyógy-matrac, orvosi készülékek) is.  

 

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 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.   

 

Napjainkban is már olyan mértékű az elöregedés, amelyet méltán nevezhetünk demográfiai 

katasztrófának. Az ebből adódó kockázatok nem háríthatók kizárólag a családra, de jól 

látható, hogy az állam sem képes egymaga megoldást nyújtani, amit már a fejlett jóléti 

államok is beláttak. Egyszerű válasz lenne a már jól bevált, mindent elsöprő piacra hárítani a 

problémát, és akik számára ez megfizethetetlen, azokról lemondani. Amennyiben viszont 

nem elkülönülten vizsgáljuk a jóléti szolgáltatók szükségletkielégítési képességét, hanem 

szektorközi együttműködésben gondolkodunk, a formális és informális gondozás 

összehangolása egy működőképes megoldást jelenthet, a 21. századi technológia 

alkalmazása mellett. Ennek hiányában minden fizetetlen gondozás továbbra is az 

egészségügyi és anyagi szempontból is a legveszélyeztetettebb, középkorú nőkre marad.  
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A BUDAPESTI XVIII. ÉS XIX.KERÜLETI BÍRÓSÁG 

12.P.XIX. 21.466/2006/45. 

 

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 

 

 

A bíróság  

 
a Sárdy Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Sárdy Péter ügyvéd, (cím) által képviselt 

 
felperes neve budapesti  (cím) lakos felperesnek -  

 
a személyesen eljáró  

 
alperes neve budapesti (cím) lakos alperes ellen,  

 
ajándék visszakövetelése és más iránt indított perében meghozta az alábbi 

 

         Í t é l e t e t: 

 
A bíróság a keresetet elutasítja.  

 
A felperes illetékfeljegyzési joga folytán le nem rótt 66.000,- (Hatvanhatezer) Ft eljárási 

illetéket a felperes köteles megfizetni a Magyar Államnak az APEH ... külön felhívására. 

 
Megkeresi a bíróság  a ... Földhivatalt, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követően a ... hrsz. 

alatt felvett, természetben cím. szám alatti ingatlanra vonatkozóan elrendelt perfeljegyzést 

törölje.  

 
Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye, melyet a 

Fővárosi Bírósághoz címezve, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságnál lehet legalább 

3 példányban előterjeszteni.  

 
A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a fellebbezésüket a Fővárosi Bíróság tárgyaláson kívül 

bírálja el, ha a fellebbezés csak az illeték fizetésére vagy annak összegére vonatkozik,  az 

ítélet indokolása ellen irányul, illetve ha a felek ezt kérték.  

 
Ha a fellebbezésben vitatott érték a 200.000,- Ft-ot vagy a kereseti kérelemben megjelölt 

követelés 10 %-át nem haladja meg, fellebbezésnek az elsőfokú eljárás szabályainak lényeges 

megsértésére, vagy az ügy érdemi elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves 

alkalmazására hivatkozással van helye. A másodfokú eljárásban új tények állításának, illetve 

új bizonyítékok előterjesztésének helye nincs, kivéve, ha a tények előadására, bizonyítékok 

előterjesztésére az elsőfokú eljárásban a bíróság eljárási szabálysértése, vagy téves 

jogalkalmazása miatt nem kerülhetett sor. A fellebbezést a másodfokú bíróság hivatalból 

elutasítja, ha a fellebbezés nélkülözi a fenti fellebbezési okokra történő hivatkozást.  
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A másodfokú bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a felek bármelyikének 

kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a fellebbező fél a fellebbezésében, 

illetve az ellenfél csatlakozó fellebbezésének kézhezvételétől számított 8 napon belül, a 

fellebbező fél ellenfele pedig a fellebbezés kézhezvételétől számított 8 napon belül kérheti.  

 

             I n d o k o l á s  

  
A bíróság az alábbi tényállást állapította meg: 

Az 1956. április 29-én született alperes a felperes leánya, akit édesanyja egyedül nevelt.  

A felperes érdemben a kapcsolatot a  gyermek  alperessel  nem tartotta, utána tartásdíjat 

fizetett. Az alperes létezését a felperes a rokonai előtt elhallgatta, Attila nevű másik fiának 18 

éves korában beszélt először az alperesről.  

 
A felek kb. 1990-től voltak újra egymással kapcsolatban, amikor a felperes azzal kereste meg 

a leányát, hogy Attila nevű gyermeke beteg és őt segítsen látogatni, támogatni, mert neki 

elfoglaltságai miatt erre nincsen lehetősége. 

A felperes ebben az időben létesített érzelmi kapcsolatot név, aki  mikor tudomást szerzett 

arról, hogy a felperesnek van egy leánya, akivel nem tartja a rendszeres kapcsolatot, 

kezdeményezte, hogy őt látogassák meg, és a felek egymással a kapcsolatot vegyék fel.  

 
A felek 1991-től  többet találkoztak, családi kapcsolatuk rendeződni látszott. Az alperes ebben 

az időben 10 éves gyermekét egyedül nevelte Pécsett, pedagógusként dolgozott.  

1992-től került kapcsolatba németországi férjével, akivel 10 éven keresztül élt együtt. Az ő 

révén anyagi helyzete is rendeződött. Férjével Németországban is dolgozott  és Siófokon a 

haszonélvezetében álló üdülőingatlanban fizető-vendéglátással foglalkozott. 1991-ben elhunyt 

édesanyja után pedig örökölt is.  

 
A felperes korábban Kaposváron volt pedagógus, majd nyugdíjba ment. 1985-ben vásárolta 

meg a cím szám alatti kétszobás családi házat.  

A felperes nyugdíjasként  hosszabb ideje autó eladással, javítással, autóalkatrész értékesítéssel  

is foglalkozott. A nyugdíját az ebből származó jövedelemmel tudta kiegészíteni. 

 
A felperes 1991-ben eladta a ... utcai ingatlant és az ekkor  kapott vételárból 1992-ben 

vásárolta meg a perbeli .... szám alatti, az ingatlannyilvántartásban ... hrsz. alatti 359 

négyzetméter alapterületű kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlant. Ott felújítási munkákat 

kezdett. A meglévő szobához toldott még egy szobát és épített egy garázst. Bevezetésre került 

a villany, a gáz, a víz és  a telefon.  

 
A ... utcai ingatlan felújításához,  autóvásárláshoz, alkatrész vásárláshoz a felperes kisebb 

pénzkölcsönöket kért az alperestől. A feleknek ebben az időben jó volt a kapcsolata, 

egymással többször találkoztak. Közös családi programokat is szerveztek. Hol a felperes 

látogatta meg a lányát Pécsen, hol az alperes jött Budapestre a gyermekével  együtt.  

 
A perbeli ... utcai ingatlanra vonatkozóan a felek 1994. novemberében egymással adásvételi 

szerződést kötöttek. E szerint az ingatlant a felperes mint eladó, 1.100.000,- Ft vételár 

ellenében az alperesnek, mint vevőnek   eladta.  

A szerződés 2. pontja szerint a vevő a vételárat már teljes egészében kifizette és ennek 

felvételét az eladó a szerződés aláírásával elismeri és nyugtatja.  

A szerződés 3. pontja alapján  a szerződő felek egyezően adták elő, hogy az ingatlant az eladó 
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tartja elfoglalva, húzza annak hasznait, de viseli a terheket is.  

 
A szerződést 1994. november 23-án Pécsett  az alperes mint vevő aláírta két tanú jelenlétében, 

majd másnap, 1994. november 24-én azt Budapesten a felperes is aláírta, az okirat szerint 

szintén két tanú, nevek előtt.  

Az adásvételi szerződést ... ügyvéd szerkesztette és azt ellenjegyzésével látta el.  

 
A szerződés alapján az alperes tulajdonjoga vétel jogcímén az ingatlannyilvántartásba 1994. 

decemberében átvezetésre került.  

 
A szerződés alapján a felperes az ingatlant tovább használta, azt jelenleg is ő lakja. Lakhatását 

az alperes korábban sem, de jelenleg sem zavarja.  

 
A szerződéskötés idején a felek anyagi helyzete kiegyensúlyozott volt.  

Az adásvételi szerződés aláírását követően a felek viszonya még hosszú ideig jó volt, egészen  

2002-2003. évig. Egymást időszakosan látogatták, a kapcsolatot tartották. Az alperes továbbra 

is kisebb anyagi segítségeket nyújtott a felperes részére, ezek egy részét postán 

csekkfeladással küldte el. Az alperes segített a felperesnek a ... utcai háznál rendrakásnál, 

pakolásoknál. A felperes is pihent a siófoki üdülőben. 

 
Az alperest 2000. év végén gyalogosként egy autó elütötte, ennek következtében III. csoportú 

rokkanttá vált. Ezt követően németországi férjével is megszakadt a házassága, ezzel együtt 

megszűnt a németországi munkája és a férje révén biztosított anyagi biztonsága is. 

Rokkantnyugdíja a keresetlevél beadásakor 48.679,- Ft volt havonta, az ítélethozatal idején 

pedig havi 55.000,- Ft. Egyéb jövedelemmel nem rendelkezik. Leánya egyetemen tanul, saját 

jövedelme még nincs, őt édesapja támogatja.  

 
A balesetét követően az alperes a pécsi ingatlanát is eladta, ennek vételárából kívánt 

Budapesten ingatlant vásárolni és Budapestre költözni, figyelemmel arra is, hogy gyermeke itt 

kívánt egyetemi tanulmányokat kezdeni.  

Korábban a felek között volt arról szó, hogy ha majd az alperes gyermeke Budapesten fog 

tanulni, esetleg ő is a ... utcai ingatlanban lakhat.  

Amikor az alperes Budapestre kívánt költözni, a felperes már nem akarta, hogy a lánya és az 

unokája vele lakjanak.  

Az alperes előbb a felperessel akkor érzelmi kapcsolatban is álló (név) majd egy másik bérelt 

lakásban lakott. Utóbb a pécsi ingatlana eladásából származó vételárból vásárolta meg a 

jelenlegi lakhelyéül szolgáló cím. szám alatti egy  szoba hallos családi házat.  

A felek viszonya az alperes Budapestre való költözését követően kezdett megromlani. A ... 

utcai ingatlanban a felperes által időközben felhalmozott autóalkatrészek, anyagok, vasak, 

felszámolását kezdeményezte az alperes azzal, hogy alakítsanak ki ott a felperes részére egy 

szép otthont. A felperes azonban szerette a perbeli ... utcai ingatlant műhelyként, alkatrészek 

tárolására használni, nem kívánt ezen változtatni és nem volt számára megfelelő, hogy az 

alperestől túlzott kötöttségben kelljen élnie. Kérte az alperestől, hogy a körülményein ne 

akarjon változtatni, neki a kialakult helyzet a megfelelő, az alperes pedig megértette, hogy a 

felperes szeret így élni, elfogadta az életvitelét, a körülményeit, az ingatlan használatában a 

felperest nem zavarta, hiszen ezt az adásvételi szerződésben is így rendezték.  

 

A felperes a ... utcai ház mellett nőismerőseinél is lakott, így nem csak a ... utcai ingatlant 

használta.  
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A perbeli ingatlanban  a ház körül az udvaron felhalmozott autóalkatrészek, vasanyagok miatt 

a felperesnek a szomszédokkal is volt nézeteltérése, majd időszakosan a felperes engedélye 

alapján ismerőse, név az ingatlanban tárolta több kutyáját. A kutyák miatt a kispesti 

önkormányzatnál a szomszédok és a felperes között  birtokháborítási eljárás volt folyamatban.  

 
2003-tól a felperes a cím. szám alatti, a vele érzelmi kapcsolatban álló név lakásában is lakott. 

Ottlakása idején a rezsihez, a kosztpénzhez havi 30-40.000,- Ft-al járult hozzá. Amikor név 

kórházban tartózkodott, őt anyagilag is segíteni tudta a felperes. Részére bevásárolt, a 

gyógyszereit kiváltotta.  

A peres eljárás ideje alatt a felperes az ideje 70 %-ában a ... utcai ingatlant használta, ahol 

időközben helyreállításra került a fűtés, a házban tisztálkodásra lehetőség biztosított. A 

felperes azt lakásként tudta használni, amikor pedig arra névnak szüksége volt és kérte a 

segítségét, akkor a cím ingatlanban is tartózkodott.  

A peres eljárás során név felhívta arra a felperest, mint szivességi használót, hogy 2008. I. 

negyedévének végével az ingatlanát hagyja el.  

 
A felperes nyugdíja az ítélethozatal idején havi 110.000,- Ft volt. E mellett autóalkatrész 

értékesítéssel továbbra is kiegészíti a jövedelmét. A keresetlevél beadásakor a felperes több 

gépkocsi tulajdonosa  is volt, amelyek után 2006. évben 93.205,- Ft gépjárműadó fizetési 

kötelezettsége keletkezett. Az ítélethozatal idején egy személygépkocsit használt, egy 16 éve 

Lada Samarát, míg két másik gépjárművet a forgalomból kivonatott, azokat alkatrészként 

kívánja értékesíteni.  

 
Az alperes tulajdonában áll a perbeli ... utcai ingatlan. A siófoki üdülő  és a kispesti ingatlan a 

lányának a tulajdona, őt ezeken az ingatlanokon haszonélvezeti jog illeti meg. Az alperes évek 

óta nem foglalkozik fizető-vendéglátással, az engedélyt visszaadta. Jövedelme az ítélethozatal 

idején 55.000,- Ft-os rokkantnyugdíj. 

 
A felperes 2006. július 17-én keresetet indított a bíróságon az alperessel szemben. Többször 

módosított keresetében az alábbiak szerint kérte az alperes marasztalását:  

Elsődlegesen  kérte, hogy a bíróság az 1994. novemberében megkötött adásvételi szerződés 

semmissége okán az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 62. § (1) bek. 

a./pontja, illetve a 63. § (1) bek. alapján kötelezze az alperest annak tűrésére, hogy az ingatlan 

1/1 arányú tulajdonjoga az ingatlannyilvántartásban a felperes nevére visszajegyzésre, míg az 

alperes tulajdonjoga törlésre kerüljön.  

A felperes e körben hivatkozott arra, hogy a szerződéskötést nem ő kezdeményezte, az 

ügyvédet nem ő bízta meg a szerződés elkészítésével, nem tanúk előtt írta alá a szerződést. A 

vételárat pedig nem kapta meg, ezt az alperes részére nem fizette meg. 1994-ben az 

alperesnek erre szerény anyagi körülményei mellett nem is lett volna lehetősége.  

A felperes arra hivatkozott, hogy az eljárás során az alperes elismerte, hogy a szerződésben 

rögzített vételár nem valós, és az eljárás során nem lehetett azt bizonyítani, hogy a 

tulajdonátruházás az alperes által hivatkozott kölcsönök fejében történt volna. Mivel tehát a  

szerződést kötő felek a vételárat nem a valós ügyleti akaratuknak megfelelően tüntették fel, az 

adásvételi szerződés egy lényeges elemében színlelt. A színlelt szerződés a Ptk. 207. § (6) 

bek. alapján semmis.  

A perben pedig azt nem lehetett eldönteni, hogy a felek szándéka a háttérben ajándékozás, 

vagy csupán eltérő vételár fejében történő adásvétel volt-e, mivel pedig a felek akaratát nem 

lehetett meghatározni, a semmisség a jogcím meghatározásának kiemelkedő jelentőségénél 

fogva az egész szerződésre kiterjed, így a Ptk. 237. § (1) bek. alapján az eredeti állapot 

helyreállításának van helye.  
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Másodlagosan, ha az elsődleges követelését a bíróság nem tartaná meglapozottnak, ajándék 

visszakövetelése címén kérte a perbeli ... utcai ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát az 

ingatlannyilvántartásban a nevére visszajegyeztetni a Ptk. 582. § (1) bek-re hivatkozva azzal, 

hogy az ajándékra létfenntartása érdekében szüksége van. Arra hivatkozott, hogy a perbeli 

ingatlanra 1994-ben megkötött adásvételi szerződés színlelt szerződés, az semmis, 

ténylegesen a szerződés ajándékozást leplezett. Most az ajándékot létfenntartása érdekében 

visszakövetelheti,mert erre szüksége van és az ingatlan visszaadása az alperes létfenntartását 

nem veszélyezteti.  

 
Harmadlagosan az alperest szülőtartás megfizetésére kérte kötelezni a Csjt. 60. § (1) bek. és 

61. § (1) bek., valamint 65. §- alapján. Tartásdíjként havi 30.000,- Ft megfizetését kérte a 

keresetlevél beadásától kezdődően, illetve a keresetlevél beadása előtti 6 hónapra már lejárt 

180.000,- Ft megfizetését. Arra hivatkozott, hogy ez az az összeg, amely elfogadható szintű 

megélhetéséhez mindenképpen szükséges és az alperes jövedelmi, vagyoni viszonyai mellett 

ez indokolt.  

Kérte továbbá az alperes perköltségben való marasztalását.  

A felperes hivatkozott arra, hogy ha a ... utcai ingatlan tulajdonjogát visszaszerezné, azt nem 

adná el, hanem itt élne továbbra is. Hogy annak szükséges felújításához legyen anyagi forrása, 

illetve lehetősége, két román fiatalember költözne a házba bérlőként, akik a kisszoba 

használatáért a felújítást elvégeznék. Utóbb csatolt irat szerint egy név Bt. cég jelentkezett 

azzal, hogy  egy szoba és a műhely bérbevételére van szándéka, illetve amennyiben a 

felperessel egymást megismerik, vele tartási szerződést kötnének.  

Utóbb név is felajánlotta a felperes részére, hogy neki pénzkölcsönt nyújt abban az esetben, 

ha az ingatlan tulajdonjogát visszaszerzi. 

  
A felperes arra hivatkozott, hogy az adásvételi szerződés színlelt volt, a vételárat az alperes az 

ő részére soha nem fizette meg, a szerződést csak azért írta alá, mert az alperes könyörgött, 

hogy az ingatlant még halála előtt irassa a nevére. Eredeti ügyleti szándékuk szerint 

ajándékozásról volt szó.  

Utóbb a tárgyaláson a felperes a személyes előadásában arra hivatkozott, hogy eredeti 

szándéka szerint az alperessel tartási szerződést kívánt kötni.  

Hivatkozott arra, hogy a szerződés aláírásakor tanúk nem voltak jelen.  A szerződés 

szövegezésében nem vett részt, nem tudja, hogy a vételárra vonatkozó rendelkezés miért 

került az okiratba. Mivel az alperes biztosította arról, hogy kiköltöznie nem kell és a 

hozzájárulása nélkül a házat nem adja el, nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy az 

ingatlan kinek a nevén, az ő (felperes) vagy az alperes nevén van. Eredetileg nem volt 

szándékával ellentétes, hogy az alperes vételárat nem fizetett, de amikor a viszonyuk 

megromlott, többször felszólította őt arra, hogy ha már benne van a szerződésben, fizesse meg 

az 1.100.000,- Ft-ot.  

A felperes arra hivatkozott, hogy az ingatlant bár ő használja folyamatosan, mivel az 

ingatlannyilvántartásban haszonélvezeti, használati joga bejegyezve nincs, semmilyen 

jogcímmel nem rendelkezik, előfordulhat, hogy a tulajdonos őt használati díj fizetésére vagy 

az ingatlan kiürítésére szólítja fel.  

A felperes személyes előadásakor úgy nyilatkozott, hogy „az alperes állítólag a lányom, ő 

legalábbis ezt mondja, de már elfogadtam”. Állította, hogy az alperest gyerekként támogatta, 

fizetése egy részével, illetve élelmiszerrel, ajándékokkal. Amikor az alperes 18 éves lett, már 

nem volt hajlandó hozzá elmenni, nem voltak rosszban, csak túl kicsi volt a lakás, ahol ő 

lakott. A viszonyuk rendezett volt addig, amíg a ... utcai ingatlanra a szerződést nem kötötték 

meg. A szerződés aláírása után rövidesen rájött arra, hogy nem ez volt a szerződés szerinti 

szándéka, ami az iratban szerepel, de akkor már nem tudott semmit tenni. 1994. után az 
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alperessel a kapcsolata megváltozott, az alperes nem látogatta őt, most már nem is köszön, 

nem segít semmiben,nem is támogatja.  

A felperes  elmondta, hogy 2003-ban prosztatával, 2005-ben csípőprotézissel műtötték, 

havonta 8-10.000,- Ft-ot gyógyszerre költ. Magát el tudja látni, de dolgozni már nem tud.  

A felperes hivatkozott arra, hogy a ... utcai ingatlan állaga nagyon leromlott, lakhatásra szinte 

teljesen alkalmatlan. Az eljárás során úgy nyilatkozott, hogy az ingatlan fűtése megoldott, az 

ingatlanban bent lakik, azt lakásként használja. A perben csatolta a méltányosságból kapott 

közgyógyellátási igazolványát, amely 2006. májustól 2007. májusig volt érvényes, ezt 

követően hosszabbításra az igazolvány nem került. A felperes személyes előadása szerint 

azért, mert nem fogyaszt sok gyógyszert, illetve azért, mert a havi nyugdíja a 

közgyógyellátásra való jogosultság mértékét meghaladja.  

A felperes az alperest a perben kifejezetten jómódúnak, több ingatlan tulajdonosának nevezte, 

aki róla soha nem gondoskodott. 

 

Az alperes a kereset elutasítását kérte.  

Arra hivatkozott, hogy nem él jómódban, jövedelme a rokkantnyugdíjat jelenti. A perbeli 

ingatlanon kívül más ingatlantulajdona nincs, a kispesti és a siófoki ingatlan a 

haszonélvezetében áll, fizető-vendéglátással már  nem foglalkozik. Anyagi, jövedelmi 

helyzete 2000-ben történt balesetét és házasságának megszakadását követően lényegesen 

leromlott. Gyermeke önálló jövedelemmel még  nem rendelkezik, vele egy háztartásban él. 

Az alperes arra hivatkozott, hogy nem ő volt, aki megtagadta a felperest, hanem fordítva. 

Születésekor az édesanyját a felperes elhagyta, az alperest az édesanyja így  egyedül nevelte. 

A felperes a lányát a rokonai előtt letagadta, sokáig még neve sem volt, emiatt is bíróságra 

kellett az édesanyjának mennie. A felperes minimális tartásdíjat fizetett utána, azt sem 

mindig, egy napig nem élt velük, őt nem nevelte, egy tál ételt neki nem adott. 70 éves koráig a 

felperest csak néhányszor látta, ennek ellenére  neki  mindig nagyon hiányzott, mert az 

édesanyja keserves körülmények között nevelte. 70 évesen a felperes volt, aki megkereste őt 

azzal, hogy segítsen Attila nevű féltestvérének látogatásában, mert ő erre nem ér rá, és anyagi 

nehézségei is voltak.  

Az alperes arra hivatkozott, hogy  örült annak, hogy a felperes őt megkereste és úgy gondolta, 

idős korára a felperes megállapodik és egy család lehetnek.  

Az alperes hivatkozása szerint a perbeli adásvételi szerződés előzménye volt, hogy a felperes  

részére több kölcsönt adott, amely kisebb összegű kölcsönöket a felperes nem tudott megadni. 

Ekkor megállapodtak abban, hogy az anyagi támogatások fejében az ingatlan vételárának ezt 

beszámítják. Az adásvételi szerződés valós volt, a szerződés a felperes anyagi problémái miatt 

jött létre. A későbbiekben is nagyon sokat segített neki anyagiakkal és a ház körül, ellátásban, 

gondozásban. A szerződés valódi szerződési akaratot tükröz, ha ajándékozás lett volna a 

szándékuk, ezt írták volna  a szerződésbe. Azért lett 1.100.000,- Ft vételárként megjelölve, 

mert a felperes is ilyen összegért vásárolta a ... utcai ingatlant korábban.  

Az alperes hivatkozott arra, hogy a szerződés megkötése után még hosszú évekig jó 

kapcsolatban volt a felperessel, majd Budapestre költözésekor a felperes volt, aki nem akarta 

a jelenlétüket a ... utcában. Nem kérte a segítségüket és nem akarta, hogy változtassanak a ... 

utcai ingatlan környezetén,  a  műhelynek használt ingatlan körülményein. A felperes volt, aki 

megkérte arra, hogy hagyja őt békén, neki minden jó úgy, ahogy most van, az alperes pedig 

arra hivatkozott, hogy ő elfogadta a felperes életvitelét, megértette, hogy a felperes szereti a 

személyes és anyagi függetlenséget és ezen nem kíván változtatni. A kapcsolatuk 2004-ben 

akkor szakadt meg, amikor őket a felperes vaslánccal való megveréssel fenyegette és nem 

akarta, hogy körülötte rendet csináljanak, hogy változtassanak az életkörülményein. 

Az alperes arra is hivatkozott, hogy nem ő volt aki nem beszélt évek óta a felperessel, hanem 

fordítva. A felperes  őket elzavarta maga mellől. Ennek ellenére távolról, de továbbra is 
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törődött az édesapjával, érdeklődött a hogylétéről az orvosnál, a szomszédoknál.  

Az alperes előadása szerint  jelenlegi anyagi helyzetében  semmilyen tartást nem tudna 

biztosítani a felperes részére, de erre a felperes nem szorul rá, jó nyugdíja van, amelyből meg 

tud élni, emellett van mellékes jövedelme. A ... utcai ingatlan műhelylakás ugyan, de az 

lakható, víz, villany, WC, gázfűtés biztosított.  

Az alperes hivatkozott arra is, hogy a felperes életében máskor is előfordult, hogy 

pénzkölcsönöket kért, amelyek egy részét visszaadott, más részüket azonban nem. Az alperes 

hangsúlyozta, hogy a ... utcai ingatlanban való lakhatását a felperesnek nem háborgatta és ezt 

a jövőben sem kívánja háborgatni. 

Az alperes előadta, hogy a szerződéskötéskor szóba sem került az, hogy tartási szerződést 

kössenek, illetve, hogy odaköltözne hozzá. A műhelylakás alkalmatlan is lett volna, hogy ott a 

gyermekét nevelje, a felperes pedig tartásra nem is szorult rá.  

 

A felperes keresete megalapozatlan.  

 
Az elsődleges követelés vonatkozásában a felperes arra hivatkozott, hogy az 1994. 

novemberében megkötött adásvételi szerződés érvénytelen, e körben a bizonyítás a Pp. 164. § 

(1) bek. alapján a felperest terhelte. Neki kellett a csatolt okirattal szemben bizonyítani, hogy 

az alperessel megkötött szerződés milyen okból érvénytelen.  

 

Az iratokhoz csatolt perbeli adásvételi szerződés az arra irányadó formai szabályoknak 

megfelelően készült. Bár ezt a felek nem egy helyszínen és nem egy napon, de mindketten az 

okirat szerint két-két tanú előtt írták  alá. Az irat  ügyvédi ellenjegyzéssel készült, formai 

szempontból a Pp. 196.§-a szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat.  

Az okiraton szereplő tanúk közül a bíróság egy tanút tudott meghallgatni, aki azonban az 

aláírás körülményeire nem emlékezett. A tanú vallomása nem volt arra alkalmas, hogy 

megdöntse az okiratban foglaltakat. A szerződést szerkesztő, azt ellenjegyző ügyvéd pedig 

időközben már elhunyt.  

 
A csatolt okirat a XXV. sz. Polgári Elvi Döntés szerinti tartalmi követelményeknek is 

megfelel, abból kiderül a felek személye, az ingatlan tulajdonjogának átruházására célzó 

akaratnyilvánítás, az okirat tartalmazza az ingatlannak és az ellenszolgáltatásnak a 

megjelölését is.  

A bíróság álláspontja szerint valótlan az a felperesi hivatkozás, hogy az alperes elismerte 

volna, hogy vételárat nem fizetett, illetve, hogy elismerte volna, hogy a  szerződés nem felelt 

meg az ügyleti akaratuknak és az 1,1 millió Ft vételár nem valós. Az alperes ilyen elismerő 

nyilatkozatot nem tett. Az alperes azt ismerte el, hogy a szerződés aláírásakor pénzfizetésre 

nem került sor, azonban az alperes az eljárás során végig következetesen, egybehangzóan 

hivatkozott arra, hogy a felperessel úgy állapodtak meg, hogy a vételár a korábban már 

nyújtott kölcsönökkel, illetve az anyagi támogatásokkal nyer kiegyenlítést.  

A csatolt okirat ennek nem mond ellent, a szerződés azt tartalmazza, hogy a vételár már teljes 

egészében kifizetésre kerül, amit a felperes az aláírásával elismer és nyugtáz.  

 
Nem valós tehát az a felperesi hivatkozás, hogy a felek a szerződés egy lényeges kérdésében, 

a vételárban nem állapodtak meg. A csatolt bizonyító erejében meg nem döntött adásvételi 

szerződés, mint teljes bizonyító erejű magánokirat igazolja, hogy a felek a vételár összegében 

megállapodtak, azt 1.100.000,- Ft-ban jelölték meg. A felperes hivatkozott ugyan arra, hogy a 

vételár részére nem lett kifizetve, de amennyiben felperes valóban nem kapott volna meg 

1.100.000,- Ft vételárat, ez a szerződés érvényességét akkor sem érinti, legfeljebb a felperes 

kötelmi igényét jelentené az alperessel szemben, amely igény a perben előterjesztésre nem 
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került.  

 

Az alperes állította, hogy a felperes részére kisebb összegű pénzkölcsönöket nyújtott, a  

felperest anyagilag támogatta. A  per adatai szerint 1994-ben, és azt követő időben az alperes 

anyagi helyzete szerint megfelelő forrásokkal rendelkezett arra, hogy a felperest támogassa. 

Ezt támasztotta alá név tanúvallomása, név tanúvallomása, akik elmondták, hogy a felek 

kiegyensúlyozott anyagi helyzetben voltak, de ezt támasztja alá az alperes nem cáfolt 

hivatkozása is, hogy német férje révén, a fizető-vendéglátásból származó jövedelem révén 

megfelelő jövedelemmel rendelkezett. 

 
A felperes az eljárás során a keresetlevélben még arra hivatkozott, hogy az adásvételi 

szerződés  ténylegesen ajándékozásra vonatkozott, a szerződést ajándéknak beszélték meg. 

Utóbb a tárgyaláson a személyes előadásában arra hivatkozott, hogy tartási szerződést 

szeretett volna kötni. Ez utóbbit az alperes cáfolta, de életszerűtlen is lett volna, hogy a 

műhelylakásként használt  ... utcai ingatlanba az alperes, aki ekkor német férjével élt 13 éves 

gyermekével a felpereshez költözött volna, aki egyébként tartásra ebben az időben nem is 

szorult rá.  

 
A felperes úgy nyilatkozott személyes előadásában, hogy az alperes  az ő részére soha, 

semmilyen kölcsönt nem adott. Az alperes azonban tudott csatolni  négy db csekkszelvényt, 

amellyel igazolta, hogy a felperes részére kisebb összegeket pénzben feladott és életszerű volt 

e körben az alperes hivatkozása, hogy családon belül nem tartották nyilván, hogy milyen 

összeggel támogatta az édesapját.  

 

A felperes  állította, hogy a viszonya az alperessel csak 1994-ig, az adásvételi szerződés 

aláírásáig  volt  jó, ezt követően az alperes őt már nem látogatta, vele egyáltalán nem törődött. 

A per adatai alapján azonban az volt megállapítható, hogy 2002-ig az alperes Budapestre való 

költözéséig a felek között a viszony kiegyensúlyozott volt, ezt támasztotta alá név, név, név 

tanúk vallomása, illetve az alperes leányának vallomása, a  perben csatolt levelezések, de ezt 

támasztják alá a pénz fizetéséről szóló 1999-es és 2000. évben a felperes részére megküldött 

csekkszelvények is.  

A felperes arra is hivatkozott a 22. sz. jkv. 6. oldalán, hogy az alperes soha nem volt a ... utcai 

házban és neki ott soha, semmiben nem segített. Erre vonatkozóan azonban a meghallgatott 

tanúk vallomása jelent cáfolatot.  

A perben csatolt név által írt levél, az alperes lányának tanúvallomása, valamint az utóbb név 

által írt, az iratokhoz csatolt beadvány is azt az alperesi állítást támasztják alá, hogy a felperes 

máskor is kért a környezetében élőktől kölcsönt, amelyek  visszafizetése során volt, hogy 

konfliktusba keveredett.  

 
A felperes hivatkozott arra, hogy az alperessel  az adásvételi  szerződés megkötését nem ő 

kezdeményezte, illetve az ügyvédet nem ő bízta meg a szerződés elkészítésével, ez azonban a 

szerződés érvényességét nem érinti.  

A szerződés érvényessége, a felek ügyleti akarata szempontjából érdektelen az, hogy ki 

kezdeményezte a szerződéskötést. A tanúk erre nem tudtak nyilatkozni, de ha a szerződés 

megkötését az alperes kezdeményezte is, attól a szerződés még nem érvénytelen.  

 
A felek szerződéskötéskori akaratát tehát a teljes bizonyító erejű magánokirat igazolja, ezzel 

ellentétes szerződési akaratot pedig a felperes a perben bizonyítani nem tudott.  

Az esetleges időmúlásból fakadó bizonyítási nehézségeket a felperesnek kellett viselnie.  

Egyebekben a felperes volt az, aki saját szerződési akaratára a perben a csatolt iratokban, 
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illetve személyes előadásában önmagával is ellentétes, és részben valószínűtlen 

nyilatkozatokat tett.  

 
A felperes tehát a perben nem tudta azt igazolni, hogy a szerződés -valamely lényeges 

kérdésben való megállapodás hiányában -érvénytelen lenne, de azt sem tudta bizonyítani, 

hogy  a szerződés színlelt lenne, mert nem tudta azt bizonyítani, hogy  a szerződéskötéskor a 

felek színleltek volna, illetve, hogy mit színleltek.  

 

A perben a bizonyítás körében értékelendő kérdés volt az, hogy a szavahihetőségében 

megkérdőjelezhetetlennek nem bizonyult felperes az egymásnak ellentmondó előadásával a 

szerződéskötési szándékára vonatkozóan a teljes bizonyító erejű magánokiratban foglaltakat 

nem tudta megdönteni.  

Nem volt a perben olyan bizonyíték, amely azt igazolta volna, hogy az adásvételi 

szerződésben megjelölt vételárat a felek színlelték volna.  

A perben előterjesztett bizonyítékok alapján a megkötött adásvételi szerződést érvénytelennek 

tekinteni és ez alapján az eredeti állapotot helyreállítani nem lehetett.  

 
A másodlagos követelés vonatkozásában a felperes arra hivatkozott, hogy a szerződés azért 

színlelt, mert ténylegesen ajándékozást lepleztek.  

 
A bíróság álláspontja szerint  a fent kifejtettek értelmében a felperes nem tudta igazolni, hogy 

a leplezett szándéka ajándékozás lett volna.  

 
Amennyiben a felperes igazolni tudta volna is, hogy a tényleges szándéka ajándékozásra 

irányult, az ajándékot a Ptk. 582. § (1) bek. alapján csak akkor követelhetné vissza, 

amennyiben arra létfenntartása érdekében szüksége lenne és az ajándék  visszaadása a 

megajándékozott létfenntartását nem veszélyeztetné.  

 

A fenti jogszabályhelyben foglalt feltételeknek együttesen kellene fennállnia ahhoz, hogy az 

ajándék ezen a címen visszakövetelhető legyen. A  felperes létfenntartásához azonban a ... 

utcai ingatlan tulajdonjogára nincs szüksége.  

A felperes létfenntartása veszélyeztetve nincs. Hivatkozása szerint 110.000,- Ft a havi 

nyugdíja, 3 személygépkocsi tulajdonosa, amelyek közül egyet vezet, két másik értékesítését 

tervezi. A felperes hivatkozott arra, hogy autóalkatrész kereskedelemmel, azok eladásával 

jelenleg is ki tudja egészíteni a jövedelmét. Személyes előadásában hivatkozott arra, hogy név 

részére amikor szükség volt nem csak bevásárlást és gyógyszervásárlást tudott fizetni, hanem 

részére pénzt adott azért is, hogy ne érezze a pénz hiányát, amikor kórházban van. A felperes 

jelenleg is tudja használni a ... utcai ingatlant, ott lakik, annak fűtése, világítása megoldott, a 

víz be van vezetve. A felperes ehhez az ingatlanhoz ragaszkodik és az alperes az adásvételi 

szerződésben foglaltak szerint nem is zavarja abban a felperest, hogy az ingatlant 

háborítatlanul használhassa.  

Semmilyen adat arra nem volt, hogy az alperes az ingatlanból való elköltözését kívánná a 

felperesnek, vagy azért használati díjat kérne.  

A felperes magát el tudja látni, nyugdíja biztosítja a létfenntartását, plusz jövedelme is van, 

személygépkocsit tud fenntartani, létfenntartása tehát nincs veszélyeztetve, ezért az ajándék 

visszakövetelésére ez okból sem lenne jogosult.  

 
A bíróság mellőzte a név nyilatkozatánál közreműködő személyek tanúkénti meghallgatását, 

mert a  jogvita szempontjából nem volt jelentősége annak, hogy a felperes el kell, hogy 
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költözzön a cím, mert a felperes már az eljárás során is arra hivatkozott, hogy ideje nagyrészét  

már most is a ... utcai ingatlanban tölti, itt lakik, azt lakásként használja.  

 
Nem találta a bíróság megalapozottnak a felperes harmadlagos kereseti kérelmét sem, amely 

szülőtartás megfizetésére irányult.  

A Csjt. 60. § (1) bek. értelmében a felperes az alperessel szemben akkor terjeszthet elő ilyen 

igényt, hogy ha magát eltartani nem tudja és tartásra kötelezhető házastársa sincs.  

A Csjt. 60. § (4) bek. szerint a gyermek a szülő érdemtelenségére általában nem hivatkozhat, 

ha a szülő a tartási, gondozási és nevelési kötelezettségének eleget tett.  

A Csjt. 66. § (1) bek. azonban kimondja, hogy nem köteles mást eltartani az, aki ezáltal a saját 

szükséges tartását veszélyeztetné.  

 

A perben beszerzett adatok alapján és a felperes személyes nyilatkozata alapján is az volt 

megállapítható, hogy a felperes nem szorul rá  a tartásra, de erre az alperes a jelenlegi anyagi 

helyzete szerint nem is lenne képes.  A  felperes jelenleg gondozásra -idős kora ellenére- nem 

szorul rá, önálló, magát megfelelően ellátja. Az alperes pedig  tett olyan nyilatkozatot a 

perben, hogy amennyiben a felperes gondozásra szorul, ez elől ő nem zárkózna el, 

amennyiben ezt a felperes igényelné.  

 
Az alperes jelenleg 55.000,- Ft rokkantnyugdíjjal rendelkezik, nincsen adat arra, hogy más 

bevétele lenne. Fizető-vendéglátással már nem foglalkozik, gyermeke még tartásra szorul. 70-

80.000,- Ft az az összeg, amelyből ketten gazdálkodnak. Az alperes a perbeli ingatlanon kívül 

más ingatlan tulajdonjogával nem, csak haszonélvezetekkel rendelkezik, ezekből azonban 

bevétele nincs. Ezen túlmenően a felperes a perben azt sem bizonyította egyértelműen, hogy 

szülőtartásra való jogosultsága fennáll. A meghallgatott tanúk nem tudták cáfolni azt az 

alperesi hivatkozást, hogy gyermekkorában a felperes nem tartotta érdemben a kapcsolatot az 

alperessel, őt nem nevelte, nem gondozta.  

 
A per adataiból az volt megállapítható, hogy annak ellenére, hogy gyermekkorában az alperes 

kénytelen volt hiányolni a felperes napi közelségét és segítségét, a szülői gondoskodását, 

felnőttként, miután a kapcsolatot egymással felvették, az alperes volt az, aki ragaszkodott a 

felperessel való gyakori találkozásokhoz, a kapcsolattartáshoz. Amikor családi, anyagi 

helyzete szerint ezt megtehette, a felperest kisebb pénzösszegekkel segítette, hogy a felperes 

az egyébként megfelelő összegű nyugdíja mellett az autóalkatrész értékesítéssel kapcsolatos 

tevékenységét is folytathassa.  

A bíróság álláspontja szerint a felek kapcsolatának megromlását elsősorban nem az alperes 

elzárkózása okozta és nem az, hogy az édesapját nem akarta segíteni, hanem az, hogy a 

felperes nem kívánta, hogy az alperestől túlzott kötöttségben kelljen élnie. A felperes volt, aki 

nem kívánta, hogy az alperes őt keresse és utána érdeklődjön.  

 
A bíróság álláspontja szerint tehát a felek jelenlegi jövedelmi helyzete mellett a felperes  a 

megélhetésének terheit nem háríthatja át az ennek nyújtására egyébként képtelen alperesre, 

ezért a követelése a harmadlagos jogcímen is megalapozatlan volt, ezt a bíróság elutasította.  

 
A bíróság nem tartotta szükségesnek az alperes által bejelentett név és feleségének, valamint 

nevek a tanúkénti meghallgatását, mert a ... utcai ingatlan szomszédságában élő tanúk, 

valamint a siófoki ingatlan környezetében élő tanúk vallomása a jogvita elbírálása 

szempontjából nem volt szükséges.  
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A felperes pervesztes lett, ezért a Pp. 78. § (1) bek. értelmében a perköltséget neki kell 

viselnie.  

A felperes illetékfeljegyzési jogban részesült, az eljárás kezdetén illetéket lerónia nem kellett. 

Pervesztesként a 6/1986. (VI. 26.) IM. rendelet 13. § (2) bek. értelmében hívta fel a bíróság a 

le nem rótt eljárási illeték megfizetésére.  

A bíróság az 1997. évi CXLI. tv.  65. §-a alapján intézkedett az elrendelt perfeljegyzés 

törléséről.  

A fellebbezési jogosultság a Pp. 233. § (1) bek-én alapul.  

 
Budapest, 2008. év május hónap 16. napján  

 
         . Csávás Edit s.k. 

           b í r ó 

 
A kiadmány hiteléül:  
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Melléklet 2 Országos reprezentatív kérdőíves időskutatás gondozó családtagra 

vonatkozó kérdései 

 

1. Van-e olyan ember a környezetében, aki segít Önnek a mindennapi teendők 

ellátásában, gondozásában? 

1 – igen, van egy ilyen ember 

2 – igen, van több ilyen ember 

3 – nincs 

9 – nem válaszol 

 

Kérem, ha több ilyen ember is van, a most következő kérdéseknél arra gondoljon, aki a 

legtöbbet segít! 

 

2. Ez a személy, aki a mindennapi teendőkben (legtöbbet) segít Önnek, az Ön rokona, 

családtagja? Kérem, azokat is tekintse családtagjának, aki nem vérszerinti rokona 

(például menye)! 

1 – igen, rokona 

2 – nem rokona 

9 – nem válaszol 

 

3. Milyen rokoni kapcsolatban van ezzel a segítővel, kije Önnek? 

 ..................................................................................................................................................................... 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

4. Mi ennek a személynek a neme? 

1 – férfi 

2 – nő 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

5. Mi ennek a személynek a családi állapota? 

1 – házas 

2 – elvált 

3 – özvegy 

4 – egyedülálló 

5 – egyéb, éspedig:…………………………………………………….. 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

6. (Nagyjából) hány éves ez a személy? 

  éves 

 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 
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7. Mi ennek a személynek a legmagasabb iskolai végzettsége? 

1 – kevesebb, mint 8 általános 

2 – 8 általános (régen 4 polgári) 

3 – szakmunkásképző, szakiskola 

4 – szakközépiskolai, gimnáziumi érettségi 

5 – felsőfokú szakképzés 

6 – főiskola, BA, BSc 

7 – egyetem, MA, MSc (osztatlan egyetemi képzés is) 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

8. Milyennek ítéli meg ezen személy egészségi állapotát?( jobb lenne a pozitívval 

kezdeni) 

1 – Nagyon rossz 

2 – Inkább rossz 

3 – Közepes 

4 – Inkább jó 

5 – Nagyon jó 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

9. Együtt él Önnel ez a személy? 

1 – igen 

2 – nem 

9 – nem válaszol 

 

10. Nagyjából mennyi időbe telik ennek a segítő rokonának eljutnia Önhöz, amikor 

meglátogatja? 

  óra   perc 

 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

11. Az Önnel végzett teendőkön kívül dolgozik-e ez a személy? (Akár teljes, akár 

részidős állásban, akár alkalmi munkákat végez.) 

1 – igen, teljes állásban 

2 – igen, részidős állásban 

3 – igen, alkalmi munkákat végez 

4 – nem dolgozik, mert nyugdíjas 

5 – nem dolgozik, mert tanul 

6 – nem dolgozik, egyéb okokból( pl. munkanélküli) 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 
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12. Mi a foglalkozása ennek a személynek? (Ha jelenleg nem dolgozik, akkor mi volt az 

utolsó foglalkozása?) 

 ..................................................................................................................................................................... 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

13. Hány gyermeke van ennek a személynek?( Mindegy milyen korú gyermeke?) 

  gyermek 

 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

14. Kap-e ez a személy ápolási díjat az államtól azért, mert Önt segíti? 

1 – igen 

2 – nem 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

15. Kérem, a saját szavaival mondja el, hogy miben kap segítséget ettől a személytől! 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

16. Átlagosan mennyi időt segít Önnek ez a személy egy héten? 

 

  óra   perc 

 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

17. Ön fizet-e valamekkora összeget ennek a személynek azért, mert Önt segíti? 

1 – igen 

2 – nem 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

 

18. Mekkora összeget fizet neki egy átlagos hónapban? 

   Ezer Forintot 
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888 – nem tudja 

999 – nem válaszol 

19. Ön ad-e valamilyen nem anyagi jellegű juttatást ennek a személynek azért, mert Önt 

segíti? 

1 – igen 

2 – nem 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 
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Melléklet 3  Módszertan Időskutatás 

Adatfelvétel ideje: 2015. január 25. – február 12. 

Az elfogadott kutatási terv értelmében a feladat 500 fő magyarországi 65 év feletti személy 

telefonos megkérdezése volt reprezentatív országos mintán, mintegy 10 perc hosszúságú 

standard kérdőívvel. 

A minta kialakításakor egyfelől a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által publikált, a 2011. 

évi Népszámlálásra vonatkozó adatokra,
59

 másfelől saját korábbi nagymintás kutatásainkból 

származó információkra támaszkodtunk. 

A 2011. évi népszámlálás alapján Magyarországon mintegy 1 millió 670 ezer 65 éves vagy 

annál idősebb személy él (ezen belül: 65-74 éves 947 ezer fő, illetve 75 éves vagy idősebb 

730 ezer fő). Az ő körükben a vezetékes telefonnal, illetve mobiltelefonnal való ellátottság – 

saját kutatásaink alapján – a következőképpen alakul. 

- csak vezetékes telefonon érhető el  24,6% 

- csak mobiltelefonon érhető el  26,5% 

- mindkét módon elérhető  37,2% 

- egyik módon sem érhető el  11,7% 

- ÖSSZESEN  100,0% 

 

A fenti adatok ismeretében az adatfelvétel platformjának megválasztásakor hibrid módszer 

mellett döntöttünk. Az 500 fős mintát fele-fele arányban kettéosztottuk, s az egyik felét, azaz 

250 főt vezetékes telefonon, míg további 250 főt mobiltelefonon értünk el. A telefonos 

kutatások során a célcsoport majdnem 90 százaléka elérhető, így a mintavételi keret jól 

közelíti a teljes populációt. 

Az országos reprezentativitás biztosítása érdekében az indított kimenő hívások mindkét 

esetben teljesen random módon, véletlenszám-generátorral előállított telefonszámokra 

irányultak. (A magyar társadalom 95,5 százaléka érhető el mobil vagy vezetékes telefonon, 

esetleg mindkettőn.) Mivel az így elért személyek természetesen mindenféle életkorúak 

lehettek, egy rövid szűrőkérdőív alkalmazására is szükség volt („Hány éves Ön?”). A 

szűrőkérdőívvel elértek mintegy 18 százaléka bizonyult 65 év felettinek, a mintegy 10 perces 

főkérdőívet tehát tőlük kérdeztük le. 

                                                 
59

 www.ksh.hu/nepszamlalas 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas
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Az adatfelvétel lebonyolításakor további életkori kvótát is alkalmaztunk: a 65 éve felettieket 

két csoportra osztottuk: 

- 65-74 évesek, illetve 

- 75 évesek vagy idősebbek. 

Az egyes korcsoportokban elkészítendő interjúk számát a KSH népszámlálási adataihoz 

igazítottuk. 

Az elkészült adatfile utólagos súlyozásakor az életkor mellett a válaszadó neme, valamint 

lakóhelye mentén is pontosan beállítottuk a népszámlálás szerinti országos arányokat. Utóbbi 

szempontból három kategóriát alkalmaztunk: Budapest és Pest megye, Nyugat-Magyarország, 

Kelet-Magyarország. 

 

A minta és a populáció összetétele 

 
minta, 

súlyozás előtt 

minta, 

súlyozás után 
populáció 

KORCSOPORT    

65-74 éves 60,5% 56,5% 56,5% 

75-X éves 39,5% 43,5% 43,5% 

ÖSSZESEN 100,0% 100,0% 100,0% 

NEME    

férfi 25,4% 36,8% 36,8% 

nő 74,6% 63,2% 63,2% 

ÖSSZESEN 100,0% 100,0% 100,0% 

RÉGIÓ    

Budapest és Pest 

megye 
34,4% 34,9% 34,9% 

Nyugat-Magyarország 28,8% 28,5% 28,5% 

Kelet-Magyarország 36,8% 36,6% 36,6% 

ÖSSZESEN 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Mindezek alapján elmondható, hogy a kutatás a fenti szempontok mentén pontosan 

reprezentálja a vizsgálni kívánt sokaságot. Az egyéb, nem kontrollált jellemzők szerint pedig 

– a tökéletesen véletlen kiválasztási módszerből adódóan – a mintabeli megoszlások igen jól 

közelítik a populációra jellemző értékeket. 
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Melléklet 4 Félig strukturált interjú guide 

 

Arról szeretnék beszélgetni Önnel, hogy az Ön életében mit jelent egy idős ember 

gondozása. 

Először beszéljen kérem, magáról! Hány éves, mivel foglalkozik, van-e családja, kikkel 

él együtt? 

Van-e gyermeke? Ha igen, hány gyermeke van és azok mennyi idősek? Együtt él-e 

gyermekeivel? 

Kérem, most kicsit beszéljen arról, hogy ki az az idős ember, akit gondoz és hogy milyen 

feladatai vannak vele kapcsolatban! 

Milyen családi kapcsolatban áll a gondozottal? Milyen betegsége vagy problémái vannak az 

idősnek, akit gondoz? 

Együtt él-e az idős emberrel, akit gondoz? Ha nem, akkor mennyi időbe telik eljutnia hozzá? 

Milyen módon (autóval, vonattal, busszal, tömegközlekedéssel, biciklivel, gyalog, stb.) 

szokott elmenni hozzá? Sokba kerül ez az utazás Önnek? 

Milyen gyakran van szüksége a gondozottjának segítségre? Milyen feladatai vannak a 

gondozással kapcsolatban: miben és hogyan segít neki? Egy héten nagyjából hány órát tölt az 

ő gondozásával? 

Van-e  a gondozott körül bárki más Önön kívül, aki rendszeresen, vagy alkalmanként 

közreműködik a gondozásban? Ha igen, kitől vagy kiktől? Ha igen, akkor ő vagy ők 

milyen feladatokat lát vagy látnak el és milyen gyakorisággal? 

Ezek a további segítők is családtagok? Ha nem, akkor kik (például szomszéd, barát, 

önkormányzati alkalmazott, egyházi segítő, stb.) 

Hogyan oszlanak meg a gondozással kapcsolatos feladatok ezzel vagy ezekkel az 

ember(ekkel)? Ki mit csinál és milyen gyakran? 

Ha van családja, akkor ők mennyire segítenek önnek az idős gondozásában? (Például 

házastársa, gyermekei) Ha segítenek, akkor milyen gyakorisággal és miben? 

Hogy alakult így, hogy éppen Ön gondozza az idős családtagját? Volt esetleg más 

megoldás is, ami még szóba jött? 

Korábban a családjában volt-e példa arra, hogy valaki idősebb rokonait gondozta? 

Van-e esetleg olyan szolgáltatás a környezetében, ami megkönnyíti az idős családtag 

gondozását? 

Ön hogy tudja, milyen állami vagy önkormányzati szolgáltatások, segítségek vannak amiknek 

az a célja, hogy megkönnyítsék egy olyan, idős családtagot gondozó személy dolgát, mint 
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amilyen Ön is? Olyanra is gondolhat, ami az idős ellátását, gondozását segíti vagy könnyíti 

meg! Ha tud ilyet: Ezek közül melyeket veszi igénybe, akár Ön, akár a gondozott idős? Ha 

van, amit nem vesz igénybe, akkor miért nem veszi igénybe? 

Milyen szolgáltatásokra, segítségre lenne szüksége a gondozott személy ellátásával 

kapcsolatban, ami megkönnyítené az idős gondozását? Kérem, ne a most elérhető 

szolgáltatásokra gondoljon, hanem bármire, ami akár még nem is létezik, de Önnek vagy a 

gondozottnak nagy segítséget jelentene! 

Felmerült-e valaha, hogy bentlakásos intézményben helyezzék el a gondozott időset? 

Ha felmerült, mi volt az oka annak, hogy végül nem helyezték el? 

Ha nem merült fel, akkor miért nem? 

Kap-e Ön valamilyen segítséget a gondozott családtagjától? 

Megtéríti-e a gondozásával kapcsolatos költségeit (például utazás)? Kap-e valamilyen 

pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást tőle a gondozásért cserébe? Ha kap valamit, azt milyen 

rendszerességgel kapja? 

(Ön szerint befolyásolja-e az öröklést az, hogy Ön rendszeresen gondozza őt?) 

Dolgozik-e Ön (végez-e valamilyen pénzkereső tevékenységet) akár alkalmanként, akár 

rendszeresen? 

Ha igen: Milyen munkát végez és milyen gyakorisággal? Állami vagy magán helyen 

dolgozik? Ön hogy tudja, be van jelentve? Kellett-e változtatnia munkáján vagy munkaidején 

azért, hogy gondozni tudja idős családtagját? Ha igen, hogy fogadták ezt a munkahelyén? 

Ugyanannyit keres most, mint amikor még nem gondozta idős családtagját? Ha kevesebbet: 

Le kellett-e valamiről mondania amiatt, hogy kevesebb pénzt keres? 

Ha nem dolgozik: Mielőtt elkezdte gondozni idős családtagját, dolgozott valamilyen módon? 

Ha korábban dolgozott: miért hagyta abba? Mennyiben játszott szerepet abban, hogy most 

már nem dolgozik, az, hogy elkezdte gondozni idős családtagját? Fájlalta-e vagy inkább jól 

jött, hogy befejezhette? 

Ha korábban sem dolgozott: mi volt az oka annak, hogy nem dolgozott korábban? 

Saját megítélése szerint Ön milyen fizikai, egészségi kondícióban van, hogyan érzi 

magát? 

Van-e valamilyen egészségi problémája, akár tartós, akár nem tartós? Ha van ilyen, akkor 

milyen típusú egészségi problémája van?  Mióta tart ez a probléma? Szükséges rendszeres 

kezelésekre vagy felülvizsgálatra járnia? Ha igen, akkor milyen gyakran van erre szükség és 

mennyi időt vesz ez igénybe? 

Szed-e rendszeresen valamilyen gyógyszert? 
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Amióta gondozza idős családtagját, mennyire tudja tartani barátaival, más 

családtagjaival a kapcsolatot? Érez-e különbséget azokhoz az időkhöz képest, amikor 

még nem gondozta családtagját? Vannak-e olyan ismerősei, barátai, családtagjai, 

akikkel azóta gyakrabban tartja a kapcsolatot és vannak-e olyanok, akikkel azóta 

ritkábban beszél, találkozik? 

Hogy érzi, mióta gondozza idős családtagját, változott-e a saját, szűkebb családjának tagjaival 

való viszonya vagy a velük töltött idő? Ha változott, milyen volt előtte és milyen most? 

Hogy érzi, mióta gondozza idős családtagját, változott-e a saját, szűkebb családjának tagjaival 

való viszonya vagy a velük töltött idő? 

Milyen gyakran jár el manapság kikapcsolódni és kikkel? Hogy volt ez akkor, amikor még 

nem kellett gondoznia a családtagját? 

Mennyire érzi magányosnak magát? És akkor is így volt, amikor még nem gondozta a 

családtagját? 

 

Van-e még bármi, amit a témával kapcsolatban szeretne elmondani? 

 

Köszönöm a válaszait! 
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Melléklet 5 Gondozó családtag kérdőív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 

 

 

Bevezető szöveg. 

 

 

 

 A kérdezés 

ideje: 

 Hónap 

 Nap 

     

 

 Óra Perctől Óra Percig 

           

A kérdőív sorszáma     

Cím  

Cím sorszáma     

Kérdező neve  
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Szűrőkérdőív 
 

SZ1. Melyik évben született Ön? 

    

9999 – nem válaszol 

 

SZ2. Kérem, mondja meg, hogy van-e olyan 65 évnél idősebb családtagja, rokona akit 

legalább három hónapja valamilyen rendszerességgel gondozni, ápolni szokott vagy más 

segítséget nyújt számára a mindennapokban? 

2 – igen, van 

1 – nem, nincs  KÖSZÖND MEG A VÁLASZÁT ÉS FEJEZD BE A KÉRDEZÉST! 

9 – nem válaszol  KÖSZÖND MEG A VÁLASZÁT ÉS FEJEZD BE A KÉRDEZÉST! 

 

SZ3. Hány ilyen családtagja van? 

  

9999 – nem válaszol 

 

SZ4. És kije Önnek ez az idős ember, milyen családi, rokonsági viszonyban vannak? 

(Kérem, ha több ilyen családtagja is van, arra gondoljon, akinek gondozásával a legtöbb 

időt tölti!) 

KÉRDEZŐ! A KÓDOLÁS SORÁN FIGYELJ ARRA, HOGY AZ ÉLETTÁRS NEM MINŐSÜL 

HÁZASTÁRSNAK! 

1 – férje / felesége 

21 – férfi/női élettársa 

2 – dédapja/dédanyja 

3 – nagyapja/nagyanyja 

4 – édesanyja/nevelőanyja/mostoha anyja /édesapja/nevelőapja/mostoha apja 

22 – édesapjának felesége / édesanyjának férje 

23 – édesapjának/édesanyjának élettársa 

5 – édesanyjának/édesapjának testvére (nagynénje, nagybátyja) 

6 – testvére 

7 – testvérének házastársa (sógora/sógornője) 

24 – testvérének élettársa 

8 – testvérének gyermeke (unokaöccse/unokahúga) 

9 – gyermeke (saját/nevelt/mostoha is) 

10 – dédapjának/dédanyjának házastársa 

25 – dédapjának/dédanyjának élettársa 

11 – nagyapjának/nagyanyjának házastársa 

26 – nagyapjának/nagyanyjának élettársa 

12 – gyermekének házastársa (menye/veje) 

27 – gyermekének élettársa 

13 – házastársának dédapja/dédanyja 

28 – élettársának dédapja/dédanyja 
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14 – házastársának nagyapja/nagyanyja 

29 – élettársának nagyapja/nagyanyja 

15 – házastársának édesanyja/nevelőanyja (anyósa) / édesapja/nevelőapja (apósa) 

30 – élettársának édesanyja/nevelőanyja / édesapja/nevelőapja 

16 – házastársának testvére 

31 – élettársának testvére 

17 – házastársának gyermeke 

32 – élettársának gyermeke 

18 – unokatestvére 

19 – egyéb rokona, éspedig:…………………………..  KÖSZÖND MEG A VÁLASZAIT ÉS 

FEJEZD BE A KÉRDEZÉST! 

20 – nem válaszol  KÖSZÖND MEG A VÁLASZAIT ÉS FEJEZD BE A KÉRDEZÉST! 

 

SZ5. Ön ennek az idős családtagnak, rokonnak a gondozásával, ellátásával nagyjából 

mennyi időt tölt el egy átlagos héten? (Kérem, ha több ilyen családtagja is van, arra 

gondoljon, akinek gondozásával a legtöbb időt tölti!) 

2 – legalább egy napot hetente vagy legalább minden nap nagyjából egy órát (tehát összesen 

legalább 7-8 órát hetente) 

1 – ennél kevesebb időt  KÖSZÖND MEG A VÁLASZAIT ÉS FEJEZD BE A KÉRDEZÉST! 

8 – nem tudja  KÖSZÖND MEG A VÁLASZAIT ÉS FEJEZD BE A KÉRDEZÉST! 

9 – nem válaszol  KÖSZÖND MEG A VÁLASZAIT ÉS FEJEZD BE A KÉRDEZÉST! 

 

A most következőkben azzal a családtagjával, rokonával kapcsolatban fogom kérdezni, akit 

rendszeresen gondoz! (Kérem, minden esetben arra gondoljon, akinek gondozásával a 

legtöbb időt tölti!) 
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1. Mi az Ön neme 

KÉRDEZŐ! NE KÉRDEZD, CSAK JELÖLD! 

1 – férfi 

2 – nő 

9 – nem eldönthető 

 

2. Kérem, mondja meg, hogy mi az Ön lakóhelyének irányítószáma! 

    

9999 – nem válaszol 

EBBŐL KELL MAJD A TELEPÜLÉSTÍPUS! 

 

3. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 

1 – kevesebb, mint 8 általános 

2 – 8 általános (régen 4 polgári) 

3 – szakmunkásképző, szakiskola 

4 – szakközépiskolai, gimnáziumi érettségi 

5 – felsőfokú szakképzés 

6 – főiskola, BA, BSc 

7 – egyetem, MA, MSc (osztatlan egyetemi képzés is) 

9 – nem válaszol 

 

4. Kérem, mondja meg, hogy mi az Ön családi állapota? 

1 – házas 

2 – elvált 

3 – özvegy 

4 – egyedülálló 

5 – egyéb, éspedig:…………………………………………………….. 

9 – nem válaszol 

 

5. Hány gyermeke van Önnek? 

  gyermeke 

00 – nincs gyermeke  UGRÁS 9. KÉRDÉSRE 

99 – nem válaszol  UGRÁS 9. KÉRDÉSRE 
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6. Közülük hány 18 éven aluli? 

  gyermeke 

99 – nem válaszol 

 

7. Gyermekei közül hányan élnek Önnel egy háztartásban? 

  gyermeke 

99 – nem válaszol 

 

8. Hány évet töltött eddig összesen gyermeknevelési szabadságon? (Kérem, mindent 

számoljon ide, úgy mint a TGYÁS, GYED, GYES, stb.!)? 

  évet 

77 – kevesebb, mint egy évet 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

9. Kivel él Ön együtt? 

TÖBB VÁLASZ IS MEGJELÖLHETŐ! 

2 – házastársával / élettársával 

3 – gyermekével 

4 – unokájával 

5 – testvérével 

6 – egyéb rokonnal, éspedig:…………………………………... 

7 – egyéb nem rokonnal, éspedig:…………………………………... 

1 – egyedül él  UGRÁS A 0. KÉRDÉSRE 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

10. Önnel együtt hányan élnek az Ön által lakott lakásban? (Kérem, mindenkit 

számítson ide, akivel életvitelszerűen együtt él, függetlenül attól, hogy be van-e jelentve!) 

KÉRDEZŐ! HA A KÉRDEZETT VISSZAKÉRDEZ, HOGY MIT JELENT AZ, HOGY 

ÉLETVITELSZERŰEN, MONDD AZT, HOGY AZT JELENTI, HOGY EZ A LAKÁS AZ ADOTT 

SZEMÉLYEK OTTHONA, MÁSHOL NINCS OLYAN LAKÁSUK, AMELYET TÉNYLEGESEN, 

RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLNÁNAK! 

  fő 

 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 
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11. Összesen hány négyzetméteres ez a lakás? Kérem, hogy a különálló melléképületeket 

(például önálló garázs vagy különálló tároló) ne számolja bele! 

 

   négyzetméter 

888 – nem tudja 

999 – nem válaszol 

 

12. Összesen hány szoba van a lakásban? (Kérem, a félszobákat is számítsa ide!) 

 

  darab 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

13. Ön milyen jogcímen lakik ebben a lakásban? 

1 – tulajdonos vagy tulajdonos családtagja 

2 – önkormányzati lakás bérlője 

3 – magántulajdonostól vagy cégtől bérli a lakást 

4 – szolgálati lakás használója 

5 – egyéb jogcímen, éspedig: ......................................................................................................................  

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

14. Van Önnek valamilyen tartós betegsége vagy fogyatékossága? 

1 – nincs sem tartós betegsége, sem fogyatékossága  UGRÁS A 16. KÉRDÉSRE 

2 – van tartós betegsége és fogyatékossága is 

3 – van tartós betegsége 

4 – van fogyatékossága 

8 – nem tudja  UGRÁS A 16. KÉRDÉSRE 

9 – nem válaszol  UGRÁS A 16. KÉRDÉSRE 

 

15. Kérem, nevezze meg, hogy milyen tartós betegsége vagy fogyatékossága van! 

 .....................................................................................................................................................................  

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

16. Milyennek ítéli meg saját jelenlegi egészségi állapotát? 

1 – Nagyon rossz 

2 – Inkább rossz 

3 – Közepes 

4 – Inkább jó 

5 – Nagyon jó 

8 – nem tudja 
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9 – nem válaszol 

 

17. Dolgozik Ön? (Akár teljes, akár részidős állásban, akár alkalmi munkákat végez.) 

6 – igen, teljes állásban 

5 – igen, részidős állásban 

4 – igen, alkalmi munkákat végez 

3 – nem dolgozik, mert nyugdíjas 

2 – nem dolgozik, mert tanul UGRÁS A 19. KÉRDÉSRE 

1 – nem dolgozik, egyéb okokból, éspedig:………………………………………………… 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

18. Mi az Ön foglalkozása? (Ha jelenleg nem dolgozik, akkor mi volt az utolsó 

foglalkozása?) 

 .....................................................................................................................................................................  

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

19. Együtt él gondozott családtagjával? 

2 – igen UGRÁS A 23. KÉRDÉSRE 

1 – nem 

9 – nem tudja 

 

20. Felmerült valaha, hogy összeköltözzön gondozott családtagjával? 

2 – igen 

1 – nem  UGRÁS A 23. KÉRDÉSRE 

8 – nem tudja  UGRÁS A 23. KÉRDÉSRE 

9 – nem válaszol  UGRÁS A 23. KÉRDÉSRE 

 

21. Ön költözött volna a családtagjához vagy a családtagja Önhöz? 

1 – ő a családtagjához 

2 – a családtagja hozzá 

3 – mindkettőről volt szó 

4 – ennyire még nem körvonalazódott 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

22. Kérem, a saját szavaival mondja el, hogy miért nem valósult meg ez az összeköltözés 

………………………………………………………………………………………………………

….. 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

  



213 
 

A most következőkben azzal a családtagjával, rokonával kapcsolatban fogom kérdezni, akit 

rendszeresen gondoz! 

A KÖVETKEZŐ MONDAT CSAK AKKOR JELENJEN MEG, HA TÖBB SZEMÉLYT IS 

GONDOZ (SZ3>1). 

Kérem, ha több ilyen családtagja is van, arra gondoljon, akinek gondozásával a legtöbb időt 

tölti! 

 

23. Ez a családtagja férfi vagy nő? 

1 – férfi 

2 – nő 

9 – nem válaszol 

 

24. Hány éves ez a családtagja? 

KÉRDEZŐ, HA INTERVALLUMOT MOND, A KÖZEPÉT KÓDOLD! 

  éves 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

25. Mi ennek a családtagnak a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 

1 – kevesebb, mint 8 általános 

2 – 8 általános (régen 4 polgári) 

3 – szakmunkásképző, szakiskola 

4 – szakközépiskolai, gimnáziumi érettségi 

5 – felsőfokú szakképzés 

6 – főiskola 

7 – egyetem 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

26. Mi (volt) ennek a családtagjának a foglalkozása? (Ha jelenleg nem dolgozik, akkor 

mi volt az utolsó foglalkozása?) 

 .....................................................................................................................................................................  

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

HA 19. KÉRDÉS ≠ 2! (A KÉRDEZETT NEM ÉL EGYÜTT A GONDOZOTT 

CSALÁDTAGJÁVAL) 

27. Melyik településen él ez a családtagja? 

 .....................................................................................................................................................................  

999 – nem válaszol 

EBBŐL KELL MAJD A TELEPÜLÉSTÍPUS! 
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28. Van-e ennek a családtagjának valamilyen tartós betegsége vagy fogyatékossága? 

1 – nincs sem tartós betegsége, sem fogyatékossága  UGRÁS A 30. KÉRDÉSRE 

2 – van tartós betegsége és fogyatékossága is 

3 – van tartós betegsége 

4 – van fogyatékossága 

8 – nem tudja  UGRÁS A 30. KÉRDÉSRE 

9 – nem válaszol  UGRÁS A 30. KÉRDÉSRE 

 

29. Kérem, nevezze meg, hogy milyen tartós betegsége vagy fogyatékossága van! 

 .....................................................................................................................................................................  

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

A most következőkben ennek a családtagjának a gondozásáról fogom kérdezni! 

 

30. Mennyi ideje gondozza rendszeresen ezt a családtagját? 

  éve   hónapja 

 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

31. Kötődik-e a gondozás kezdete valamilyen konkrét eseményhez? Ha igen, mihez? 

2 – igen, kötődik, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 

1 – nem kötődik 

888 – nem tudja 

999 – nem válaszol 

 

32. Amikor idős gondozott családtagja olyan állapotba került, hogy rendszeres 

gondozásra szorult, milyen lehetőségek merültek fel ennek megoldására? Kérem, a saját 

szavaival válaszoljon! 

 .....................................................................................................................................................................  

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

33. Amikor idős gondozott családtagja rendszeres gondozásra szorult, mi alapján 

alakult úgy, hogy Ön gondozza őt? Kérem, a saját szavaival válaszoljon! 

 .....................................................................................................................................................................  

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 
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34. Mielőtt ezt a családtagját elkezdte gondozni, gondozott-e valaki mást? Ha igen, 

akkor mennyi ideig és kije volt Önnek a gondozott? (Kérem, ennél a kérdésnél a 

gyermekeit, ha vannak, ne számítsa ide!) 

2 – igen, 

éspedig:………………………………ideig……………………………………………személyt 

1 – nem 

888 – nem tudja 

999 – nem válaszol 

ITT AZ IDŐTARTAMOT ÉS AZ ELŐZŐ GONDOZOTTHOZ VALÓ VISZONYÁT KÜLÖN KELL 

KÓDOLNI! 

 

35. Van másik olyan személy Önön kívül, aki segít az idős családtag gondozásában? 

2 – Igen, van 

1 – Nem, nincs  UGRÁS A 39. KÉRDÉSRE 

8 – nem tudja  UGRÁS A 39. KÉRDÉSRE 

9 – nem válaszol  UGRÁS A 39. KÉRDÉSRE 
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36. Kérem, mondja meg, hogy milyen rokoni vagy más ismeretségi viszonyban van Ön ezzel az emberrel! (Ha több ilyen 

ember is van, kérem, mindegyiket sorolja fel!) 

KÉRDEZŐ! HA TÖBB EMBERT IS EMLÍT, AKKOR AZ ALÁBBI KÉT KÉRDÉST SORONKÉNT KÉRDEZD, MEGISMÉTELVE 

EMLÉKEZTETŐÜL A ROKONI VISZONYT! 

KÉRDEZŐ! KÉREM, EMELJE KI, HOGY A NEM VÉRSÉGI ROKONI KAPCSOLAT ESETÉN A HÁZASTÁRSI KAPCSOLAT A 

HIVATALOS HÁZZASSÁGLEVÉLEN ALAPUL, MÍG AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ESETÉN A BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI 

KAPCSOLAT MELLETT AZ EGYÉB EGYÜTTÉLÉSI FORMÁK IS ÉLETTÁRSI KAPCSOLATNAK MINŐSÜLNEK! KÉREM, A 36. 

KÉRDÉSNÉL JELÖLJE (AMENNYIBEN ERRŐL VAN SZÓ), HOGY AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLATNÁL MELYIK ALTÍPUSRÓL VAN 

SZÓ (BEJEGYZETT ÉLETTÁRS VAGY EGYÉB ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT)! 

 

37. Ez az ember hetente átlagosan hány órában segít? 

38. És ez az ember milyen gondozási feladatokat lát el idős családtagjának gondozásában? 

36. Milyen viszonyban van vele? 
37. Átlagosan hetente 

hány órában segít? 
NT NV 

38. Milyen gondozási feladatokat 

lát el? 
NT NV 

    888 999  8 9 

    888 999  8 9 

    888 999  8 9 

    888 999  8 9 
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39-40. KÉRDÉS CSAK AKKOR JELENLEN MEG, HA 19. KÉRDÉS ≠ 2 (A KÉRDEZETT NEM 

ÉL EGYÜTT A GONDOZOTT CSALÁDTAGJÁVAL) 

39. Nagyjából mennyi időbe telik Önnek eljutnia gondozott családtagjához? 

  óra   perc 

 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

40. Jellemzően milyen módon jut el gondozott családtagjához? 

1 – gyalogosan 

2 – biciklivel 

3 – autóval 

4 – közösségi közlekedéssel (például busz, vonat) 

5 – egyéb módon, éspedig:………………………………………………………. 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

41. Egy átlagos héten hétfőtől péntekig nagyjából hány órát vesz igénybe családtagjának 

gondozása? 

KÉRDEZŐ, HA NAPONTA MONDJA, ÍRD FEL ÉS A VÉGÉN SZÁMOLD ÁT HETI ÖT NAPRA! 

  órát 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

42. Egy átlagos héten hétvégén nagyjából hány órát vesz igénybe családtagjának 

gondozása? 

KÉRDEZŐ, HA NAPONTA MONDJA, ÍRD FEL ÉS A VÉGÉN SZÁMOLD ÁT HETI ÖT NAPRA! 

  órát 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

43. KÉRDÉST, HA 19. KÉRDÉS ≠ 2! (A KÉRDEZETT NEM ÉL EGYÜTT A GONDOZOTT 

CSALÁDTAGJÁVAL) 

43. Szokott-e időnként ott aludni gondozott családtagjánál? Ha igen, milyen 

gyakorisággal? 

2 – igen, szokott, ilyen 

gyakorisággal:…………………………………………………………………………… 

1 – nem szokott 

888 – nem tudja 

999 – nem válaszol 
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44. Kérem, mondja meg, hogy a következő tevékenységek közül melyiket milyen 

gyakran végzi családtagja gondozása során! 

  
minde

n nap 

hetent

e 

havont

a 

ennél 

ritkábba

n 

soha 
N

T 

N

V 

1. személyes gondoskodás (például 

fürdetés, tisztába tétel, mozgásban való 

közvetlen segítség) 

5 4 3 2 1 8 9 

2. szociális gondozás (például háztartási 

munka, pénzügyi, hivatali ügyintézés) 
5 4 3 2 1 8 9 

3. érzelmi, pszichés támogatás (például 

társalgás, lelki támogatás betegség során) 
5 4 3 2 1 8 9 

 

45. És a következő tevékenységek közül melyiket milyen gyakran végzi családtagja 

gondozása közben: minden nap, hetente, havonta, ennél ritkábban vagy soha! Milyen 

gyakran végez tehát háztartási munkát? ÉS, MILYEN GYAKRAN … 

 

 
minden 

nap 

hetent

e 

havont

a 

ennél 

ritkábba

n 

soha 
N

T 

N

V 

1. háztartási munkák  5 4 3 2 1 8 9 

2. kertgondozás, lakás/ház karbantartása 5 4 3 2 1 8 9 

3. tisztálkodásban való segítségnyújtás 5 4 3 2 1 8 9 

4. pelenkázás 5 4 3 2 1 8 9 

5. étkezésben való segítség 5 4 3 2 1 8 9 

6. lakáson belüli közlekedés segítése 5 4 3 2 1 8 9 

7. lakáson kívüli közlekedés segítése 5 4 3 2 1 8 9 

8. társaság nyújtása 5 4 3 2 1 8 9 

9. szellemi elfoglaltság (pl. felolvasás) 

nyújtása 
5 4 3 2 1 8 9 

10. lakáson kívüli ügyek intézése (pl. 

bevásárlás, csekkek befizetése) 
5 4 3 2 1 8 9 

11-egészségi ápolás (pl. gyógyszerek 

bevétele, vérnyomásmérés, tornáztatás) 
5 4 3 2 1 8 9 

12. egyéb, éspedig: 

……………….…………………………

………………….. 

5 4 3 2 1 8 9 
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46. A következőkben felsorolt készülékek mekkora segítséget nyújtatnának Önnek családtagja gondozása során? Kérem, az 

iskolai osztályzatoknak megfelelően egy 1-től 5-ig terjedő skálán válaszoljon, ahol az 1-es azt jelenti, hogy semmilyen segítséget 

nem jelentene, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon nagy segítséget jelentene. Természetesen a közbülső osztályzatokat is 

használhatja. 

 

 
Nagyon nagy 

segítséget 

jelentene 

   

semmilyen 

segítséget nem 

jelentene 

NT 
N

V 

1. …egy olyan segélyhívó karperec, amellyel gondozott 

családtagja kommunikálni tudna Önnel baleset, rosszullét 

vagy ellene irányuló bűncselekmény esetén. 

5 4 3 2 1 8 9 

2. … egy olyan vérnyomásmérő, amely naprakészen 

figyeli gondozott családtagja egészségi állapotát és 

megelőzés céljából szükség esetén jelzést ad az 

orvosának. 

5 4 3 2 1 8 9 

3. … egy számítógépen folytatott internetes társalgási 

lehetőség, amely arra szolgál, hogy gondozott 

családtagja, Önnel, más családtagjaival és barátaival 

beszélgethessen. Ehhez egy könnyen kezelhető 

számítógépet és tanulási lehetőséget is biztosítanának 

családtagja számára. 

5 4 3 2 1 8 9 
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47. Ön szerint milyen egyéb technológiai eszközök segíthetnének a gondozással töltött 

idejének csökkentében?  

………………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………………

……….. 

7 – nincsenek ilyen technológiai eszközök 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

48. Ön szerint az alábbiak közül kinek a feladata egy idős ember gondozása? (Több 

választ is megjelölhet!) 

1 – feleségének 

2 – férjének 

3 – lánygyermekeinek 

4 – fiú gyermekeinek 

5 – menyének 

6 – vejének 

7 – testvérének 

8 – egyéb, éspedig:…………………………………………… 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

49. Kap Ön ápolási díjat az államtól azért, mert családtagját gondozza? 

2 – igen  UGRÁS 53. KÉRDÉSRE 

1 – nem 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

50. Miért nem kap Ön ápolási díjat? 

1 – a jogszabály alapján nem jár 

2 – nem elérhető a településen 

3 – egyéb okból, éspedig:………………………………………………………………… 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 
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51. Amennyiben ezen idős családtagjának szüksége lenne állandó ápolásra, vállalná-e 

teljes állású gondozását ápolási díj ellenében? 

1 – jelenleg is szüksége van állandó ápolásra, de nem vállalta a teljes állású gondozást, mert az 

ezzel járó ápolási díj nagyon alacsony 

2 – jelenleg is szüksége van állandó ápolásra, de nem vállalta a teljes állású gondozást, egyéb 

okból, éspedig:……………………………….  UGRÁS 53. KÉRDÉSRE 

3 – jelenleg nincs szüksége állandó ápolásra, de ha lenne, akkor vállalná  UGRÁS 53. 

KÉRDÉSRE 

4 – jelenleg nincs szüksége állandó ápolásra, de ha lenne, akkor nem vállalná, mert az ezzel járó 

ápolási díj nagyon alacsony 

5 – jelenleg nincs szüksége állandó ápolásra, de ha lenne, akkor, nem vállalnám, egyéb okból, 

éspedig:……………………………………………………..  UGRÁS 53. KÉRDÉSRE 

8 – nem tudja  UGRÁS 53. KÉRDÉSRE 

9 – nem válaszol  UGRÁS 53. KÉRDÉSRE 

 

52. Mekkora lenne az a nettó (készhez kapott) összeg havonta, amennyiért már 

elvállalná ebben az esetben idős családtagjának teljes állású gondozását? 

   Ezer Forint 

 

888 – nem tudja 

999 – nem válaszol 

 

53. Ön kap-e valamekkora pénzösszeget gondozott családtagjától a ráfordított 

költségeken kívül, csak azért, mert segíti őt? 

2 – igen, kap 

1 – nem kap UGRÁS 55. KÉRDÉSRE 

8 – nem tudja UGRÁS 55. KÉRDÉSRE 

9 – nem válaszol UGRÁS 55. KÉRDÉSRE 

 

54. Mekkora összeget kap tőle egy átlagos hónapban? 

   Ezer Forintot 

 

888 – nem tudja 

999 – nem válaszol 

 

55. És kap-e valamilyen nem anyagi jellegű juttatást gondozott családtagjától? Ha igen, 

akkor ez milyen jellegű? 

2 – igen, kap, éspedig:………………………………………………………….. 

1 – nem kap 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 
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A 56-59. KÉRDÉSEKET TARTALMAZÓ TÁBLÁZATOT SORONKÉNT KÉRDEZD ÉS A VÁLASZOKAT A TÁBLÁZATBA RÖGZÍTSD! 

 

56. Kérem, mondja meg, Ön hogy tudja: azon a településen, ahol gondozott családtagja él, igénybe vehetők-e a most 

következőkben felsorolt szolgáltatások? 

2 – igen, igénybe vehető 

1 – nem vehető igénybe  UGRÁS A KÖVETKEZŐ SORRA 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

57. KÉRDÉST CSAK AKKOR HA 56 = 2 (HA A VÁLASZADÓ ÚGY TUDJA, IGÉNYBEVEHETŐ) 

57. Az Ön által gondozott családtag igénybe veszi ezt a szolgáltatást? 

2 – igen, igénybe veszi  UGRÁS A KÖVETKEZŐ SORRA 

1 – nem veszi igénybe 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

58. KÉRDÉST CSAK AKKOR HA 56 = 2 ÉS 57. KÉRDÉS =1 (HA A VÁLASZADÓ ÚGY TUDJA, IGÉNYBEVEHETŐ DE A 

CSALÁDTAG NEM VESZI IGÉNYBE) 

58. Kérem, mondja el, hogy tudomása szerint családtagja miért nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást! 

………………………………………………………………………………………………………….. 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

59. KÉRDÉST CSAK AKKOR HA 56 = 2 (HA A VÁLASZADÓ ÚGY TUDJA, IGÉNYBEVEHETŐ) 

59. Lenne-e bármi, amit változtatna ezen a szolgáltatáson annak érdekében, hogy az Önnek és idős gondozott 

családtagjának jobb szolgáltatást nyújtson (pl. szolgáltatás időbeli hozzáférhetősége, megközelíthetősége, megfizethetősége, 

problémaközpontúsága, elérhető szolgáltatások köre, stb.)? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 
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 56. Igénybe vehető-e? 

CSAK HA 

IGÉNYBE 

VEHETŐ: 

57. Gondozottja 

igénybe veszi-e? 

CSAK HA IGÉNYBE 

VEHETŐ ÉS A 

CSALÁDTAG NEM 

VESZI IGÉNYBE: 

58. Miért? 

CSAK HA IGÉNYBE 

VEHETŐ: 

59. Változtatna-e? 

 Igen Nem NT 
N

V 

Ige

n 
Nem NT NV 

szöveges 

válasz 
NT NV szöveges válasz NT NV 

1. házi 

segítségnyújtás 
2 1 8 9 2 1 8 9  8 9  8 9 

2. jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

2 1 8 9 2 1 8 9  8 9  8 9 

3. étkezés 2 1 8 9 2 1 8 9  8 9  8 9 

4. időskorúak 

napközbeni 

ellátása (idős 

klub) 

2 1 8 9 2 1 8 9  8 9  8 9 

5. háziorvos 2 1 8 9 2 1 8 9  8 9  8 9 

6. gyógytornász 2 1 8 9 2 1 8 9  8 9  8 9 

7. ingyenes 

ápolási 

szolgáltatás 

2 1 8 9 2 1 8 9  8 9  8 9 

8. fizetős ápolási 

szolgáltatás 
2 1 8 9 2 1 8 9  8 9  8 9 

9. bentlakásos 

intézmény 
2 1 8 9 2 1 8 9  8 9  8 9 

10. egyéb, 

éspedig: 

---------------------

------ 

2 1 8 9 2 1 8 9  8 9  8 9 
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60. Kérem, gondolja végig, hogy gondozott családtagjának milyen segítségre, 

szolgáltatásra lenne szüksége, ami jelenleg nem létezik, azonban családtagjának 

szüksége lenne rá vagy megkönnyítené gondozását? Többet is említhet! 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

77 – nincs ilyen szolgáltatás 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

A gondozási feladat sok nehézséggel jár. Most kérem, a saját szükségleteire gondoljon, 

hogy Ön milyen segítségeket vesz vagy szeretne igénybe venni ezek könnyítése 

érdekében! 

 

61. Kérem, mondja el, hogy Ön milyen szervezett segítséget, szolgáltatást vesz vagy 

vehetne igénybe, amely Önt segíti abban, hogy gondozási tevékenységét ellássa. (pl. 

önsegítő csoportok, stb.) 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

77 – nincs ilyen szolgáltatás UGRÁS 63. KÉRDÉSRE! 

88 – nem tudja UGRÁS 63. KÉRDÉSRE!A 

99 – nem válaszol UGRÁS 63. KÉRDÉSRE! 

 

62. Lenne-e bármi, amit változtatna ezeken a szervezett segítségeken, 

szolgáltatásokon annak érdekében, hogy az Önnek jobb legyen (pl. szolgáltatás időbeli 

hozzáférhetősége, megközelíthetősége, megfizethetősége, problémaközpontúsága, 

elérhető szolgáltatások köre, stb.)? 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

77 – nem változtatna semmin 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

63. Kérem, gondolja végig, hogy a gondozási terhek könnyítése érdekében Önnek 

milyen, jelenleg nem létező segítségre, szolgáltatásra lenne szüksége? Többet is említhet! 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

77 – nincs ilyen szolgáltatás 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

  



225 
 
 

 

64. Történt bármi változás az Ön egészségi állapotában azért, mert gondozza idős 

családtagját? Ha változott, akkor kérem, mondja el, hogy miben nyilvánult meg ez a 

változás! 

2 – igen, történt változás, 

éspedig:…………………………………………………………………………… 

1 – nem változott 

888 – nem tudja 

999 – nem válaszol 

 

65. KÉRDÉST HA 9=2 (VAN HÁZAS/ÉLETTÁRSA) 

65. Hogy érzi, idős családtagjának gondozása hogyan hat az Ön házastársával, 

élettársával való viszonyára? 

1 – Azóta sokkal rosszabb a házastársával/élettársával való viszonya, mint a gondozás előtt 

2 – Azóta valamivel rosszabb a házastársával/élettársával való viszonya, mint a gondozás 

előtt 

3 – Nem történt változás a házastársával/élettársával való viszonyában 

4 – Azóta valamivel jobb a házastársával/élettársával való viszonya, mint a gondozás előtt 

5 – Azóta sokkal jobb a házastársával/élettársával való viszonya, mint a gondozás előtt 

7 – nincs házastársa, élettársa 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

66. KÉRDÉST HA 5>0 (VAN GYEREKE) 

66. Hogy érzi, idős családtagjának gondozása hogyan hat gyermeke(i)nek nevelésére, 

ellátására? 

1 – Azóta sokkal nehezebben oldom meg gyermekeim nevelését, ellátását 

2 – Azóta valamivel nehezebben oldom meg gyermekeim nevelését, ellátását 

3 – Nem történt változás gyermekeim nevelését, ellátását 

4 – Azóta valamivel könnyebben oldom meg gyermekeim nevelését, ellátását 

5 – Azóta sokkal könnyebben oldom meg gyermekeim nevelését, ellátását 

6 – nincs gyermeke 

7 – gyermekei nem igényelnek nevelést, ellátást 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

67. Hogy érzi, idős családtagjának gondozása miként hatott gyermekvállalási 

lehetőségeire? 

1 – egyáltalán nem volt rá hatással 

2 – rontotta a gyermekvállalási lehetőségeit, 

mivel:…………………………………………………………………. 

3 – javította a gyermekvállalási lehetőségeit, 

mivel:…………………………………………………………………. 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 
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68. Változott bármi a munkájával kapcsolatban azért, mert gondozza idős 

családtagját? Ha változott, akkor kérem, mondja el, hogy miben nyilvánult meg ez a 

változás! 

2 – igen, változott, 

éspedig:…………………………………………………………………………………… 

1 – nem változott 

888 – nem tudja 

999 – nem válaszol 

 

69. Ha dolgozott akkoriban, amikor elkezdte gondozni idős családtagját, kérem, a 

saját szavaival mondja el, hogyan fogadta a munkahelyén közvetlen felettese a gondozás 

tényét! 

2 – dolgozott és főnöke így 

fogadta:…………………………………………………………………………………… 

1 – nem dolgozott 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

70. Ha dolgozott akkoriban, amikor elkezdte gondozni idős családtagját, kérem, 

mondja meg, hogy melyik szektorban dolgozott! 

1 – nem dolgozott 

2 – állami szektorban 

3 – piaci szektorban 

4 – civil szektorban 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

71. Amikor még nem gondozta idős családtagját, egy hónapban Ön nagyjából milyen 

gyakran mozdult ki otthonról pihenés, szórakozás céljából? 

7 – majdnem minden nap 

6 – hetente többször 

5 – hetente egyszer 

4 – kéthetente egyszer 

3 – havonta egyszer 

2 – annál ritkábban 

1 – nem mozdult ki szórakozás céljából  UGRÁS 73 KÉRDÉSRE 

8 – nem tudja  UGRÁS 73 KÉRDÉSRE 

9 – nem válaszol  UGRÁS 73 KÉRDÉSRE 

 

72. Ön jellemzően milyen programokat csinált ilyenkor?  

TÖBB VÁLASZT IS EMLÍTHET! 

 

1 – barátokkal, rokonokkal találkozott az ő lakásukban 

2 – barátokkal, rokonokkal találkozott kávézóban, étteremben 

3 – színházba ment 

4 – moziba ment 

5 – egyéb, éspedig:……………………………………………. 
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8 – nem tudja 

 

73. Amióta gondozza idős családtagját, egy hónapban Ön nagyjából milyen gyakran 

mozdult ki otthonról pihenés, szórakozás céljából? 

1 – majdnem minden nap 

2 – hetente többször 

3 – hetente egyszer 

4 – kéthetente egyszer 

5 – havonta egyszer 

6 – annál ritkábban 

7 – nem mozdult ki szórakozás céljából  UGRÁS 75 KÉRDÉSRE 

8 – nem tudja  UGRÁS 75 KÉRDÉSRE 

9 – nem válaszol  UGRÁS 75 KÉRDÉSRE 

 

74. Jellemzően milyen programokat csinál ilyenkor?  

TÖBB VÁLASZT IS EMLÍTHET! 

 

1 – barátokkal, rokonokkal találkozott az ő lakásukban 

2 – barátokkal, rokonokkal találkozott kávézóban, étteremben 

3 – színházba ment 

4 – moziba ment 

5 – egyéb, éspedig:……………………………………………. 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

75. Amikor még nem gondozta idős családtagját, nagyjából milyen gyakran utazott 

el otthonából pihenés céljából legalább 1 hét időtartamra? 

1 – évente több mint három alkalommal 

2 – évente három alkalommal 

3 – évente két alkalommal 

4 – évente egy alkalommal 

5 – két-három évente egyszer 

6 – ennél ritkábban 

7 – egyáltalán nem utazott el legalább 1 hétre 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

76. Amióta gondozza idős családtagját, nagyjából milyen gyakran utazik el 

otthonából pihenés céljából legalább 1 hét időtartamra? 

1 – évente több mint három alkalommal 

2 – évente három alkalommal 

3 – évente két alkalommal 

4 – évente egy alkalommal 

5 – két-három évente egyszer 

6 – ennél ritkábban 

7 – egyáltalán nem utazik el legalább 1 hétre 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 
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77. KÉRDÉST CSAK AKKOR, HA A 75. KÉRDÉSNÉL NAGYOBB ÉRTÉKET MONDOTT, 

MINT A 76. KÉRDÉSNÉL! (TEHÁT HA AMIÓTA GONDOZZA A CSALÁDTAGOT, AZÓTA 

KEVESEBBET UTAZIK EL SAJÁT BEVALLÁSA SZERINT.) 

77. Kérem, saját szavaival mondja el, hogy mi okozza azt, hogy amióta gondozza idős 

családtagját, kevesebb alkalommal utazik el legalább egy hétre? 

…………………………………………………………………………………………………

…………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………….. 

8 – nem tudja 

9 – nem válaszol 

 

78. Kérem, mondja meg, hogy az alábbi állítások mennyire jellemzők Önre! 

 teljes 

mértékbe

n 

jellemző 

inkább 

jellemző 

inkább 

nem 

jellemző 

egyáltalán 

nem 

jellemző 

NT NV 

1. Nincs ideje magára családi 

kötelezettségei miatt. 
4 3 2 1 8 9 

2. Nincs ideje társas kapcsolataira 

családi kötelezettségei miatt. 
4 3 2 1 8 9 
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79-80. KÉRDÉST CSAK AKKOR, HA 17. KÉRDÉS<4 (A KÉRDEZETT A GONDOZÁS 

MELLETT DOLGOZIK)  

 

79. Kérem, mondja meg, hogy az alábbi állítások mennyire jellemzők Önre! 

 
teljes 

mértékbe

n jellemző 

inkább 

jellemző 

inkább 

nem 

jellemző 

egyáltalán 

nem 

jellemző 

NT 
N

V 

1. Nagyon fáradtan ér haza a 

munkából 
4 

3 2 
1 8 9 

2. Munkavégzése feszültségekkel teli. 4 3 2 1 8 9 

3. Munkahelyén családi 

kötelezettségei miatt szorong. 
4 3 2 1 8 9 

4. Nem tud a munkára koncentrálni a 

családi kötelezettségei miatt 
4 3 2 1 8 9 

5. Munkahelyi konfliktusai vannak 

családi kötelességei miatt. 
4 3 2 1 8 9 

6. Munkahelyén bűntudata van családi 

kötelezettségei miatt. 
4 3 2 1 8 9 

7. Családi kötelezettségei 

akadályozzák munkahelyi 

előmenetelét. 

4 3 2 1 8 9 

8. Nem tudja otthoni kötelezettségeit 

ellátni a munkahellyel kapcsolatos 

elvárások miatt. 

4 3 2 1 8 9 

9. Családtagjával konfliktusa van 

munkahelyi kötelezettségei miatt 
4 3 2 1 8 9 

10. Nincs ideje magára családi 

kötelezettségei miatt. 
4 3 2 1 8 9 

11. Nincs ideje társas kapcsolataira 

családi kötelezettségei miatt. 
4 3 2 1 8 9 

12. Családi és munkahelyi 

kötelezettségei mellett nem tud 

feltöltődni. 

4 3 2 1 8 9 
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80. Kérem, mondja meg, hogy az alábbi állítások mennyire jellemzők Önre! 

 

teljes 

mértékbe

n 

jellemző 

inkább 

jellemző 

inkább 

nem 

jellemző 

egyáltalán 

nem 

jellemző 

NT NV 

1. Van beleszólása a munkaidejének 

alakításába 
4 3 2 1 8 9 

2. Gyakran kell szűk határidőkkel 

dolgoznia. 
4 3 2 1 8 9 

3. Gyakran kell túlóráznia 4 3 2 1 8 9 

4. Van beleszólása munkafeladatainak 

meghatározásába 
4 3 2 1 8 9 

5. Munkafeladatainak egy részét 

otthon is el tudja látni. 
4 3 2 1 8 9 

6.Van lehetősége arra, hogy 

magánéleti okokból munkaidőben 

hagyja ott munkavégzésének helyét.  

4 3 2 1 8 9 

7. Munkatársai támogatóak személyes 

feladataival kapcsolatban. 
4 3 2 1 8 9 

8. A munkahelye segíti családi 

kötelezettségeinek ellátásban 
4 3 2 1 8 9 

8. Munkahelyén megbecsülik. 4 3 2 1 8 9 

 

81. Kérem, mondja meg, hogy mennyi az Ön(ök) háztartásának nettó összjövedelme, 

vagyis mekkora pénzösszegből gazdálkodhat(nak) egy átlagos hónapban? Kérem, 

minden összeget számoljon ide, amit háztartásuk bármely tagja megkap! 

 

 ………………………. FT  UGRÁS A 83. KÉRDÉSRE 

888888 – nem tudja 

999999 – nem válaszol 
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82. KÉRDÉST, HA A 81. KÉRDÉSBEN NEM MOND ÖSSZEGET 

 

82. És azt meg tudná mondani, hogy az alábbi kategóriák közül melyikbe tartozik az 

Ön háztartásának havi nettó összjövedelme? 

1 – 0–25.000 Ft 

2 – 25.001–50.000 Ft 

3 – 50.001– 75.000 Ft 

4 – 75.001–100.000 Ft 

5 – 100.001–150.000 Ft 

6 – 150.001–200.000 Ft 

7 – 200.001–300.000 Ft 

8 – 300.001–500.000 Ft 

9 – 500.001–750.000 Ft 

10 – 750.001 – 1.000.000 Ft 

11 – 1.000.001 Ft-nál több 

88 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

 

 

83. Kérem, mondja meg, hogy a következő technikai felszerelések közül melyekkel 

rendelkezik! Tehát rendelkezik-e vonalas telefonnal? És… 

 

 
RENDELK

EZIK 

NEM 

RENDELK

EZIK 

NT NV 

1. Vonalas telefon 2 1 8 9 

2. Mobiltelefon, ami nem okostelefon 2 1 8 9 

3. Mobiltelefon, ami okostelefon (gomb nélküli, 

érintőképernyős telefon) 
2 1 8 9 

4. Színes televízió 2 1 8 9 

5. Asztali számítógép 2 1 8 9 

6. Laptop (hordozható számítógép) 2 1 8 9 

7. Internet hozzáférés 2 1 8 9 

8. Biztonság-növelő berendezések (Vérnyomásmérő, 

automata autónyitó, állítható támlájú szék, vészjelző, stb.) 
2 1 8 9 

9. Személyautó, amelynek értéke nem haladja meg a 

2.800.000 forintot 
2 1 8 9 

10. Személyautó, amelynek értéke meghaladja a 2.800.000 

forintot 
2 1 8 9 

11. Hétvégi ház, nyaraló 2 1 8 9 

12. Lakóhelyén kívüli lakóingatlan 2 1 8 9 

 

KÖSZÖNÖM A VÁLASZAIT! 
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Melléklet 6 Módszertan Gondozó családtag kutatás 

Adatfelvétel ideje: 2016. április 29. – május 25. 

Az elfogadott kutatási terv értelmében a feladat 500 fő magyarországi gondozó családtag 

telefonos megkérdezése volt reprezentatív országos mintán, megrendelővel egyeztetett 

szűrőkérdőív segítségével, mintegy 30 perc hosszúságú standard kérdőívvel. 

 

Az országos reprezentativitás biztosítása érdekében az indított kimenő hívások mindkét 

esetben teljesen random módon, véletlenszám-generátorral előállított telefonszámokra 

irányultak. A 18 éven felüli magyar lakosság vezetékes telefonnal, illetve mobiltelefonnal 

való ellátottsága – saját kutatásaink alapján – a következőképpen alakul. 

- csak vezetékes telefonon érhető el  6,8% 

- csak mobiltelefonon érhető el  50,2% 

- mindkét módon elérhető  38,5% 

- egyik módon sem érhető el  4,5% 

- ÖSSZESEN  100,0% 

 

A kutatás mintavételi kerete tehát nagyon jól közelíti a teljes magyar lakosság populációját. A 

véletlenszámon alapuló hívásindítás pedig biztosítja az országos reprezentativitást a teljes 

magyar lakosságra nézve. 

Minthogy a vizsgálni kívánt sokaságról (gondozó családtagok) nem rendelkezünk a priori 

statisztikai ismeretekkel – sőt, ez éppen jelen kutatásunk egyik eredményeként fog adódni – 

az előzetes rétegzést és a súlyozást a sikeresen lekérdezett 2239 szűrőkérdőívre végeztük el, 

őket tekintve a 18+ éves magyarországi (telefonon elérhető) lakosság (N=7.729.296) 

univerzumát reprezentáló mintának. A súlyozás során helyreállítottuk az univerzumra 

jellemző korcsoportos arányokat (18-45 | 46-59 | 60+). 

Az alapján, hogy a lekérdezett szűrőkérdőívekből hány eset felelt meg a gondozó családtag 

megrendelővel egyeztetett definíciójának, megállapíthatjuk a vizsgált populáció arányát a 

teljes népességen belül. Vagyis azt az arányt, hogy a 18+ éves [telefonon elérhető] személyek 

hány százaléka gondoz legalább heti 8 órában 65+ éves családtagot. Ez az arány 25,5%-nak 

adódott, számosságuk 1.971.743 főre becsülhető. 

Mindezek alapján elmondható, hogy a kutatás a fenti szempontok mentén pontosan 

reprezentálja a vizsgálni kívánt sokaságot. Az egyéb, nem kontrollált jellemzők szerint pedig 

– a tökéletesen véletlen kiválasztási módszerből adódóan – a mintabeli megoszlások igen jól 

közelítik a populációra jellemző értékeket. 
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Melléklet 7 Háttérváltozókra vonatkozó ábrák 

 
1. ábra: Korábbi gondozási tapasztalat összefüggései a háttérváltozókkal  

(%; Bázis: teljes minta)

 
Forrás: saját szerkesztés 
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2. ábra: Nemek közti különbségek a háttérváltozók mentén 

(%; Bázis: teljes minta) 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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3. ábra: Az átlagos gondozással töltött idő egy héten hétfőtől péntekig a teljes mintában és a 

háttérváltozók szerinti bontásban 

(%; Bázis: teljes minta) 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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4. ábra: A megkérdezettek válaszai azzal kapcsolatban, hogyha felmerült, hogy összeköltözzenek 

gondozott családtagjukkal, ki költözött volna kihez - azok között, akik nem élnek együtt gondozott 

családtagjukkal, de felmerült, hogy összeköltözzenek vele és a háttérváltozók szerinti bontásban 

(%; Bázis: azok csoportja, akik nem élnek együtt gondozott családtagjukkal, de felmerült, hogy 

összeköltözzenek vele) 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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5. ábra: Mióta gondozza idős családtagját, a kérdezett egészségi állapotában történő változás / nem 

változás aránya a teljes mintában és a háttérváltozók szerinti bontásban 

(%; Bázis: teljes minta) 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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6. ábra: A havonta történő kimozdulás mértékének változása pihenés, szórakozás céljából azóta, hogy 

gondozza a kérdezett idős családtagját – a  teljes mintában és a háttérváltozók szerinti bontásban 

(%; Bázis: teljes minta)  

 

Forrás: saját szerkesztés 
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7. ábra: A kérdezett munkájának szektora, mikor elkezdte gondozni idős családtagját a teljes mintában és 

a háttérváltozók szerinti bontásban 

(%; Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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8. ábra: Foglalkoztatottság összefüggése a háttérváltozókkal 

(%; Bázis: teljes minta)  

 

Forrás: saját szerkesztés 
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9. ábra: Az idős családtag gondozásának hatása a kérdezett munkájára a teljes mintában és a 

háttérváltozók szerinti bontásban 

(%; Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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10. ábra: Ápolási díjban való részesülés a teljes mintában és a háttérváltozók szerinti bontásban 

(%; Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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11. ábra: Az ápolási díj ellenében történő teljes állású gondozás vállalásának aránya azok között, akik 

jelenleg nem kapnak ápolási díjat és a háttérváltozók szerinti bontásban 

(%; Bázis: akik jelenleg nem kapnak ápolási díjat) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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díj nagyon alacsony

Jelenleg nincs szüksége állandó ápolásra, de ha lenne, akkor nem vállalná egyéb okból
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12. ábra: Anyagi jellegű juttatások összefüggése a háttérváltozókkal 

(%; Bázis: teljes minta) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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férfi

nő

NEM (N=498)

18-45 éves

46-59 éves

60 év feletti

ÉLETKORI CSOPORT (N=497)

legfeljebb 8 általános iskolai osztály

szakmunkásképző, szakiskola

középfokú végzettség

felsőfokú végzettség

ISKOLAI VÉGZETTSÉG (N=497)

Budapest

megyeszékhely, megye jogú város

város

falu

TELEPÜLÉSTÍPUS (N=498)

házas vagy élettársi kapcsolatban él

elvált, özvegy, vagy egyedülálló

CSALÁDI ÁLLAPOT (N=499)

dolgozik teljes- vagy részmunkaidős állásban

nem dolgozik, mert nyugdíjas

nem dolgozik más okból

FOGLALKOZTATOTTSÁG (N=496)

átlagon aluli vagyoni helyzet

átlagos vagyoni helyzet

átlagon felüli vagyoni helyzet

VAGYONI HELYZET (N=484)

szülő, nevelőszülő, mostohaszülő

más családtag

GONDOZOTTAL VALÓ CSALDI…

nem él együtt gondozott családtagjával

együtt él gondozott családtagjával

GONDOZOTTAL EGYÜTT ÉL-E? (N=498)

legfeljebb 12 órát vesz igénybe a gondozás hetente

13-28 órát vesz igénybe a gondozás hetente

28 óránál többet vesz igénybe a gondozás hetente

GONDOZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ (N=441)

nem kap anyagi juttatást a gondozott családtagtól kap anyagi juttatást a gondozott családtagtól
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13. ábra: Az infokommunikációs eszközök hasznosságának megítélése a háttérváltozók szerinti bontásban 

(Átlagértékek 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es azt jelenti, hogy semmilyen segítséget nem jelentenének, az 

5-ös pedig azt, hogy nagyon nagy segítséget jelentene; Bázis: teljes minta, kiemelve a szignifikáns eltérést 

mutató változók) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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férfi

nő

NEM (N=458)

18-45 éves

46-59 éves

60 év feletti

ÉLETKORI CSOPORT (N=458)

legfeljebb 8 általános iskolai osztály

szakmunkásképző, szakiskola

középfokú végzettség

felsőfokú végzettség

ISKOLAI VÉGZETTSÉG (N=458)

Budapest

megyeszékhely, megye jogú város

város

falu

TELEPÜLÉSTÍPUS (N=458)

házas vagy élettársi kapcsolatban él

elvált, özvegy, vagy egyedülálló

CSALÁDI ÁLLAPOT (N=458)

dolgozik teljes- vagy részmunkaidős állásban

nem dolgozik, mert nyugdíjas

nem dolgozik más okból

FOGLALKOZTATOTTSÁG (N=456)

átlagon aluli vagyoni helyzet

átlagos vagyoni helyzet

átlagon felüli vagyoni helyzet

VAGYONI HELYZET (N=448)

szülő, nevelőszülő, mostohaszülő

más családtag

GONDOZOTTAL VALÓ CSALDI KAPCSOLAT…

nem él együtt gondozott családtagjával

együtt él gondozott családtagjával

GONDOZOTTAL EGYÜTT ÉL-E? (N=458)

legfeljebb 12 órát vesz igénybe a gondozás hetente

13-28 órát vesz igénybe a gondozás hetente

28 óránál többet vesz igénybe a gondozás hetente

GONDOZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ (N=415)
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Absztrakt 

Az idősellátás megoldatlanságának áldozatai 

A gondozó családtag helyzete a mai Magyarországon 

című doktori disszertáció 

Jeneiné dr. Rubovszky Csilla 

 

Disszertációm célja, hogy feltárjam a drámai elöregedés következtében jelentkező gondozási 

szükségletnövekedést a családszerkezeti változások ellenére magukra vállaló gondozó 

családtagok valóságos élethelyzetét és saját szempontjait e gondoskodási folyamatban a mai 

Magyarországon. Másrészt hozzájáruljak ahhoz az útkereséshez, melynek célja a gondozó 

családtag tehermentesítése, beleértve a munkavállalásának elősegítését, ami az európai 

szociálpolitika egyik alapproblémájaként határozható meg. A hazai helyzet meghatározása és 

a lehetséges válaszok kidolgozása fontos hozzájárulást jelenthet ehhez az elméleti 

útkereséshez. Disszertációm fókuszában a következő kérdéskörök álltak: az adott jóléti 

rendszer és a családi kapcsolatok mellett kik vállalják a személyközi gondoskodó viszonyt, 

azaz kit tekinthetünk Magyarországon az időseket gondozó családtagnak? Milyenek az ő 

családi viszonylatai, szociokulturális jellemzői? Milyen személyes és közösségi 

szolgáltatások lennének képesek jelentősen hozzájárulni az általa végzett gondozási 

tevékenység megkönnyítéséhez?  A legmegbízhatóbb adatok elérése érdekében ötvöztem a 

kvantitatív és kvalitatív eszközöket, a kérdőív összeállításához a hét magyarországi régióból 

15 db félig strukturált interjút alkalmaztam. Az országos reprezentatív kérdőíves telefonos 

kutatás országos mintából kiindulva, random módon, szűrőkérdőív alkalmazásával történt. 

Kutatásom során gondozó családtagnak a populáció azon csoportját tekintettem, aki ápolja, 

gondozza három hónapot meghaladóan 65 éven felüli hozzátartozóját, legalább heti 8 órában. 

A szolgáltatásbővítés pontos konceptualizálásához három településtípusban fókuszcsoportos 

interjúkat alkalmaztam. A kutatások tapasztalatait összegezve elmondható, hogy a nemzetközi 

tendenciáknak megfelelően, Magyarországon is a gondozó családtag jellemzően átlag alatti 

jövedelmű, hátrányos helyzetű településen gondozottjával együtt élő, középkorú, gyermekes 

nő, ezért a gondozási tevékenységének megkezdésével az élet szinte minden területén 

életminőségromlást szenved el. Tehermentesítésének egyetlen lehetséges megoldása a 

formális és informális gondozás összehangolása az infokommunikációs technológia 

alkalmazása mellett. 

*** 
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Abstract 

Victims of Unsolved Problems in Elderly Care  

The Current Situation of Family Caregivers in Hungary 

Ph.D. Dissertation 

dr. Csilla Jenei-Rubovszky 

 

The purpose of my dissertation is to investigate, for the first time in Hungary, the current life 

situation and specific viewpoints of family caregivers in Hungary who, despite the altered 

family structure, undertake the burden of the growing need in long-term care caused by the 

dramatically aging population.  Furthermore, I would like to contribute to finding the right 

ways to disencumber family caregivers, including the facilitation of their employment, which 

can be regarded as one of the basic problems in European social policy. The description and 

interpretation of the Hungarian situation and the elaboration of possible responses may 

significantly contribute to this theoretical quest. The following issues were placed in the focus 

of my dissertation: under the given welfare system and family structures who take over 

personal caregiving, who are the actual family caregivers to elderly family members? What 

are their family connections, relationships and sociocultural characteristics? What kind of 

personal and community services would significantly contribute to the support of their 

caregiving? In order to obtain the most reliable data quantitative and qualitative methods of 

research were combined and 15 semi-structured interviews from seven different Hungarian 

regions were used. A nationally representative, phone-based survey was conducted of random 

national sampling by using a filter questionnaire. In my research family caregiver was defined 

as a family member who provides care for a relative over 65 at least 8 hours per week, for 

more than 3 months in duration. Focus group interviews in three different types of settlement 

were carried out for the precise conceptualization of service expansion. The research 

concluded that parallel with international trends a typical family caregiver in Hungary is a 

middle-aged woman with children, earning below median income, residing in a disadvantaged 

settlement together with the care receiver, therefore the start of caregiving for her means a 

downturn in quality in practically all fields of her life. The only possible way of relieving 

their burden is to integrate formal and informal care with the implementation of 

infocommunication technology. 

*** 

 


