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Bevezetés 

A demográfiai öregedés ténye a modern társadalmakban ma már széles körben ismert 

jelenség. Az Európai Unió országaiban – a rosszabb mutatókkal rendelkező újonnan 

csatlakozott tagállamokat is beleértve – rohamosan növekszik az időskorúak száma és aránya. 

A 65 évnél idősebb lakosság aránya 2016-ban 19,2% volt, 0,3%-al magasabb az előző évi 

rátától. A demográfiai előbecslések szerint 2060-ra a 65 év felettiek aránya eléri a 29%-ot, ezt 

követően a növekedés lelassul, de az idősek aránya továbbra is magas marad a népességben. 

2080-ra 29,2%-os lehet a 65 év feletti népesség aránya. Az időskorú népesség összetételében 

is jelentős változásokra lehet számítani. A 80 év feletti idősek 2020-ra jósolt 5,9%-os 

népességen belüli rátája 2060-ra megkétszereződhet és eléri a 12,1%-ot (EUROSTAT, 2017). 

A hosszú élettartam és a nagyon idősek arányának növekedése kihívások elé állítja a 

nemzetállamok jóléti rendszereit. Egyik ilyen kihívás a tartós gondozás rendszereit éri, hiszen 

a gondozási terhek folyamatos emelkedésével kell számolni. A 85 év felettiek 39,5%-a 

igényel kisebb segítséget mindennapi életvitelének fenntartásában, míg 35,6%-uk intenzív 

támogatást, gondozást igényel (Carretero és mtsai, 2012). További problémát okoz, hogy az 

Unió népessége nem növekszik az idősek számának arányában, így kérdésessé válik, hogy ki 

fogja a tartós gondozást végezni az idősek körében? A nagyon idősek gondozási rátája
1
, mely 

a nagyon idősek arányát hasonlítja a leggyakrabban gondozást végző népesség arányával, 

világszerte csökkenést mutat. 2005-ben 32 volt a ráta értéke, amely az előbecslések szerint 

12,5-re csökken 2050-re, miközben a fejlettebb európai államok esetében 4 körül várható 

(Huber és mtsai, 2010).  

Ezek a kihívások a tartós gondozás rendszereiben és kiadásaiban is nagy eltéréseket mutató 

tagállamokat nem egyformán érintik. Komolyabb teher hárulhat a közép – kelet európai 

újonnan csatlakozott államokra és a dél – európai államokra. Ezekben az országokban a 

formális rendszerek fejletlensége okozhatja a legnagyobb problémákat, szemben a nyugati és 

északi államokkal, ahol a tartós gondozásra jelentősebb kiadásokat mobilizálnak.  

A gondozás fenntarthatóbb és költséghatékonyabb tervezésének számos megközelítése alakult 

ki. A bentlakást biztosító rendszerek helyett az otthon közeli rendszerek és támogatási formák 

felé történő elmozdulás
2
 a korábbi ideológiát követve

3
 az idősek saját otthonukban történő 

megfelelő gondozását tűzte ki célul. A gondozásra szorultság feltételeinek újragondolása a 

                                                           
1
 Oldest old support ratio (population 50 – 74 related to the population 85+) 

2
 Deinstitucionalizáció 

3
 Ageing in place 
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közfinanszírozott ellátások jobb célzását igyekszik szolgálni. Megjelennek technológiai 

fejlesztések a tartós gondozásban, melyek hatékonyabbá teszik a szolgáltatásokat és 

csökkenthetik az élőmunka költségeit is (Carretero és mtsai, 2012) (Széman, 2015). Olyan 

jelenségekkel is számolni kell, melyeket a gondozás szükséglete generál a gazdagabb 

országok esetében és a gondozási piac új területeit nyitja meg, mint például a gondozási célú 

munkaerő migráció jelensége és az általa indukált társadalmi hatások a fogadó és küldő 

országokban (Anderson, 2010). A tartós gondozás finanszírozásával kapcsolatos stratégiák is 

nagy eltéréseket mutatnak országonként. Az állami redisztributív és a biztosítási finanszírozás 

mellett az időskorú és a családja is hozzájárulhat a tartós gondozás költségeinek fedezéséhez.  

Újragondolásra került a gondozásban érdekelt szereplők szerepe és felelőssége is. 

Megjelentek a család gondozói szerepének elismerését erősítő szakpolitikát sürgető 

mozgalmak (EUROCARERS) és számos nemzetközi szervezet is felhívta a figyelmet a 

családi gondozó szerepének jelentőségére (OECD, 2011). Az idősek gondozásának feladata a 

család, az állam, a non profit szerveződések és a piac változó erőterében szerveződik (Razavi, 

2007) és a szakpolitikák megfelelő tervezésének tétje az idősek méltó ellátása és 

kirekesztődésük megakadályozása.  

A család gondozói szerepét erősítő szakpolitikák a munka és a gondozás összeegyeztetésére 

és a gondozó családtagok támogatására koncentrálnak (Mestheneos - Triantafillou, 2006) 

(AGE PLATFORM EUROPE, 2016), miközben más kutatók felhívják a figyelmet a családi 

felelősség erőteljes hangsúlyozásának kockázataira is (Leitner, 2003) (Michon, 2008).  

A család szerepe és az együttélési formák sokszínűvé válása a család gondozói szerepének 

átgondolását igényli. Számítani kell a család gondozói kultúrájának változásával, a 

családformák sokszínűségével, a család gondozói feladatainak korlátaival egyaránt (OECD, 

2012), s ez egy teljesen új, az általános eljárásoktól elszakadó sokszínűbb megközelítést 

igényel. 

A kutatások a gondozást végző családtag karakterének átalakulására is figyelmeztetnek 

(Gaymu és mtsai, 2007). Az ún. szendvics generáció idősödése és a gondozásra szorulók 

hosszabb élettartama (Mooney és mtsai, 2002)(Burke, 2017) a közeljövőben egyre inkább az 

„idős gondoz időst” szituációk felé tereli a családi gondozás arculatát (Ageing Reoprt, 2015).  

A disszertáció e rendszernek egy elemét, a formális és informális (családi) gondozási 

rendszerek kapcsolatát és együttműködését meghatározó szakpolitikai és szervezeti 
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tényezőket vizsgálja meg. Hiszem, hogy a családtagok által végzett idősgondozó tevékenység 

és az otthon közeli gondozási szolgáltatások hatékonyabban működnek abban az esetben, ha a 

gondozás feladatait a szereplők megosztják, a tevékenység során támogatják egymást. Sajnos 

azt lehet azonban tapasztalni, hogy a formális rendszerek hazánkban nem ismerik, és nem 

ismerik el a családi gondozók által végzett erőfeszítéseket, a rendszerek együttműködésének 

segítése, valamint a családi gondozók támogatása nem szerepel az eljárási protokollokban, 

erre a gondozást végzőket nem készítik fel. Ugyanakkor az otthon közeli tartós gondozás 

szolgáltatásai feltételezik a család, vagy valamilyen informális támogató rendszer jelenlétét, 

hiszen szolgáltatásaik nem képesek az idősek teljes körű otthoni ellátását megszervezni. A 

népesség öregedése, a gondozási terhek növekedése nyomást gyakorol az otthon közeli 

gondozás szereplőire, így az általam vizsgált viszonyrendszer még nagyobb jelentőséggel 

bírhat. Feltételezem, hogy a hiányzó szakmai fókuszok és szabályozás ellenére a gyakorlatban 

kialakul egyfajta kapcsolatrendszer a szereplők között, ennek jellemzőit és hátterét tártam fel 

a kutatásom során. 

A téma önmagában véve újszerűnek mondható, hiszen a formális és családi gondozás 

viszonyát meghatározó szakpolitikák és szervezeti rendszerek viszonyát ismereteim szerint 

még senki nem vizsgálta a rendszerek hatását „saját bőrükön érzékelő” szakemberek 

vélekedésén keresztül. 

A disszertáció első fejezetében azokat a szakpolitikai folyamatokat mutatom be, amelyek a 

családi gondozás megjelenését generálták a jóléti társadalmakban. Részletesen foglalkozom a 

családi gondozók és a formális gondozást nyújtó rendszerek kapcsolatrendszerét leíró 

modellek bemutatásával és az ezzel kapcsolatos kutatások eredményeinek ismertetésével. 

Hazánkban ismereteim szerint ilyen irányú kutatás nem készült, így e fejezetben jórészt a 

nemzetközi tapasztalatokra hagyatkoztam. 

A második fejezetben az európai gondozási rendszerek sajátosságait, az eltérő fejlettségi 

szintű rendszerek problematikáját mutatom be. Láthatóvá válik, hogy a nemzetállamok a 

gondozásra fordított kiadások és a szolgáltatások lefedettsége tekintetében nagy eltéréseket 

mutatnak.  

A disszertáció harmadik fejezete a gondozási rendszerekre és szereplőikre ható 

gondozáspolitikai ideológiák ismertetésével foglalkozik. Ezek közül nagy hangsúlyt fektettem 

a gondozás áruvá válásának kérdéskörére, valamint az ehhez kapcsolódó finanszírozás 

politika hatására a gondozás szereplőire. A tartós gondozási rendszerek finanszírozási 
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stratégiái meghatározzák az időskorú helyzetét és szerepét a rendszerben csakúgy, ahogy a 

gondozást végző családtag helyzetét is segíthetik, vagy növelhetik kirekesztődésének 

kockázatát. Az infokommunikációs technológiák alkalmazása a gondozásban a technológiák 

és eszközök egyre jobb hozzáférhetősége következtében a fenntartható gondozási rendszerek 

fontos elemévé válik, e mellett számos lehetőséget kínál a gondozó családtagok segítésére és 

életminőségük javítására.  

E fejezetben mutatom be a családi szerepvállalást támogató szakpolitikai diskurzusokat is, 

melyek rámutatnak a család gondozói szerepvállalásának támogatásával kapcsolatos 

lehetőségekre és a rendszer kockázataira. A fejezet fontos kérdése, hogy tudja – e a család 

gondozói szerepvállalását úgy támogatni egy nemzetállam, hogy közben az nem jár az állami 

felelősség visszahúzódásával, illetve hogy hogyan lehet a gondozással járó terheket 

csökkenteni? A családtámogatási rendszerek prioritásai adják a családi szerepvállalást 

támogató politikák jellegének másik pólusát, hiszen egy relatíve gazdag családtámogatási 

rendszert biztosító országban is elképzelhető, hogy a rendszer nem érzékeny a különböző 

életkorok kapcsán kialakuló családi gondozás kockázataira. 

A fejezet végén a formális gondozási rendszerekkel kapcsolatban felmerülő szakpolitikai 

irányvonalakat mutatom be. A fejezet foglalkozik a deinstitucionalizáció kísérleteivel, a 

rendszerek fenntarthatóságával kapcsolatos stratégiákkal, a szolgáltatások 

hozzáférhetőségének és célzásának dilemmáival. 

A negyedik fejezet címadó kérdése, hogy „Helyettesítheti – e a család az intézményi 

ellátást?” a családi és intézményi gondozási ideológiák egyik központi kérdéseként jelenik 

meg. A fejezet elején bemutatom a rendszerek egymást helyettesítő szerepét elemző 

ideológiákat és a hozzájuk kapcsolható kutatások eredményeit, majd a család gondozói 

szerepét és a lakosság gondozással kapcsolatos attitűdjeit vizsgálom meg. 

A disszertáció ötödik fejezete azokat a kutatásokat mutatja be, melyek megkísérelték 

karakterizálni az európai gondozási rezsimeket. 

A hatodik elméleti fejezet a gondozáspolitikára ható szakpolitikai irányokat mutatja be az 

Európai Unióban. Részletesebben ezek közül a család és a munka világának 

összeegyeztetésével, valamint ehhez kapcsolódóan a munkához kötött szociális támogatások 

szerepével foglalkozom. Mint látható lesz, ezek az elvek nem minden esetben konvergálnak a 

családi gondozást támogató szakpolitikai irányvonalakkal. 
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A hetedik fejezet az informális és a családi gondozás fogalomrendszerének meghatározását és 

a fogalmak körül zajló vitákat elemzi. A fejezetben kitérek az informális gondozás 

jellemzőinek feltárását célzó kutatások eredményeire, valamint a gondozói tipológiákra is. 

Foglalkozom a gondozási teher (care burden) jellemzésével és annak gondozókra gyakorolt 

hatásaival és rendszerezem a családi gondozókat segítő szolgáltatásokat és támogatásokat. A 

fejezet zárásaként a családi gondozók szolgáltatáshasználatának jellemzőit mutatom be. 

A disszertáció utolsó nagyobb elméleti egysége az otthon közeli gondozási szolgáltatásokat 

mutatja be. A disszertációban rövid nemzetközi kitekintést teszek az otthon közeli 

szolgáltatások más országokban működő gyakorlataira, majd a szolgáltatások 

lehatárolhatóságának nehézségeit is elemzem. Magam részletesebben a házi segítségnyújtás 

szolgáltatással foglalkozom, tekintettel arra, hogy az otthon közeli egészségügyi 

szolgáltatásokat én a rövid tartamú gondozás/ápolás fogalomrendszeréhez soroltam. A 

fejezetben bemutatásra kerültek azok a szociális szolgáltatások, amelyek az idősek otthoni 

gondozását segítik, majd részletesebben a házi segítségnyújtás történetét, szakmai fejlődését 

mutattam be. Foglalkoztam azokkal a szakpolitikai stratégiákkal, melyek hatást gyakoroltak 

az otthon közeli személyes szolgáltatások fejlődésére, valamint a családi gondozás 

támogatására és bemutattam azokat a stratégiákat is, melyek a szakma kezében születtek, de 

politikai legitimáció nélkül nem kerültek bevezetésre hazánkban. Végezetül a házi 

segítségnyújtás szolgáltatás gyakorlatát és feltételeit meghatározó főbb kérdések vázolásával 

zártam a disszertáció elméleti részét. 

A kilencedik fejezettől mutatom be a kutatásomat, melyet a házi segítségnyújtásban dolgozó 

vezető gondozók és szociális gondozó és ápolók körében végeztem. A téma kiválasztásában a 

fő szempont a gondozók gyakori és tartós kapcsolata volt az idősekkel. A gondozási kapcsolat 

sajátos, erős személyes kötődést és bizalmi viszonyt igényel és olyan szakmai feltételek 

között végzik, mely feltételezi a családtag, vagy az informális gondozó jelenlétét a gondozási 

folyamatban. 

A vezető gondozókkal félig strukturált technikával készítettem szakértői interjúkat, melyek 

során a házi segítségnyújtás szakmai, szabályozási, szervezeti jellemzőiről, valamint a családi 

gondozás és a formális gondozás viszonyrendszeréről kérdeztem. A szakértői interjúk során 

szerzett legfontosabb megállapítások képezték a kutatás második fázisának tartalmi alapjait. 
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A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozói munkakörben foglalkoztatott szakemberekkel 6 

fókuszcsoport interjút rögzítettem. A fókuszcsoportokat a diszkurzív elemzés módszerét 

használva elemeztem. 

A disszertáció összegzésében az elméleti és empirikus tapasztalatok rendszerezésén túl 

gyakorlati javaslatok megfogalmazására is kísérletet tettem, melyek segíthetik a formális és 

családi gondozás eredményes együttműködését a gyakorlatban. 

Jelen disszertáció nem foglalkozik a családi gondozás támogatásának egyéb társadalmi 

kontextusaival (pl. a nők kirekesztése a munkaerőpiacról, stb.) a családi gondozást, mint 

létező tényt fogadja el. Lényeges tényezőnek tartja azt, hogy a formális rendszerek érzékeljék 

és kezeljék a család gondozással foglalkozó tagjait és a gondozás rendszere egy új kooperatív 

szellemű gondozási modell felé mozduljon el. 

A szakterület folyamatosan változó szabályozási környezetének ismeretében fontos rögzíteni, 

hogy a munka adatgyűjtési fázisa 2017. december 31-én zárult. 

Ez úton mondok köszönetet mindazon szakembereknek, akik a kutatásban önzetlenül részt 

vettek és elősegítették munkámat. 
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I. A családi gondozás szerepének változásai 

I.1. Családi (informális) gondozás megjelenése a jóléti politikában 

A családi szolidaritás és az altruisztikus családi gondoskodás az idők során a legalapvetőbb 

szociális felelősségként jelent meg, mely végigkísérte az emberi társadalmakat. Ebben az 

értelmezésben a családtagok – leggyakrabban a nők - gondozásban való szerepvállalása egy 

az alapvető normák között. A család idősgondozó szerepét kezdetben annak természetes 

mivolta miatt nem lehetett értelmezni. A közösségi – állami szerepvállalás csak azokban az 

esetekben volt elképzelhető, amikor a család valami okból nem tudta az elvárt gondozási 

feladatokat teljesíteni. A korabeli értelmezés szerint nem az időskor és az ezzel együtt járó 

önellátás, az önálló életvitel biztosítása a probléma, hanem az, ha ezt az időskorú 

elhagyatottsága, szegénysége miatt nem tudja a családban megkapni. A második világháborút 

követő évek jóléti politikája eredményeképpen az időskorúak ellátásában tovább erősödött az 

állam szerepvállalása. Ennek egyik erőteljes jelensége a gondozás intézményesülése lett a 

korábbi institucionális hagyományokat követve, illetve erősítve. E fejlődés Európa különböző 

részein és nemzetállamaiban is eltérő ütemben és értékek mentén zajlott és nagyon eltérő 

gondozási rendszerek kialakulásához vezetett. 

A modern jóléti államokban az állam felelősségének kiterjesztése az állampolgár szerepének 

és jogainak bővülése új szerepeket alakított ki a család és az állam relációjában. A szociális 

jogok állampolgári jogként való értelmezése (Marshall, 1991) az állami felelősségvállalás 

növekedéséhez vezetett. A szociális polgáriság korai értelmezése az ipari társadalmak 

foglalkoztatási modelljén alapult. A szociális kockázatok értelmezési kerete a férfi és a nő 

„szövetsége” egy olyan családmodellben, ahol a férfi a kenyérkereső szerepében a nő pedig a 

háztartási tevékenységek végzésében vesz részt (Pfau Effinger, 2014). A szociális polgáriság 

posztindusztriális megközelítése az egyén és az állam megváltozott viszonyrendszerére 

helyezte a hangsúlyt. A nők megjelenése a munkaerőpiacon, a háztartások szerkezetének 

megváltozása, valamint a szolgáltatások szervezésének és biztosításának pluralizálódása új 

kihívások elé állította a nemzetállamokat. Az új szociális kockázatok kezelése egy, a 

korábbitól még institucionalizáltabb és individualizáltabb struktúrát eredményezett, melyben 

felerősödött az egyén szerepe és felelőssége. A nők növekvő munkaerő-piaci részvételére a 

jóléti államok a gyermekek ellátásának és az idősek gondozásának fejlesztésével, a gondozás 

támogatásával és a közszolgáltatások körének bővítésével reagáltak (Rostgaard – Timonen, 

2011). A jóléti állam így függetlenítette az időskorút attól, hogy gondozásra szorultsága 
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esetén a családnak legyen kiszolgáltatva és ezzel együtt függetlenítette a családtagokat – 

különösen a gondozásért hagyományosan felelős nőket – a munkaerőpiacról való 

kiszorulástól és nemi szerepeikből adódó függőségük erősödésétől (Knjin – Kremer, 1997).  

Az informális, család általi, vagy nem fizetett személy által végzett gondozási tevékenység 

hosszú ideig annyira természetesen a család tradicionális feladatai közé tartozott, hogy azzal a 

gondozási rendszerek érdemben nem foglalkoztak. Az informális gondozás fogalmának 

megjelenése ehhez képest későbbre, az 1960-as évek végére tehető. A családi gondozás 

támogatásának tudatos kezelése a skandináv országokban az 1970-es, az angolszász 

államokban az 1980-as évekre tehető. A két merőben eltérő jóléti rendszerben a család 

gondozói funkcióját is eltérően értelmezték. A skandináv országok gondozási filozófiájában 

az időskorú gondozáshoz való joga határozta meg ellátását. Az intézményi vagy családban 

történő gondozás rendszereit tehát úgy kellett kialakítani, hogy a családi gondozás választása 

esetén se érhesse hátrány az időskorút. A családi gondozást vállalók tehát az állam időskorú 

polgáraival szemben vállalt kötelezettségét teljesítik. A családi gondozás támogatásának 

éppen ezért magas színvonalúnak kell lennie. Az angolszász országok gondozási politikája 

elsősorban a családi gondozás azon eseteit emelte ki, amikor a család igen intenzív gondozási 

terheket vállalt, így a korabeli kutatások elsősorban az Alzheimer betegeket gondozó 

családtagok támogatására helyezték a hangsúlyt. A formális rendszerek a gondozókat a 

gondozást felelős partnerként kezelték, akik számára kiegészítő, tehermentesítő 

szolgáltatásokat kell biztosítani a gondozási feladataik fenntartható biztosítása érdekében. E 

megközelítés szerint tehát a családi gondozás fontos erőforrás, melyet azért kell támogatni, 

hogy az időskorú minél később kényszerüljön az állami támogató rendszereket igénybe venni.  

A családi gondozás támogatásának másik központi kérdése az volt, hogy a gondozást segítő 

szolgáltatások erősítik, vagy éppen gyengítik a család gondozói elkötelezettségét? Egyes 

kutatások szerint a családi gondozás támogatása erősíti a gondozó családtagok 

szerepvállalását, míg mások szerint épp ellenkező hatás érhető el, a támogatások csökkentik a 

családi szerepvállalást és a feladatok áttevődnek a helyettesítő rendszerekre (Di Rosa és mtsai, 

2011)(Mazotta és mtsai, 2015). 

I.2. A családtag által végzett gondozási tevékenység megítélése, a rendszerek viszonya 

A gondozás munkavégzésként való értelmezése jelentősen hozzájárult a feladatok 

tradicionális, nemhez kötött szerepének megkérdőjelezéséhez. A gondozást már nemcsak 

bárki által elvégezhető fizikai munkaként értelmezték, egyre fontosabbá vált a mentális 
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gondozás szerepe és a gondozás személyközpontú megközelítése („caring about és caring 

for” megkülönböztetése), amely hozzájárult a gondozás professzionális tevékenységgé 

válásához (Parker,1990) (England – Dyck, 2011). A gondozási tevékenységek 

professzionalizálódása mellett a liberális jóléti rendszerekben az informális gondozó továbbra 

is, mint a gondozási tevékenységeket elsősorban ellátni köteles személy jelent meg, így a 

szakemberek feladata jellemzően e gondozás kiegészítése, segítése volt. Az „informális 

gondozó” fogalmának megjelenésével számos elmélet született, mely rendszerezni kívánta a 

gondozásban szerepet vállalók feladatait, szerepét, felelősségét.  

A családi gondozás támogatását átfogóan rendszerező egyik első modell (Twigg – Atkin, 

1994) a gondozás célja és a családi gondozó szerepe szerint csoportosította a kialakult 

gyakorlatot. 

1. táblázat 

A családi gondozás négy modellje 

 Családi gondozó, 

mint erőforrás 

Családi gondozó, 

mint munkatárs 

Családi gondozó, 

mint kliens 

Családi gondozást 

kiváltó modell 

Meghatározás Alapelve a család 

alapvető 

felelőssége. A 

formális gondozás 

akkor igényelhető, 

ha a család nem 

elérhető, vagy nem 

tudja szerepét 

ellátni. 

A minőségi 

gondozás alapja az 

erőforrások 

optimalizált 

felhasználása a 

gondozás során. 

Ebben az 

értelemben a 

formális és 

informális 

gondozók 

együttműködése 

alapvető 

fontosságú. A 

munka alapja az 

időskorú 

gondozása, de 

mellette megjelenik 

a gondozó 

családtag segítése 

is. 

A családi gondozó 

kliens, aki saját 

jogán kap 

támogatást. A 

segítés lényege a 

gondozási teher 

csökkentése a 

gondozóknál 

különböző 

szolgáltatások 

segítségével. 

Célja a családi 

gondozás kiváltása a 

rendszerből. 

 

Céljai: 

A gondozott családtól 

való függőségének 

csökkentése. 

A gondozást végző 

terheinek csökkentése 

és munkaerőpiacra való 

visszajutásának 

támogatása. 

 

Fókusza Az idős ember Az időskorú a 

családi gondozó 

szerepének 

felismerése mellett 

A családi gondozó Az idős és a családi 

gondozó, de különböző 

módon. Nem vizsgálja 

a kapcsolatukat. 

Célja A családi gondozás 

maximalizálása és 

a helyettesítés 

minimalizálása 

A gondozás 

minőségének 

javítása, a családi 

gondozó jólétének 

biztosítása 

A családi gondozó 

jólétének 

biztosítása. 

A családi gondozó 

jólétének biztosítása, a 

kölcsönös függőség 

minimalizálása. Ezeket 

külön értelmezi. 

(Forrás: Twigg – Atkin, 1994:13) 
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A megközelítések alapja tehát az volt, hogy erősíti, gyengíti, vagy átveszi – e gondozó 

családtagokat segítő program a család helyét a gondozásban illetve, hogy a gondozást végző 

családtagot a gondozási rendszer kliensnek, vagy munkatársnak tekinti – e? 

A formális és informális rendszerek viszonyának leírása és azok empirikus igazolása a 

közelmúlt családi gondozást vizsgáló kutatásainak is fontos kérdése maradt. Hlebec (2015) 

kutatása során a családi gondozók és a formális gondozási rendszerek alábbi együttműködési 

formáit rendszerezte: 

Hierarchikus kompenzatorikus modell: A modell szerint létezik egy normatíve meghatározott 

gondozási felelősségi sorrend, melyet biztosítani kell. A tevékenységet alapjában a 

gyermeknek kell biztosítania, ha a házastárs nem tudja ellátni. Ha a gyermek sem képes erre, 

akkor a gondozást más családtag végzi el, de ha a család általában nem képes az időskorú 

gondozására, akkor a sorban a barátok, szomszédok támogatása lehet esedékes. Ha egyik 

informális segítő sem képes az időskorút gondozni, csak abban az esetben lép be a formális 

gondozást nyújtó szektor. A formális rendszer feladata az elégtelen informális gondozás 

kiegészítése, nem pedig helyettesítése. A modell azonban figyelmen kívül hagyja, hogy az 

egyes szereplők eltérő kompetenciákkal képesek a gondozást végezni. A gyermekek másként 

működnek gondozói szerepben, mint a házastársak, nem beszélve a szomszédokról, 

barátokról. 

Helyettesítő modell: A modell lényege, hogy a családi gondozást a formális gondozási 

rendszerek helyettesítik, így az informális gondozás szerepe visszaszorul. Az informális 

gondozás visszaszorulását a formális gondozás térnyerésével a kutatások nem tudták 

egyértelműen igazolni. A formális gondozás szerepének erősödése sokkal inkább igazodott a 

gondozott növekvő gondozási szükségleteihez, mint a családi gondozás kiszorulásához. A 

növekvő gondozási igény e mellett növelte a családi gondozás intenzitását is. A helyettesítő 

funkció a népesség kisebb csoportjaiban volt megfigyelhető, igazolható. Még a bentlakásos 

ellátások igénybevétele, mely teljes mértékű helyettesítést is feltételezhet sem igazolta az 

informális támogató hálózatok leépülését. 

Szerep specifikus modell: A modell alapja a gondozáshoz kapcsolódó szerepek megosztása a 

gondozást végzők között. Az elmélet megalkotója szerint (Litwak, 1985) a családi gondozók a 

nem specifikus szerepeket látják el, mint például a gondozott érzelmi támogatása a gondozás 
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során, vagy az IADL
4
 kompetenciák ellátásában való segítés, míg az ADL

5
 kompetenciákban 

történő segítségnyújtást és magasabb technikai tudást igénylő feladatokat a formális gondozók 

látják el. Hlebec (2015) saját kutatásai azonban arra mutatnak rá, hogy a szerepek ilyetén való 

megosztása nem jellemző a gondozók együttműködésére. A gyakorlatban általában 

ugyanazokat a feladatokat végzik a formális és az informális gondozók is és esetenként dől el, 

hogy melyik szereplő melyik feladatot végzi el a gondozás során. 

Kiegészítő modell: A modell szerint a gondozás alapvetően az informális gondozók feladata. 

A formális rendszereknek jellemzően kiegészítő funkciójuk van, olyan helyzetekben, amikor 

az időskorú a közösségben szeretne maradni, de a megnövekedett gondozási feladatokat az 

informális rendszer már nem képes megfelelően ellátni. A formális gondozás célja a gondozás 

megfelelő színvonala érdekében történő besegítés, hozzágondozás. Ezek a helyzetek azonban 

sok esetben az informális gondozók terheinek növekedésével is együtt járnak. 

Kiegészítő és pótló modell: A formális rendszerek két esetben avatkoznak be a gondozás 

folyamatába. Az egyik eset az, ha az időskorú szeretne saját otthonában maradni, de a 

környezetében nem található olyan informális gondozói hálózat, amely ebben segíteni tudna 

neki. A másik eset, amikor a gondozás célja az időskorú saját otthonában történő 

gondozásának kiterjesztése olyan intenzív gondozást igénylő esetekben, amikor az informális 

gondozó együttműködik a gondozás folyamatában. 

M. Di Rosa és munkatársai (2011) szakirodalom elemzésében a helyettesítő modell a család és 

a formális gondozási rendszerek kapcsolatát, egymást helyettesítő szerepét helyezik a 

középpontba. Ahol a formális rendszerek fejlettek, ott gyenge a családi gondozás és 

megfordítva, ahol a családi gondozás erős, ott fejletlenek a családi gondozást támogató 

rendszerek. A család támogató hipotézis alapja, hogy a formális gondozás rendszereinek a 

család támogató szerepét kell erősíteniük. A gondozó családtagok támogatásának célja tehát, 

hogy minél tovább megmaradhassanak gondozói szerepben és fenn tudják tartani a feladat 

ellátásával kapcsolatos elkötelezettségüket. Ehhez hasonló a szerep-specifikus modell is 

(Kröger, 2005), ahol a két rendszer résztvevőinek szerep – és feladatmegosztására helyezik a 

hangsúlyt. 

A támogató és kiszorító (crowding-in/crowding-out) modell (Daatland – Herlofson, 

2003)(Daatland – Lowenstein, 2005) szerint a formális rendszerek működhetnek a gondozó 

                                                           
4
 Instrumental Activities of Daily Living (Az önellátáshoz szükséges eszközök használatának képessége) 

5
 Activities of Daily Living (Az önellátáshoz szükséges feladatok önálló elvégzése) 
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családtagokat támogató funkcióval, de reagálhatnak kompenzatorikusan is az informális 

gondozók támogatásának alacsony szintjére. Ez utóbbi esetben a formális rendszer fejlesztése 

mindinkább kiszorítja a családi gondozókat a rendszerből. A kiszorító hatás eredménye lehet a 

gondozási politikák formális gondozási rendszerek fejlesztésének irányába történő egyoldalú 

elmozdulása.  

A szocioökonómiai modell a család gondozó szerepének gazdasági jelentőségére hívta fel a 

figyelmet. Főképp az Egyesült Államokban készültek olyan kutatások, melyek a családi 

gondozás mértékét helyezték a fókuszba. Kutatások szerint a családi gondozás helyettesítése 

az egészségügyi kiadások 18%-ának megfelelő plusz kiadást jelentett volna (Keating és mtsai, 

2014). A családi gondozás jóléti kiadásokhoz viszonyított mértékét a jóléti rendszerek 

eltérései, valamint a családi gondozás szerepének mérési nehézségei miatt azonban nehéz a 

nemzetek között összehasonlítani. 

Jakobs és munkatársai (2014) az informális és formális gondozás együttműködését az ADL és 

az IADL (Katz, 1983) gondozási kompetenciák biztosítása szempontjából vizsgálta egy 

korábbi holland tipológia alapján kategorizálva a gondozási modelleket.
6
 

Az egymást kiegészítő modell elméletét Litwak szerep specifikus modellje alapján alkotta 

meg, melynek lényege, hogy a formális és az informális gondozást végzők azt a feladatot 

látják el a gondozás során, amihez a legjobban értenek. Értelemszerűen azok a feladatok, 

melyek több idő eltöltését feltételezik a gondozott otthonában inkább az informális gondozóra 

hárulnak, míg a magasabb szintű szaktudást igénylő feladatok inkább a formális gondozó 

kompetencia körébe kerülnek.  

Pótló modell: Alapja, hogy a formális gondozó csak az informális gondozó feladatinak 

kisegítését, pótlását végzi. Az egymást kiegészítő modellel ellentétben mindkét szereplőnek 

azonosak a feladatai. Az informális gondozó támogatására például akkor lehet szükség, ha 

valamilyen okból nem tudja feladatait teljes körűen ellátni. 

Formális szerepspecializáció: Az együttműködés során mindkét gondozó megosztozik a 

gondozás során elvégzendő feladatokban (pl. takarítás), míg vannak olyan feladatok, 

amelyeket csak a formális gondozók látnak el. 

                                                           
6 A szerzők által alkalmazott tipológiát eredetileg Geerts J. (2010) alkalmazta. A mű eredeti címe: Dynamieken 

en determinanten van long-term care gebruik [Dynamics and Determinants of Long-Term Care Use]. 

Dissertation. University of Antwerp, Antwerpen, Belgium. 
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Informális szerepspecializáció: Ez esetben a feladatokon ugyanúgy osztoznak a különböző 

szerepben gondozók, de az előző esettel ellentétben a specifikus helyzetek az informális 

gondozóra hárulnak. 

 

A kétezres évek elejétől ismét gondozáspolitikák előtérbe került az informális gondozók 

szerepe, tevékenységük jelentősége.  

Az informális gondozással, ezen belül is a gondozó családtagok helyzetével kapcsolatos 

legelső átfogó és a gondozás nemzetállami sajátosságait részletesen vizsgáló program az 

EUROFAMCARE nevű nemzetközi projekt volt. A programot az Európai Unió támogatta. A 

program azért volt fontos, mert gyakorlatilag innen számítható a családi gondozás 

szisztematikus és összehasonlításra is alapot adó elemzése (NABAREs)
7
. A kutatás központi 

kérdése az informális gondozás, ezen belül pedig a családi gondozás fogalomrendszerének 

tisztázása, mellyel kapcsolatban számos nehézség merült fel. (Széman, 2004) (Döhner és 

mtsai, 2004) (Bledovski és mtsai, 20004) (Neeson, 2004).  

Az informális gondozás „újrafelfedezése” (Mestheneos - Triantafillou, 2006) a tartós 

gondozást (LTC) biztosító rendszerek fenntarthatóságának elemzése kapcsán került 

középpontba a nemzetközi szervezetek és főként az Európai Unió előtt. A megközelítések 

különböző fókuszok mentén vizsgálták az informális gondozást.  

Egyes megközelítések a családi gondozás szerepét, jelentőségét, erőforrás jellegét helyezik a 

középpontba. Az elemzések általában kitérnek a családi gondozás mértékének becslésére, 

mérésére, a gondozás rejtett jellegére, a családi gondozók megnövekedett érzelmi és fizikai 

terheire (care burden), valamint a családi gondozókat támogató szociálpolitikai eszközökre, 

azok működési hatékonyságára (Comettee of Ministers, 2006), (Triantafillou és mtsai, 2006), 

(Schwarz-Woelzl, 2009), (OECD, 2011). Mások a gondozás és a munka világának 

összeegyeztetésére helyezik inkább a hangsúlyt. A rugalmas foglalkoztatás lehetősége, a 

jövedelem helyettesítő rendszerek, a gondozást vállaló családtagok munkajogi védelme, a 

munka világába történő visszatérés támogatása képezik a nemzetközi elemzések, 

összehasonlító vizsgálatok alapját (Triantafillou és mtsai, 2011)(European Comission, 

2016)(AGE Platform Europe, 2016).  

                                                           
7
 National Background Reports 
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Az informális gondozás erőforrás jellegének hangsúlyozása mellett hangsúlyossá vált a 

gondozók terheinek vizsgálata, valamint gondozásuk, támogatásuk biztosításának 

szükségessége (Kovacheva és mtsai, 2008) (Carretero és mtsai, 2009). 

 

II. Európai gondozási rendszerek 

Guillemard (1983) híres gondolata szerint az időskorúak ellátása a jóléti állam központi 

kihívásává vált. A statisztikai elemzéseket figyelembe véve a népesség öregedésének 

tendenciái egyaránt érintenek minden európai országot. Az Európai Unió a szociálpolitikai 

kérdéseket a nyitott koordináció módszere mentén kezelte,
8
 így az ezredfordulóra súlyponti 

kérdéssé váló gondozási rendszerek kialakulásában, fejlődésében is komoly eltérések 

mutatkoznak a tagállamok gyakorlatában. Marin és munkatársai (2009) szerint sehol nincsen 

nagyobb eltérés az Európai Unió tagállamai között, mint a tartós gondozás rendszereinek és 

politikáinak biztosításában, valamint a rendszerek finanszírozásában, annak mértékében. E 

gondozási ideológiák és rendszerek a nemzetállamok idősekkel kapcsolatos történeti, 

kulturális értékrendjén, hagyományain alapulnak. A gondozást támogató jóléti elosztási 

rendszerek, a szerepek és feladatok megosztása a gondozás szereplői között valamint az 

intézményesült rendszerek az aktuális társadalompolitikai irányoknak megfelelően 

folyamatosan változnak, mégis sok esetben azt lehet tapasztalni, hogy egy sajátos 

nyomvonalon fejlődnek tovább, erősen útfüggők (Anttonen – Sipila, 2005). 

 

II.1. Hogyan lehet a gondozási rendszereket hosszú távon fenntartani? 

A tartós gondozás költségeinek jelentős emelkedésével kell számolni Európában, illetve szerte 

a világban. A rendszerek azonban már most is komoly eltéréseket mutatnak fejlettségükben és 

költségeikben országonként. Az OECD országait figyelembe véve a gondozáshoz kapcsolódó 

egészségügyi és szociális kiadások GDP arányos költségei 1970-től több mint kétszeresére 

emelkedtek, és az előbecslések szerint 2060-ra ismételten duplázódhatnak. A tartós gondozást 

nyújtó rendszerek fenntartásának GDP arányos nemzeti költségeit számos tényező 

                                                           
8
 OMC A nyitott koordináció módszere az Európai Unió egyik döntéshozatali módszere, melyet lágy 

módszerként is szoktak nevezni. A stratégiákat ilyen esetekben nem jogszabályok kényszerítik a tagállamokra, 
hanem a tagállamok alakíthatják ki azokat a módszereket, hogyan szeretnék saját erőforrásaik mellett elérni az 

Uniós célkitűzéseket. Az OMC módszerét 2000-től, majd 2005-től alkalmazzák a szociálpolitikai kérdésekre. 

Forrás: www.europarl.europa.eu/.../EPRS-AaG-542142-Open-Method-of-Coordination 
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befolyásolja. Az ellátásra szorulók száma, a 80 év feletti lakosság aránya a populációban, az 

ellátórendszer fejlettsége, a gondozási kockázatok meghatározásának módja, profilja, a 

fejlesztésre és a fenntartásra irányuló állami politikák egyaránt jelentősen alakíthatják a tartós 

gondozás arculatát és költségeit, miközben a nemzetállamok GDP termelő képessége között is 

nagy eltérések mutatkoznak (Ageing Report, 2015). Az előjelzések szerint az Európai Unió 

fejlett ellátórendszerrel rendelkező északi és nyugati államaiban a rendszer fenntartására szánt 

költségek megduplázódhatnak, míg a kelet európai államok ilyen természetű kiadásai akár a 

háromszorosára is emelkedhetnek (OECD, 2013). A gondozási rendszerek eltérő fejlettsége 

következtében nagy eltérés mutatkozik a gondozás költségeiben is. A tartós gondozás jövőbeli 

költségeinek azon előbecslése, mely a kockázati csoportok (azon idősek, akiket a rendszernek 

a nemzetállam által meghatározott kockázati esetekben el kellene látnia) kiterjesztése és 

megfelelő színvonalú szolgáltatásokkal való ellátása képezi az előkalkuláció alapját, még 

komolyabb eltéréseket mutat a tagállamok között és rámutat az újonnan csatlakozó országok 

fejletlen rendszereinek kihívására.
9
 Csupán ezt az előbecslést figyelembe véve az új 

tagállamok tartós gondozással kapcsolatos költségei 2060-ra akár négyszeresére 

emelkedhetnek, míg a volt EU 15-ök országaiban ez idő alatt mindössze megduplázódnak a 

költségek. 

A tartós gondozásra fordított kiadások mérlegelése során kis nehézséget okoz, hogy az 

egészségügyi kiadások bizonyos elemeit nehéz pontosan besorolni, így ezek bizonyos 

esetekben egészségügyi, míg máskor a gondozás költségeiként jelennek meg.
10

 A tartós 

gondozás akut egészségügyi ellátástól megtisztított költségeit elemezve látható, hogy az egyes 

tagállamok GDP arányos kiadásai komoly eltéréseket mutatnak. Az EU27 (1,8%, 2010) 

átlagának harmadát, vagy annál is kevesebbet költenek gondozásra Romániában, 

Szlovákiában, Észtországban, Bulgáriában, Cipruson és Portugáliában. Magyarország, Málta, 

Lengyelország, Csehország és Spanyolország szintén jóval az Uniós átlag alatt költ 

gondozásra (1,0 – 1,6%), de átlag alatti kiadások jellemzik Németországot, Ausztriát, 

Szlovéniát, Írországot és Görögországot is. Az Unió átlagát meghaladó GDP arányos 

kiadásokat vállaló országok között nem meglepő módon nem található Közép – kelet európai 

ország és a déliek között is csak egy, Olaszország jelent meg 2010-ben. Számos kelet – 

európai ország esetében megállapítható, hogy az egészségügyi kiadásaihoz mérten 

                                                           
9
 Cost convergence scenario, projected public expenditure on long-term care az %-of GDP The 2015 Ageing 

Report, European Comission pp. 158. 
10

 A egészségügyi kiadások köréből hagyományosan a gondozási rendszerekben nyújtott egészségügyi ellátást, 

valamint a beteg otthonában nyújtott ápolást e kiadások körébe szokták számolni. 
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aránytalanul keveset költenek tartós gondozásra (Lipszyc és mtsai, 2012). A tartós gondozás 

kiadásainak mértékét jól mutatják az egy lakosra számított ráták is. 

1. ábra  

Tartós gondozásra fordított egy állampolgárra jutó összeg (euro/fő/év) 

 

Forrás: Healthcare Expenditure Statistics, Long Term Care Expenditure, Eurostat, 2014. 

Az újonnan csatlakozott tagállamoknak tehát olyan lemaradásokat kell kompenzálniuk, 

melyek a gondozás növekvő költségei mellett nehezen elképzelhetők az informális gondozási 

rendszerek komolyabb elismerése nélkül. A 2012 és 2015 közötti időszak GDP arányos 

kiadásait figyelembe véve azonban az látható, hogy a tagállamok igyekeznek csökkenteni a 

tartós gondozásra fordított kiadásaikat. Legtöbb helyen az akadályozottság (gondozási 

szükséglet) állam által támogatható mértékének újragondolásával, vagy a szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés újraszabályozásával igyekeznek ezeket az eredményeket elérni. Ennek 

hatására a vizsgált időszakban 0,4%-al csökkent a korábbi EU 15-ök és 0,1%-al a később 

csatlakozók tartós gondozásra fordított GDP arányos kiadása (Ageing Report, 2015).  

A tartós gondozást nyújtó rendszerek legnagyobb kihívása tehát az, hogyan tudnak a 

nemzetállamok megbirkózni a gondozás iránti növekvő igénnyel úgy, hogy ez ne vezessen a 

rendszerek színvonalának eróziójához, vagy a gondozásra szorulók széles körének 
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kirekesztődéséhez a közfinanszírozott ellátásokból. A formális rendszerek fejlesztése 

lehetséges követelményként nehezedik a nemzetállamokra. Az idősek számának emelkedése 

azonban még a fejlett ellátórendszerrel rendelkező országokban sem vezetett a közelmúltban a 

formális intézményi rendszerek gyors kapacitásfejlődéséhez (Rodrigues és mtsai, 2012). A 

kilencvenes évek közepéhez képest eltelt másfél évtized alatt az OECD tagországok 

intézményi kiadásai nem nőttek, sőt bizonyos államokban (pl. Svédország) némi csökkenés 

volt megfigyelhető. Az otthon közeli formális szolgáltatások esetében is egy – két kivételtől 

eltekintve hasonló helyzet figyelhető meg. E kivételek a fejlett ellátórendszerrel rendelkező 

országok új gondozáspolitikai programjai eredményeképpen jelentek meg, főképp a 

deinstitucionalizáció és a ’cash for care’ programok fejlesztésének hatására.  

Fontos kérdés a gondozásra szoruló népesség szolgáltatásokkal és támogatásokkal való 

lefedettsége is, hiszen a növekvő ellátási igény magában rejtheti bizonyos kockázati csoportok 

ellátásból való kiszorulását. A tartós gondozási rendszerek alapjában támogatásokkal 

(gondozási díj, különböző formájú és mértékű támogatás az időskorú, vagy gondozója 

számára) és szolgáltatásokkal biztosítják a gondozásra szorulók ellátását, így az adatok nem 

minden esetben tükrözik a személyes gondozási szolgáltatások színvonalát, sokkal inkább a 

valamilyen ellátásban részesülők és a gondozásra szorulók arányáról adnak képet. A 2015 évi 

Ageing Report adatai szerint a gondozásra szoruló népesség
11

 arányában a legmagasabb - 

100%-ot elérő, illetve meghaladó - lefedettségi ráta Finnországban, Norvégiában valamint 

Belgiumban található, míg a legalacsonyabb Magyarországon és Litvániában van, ahol ez a 

ráta mindössze 20%-os. Érdekes módon a lefedettség tekintetében középmezőnyben 

találhatók olyan közép – kelet európai országok, mint Románia, Szlovákia, vagy 

Lengyelország, ahol az intézményi hozzáférési ráták jóval alacsonyabbak a rászoruló lakosság 

arányában, de széles körben biztosítanak valamilyen gondozási támogatási formát vagy az 

időskorúnak, vagy a gondozását végző családtagnak. Számos szerző rámutat, hogy e 

támogatások sok tagállamban igen szerénynek mondhatók és nem segítik a család 

megélhetését abban az esetben, ha egy aktív korú a gondozás okán kimarad a 

munkaerőpiacról, végeredményben növelik a gondozást végző személy és családja, valamint a 

gondozott személy szegénységkockázatát (Rodrigues és mtsai, 2013)(Bouget és mtsai, 2016). 

A közép – kelet európai országokban a gondozást segítő pénzbeli támogatások aránya a teljes 

gondozási költséghez képest igen alacsony. Ezt a trendet néhány ország gondozási gyakorlata 

                                                           
11

 Az EU SILC önbesoroláson alapuló kérdését használva határozták meg a gondozásra szorultság tényét. The 

2015 Ageing Report, European Comission pp. 146. 
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töri csak meg. Lengyelország, Csehország, és hazánk esetében a gondozást segítő kiadások 

elérik a szolgáltatásokra fordított ráták 50 – 60%-át, azt azonban nem tudni, hogy mely 

célcsoportok esetében jellemzőbbek a gondozási támogatások és mely esetében az intézményi 

szolgáltatások. A hozzáférési kvóták a 65 év feletti lakosság arányában az előzőektől kissé 

eltérő képet mutatnak. Magyarország a többnyire institucionalizált ellátásával az európai 

mezőny közepén helyezkedik el a 65 év feletti lakosság 10 %-át ellátva valamilyen pénzbeli 

vagy természetbeni gondozási szolgáltatással (2010). A lista legalacsonyabb szolgáltatási rátát 

produkáló országai mind kelet - és dél európai államok (Rudrigues és mtsai, 2012)
12

. A 

legmagasabb szolgáltatási rátákat produkáló államok a 65 év feletti lakosság majd 30%-át 

elérik valamilyen szolgáltatással, viszont ezekben az országokban a gondozásra szorulók 

aránya jóval magasabb a keleti és déli államokétól, tehát a hozzáférési ráták relatíve 

rosszabbak. 

III. Gondozáspolitikai ideológiák és ezek hatása a gondozási rendszerekre 

A gondozási rendszerek hosszú távú fenntarthatósága, megfelelő működése a gondozási 

rendszerek fenntartásában különböző szerepet vállaló szereplők erőviszonyai között dől el. 

Ezen szereplők az állam, a piac, a non-profit szolgáltatók, valamint a család
13

 a modern jóléti 

rendszerekben nemzetállamonként is különböző szerepet, felelősséget kaphatnak (Jenson – 

Saint-Martin, 2003) (Razavi, 2007). A gondozási terhek növekedésével tehát a fenti szereplők 

helyzetének változását érdemes figyelemmel kísérni. A jóléti szolgáltatások, így a gondozási 

tevékenységek „árutlanítása” (Esping Andersen, 1990) az államok eltérő szintű, de 

fokozottabb szerepvállalásához vezetett az idősek ellátása terén, miközben számos egyéb 

gondozáspolitikai ideológia jelenik meg és befolyást gyakorol a gondozás szereplőire. 

III.1.A gondozás áruvá válása 

Az akadályozott időskorúak gondozási költségeinek támogatása jellemzően az északi, a 

nyugat – európai és a dél – európai államokban alkalmazott szociálpolitikai eszköz. A 

kockázatok tekintetében a támogatások két fő csoportba oszthatók. Egyik csoportba azok a 

támogatások tartoznak melyeket az időskorú pénzben, vagy szolgáltatási utalvány formájában 

kap az államtól, ha nem képes akadályozottsága okán segítség nélkül független életvitelt 

folytatni. Ezt a támogatást kaphatja a gondozást végző családtag is ugyanezen a jogon. A 

támogatások másik csoportja a gondozónak jár jövedelemhelyettesítő juttatásként arra az 
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időszakra, amíg a munkaerőpiacon nem tud a gondozás okán részt venni (Schwarz-Woelzl, 

2009) (OECD, 2011)(Bouget és mtsai, 2016). Az akadályozottság esetén járó állami 

támogatás
14

, vagy biztosítási díj, valamint egyes tagállamokban a magas átlagnyugdíjak a 

gondozás áruvá válásának folyamatát segítették elő. A folyamat önmagában is számos 

kérdést vetett fel és sajátos következményekkel járt. A gondozás áruvá válása lehetőséget 

teremt az időskorú számára, hogy maga választhassa meg a számára leginkább megfelelő 

szolgáltatót, szolgáltatást és ebben a folyamatban nem csak a formális gondozási rendszerek 

programjait veheti igénybe. A feladatok elosztásának, finanszírozásának kvázi piaci jellegű 

logikája következtében a közszolgáltatások szervezése is olyanná vált, mely erősítette a 

szolgáltatók közötti versenyhelyzetet (Gow – Dufour, 2000) (Pollitt, 2007).  

Az idősek tehát fogyasztókká válhattak, s a gondozást különböző szolgáltatóktól vásárolhatták 

meg a „gondozási piacon”. A gondozási piac kibővült, magába foglalta a formális ellátásokat, 

a privát gondozás különböző formáit, valamint a migráns gondozás nehezen feltérképezhető 

területét csakúgy, mint a családtagok, vagy ismerősök által végzett gondozási tevékenységek 

finanszírozását. Az idősek joga és szabadsága a gondozási formák megválasztásában és 

finanszírozásában kétségkívül növelte autonómiájukat és kompetenciájukat a gondozás terén. 

A gondozás áruként való megjelenésének másik oldala, hogy kik és milyen okok miatt 

választják a piaci jellegű szolgáltatásokat, vagyis hogyan alakul a piaci szolgáltatások és a 

közszolgáltatások viszonyrendszere? Ez elsősorban azoknak az országokban jelenik meg 

komoly kérdésként, ahol a cash-for-care rendszerek nem biztosítanak egyenlő esélyű 

hozzáférést és megfelelő mértékű támogatást a szolgáltatások megvárlásához. A 

szolgáltatások piacon való megvásárlása ez esetekben egyes csoportok közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférési jogának csorbulásához, a szolgáltatásokból való kirekesztődéséhez, vagy 

kiilleszkedéséhez vezethet, melynek számos oka között az egyenlőtlen hozzáférés, vagy a 

közszolgáltatások alacsony színvonala is szerepelhet (Baxter – Glendinning, 2014). 

A gondozás áruvá válását számos kritika övezte. Egyrészt a rendszerek nehezen 

kontrollálhatók, sok energiát kell fordítani a gondozás tervezésére és menedzsmentjére. Más 

részről a fizetésért végzett privát, vagy külföldi gondozó által végzett gondozás mértékét és 

minőségét is igen nehéz ellenőrizni. A migráns gondozás eltérő hatást gyakorol a 

nemzetállamokra. A gondozókat fogadó országokban nehéz kontrollálni a gondozók számát, 

szakképzettségük szintjét. Élethelyzetük, a kulturális és nyelvi korlátok, valamint a féllegális 
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foglalkoztatásból adódó szituáció gyakorta izolálja a gondozást végzőket. A küldő országok 

általában a munkaerő hiányával küzdenek, ami terhet róhat a formális gondozási 

rendszereikre, de nehezíti az informális gondozást is (Rostgaard és mtsai, 2011) (Theobald, 

2011). 

A gondozási támogatások sok országban csak szimbolikus mértékűek, nem erősítik a 

gondozást végző anyagi biztonságát, így nem ösztönöznek az otthonmaradásra (Triantafillou 

és mtsai, 2010) (AGE Platform Europe, 2016). A támogatásokat így inkább azok veszik 

igénybe, akik a munkaerőpiac margóján élnek ezzel tovább növelik kirekesztődésüket. A 

marginális munkaerő-piaci pozícióból gondozást vállalók következtében a támogatási formák 

úgy címkéződhetnek, mint „szociális segélyek”, miközben az alapvető kockázat az időskorú 

gondozásra szorultsága és nem a család hátrányos helyzete. A támogatások így – a szociális 

címkék miatt – tovább csökkenhetnek. 

A nem jól szervezett „cash-for-care” rendszerek általában azokat az időseket nem támogatják 

a gondozás megfelelő biztosításában, akik a legjobban rászorulnának. Nem rendelkeznek 

elegendő információval a szolgáltatásokról, egyedül élnek, vagy fizikai illetve mentális 

akadályozottságuk miatt nem tudják a szolgáltatásokat igénybe venni (Kubalcikova – 

Havlikova, 2016). 

A gondozott támogatása megváltoztathatja a gondozás szolidarisztikus jellegét, konfliktusokat 

generálhat a gondozó és a gondozott között és kialakíthatja a fizetett és a nem fizetett 

informális gondozás kettősségét, bizonyos helyzetekben növelheti a gondozók függőségét is. 

Mindezek ellenére a „cash-for-care” rendszerek számos északi és nyugat – európai országban 

magas színvonalú támogatásokat biztosítanak a gondozásra szorulónak és/vagy a gondozást 

végzőnek egyaránt és a tartós gondozást biztosító rendszerek fenntarthatóságának 

meghatározó szereplőivé váltak (Saraceno – Kek, 2011) (Bouget és mtsai, 2016). 

III.2. Infokommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása a tartós gondozás 

rendszereinek fenntarthatósága és fejlesztése érdekében 

Az infokommunikációs technikák és eszközök alkalmazása a tartós gondozás rendszereiben 

csökkentheti a gondozási munka legjelentősebb költségét az élő munka árát, más részről olyan 

innovatív megoldásokat biztosít, mely csökkenti az idősek függőségét, javítja a gondozás 

színvonalát, segíti az időskorú biztonságát saját környezetében. A technológiák támogatják a 
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formális és az informális gondozók munkáját, bizonyos helyzetekben csökkentik gondozási 

terheiket és segítik társadalmi integrációjukat.  

AZ ICT szolgáltatások hasznai: 

- fejleszti a gondozók mentális és fizikai jólétét, 

- fejleszti a problémamegoldó kompetenciáikat, 

- fejleszti önértékelésüket, 

- fejleszti szociális kapcsolataikat, 

- segíti a kapcsolatot a gondozó, ápoló team-el, 

- erősíri kompetenciáikat (makes them empowered), 

- fejleszti saját hatékonyságuk észlelését, figyelemmel kísérését, saját készségeik 

fejlesztését, önfejlesztését, 

- lehetőséget nyit az önképzés, készségfejlesztés irányába, mely segíthet majd a későbbi 

munkavállalás során. 

 

Ezek a szolgáltatások javarészt telefonos és Internet alapú szolgáltatások, s a kutatások szerint 

bizonyíthatóan segítették a gondozókat, csökkentették a terheiket és mindez pozitív hatást 

gyakorolt az idősekre is (Blusi és mtsai, 2013) (Széman, 2015). 

Az ICT szolgáltatások: 

- online és telefonos információ szolgáltatások, tanácsadás, 

- online képzések, 

- komplex szolgáltatások kialakítása – platformok a szolgáltatók, a gondozók és 

önkéntesek kapcsolatának fejlesztésére, 

- online közösségek kialakítása, tapasztalatcsere, kölcsönös segítségnyújtás, 

- kapcsolat fenntartása a családdal, barátokkal, 

- időszakos szolgáltatások igénylésének lehetősége, 

- migránsoknak nyelvi, szakmai képzések biztosítása az anyanyelvükön (Carretero és 

mtsai, 2012).  

A fejlesztések során az érintettek bevonásával el lehet érni, hogy az ICT technológiák ne 

fokozzák az idősek elidegenedését ezen eszközöktől, hanem maguk segítsék azok 

kifejlesztését (Haak és mtsai, 2014). A technológiai fejlesztések egy időben sok vitát váltottak 

ki, mivel azok költségei inkább a tehetősebb északi és nyugat – európai országokban tették 
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lehetővé bevezetésüket. Az ICT technológiák – különösen az Internethez kapcsolhatóak - 

azonban egyre szélesebb körben terjednek, költségeik csökkenése pedig egyre könnyebbé 

teszi a programok bevezetését és az eszközök használatát. Az innovatív, fenntartható 

gondozási rendszerek fejlesztésének alapját a formális gondozási rendszerek megfelelő 

színvonalát, hozzáférhetőségét, az informális gondozás elismerését, támogatását, az idősbarát 

környezetet és lakhatást, valamint a modern és praktikus (akadálymentes) infokommunikációs 

és diagnosztikus eljárásokat együttesen, egy rendszerben alkalmazó politikák képezik. Az 

ilyen rendszerben az informális gondozókat ugyanúgy támogathatják infokommunikációs 

technikák (Carretero és mtsai, 2013). 

 

III.3. A család szerepvállalását támogató politikák 

A tartós gondozás rendszereinek leírásával foglalkozó kutatások a családi gondozás 

biztosításának mértéke, vagy annak szükségessége szerint szokták csoportosítani az 

országokat. Sok esetben a fejletlenebb formális rendszerekkel rendelkező országokat családi 

alapúnak kategorizálják függetlenül attól, hogy a családi gondozás támogatása, vagy mértéke 

az adott rezsimekben – a formális gondozáshoz hasonlóan – alacsony színvonalú, vagy igen 

korlátozottan hozzáférhető a gondozók számára. 

A család gondozói szerepvállalásának csökkentését elősegítő (defamilisation) politika az a 

folyamat, ahol a család jóléti és gondozói felelőssége csökken, vagy a jóléti állam 

szolgáltatásai, vagy pedig a piaci szolgáltatások fejlődése következtében (Esping - Andresen 

1999). 

Andersen szerint a jóléti állam csökkenti az állampolgárok gazdasági függőségét, de ezzel 

együtt megteremti függőségüket a jóléti ellátásokkal kapcsolatban (Esping-Andersen, 

2000:357).  

A család szerepvállalása, illetve a családi gondozási feladatok állam általi átvétele 

vitathatatlanul a jóléti állam 21. századi diskurzusainak egyik legmeghatározóbb témaköre.  

A család szerepvállalásának kiváltását, a gondozói függőség csökkentését elősegítő politikák 

jellemzően a nők háztartási feladatok alóli felszabadítását, illetve a női munka elismerését 

célozták meg. Ezen értelmezések gyakran úgy közelítettek a családi gondozáshoz, mint 

valami ódivatú elavult gondozási formához, mely a nők háztartáshoz kötését, 

kiszolgáltatottságát növeli a kenyérkereső férfival szemben (Pfau Effinger, 2013). A családi 
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gondozás gender dimenziójú megközelítése azonban nem a nők családi szerepvállalása ellen 

irányulnak, sokkal inkább a nők otthoni munkavégzésének, a családi gondozásnak valódi 

munkaként való elismerése a cél (Lewis és mtsai, 2000). 

A családi szerepvállalás csökkentését támogató politikák újragondolása eredményeképpen 

született meg a „dedomesztikáció” kifejezés. A fogalom elméleti értelmezésében a szerző 

kísérletet tesz a családi szerepvállalás csökkenését támogató politikák kritikai értelmezésének 

kibékítésére, így a fogalmat úgy értelmezi, mint a háztartás kötöttségeitől való függetlenséget, 

ahol a polgárok rendelkeznek olyan szociális jogokkal, melyek csökkentik elköteleződésüket 

a fizetés nélkül végzett informális gondozásban (Kröger, 2011:429). A gondozottak 

perspektívájában ez azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül függőségben élniük a gondozott 

személytől, más szóval állampolgári joguk formális szolgáltatásokat igénybe venni (Geisser – 

Pfau-Effinger, 2012). A családi szerepvállalás kényszerétől függetlenítő politikák célja a 

szabad választás mindkét oldalon, ezt pedig a szolgáltatások magas színvonalának 

biztosításával, valamint a gondozás munkaként történő elismerésével, megbecsülésével lehet 

elérni. E megközelítésben tehát nem az informális gondozás a probléma, hanem annak 

elismerésének, megbecsülésének hiánya. 

A családi gondozás előtérbe kerülését és az ideológia erősödését éppen a fentiek miatt sok 

kritika éri. A gondozási terhek növekedésével a család gondozói és tartási felelőssége is új 

értelmezéseket nyerhet. Az un. „refamilizációs” politikák gyakran szembe kerülnek azokkal a 

félelmekkel, melyek szerint a család gondozási szerepének és felelősségének erősítése nem 

más, mint a gondozási terhek lassú áttolása, visszahelyezése a családra. Michon (2008) 

megítélése szerint a támogatáspolitikában és a gondozáspolitikában is meg lehet határozni 

különböző megközelítéseket. A gondozást támogató, a nők munkaerő-piaci helyzetét 

elősegítő rendszerek, valamint a gondozás terheit megosztó szolgáltatási programok akkor 

működnek jól, ha igyekeznek csökkenteni a gondozás miatt megjelenő hátrányokat és 

hozzájárulnak a gondozást végző társadalmi integrációjához. Leitner (2003) négy 

irányvonalat különböztet meg. A negatív, vagy „implicit familialism” esetében a gondozást 

végzők az állam feladatait veszik át, ezzel magukat hátrányos helyzetbe kényszerítve a 

munkaerő-piacon. Az alacsony szintű családtámogatási rendszer általában alacsony 

színvonalú intézményes ellátásokkal társul. A gondozás anyagi és lelki terheit nem enyhítik 

produktív állami programokkal. A produktív, vagy „explicit familialism” olyan 

szakpolitikákat takar, ahol a családi gondozást aktív eszközökkel támogatják, melyek 

jellemzően gyenge ellátórendszerrel párosulnak. Az „opcionális familialism” esetében a 
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család döntésén alapszik, hogy állami, vagy családi gondozást választanak, mivel a családot 

támogató szolgáltatások és az intézményes ellátások is igen fejlettek. A „de-familialism” 

esetében pedig az intézményi ellátások igen magas színvonalúak, de a családot támogató 

eszközök rövid időre igényelhetők, alacsony szinten működnek, vagy nehezen hozzáférhetők.  

Meg kell jegyezni, hogy bizonyos esetekben a családtámogatási politikák nem érzékenyek az 

életkori különbségekre. A családi gondozás jelentőségét általában a gyermekek otthoni 

gondozása, valamint a felnőttek – idősek gondozása megközelítésében elemzik. A két 

gondozási tevékenység azonban lényegesen eltérhet egymástól. Elképzelhető tehát, hogy 

egyik területen, például a gyermekek gondozásának támogatásában az állam erőteljesen 

progresszív programokat tart fenn a nők munkavállalásának elősegítése érdekében, míg az 

időskorúak gondozásával kapcsolatos stratégiái sokkal szerényebbek. Ilyen „age blind” 

családpolitikával találkozhatunk hazánk esetében is (2017). 

A témával kapcsolatos kutatások (Valarino és mtsai, 2017) szerint a gondozási politikákat 

több tényező is befolyásolja, pl. a családok értékrendje, vallás, attitűdök, a jóléti politikák 

iránya, illetve a választási kényszerek, stb.. Egy a spanyol lakosság körében végzett vizsgálat 

eredményei szerint a spanyolok többsége a gyermekek nevelését szeretné családi körben 

végezni, megfelelő gondozási támogatások elérhetősége mellet, míg az időskorúak gondozása 

tekintetében inkább jellemző volt a „defamilializációs” szemlélet. Eredményüket a családi 

konstellációkban bekövetkezett változások, valamint a munka és a gondozás 

összeegyeztetésének nehézségeivel magyarázták, mely már a mediterrán gondozási 

rendszerekben is megfigyelhető. Egyre nő például a privát, vagy migráns gondozást választók 

aránya. 

A családi gondozás hangsúlyosabb megjelenése a gondozási politikában tehát sokféle 

eredményre vezethet. Önmagában nem a filozófia a lényegi kérdés a családi szerepvállalás 

(vissza)erősítése körül, hanem a hozzá rendelt támogató eszközök, melyek csökkentik a 

gondozásból eredő terheket, valamint a kényszereket. A refamilizációs politikák növelhetik az 

emberek szociális biztonságát és biztosíthatják szociális jogaikat, valamint választási 

autonómiájukat, vagy épp ellenkezőleg a népesség egy részének – gender, vagy szociális 

jellemzők alapján – kényszerű, hátrányos következményeket generáló gondozási utakat 

nyithatnak. Valójában egy modern államban egyszerre kell a familizációs és defamilizációs 

eszközöket alkalmazni, ezek ugyanis nem egymás kontraindikátorai. A defamilizációs 

eszközrendszer pedig működhet úgy, hogy a gondozást az időskorú az otthonában kapja meg. 
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Az idősek ellátásával kapcsolatos tartási kötelezettség erősítését nem feltétlenül kell a 

refamilizációs politikával összekapcsolni. E stratégiák megfelelő támogató rendszer 

hiányában könnyen vezetnek a negatív familializmus erősödéséhez, hiszen azok, akik nem 

képesek a tartást pénzben megváltani maguk kényszerülnek szüleiket, rokonaikat gondozni. A 

tartást pénzben megváltani képes családok esetében a tartási kötelezettség erősítheti a 

migránsok által végzett gondozást, a privát szektort, vagy akár az állami intézményi 

szolgáltatások térnyeréséhez is vezethet. 

III.4. Formális gondozással kapcsolatos szakpolitikai irányvonalak 

A formális gondozási rendszerek fenntarthatósága, a szolgáltatások minőségének garantálása 

valamint a széles körű hozzáférés a gondozási közszolgáltatásokhoz az Európai Unió 

legfontosabb tartós gondozással kapcsolatos alapelvei között szerepelnek. Valójában kettős 

folyamatnak lehetünk tanúi. Az átlagos élettartam kitolódásával egyre nő azoknak az 

időseknek a száma, akik intenzív gondozásra szorulnak s ezt a gondozást intézményes 

formában (is) lehet biztosítani. A meglévő rendszerekre tehát komoly demográfiai nyomás 

nehezedik, míg másik oldalról a költségek fenntartható kezelése mentén igyekeznek a 

nemzetállamok működtetni rendszereiket. A formális rendszerek fenntartásának és 

működtetésének egyik kulcskérdése a szolgáltatások finanszírozása. A tartós gondozást 

nyújtó rendszerek sok államban az egészségügyi és a szociális büdzsé kibékíthetetlen és 

egymásba fonódó rendszereinek konfliktusait élik meg. A két rendszer alapvető problémája, 

hogy előbbi biztosítási, míg utóbbi többnyire redisztributív mechanizmusok útján 

finanszírozódik. Nemzetállami szinten gyakran érzékelhető kérdés a tartós gondozás 

szervezeteinek, illetve költségeinek ide – oda transzformálása e rendszerek között 

(Glendinning és mtsai, 2004) (Marin és mtsai, 2009) (Triantafillou és mtsai, 2010). Valójában 

a szociális ellátórendszerhez tartozó szolgáltatásokban is jelentkeznek bizonyos egészségügyi 

kiadások és megfordítva, a krónikus és ápolási részlegeken is megjelennek szociális feladatok, 

melyek nehezítik a két szektorra bontott finanszírozási gyakorlatot folytató országokban a 

szektor fejlesztését. A legtöbb országban a tartós gondozást nyújtó ellátás finanszírozása 

többcsatornás. Az állami redisztributív források mellett egészségbiztosítási, tartós 

gondozáshoz kötődő biztosítási, valamint az időskorú és családja hozzájárulásán alapuló 

forrásokból tevődik össze. A rendszerek fenntarthatósága biztosítható a források szereplők 

között történő átcsoportosítása útján is, ez esetben a legkritikusabb forrás az állami 

újraelosztásból származó támogatás, hiszen forráshiány esetében ezt kényszerülhet a 

nemzetállam csökkenteni. A formális szolgáltatások esetében a gondozott személy, vagy 



 31 

családja által fizetendő költségek emelkedése növeli a szociálisan nehéz helyzetben élő 

lakosság kirekesztődésének kockázatát az ellátásból, ami az egyenlő esélyű hozzáférés elvét 

veszélyezteti, valamint hozzájárul a gondozási „rászorultság” forgalomrendszerének 

transzformálódásához, melyet sok szerző a gondozás „etikájaként” emleget. 

A következő eszköz a hozzáférés szabályozása, illetve újraszabályozása mely alapvetően az 

állam által gondozásba vont kockázatok körének átalakítását jelenti. Szinte minden országban 

létezik olyan nemzeti szabályozás, mely a gondozási szükségletek és kockázatok körét 

határozza meg. A hozzáférési kockázatok módosítása szűkítheti, vagy célzottabbá teheti 

azokat a szükségleteket, melyeket a tartós gondozást nyújtó rendszer elismer.
15

 Meg kell 

jegyezni, hogy e tekintetben eltérő mozgástérrel rendelkeznek az európai államok. Az 

intézményi ellátásban részesülők átlagéletkora és akadályozottságának mértéke tekintetében 

nagy szórás figyelhető meg. A nyugat európai államok jobbára a nagyon idős és komoly 

ellátási szükséglettel rendelkező időseket gondozzák intézményben, míg a kelet – európai 

államokban magasabb a hatvanas éveiben járó ellátottak aránya (Rodrigues és mtsai, 2012). 

A formális szolgáltatások biztosításában a plurális jóléti rendszerekben több szereplő is részt 

vállal (állami - önkormányzati, voluntáris, nem piac orientált, piaci). A szereplők szerep - és 

felelősség megoszlása szempontjából a piaci szereplők nagyobb térnyerése esélyt adhat az 

állami felelősség csökkentésére, így az állami programok jobban célozhatnak azokra, akik a 

szolgáltatásokat nem tudják a piacon megvásárolni.  

A skandináv országokban kialakult magas szintű állami és önkormányzati szolgáltató 

rendszer fejlesztése több államban a 2000-es évek elején torpant meg és visszafejlődés volt 

tapasztalható mind a bentlakásos, mind az otthon közeli gondozási szolgáltatások 

tekintetében. E folyamat eredményeképpen tíz év leforgása alatt minden negyedik bentlakásos 

férőhely megszűnt Svédországban (Ulmanen – Szebehely, 2015). A gondozás terhe 

növekedni kezdett a család körül, a családi gondozást azonban csak később kezdték elismerni 

és támogatni, mivel korábban a családi gondozás szolidarisztikus elve volt meghatározó a 

skandináv állam gondozáspolitikájában. A folyamat végül a családi gondozás terheinek 

növekedéséhez vezetett, mely megosztotta a családokat. A tehetősebbek megvásárolhatták a 

szolgáltatásokat a piacon, míg a szegényebbek a család támogatására számíthattak. Az állam 

gondozó szerepe így a klasszikus univerzális szemlélettől elkanyarodva utat nyitott a 
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gondozáspolitika dualizálódása
16

 irányába, ez pedig a szolgáltatások minőségének és 

hozzáférhetőségének korábbi univerzalisztikus elveit veszélyezteti (Vabo – Szebehely, 2012) 

(Ulmanen, 2017). Hasonló trendek érzékelhetők Finnországban is (Kröger – Leinonen, 

2012)(Puthenparambil és mtsai, 2015) (Puthenparambil – Kröger, 2016). A gondozáspolitika 

az otthon-közeli szolgáltatások irányába mozdult el, de ez a folyamat nem mutatott lényegi 

emelkedést az otthon igénybe vehető szolgáltatások számában. A szolgáltatás lefedettségét az 

igénybevételi kritériumok mentén szigorították, így egyre nagyobb teher hárult a családi 

gondozásra. Gyors fejlődésnek indultak a piaci szolgáltatások is, melyeket általában a 

magasabb jövedelmű városi lakosság vesz igénybe. A családi gondozás hangsúlyossá 

válásával egy időben megerősítették az informális gondozás támogatását, valamint nagyobb 

hangsúlyt helyeztek a formális és informális gondozók együttműködésére. A gondozási 

szolgáltatások piacosodása tehát a skandináv országokat sem kerülte el, de a folyamat 

gyakorlatilag szinte minden észak - európai állam jóléti politikájában érzékelhető (Meagher – 

Szebehely, 2013) (Szebehely – Meagher, 2017). 

Az intézményes szolgáltatások fejlesztése kapcsán külön kell említeni azokat a 

szolgáltatásokat, melyek az idős környezetében vehetők igénybe és azokat, amelyek hosszabb 

– rövidebb időre teljes körű ellátásukat biztosítják institucionális formában. A tartós 

gondozást biztosító rendszerek fenntarthatóságával kapcsolatos elemzések rámutatnak, hogy a 

bentlakást nyújtó intézményi, kórházi ellátási formák rendkívül költségesek, így a 

fenntartható ellátórendszereknek az otthoni gondozás irányába kell elmozdulniuk (Jacobsone 

és mtsai, 2000) (Stoltz és mtsai, 2004) (Blusi és mtsai, 2013). Az intézmények leépítését, 

illetve a tartós gondozást elhelyezéssel biztosító egészségügyi és szociális ellátások 

létszámfejlesztésének mérséklését, illetve befagyasztását több állam is zászlajára tűzte, 

mindezek ellenére az intézményrendszer mérsékelt fejlesztése volt megfigyelhető több déli és 

kelet–európai országban még a kétezres évek elején is. Valódi intézménytelenítés 

Svédországban, Írországban és Angliában volt megfigyelhető az 1990-2009 közötti 

időszakban, míg Spanyolországban ebben az időszakban megduplázódott az intézményi 

ellátásban részesülők és az otthoni formális gondozási szolgáltatásokban részesülők aránya 

(Casanova és mtsai, 2016). Az otthon közeli gondozás szerepe jelentősen nőtt Dániában és 

Lettországban is (Marin és mtsai, 2009:53). Az Európai Unió a tartós gondozást nyújtó 

rendszerek működésével kapcsolatban szintén megerősítette a szolgáltatások 
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 A gondozási szolgáltatásokat egyesek a piacon képesek megvásárolni, mások a közszolgáltatásokat veszik 

igénybe. Az ilyen esetekben nagy az esélye a szolgáltatások minőségi romlásának. A szegénység okán a 

közszolgáltatások színvonala eshet. 
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deinstitucionalizációjával kapcsolatos alapelvét, s ennek támogatására a 2014 – 2020 közötti 

időszakban forrásokat is biztosít a tagállamok részére. Ennek hatására felerősödött a 

közösségi ellátások, valamint az időskorú otthonában igénybe vehető szolgáltatások 

mennyiségi és minőségi fejlesztése
17

 különösen a közép – kelet európai államokban (Stefania 

és mtsai, 2016). Az intézményi ellátás otthon-közeli szolgáltatások irányába történő 

átformálása sok kérdést felvet. Az újonnan csatlakozott tagállamok legtöbbjében az idősek 

otthoni gondozása igen fejletlen, a szolgáltatások nehezen hozzáférhetők, vagy a szolgáltatás 

tartalma (időtartama, szolgáltatások köre) olyan alacsony színvonalú, hogy nem képes a 

bentlakásos rendszerben biztosított szolgáltatásokat kompenzálni, helyettesíteni (Hlebec, 

2015). Ha a helyettesítő hatás nem működik megfelelően, akkor továbbra is nagy nyomás 

nehezedik majd a bentlakásos intézményi rendszerekre, vagy az idősek kapnak a 

szükségleteikhez mérten alacsonyabb színvonalú ellátást. Az otthon közeli szolgáltatások 

megfelelő színvonalon történő megszervezése - mely magában foglalja a hozzáférés széles 

körű biztosítását is – a vizsgálatok szerint a korábbi konstellációkhoz képest magasabb 

költségen szervezhető meg (Swinkels és mtsai, 2015). A kérdés tehát az, hogy az otthon 

közeli gondozási szolgáltatások képesek – e helyettesíteni az intézményi gondozást, 

megfelelően tudnak – e reagálni a növekvő gondozási nyomásra?  

Az otthon közeli gondozási szolgáltatások
18

 jellemzője, hogy általában feltételezik még 

valamilyen informális (vagy piaci) gondozási forma jelenlétét az időskorú környezetében. A 

legtöbb országban 4 vagy 6 órás napi gondozási tevékenységben maximalizálják a 

szolgáltatás idejét, másutt ennél jóval alacsonyabb színvonalon biztosítják a szolgáltatást. 

Svédországban, ahol az otthoni gondozás akár 24 órás ellátást is jelenthet, jóval kevesebben 

részesülnek ilyen teljes körű ellátásban, mint ahány bentlakásos intézményi - és kórházi 

férőhely megszűnt az elmúlt években (Sebehely – Meagher, 2017). A szolgáltatás hatékonyan 

tehát úgy szervezhető meg, ha valamilyen családi gondozást segítő rendszer is működik az 

időskorú környezetében. A tartós gondozás költségeinek racionalizálása kapcsán nemcsak az 

intézményi és az otthon közeli gondozás, hanem az otthon közeli közfinanszírozott ellátások 

és a családi gondozás egymást helyettesítő viszonya is központi kérdéssé vált. Az állam által 

elismert gondozási szükséglet feltételeinek szigorítása számos országban az otthon közeli 

gondozási tevékenységekre is kiterjedt (Kröger – Leinonen, 2012), így természetszerűen a 
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 Nem használom a házi segítségnyújtás fogalmát, mivel e szolgáltatások számos országban sokkal szélesebb 

gondozási kompetenciákat tartalmaznak, mint a hazai megfelelőjük. A nemzetközi irodalom általánosságban a 

„home care” fogamat használja. 
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korábban ellátott tevékenységeket a családnak, vagy más például piaci, vagy önkéntes 

szolgáltatónak kell átvennie. 

IV. A családi és a formális gondozás viszonyrendszere 

IV.1. Helyettesítheti–e a családi gondozás az intézményi ellátást? 

A család gondozási szerepét újra felfedező és erősítő ideológiák
19

 a jóléti rendszerek 

legnagyobb kihívásai közé sorolhatók és számos kritika éri őket pro és kontra. E fejezetben a 

családi gondozás és az intézményi ellátás viszonyát elemző kérdésekre helyezem a hangsúlyt.  

Az egyik és talán legfontosabb kérdés, hogy a családi szerepvállalás erősítése helyettesítheti – 

e a formális szolgáltatásokat? A családi gondozást támogató rendszerek fejlesztése, a családi 

gondozás támogatása az intézményes ellátások befagyasztásának, vagy visszafejlesztésének 

félelmét keltheti (Rostgaard és mtsai, 2011), illetve olyan helyzeteket teremthet, ahol a 

közfinanszírozott intézményi ellátásokhoz igazított szükségletmérési, vagy finanszírozási 

feltételeket akarják analóg alkalmazni a családi gondozásra és nem veszik figyelembe annak 

eltérő jellegét, vagy specifikumait. Egyes kutatások igazolták, hogy az informális gondozás 

támogatása lényegesen alacsonyabb költségeken biztosítható (Kehusmaa és mtsai, 2013) így a 

családi gondozás támogatása hosszabb távon fenntarthatóvá teheti a tartós gondozást nyújtó 

rendszereket, míg mások az anomáliákra helyezték a hangsúlyt. A formális rendszerekhez 

való hozzáférést befolyásolja az idősek anyagi helyzete, így a nem megfelelő támogatási 

rendszer az alacsonyabb jövedelmű idősek formális ellátásból történő kirekesztődéséhez vezet 

(Albertini – Pavolini, 2015), míg másutt a közszolgáltatások megnyirbálása valamint a 

hozzáféréssel kapcsolatos információk hiánya vezetett a piaci szolgáltatások kényszerű 

igénybevételéhez (Puthenparambil – Kröger, 2016). 

A családi gondozás támogatásának megnyilvánulási formái, valamint a formális rendszerek 

működéséhez való viszonyuk igen sokféle lehet. A formális rendszer lefedettségének és 

ellátási színvonalának hibáiból adódó családi támogatási rendszerek (Saraceno, 2010)
20

 

esetében az állam által biztosított gondozási jog érvényesítésének módjaként jelenik meg a 

családi gondozás erősítése. A közép-kelet európai országok relatíve fejletlen intézményi 

ellátórendszerei mellett működő viszonylag széles körben igényelhető, de igen alacsony 

összegű gondozási támogatás, vagy táppénz az intézményi ellátás fejletlenségét igyekszik 
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kompenzálni. Az ellátási formák egymásra hatását azonban igen nehéz vizsgálni, sokkal 

inkább a rendszerek változásaira érdemes hangsúlyt fektetni. 

A formális és informális rendszerek egymásra hatásának egyik teóriája szerint e rendszerek 

támogathatják, vagy kiszoríthatják egymást. A témával kapcsolatos kutatások eredményei 

nem egyértelműek a „crowding in crowding out” hipotézis tekintetében. Egyes vizsgálatok a 

formális rendszerek fejlődésével arányban az informális gondozás visszaszorulását mutatták 

ki, míg mások azt tapasztalták, hogy a formális rendszerek megnyirbálásával nőtt az 

informális rendszerek felelőssége (Van Den Broek, 2017).  

A rendszerek helyettesíthetősége abban az esetben lenne lehetséges, ha a családi gondozás 

képes lenne a formális rendszerek szintjén szolgáltatásokat nyújtani. Bonsang (2009) és 

Hlebec (2015) kutatásai szerint az informális gondozás nem helyettesítheti az otthoni formális 

ellátásokat, mivel a családi gondozók elsősorban a szaktudást nem igénylő feladatokat 

vállalják családtagjaik gondozása során. A gondozási folyamat előrehaladtával az időskorú 

gondozásának intenzitása is növekszik. Ez a folyamat az informális és a formális gondozók 

jelentősebb feladatvállalását egyaránt eredményezte és nem vezetett a családi gondozás 

visszaszorulásához. A rendszerek tehát nem helyettesíthetők a gondozás minőségének jelentős 

romlása nélkül. Bianka Suanet és munkatársai (2011) kutatása szerint a formális és informális 

rendszerek működését és kedveltségét számos egyéb tényező is befolyásolja. Azokban az 

országokban, ahol magasabbak voltak a nyugdíjak, nagyobb igény mutatkozott a formális 

gondozás iránt. Az informális gondozás pedig csak abban az esetben tudott komolyabb 

szerepet vállalni a gondozási folyamatban, ha a gondozó anyagi támogatása mellett különböző 

szolgáltatásokkal támogatták a családi gondozókat, így csökkentve terheiket. 

A család gondozói szerepének erősítése semmiképp nem vezethet a formális rendszerek 

leépítéséhez, vagy színvonaluk csökkenéséhez (Bolin és mtsai, 2007), mivel a gondozást 

potenciálisan végzők száma csökken
21

 és alapjában változik a családok gondozási szerepe, a 

gondozás kultúrája is (Hoffmann és mtsai, 2013). 

IV.2. A család gondozói szerepének változása 

A család gondozói szerepének változása nem csupán a demográfiai öregedés tendenciái miatt 

került a középpontba. A gondozás terheit nyilvánvalóan növeli a 65 év feletti populáció 

létszámának emelkedése, valamint ezen belül a 85 év felettiek számarányának kiugró 
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növekedése. A demográfiai és tartós gondozással kapcsolatos becslések figyelembe veszik azt 

is, hogy az időskorúak körében nő az egészségben eltölthető életévek száma is, a tendenciák 

azonban mégis a gondozási rendszerek és a család növekvő felelősségére figyelmeztetnek 

(Gaymu és mtsai, 2007) (OECD, 2011) (Rodrigues és mtsai, 2012).  

A család növekvő felelősségével kapcsolatban azonban figyelembe kell venni a funkcióiban 

bekövetkezett változásokat, melynek eredménye többek közt az egyszemélyes háztartásban 

élők számának emelkedése, a többgenerációs családformák számának csökkenése, az új típusú 

családformák megjelenése, a családon belüli szolidaritás és a támogató funkciók kultúrájának 

változása (OECD, 2012)(Suanet et al, 2011). Az átlagos életkor kitolódásával a gondozást 

vállaló családtagok társadalmi helyzete és életkora is változik. A mai viszonyok között a 

gondozás jellemzően a házastárs és a gyermek feladata, a családi gondozók átlagéletkora a 

különböző vizsgálatok szerint 55 év körül alakul. A szendvics generáció átlagos életkora 

kitolódásával az idősek gondozását azoknak a nőknek kell végezniük, akik a munkaerőpiacon 

maguk is veszélyeztetett helyzetben vannak, vagy már maguk is nyugdíjból élnek (Mooney és 

mtsai, 2002)(Gaymu és mtsai, 2007)(Burke, 2017). A családokat érintő globális társadalmi és 

gazdasági hatások eredményeképpen változik a gondozást potenciálisan vállaló családtagok 

elérhetősége az időskorú környezetében. Az aktív korosztály elvándorlása, munkavállalási 

célú migrációja következtében térségek, országok kerülhetnek olyan helyzetbe, ahol a családi 

gondozás esélye minimálisra csökken. 

Optimista szcenáriók szerint (Gaymu és mtsai, 2007) a megnövekedett születéskor várható 

élettartam és a hosszabb egészségben, megfelelő önellátási kapacitások mellett eltölthető élet 

miatt az intézményi ellátásban részesülők száma nem emelkedik meghatározóan a következő 

években Európában. Az intézményi ellátások jellemzően a nagyon idős, 85 év feletti 

lakosságra koncentrálnak majd. A családi gondozás esetében – a férfiak esetében is 

érzékelhető hosszabb születéskor várható élettartam következtében – nő az egymást gondozó 

házastársak száma, azaz az időskorúak egymást segítő gondozására kell hosszabb távon 

felkészülni. E folyamatok eredményeképpen 2030-ra megduplázódik azoknak a 75 év feletti 

időseknek a száma, akik időskorú társukat gondozzák. 2007-ben a férfiak 7%-a, a nők 9%-a 

élt együtt gondozásra szoruló társával, a becslések szerint ez az arány 2030-ra 15, illetve 

16%-ra fog emelkedni. Az idősebb 85 év feletti korosztály esetében a fokozódó gondozási 

szükségletek következtében a nők 31%-a fog potenciális gondozói szerepbe kerülni. A családi 

gondozás ilyen irányú változása azt is eredményezi, hogy az együtt élő idősek mindegyike 



 37 

rendelkezhet majd valamilyen fokú gondozási igénnyel, így a formális rendszereknek az 

egymást támogató idősek segítésére kell felkészülniük (Ageing Report, 2015). 

A többgenerációs együttélések számának csökkenése, az egyedül élő idősek számának 

emelkedése általános trendként mutatkoznak csakúgy, mint az alternatív együttélési formák, 

vagy az új családi struktúrák megjelenése (OECD, 2012). A többgenerációs együttélési 

formában élő háztartások száma komoly eltéréseket mutat a tagállamok között. Legnagyobb 

arányban a közép–kelet európai országokban találhatók ilyen együttélési formák, Bulgáriában 

12%, Lettországban és Lengyelországban 10%-ot meghaladó, Romániában 9%, Szlovákiában 

7%, Magyarországon pedig 6,5 % arányban (Rodrigues és mtsai, 2012:34). A legalacsonyabb 

arányban Norvégiában, Svédországban, Hollandiában, Németországban és Finnországban 

preferálják az emberek több generáció együttélését, de Ausztria és Luxemburg kivételével egy 

nyugat-európai és északi államban sem éri el ez az arány az 1%-ot. A felnőtt gyermekek 

szülőkkel történő együttélése, együtt maradása a családi gondozás potenciális lehetőségét 

erősíti. E tekintetben a trendek hasonlatosak. A déli és keleti államokban nagyobb arányban, 

míg a nyugati és északi államokban alacsonyabb arányban él együtt a felnőtt gyermek 

szüleivel. A kutatások szerint az ilyen együttélés hátterében gazdasági kényszerűségek 

húzódnak meg, jellemzően a felnőtt fiatal munkanélkülisége, illetve a lakáshoz jutás 

költségessége motivál a szülőkkel való együttélésre. Bizonyos országokban (Németország, 

Ausztria, Svájc) jellemző az együttélés egy speciális formája is, amikor a fiatalok együtt élnek 

a szülőkkel, de külön lakórészlegben (Isengard – Szydlik, 2012). Az együttélés bizonyos 

feltételek mellett erősítheti a családi szolidaritást is a kutatás szerint. A szülők aktív éveiben a 

gyermekek és unokák segítésében, támogatásában vehetnek részt, míg később az idős szülők 

számíthatnak gondozási támogatásra. Az együttélés azonban nem feltételezi minden esetben a 

családi gondozás esélyét, ahogyan a különélés sem jelenti azt, hogy az időskorú nem juthat 

segítséghez a családtól. A családi szolidaritást vizsgáló kutatások szerint a gyermekek 

kapcsolatát időskorú szüleikkel számos tényező befolyásolja. Ezek közül ki kell emelni az 

infokommunikációs eszközök jobb elérhetőségét, mely az utóbbi évtizedben javította a 

generációk közötti érintkezések arányát. A kutatások szerint a gyermekek magasabb iskolai 

végzettsége, jobb anyagi helyzete jellemzően csökkenttette, míg ennek ellenkezője növelte az 

intergenerációs szolidaritást (Momassini és mtsai, 2004) (Cesnuitye, 2012) (Mazzotta és 

mtsai, 2015). A családi szolidaritás mértékét jellemzően befolyásolta a gyermek családi 

állapota. A válás csökkentette az intergenerációs szolidaritás esélyét. A leginkább szolidáris 

családtag a magyar mintában az idősebb, magasabb végzettségű nő, akinek mindkét szülője 
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él, nem volt válása és nincsen élő gyermeke, a szüleivel él együtt és a szülei sem váltak el 

(Herolfson és mtsai, 2011:34). 

 

IV.3. A lakosság tartós gondozással és informális gondozással kapcsolatos attitűdjei  

A lakosság formális és informális gondozással kapcsolatos attitűdjeit 2007-ben tematikusan 

vizsgálta az Európai Tanács (Eurobarometer 283). Gondozás szükségessége esetén a lakosság 

alapvetően elutasítja a bentlakásos intézményi ellátási formákat. A válaszolók csak mintegy 

10 százaléka menne valamilyen ápoló – gondozó intézménybe. A családtag (gyermek) általi és 

az otthon közeli intézményi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megoszlottak a 

vélemények. Általánosságban megállapítható, hogy az észak–európai és a nyugat-európai 

válaszadók inkább az intézményes otthon közeli szolgáltatásokat részesítenék előnyben, míg 

Kelet–Európában és a déli államokban inkább az időskorú valamelyik gyermekéhez 

költözését támogatják a probléma megoldásaként. A családi gondozás előtérbe helyezése a 

közép–kelet európai államok közül hazánkban volt a legkevésbé, Lengyelországban pedig a 

leginkább kedvelt megoldási forma. Az otthon közelében elérhető formális ellátási formák 

hozzáférhetőségével kapcsolatban az északi és a nyugati államok voltak a legelégedettebbek, 

míg a déli és keleti államok válaszolói voltak a legkevésbé elégedettek. 

A válaszadók szerint az intézményi ellátás költségeit az időskorú jövedelméből, nyugdíjából 

kell fedezni. Az a kérdés, hogy a gyermek fizesse időskorú szüleinek gondozását, ha az idős 

jövedelme nem elégséges, megosztotta a tagállamokat. Az északi államok teljességgel nem 

értettek egyet ezzel az állítással, míg a keleti és déli államok jobban el tudják fogadni ezt a 

megoldást. Hazánkban e kérdés kedveltsége az EU átlag alatt van, a lakosság kevesebb, mint 

fele (46%) ért egyet ezzel a megoldással.  
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2. ábra 

 

„Időskorú édesapja, vagy édesanyja gondozását hogyan oldaná meg, ha egyedül élne és már 

nem tudná magát ellátni rendszeres segítség nélkül?” 19 európai ország vélekedése a családi 

és otthon közeli formális gondozásról 

 

Forrás: Special Eurobarometer 283. „Health and Long Term Care” 67.o. 

 

V. Gondozási rendszerek 

A gondozási rendszerek leíró rendszerezésének egyik kiindulópontja Gosta Esping Andersen 

(1990) jóléti állam tipológiája. A jóléti rendszerek három modellre - szociáldemokrata, 

konzervatív és liberális - bontásának meghatározó eleme a dekommodifikáció mértéke, azaz, 

hogy az egyén mennyire válhat függetlenné a piactól az állam jóléti intézkedései 

eredményeképpen. Andersen megközelítését számos kritika érte, pl. a dél európai államokat 

nem kategorizálta (Ferrera, 1996), de kimaradtak a poszt kommunista országok is a (Fenger, 

2007) a tipológiából sőt még az olyan fejlett jóléti politikával rendelkező országok sem voltak 

egyértelműen tipologizálhatók általa, mint Hollandia. Mások azért kritizálták e tipológiát, 

mert nem volt érzékeny a gender kérdésekre (Orloff, 1993), valamint elemzése során mellőzte 
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a szociális szolgáltatások, így a gondozási rendszerek összehasonlítását is. Az európai 

államok gondozási rendszereinek több tipológiája is született. A gondozási rendszerekben 

jellemzően az állam, a család és a piac szerepmegosztásának jellemzői, a gondozási feladatok 

megszervezésének módja a gondozási igény és az ellátások fejlettsége, hozzáférhetősége 

szerint igyekeztek karakterizálni.  

Lamura (2007) a gondozási rendszerek meghatározó elemeiként az állam szerepvállalása, az 

ellátások mennyiségi mutatói, a rászorultság értelmezése a hozzáférés során, valamint a 

formális és informális rendszerek fejlettsége szerint 5 csoportra bontotta az európai gondozási 

rendszereket. Az „északi, univerzális”, a „standard care mix”, a „átmeneti”, a „családi alapú” 

és a „poszt szovjet” megnevezésű kategóriákkal általánosságban karakterizálták az európai 

gondozási rendszereket és egyben felhívták a figyelmet arra, hogy a nemzetállamok merőben 

eltérő feltételekkel, ellátási filozófiákkal és támogatási rendszerekkel néznek szembe az 

idősödő társadalom kihívásaival. Az elemzés során nagy hangsúlyt helyeztek a dél európai, 

valamint a közép – kelet európai államok fejletlen intézményes rendszereire és az informális 

gondozás elégtelenségére, miközben épp ezen országokban lenne legnagyobb szükség az 

informális gondozás támogatására. Lamura rendszertana nem foglalkozott többek között a 

családi és az informális gondozás kulturális faktoraival és a nemzetállamok erre irányuló 

reakcióinak elemzésével sem. E rendszertan továbbgondolása (Nies és mtsai, 2013) 

eredményeképpen négy fő rezsimet határoztak meg.  

2. táblázat  

Gondozási rendszerek Henk Nies és munkatársai szerint 

 A gondozás iránti 

igény 

Informális 

gondozás mértéke 

Formális gondozás 

mértéke 

Nemzetállamok 

Care mix közepes/magas Közepes/alacsony közepes Németország, 

Ausztria, 

Franciaország, UK 

Univerzális, északi közepes alacsony magas Svédország, Dánia, 

Hollandia 

Családi alapú magas alacsony alacsony Spanyolország, 

Portugália, 

Olaszország, 

Írország, 

Görögország 

Átmeneti alacsony magas közepes/alacsony Magyarország, 

Románia, 

Szlovákia, 

Csehország, 

Lengyelország, 

Litvánia, Bulgária, 

Lettország, 

Észtország 

Forrás: Nies, és mtsai, 2013. 
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Más jellemzők (köz és magánfinanszírozás mértéke, szolgáltatás, és/vagy gondozási 

támogatás, illetve azok mértéke) szerint Kraus és munkatársai (2011) ugyancsak négy 

klasztert különítettek el, de ezen tipológia eltér Lamura eredeti felosztásától.  

3. táblázat 

Markus Kraus és munkatársai tipológiája 

 A rendszer természete Jellemzői Országok 

Első klaszter Informális gondozásra 

épülő, alacsony magán- 

finanszírozású 

Alacsony gondozási kiadások, 

alacsony a privát finanszírozás 

mértéke, magas az informális 

gondozás részesedése a feladatban, 

magas az informális gondozás 

támogatásának mértéke, közepes a 

pénzbeli gondozási támogatás 

mértéke  

Csehország, 

Németország, 

Szlovákia, (Belgium) 

 

Második klaszter Bőkezű, jól 

hozzáférhető, 

formalizált 

Magas a gondozási kiadások 

mértéke, alacsony a privát részvétel, 

alacsony az informális gondozás 

részvétele, de magas az informális 

gondozás támogatása, a gondozás 

anyagi támogatása közepes mértékű. 

Dánia, Hollandia, 

Svédország 

 

Harmadik 

klaszter 

Informális gondozásra 

épülő magas 

magánfinanszírozással 

Közepes mértékű gondozási 

kiadások, magas a privát 

finanszírozás mértéke, nagy az 

informális gondozási iránti igény, 

magas színvonalú az informális 

gondozás támogatása, a pénzbeli 

gondozási támogatás mértéke magas. 

Ausztria, Anglia, 

Finnország, 

Franciaország, 

Spanyolország 

 

Negyedik 

klaszter 

Magas privát 

finanszírozású, fontos 

szerepet kap az 

informális gondozás 

Alacsonyak a gondozásra fordított 

kiadások, magas a privát 

finanszírozás mértéke, nagy az igény 

az informális gondozásra, alacsony 

az informális gondozás támogatása, a 

gondozás anyagi támogatása 

közepes. 

Olaszország, 

Magyarország 

Forrás: Kraus és mstai, 2011. (4.o.) 

A szerzők ugyanitt a szervezettségi szint, a rendszerek működtetésére fordított költségek és a 

finanszírozási módszerek szerint is elkülönítettek négy klasztert.  

A közepesen kliensbarátnak és alacsony költségűnek klasszifikált klaszterhez tartozott 

Bulgária, Csehország, Szlovákia és Észtország, ezzel szemben Franciaország, Dánia, 

Hollandia, Svájc és Svédország egyaránt kliensbarát és magas kiadásokkal tartja fenn a 

rendszereit. Finnország, Ausztria, Olaszország, Szlovénia, Anglia az ellátások szervezettsége 

és kedveltsége és a rendszerek fenntartására fordított költségek szerint is középkategóriát 

képviselt a klaszterek között, míg az utolsó klaszterbe tartozó országok gondozási rendszereire 

az alacsony szervezettség és kedveltség valamint az alacsony költségek voltak jellemzők. Ez 

utóbbi csoportba sorolták a szerzők Lengyelországot, Litvániát, Romániát és Magyarországot. 
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A tipológiák szerint tehát hazánkban alacsony szintű a formális szolgáltatások aránya ezért 

kiemelkedő lehet az informális gondozás támogatása, fejlesztése a jövőben (Lamura, 2007), 

ennek ellenére Krausék pontosan az informális gondozás támogatásának alacsony színvonala 

mentén tipizálták Magyarországot. 

A hosszú távú gondozást biztosító rendszerek iránti szükségletek elismerése és a formális és 

informális gondozás szerepvállalása szerint kategorizálta a tagállamokat Leischsenring és 

Schulmann (2016). 

4. táblázat 

Kai Leischenring és Katherine Schulmann tipológiája 

Tipológia A gondozás 

iránti 

szükséglet 

mértéke 

Informális 

gondozás 

szerepe 

Formális 

gondozás 

szerepe 

A hosszú tartamú 

gondozás szociális 

kockázatként való 

elismerése 

Országok 

Északi, 

univerzális 

Közepes Alacsony Magas Elsőként lépők Dánia, 

Hollandia, 

Finnország, 

Svédország 

Standard care 

mix (vegyes 

rendszerű) 

Közepes - 

magas 

Közepes Közepes Korán reagálók Egyesült 

Királyság, 

Németország, 

Ausztria, 

Franciaország 

Családi alapú Magas Magas Alacsony Későn reagálók Írország, 

Görögország, 

Olaszország, 

Portugália, 

Spanyolország 

Közép – és 

kelet európai 

(CEE) 

Alacsony Magas Alacsony Kezdők Lettország, 

Litvánia, 

Bulgária, 

Románia, 

Szlovákia, 

Csehország, 

Magyarország, 

Lengyelország, 

Észtország 

A táblázat forrása: Leischsenring - Schulmann 2016.
22

 

 

A rendszerek leírását megkísérlő tipológiák felállítása azért is nehéz – a megfelelő adatok 

elérésén túl – mert a rendszerek nem mutatnak tiszta profilt. Az egyes országok gondozási 

                                                           
22 A tipológiát a MOPACT program keretein belül dolgozták ki.  Lásd: Katherine Schulmann, Kai 

Leichsenring, Georgia Casanova, Vasilica Ciucă, Lăcrămioara Corcheş,Mihaela Genta, Žana 

Grigaliūnienė, Csaba Kucsera, Aniela Matei, Niku Määttänen, Gerhard Naegele, Gerli Paat -Ahi, Speranţa 

Pîrciog, Andrea Principi, Leonor Rodrigues, Ricardo Rodrigues, Bertha Sănduleasa, Sandra Schulze, 

Monika Reichert, Zsuzsa Szeman, Karin Wall (2014): Social support and long term care in EU care 

regimes, MOPACT WP8_owerview report www.euro.centre.org/data/1434034251_88912.pdf 
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politikája és gyakorlata nagy eltéréseket mutathat abban az esetben is, ha valamely 

rendszeralkotó kategória szerint egyazon csoportba sorolták őket. A gondozási rendszerek 

megléte mellett a támogatások mértéke, formái, minősége, hozzáférhetősége, finanszírozási 

logikája egyaránt változatosságot mutat. A rendszerek, legalábbis azok belső elemei, például a 

hozzáférés szabályozása szintén nagyon gyorsan változhat.  

 

Pfau-Effinger (2014) a gondozást végző családtagok támogatásának jellege szerint 

tipologizálta az egyes gondozási rendszereket. A megközelítés alapja, hogy a gondozási 

tevékenységet mennyire ismeri el az állam munkavégzésként, illetve milyen támogató 

rendszerek segítik elő a gondozást végző családtagok munka világában való részvételét és a 

gondozási feladataik megfelelő elvégzését, illetve e két szerep összeegyeztetését. Három 

családi gondozás ideáltípust különített el, az informális családi gondozási rendszert, a félig 

formális rendszert és a formális családi gondozási rendszert. 

Az „informális családi gondozás” alapja a család gondozó szerepének állam általi elismerése. 

A jóléti rendszer a családok támogatásának eszközeként ez esetben a férfi foglalkoztatásának 

biztosítását segítő eszközöket nyújt, így adva lehetőséget a nőnek az otthon maradásra és a 

gondozási tevékenységek elvégzésére. A rendszer maga az informális gondozást munkaként 

nem ismeri el és nem is támogatja. 

A „fél-formális rendszer” lényege, hogy az állam elismeri a családi gondozó tevékenységét 

egyfajta munkaként és valamilyen formában támogatásban is részesíti a gondozást végző 

családtagot. Ez azonban nem formális foglalkoztatási viszonyban valósul meg. Ez a támogatás 

ennél fogva sem mértékében, sem jellegében nem igazodik a rendes foglalkoztatási 

viszonyban kereshető jövedelemhez, gyakorta még a minimálbér mértékét sem éri el. A 

támogatás nem a foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok szerint jár, sokkal inkább a 

szociális ellátásokhoz kapcsolódó jogok és garanciák vonatkozhatnak rá, ennek megfelelően 

lehet például jövedelem mértékéhez igazított. A támogatást a gondozó, vagy a gondozott 

kapja, ez utóbbi esetben a gondozásra, illetve a gondozó megfizetésére fordíthatja. A szerző 

szerint ez tipikus példája a nők gondozásban való kezelésének. Sok esetben a férfi 

foglalkoztatása által szerzett társadalombiztosítási jogosultság alapján jár a nőnek a gondozási 

támogatás. Ez tipikus példája a régi és az új jóléti rendszerek értékrendi keveredésének. A nő 

szerepét továbbra is tradicionálisnak tekinti a gondozásban, míg a gondozásért valamiféle 

támogatási jogosultságot megállapít, gyakorta a férfi munkajogi és biztosítási jogviszonya 

alapján. 
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A „formális családi gondozási modellben” a nők gondozói tevékenységét formális 

foglalkoztatási viszonyként, munkaviszonyként ismerik el. A gondozás időtartamára például 

az önkormányzat létesít a családi gondozókkal munkajogi viszonyt, a gondozásért cserébe 

tehát fizetést kapnak.  

Pfau-Effinger és munkatársai (2017) a tartós gondozást biztosító rendszereket abban a 

megközelítésben vizsgálták, hogy az egyes gondozási rezsimekben a rendszerek mennyire 

bőkezűek a gondozó családtagok támogatásában, illetve a családon kívüli gondozási 

rendszerek ellátási színvonalában. A vizsgálat célja az volt, hogy képet kapjanak a gondozási 

rezsimek változási folyamatairól, különösen a rendszerek helyettesítő funkciói tekintetében. 

Feltételezésük szerint a családi gondozást támogató rendszerek olcsóbbak a 

nemzetállamoknak, ezért több állam a gondozási rendszereit így igyekszik fenntarthatóvá 

tenni a formális rendszerek fejlesztésével szemben. Eredményeik szerint a családi gondozást 

segítő rendszerek és a formális támogató rendszerek fejlődése, vagy visszafejlődése egymástól 

független volt. A rendszerek tehát inkább kiegészítik egymást, mint helyettesítenék (FamiCap 

projekt). Általánosságban azt találták, hogy minden ország igyekszik kiszélesíteni a családi 

gondozást támogató ellátások körét és a hozzájutás módjait. 

 

VI. Európai szakpolitikai irányok 

VI.1. A foglalkoztatás és a családi gondozás támogatásának dinamikája  

Az Európai Unió hazánk csatlakozását megelőzően is komoly lépéseket tett a foglalkoztatás 

elősegítése érdekében. Az Unió szociális dimenziói között a foglalkoztatással kapcsolatos 

szabályok jelentek meg elsőként, majd 1997-től a Luxemburgban megrendezett 

foglalkoztatási csúcsot követően megfogalmazásra kerültek azok a fő pillérek is, melyek 

egységessé tették az Unió foglalkoztatási stratégiáját (Ruszkai, 2012).  

A 2000-ben Lisszabonban megtartott ülésén az Európai Bizottság a „teljes foglalkoztatás” 

elérését tűzte ki céljául. A gondozással érintett 55 – 64 év közötti korosztály tekintetében - 

akik marginális helyzetben vannak a munkaerőpiacon - az egyezmény 50%-os foglalkoztatási 

rátát jelölt ki (Ruszkai, 2012), de valójában ez az a csoport, amely az informális gondozás 

derékhadát alkotja (Alber – Köhler, 2004). A foglalkoztatás bővítésének, kiszélesítésének 

programja tehát komolyan érintette a potenciálisan gondozást vállaló munkavállalói 

csoportokat. 
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A célcsoport tekintetében a luxemburgi egyezmény sajátos helyzetet eredményezett. A közös 

stratégia negyedik pillére a nők és férfiak esélyegyenlőségének elősegítésére irányuló 

stratégiák kidolgozására ösztönözte a tagállamokat. E tekintetben az 55 év feletti nők esetében 

olyan stratégiák kerülhetnek előtérbe, melyek a gondozás okán nem rekesztik ki a célcsoport 

tagjait a munkaerőpiacról, illetve különböző eszközökkel elősegítik a nők foglalkoztatását. 

Orloff (2006) szerint a maternalizmus folyamatának vagyunk csöndes szemtanúi. Ami alatt a 

nők ösztönzése folyik a munkavállalás irányába, hogy épp olyan munkavégzők legyenek, 

mint a férfiak a „munkát mindenki számára” jelszó alatt, eközben a nőknek a „férfi úton” kell 

munkavállalóvá válniuk, azaz a foglalkoztatáspolitikák nem veszik figyelembe a nők egyéb 

családi, háztartási terheit, mint amilyen például az időskorú családtagjaik gondozása. A 

gondozás e folyamatok eredményeként egyre jobban alárendelődik a munkavállalásnak. A 

családi gondozás, mint a háztartásban végzett ingyen munka nem illeszthető e stratégiához. A 

rugalmasság és biztonság, a munka és a család elveinek összeegyeztetése, vagy a dolgozó 

szegénység mértékének csökkentése jellemzően segíthetné a célcsoport munkaerő-piaci 

integrációját, de ezeket az eszközöket a kelet – európai országok még meglehetősen 

mértéktartóan alkalmazzák.  

Az időskorúak ellátásával kapcsolatban megjelenő gondozási nyomás azonban a 

foglalkoztatás új lehetőségét tárja a tagországok elé, az alacsony iskolai végzettséggel is 

ellátható gondozói munkáét, mely az ötven év feletti nők foglalkoztatását segítheti elő a 

munkaerőpiacon. A foglalkoztatás növelésére tett erőfeszítések tehát a formális gondozási 

rendszerek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.  

Hazánk gyakorlatát tekintve azonban nem egyértelműek a trendek. A formális gondozás, azaz 

a házi segítségnyújtás fejlesztésében az ellátottak számának jelentős emelkedése nem 

eredményezte a gondozók számának hasonló mértékű növekedését. 
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3. ábra  

A házi segítségnyújtásban dolgozók és a gondozottak száma (fő) 

Forrás: Szociális Statisztikai Évkönyv, 2015. (saját szerkesztés) 

Ezzel szemben inkább jellemző a gondozók túlterhelődése, nem megfelelő 

munkakörülményei és alacsony bérezésük. 

VI.2. Workfare
23

 és gondozás 

A gondozási szektor foglalkoztatási igényének növekedésével egy másik jelenség is 

érzékelhetővé vált Magyarországon. Ha a szabályozási trendek nem teszik lehetővé a 

szakdolgozók ellátotti aránynak megfelelő növelését, a foglalkoztatók a gondozási 

tevékenységek végzésére közfoglalkoztatásba bevont gondozókat is alkalmazhatnak. A 

közmunka programok és a közfoglalkoztatás grandiózussá növekedésének éveiben a 

közmunkások gondozói szerepben is megjelentek. 2013-ban és 2014-ben például több mint 

500 fő vett részt közmunkásként házi segítségnyújtásban
24

. Egy másik programban 

(Rubovszky, 2014) 387 közfoglalkoztatott vett részt házi segítségnyújtáshoz kapcsolható 

tevékenységek végzésében. A workfare ideológia gondozásban való megjelenését pontosan 

még nem kutatták, de a programok többféle funkcióval is bírhatnak (Trickey, 2001). 

Egyes megközelítések szerint a közfoglalkoztatás segítséget nyújt az álláskeresőknek a 

gondozással kapcsolatos tapasztalatok szerzésében, végeredményben lehetőséget teremt 

számukra a gondozási szektorban való elhelyezkedésre (Rubovszky, 2014), míg mások éppen 

                                                           
23

 A workfare értelmezése: Olyan programok melyeknél a szociális ellátáshoz való hozzájutás érdekében 

valamilyen munkát kell végezni (Trickey, 2001). 
24

 A pontos adatok nem ismertek, tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatási programok nem egy éves 

periódusban működnek a statisztikai adatok ennyi státust jeleznek. A ténylegesen bevont közmunkások száma 

ennél magasabb lehet. Az adatok forrása: Szociális Statisztikai Évkönyv, 2015. 
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ellenkezőnek ítélik meg a workfare megjelenését a közszektorban. A kritikusok szerint a 

finanszírozási problémákkal küzdő közszektorban az élő munka költségeit lehet ily módon 

csökkenteni nem direkt (üres álláshelyeken közfoglalkoztatottak foglalkoztatása) és direkt 

(dolgozók elbocsátása és közfoglalkoztatásban történő visszafoglalkoztatása) módon. Előbbi 

aktívan hozzájárulhat a munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok 

munkavállalásához, míg utóbbi a bérek lenyomásával, a foglalkoztatás biztonságának 

csökkentésével és a szakmai munka minőségének romlásával összességében rontja a 

gondozás minőségét és presztízsét. Kutatási tapasztalataink szerint a házi segítségnyújtás 

területén mindkét tendencia érvényesült. Egyes foglalkoztatók kifejezetten a munkaerő 

kiválasztás eszközeként kezelték a közfoglalkoztatást, míg mások a munkabért így igyekeztek 

a minimálbér alatt tartani munkavállalóik esetében (Green és mtsai, 2017).
25

  

VI.3. A családi gondozás szerepének elismerése 

Az Európai Unió időskorúak gondozásával kapcsolatos stratégiái jellemzően a tartós 

gondozást nyújtó rendszerek fenntartható működtetését, valamint a rendszerekhez történő 

egyenlő esélyű hozzáférés elveit határozták meg. A tartós gondozás területe általában együtt 

kerül említésre az egészségügyi ellátásokkal, így a rendszer gazdaságosabbá tétele 

tekintetében fontos kérdés, hogy tagállami szinten hogyan alakul a tartós gondozás és az 

egészségügyi ellátórendszer viszonya (Rézműves, 2012). 

A foglalkoztatáshoz fűződő stratégiák között – a családi gondozás összefüggésében - 

legáltalánosabban elfogadott a munka és a családi szerepek összeegyeztetésének alapelve. 

Ezen alapelv mentén jelent meg a gondozó családtagok támogatása (gondozói táppénz, 

fizetett szabadság, fizetés nélküli szabadság, stb.) annak érdekében, hogy csökkentsék a 

munkavállaló szegénységkockázatát, illetve olyan intézkedések kezdeményezése, melyek 

segítenek visszatérni a munkaerőpiacra. Az Európai Unió Tanácsa 2015-ben adta ki a munka 

és a családi élet összeegyeztetésére irányuló új jelentését
26

, mely a 2008-ban kiadott anyasági 

segéllyel kapcsolatos direktívát váltotta fel. 

A családi gondozás szerepe elég későn került az Európai Unió látószögébe. A demográfiai 

öregedéssel kapcsolatban a nagy nemzetközi szervezetek (V7, WHO, OECD) sokkal 

korábban, már a nyolcvanas évektől kezdve adtak ki jelentéseket, állásfoglalásokat, de ezek 

                                                           
25

 A kutatás egyik fontos iránya az volt, hogy a gondozási területen milyen funkcióval bírnak a 

közfoglalkoztatási programok. 
26

 European Comission: A New Start to adress the challenges of work-life balance faced by working families 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en 
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sem a családi gondozókra fókuszáltak, sokkal inkább az aktív idősödés a fenntartható 

szociális biztonság korfüggő kérdései és a szolgáltató rendszerek szervezésének kérdései 

kerültek e szervezetek fókuszába. 2002-ben az aktív idősödéssel kapcsolatos Madridi 

Egyezményben a generációk közötti szolidaritás erősítése, és a családok támogatása is 

deklarálásra került, annak érdekében, hogy a családok képesek legyenek támogatást 

biztosítani az idős hozzátartozóik számára. 2006-ban a Miniszterek Tanácsa akciótervet 

fogadott el a fogyatékkal élő emberek egyenlő jogairól és egyenlő társadalmi részvételéről. 

Ennek egyik alapvető eleme a jog a közösségben élésre megváltozott képességek esetén is. A 

Tanács felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy mérjék fel milyen szükségleteik vannak az 

informális gondozást nyújtó családoknak és tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy 

megfelelő információkkal, támogatásokkal, képzéssel és pszichológiai támogatással 

alkalmassá váljanak arra, hogy gondozói életüket össze tudják egyeztetni a munka világával. 

2007-ben az Európai Unió Tanácsa az Unió foglalkoztatással és szociális ügyekkel foglalkozó 

minisztereinek döntése alapján a legfontosabb feladatok közé sorolta a gondozást végző 

családtagok támogatását tevékenységük végzésében (EC, 2008:32). 2008-ban a Miniszterek 

Tanácsa a tartós gondozással kapcsolatos jelentésében a tartós gondozást biztosító rendszerek 

fenntartható működtetésével kapcsolatos javaslatai között szerepelt az informális gondozás 

támogatása. 2009-ben a Miniszterek Tanácsa a befogadó társadalmat támogató fenntartható 

rendszereket támogató eszközök között megjelölte a gondozók megfelelő anyagi 

támogatásának szükségességét, valamint a minőségi helyettesítő szolgáltatások biztosítását 

amely a gondozói kapacitások fenntartását segíti elő (Triantafillou, 2011). 

A családi gondozók támogatása, számukra segítő szolgáltatások fejlesztése tehát lassan 

bekerült a tartós gondozást támogató politikák eszköztárába. A fejlesztések azonban a nyitott 

koordináció módszere és elvei mellett sokkal lassabban indultak és a tagállamok között 

észlelhető nagy különbségeket nem sikerült eddig megfelelően kezelni. 
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VII. Az informális gondozás 

VII.1. Az informális gondozás definitív megközelítései 

Az informális gondozás fogalomrendszernek számos megközelítése létezik. Az eltérő 

nézőpontok alapja a nemzetállamok eltérő értelmezésén kívül a különböző kutatási 

megközelítéseken alapszik (Glendinning és mtsai, 2009). 

Legáltalánosabban azt a tevékenységet tekintik informális gondozásnak, mely a formális 

rendszereken kívül, jellemzően szolidarisztikus alapokon nyugszik. 

„Informális gondozás: Olyan gondozás, melyet egy segítségre szorulónak biztosítanak, aki 

lehet beteg, vagy időskorú, s a támogatás a szervezett, fizetett és professzionális rendszereken 

kívül történik” (Oxford Szociológiai szótár 2009). 

Az EUROCARERS nemzetközi szervezet meghatározása szerint az informális gondozók azok 

„a személyek, akik anyagi ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak gondozást valakinek, aki 

krónikus betegségben szenved, fogyatékossággal él, vagy egyéb okból hosszú ideig tartó 

egészségügyi, vagy gondozási szükséglete áll fenn, s e tevékenységet a professzionális 

rendszereken kívül végzik” (http://www.eurocarers.org/about). 

Széles körben elterjedt meghatározás az OECD informális gondozással kapcsolatos fogalma 

is: 

„Az informális gondozás az, melyet informális gondozók nyújtanak, úgymint 

házastársak/élettársak, a háztartás más tagjai, vagy rokonok, barátok, szomszédok és mások, 

akik általában, de nem feltétlenül voltak korábban kapcsolatban a gondozást kapó személlyel. 

Az informális gondozást jellemzően a gondozott otthonában nyújtják és jellemzően nem 

fizetésért végzett tevékenység” (Kraus és mtsai, 2011). 

A meghatározások közös pontja, hogy a gondozás nem fizetett tevékenység, azaz anyagi 

ellenszolgáltatás nem jár érte, bár a cash-for-care rendszerekben e megközelítés szerint sem 

lehet az informális gondozást teljes mértékben meghatározni, mivel sok esetben az időskorú 

számára juttatott támogatásból a gondozó is részesülhet. További kérdéseket vet fel a 

gondozóknak nyújtott támogatások rendszere, amit a jövedelem kiesés kompenzálására, vagy 

a gondozás támogatására nyújt az állam. Valójában a gondozásért járó fizetség kérdése a 

gondozás munkaként való elismerésének, vagy szolidaritáson alapuló mivoltának 

hangsúlyozására is szolgálhat a meghatározásokban. 

http://www.eurocarers.org/about
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A tevékenységek gondozásként való elismerése az informális gondozás fogalmát szintén sok 

irány felé tagolja. Egyes meghatározások a formális gondozás során elismert tevékenységeket 

tekintik elismerhetőnek az informális gondozás során. Ezek klasszikusan a napi életvitelhez 

szükséges tevékenységekben való segítségnyújtást szokták lefedni (ADL, IADL), vagy a 

tevékenységeket elkülönítik a szerint, hogy azokat a háztartáson belül, vagy kívül végzi a 

gondozó (Hiel és mtsai, 2015). E definíciók alapjában a formális rendszereket tehermentesítő 

szerepben kezelik az informális gondozást, vagyis arra helyezik a hangsúlyt, hogy mennyi 

terhet vállalnak át az informális gondozók a formális rendszerektől. 

Kérdéses, hogy a tevékenységekbe csak az informális gondozó által végzett tényleges 

gondozási aktusok tartoznak – e bele, vagy ide sorolható az informális gondozó által 

megfizetett egyéb tevékenység, pl. a piaci vagy migráns gondozás is? Egyes fogalmak 

ugyanis az informális gondozás kompetenciájába sorolják e tevékenységeket, míg mások nem 

(Lamura és mtsai, 2008) (Swinkels és mtsai, 2015). 

Legszélesebb értelemben azonban mindazokat a tevékenységeket az informális gondozás 

tevékenységi területéhez szokás sorolni, melyek a beteg, a fogyatékkal élő, vagy az időskorú 

szükségleteinek kielégítésére irányulnak. E tevékenységek sokkal tágabb körben fogják át a 

gondozott szükségleteit, mint a formális rendszerek általában. E szélesebb értelmezés azért is 

szükséges, mert több szerző utal arra, hogy a gondozási tevékenységek jellege, módja idővel 

változhat, elegendő csupán az infokommunikációs eszközök és technológiák dinamikus 

fejlődésére gondolni, mely a gondozás bizonyos területeit megkönnyíti még olyan esetben is, 

ha a gondozó és a gondozott nem él közös háztartásban. 

A fogalomrendszer változójaként értelmeződik a gondozás intenzitása is. E tekintetben a 

meghatározások igyekeznek pontosítani az intenzív gondozás értelmezési rendszerét, azaz a 

gondozás azon szintjét, amikor a gondozást végző komoly terhelésnek van kitéve fizikailag és 

mentális értelemben egyaránt. Az OECD értelmezése szerint intenzív gondozásként 

értelmezhető a heti 20 órát meghaladó mértékű gondozási tevékenység (OECD, 2011). Más 

meghatározások a gondozás minimális mértékének meghatározására törekednek és az 

értelmezhető gondozást heti egy (OECD, 2011) vagy négy órában határozták meg 

(Mestheneos - Triantafillou, 2011). A gondozás intenzitására vonatkozóan a kutatások külön 

értelmezik az informális gondozók azon csoportját, akik közös háztartásban élnek a gondozott 

személlyel tekintettel arra, hogy a kutatási eredmények e csoport súlyosabb gondozási terheit 

tárták fel. 
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VII.2. A családi gondozás fogalomrendszere 

Az informális gondozás fogalomrendszere a gondozást nyújtó személy szerepe szerint is 

eltéréseket mutat. A meghatározások egy része a formális rendszerektől való lehatárolásra 

helyezi a hangsúlyt. Ezek szerint informális gondozás minden olyan tevékenység, melyet nem 

formális rendszerekben, valamint nem fizetésért végeznek, míg más értelmezések fontosnak 

tartják a gondozók személyének meghatározását is.  

Így válik ketté az informális gondozó és a családi gondozó (family carer) fogalma. Nagy 

Britanniában a családi gondozással kapcsolatos törvények az alábbi módon határozzák meg a 

családi gondozás fogalmát: 

„Gondozás, vagy anyagi támogatás melyet egy családtag nyújt a 65 év feletti időskorúnak 

vagy olyannak, akinek legalább heti 4 óra gondozásra és személyes támogatásra van szüksége 

az otthonában, vagy valamilyen bentlakást nyújtó intézményben.” (Mestheneos - 

Triantafillou, 2011) 

Az EUROCARERS nevű szervezet az alábbiak szerint határozta meg a családi gondozó 

fogalmát: 

„Akik a családtagjaikról, partnerükről, vagy barátaikról gondoskodnak, mivel segítségre van 

szükségük a betegségük, törékenységük
27

 vagy más fogyatékosságuk okán. A gondoskodást 

nem fizetségért végzik.” (Schwarz-Woelzl, 2009) 

A gondozást végző családtag és az informális gondozó fogalmát több helyen egymás 

szinonimájaként is használják. Ennek oka valószínűleg a családtagok igen magas részaránya 

az informális gondozási tevékenységek során. 

Egyes kutatások az informális gondozás értelmezését a gondozókra, vagy a gondozott 

személyekre bízzák, vagyis a megkérdezett általi klasszifikációt alkalmazzák (Hajek – König, 

2015). Az önbesorolás alapján történő meghatározás problémája, hogy az informális 

gondozást nyújtók nem minden esetben értelmezik a tevékenységüket gondozásként, így e 

kutatások gyakorlatilag a tudatos informális gondozókat érik el elsősorban. 

                                                           
27

 Törékenység (frailty) – jellemzően a nagyon idősekre alkalmazott fogalom, mely a mentális és a fizikai állapot 

romlását, az időskorú sérülékenységét, gondoskodására szorultságát fejezi ki. 



 52 

Az informális gondozás átfogóbb értelmezését Triantafillou és munkatársai (2010) adták, akik 

a definíciók jellemzői szerint csoportosították az informális gondozást és a formális 

gondozást. 

5. táblázat 

A formális és informális gondozás jellemzői a definíciók szerint 

Informális gondozás ismérvei Formális gondozás jellemzői 

A gondozást főként családtagok, közeli 

rokonok, barátok vagy szomszédok nyújtják. 

A szolgáltatásokat képzett, regisztrált és 

minősített szakemberek nyújtják. 

A gondozók nem képzettek, nem 

szakemberek, bár bizonyos esetekben 

részesülhetnek valamilyen szintű 

felkészítésben. 

A szolgáltatások az állam vagy valamely 

egyéb szerveződés által ellenőrzötten 

működnek. 

A gondozók nem valamilyen szerződéses 

viszony alapján végzik a gondozást. 

A gondozók szerződéssel rendelkeznek, 

melyben meg vannak határozva a gondozási 

feladatok. 

A gondozók nem fizetésért végzik a 

tevékenységet, habár egyre jellemzőbb, hogy 

valamilyen támogatásban részesülnek. 

A gondozói munka fizetett, szociális - és 

munkavállalói szabályok érvényesek a 

tevékenységre. 

A gondozók tevékenysége nagyon 

széleskörű, esetenként magában foglalja a 

formális gondozás szerepeit, valamint az 

érzelmi támogatást és a segítségnyújtás 

egyéb formáit. 

A gondozás során végzett tevékenységek 

specifikusak, kompetencia szintekhez 

rendeltek. 

A gondozási tevékenység időben nehezen, 

vagy nem lehatárolható. Nincsenek olyan 

időszakok, amikor a gondozó hivatalosan 

„nincs szolgálatban”. 

A formális gondozók munka – és gondozási 

időhöz kötöttek. 

A tevékenység nem a hatályos szociális 

szolgáltatási szabályozás szerint biztosított. 

 

Forrás: Triantafillou és mtsai, 2010, 11.o. 

VII.3. Az informális gondozás jellemzői 

A nemzetközi kutatások az informális gondozás növekvő jelentőségére, valamint a 

tevékenység elismerésének szükségességére hívják fel a figyelmet. A gondozási 

tevékenységek túlnyomó részét az informális gondozók végzik. Ez a tevékenység a teljes 

gondozási ráta 80%-át is eléri (Schulmann és mtsai, 2014). Informális gondozást az Európai 

Unió lakosságának mintegy 3 százaléka végez (2009) heti több alkalommal, a gondozók 

kétharmada 50 év feletti, a gondozók életkor átlaga 55 év (EUROFAMCARE, 2006) (Di Rosa 
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és mtsai, 2011). A gondozás intenzitása átlagosan heti 45 óra, időtartama pedig átlag 60 hónap 

(Carretero és mtsai, 2012). A gondozást jellemzően nők végzik (76%). A gondozott személy 

gyermekei az informális gondozók 60%-át képezik, házastársuk a gondozottak 22%-át 

gondozza. 56%-uk él közös háztartásban a gondozottal, 41%-uk aktív a munkaerőpiacon és 

harmaduk nyugdíjas (EUROFAMCARE, 2006
28

) (Schwarz-Woelzl, 2009), (Triantafillou és 

mtsai, 2010). Az informális gondozók összetétele tagállamonként eltéréseket mutat. Az 

Egyesült Királyságban például 16% volt a gondozók között a házastársak aránya, 

Hollandiában 14%, Csehországban 21%, Lengyelországban 29,2%, míg Finnországban 43%. 

Összességében a közös háztartásban élő gondozók átlaga 47,7% volt, de 8,5%-uk ugyanabban 

a házban csak külön háztartási egységben élt, és ötödük nagyon közel – egy sétányi távolságra 

- élt a gondozott személytől (Mesteneos – Triantafillou, 2010). A nagyon idős hozzátartozót 

gondozók esetében csökken a gondozók női többlete és nő a férfiak részaránya az informális 

gondozást nyújtók között. E férfiak jellemzően a szintén nagyon idős (75 év feletti) 

házastársukat gondozzák, míg a gondozást kapók rátájában az idősebb korosztályok esetében 

erősödik a nők részaránya (Rodrigues és mtsai, 2012:62). 

Munkerő-piaci szempontból az informális gondozókat két fő csoportba lehet bontani. Egyik 

csoport aktív a munkaerőpiacon (aktív korú), így számukra a gondozással járó kihívások 

között meghatározó helyet foglal el a munka és a gondozás összeegyeztetése. Legtöbbjük 

munkaerő-piaci szempontból sérülékeny csoportba sorolható 50 vagy 55 év feletti 

munkavállaló, akik a gondozás vállalása esetén nehezebben tudnak visszalépni a munka 

világába. Ezek a gondozók jellemzően a gondozott személy leány gyermekei. A másik 

csoportba azok tartoznak, akik már nem aktívak a munkaerő-piacon, nyugdíjból élnek és a 

gondozott személyek házastársai, élettársai. Az informális gondozók e csoportja együtt él a 

gondozott személlyel és életkorából adódóan sok esetben maga is gondozásra szorul. 

Az informális gondozás intenzitása tagállamonként eltéréseket mutat. Nagyobb intenzitású 

gondozást a hetven és nyolcvan év feletti gondozotti korcsoport esetében mértek a keleti és a 

dél - európai államokban. Ezen országokban a gondozás intenzitása hatszorosa volt az északi 

államokéhoz képest. Ez részben a formális szolgáltatások elérhetőségével magyarázható - 

azaz komolyabb gondozási igény esetén az északi államokban gyakrabban, vagy könnyebben 

veszik igénybe a formális szolgáltatásokat – részben pedig az államok között tapasztalható 

különbséggel az együtt élő hozzátartozók tekintetében. Általánosságban az északi országok 
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 Az EUROFAMCARE adatai 6 országot érintő kutatáson alapulnak.  
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esetében a lakosság 40 – 50%-a végez informális gondozást, de a gondozás mértéke nem éri 

el a heti tíz órát, míg a keleti és déli államok esetében ennek ellenkezője tapasztalható, itt a 

lakosság 15 – 20 %-a gondoz, de a gondozás intenzitása nagyobb, az átlag meghaladja a 10 - 

15 órát. Ennek megfelelően alakul az egészségi problémákkal küzdő informális gondozók 

aránya is. Magasabb értékeket az intenzívebb gondozást biztosító déli és keleti országok 

esetében lehet tapasztalni. 

Összefüggés tapasztalható a gondozók iskolai végzettsége és az informális gondozás 

intenzitása között is. Az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők intenzívebb gondozási 

tevékenységet végeznek. Ez a változó az iskolai végzettség szocioökonómiai státust 

befolyásoló hatásával magyarázható, mivel a végzettség magyarázó értéke kisebb a skandináv 

országokban, ahol az iskolai végzettség kisebb hatást gyakorol a jövedelem egyenlőtlenségre. 

Erős összefüggés tapasztalható a déli és kelet – európai államok esetében. Ez utóbbiakban az 

alacsonyabb végzettségű gondozók nyilván nagyobb kockázattal szorulhatnak ki a 

munkaerőpiacról is a gondozás okán. Az alacsonyabb gondozási támogatások 

igénybevételének lehetősége is hatással lehet az intenzív gondozást vállalókra mivel ösztönző, 

vagy helyettesítő hatással az alacsonyabb jövedelmű csoportok esetében bír. Hasonló 

tendenciák figyelhetők meg a közös háztartásban élő gondozók és gondozottak esetében is. 

Legalacsonyabb rátákat Hollandiában, Norvégiában, Svájcban és Svédországban 

legmagasabbakat Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban és Csehországban 

találhatunk (Rodrigues és mtsai, 2012). 

Az informális gondozók a gondozott érzelmi, pszichés támogatását, az otthoni gondozását, 

szállítását, illetve anyagi támogatását végzik leggyakrabban.  

Hazánkban nem készült átfogó felmérés az informális gondozást nyújtókról és azok a 

kutatások, amelyek nemzetközi összehasonlításra adnának lehetőséget leggyakrabban 

kihagyják hazánkat az elemzésekből. E hiányosság több okra is visszavezethető. Egyik okként 

az Európai Unió által támogatott kutatási programok sajátosságait kell kiemelni. A programok 

gyakran a gondozási modellek mentén kívánták elemezni a hosszú tartamú gondozást, a 

formális és informális ellátások rendszerét, így „modellenként” egy – egy ország került 

elemzésre a vizsgálatok során, azt feltételezve, hogy a modellhez sorolt országok hasonló 

karakterisztikával rendelkeznek (Lamura, 2008, Trialtafillou és mtsai, 2011). Az informális 

gondozásra vonatkozó elemzések másik forrása a SHARE
29

 adatbázis elemzésekből nyert 

                                                           
29

 SHARE: Survey of Health Ageing and Retirement in Europe,  http://www.share-project.org 
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adatokat, melynek adatfelvételeiből számos ország – így hazánk – is kiszorult megfelelő 

támogatás hiányában. 

Ezért tekinthető hiánypótló jelentőségűnek Jeneiné Dr. Rubovszky Csilla (2017) átfogó 

kutatása. A szerző számos kutatási módszert alkalmazott, mely segítségével képet nyújtott a 

gondozást végző családtagok jelenlegi helyzetéről, problémáiról. A kutatás során a szerző 

azokat tekintette gondozónak, akik az elmúlt három hónapban végeztek gondozást egy 65. 

életévét betöltött hozzátartozójuk körében és a gondozási tevékenység elérte a heti 8 órát. Ezt 

a tevékenységet a gondozó végezhette naponta, vagy elláthatta egy nap alatt is (Rubovszky, 

2017:88). A kutatás a nemzetközi vizsgálatok eredményeihez képest fiatalabb és a 

munkaerőpiacon aktívabb családi gondozói mintát azonosított. A mintába került 161 

gondozást végző családtag 57%-a nő volt, jellemzően 45 és 55 év közöttiek, míg harmaduk 60 

év feletti volt. A gondozók foglalkoztatási státusa is hasonló arányosságot mutatott, 52%-uk 

dolgozott teljes időben, 28%-uk nyugdíjból élt. A gondozás időtartama tekintetében a 

gondozás átlagos időtartama 14,6 óra volt, ami messze elmarad a nemzetközi vizsgálatok 

eredményeitől. Intenzívebb gondozást a kevésbé aktív csoportok biztosítottak, de így is a 

gondozók mindössze 26%-a nyújtott 23 órától több időben gondozást családtagja számára. A 

hazai kutatás is rámutat a munka világa és a gondozás összeegyeztetésének problémáira, 

valamint szignifikáns összefüggést mutatott az iskolai végzettség, a foglalkoztatásban való 

részvétel és a gondozási tevékenység intenzitása között. 

A gondozók eltérő helyzete a gondozás sajátos karakterisztikája meghatározó lehet a családi 

gondozás támogatása szempontjából. Számos kutatás igyekezett a gondozói típusokat 

azonosítani. 

VII.4. Informális gondozói típusok 

Az informális gondozás eltérést mutathat  

- a gondozás intenzitása szerint,  

- az elvégzett tevékenységek szerint,  

- a szerint, hogy a gondozó és a gondozott együtt élnek – e,  

- illetve, hogy a gondozást végző dolgozik – e a gondozói tevékenységek mellett,  

- de befolyásolhatja a gondozás minőségét az is, hogy igénybe tudnak – e venni 

informális gondozást segítő formális szolgáltatásokat. 
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A fenti változók közül Lamura és munkatársai (2008) a munka világában való részvételt a 

gondozottal való közös háztartásban élést, a leterheltséget és a gondozó és gondozott 

rokonsági viszonyát tekintették változóként és hét gondozói klasztert különítettek el. Hasonló 

eredményre jutottak Di Rosa és munkatársai (2011), akik a gondozók életminősége és a 

támogató szolgáltatások igénybevétele szempontjából alakítottak ki gondozói csoportokat 

kutatásuk során. A vizsgálat során gondozói és gondozotti faktorokat azonosítottak. E 

csoportok a következők: 

- Nagyon leterheltek a gondozott személlyel együtt élő, nem foglalkoztatott 

lányok/menyek, akik komoly gondozást igénylő időskorút gondoznak. 

E csoportba középkorú gondozók tartoznak, akik a legkomolyabb gondozási terhet 

viselik és a legalacsonyabb az életminőséggel kapcsolatos elégedettségük. 

Jellemzően alacsony végzettségűek és a velük élő gondozott személyen kívül 

nagyon szerény szociális kapcsolathálózattal rendelkeznek. 

- Magas leterheltségű, a gondozottól külön élő, foglalkoztatásban részt vevő 

lányok/menyek, akik közepes gondozási igényű időskorút látnak el. 

Fiatalabb és magasabb végzettségű csoport, aki részt vesz a munka világában is a 

gondozás mellett. Jellemzően érzelmi támogatást és otthoni gondozást végeznek 

közepes gondozási igényű, de nagyon idős hozzátartozóik körében. 

- Feleségek, akik megterhelő gondozást végeznek a velük együtt élő társukat 

gondozzák. 

Idős, alacsony végzettségű nyugdíjas gondozók, akik szűkös támogató hálóval 

rendelkeznek és közepes, vagy intenzív gondozást igénylő időskorú társukat 

gondozzák. 

- Férjek, akik közepes gondozást végeznek. 

Idős, alacsony végzettségű nyugdíjas gondozók, akik szűkös támogató hálóval 

rendelkeznek és alacsonyabb gondozási teher és magasabb szubjektív jóllét 

jellemzi a csoportot. Inkább anyagi támogatás, mint közvetlen gondozás jellemzi a 

csoportot. 

- Közepesen leterhelt rokonok magas gondozási igényű gondozottak. 

Általában fiatalabb gondozók (lányok, fiúk, menyek, unokák) akik magas 

gondozási szükséglettel rendelkező időskorú rokonuknak nyújtanak támogatást. 

Jellemzően dolgoznak, jó szubjektív jólét és erősebb kapcsolathálózat jellemzi a 

csoportot. 
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- Alacsony leterheltségű gyermekek, akik közepes gondozási igényű szüleiket 

gondozzák. 

Középkorú, vidéken élő, nem foglalkoztatott, jó szubjektív jóléttel bíró csoport, 

akik hosszú távon gondozzák nagyon idős szüleiket. Erős kapcsolathálózattal 

rendelkeznek és a napi életvitelhez szükséges tevékenységekben segítik szüleiket. 

- Alacsony leterheltségű rokonok, akik alacsony gondozási igényű időseket 

támogatnak. 

Fiatalabb, foglalkoztatott csoport, akik rövidebb időszakokra gondozzák a közepes 

gondozást igénylő velük együtt élő gondozottakat. 

 

Stephanie Carretero és munkatársai (2012) az EUROFAMCARE kutatási eredményeit alapul 

véve a gondozók alábbi jellemzőbb típusait különböztetik meg: 

1. Nem foglalkoztatott lány, vagy meny, aki magas függőségben élő időskorút gondoz.   

A középkorú gondozók teszik ki a legmagasabb arányt az informális gondozásban. 

Gyenge szociális háló, alacsony iskolai végzettség és rossz szociális helyzet jellemzi 

őket, s általában önellátásban és anyagi függőség szerint is magas gondozási igényű 

nagyon idős embereket látnak el átlag heti 70 órában. A gondozó együtt él a 

gondozottal. 

2. Foglalkoztatott státusú lány, vagy meny, aki közepes gondozási igényű időskorút 

gondoz.  

A fenti csoporthoz hasonlít, de magasabb iskolai végzettségű, általában 

foglalkoztatott, de hasonlósan szegény szociális kapcsolathálózattal rendelkezik. Átlag 

heti 22 órát gondoz, főként ház körüli, háztartási tevékenységet végez. 

3. Főként nyugdíjas időskorú feleségek, akik házastársukról gondoskodnak.  

Hasonlóan gyenge szociális hálóval rendelkeznek és heti átlag 83 órát gondoznak a 

gondozás minden formájában (Carretero és mtsai, 2012). 

 

A klaszterek jól illusztrálják a gondozók eltérő társadalmi, szociális státusát, valamint a vállalt 

gondozás minőségét és mennyiségét és az ezek következtében kialakuló gondozási terheket. 

A gondozást segítő programoknak, szolgáltatásoknak ezen szükségletekhez kell igazodniuk. 
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VII.5. Az informális (családi) gondozók terhei 

Az informális gondozás támogatása szempontjából központi kérdéssé vált a gondozással járó 

terhek (care burden) vizsgálata. Több kutatás foglalkozott a mentális hanyatlással járó 

kórképekkel élő idősek gondozóinak kifáradásával, kimerülésével (Cohen és mtsai, 2014) 

(Singh és mtsai, 2015) (Farina és mtsai, 2017), majd ezt követően a gondozók terheinek 

kutatása több irányban is megindult. 

 

A gondozás nem professzionális környezetben számos változást indukál egy ember életében. 

A munka mellett megjelenik egy másik, időt, kötöttséget és felelősséget igénylő tevékenység, 

mely e mellett erős érzelmi kötődéssel is jár. A munka és a gondozás világának 

összeegyeztetése komoly lelki terhet róhat a gondozóra (Lynch és mtsai, 2009). Ha a 

gondozás vállalása és a munka világában való megfelelés együttesen komoly kockázatokkal 

jár, a gondozónak idővel döntenie kell e kettő között. E terhek annál nyomasztóbbak, minél 

kevesebb társadalompolitikai eszköz segíti a szerepek összeegyeztetésében a gondozót. A 

hosszú távú gondozás terhei az évek során szükségszerűen növekednek, így a gondozónak 

nehéz egy status quo-t kialakítani a szerepek között. A munka világának feladása sok esetben 

a gondozó és családja számára jövedelem kiesést von maga után.  

Szeretteink gondozása természetes szerep, a gondozás bizonyos feladatai azonban 

professzionális felkészültséget és tudást igényelnek. Az altruisztikus tevékenység és a 

felelősségteljes gondozási feladatok elvégzése sok esetben ellentmondásokat okoz a 

gondozóban (Rodrigues és mtsai, 2013). A gondozók képességei meghatározzák 

kompetenciáikat és hatással vannak a gondozott személy állapotának megítélésére, 

végeredményben befolyásolja a gondozás minőségét is (Dassel – Schmitt, 2008). 

A családi gondozás időben nem korlátozott tevékenység. A gondozás intenzitásának 

növekedésével fokozódik a gondozó társadalmi kapcsolatainak leépülése, hisz idejének jó 

részét a gondozottal tölti. A munka világából való kilépés, vagy a közös háztartásban élés 

erősíti ezt az izolációs folyamatot. A szociális izoláció és a kizárólagosság érzése nagy lelki 

terhet ró a gondozóra. 

Gyakori, hogy a családban a gondozási feladatok egy személyre hárulnak (pl. házastárs, vagy 

leány gyermek) és a család többi tagja inkább a háttérben marad (Triantafillou és mtsai, 

2011). A gondozási terhek így egy személyre koncentrálódnak, akinek az életében a formális 

rendszerektől való segítségnyújtás a saját gyengeségének, vagy az időskorú elhanyagolásának 

tűnik. 
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A családi gondozást vizsgáló elemzések az időskorú gondozók emelkedő számára hívják fel a 

figyelmet (Gaymu, 2007)(Marin és mtsai, 2009). A családi gondozás jövőbeli szereplői tehát 

a leánygyermekek helyett mindinkább az időskorú házastársak, élettársak lehetnek az 

elkövetkező évtizedekben. E folyamat a család megváltozó szerepe, a gondozással 

kapcsolatos kultúra, valamint az időskorúak megnövekedett élettartama miatt előjelezhető.  

Az időskorú gondozók, akik párjukat gondozzák, a gondozott személlyel közös háztartásban 

élnek és magas óraszámban, vagy nagy intenzitással végeznek informális gondozást. E 

csoport tagjai magasabb arányban szenvednek depressziótól, és magasabb kockázata van a 

kardiovaszkuláris megbetegedéseknek is.  

A gondozás intenzitása hatással van a gondozó egészségére. A heti 14 órát meghaladó 

gondozást végzők esetében már kimutatható volt a magas vérnyomás gyakoribb előfordulása 

és 35%-al nőtt a kardiovaszkuláris megbetegedések előfordulási aránya (Hiel és mtsai, 2015). 

A 20 óránál többet gondozók esetében pedig 20%-al nagyobb a kockázata a mentális 

problémák kialakulásának (OECD, 2011) (Rodrigues és mtsai, 2012). 

A témában publikált művek legtöbbje a mentális hanyatlással élő gondozottakat gondozó 

családtagok egészségi állapotát vizsgálja. Nem minden kutatás eredményei mutatnak 

egyértelmű összefüggést a gondozott mentális állapota és a gondozó mentális kondíciójának 

romlása között. Többen rámutatnak, hogy a gondozó állapot romlását egyéb tényezők is 

befolyásolják, pl. a gondozó iskolai végzettsége, valamint az a tény, hogy Ő maga hogyan 

viszonyul a gondozott személy mentális hanyatlásához, mennyire képes azt elfogadni (Murray 

és mtsai, 1999).  

Más vizsgálatok a gondozóknál fellépő alvászavarokról, fokozódó érzelmi stresszről és 

depresszióról számoltak be. A nem foglalkoztatott gondozók 14%-a számolt be hosszan tartó 

depressziós állapotról, ez több mint kétszerese a hasonló korú foglalkoztatott 

kontrollcsoportnak (EUROCARERS, 2016). Hiel és munkatársai (2015) a SHARE adatbázis 

idősoros elemzésével a gondozást végzők rosszabb egészségi állapotát mutatták ki. Az 

egészségi állapot romlása a gondozás időtartamával együtt növekedett. A mentális állapot 

romlása a gondozás nyújtásával és a munkanélküli státus változóval mutatott szignifikáns 

összefüggést. Hajek és König (2015) a gondozók egészséggel kapcsolatos életminőségét 

vizsgálták. Eredményeik szerint a gondozás ténye, valamint a gondozóként eltöltött idő a 

gondozók mentális egészségére van negatív hatással. Míg a nők esetében negatívan hat a 

gondozók szubjektív jóllétére is.  
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A gondozási terhek megjelenése és káros hatásai összefüggést mutatnak a gondozói szerep 

szubjektív megélésével is. A gondozással járó feladatok és felelősség feletti kontroll fontos 

szerepet játszik a stressz erősödésében. A gondozás felelősségétől való félelem növeli a 

stressz kockázatát. Kutatások szerint az informális gondozók jobban aggódtak a gondozott 

izolációjától, illetve féltek a gondozás feletti kontroll elvesztésétől, mint saját szociális 

izolációjuktól. A szociális izoláció sokkal inkább nyomasztotta a fiatalabb és középkorú 

gondozókat, mint az idősebb korosztály tagjait (Stoltz és mtsai, 2004). Az informális gondozó 

segítéshez való szubjektív viszonya (Tróbert, 2015) meghatározza a segítés élményét hatással 

van a gondozottal fenntartott viszonyra, valamint a formális szolgáltatások igénybevételére is. 

A gondozási folyamatból való kilépés a gondozók számára gyakran a kiüresedettség, 

bűntudat, veszteséggel való együttélés élményével járnak, a korábbi gondozói világ 

felbomlását gyakorta negatívan élik meg az informális gondozók (Cronin és mtsai, 2014). 

A gondozók státusa és mentális állapota hatással lehet a gondozói munka minőségére is. A 

gondozók iskolai végzettsége és mentális állapota befolyásolja, hogy milyennek ítélik meg a 

gondozott személyek mentális kompetenciáit illetve mentális hanyatlásuk súlyosságát. 

Leggyakrabban az enyhe mentális hanyatlás tüneteinek jelentőségét kevésbé súlyosnak 

értelmezték a családtagok, mint a szakemberek (Dassel és Schmitt, 2008). 

VII.6. Az informális (családi) gondozókat segítő ellátások, szolgáltatások 

A gondozói tevékenységet segítő szolgáltatások számos formája alakult ki. Egy részükre 

jellemző, hogy indirekt módon segítik a családi gondozók feladatait, vagyis elsődlegesen az 

időskorú gondozásának támogatása a céljuk. Az idősek számára biztosított szolgáltatások, 

vagy a számukra biztosított gondozási támogatás nincsen közvetlen hatással a gondozói 

munkára, de természetesen közvetett módon segítheti azt. A gondozók támogatása szintén 

nem jelenti közvetlenül azt, hogy ez a gondozott személy életvitelében is pozitív változásokat 

eredményez. 

A gondozást végzők támogatásának elemzése során ezért Triantafillou és munkatársai (2010) 

elemzését tekintem irányadónak.  

A szerzők a támogatások rendszerezésének egy lehetséges módját vezették be. Speciálisan az 

informális gondozókat segítő támogatásokként azokat értelmezték, melyek a gondozási szerep 

fenntartásában segítik a családi gondozókat (specifikus direkt). Specifikus indirekt 

eszközöknek tekintették, azokat, amelyek a formális és informális gondozás együttműködését 

segítették elő (specifikus indirekt). A nem specifikus támogatásokat szintén két csoportra 
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bontották, a direkt támogatásokra (helyettesítő gondozás, önkéntesek bevonása a gondozási 

feladatokba) és a nem specifikus indirekt támogatásokra, melyek elsődlegesen az időseket 

támogatják. 

 

A támogatásokat a szerzők klasszifikációja alapján az alábbiak szerint lehet rendszerezni: 

 

6. táblázat 

Informális gondozás támogatásának típusai 

Specifikus direkt Specifikus indirekt 

Ápolási díj (a munka világából való kiesést 

kompenzálja). 

Kiegészítő nyugdíj, vagy ápolási járadék 

Nem anyagi természetű szolgáltatások, 

melyek az informális gondozókat abban 

segítik, hogy a legjobb megoldásokat találják 

meg a gondozás során: 

- Információszolgáltatás 

- Tanácsadás, pszichés támogatás 

- Képzés, felkészítés 

- Önsegítő és kölcsönös támogatást 

nyújtó csoportok 

- Érdekképviseleti csoportok és 

gondozói civil szerveződések 

- Munkaerő-piaci szolgáltatások 

A formális gondozásban dolgozók 

felkészítése arra, hogyan lehet 

együttműködni és támogatni az informális 

gondozókat. 

Nem specifikus direkt Nem specifikus indirekt 

Helyettesítő szolgáltatások (nappali ellátás, 

átmeneti gondozási formák, 24 órás otthoni 

felügyelet) 

 

Gondozási támogatás a gondozást igénylőnek 

Gondozási jegy, gondozási díj 

Otthon közeli személyes gondozás formális 

gondozókkal 

Monitoring eszközök biztosítása 

Forrás: Triantafillou és mtsai, 2011. 9 – 33. (saját szerkesztés) 

A gondozókat segítő szolgáltatások és támogatások meglehetősen újszerűnek mondhatók, 

sokkal később jelentek meg, mint a gyermek neveléséhez, vagy a fogyatékos személyek 

gondozásához kapcsolódó hasonló eszközök. A gondozás természetes családi feladatként való 

felfogása szintén késleltette a programok, támogatások fejlesztését, ennek ellenére Európában 

nagy eltérések alakultak ki a támogatások módjában, formáiban és hozzáférhetőségében 

egyaránt. 
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A támogatások nagy csoportját alkotják azok az eszközök, melyek a gondozói szerep és a 

munka világa összeegyeztetésében nyújtanak segítséget. Leggyakrabban alkalmazott 

módszerek között található a fizetett, vagy fizetés nélküli szabadság és táppénz a gondozás 

idejére, vagy annak egy részére, a munka világából időszakosan kilépők számára biztosított 

jövedelem helyettesítő juttatások (pl. ápolási díj), a gondozóknak járó biztosítási juttatások és 

adókedvezmények, a rugalmas foglalkoztatás és részidős foglalkoztatás támogatása nőknél és 

egyéb foglalkoztatást elősegítő programok, melyek a gondozásból visszatérők elhelyezkedését 

segítik (Bouget és mtsai, 2016).  

A támogatások akkor szolgálják a gondozók érdekeit, ha helyettesítő rátájuk elég magas 

ahhoz, hogy ne növelje a gondozó és családja szegénységkockázatát, de önmagában véve egy 

jelentősebb gondozási támogatás kevés ösztönző erővel bír, ha nem illeszkedik egy olyan 

szisztematikus foglalkoztatási programba, mely elősegíti a célcsoport munkába történő 

visszalépését. A támogatások biztosításában sokféle gyakorlat alakult ki. A munka világába 

történő biztonságos visszalépést sok országban a gondozási szabadság időtartamának 

limitálásával igyekeznek segíteni. Ez az eszköz csak abban az esetben nyújt támaszt a 

gondozónak, ha feladatait a formális rendszer megfelelően ki tudja egészíteni. A déli és kelet 

– európai országokban sokkal inkább elterjedt a széles körben nyújtott, de alacsony 

helyettesítési rátával bíró támogatások biztosítása. Az alacsony összegű gondozási, vagy 

ápolási díj nem ösztönöz a munkahely feladására, így jellemzően azok veszik igénybe, akik 

munkaerő-piaci szempontból marginális helyzetben vannak. Az eljárás erősíti az eszközök 

szegénypolitikai jellegét, mely támogatáspolitikai szempontból egy káros kört eredményez, a 

támogatásokat a segélyezés esetében alkalmazott módszerekkel határozzák meg, így azok 

mértéke tartósan alacsony marad, ennek következtében a támogatást egyre inkább a 

szociálisan rászorult célcsoport fogja igénybe venni, végül a támogatás elveszíti eredeti 

rendeltetését és nem szolgálja a szolidarisztikus alapon gondozást vállaló családtagok 

jövedelem kiesésének pótlását. A keleti országokban elterjedt ún. régi eszközök, mint pl. a 

fizetés nélküli szabadság biztosítása a gondozónak, ugyanezzel a problémával bírnak. 

Önmagában is hátrányos helyzetbe hozzák a gondozót és családját annak ellenére, hogy a 

munka világába való visszalépést (elvileg) biztosítják (Schwarz-Woelzl, 2009) (OECD, 

2011)(Hoffmann és mtsai, 2013)(Rodrigues és mtsai, 2013). Egyes szerzők az informális 

gondozók támogatásának alapját a gondozási tevékenység munkaként történő elfogadásában 

látják (Pfau-Effinger, 2013)(Frerics – Pfau-Effinger, 2011)(Frerics és mtsai, 2014) (Pfau-

Effinger, 2014), azaz a támogatási rendszer munkabér (jellegű) és ne segély jellegű ellátáson 
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alapuljon. Az AGE Platform Europe állásfoglalása (2016) a tagállamok nagyobb felelősségét 

hangsúlyozza a gondozók fizetett gondozási szabadságának támogatásában. A szervezet az 

Eurofound 2015 évi adataira hivatkozva megállapítja, hogy a tagállamok legtöbbje biztosít 

valamilyen szintű támogatást, de ezek legtöbbje nem felel meg az időskorúak hosszú tartamú 

gondozásával kapcsolatos elvárásoknak. A támogatási rendszer szisztematikus átalakítása 

csökkentheti az informális gondozók társadalmi kirekesztődését, bár a gondozási díj 

bevezetésével és az időtartamának rögzítésével kapcsolatos javaslatokat az Európai Unió 

tagállamai meglehetős óvatossággal kezelik. A támogatás fogalomrendszerébe például az 

„időskor” nem kerülhetett bele.
30

 A gondozás időtartamának, vagy a gondozási díj 

mértékének rögzítése a gondozás kettős missziója miatt igen nehéz feladat. Az 

EUROCARERS szervezet kutatásai szerint a gondozást végző családtagok 61%-a a 

gondozóknak járó támogatások megvonását követően is végezné feladatait. A szolidaritás és 

az altruisztikus gondozás így könnyen felmentheti a tagállamokat a nagyobb felelősség és 

szociális védelem biztosításának felelőssége alól, miközben a gondozók további 

kirekesztődéséhez vezet. 

A gondozókat támogató specifikus direkt eszközök sokat segíthetnek a gondozói szerep 

kialakításában, a gondozás menedzselésében, fenntarthatóságának biztosításában. Annak 

ellenére, hogy az informális gondozókat támogató eszközök hatékonyságáról nem születtek 

egyértelmű kutatási eredmények (Lopez-Hartmann és mtsai, 2012), a vizsgálatok szerint a 

szolgáltatások mindenképp elősegítik a gondozók terheinek csökkentését és kondicionálják 

őket a gondozási folyamatban.  

A kutatási tapasztalatok szerint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén több országban 

komoly nehézségeket lehet tapasztalni. Leggyakrabban nem léteznek ezek a szolgáltatások, 

vagy csak egy nagyon szűk felhasználói csoport juthat hozzájuk, máskor települési 

egyenlőtlenségeket lehet tapasztalni a szolgáltatások igénybevétele során, vagy a hozzáférést 

a szolgáltatások magas költségei nehezítik. 

Általánosságban az informális gondozókat támogató direkt eszközök hozzáférésében is 

észlelhető egy észak – nyugati és egy dél – keleti lejtő. Előbbi országokban jobb hozzáférési 

rátákkal jutnak a gondozók speciális támogatáshoz, míg utóbbiakban e szolgáltatások nem 

léteznek, vagy csak egy – egy esetről számolnak be a jelentések, mint az adott tagország „jó 

                                                           
30

 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on work-life 

balance for parents and repealing Council Directive 2010/18/EU – Progress Report Council of the European 

Union Brussels, 24 November 2017. File: 2017/0085. 
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gyakorlata”, generális hozzáférésről azonban nem lehet beszélni. Az egyes tagállamok adatait 

szemügyre véve érzékelhető a hozzáférési esélyek különbsége. A gondozóknak biztosított 

szocio-emocionális támogatást a brit családi gondozók 7,9%-a a svédek 10,7%-a, a németek 

8,1%-a míg a görögök 0,2%-a kapott. Képzésben a gondozók 2,1%-a részesült 

Németországban, 1,8%-uk az Egyesült Királyságban és senki sem részesült ilyen 

szolgáltatásban Görögországban (Triantafillou és mtsai, 2006)(Lamura, 2008)(Triantafillou és 

mtsai, 2011). 

A helyettesítő szolgáltatások (respite care) már szélesebb körben elterjedtek, de a 

szolgáltatások általánosságban nem az informális gondozáshoz, hanem a gondozott személy 

formális institucionális ellátásához kapcsolódnak (Lamura és mtsai, 2008). A nappali 

ellátások például nem fókuszálnak az olyan helyzetekre, ahol az informális gondozó nem él 

egy háztartásban a gondozott személlyel. A helyettesítő szolgáltatások szervezése során 

figyelemmel kell lenni az informális gondozók szolgáltatással kapcsolatos elvárásaira is. Ha a 

szolgáltatás nem elérhető, vagy nem olyan szakmai és működési feltételeket biztosít, mely 

igazodik az informális gondozó időbeosztásához és szükségleteihez, akkor a szolgáltatást, 

nem tudják igénybe venni (Stoltz és mtsai, 2004). A helyettesítő szolgáltatások működésének 

törékeny egyensúlyát úgy lehet elérni, ha figyelembe veszik az informális gondozók 

szükségleteit, de nem veszik át a gondozás során az informális gondozók kompetenciáját. Más 

részről, ha kialakul egy hatékony együttműködés a formális tartós gondozást nyújtó rendszer 

és a helyettesítő szolgáltatások között annak megelőzésére, hogy az előbbi ellátási és 

kapacitási problémái ne helyezzenek nyomást a helyettesítő szolgáltatásokra. Ennek 

kockázata az igen alacsony hozzáférési rátával rendelkező országokban jelenik meg 

elsősorban. Példaként a hazánkban működő időskorúak gondozóházát lehetne megemlíteni, 

mely helyettesítő gondozást is nyújthatott volna, de a működési és finanszírozási szabályai, 

valamint a formális bentlakásos rendszerek felől rá nehezedő folyamatos nyomás hatására 

nem tudja megfelelően betölteni a funkcióját. Alapjában azonban számos európai országban 

hiányoznak, vagy nehezen hozzáférhetők ezek a szolgáltatások az informális gondozók 

számára különösen a déli és a kelet – európai országokban (EUROCARERS, 2017). 

A családi gondozókat támogató szolgáltatások az Egyesült Államokban, Kanadában és 

Ausztráliában igen magas szinten szervezettek, és szabályozottak. Az amerikai National 

Family Caregiver Support Program a támogatások öt fő csoportját határozza meg: 

 

1. információk biztosítása a gondozók számára elérhető szolgáltatásokról, 
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2. támogatás biztosítása annak érdekében, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe is 

tudják venni, 

3. személyes tanácsadás, támogatás (counseling), támogató csoportok szervezése, a 

gondozók felkészítése, a gondozói szerepből eredő problémák megoldásában nyújtott 

támogatás, 

4. helyettesítő szolgáltatások annak érdekében, hogy átmeneti jelleggel lehessen 

tehermentesíteni a gondozót, 

5. minimális szinten biztosított kiegészítő szolgáltatások a családi gondozó által nyújtott 

gondozás kiegészítésére (Whittier és mtsai, 2002). 

Az Egyesült Államokban a családi gondozást támogató programok szakmai minimumait 

törvényekben rögzítik és e szolgáltatásokat komplex módon egymást kiegészítve biztosítják a 

gondozást végző családtagoknak (Rose és mtsai, 2015). 

 

VII.7. Családi gondozók szolgáltatáshasználatának jellemzői 

A hazánkban készült egyetlen általam ismert családi gondozókat vizsgáló kutatás 

(Rubovszky, 2017) eredményei szerint a gondozást végzők mindössze 2%-a vette igénybe 

(2016) a települési támogatás formájában biztosítható méltányossági ápolási díjat. Az 

alacsony igénybevételi arány oka, hogy nem a gondozásért, hanem a jövedelem kiesés 

kompenzálására járó támogatásról van szó, ráadásul a jogszabály szerint a települési 

önkormányzatok már nem kötelezően, csak méltányosságból adható támogatási formaként 

jegyzik az ellátást, így sok településen egyáltalán nem is hozzáférhető a juttatás. 

A gondozott idősek legnagyobb arányban a házi segítségnyújtást vették igénybe (6%) két 

százalékuk jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesült, 5 százalékuk étkeztetést vett 

igénybe és egy százalékuk jár nappali ellátásba (Rubovszky, 2017:87). A szerző rámutat, 

hogy a családi gondozásban részesülő és formális ellátást is igénybe vevő idősek aránya a 

kutatási mintában sokkal alacsonyabb (8,7%), mint a 65 év feletti formális szolgáltatást 

igénylő idősek aránya (12%). A családi gondozást segítő támogatások tehát hazánkban is a 

közép – kelet európai országok jellemző problémáit hordozzák magukon. A gondozást segítő 

ellátások köre szűkös, esetleges, mértéke igen alacsony, tehát nem ösztönöz a gondozói 

tevékenység vállalására. A formális szolgáltatások – még ha jobban elérhetők is az idősek 

számára – jellemzően passzív módon segítik elő a családi gondozást, azaz nem a családi 

gondozóra, hanem az időskorú gondozására koncentrálnak.  
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A megkérdezett családi gondozók 26%-a szerint elérhető a településen étkeztetés, 22%-a 

szerint házi segítségnyújtás, 17%-uk szerint pedig jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

(Rubovszky, 2017:138). E szolgáltatások viszonylagos ismertsége és elérhetősége ellenére 

alacsony a hazai családi gondozásban részesülő idősek hozzáférési rátája. Az informális 

gondozók számára nyújtott szolgáltatások hozzáférhetőségének problémái mellett a kutatási 

eredmények arra mutatnak rá, hogy a gondozók sok esetben akkor sem igénylik e 

szolgáltatásokat a gondozottak számára, ha azok igénybevételének lehetőségéről információik 

vannak. 

Az EUROFAMCARE által 2006-ban végzett kutatás szerint a gondozók alapjában 

szeretnének különböző szolgáltatásokat és támogatásokat igénybe venni. Egy hat országra 

kiterjedő kutatás eredményei szerint a gondozók átlagosan 38%-a igényelne érzelmi, 

szociális, mentális gondozást, 31%-uk venne igénybe segítséget az otthoni gondozás során, 

30%-uk számítana segítségre a gondozott személy szállításával kapcsolatban, 27,5%-uk venne 

igénybe egészségügyi szolgáltatást, anyagi támogatást pedig közel 20%-uk igényelne. A 

segítő szolgáltatások iránti igény magasabb volt azokban az országokban, ahol a formális 

szolgáltatások színvonala alacsonyabb és nehezebb hozzáférni. Otthoni segítségnyújtásra 

például a görög gondozók 55,7%-a, az olaszok 45,1%-a, míg a svédek 21,3%-a számítana. 

Mindezek ellenére a szolgáltatásokat a megkérdezettek harmada nem vette igénybe még akkor 

sem, ha tudott azok elérhetőségéről (Triantafillou és mtsai, 2011). Lamura és munkatársai 

(2008) kutatásai szerint a gondozók negyede nem vett igénybe olyan szolgáltatást, melyre 

szüksége lett volna és tudott is a létezéséről. Vizsgálataik szerint a teljes mintában minden 

nyolcadik gondozó kapott valamikor támogatást a gondozási tevékenységében, vagy e szerep 

következtében. A támogatottak aránya magasabb az észak-nyugati tengelyen (20%), és 

alacsonyabb a dél-keletin (5% alatt). Minden országban igaz azonban, hogy a legmagasabb 

arányban a gondozást végző feleségek kaptak támogatásokat. Legalacsonyabb arányban a 

különélő és dolgozó gyermekeket támogatta a formális ellátórendszer. A segítés 

leggyakrabban tájékoztatás és segítségnyújtás volt a gondozó feleségek számára arról, hogy 

hol és hogyan vehetnek igénybe szolgáltatásokat. Az északi államokban a gondozók nagy 

jelentőséget tulajdonítanak a gondozók felkészítésére szervezett programoknak, a 

tanácsadásnak, segítő beszélgetésnek, míg a nyugat – európai országokban jellemzőbb az 

önsegítő, kölcsönös segítségnyújtást biztosító csoportok preferálása, valamint a helyettesítő 

szolgáltatások igénybevétele a gondozók körében. A támogatások az észak –nyugati 

tengelyen legkevésbé azokat a gondozókat segítik, akik nem élnek együtt a gondozottal és 
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munkát vállalnak a gondozás mellett. Feltételezhető, hogy a támogatások egy része nem a 

gondozást, mint kockázatot támogatja, sokkal inkább jövedelempótló jelentőséggel bír 

(Lamura és mtsai, 2008).  

Az informális gondozók szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdjeit vizsgáló kutatások szerint a 

gondozók előnyben részesítették azokat a programokat, amelyeket informális gondozók 

szerveztek, vagy részt vettek annak felügyeletében (Stoltz és mtsai, 2004). Valójában a 

formális szolgáltatásokkal szembeni bizalmatlanság sok okra vezethető vissza. A 

szolgáltatások egy része nem specifikusan a gondozóra, hanem a gondozott ellátására szolgál, 

így a családtagok nem érzékelik ezt segítségnek. Szükséges lenne a családtagok bevonása a 

gondozási folyamatokba, illetve olyan komplex programok tervezése melyben a gondozás 

tervezése, folyamata, ellenőrzése és a jövőbeli feladatok tervezése a családtaggal közösen 

történik meg. Ez csökkentheti a formális rendszerekkel szembeni bizalmatlanságot, valamint a 

gondozói szerep elvesztésétől való félelmet. 

A formális szolgáltatásoknak nem szabad kirekesztőknek, vagy megbélyegzőknek lenniük. A 

programok kívánatossága fokozza a családtagok nyitottságát a szolgáltatások felé 

(Triantafillou és mtsai, 2006). Azok az informális gondozókat segítő szolgáltatások, melyek 

nem a gondozás pozitív aspektusait jelenítik meg marketingjükben, hanem az informális 

gondozás bizonyos problémáira koncentrálnak, nem lesznek kívánatosak a családi gondozók 

számára, például a nem megfelelő, vagy elhanyagoló gondozás esetén igényelhető 

segítségnyújtás – vagy csak ennek az üzenete – távol tartja a családi gondozókat, mivel a 

programok igénybevétele azt a látszatot kelti, mintha maguk is hasonló módon bánnának 

szeretteikkel. Hasonló üzenetet hordoz, ha egy országban a családi gondozás, vagy a 

gondozók támogatására szolgáló egyes eszközök igénybevétele nem a gondozói szereppel, 

hanem például a szociális rászorultsággal hozzák párhuzamba a célcsoport tagjai.  

A gondozási protokollokban nem szerepel a gondozást végző családtaggal való 

együttműködés eljárása. A formális szolgáltatások gyakran nem kezelik partneri szerepben a 

családtagot, sőt a formális eljárások követése során előfordul, hogy a gondozási folyamat 

akadályozóját látják benne. A családok saját értékrenddel, kultúrával rendelkeznek a gondozói 

szereppel kapcsolatban, csakúgy, mint a formális gondozási rendszerekkel kapcsolatban. A 

formális rendszereknek tehát egyéni módon kell kezelni a gondozást végző családtagot is, ami 

a protokollok egyéni preferenciáknak megfelelő végrehajtását eredményezné. Sok szolgáltatás 

esetében erre nincsen lehetőség. A formális szolgáltatások igénybevétele során elvégzett 
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szükségletvizsgálatokat ki kellene terjeszteni a gondozást végző családtagokra is, melynek 

fókusza a családi gondozó esetében az erőforrások és a terhek vizsgálata lehetne, s ennek 

eredményeként komplex szolgáltatási csomagokat lehetne biztosítani a gondozó családtagnak 

és a gondozottnak is. A gondozás triangulálása, megfelelő menedzsmentje a családi gondozó 

szerepét, részvételét és kompetenciáját fokozná. 

A segítség elfogadása függ a gondozó és a gondozást végző családtag személyes viszonyától 

is. A magasan képzett formális gondozó képes lehet a családi gondozó személyes 

preferenciáit, félelmeit, a gondozással kapcsolatos elvárásait egyéni módon kezelni és a 

gondozásban kialakíthat egy olyan egyensúlyt, mely a gondozott és a családtag elvárásainak is 

megfelel. Az otthon közeli gondozást végzők és a gondozást végző családtagok viszonyát 

vizsgáló kutatások (Wrad-Driffin, 2000) szerint a szakemberek és a családtagok között 

leggyakrabban akkor alakul ki konfliktus, ha nem egyformán értelmezik a gondozás célját és 

a szakdolgozók feladatait. A szakemberek és a családtagok együttműködését jellemző 

modellben a családtagok egyfajta ősbizalommal fogadják a szakembereket, mivel bennük 

vélik a gondozásból fakadó problémáik megoldását. Az elvárások közös tisztázása egy 

hosszú, a gondozás során folyamatosan alakuló folyamat, hiszen megváltozhatnak a 

gondozási tevékenység céljai és változhat a gondozott gondozási szükséglete is. A kialakult 

együttműködési modellekben a szakemberek négy jellemző szerepcsoportját különítették el. 

A „hős munkavállaló” szerepben dolgozó szakembereket jellemzően a személyes 

tulajdonságaik miatt fogadják el. A szerepre jellemző, hogy a szakember a tapasztalataival, 

odaadásával, a gondozásban való áldozatvállalásával nyeri el a családtagok elismerését. A 

második jellemző a „rezignáció”, amikor a családtag azért fogadja el és bízik meg a 

szakemberben, mert nélküle nem tudná hozzátartozóját megfelelően ellátni. A 

„konzumerizáció” során a gondozási szolgáltatás fogyasztói dimenziója jelenik meg az 

együttműködésben, azaz az elvégzett szolgáltatásokra helyeződik a hangsúly a személyes 

viszony helyett, végül a „team együttműködés” jellemzője, hogy a fenti szerepek keveredve 

jelennek meg a gondozási folyamat során.  

Hasonló eredményekre jutott Lewis (2010) is, aki szociális munkások és ápolók családi 

gondozókkal történő együttműködését vizsgálta. Megállapításai szerint új együttműködési 

modellt kell kialakítani, melyben nagyobb kompetenciákat kaphatnak a családi gondozók. 

Az informális gondozók bevonása a számukra szervezett gondozási szolgáltatásokba tehát 

nem választható le élesen a gondozási folyamatokba történő integrációjuktól. A gondozási 
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folyamat közös tervezése és kivitelezése, a családi gondozók kompetenciájának tiszteletben 

tartása, illetve a gondozás során érzékelhető korlátaik elismerése alapvető a hatékony 

együttműködés szempontjából. Ehhez a gondozás újratervezésére, a rendszerek és protokollok 

újragondolására, valamint a szakemberek képzésének teljes új megközelítésére van szükség. 

VIII. Az otthon - közeli gondozási szolgáltatások jellemzői 

VIII.1. Otthon-közeli szolgáltatások nemzetközi tapasztalatai 

A tartós gondozás területéhez sorolt szolgáltatások egy részét intézményekben, míg másokat 

az időskorú lakókörnyezetében biztosítják, de ide tartoznak azok a szolgáltatások is, 

amelyeket nem az idős lakásán biztosítanak, de az idősnek a szolgáltatás igénybevételéhez 

nem kell feladnia a lakóhelyét. Az általam használt „otthon - közeli” szolgáltatásoknak 

számos formája alakult ki. A szolgáltatások egyik sajátossága, hogy vagy az egészségügyi, 

vagy a szociális szektorhoz tartoznak, így gyakran nehéz megfelelő összehasonlító 

elemzéseket végezni. A „home care” – otthoni gondozás kifejezést ennek megfelelően lehet 

otthon végzett egészségügyi és szociális gondozásként meghatározni. 

A „home care” fogalomnak is többféle értelmezése létezik. Egyesek a home care 

szolgáltatásokat a tartós gondozás területéhez sorolják, míg mások ide rendszerezik a 

rövidebb időszakra nyújtott
31

 szolgáltatásokat is. A dolgozat szempontjából tehát azok a 

szolgáltatások bírnak jelentőséggel, melyek a tartós ápolás – gondozás területén működnek és 

az időskorú otthonában biztosítják őket, hiszen itt van több idő és lehetőség a gondozó és az 

informális gondozó együttműködésére. 

Az otthon-közeli gondozási szolgáltatások a különböző nemzetállamokban nagy 

változatosságot mutatnak. A leginkább fontos kérdések a gondozási kompetenciák, a 

gondozás időtartama, a hozzáférhetősége, valamint a költségtérítés rendje szoktak lenni. 

Az alábbiakban néhány ország gyakorlatát mutatom be: 

Németországban 2017 január elsejével lépett hatályba az otthoni ápolást és gondozást is 

szabályozó egészségügyi törvény. Az új szabályozás a házi segítségnyújtást 5 szint szerint 

kategorizálja és ez határozza meg a gondozási tevékenységeket és a gondozás intenzitását is. 

A gondozói tevékenységek alapjában lefedik az ADL és IADL szükségletek kielégítését (pl. 

segítség étkeztetésben, mobilizálás, öltöztetés, ügyek intézése, lakás elhagyása, séta, stb.) 

                                                           
31

 Short term home care services 
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szükség esetén az ápolási feladatok elvégzését, valamint a gondozást végző családtagok lelki 

gondozását, segítését. A gondozási szükségletek függvényében kaphat még az időskorú 

éjszakai felügyeletet. Ez a szolgáltatás a családi gondozó kimerülése, alvás hiánya esetén 

biztosítható, pl. az időskorú betegsége, vagy demenciája esetén. A protokoll része a 

helyettesítő gondozás biztosítása is a családi gondozó számára. Az összes gondozott 

kétharmada részesül családi gondozásban, a formális gondozásban ellátottak harmada él 

bentlakásos intézményben, kétharmaduk pedig otthon – közeli gondozási szolgáltatásokat 

vesz igénybe (Pótor, 2016). 

Franciaországban a gondozás – ápolás négy kompetencia szintre tagolódik az időskorú 

egészségügyi és szociális ellátásának megfelelően. A szolgáltatások kiegészítik, vagy 

helyettesítik a családi gondozást. A szolgáltatás akár 24 órában is megállapítható (Dögei és 

mtsai, 2011). 

Angliában az otthon – közeli ellátásnak szintén négy szintje létezik. Ennek része a házi 

segítségnyújtás, melyet gondozók végeznek, illetve a segítés melyet segédgondozók 

végeznek. Ez utóbbi tevékenységek a bevásárlás, mosás, takarítás, felügyelet stb. Ezt a 

szolgáltatást a családi gondozás terheinek csökkentése érdekében a családi gondozó 

távollétében végzik. A családi gondozók számára elérhető az átmeneti gondozás, amely 

helyettesítő szolgáltatásként segíti a családi gondozók életét (Dögei és mtsai, 2011). 

Svédországban otthonápolási és gondozási szolgáltatásokat lehet igénybe venni. A 

szolgáltatásokhoz egyéb programok is tartoznak, mint például az időskorú szállítása. A 

gondozást végző családtagok számára külön szolgáltatásokat biztosítanak, illetve számos 

speciális program segíti a családi gondozók tevékenységét. Azokra a területekre, ahol a 

formális szolgáltatások nehezen biztosíthatók, speciális, a családi gondozók számára könnyen 

elérhető információs szolgáltatásokat szerveznek, valamint segítik a családi gondozók 

munkáját helyettesítő szolgáltatásokkal, támogató csoportok szervezésével, képzésekkel, 

tanácsadással. A távol élő családi gondozókat skype – programokba vonják be, így 

könnyebben el tudják érni a professzionális segítőt és gondozó társaikat is (Blusi és mtsai, 

2013). 

Ausztriában a gondozási szükséglettel rendelkező idősek gondozási támogatásban 

részesülnek. A támogatási igény a gondozási szükséglet mértékétől függ, melyet öt 

fokozatban állapítanak meg. A legmagasabb fokozatban, amikor az időskorú teljes ellátásban 

részesül, a támogatás 1655 euro havonta. A támogatás képezi a szolgáltatások térítési díjának 
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alapját, illetve családi gondozás esetén támogatja a családot is. Otthon közeli ellátásban – 

hazánkhoz hasonlóan – létezik otthoni ápolás és gondozási szolgáltatás. A szolgáltatás 

mértéke 2007-től indokolt esetben elérheti a napi 24 órás gondozást is. Demencia és mentális 

zavarok esetén további kiegészítő pszichológiai gondozást biztosítanak. Speciális 

szolgáltatásokat az ún. mobil gondozók nyújtanak a házi segítségnyújtás mellett. 

Szolgáltatások elérhetők a családi gondozók számára is, de tartományonként eltérő 

tartalommal. Általános a tanácsadás, információ szolgáltatás, időszakos helyettesítő gondozó 

biztosítása, hétvégi helyettesítés és a gondozó családtag anyagi támogatása (Garms-

Homolova, 2013). 

Dániában szintén 24 órában elérhető az otthon közeli egészségügyi és szociális gondozás. Az 

otthoni segítségnyújtás (takarítás, mosás, stb.) munkanapokon érhető el napi nyolc órában 

szükség szerint. A 65 év felettiek 19%-a részesül tartós gondozásban az otthonában, 87%-uk 

gondozásban és otthoni segítségnyújtásban. A többség heti 4 órában kapja a szolgáltatást. 

Magasabb gondozási szükséglet esetén inkább a bentlakásos ellátásokat választják az idősek. 

A családi gondozók anyagi támogatásban részesülnek, mely megegyezik a munkanélküli 

segély összegével, mellette helyettesítő szolgáltatásokat vehetnek igénybe heti egy – két 

alkalommal (Fagerström – Willman, 2013). 

Hollandiában nagy hagyománya van az otthon közeli ellátások szervezésének. Számos 

szakember dolgozik a területen, a szociális munka, a tanácsadás és az idősek védelme, 

képviselete alapvető elemei a gondozási szolgáltatásoknak. A gondozási és egészségügyi 

ellátásoknak hét szintje van és a gondozási szükséglet szerint választják ki, hogy milyen 

szintű szolgáltatásokból mennyit biztosítanak az időseknek. Legalacsonyabb szinten a 

képzettség nélküli gondozók vannak, akik a háztartásban segédkeznek (pl. bevásárlás, 

társalgás), legmagasabb szinten komoly egészségügyi beavatkozásokat is végrehajtani képes 

magasan képzett ápolók vannak. A családi gondozók Hollandiában is gondozási támogatásban 

részesülnek (personal budget) és különböző szolgáltatásokkal segítik őket. Legelterjedtebb a 

helyettesítő szolgáltatások biztosítása (Genet – Boerma, 2013). 

Az észak – és nyugat európai országokban fejlett otthon közeli gondozási szolgáltatások 

működnek, melyek alapvető eleme a családi gondozók segítése, támogatása. A gondozást 

több kompetencia szintre bontva biztosítják ezzel célzottabbá tehetik a tevékenységet. Sok 

helyütt fontos és elismert szükséglet az időskorú társasági igénye. Az otthon közeli gondozás 

időtartama több országban az időskorú szükségleteihez igazodik, ha kell akár 24 órában is 
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biztosítanak szolgáltatásokat. A saját otthonában élő idősek gondozásának fontos eleme a 

családi gondozás támogatása, a családi gondozók elismerése, valamint számukra 

szolgáltatások biztosítása. 

VIII.2. Otthon közeli gondozás az újonnan csatlakozott országokban 

Lengyelországban otthonápolást biztosítanak az előírt vizitek mértékéig, az otthoni szociális 

gondozás az egészségügyi rendszertől teljesen szeparáltan a helyi önkormányzatok 

szervezésében működik. Gondozási szükséglet vizsgálatot követően lehet igénybe venni és a 

személyi gondozás, valamint a ház körüli tevékenységek tartoznak a házi gondozáshoz. Az 

igénylők számához képest nagyon alacsony a gondozottak aránya, 2009-ben 92.500 fő kapott 

valamilyen egészségügyi, vagy szociális gondozást, vagy egyéb speciális szolgáltatást az 

otthonában. A szociális gondozók jövedelme igen alacsony, mintegy harmada a medián 

jövedelemnek. A családi gondozókat nem támogatják, a nagyobb városokban szerveződnek 

Alzheimer támogató csoportok (Chlabicz és mtsai, 2013). 

Szlovéniában a házi segítségnyújtás szolgáltatás csak kevés időskorú számára érhető el. A 

házi segítségnyújtás alapelve, hogy azoknak nyújtson szolgáltatásokat, akik nem tudnak 

magukról gondoskodni és a család nem tudja őket megfelelően gondozni. A gondozás ideje 

napi 4 óra maximum, vagy heti 20 óra lehet. A finanszírozás megoszlik az önkormányzatok, 

akik felelősek a törvény szerint a gondozás biztosításáért, (50%) és a gondozott között. 2011-

ig az állam fizette a gondozó bérét, s ezzel csökkentette a szolgáltatás költségeit. A formális 

és informális segítségnyújtás együttes biztosításáról kevés információnk van. 2011-ig az állam 

jellemzően az informális gondozók támogatásával igyekezett a gondozás feladatait biztosítani. 

Az informális gondozást a gondozási szabadság bevezetésével támogatták. E támogatás a 

foglalkoztatott családtagnak járt ( a jövedelem 80%-a egy hétre, kivételesen két hétre) abban 

az esetben ha egy háztartásban éltek, illetve kialakult egy jövedelemkompenzáción alapuló 

támogatás is, amit családtagok vehetnek igénybe abban az esetben, ha a gondozás miatt 

részmunkaidőben vállalnak munkát. A jövedelem számításkor az együtt élők ellátását veszik 

alapul és a minimum jövedelem szintjére egészítik azt ki (Hlebec, 2015). 

Szlovákiában az időskorúak ellátása két fontos pilléren nyugszik. Egyik a korlátozott 

férőhelyszámban hozzáférhető bentlakásos ellátás, míg másik a családi gondozás. A családi 

gondozók 2009-től gondozási segélyben részesülhetnek. A támogatást jövedelemfüggő 

juttatásként biztosítják. Az otthon közeli ellátások szervezése az önkormányzatok feladata. 

2012-ben 34000 ember részesült gondozási segélyben, mert időskorú családtagját gondozta, 
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de a családi gondozás mértékét sokkal nagyobbra becsülik. Házi gondozást biztosító 

szolgáltatásban 7000 fő dolgozott. A gondozási díj mértéke nagyon alacsony. Az otthon – 

közeli szolgáltatások a közelmúltban kerültek újra fókuszba, jellemzően az Európai Unió 

deinstitucionalizációhoz kapcsolható támogatási programjai következtében (Szüdi és mtsai, 

2016). 

Csehországban az idősgondozást meghatározó fő ideológiák a szolgáltatások piacosítása és a 

gondozás deinstitucionalizálása. A trendek ellenére azonban éppen ellenkező irányú 

folyamatok zajlanak a szektorban. 2008 és 2012 között csaknem háromezer fővel csökkent a 

házi segítségnyújtásban részesülők száma csakúgy, mint a jelzőrendszeres gondozási formát 

igénybe vevőké. Ezzel szemben háromezer fővel nőtt a bentlakásos férőhelyek száma. 

Mindezek ellenére Csehországban 2012-ben 112.805 fő részesült házi segítségnyújtásban és 

2.392 jelzőrendszeres gondozásban (Kubalciková – Havliková, 2016). 

Romániában nagyon nehéz hozzáférni a házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz. A szolgáltatók 

az önkormányzat mellett egyházak és non-profit szervezetek, melyek együttesen 17.000 fő 

ellátását tudják biztosítani (2008). A gondozás oroszlánrésze így a családra hárul ennek 

ellenére nem elérhető gondozási támogatás sem egyéb támogató szolgáltatás az időskorúakat 

gondozóknak (Gulácsi – Popescu, 2013). 

Összességében elmondható, hogy a közép–kelet európai államok gondozási gyakorlatában 

jellemzően a túlterhelt bentlakásos ellátások játsszák a legfontosabb szerepet. Az otthon 

közeli ellátások nehezen hozzáférhetők az idősek számára. A családi gondozókat vagy nem 

támogatják, vagy egy szélesebb körben igényelhető alacsony összegű támogatásban 

részesülhetnek. A családi gondozókat támogató szolgáltatások jellemzően komoly 

hiányosságokat mutatnak. Sajátos képet mutat az otthon - közeli szolgáltatások célzása is. 

Jellemzően a fiatalabb 65 – 70 év közötti idősek veszik igénybe a keleti államok szűkös 

ellátását, míg az északi és nyugati államokra inkább a 80 feletti ellátottak többsége a jellemző 

(Rudrigues és mtsai, 2012) (Krémer, 2013). 

VIII.3. Otthon közeli tartós gondozást nyújtó személyes szolgáltatások Magyarországon 

Túlzás nélkül állítható, hogy az otthon igénybe vehető személyes szolgáltatások, valamint a 

különböző szolgáltatások bevezetésében és a hozzáférés arányát tekintve hazánk biztosítja a 

legmagasabb szintű szolgáltatásokat a keleti országokban. A házi gondozást már jóval a 

rendszerváltás előtt bevezették, majd az otthon közeli szolgáltatásokat speciális programokkal 
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egészítették ki. Az idősek által (is) igénybe vehető szolgáltatások típusait, a bevezetésük évét, 

valamint a hozzáférési adatokat az alábbi táblázat foglalja össze
32

. 

7. táblázat 

Otthon közeli szolgáltatások jellemzői, bevezetésük ideje és ellátási mutatói Magyarországon 

Szolgáltatás 

neve 

Leírása Bevezetés 

időpontja 

Igénybevételi 

adatok 

(2015) 

Házi 

segítségnyújtás  

A szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében biztosított, az önálló életvitel 

fenntartása érdekében szükséges ellátások: ápolás – 

gondozás, segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

lakókörnyezeti higiénia megtartásában való 

közreműködés, a háztartási tevékenységben való 

közreműködés, veszélyhelyzetek kialakulásának 

megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtás, szükség esetén a 

bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés 

segítése. 

(1993)  

jogelődje: 

1966. 

113.020 Fő 

Szociális 

étkeztetés 

Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 

egyszeri meleg étkezésének biztosítása, akik azt 

önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

1993 170.688 

Támogató 

szolgáltatás 

Súlyos fogyatékos személyek részére biztosított 

szolgáltatás. Fő elemei: személyi segítés és 

személyszállítás. 

Időskorúak a súlyos fogyatékosság megállapítása esetén 

igényelhetik. 

2005 13.365 fő 

Falu – és 

tanyagondnoki 

szolgálat 

Kistelepülésen és külterületen élők számára segíti a 

szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. 

2005 N.a.
33

 

Idősek nappali 

ellátása 

Saját otthonában élő időskorú személyek napközbeni 

ellátását biztosítja 

1993  38.551 fő 

Demens 

nappali ellátás 

Azon idősek napközbeni ellátását biztosítja, akik 

esetében szakbizottság a demencia tüneteit állapította 

meg. 

2007 2.143 fő 

Jelző-

rendszeres házi 

segítségnyújtás 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját 

otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 

megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos 

személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló 

életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 

elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

2005 22.200 fő  

Forrás: KSH Szociális Statisztikai Évkönyv 2015. (Saját szerkesztés) 
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 Az időskorú otthonában igénybe vehető egészségügyi szakellátási formák az otthoni szakápolás és az otthoni 

hospice ellátás. Jelen elemzésben azért nem térek ki bemutatásukra, mert nem sorolom őket a tartós gondozást 

nyújtó szolgáltatások közé. Az ellátás részletes szabályait a 20/1996 (VII. 26.) NM rendelet „az otthoni 

szakápolási tevékenységről” tartalmazza. Az otthoni szakápolás és hospice ellátás során az ápolási vizitek száma 

rögzített (28, 40 vizit) az ápolási feladatokat nem ugyanazon személy látja el a kezelés időszakában. 
33

 A dolgozók száma ismert az ellátásnál: 1.396 fő. 
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A szolgáltatásokat tehát nem csak időskorúak vehetik igénybe, ahogy vannak olyan 

szolgáltatások is hazánkban (pl. fogyatékos személyek ellátási formái) ahol időskorú 

ellátottakat is gondoznak. Összességében becslések szerint a 65 év felettiek mintegy 10 – 

12%-a kap valamilyen ellátást formális szolgáltatásoktól hazánkban (Rubovszky, 2017). 

Legnagyobb kapacitással az étkeztetés és a házi segítségnyújtás szolgáltatások működnek, 

mely jelzi az otthon közeli ellátások dominanciáját a személyes szolgáltatások között. 

VIII.4. A házi segítségnyújtás múltja és jelene Magyarországon 

Magyarországon a háborút követően már 1945-ben sor került az állam szociális 

felelősségének deklarálására. A 6/1945 sz. Miniszterelnöki utasítás szerint a szociális 

gondoskodás az állam feladata. A kor feltételeinek megfelelően elsőként a bentlakást nyújtó 

ellátások fejlesztése indult meg gyors ütemben a kiüresedett kastélyok, kúriák szociális célú 

hasznosításával. Az ún. általános szociális otthonokba kerültek elhelyezésre azok az emberek, 

akiknek ellátását más módon nem tudták megoldani. A korabeli szociális otthonokba kerültek 

az idősek, fogyatékos személyek, mentális betegségekkel élők, és a szolgáltatás inkább a 

korabeli szegénygondozás képét mutatta. Az ötvenes években került sor az egyházak 

tulajdonának államosítására és az egyház szociális feladatainak állami átvételére is.  

A teljes foglalkoztatás ideológiája és az állam kizárólagos felelősségvállalása mellett a kor 

szakmapolitikájában nehéz lenne a családi gondozás elismerésére, támogatására utaló jeleket 

találni. 

A házi segítségnyújtást formális szolgáltatásként 1966-ban kísérleti jelleggel vezették be 

néhány nagyvárosban (pl. Eger, Pécs, Kőszeg), majd Veszprém megyében és Budapest II. 

kerületében is. A szolgáltatás jogi szabályozására főképp e tapasztalatok alapján elsőként 

1976-ban
34

 került sor. A rendelet célja a különböző működési gyakorlatok egységesítése és a 

szolgáltatás továbbfejlesztése volt. A rendelet szerint:  

„A házi szociális gondozószolgálat feladata, hogy segítséget adjon életvitelük biztosításához 

azoknak az öregeknek, akik önmagukat ellátni nem képesek, gondozójuk nincs és szociális 

helyzetük ezt indokolja.” (1.§.) 

„Nem részesíthető szociális gondozásban, akinek gondozására más személy köteles és 

képes…” (5.§. (2)). 
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 4/1976. (IV. 10). EüM rendelet a házi szociális gondozószolgálatról 
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A rendelet tehát alapvetően épít a gondozásra szorulók családi ellátásának lehetőségére, 

feltételezve, hogy a család bizonyos ellátást képes biztosítani, de ezekre az esetekre nem teszi 

lehetővé a formális szolgáltatás bevezetését. 

„A házi szociális gondozást elsősorban az erre önként vállalkozó társadalmi gondozók 

bevonásával kell megszervezni… A szociális gondozás indokolt esetben hivatásos 

gondozókkal is ellátható” (4.§. (1)). 

A házi segítségnyújtás professzionalizálódása felé rögös út vezetett. A szociális feladatok 

társadalmi gondozókkal történő ellátása a kor egyik ideológiai értelemben elfogadható 

megoldása volt, elegendő a pártfogói felügyelet hasonló jellegű működésére gondolni. Ennek 

ellenére a rendelet már tartalmazott utasítást a gondozó összeférhetetlenségére vonatkozóan 

(9.§.). A hivatásos gondozói hálózat kiépítésére a ’80-as évektől került sor, mivel a 

tiszteletdíjas társadalmi gondozók száma csökkent, a tiszteletdíj mértéke alacsony volt és a 

tevékenység nem számított munkaviszonynak (Jeneiné Vári, 2010 ). A nyolcvanas évektől a 

rendelet szakított a „szociális rászorultság” ideológiájával, helyébe az életkor, az önellátó 

képesség mérlegelése lépett
35

, de a rendelet kikötötte, hogy a kedvezőtlenebb szociális 

helyzetű jogosultakat előnyben kell részesíteni az ellátás során. 

A rendelet szerint: 

„A házi gondozó szolgálat lakásukon a szükség szerinti segítséget nyújtja azoknak az öregségi 

nyugdíjkorhatár feletti, fogyatékos, vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, 

akik azt életvitelükhöz, személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik 

ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez igénylik.” (27.§.) 

A rendelet nagy lépést tett a gondozószolgálatok széles körben történő elterjesztésében, a 

hozzáférés javításában, a gondozás fogalomkörét és az idősek szükségleteit széles körben 

értelmezte, de nem történt előrelépés a tiszteletdíjas gondozók támogatásában. A tiszteletdíj 

társadalombiztosítási jogosultságra nem jogosított. A jogszabály rendelkezett a gondozók 

munkafeltételei és munkaeszközei tekintetében is (32.§.), valamint a területi egészségügyi 

ellátással való kapcsolattartásra vonatkozóan is (33.§.). A gondozó egészségügyi 

szakképesítéshez kötött feladatokat is elláthatott, ha rendelkezett megfelelő végzettséggel. A 

rendelet szerint a gondozó pénzt és ajándékot nem fogadhatott el, tartási szerződést nem 

köthetett. A szolgáltatás tehát egyre több professzionális elemet viselt magán. A gondozók 
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 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelet a területi szociális gondozásról 1.§., 3.§. 
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által vezetett gondozási napló tartalmazta a gondozási tevékenység leírását, a gondozási időt, 

a közlekedésre fordított időt, az egyéb tevékenységre fordított időt (munkaértekezlet, 

továbbképzés, eligazítás). 

Az önkormányzati törvény hatályba lépésével a szociális feladatok túlnyomó részének 

decentralizálására került sor. 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

(a továbbiakban: Szt.) tartalmazta azokat a szociális feladatokat, melyeket a települési 

önkormányzatoknak meg kell szervezniük. Minden településen elérhetővé kellett tenni a házi 

segítségnyújtás szolgáltatáshoz való hozzáférést. A települési autonómia laza szabályozása, 

valamint a szolgáltatás állami finanszírozásával kapcsolatos anomáliák következtében 

azonban az önkormányzatok egy része vonakodott a kötelező feladatait teljesíteni. Még 2008-

ban sem volt elérhető a szolgáltatás 860 településen. Ennek eredményeképpen az ellátottak 

száma is rohamosan csökkent, az 1990-ben ellátott 85.000 főhöz képest 1999-re 40.000 fő 

részesült házi segítségnyújtásban (Czibere – Gál, 2010). Az ezredfordulóra már világossá vált, 

hogy az otthon igényelhető alapszolgáltatások fejlesztésére van szükség a bentlakásos 

ellátásokkal szemben. 

VIII.5. A családi gondozás támogatása, formális és informális rendszerek 

együttműködése a szakmapolitikai stratégiákban 

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a hazai szociális szakma híján van az olyan rövid, közép 

és hosszú távú szolgáltatásfejlesztési stratégiáknak, melyek a szektorban dolgozóknak irányt 

tudnának mutatni a szolgáltatások szakmai, szervezeti és finanszírozási fejlesztésében. A 

szolgáltatási rendszer 1993 évi szabályozását követően csupán néhány olyan nagyobb 

fordulópont történt, mely a szektorban új irányokat, megközelítéseket hozott, még akkor is, ha 

valójában nem történt meg a stratégiák elfogadása és szisztematikus kidolgozása. 

2003–2004–ben került sor a Szt. átfogó felülvizsgálatára, melynek célja a szolgáltatások és a 

finanszírozás mechanizmusainak átgondolása volt (SZOLID projekt). A megállapítások 

között szerepelt az alapellátások fejlesztésének szükségessége, a bentlakásos ellátás 

célzottabbá tétele és a gondozási igények szerinti finanszírozásának igénye: 

„A tartós-bentlakásos intézmények tehermentesítése az alapellátások megerősítésével meg 

kell, hogy történjen. Az otthoni ellátási formák integrált rendszerét úgy kell kialakítani, hogy 

az, az egyén szükségleteit a nap 24 órájában biztosítani tudja. Az egyén szükségletei szerint 

részesülhessen állami támogatásban, mely lehetővé teszi a különböző szolgáltatási csomagok 
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megvásárlását. Ez a szolgáltatásokat differenciálttá tenné, a választás lehetősége 

megnövekedne, ugyanakkor az egyén a szükségleteinek leginkább megfelelő formát tudná 

kiválasztani a kínálatból” (Bajzáthné és mtsai, 2004). 

A SZOLID
36

 program volt az első átfogó újragondolása az Szt.-nek 1993 óta. A szakértői 

jelentésekben az idősek ellátásával kapcsolatban olyan előremutató elképzelések jelentek 

meg, mint az alapellátások rendszerének kiterjesztése, a házi segítségnyújtás és a területi 

egészségügyi ellátás integrált megszervezése, az otthoni gondozás szükséglet arányos 

kiterjesztése, akár 24 órás szolgáltatás formájában, az otthoni ápolás – gondozás szakmai 

színvonalának emelése, hogy alkalmassá váljon speciális helyzetek és problémák kezelésére is 

(mint például a demenciával élők otthoni gondozása). A szakmai brainstorming része volt az 

idősek lakás átalakításának támogatása, a házi segítségnyújtás mentális gondozó feladatainak 

erősítése és komolyabb figyelem irányítása a családra a gondozás során, illetve a gondozást 

vállaló családtagok támogatása. Felvetődött a közfoglalkoztatottak gondozóvá képzése, 

valamint a gondozási szükséglet vizsgálat bevezetése az idősgondozásban. Megjelent az 

otthon közeli gondozás két kompetencia szintjének meghatározása is (háztartási segítő, házi 

gondozó) (Bajzáthné és mtsai, 2004). Annak ellenére, hogy az Szt. 2003 évi változása 

kiterjesztette a szociális alapszolgáltatások körét, a házi segítségnyújtás tekintetében nem 

hozott áttörő reformokat. A szolgáltatást igénybevevők köre igen lassan emelkedett, a 

szolgáltatások arculata alapjában nem változott.  

 

A szociális szolgáltatási és igazgatási rendszert átformáló másik nagy ívű szakmapolitikai 

program a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció volt (Czibere és mtsai, 2011) melyet a 

kormány nem fogadott el
37

. A koncepció 2020-ig tartó szakmapolitikai reform elképzelései 

közül – talán nem is a koncepció hatására – a közigazgatás reformjával együtt került sor a 

szociális igazgatás átalakítására. A szakmapolitikai program a szolgáltató rendszer 

tekintetében az alapszolgáltatások fejlesztése mellett tette le a voksot. Az idősek otthon – 

közeli ellátása tekintetében a jelzőrendszeres szolgáltatások további fejlesztése, a 

lakókörnyezet szükségletek szerinti átalakításának támogatása, az önálló életvitelt segítő 

infokommunikációs eszközök fejlesztése, online információ szolgáltatás, tanácsadás, 

felügyelet, a munkát vállaló családtag nappali helyettesítő gondozásának megszervezése, 

valamint az otthoni gondozás három kompetencia szintre történő kiterjesztése szerepelt a 

                                                           
36

 A Szociális Törvény Lehetséges Megújítása a Szociális Igazgatás Demokratikus és Távlatos Fejlesztése 
37

 Lásd: Elszabotált reformok. Miért vallanak kudarcot az átfogó szociálpolitikai kezdeményezések? Esély, 

2013/3. 27 – 62.o. 
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koncepció tervezetében (Czibere és mtsai, 2011:35). A tervezet a családok 

felelősségvállalásának támogatását deklarálta: 

 

„az új struktúra kiemelt célkitűzése, hogy a lehető legnagyobb mértékben erősítse a családok 

megtartó képességét, és amennyire csak lehetséges a professzionális segítségnyújtás keretéül 

a családi közösséget tekintse” (35.o.) 

 

A koncepció – az elődjéhez hasonlóan – nem került elfogadásra, így a házi segítségnyújtás 

rendszerében nem hozott átfogó reformokat. 

 

Az informális gondozók támogatása érdekében egyetlen Európai Unió által finanszírozott 

program indult a 2007 – 2013 közötti időszakban.
38

 A pályázat a munkaerőpiacról kiszorult 

emberek szociális gondozó és ápolóvá történő képzését tűzte ki célul. A program célja az volt, 

hogy a családi gondozást végzőket olyan szaktudással vértezzék fel, mely segíti őket 

gondozói feladataik ellátásában és a szakképzettség megszerzését követően a gondozott 

családtag támogatása mellett még egy – két szomszédságban élő és gondozásra szoruló idős 

ember ellátását is vállalni tudják. A program vegyes eredményekkel zárult. A gondozók nem 

tudtak részt venni az iskolarendszerű képzésen, hiszen családtagjaikat gondozták. A gondozók 

szakképzésének programja sok családi gondozó számára életkora, egészségi állapota, vagy 

képességei miatt komoly kihívás elé állította. Végeredményben nem valósult meg a családi 

gondozók tevékenységének kiterjesztése más időskorú gondozására, ennek valószínűleg a 

családtagok ellenérzésén túl szabályozási okai is lehettek. A családi gondozók komoly 

fenntartásokkal gondoltak arra, hogy ők a településen más számára is biztosítsanak személyes 

gondozást. Ennek egyik oka a gondozók túlterheltsége volt – többen elmentek a képzésekről 

nap közben a gondozási feladatokat elvégezni – más részről a családi szolidaritás miatt vállalt 

gondozási feladatok mások számára történő biztosítása (családi szolidaritás versus 

professzionális gondozási attitűd) nem volt elfogadható a projektbe bevont résztvevők egy 

részének. 

 

A Nemzeti Idősügyi Stratégiát az Országgyűlés a 81/2009 (X.2.) sz. határozatával fogadta el. 

A stratégia a szolgáltatásokkal kapcsolatos célkitűzéseit óvatosan fogalmazta meg. A kiemelt 
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Főigazgatóság menedzselte 
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cselekvési területek között tartja számon a gondozást indikáló szükségletek szociális és 

gondozási faktorainak szétválasztását. 

„… nagyon fontos, hogy az ellátásokhoz való hozzáféréseknél külön történjen meg a szociális 

rászorultság és a gondozási rászorultság vizsgálata annak érdekében, hogy a szegénység, a 

jövedelmi szükséghelyzet senkinél ne akadályozhassa az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést, szolidaritási alap képzésével…”(20.o.). 

Ezek mellett a koncepció foglalkozik a gondozást biztosító rendszerek működésének 

összehangolásával, az otthon közeli szolgáltatások időtartamának kiszélesítésével, hogy akár 

24 órás szolgáltatást is lehessen az időskorúaknak biztosítani annak érdekében, hogy tovább 

tudjon a saját otthonában élni (23.o.). 

A koncepció nem tartalmaz érdemi javaslatokat a családi gondozók elismerésére, a munka és 

családi gondozás összehangolására, vagy a gondozók terheinek csökkentésére, bár a családi 

gondozás szerepe megjelenik benne. A családi gondozók számát mintegy 200 ezerre becsülve 

problémaként említi, hogy ezek az idősek megfelelő információk hiányában kirekedhetnek a 

közfinanszírozott formális ellátási rendszerből. A demencia kórképpel élő idősek számára 

fejlesztendő nappali ellátás esetében megemlíti a stratégia, hogy a családtagok támogatása e 

téren még hiányos és ki kellene terjeszteni az idősek otthoni gondozásával foglalkozók 

szakmai képzését, kiégés megelőzését, s e körbe a családi gondozókat is beleérti. 

 

Az idősellátás helyzetét elemző későbbi munkaanyagok jövőbe mutató tervei, intézkedési 

csomagjai között sem szerepelt a formális és informális gondozói rendszerek 

együttműködésének bármilyen szintű fejlesztése (Udvardi, 2013). 

 

VIII.6. Ami megvalósult – a gondozási szükséglet vizsgálat bevezetésének hatásai 

A gondozási szolgáltatás célzottabbá tételét volt hivatott elősegíteni a gondozási szükséglet 

vizsgálat 2007 évi bevezetése
39

. A gondozási szükséglet bevezetésének valódi oka az volt, 

hogy szociális rászorultság alapján azok számára biztosítsa a szolgáltatáshoz való hozzájutást, 

akik piaci alapon nem képesek azt saját maguknak megvásárolni. A rendelet a vizsgálati 

kritériumok között mégis kis súllyal jelenítette meg a szociális indikátorokat, ehelyett a 

nemzetközi gyakorlatban elfogadott módon az önellátás akadályozottságának mérése jelent 

meg domináns elemként (ADL, IADL). 
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 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális 

rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 
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A rendelet az idősek otthona és a házi segítségnyújtás esetében írta elő a gondozási szükséglet 

mérését és a 2008 januári hatálybalépését követően bizonyos mértékig átrajzolta a bentlakást 

nyújtó intézmények és az otthon-közeli gondozás ellátotti képét, s ezzel a gondozási feladatok 

jellegét is. A szükséglet vizsgálat nem veszi figyelembe a családi gondozók jelenlétét, 

elérhetőségét, viszont közvetett formában normatív kategóriaként a nagyon idős és egyedül 

élő igénylők számára nem írta elő a szükségletvizsgálat elvégzését. Az elmúlt években a 

gondozási szükséglet vizsgálat mérése számos változáson ment át. A rendelet először a 

gondozási szükséglet mérésére és a jogosultságok megállapítására alkalmas pontozást 

szigorította több alkalommal (2012, 2015), majd 2016-tól két kompetencia szintre bontotta 

szét a gondozási tevékenységeket, a személyi gondozásra és a szociális segítésre. A magasabb 

szakmai ismereteket igénylő személyi gondozás esetében a jogalkotó a munkakör 

betöltéséhez szakképzettséget ír elő
40

. A vizsgálat alapját képező pontozás gondozási 

fokozatokat állapít meg, az előző eljárásokban szereplő gondozási idő helyett. A korábban 

alkalmazott napi 4 órás gondozás – mely fölött indokolt volt bentlakásos elhelyezést 

biztosítani – így elmosódott, és 2017-től elvileg napi négy óránál magasabb óraszámban is 

meg lehet állapítani a gondozási időt.  

A rendszer azonban csak elméletben működik ilyen jól. A gondozási feladatok kompetencia 

szintek szerint nem egyformán finanszírozottak. A szociális segítés esetében az állam 

támogatása igen alacsony, így a jogszabály maga is visszalép a hetvenes évek gyakorlata felé. 

Ezt a feladatot ugyanis tiszteletdíjas gondozók, önkéntesek és közfoglalkoztatásban 

résztvevők is végezhetik.
41

 Nem került átgondolásra a tevékenységek együttes biztosítása 

esetén alkalmazható gyakorlat sem. A valóságban ugyanis ezeket a tevékenységeket nem 

lehet élesen elhatárolni a gyakorlatban, finanszírozásuk viszont merőben eltér. A 

szolgáltatóknak szembe kellett nézniük a tárca azon elképzelésével is, mi szerint a korábbi 

hibás szakmai és finanszírozási logikát
42

 a gondozásba vett és a segítésben részesülő ellátottak 

arányának megadásával igyekeztek újraszabályozni
43

. 

A szolgáltatók kettős követelmény elé néztek a gondozás és a szociális segítés tekintetében. 

Egyik oldalról az optimális gondozási hatékonyság elérését az állam elvárja a szolgáltatótól. 
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 A rendelet szerint a szakképzettek arányának e területen 100%-nak kell lennie, ami nagy előrelépés a terület 

szakmai színvonalát tekintve. 
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 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 27.§. (3). 
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 2015-ig a szabályozás szerint egy gondozónak kilenc időskorút kellett gondozni a gondozási órára kiszámított 

ellátásban napi egy – négy órában. Ennek eredményeként a szolgáltatóknak célszerű volt az alacsony gondozási 

szükségletű időseket gondozásba venni a fenntarthatóság érdekében. 
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 A rendelet szerint a személyi gondozás feladatai magukban foglalják a szociális segítés feladatelemeit is. 
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Ez azt jelenti, hogy meg van adva az a heti gondozási idő, amit a gondozónak teljesítenie kell, 

ehhez kell rendelniük paradox módon a gondozott időseket, akik egyébként az egyéni 

megállapodásban rögzített gondozási időintervallumot kapják. Ez lehet kevesebb is a vizsgálat 

alapján indokolt időtartamtól. Másik oldalról a szakmai feladatokat el kell végezni, mely egy 

kliensközpontú gondozási tevékenységet igényel. A gondozás és segítés címszó alatt 

elszámolható tevékenységeket a rendelet melléklete tételesen tartalmazza. Az állami 

támogatás csak ezen tevékenységek végzésére hívható le. 

Összességében a rendelet módosítása nem járult hozzá a szociálisan rászorult idősek 

célzottabb ellátásához, de mind a házi segítségnyújtás, mind az idősek otthona esetében 

szigorította a szolgáltatás igénybevételének feltételeit. A jogszabályok módosításai során 

továbbra sem figyeltek fel a család gondozói tevékenységének meglétére, vagy hiányára. A 

házi segítségnyújtás a szolgáltatók szakmai és fenntarthatósággal kapcsolatos érdekei és az 

állam finanszírozási és a közfeladatok hatékony ellátását célzó szabályozási darálójába került. 

Továbbra is hiányoznak a szakmai protokollok, a szakmai fejlődést segítő programok, a 

szakma (Széman, 2015) és a szakmapolitika (Czibere és mtsai, 2011) által bemutatott otthon-

közeli gondozást segítő fejlesztések, melyek a gondozott időskorú és a gondozást végző 

családtagok életminőségét javíthatnák (Győri, 2012). A házi segítségnyújtás megmaradt a 

napi életvitelt segítő tevékenységek támogatása szintjén, míg az időskorúak egyre magasabb 

gondozási szükséglettel igénylik az otthon – közeli szolgáltatásokat. Nem történt meg a 

szolgáltatások finanszírozásának reformja sem, mely megnehezítette a feladat ellátók dolgát, 

valamint a többletfeladat vállalás esélyét. 

 

VIII.7. Házi segítségnyújtás szolgáltató-politikai megközelítésben 

A közszolgáltatások működtetésével kapcsolatos diskurzusok egyik központi kérdése az volt, 

hogy a decentralizáció milyen mértékben járul hozzá a szolgáltatások hozzáférhetőségéhez és 

jobb minőségéhez? 1993–tól a szociális feladatok decentralizált módon az önkormányzatok 

kezébe kerültek, de a feladatok hatékony ellátását nem minden esetben sikerült megszervezni. 

A felmerülő kérdések közül az egyik az volt, hogyan lehet a területi és a szociális 

egyenlőtlenségeket magukon hordozó különböző nagyságú településeken egységes sztenderd 

szerint működő szolgáltatási rendszert kiépíteni? A szociális ellátórendszer szabályozásában 

megjelentek olyan változások, melyek a szociális szolgáltatások állami felelősség alá történő 
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visszaszervezését tűzték újra zászlajukra (Gyekiczki, 2009). Az otthoni közeli 

szolgáltatásokat ezek a folyamatok eleinte közvetett módon érintették, az Szt. e tekintetben 

teljesen liberális módon lehetővé tette, hogy a feladatot saját szolgáltatót fenntartva, 

települések közötti összefogásban, vagy ellátási szerződéssel lássák el az önkormányzatok. A 

házi segítségnyújtás fejlesztését eleinte a települési szociális feladatokra kapott támogatások 

jellege akadályozta, ezeket ugyanis nem kellett címkézetten a feladatra költeni, hiszen a 

jogalkotó szándéka az volt, hogy az önkormányzatok nagy szabadságot kapjanak a helyi 

szükségletek kielégítésében. A támogatások feladatokra címkézése javíthatott volna valamit a 

helyzeten, de ez azért nem történt meg, mert a szolgáltatások finanszírozása nem volt 

elégséges a feladatok ellátására. Az önkormányzatok a személyi térítési díj fizetéséről helyi 

rendeletben határoztak, és a rászorultság mértékének megfelelően alacsonyabb díjat fizető 

gondozott kieső befizetését kompenzálták a szolgáltató felé. Ez a finanszírozási patthelyzet az 

önkormányzatok feladattal kapcsolatos passzivitását növelte. A civil és egyházi szolgáltatók 

szintén nem szívesen vállalták át az önkormányzat feladatát ilyen finanszírozási 

konstrukcióban. Az állam az önkormányzatokat társulások létrehozására ösztönözte,
44

 így 

javítva a szolgáltatásokkal való lefedettséget. A legjobb ösztönzőnek a kedvezőbb normatív 

finanszírozás bizonyult. Ösztönző normatív támogatásban részesültek a kistérségi társulásos 

formában fenntartott szolgáltatások és 2010-től az egyházak az alapszolgáltatások vállalása 

esetén is igénybe vehettek kiegészítő finanszírozást, az ún. egyházi kiegészítő normatív 

hozzájárulást (Krizsai, 2015). E támogatás az önkormányzatok, vagy a civil szektor esetében 

felhasználható támogatás 150 – 190%-ára rúgott. Az új finanszírozási konstrukciók az évek 

óta stagnáló, csökkenő állami támogatások, valamint a szolgáltatások költségeinek 

növekedése mellett ez igen kecsegtető lehetőséget jelentettek, így több önkormányzat átadta 

feladatait egyházi fenntartóknak, illetve maga az egyház is nyitott a szolgáltatások felé és az 

ellátási kötelezett önkormányzattól függetlenül indított szolgáltatásokat. A korlátok nélküli 

szolgáltatásfejlesztés még nemzetközi viszonyok között is hihetetlen mértékű férőhely 

emelkedést eredményezett a házi segítségnyújtásban. A gondozásban részesülők száma 

gyakorlatilag három év alatt megduplázódott. A többlet kiadások a rendszer felülvizsgálatára 

sarkallták az államot is. A szektor fejlesztése a korábbi szakmai és jogi feltételek mellet ment 

végbe, ami arra kényszerítette az új szolgáltatókat, hogy lehetőség szerint alacsony, napi egy 

órás gondozási szükséglettel bíró időseket vegyenek gondozásba, míg a komplikáltabb (és 

költségesebb) gondozást igénylő esetek az ellátási kötelezett önkormányzatok szolgáltatási 
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körében maradtak (Patyán, 2016). A finanszírozási egyenlőtlenségek az ún. „kvázi egyházak” 

megjelenéséhez vezettek. Ezek olyan szervezetek voltak, melyek a hazai jog szerint 

egyházként regisztráltatták magukat, lehetővé téve a szociális szolgáltatások 

többletfinanszírozásának lehívását (Krizsai, 2015). A kvázi egyházak kiszorításának 

kísérleteit követően az államnak szembe kellett néznie a jóléti ellátások egyik klasszikus 

kérdésével azzal, hogyan lehet a közpénzekből a leghatékonyabb módon közszolgáltatásokat 

működtetni. Megjelent a befogadás intézménye, amely a kapacitások területi elosztását 

igyekezett szabályozni, mellette lassan változtak a finanszírozási és a szakmai feltételek. 

Végeredményben 2017-re egy olyan szakmai és finanszírozási feltételrendszer alakult ki, 

melyben az ellátásra kötelezett önkormányzat az állami normatív támogatásából nem tudta 

finanszírozni a szolgáltatást, így vagy saját bevételeiből, vagy az ellátottak térítési díjából 

kellett azt kiegészíteni, míg a magasabb finanszírozást élvező egyházi fenntartók éppen csak 

képesek voltak a szolgáltatást kihozni az állami támogatásból. A normatív finanszírozás 

továbbra sem volt alkalmas a hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek kezelésére, a 

szolgáltatásokat sztenderd módon határozták meg és ehhez rendeltek gondozási kvótákat. A 

kiegészítő normatívát kapó egyház számára nem írtak elő speciális, vagy többlet feladatokat a 

szolgáltatási területen. A területi egyenlőtlenségek továbbra is fennmaradtak, mivel az 

aprófalvas térségekben sokkal költségesebb a szolgáltatások biztosítása, sőt a szolgáltatáshoz 

való hozzájutásban nőttek a különbségek. A koordináció kikerült a települési önkormányzatok 

kezéből és a szolgáltató rendszerben párhuzamosságok, átfedések, egyfajta szolgáltatási 

verseny alakult ki. Szervezeti formák tekintetében is divergálódott a rendszer. A több ezer 

ellátottat gondozó óriás szervezetektől a néhány gondozóval működő családias kis 

egyházközségig a szolgáltatók széles spektruma rajzolódott ki. A szektor újraszabályozása 

alapvetően azt célozta, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően a házi segítségnyújtás valódi 

gondozási igényeket elégítsen ki. A 2016-tól
45

 érvénybe lépő szabályozás következtében 

csökkent az alacsony gondozási szükséglettel ellátott gondozottak aránya a rendszerben, a 

működtetés és finanszírozás próbálkozásai is jobban preferálják az intenzívebb gondozási 

tevékenység végzését. A finanszírozási és szabályozási kísérletek hatására a házi 

segítségnyújtásban részesülők száma két év alatt 25.700 fővel csökkent, ami becslés szerint 

3700 fő gondozó leépítését eredményezte. 
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VIII.8. A házi segítségnyújtás szakmai és munkafeltételei 

A házi segítségnyújtásban dolgozó szociális gondozó ápoló sajátos munkahelyi feltételek 

mellett végzi a munkáját. A tevékenység lényegi eleme, hogy a gondozást az időskorú 

lakásában, tehát nem intézményi környezetben kell biztosítani, így a feltételek nem minden 

esetben a gondozásra optimalizáltak. A megfelelő munkafeltételek megléte, vagy hiánya 

meghatározza a munka minőségét és eredményességét is. A munkavégzéshez szükséges 

eszközöket a munkáltatónak kell biztosítania. A gondozás esetében ez a gondozó utazásának 

feltételeit, a dolgozó munkaruháját és a tevékenység biztonságos végzéséhez szükséges 

eszközöket is jelenti. A gondozók jelentős része a napi tevékenységét kerékpárral, vagy 

tömegközlekedési eszközzel szervezi.  

A munka sajátosságát adja, hogy a gondozást a szakembernek egyedül kell végeznie. A 

bentlakásos ellátásban a dolgozók gondozói csoportokban tevékenykednek, így több szakmai 

interakcióra van lehetőség, mely megerősíti a szakembert a tevékenysége végzésében, segíti 

döntései meghozatalában. A szakmai csoportban való munkavégzés segít a szakmai szerepek 

és keretek megtartásában, a professzionális kultúra megőrzésében. 

A gondozói munka további kihívása maga a gondozás fizikai és mentális terheinek elviselése. 

A gondozói munka komoly fizikai igénybevétellel jár. A feladataik közé tartozik idősek és 

beteg emberek ellátása a saját lakóhelyükön, akik körében a kórházi szakellátás során több 

szakdolgozó végzi el az ápolási – gondozási feladatokat a kórházi protokoll szerint (pl. 

ágyban fürdetés). A munka mentálisan is megterhelő, hiszen sok esetben az időskorú számára 

a gondozó az, aki az egyedüli kapcsolatot jelenti a külvilággal. 

A gondozók munkakörülményeiről és szakmai munkájuk feltételeiről kevés hazai kutatás áll 

rendelkezésre. Gyarmati (2005) az idősellátásban dolgozók munkakörülményeit vizsgálta. A 

kutatásba bevont dolgozók jellemzően bentlakásos intézményben dolgoztak. A munkahelyük 

fizikai feltételei közül a legkevésbé elégedettek a dolgozók számára elérhető Internet és fax 

hozzáféréssel, a munkatársak rendelkezésére álló helyiségekkel, valamint a gondozáshoz 

szükséges eszközökkel és felszereléssel való ellátottsággal. A leginkább pedig a fűtéssel, a 

világítással, a telefonnal való ellátottsággal és az étkezési körülmények biztosításával voltak 

elégedettek. Látható, hogy a fizikai feltételek vizsgálata nem releváns a házi 

segítségnyújtásban dolgozók esetében, hiszen sem a kedvelt, sem a nem kedvelt feltételek 

nem adottak a házi segítségnyújtás során. Egy másik hazai kutatás a gondozók munkával 
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kapcsolatos attitűdjeit vizsgálta (Rácz, 2006)
46

. A gondozók 93%-a szerint a gondozási munka 

fizikailag megterhelő, 76,6% gondolta úgy, hogy a munka során a gondozó és a gondozott 

között gyakran alakul ki szoros kapcsolat. A megkérdezettek 92,6%-a vélekedett úgy, hogy az 

a jó a gondozási munkában, hogy lehet segíteni másokon és többségük (80,3%) úgy érezte, 

hogy a gondozók többet tesznek az idősekért, mint a saját hozzátartozói, családtagjai. A 

gondozók 43,4%-a szerint a családtagnak nincsen joga beleszólni a gondozói munkába. A 

megkérdezettek 99,3%-a szerint fontos, hogy a gondozási tapasztalatokat megbeszéljék a 

kollégákkal. A szakemberek túlnyomó többsége (99,3%) a szociális területet alulértékeltnek 

tartja az oktatáshoz, vagy az egészségügyhöz képest. Benke (2015) kutatása szerint a 

gondozók nagyon alacsony presztízsű munkát végeznek és maguk is gyakran nehéz 

helyzetben vannak, ezért van szükségük az alacsonyan fizetett állásra. A kutatásba bevont 

dolgozók szinte mindegyike vállalt valamilyen másodállást a gondozói munkája mellett. A 

kutatás szerint a nem intézményes feltételek a házi segítségnyújtásban sajátos szituációkat 

eredményeznek. Gondozóként el kell magukat fogadtatniuk az idősekkel. A munkavégzés 

tekintetében a gondozók a takarítás és a bevásárlás feladatait távolították el leginkább 

maguktól, mivel ezt nem érezték olyan professzionálisnak. Gyakran jelent meg e feladatok 

teljesítésével kapcsolatban a „cseléd”, „bejárónő” hasonlat. Benke rámutat, hogy a privát tér 

és a gondozási tevékenység intimitása, személyessége és kizárólagossága magában rejti a 

kvázi családtaggá válás érzését, ami kihívást jelent a szakmai és személyes terek rugalmas 

meghatározásában.  

2016 – 17 években került sor egy, a munka minőségét különböző szektorokban vizsgáló 

nemzetközi kutatásra
47

. A programban hét ország vett részt, a kutatás a munka minőségét és a 

foglalkoztatás jellemzőit elemezte több szektorban (élelmiszeripar, gépjárműgyártás, és a 

piaci és közszolgáltatások területei). A közszolgáltatások szektorába a szociális szektorból a 

házi segítségnyújtás szolgáltatás került beválogatásra. A témában három fókuszcsoportot és 

három vezetői interjút készítettünk
48

, ezek képezték az alapját azoknak az 

esettanulmányoknak, melyeket a projekt során összehasonlító elemzés alá vetettek. Az 

elkészült esettanulmányok szerint a vezetők legkomolyabb problémának az alacsony béreket, 

valamint a folyamatosan változó jogi és finanszírozási környezetet tartották, mivel ezek a házi 
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segítségnyújtás alapelveit áshatják alá, a biztonságot és a kiszámíthatóságot a gondozott 

időskorú életében. 

A dolgozók az alábbi problémákat jelezték:
49

 

- közlekedés: télen – nyáron gyalog, kerékpárral, vagy tömegközlekedéssel kell a 

munkavégzés helyére eljutniuk, így kell a bevásárlást megoldani az ellátott számára, 

ami fizikailag is megerőltető, 

- munka és pihenőidő aránya: munkavégzés közben nem tudják az alapvető 

szükségleteiket kielégíteni, nem tudnak megebédelni, a WC használat sem megoldott, 

- munkaeszközök hiánya: sok időskorúnál nem állnak rendelkezésre megfelelő 

eszközök a feladatok elvégzéséhez, 

- szakmai konzultáció hiánya: a gondozónak egyedül kell dolgoznia, kevés idő jut 

szakmai kérdések megbeszélésére, 

- út-idő beosztása: a gondozás finanszírozása (2016) nem tette lehetővé az utazási idő 

beszámítását a gondozásba, 

- időhiány: a gondozók olyan esetszámmal dolgoznak, hogy érdemben nincsen idő a 

gondozott mentális gondozásával foglalkozni. Az idősek jelentős része több figyelmet, 

gondoskodást igényelne, 

- a munka alacsony presztízse: a gondozókat bejárónőként, cselédként kezeli a 

gondozottak és hozzátartozók egy része. 

A gondozói munka pozitív aspektusai: 

- az idősekhez való érzelmi kötődés: az idősek sok szeretetet tudnak adni, 

- a munkaidő jellege: napi 8 óra munkavégzés nappali munkarend szerint, nem kell 

hétvégéken és ünnepeken munkát végezni, ez előnyös a gyermeket egyedül nevelő 

gondozók számára, 

- a munka biztonsága: biztos munkahely, még abban az esetben is, ha a munkabérek 

alacsonyak. 

A kutatás során két esettanulmányt az ország keleti részén készítettünk, a gondozók itt több 

esetben a piaci szektorból érkeztek, ahol már nem tudtak elhelyezkedni, korábban hosszabb – 

rövidebb időt álláskereséssel töltöttek, így a gondozói munka fontos szerepet játszott a 

munkaerőpiacra történő visszalépésükben. 
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A házi segítségnyújtás szakmai tartalma, a gondozói rendszerek sajátos karakterisztikája, a 

gondozói szerep professzionális megnyilvánulásának módja és lehetőségei adják azt a sajátos 

keretrendszert, melyben a gondozó az időskorúval és az időskorú gondozását végző 

családtagokkal érintkezik és kialakítja és fenntartja kapcsolatát. A szabályozás és a gondozói 

feladatok leírása nem foglalkozik célzottan a családi gondozóval való együttműködés 

kérdéseivel, a családtag jelenléte nem jelenik meg közvetlen erőforrásként a gondozási 

szükséglet, vagy a folyamat tervezése során. A családi gondozók mégis sok esetben jelen 

vannak és a gondozás szorító felelősségében osztoznak a professzionális gondozókkal. 

IX. A professzionális és a családi gondozók viszonyrendszere az idősek otthoni 

gondozásában 

IX.1. A kutatás hátteréhez 

A formális gondozási rendszerek és a gondozó családtagok szorosabb együttműködése, 

valamint a családi gondozók bevonása (támogatása, szolgáltatások biztosítása számukra, 

kooperációs metódusok alkalmazása) magasabb színvonalú gondozást tesz lehetővé, növeli a 

szereplők kompetenciáját, a gondozási folyamat feletti kontroll érzését és csökkenti a formális 

és informális rezsimek közötti távolságot (Carretero et all, 2012), Lamura et all, 2008).  

A nemzetközi kutatások eredményei szerint (Ward – Driffin, 2000) (Schwarz-Woelzl, 

2009)(Triantafillou és mtsai, 2011) (Jakobs és mtsai, 2014) (Hlebec, 2015) a családi 

gondozók segítése, támogatása fontos erőforrás, mivel még a nagyon fejlett intézményi 

ellátórendszereket fenntartó jóléti államokban is komoly szerepet vállalnak az idősek 

ellátásában. A család által végzett gondozás elismerése, a nem fizetésért végzett gondozás 

támogatása, valamint az intézményes ellátásokról a családi, közösségi gondozás irányába 

történő elmozdulás mára az európai gondozási politikák egyik fontos elemévé vált (Blusi és 

mtsai, 2013) (Stoltz és mtsai, 2004) (Mestheneos - Triantafillou, 2005).  

A gondozási folyamatok jellemzően individualizáltak, a családtag, vagy mint szükség esetén 

értesítendő hozzátartozó, vagy a gondozási díj fizetésére kötelezhető – tartásra kötelezett 

hozzátartozó jelenik meg a gondozási tevékenységekben. 

Más vizsgálatok arra is rámutatnak, hogy a formális gondozási rendszerek kompetenciáinak 

változása (hozzáférési feltételek - , kapacitások változása, piacosodás, állam 

szerepvállalásának csökkenése) a családi gondozók és a professzionális segítők 
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viszonyrendszerére kifejezetten érzékenyen hat (Ward-Griffin – McKeever, 2000) 

átalakíthatja annak karakterét többletfelelősséget róva a családra, a családi gondozást végzőre. 

A családi gondozók segítése, a velük való kooperatív együttműködés  

- nagyobb biztonságot nyújt az otthon közeli ellátásokban az idős számára olyan 

esetekben, amikor a szakemberek korlátozott időintervallumban tudnak 

segítséget nyújtani,  

- nagyobb biztonságot nyújt az olyan esetekben ahol a családi gondozóra komoly 

teher hárul (intenzív gondozási helyzetek, sérülékeny gondozó – gondozott 

kapcsolat, idős gondoz időst szituációk) (OECD, 2011)(Cohen és mtsai, 2014), 

- csökkenti a segítő frusztrációját, mely a szükségleteknek nem megfelelő szintű 

gondozás kényszeréből, valamint az információ hiányából fakad, 

- a kooperatív rendszerek hatékonyabban és gazdaságosabban nézhetnek szembe 

az idősek gondozásának kihívásaival (az időskorú tovább élhet saját 

otthonában – megszokott környezetében), 

- a családi gondozó és a gondozott kapcsolat alapvetően meghatározza a 

gondozási folyamat minőségét, így e rendszer professzionális támogatása 

javítja mind a gondozó mind a gondozott életminőségét, segít csökkenteni a 

gondozó kifáradását, kiégését (Pfau Effinger, 2014). 

Több vizsgálat foglalkozott az informális gondozók és a formális segítő rendszerek 

viszonyával, arra koncentrálva, hogy miért tartózkodnak a gondozó családtagok a formális 

rendszerekben  - igen korlátozottan - elérhető szolgáltatásoktól, valamint, mivel lehetne 

hatékonyabbá tenni a formális segítők és családi gondozók partneri együttműködését és 

terheik megosztását a gondozási folyamatban (Triantafillou és mtsai, 2006)(Triantafillou és 

mtsai, 2011). 

Az informális gondozás fogalomrendszerének megjelenésével a korábbi tradicionális családi 

szerepek – mint az idős családtag gondozása – új értelmezéseket nyert a jóléti rendszerekben. 

A gondozást végző családtagok helyzetét és szerepét a gondozási folyamatban többféle 

megközelítésben vizsgálták. Egyik a családtag és a formális gondozó viszonyrendszerén 

alapul (Twigg – Atkin, 2002)(Hlebec, 2015). A családi gondozó így lehet erőforrás, 

munkatárs, vagy kliens, míg a támogatások is szólhatnak direkt, vagy indirekt formában a 

családi gondozónak. A családi gondozók segítése is többféle céllal történhet. Leggyakrabban 

a gondozói szerep és kompetencia megőrzése, fenntartása, illetve a gondozási szerep vállalása 
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miatti hátrányok kompenzálása a programok célja, míg mások a megelőzés szándékával, 

komplex programokkal igyekeznek a családi gondozókat segíteni. 

IX.1.1. A gondozási szektor működése, jellemzői Magyarországon 

A hazai gondozási politika mondhatni „vakfoltja” a családi gondozás. A hazai gondozási 

gyakorlatban nem jelennek meg szereplőként a családtagok annak ellenére, hogy a részleges 

gondozást igénylő esetekben feltételezhetően (a rendszer feltételezi) vannak olyan segítők, 

akik az időskorút életvitelében támogatják
50

. Nincsen protokollja a professzionális segítőnek 

az intenzív gondozást biztosító esetekre sem, amikor nyilvánvaló és szükségszerű a segítő 

családtag részvétele a gondozási folyamatban. 

A formális gondozási rendszer működését, a gondozás szakmai tartalmát hazánkban 

jellemzően nem a szakmában dolgozók alakítják, fejlesztik, e folyamatokban nagyobb 

hangsúlyt kap a formális rendszer szabályozása, melynek számos hátrányos következménye 

van. Az egyik ezek közül a szakmai szerepek megjelenéséről szól, illetve arról, hogy ezeket a 

protokollokat a szakemberek mennyire tudják magukénak érezni, követni a mindennapi 

gondozási folyamatok során? A „felülről alkotott szakma” sajátos helyzeteket teremthet a 

gondozási politikában. A szolgáltatási – menedzseriális lobbyk erősödése, térnyerése direkt 

módon inkább az intézményes szolgáltatások fenntarthatósága, a kapacitások szabályozása 

irányába tolja a szolgáltatással kapcsolatos szakpolitikai döntéseket (Patyán, 2013) (Krémer, 

2013). Ez valódi akadálya lehet a családi gondozás felismerésének és priorizálásának, hiszen 

a szakpolitikák az utóbbi időben inkább az institucionális struktúrákat igyekeznek átfogni, 

szabályozni.  

A családi gondozás tevékenységét, kockázatait, a családi gondozók szociális jogait kevésbé 

észlelő szakpolitika csak kevés eszközt biztosít a gondozók támogatására. A hazánkban 

gondozás esetére igénybe vehető két év fizetés nélküli szabadság a gondozó kezébe helyezi a 

gondozás esetén vállalható szociális kockázatok viselését. A témára irányuló statisztikai 

adatok hiányában csak becsléseink lehetnek, hány családtag vállalta a transzfer nélküli 

életvitelt és a munka világából való tartós kilépés kockázatát. A gondozás esetére járó 

transzfer juttatások nem a gondozás kockázatára, hanem az aktív korúak jövedelem 

                                                           
50

 Az elméleti részben külön foglalkozom a házi segítségnyújtás szabályozásával és a szolgáltatás elemzésével. 

A szolgáltatás ugyanis alapjában támaszkodik valamilyen meglévő, az időskorút körülvevő, vagy nem létező 

támogató rendszerre (pl. hétvégeken, ill. ünnepeken nem kell biztosítani a szolgáltatást, stb.) 
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kiesésének pótlására szolgálnak. A támogatás így magán viseli a segély – jellegű juttatások 

jellemzőit. 

Megítélésem szerint ezek a tényezők is erősítik, hogy hazánkban a gondozás területén nem 

jelenik meg a családi gondozás elismerése, sőt a korábban létező támogatásokat is erősen 

megnyirbálták
51

 (méltányossági ápolási díj
52

). Az ellátások és szolgáltatások egyes 

területeinek további centralizálása csak erősíti a családi gondozás és egyáltalán az informális 

irányoktól való elfordulást.  

A működési – szabályozási mechanizmusok másik következménye a szakemberek „tanult 

tehetetlenségének” kialakulása, melynek eredményeképpen nő az „alkalmazott feladat 

végrehajtó” funkciójuk és csökken szakmai kompetenciájuk, ezzel nő a szakmai 

tevékenységekkel kapcsolatos frusztrációjuk. Különösen érdekes a szociális gondozó és ápoló 

munkakörben foglalkoztatottak helyzete e tekintetben, mivel a szociális területen dolgozók 

legnépesebb csoportjaként, a legalacsonyabb szakképzettséggel és iskolai végzettséggel 

rendelkeznek és a szektor legrosszabban fizetett rétegét alkotják. 

Mindezek ellenére a szociális problémák és szükségletek e rendszeren és a rendszerben 

dolgozó segítőkön keresztül válnak „problémává” azaz olyan szükségletté, melyet a rendszer 

(f)elismer és valamilyen reakciót vált ki belőle. Ez igaz az időskorú gondozási szükségleteire 

és a gondozási folyamatban résztvevő családtag szerepére, szükségleteire egyaránt. Ez 

esetben a szektor szabályozásában meghatározott – állam által elismert - gondozási 

tevékenységek határozzák azt meg, hogy az idős milyen szükségletek és kockázatok esetén 

milyen gondozási tevékenységekre számíthat. A rendszerben el nem ismert szükségletek 

kielégítése a gondozás többi szereplőjének feladata lehet. Kérdéses, hogy a szabályozási 

folyamat szigorodása mely területre hárít komolyabb terhet. A család gondozói szerepének 

elismerése híján a formális rendszer nem ismeri fel a családi gondozó gondozási folyamatban 

végzett erőfeszítéseit, nem ismeri fel a munka és a gondozás összeegyeztetésének 

feszültségeit és nem tud koncentrálni a családi gondozó támogatására olyan esetekben, mikor 

a gondozás terhe kimeríti a családtagot. 
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 A méltányossági ápolási díj az időskorú családtagot gondozó egyenes ági rokon támogatását szolgálta – 

szerény jövedelemhelyettesítő támogatással (29.500 Ft – 2014-ben). A támogatásban 2005-ben 20.540 családi 

gondozást vállaló részesült, 2012-re a támogatottak száma megfeleződött (10.514). 
52

 A méltányossági ápolási díj 2015. 01. 01-től beolvadt az önkormányzatok által adható ún. települési 

támogatásba. A jogszabály példálózva írja le, milyen esetekben adható a támogatás, ami azt jelenti, hogy az 

önkormányzati döntés határozza meg, hogy elérhető – e ez a segélyforma, vagy nem. A jogszabály változás 

eredményeképpen például a Nyíregyházi járásban a megyeszékhelyen kívül mindössze egy kistelepülésen volt 

elérhető ez a támogatás a gondozók számára. (Krizsai – Tótné Csatlós, 2015) 
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A gondozási kockázatok újraértelmezése, az állam által elismert gondozási szükségletek 

szigorodása a nemzetközi gondozási politikában is jól ismert folyamat (Kröger – Leinonen, 

2012), mely nem kerülheti el a kelet - európai gondozási rezsimeket sem. A gondozás 

hozzáférési előírásai és a tevékenységek tartalmát szabályozó eljárások (2008, 2011, 2015, 

2016) gyakorlatilag a hozzáférés szigorításához, a gondozás jobb célzásához vezettek, ezzel 

együtt hatással voltak a gondozó és a gondozott, valamint családja viszonyrendszerére is. E 

változások, pl. bizonyos gondozási tevékenységekhez való nehezebb, vagy korlátozottabb 

hozzáférés, a gondozási tevékenységek tartalmának és idejének megváltozása, korlátozódása, 

növelheti a családi gondozás felelősségét, illetve új együttműködési viszonyokat alakíthat ki. 

A szektor szabályozásában meghatározott – állam által elismert - gondozási tevékenységek 

határozzák azt meg, hogy az idős milyen szükségletek és kockázatok esetén milyen gondozási 

tevékenységekre számíthat. A protokollban nem szereplő szükségletek kielégítése a gondozás 

többi szereplőjének feladata lehet, azaz az idősé, a családé, vagy a formális és informális 

piacé. Kérdéses, hogy a szabályozási folyamat szigorodása mely területre hárít komolyabb 

terhet. A házi segítségnyújtás szolgáltatás szűkös hozzáférése, a gondozás időbeli és 

tevékenységbeli korlátozottsága, valamint a családi gondozás támogató funkcióinak 

elégtelensége a professzionális szerep elmosódásához vezethet, mely a családi szerepeket 

helyettesítő, vagy kiszorító mechanizmusokat generál. E folyamat pedig a hivatásos gondozók 

szakmai szerepképének leépüléséhez vezet mindhárom oldalon, azaz a család, a gondozó és a 

gondozott időskorú relációjában. Ez a folyamat rendkívül káros lehet, hiszen a hivatásos 

gondozó kiszoríthatja a családot a gondozói, hozzátartozói szerepéből azzal, hogy nem ismeri 

el, vagy nem tudja támogatni a gondozó családtagot a vállalt szerepének ellátásában.  

A professzionális gondozó számára pedig olyan szerepkonfliktusokat eredményez, mely 

ronthatja a gondozási munka hatékonyságát, könnyebben vezet az alacsony képzettségű 

szakemberek érzelmi involválódásához, erősítheti a gondozó családtaggal kapcsolatos viszont 

indulatáttétel erősödését, végeredményben a szakember gyorsabb kifáradásához, kiégéséhez 

vezethet. 

A formális és informális segítők együttműködéséről, kapcsolatuk jellegéről, a létező és 

leképezhető kooperációs sémákról ismereteim szerint eddig hazánkban nem készült kutatás, 

sőt Kelet – Európában is kevés ilyen irányú vizsgálat valósult meg (Hlebec, 2015).  

Kutatásomban azt vizsgálom meg, hogyan viszonyul a formális gondozási rendszer és a 

formális gondozó a családi gondozóhoz. Hogyan látja a szakember a családi gondozó 
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szerepét, problémáit, milyen kooperációs formák alakulnak ki? Melyek a kihívásai a formális 

és informális rendszer együttműködésének? 

Az interjúk célja, hogy megismerjem a területen dolgozó szakemberek vélekedését a házi 

segítségnyújtás szolgáltatásról, annak szakmai kihívásairól. Képet akartam kapni arról, 

hogyan jelenik meg a családi gondozás a mindennapi gyakorlatban és milyen módszereket 

dolgoztak ki az egyes helyzetek kezelésére? A gondozást végző családtagokkal kapcsolatos 

tapasztalatok hozzájárulnak a házi segítségnyújtás és a családtag gondozási feladatainak 

megismeréséhez. 

IX.1.2. A kutatás során használt fogalmak és értelmezésük 

A gondozást végző családtag hazai meghatározására még nem született egységes szakmai 

álláspont. Az angol nyelven használatos kifejezések ugyanis a fogalmat egyszerűsítő 

eljárással fejlődtek ki, így vált a „family caregiver” kifejezésből „family carer”. A hazai 

fordítást azonban nem könnyű ily módon leegyszerűsíteni. A szó szerinti fordítás „családi 

gondozó” lehet, mely nem adja vissza teljes mértékben a nemzetközi fogalom lényegét. A 

hazai irodalomban a témában íródott publikációk is felhívják a figyelmet a fogalomalkotás 

nehézségeire (Tróbert, 2015), ettől függetlenül a témában magyar nyelven született első írás 

(Szabó, 2014) még az „informális gondozó” és a „gondozó családtag” fogalmakat egyaránt 

alkalmazta. Szabó ezt követően a „gondozó családtag” fogalmat használta írásaiban (Szabó, 

2015). Rubovszky (2017) szintén a „gondozó családtag” fogalmat használta kutatása során. 

Kutatásomban a gondozó családtag és a családi gondozó fogalmakat szinonim módon 

használom mindazokra az esetekre, amikor az időskorú gondozásába bármilyen hozzátartozó, 

családtag, rokon
53

 kapcsolódik be és a gondozást érzelmi elköteleződésből és nem anyagi 

ellenszolgáltatásért végzi. 

A formális gondozás fogalma magában foglalja mindazokat az institucionális 

szolgáltatásokat, melyeket az állam szabályoz, meghatározza minőségi kritériumait, 

finanszíroz és/vagy ellenőriz. E rendszerekből én kizárólag a házi segítségnyújtás 

szolgáltatást vizsgálom. A formális és informális gondozásban tevékenykedő gondozók 

viszonyrendszerét olyan területen szerettem volna vizsgálni, ahol a gondozás jellege lehetővé 

teszi a felek közötti gyakori impulzusokat, a gondozás folyamata pedig a gondozási 

szükségletek fokozódásával arányosan egyre nagyobb terhet róhat a szereplőkre, így a 

szakemberek és a családtagok együttműködése szükségessé válik. 
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 Tekintet nélkül a rokonsági fok mértékére. 
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E célból a kutatás területének a személyes gondozás egyik speciális formáját a házi 

segítségnyújtást választottam. A jogszabály az alábbiak szerint értelmezi a házi 

segítségnyújtás szolgáltatást: 

„Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 

kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást”.
54

 

„A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi 

segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális 

szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 

megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított 

legyen.”
55

 

A nemzetközi irodalom a közösségi ellátások, vagy otthon közeli ellátások (home care) körét 

ennél szélesebben határozza meg, ide értve a tartós gondozást biztosító szolgáltatások 

szélesebb körét, melyek a szociális, vagy az egészségügyi rendszerhez tartoznak (Boerma és 

Genet, 2012). A „home care” (otthoni gondozás) szolgáltatások általánosságban olyan 

professzionális szolgáltatások, melyeket a kliens otthonában biztosítanak számára. A home 

care szolgáltatások körébe azonban a tartós gondozást nyújtó ellátásokon kívül beletartoznak 

a rövid tartamú gondozás különböző formái is
56

. 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás során a formális gondozók a gondozási szükséglet 

mértékének megfelelő szolgáltatást nyújtanak az időskorú számára, mely a korábbi szabályok 

szerint nem haladhatja meg a napi négy órát, de a szakterületen dolgozók tapasztalatai szerint 

a szolgáltatás átlagos időtartama még intenzív gondozást igénylő esetekben is egy – két óra 

időtartam szokott átlagosan lenni.
57
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 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, 63.§. (1). 
55

 1/2000 (I.7). SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 25.§. (1)-(2). 
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 A kutatás során nem vizsgáltam az otthoni szakápolás és hospice gondozás területeit, mert ezeket a rövid 

tartamú gondozás körébe soroltam. A hazai gyakorlat szerint e szolgáltatások során nem alakul ki a házi 

segítségnyújtáshoz hasonlítható személyes és intim gondozási kapcsolat. Ennek oka a szakápolók gyakori 

váltakozása, valamint az ápolási tevékenység rövid időtartama. 
57

 Az 1993 évi III. tv. 2017 évi módosítása következtében eltörlésre került az ún. óra alapú gondozási 

jogosultság, helyette a gondozási szükséglet szerinti ellátási fokozat lép. A gyakorlatban azonban ez nem jelenti 

azt, hogy az ellátottat napi négy óránál hosszabb időre is el tudja egy szolgáltató látni. Lásd részletesebben a házi 

segítségnyújtás működése c. fejezetet. 
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IX.2. Kutatói kérdések: 

1. Mi a gondozást végző családtag szerepe és hol a helye a gondozási folyamatban a 

házi segítségnyújtásban gondozók megítélése szerint? 

- Hogyan jelenik meg a gondozási folyamatban a gondozást végző családtag? 

- Milyen jellegű és mértékű gondozást tudnak vállalni, és ez kiegészíti, vagy 

helyettesíti - e a formális gondozási rendszer által nyújtott személyes szolgáltatásokat, 

netán a szabályozási anomáliák ellenére kialakulhatnak olyan kooperatív megoldások, 

melyek az erőforrások kölcsönös és hasznos megosztásán alapulhatnak? 

- A családi formációk változása milyen hatást gyakorol az otthon közeli gondozásra? 

- A formális gondozást végzők észlelik – e a gondozást végző családtag gondozási 

terheit (care burden)? Hogyan kezelik ezeket a helyzeteket? Kialakulhat – e a hazai 

viszonyok között az „informális gondozó informális gondozása”? 

2. A házi segítségnyújtás szolgáltatási környezetének és kompetenciáinak változása 

milyen hatással van a professzionális és a családi gondozókra? 

- A szabályozási környezet változása hogyan befolyásolja a professzionális gondozók 

munkáját? 

- A házi segítségnyújtás szolgáltatási kompetenciáinak változása erősítette, vagy éppen 

gyengítette a gondozók szakmai szerepét? Ez a folyamat hatással van – e a 

szakemberek és a családi gondozók kapcsolatára? 

- A szabályozási környezet változása milyen hatással van a családi gondozók  

szerepvállalására? 

 

3. Hogyan jelenik meg a professzionális szerep a gondozásban és hogyan hat ez a 

szakemberek és a családi gondozók viszonyrendszerére? 

- A formális gondozói szerep a házi segítségnyújtásban erősíti, vagy gyengíti a 

gondozás professzionális megjelenítését? 

IX.3. Módszer és mintaválasztás 

A kutatást komplex kvalitatív vizsgálattal végeztem, melynek egyik eleme szakértői interjúk 

rögzítése volt házi segítségnyújtásban dolgozó, szakmai koordinációs és szervezői feladatokat 

ellátó szakemberekkel, míg a vizsgálat második lépése házi segítségnyújtásban dolgozó 

formális gondozók megkérdezése volt fókuszcsoportos interjú módszerrel. Azért döntöttem e 

módszer mellett, mert a gondozási szolgáltatások működésének és minőségének 
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vizsgálatához, valamint a formális és informális gondozók együttműködésének elemzéséhez 

széles körben alkalmazzák a fókuszcsoport interjút. 

IX.4. A fókuszcsoportos interjú módszer alkalmazása idősgondozással kapcsolatos 

kutatásokban 

A fókuszcsoportos kutatások elsősorban a gondozók tapasztalatait, a formális és informális 

gondozás viszonyrendszerét, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés jellemzőit és a 

szolgáltatások minőségét vizsgálják.  

Kuluski és munkatársai (2017) a szociális és egészségügyi alapellátásban dolgozó 

szakemberekkel végzett fókuszcsoportos vizsgálatot, melynek célja a szociális és 

egészségügyi rendszerek integrált szervezésének vizsgálata volt. A kutatásba 24 fő gondozót 

vontak be, akik két fókuszcsoportban hét példa eset kapcsán beszélték meg a rendszerek 

működésével kapcsolatos tapasztalataikat, javaslataikat. 

Rubovszky (2017) az informális gondozók helyzetét vizsgálta kvalitatív és kvantitatív 

módszerekkel. E kutatás részeként a kutató fókuszcsoport interjú módszert is alkalmazott. A 

módszer segítségével a gondozókat támogató szolgáltatások kedveltségét vizsgálták meg 

informális gondozást végzők körében. Összességében három fókuszcsoportot rögzített 

fővárosi, városi és vidéki gondozást végző családtagokkal. A fókuszcsoportok célja a 

gondozóvá válás hátterének, motivációinak tisztázása, a tevékenységek összetevőinek 

meghatározása, valamint a gondozás tevékenység hatásának megismerése volt. Ez utóbbi 

vizsgálatánál külön elemezték a munka és a gondozás összeegyeztetésének kérdéseit, a 

családi gondozók szociális kapcsolatainak alakulását, szükségleteiket és azokat a 

támogatásokat, melyeket igénybe vettek a tevékenység végzése során. 

Green és mtsai (2017) QuInnE – Quality of jobs and Innovation generated Employment 

outcomes projekt keretein belül vizsgálták a munka minőségét különböző foglalkoztatási 

területeken. A nyolc országot átfogó programban a szolgáltatási szektor elemzésére az idősek 

területi ellátását választotta ki a nemzetközi konzorcium. A hazai esettanulmányok alapját 

képező vizsgálati módszerek között alkalmaztak fókuszcsoport technikát is, melyet a házi 

segítségnyújtásban dolgozó gondozókból formált csoportokkal vettünk fel.
58

 Három csoportot 
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 A kutatás hazai vezetői: Dr. Makó Csaba és Dr. Illésy Miklós. A hazai adatgyűjtésben és a gondozók körében 

rögzített fókuszcsoportok készítésében én is részt vettem.  
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szerveztünk önkormányzati, egyházi és piaci szolgáltatóknál dolgozó gondozók részvételével. 

A csoportokon 24 fő vett részt. 

Greenwood és munkatársai (2016) a kisebbségi hovatartozású gondozottak formális 

gondozásban való részesedését illetve szolgáltatásból való kirekesztődésüket vizsgálta. A 

kutatásban fehér és kisebbséghez tartozó gondozókkal készítettek fókuszcsoportokat és a 

kirekesztődés multi kauzalitására hívták fel a figyelmet. A kutatás során 7 fókuszcsoportot 

szerveztek, melyben összesen 41 fő vett részt. 

Scharlach és munkatársai (2008) etnikai értelemben sokszínű gondozói csoportokat vizsgáltak 

fókuszcsoport módszerrel. A kutatás célja a gondozás kulturális dimenzióinak elemzése volt, 

azzal a céllal, hogy közelebb tudják vinni a gondozókhoz a családi gondozást segítő 

szolgáltatásokat. A kutatás során nyolc fókuszcsoportot szerveztek, ahol 6 – 12 résztvevő 

dolgozott a csoportban etnikai hovatartozástól függően. 

2001-ben az Egyesült Államokban a National Family Caregivers Association és a National 

Caregiver Alliance végzett öt csoportból álló fókuszcsoport kutatást a gondozást végzők 

helyzetének feltárására. Különböző államokban készültek a csoportok, melyekbe kezdő 

családi gondozókat és tapasztaltabb gondozókat egyaránt bevontak. A kutatás eredményeként 

a csoport felhívta a figyelmet a családi gondozók saját érdekképviseletének fontosságára. A 

csoportok a fókuszcsoport interjút követően maguk is „átalakultak” és közösen fogalmazták 

meg teendőiket az érdekképviselet terén.  

Sutcliffe és munkatársai (2012) egy Európai Unió által támogatott programban 

(RightTimePlaceCare Wp2) a demenciával élőket és gondozóikat vizsgálták fókuszcsoport 

módszerrel. A kutatás érdekessége az volt, hogy a csoporttagok egy része ún. csendes tag 

volt, azaz demenciájuk súlyossága miatt ugyan nem tudtak részt venni a beszélgetésben, 

mégis meghívták őket az interjúra. Három fókuszcsoportot vettek fel 8 – 10 fő demenciával 

élő gondozott és gondozó családtagja részvételével. További két csoportot alkottak a 

közösségi ellátásban és a kórházi, pszichiátriai gondozásban dolgozó szakdolgozók, akik 

szintén a demenciával élők ellátását elemezték. 

A szakértői interjúk és a fókuszcsoport módszer együttes technikáját sikerrel alkalmazta egy 

nemzetközi kutatócsoport a Mobilising the Potential of Active Ageing in Europe (MoPAct)
59

 

program keretében (Széman – Tróbert, 2017a). A program tíz kutatási területéből az egyik a 
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tartós gondozás és szociális ellátások területén tapasztalható jellemzőket vizsgálta. A kutatás 

célja az volt, hogy feltérképezzék a tartós gondozás területének működési jellemzőit, a partner 

országokban megjelenő és a területet meghatározó lehetőségeket és akadályokat, valamint 

megismerjék és elemezzék az innováció lehetőségeit. A program során kvalitatív kutatási 

módszerekkel dolgoztak, de a tartós gondozás témájában alkalmazott protokoll szerint a 

területtel kapcsolatos jellemzőket elsőként egyéni szakértői interjúk formájában ismerték meg 

és rendszerezték a kutatók. A szakértők feladata volt a kutatás során meghatározni és 

elfogadni azokat a jellemzőket, amelyek a hosszú tartamú gondozás területét meghatározzák, 

valamint nekik kellett azonosítani azokat az innovatív lehetőségeket is melyek a fejlesztés 

során szóba jöhetnek. A szakértői interjúk tapasztalatai alapján állították össze a 

fókuszcsoport tematikáját, majd a területen dolgozókból összeállított csoportokban beszélték 

meg a szociális innovációk lehetséges irányait (Széman – Tróbert, 2017b).
60

 

Ennek a kutatási protokollnak a módszertanát alkalmaztam a házi segítségnyújtásban 

dolgozók körében végzett vizsgálataim során.  

- A kutatás első fázisában a házi segítségnyújtásban szakmai és koordinációs 

feladatokat ellátó szakemberekkel készítettem szakértői interjúkat. Az interjúk 

eredményeit felhasználtam a kutatás második fázisában. 

- A második fázisban a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozókkal 

készítettem fókuszcsoport interjúkat. Az interjúk vezérfonalához a szakértői 

interjúk elemzésénél nyert eredményeket használtam fel. 

X. Szakértői interjúk: módszer és minta 

A szakértői interjúk készítéséhez félig strukturált interjú módszert alkalmaztam, mely 

lehetőséget teremtett olyan témák észrevételek felvetésére is, melyekre az adott témakörben 

előre nem számíthattam. 

Az interjúk telefonon kerültek felvételre, a beszélgetéseket rögzítettem. A kutatás céljáról és 

témájáról, az interjú menetéről és a kérdésekről a válaszadók és a fenntartók minden esetben 

előzetesen írásban tájékozódtak, ezt követően került sor egy előre egyeztetett időpontban a 

beszélgetésekre.  
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 A programban 16 ország vett részt, a projekt hazai képviselője és a kutatás hazai felelőse Dr. Széman Zsuzsa 
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A szakértői interjúkat azokkal a szakemberekkel végzem, akik a gondozási folyamatban 

koordinátori, szakmai vezetői feladatokat látnak el a gondozási körzetükhöz tartozó házi 

segítségnyújtásban dolgozó gondozók körében. A területért felelős szakmai vezetők feladata a 

gondozók felkészítése, a napi problémák kezelése, a dolgozók szakmai továbbképzésének 

koordinálása, az ellátotti jogviszony létesítése, valamint megszüntetésének kezdeményezése, 

valamint a gondozás során kialakuló konfliktusok kezelése, a gondozó és a gondozott, 

valamint családja között. Ennek megfelelően feltételezzük, hogy ezek a szakemberek komoly 

tapasztalattal és rálátással rendelkeznek a napi gondozási feladatok területén, így ismerik az 

informális gondozók és a formális gondozást végző szakemberek együttműködésének 

jellemzőit is, sőt ezekre valamilyen módon reagálniuk is kell a szolgáltatás megfelelő 

biztosítása érdekében. E szakemberek mindegyike felsőfokú szakirányú végzettséggel látja el 

feladatait (1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 26.§.) 

X.1. Mintaválasztás 

A szakértői mintát a 2015 évi szolgáltatási statisztikai adatok szerint (Szociális Statisztikai 

Évkönyv) választottam ki kvótás mintavételi eljárással. A mintába a fenntartók aránya szerint 

(11 önkormányzat, vagy azok társulása 9 egyházi szervezet munkatársa) és régiónként a 

szolgáltatásban részesülők arányában kerültek be a szervezetek (Észak és Alföld: 14 interjú, 

Dunántúl: 4 interjú, Közép Magyarország (KMR) 2 interjú). A mintába került szervezetek 

közül többen kistelepülési szolgáltatási struktúrában dolgoznak, míg másokra a nagyvárosi és 

kistelepülési szolgáltatási profil egyaránt jellemző volt, pl. a társulásban működtetett, vagy a 

történelmi egyházak által fenntartott formák, így település nagyság szerint nem volt indokolt 

kvótákat kialakítani (Bácskay, 2017). A területi és fenntartói kvóták kialakítását követően a 

Szociális Ágazati Portál segítségével véletlen mintavételi eljárással alakítottam ki a 

megkérdezendő szakemberek körét. Pótmintát két esetben kellett alkalmaznom 

válaszmegtagadás és a kutatásban való részvétel elutasítása miatt, ez esetben a korábbi 

paramétereknek megfelelően a regionális és fenntartói megoszlás logikáját figyelembe véve 

választottam ki az új szervezeteket. Összességében húsz szakértői interjút rögzítettem a fenti 

kiválasztási eljárást követve. A minta természetesen nem tekinthető reprezentatívnak. 
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X.2. Az interjú vezérfonala 

Az interjú során a gondozási folyamatot, annak szervezését, valamint a formális és informális 

gondozási rendszerek együttműködését jellemző általános kérdéseket tettem fel, mellyel az 

volt a célom, hogy a szakértők a szervezés, a működtetés, valamint a családi gondozókkal 

való együttműködés jellemző szituációit tárják fel, valamint igyekezzenek azokat a tényezőket 

kiemelni, melyek a házi segítségnyújtás és a gondozó családtagok viszonyában elősegítik, 

vagy éppen akadályozzák a közös működést. 

X.3. Az interjú témakörei: 

1. A formális otthon közeli gondozási rendszer (házi segítségnyújtás szolgáltatás) 

működésének szakmai jellemzői, kihívásai. Beszélgetés indítása: 

„Kérem, említsen meg egy olyan fontos kihívást, mely munkaterületét érinti (röviden 

ismertesse szakmai sajátosságait, összefüggéseit)” 

2. A formális és informális gondozásra vonatkozó szakmai eljárások és protokollok 

ismertetése. Beszélgetés indítása: 

„Mutassa be a házi segítségnyújtás szolgáltatás során a gondozó családtaggal történő 

együttműködést szabályozó, illetve előíró rendelkezéseket, szakmai eljárásokat! 

Hogyan ítéli meg a házi segítségnyújtás protokolljait ezen a téren?” 

„Vannak – e a szervezetnek írott, vagy íratlan szabályai a gondozást végző 

családtagokkal kapcsolatosan? Kérem, említsen konkrét eseteket, példákat.” 

3. Tapasztalatok, kihívások a gondozást végző családtaggal való munka kapcsán. 

Beszélgetés indítása: 

„Ismertessen olyan esetet, vagy eseményt mely kihívás elé állította Önt vagy 

munkatársát a gondozó családtaggal történő együttműködés során. Kérem, ismertesse, 

megítélése szerint melyek azok a tényezők, amik nehezítették az adott helyzet, vagy eset 

kezelését?” 

4. Jó gyakorlatok a gondozást végző családtaggal való munka során. 

 Beszélgetés indítása: 
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„Ismertessen olyan esetet, vagy eseményt, mely során hatékonynak érezte a gondozást 

végző családtag és a gondozó, vagy az Ön viszonyát!” 

A beszélgetések során a válaszadóknak lehetősége volt a számukra fontos jelenségek, 

problémák lényegi ismertetésére. Az interjúk átlagosan egy órát vettek igénybe. 

A beszélgetéseket kódoltam, ennek megfelelően az elemzés során bemutatott interjú részletek 

a kódok szerint azonosíthatók. A kódok az alábbiak szerint értelmezhetők: pl. AÉ1T1 (a 

válaszadó munkahelye az Alföld és Észak régió, az interjú sorszáma 1, a szervezet 

fenntartójának formája önkormányzati, vagy társulásos forma, ebben a fenntartói típusban 

készített interjú sorszáma 1). 

Az adatfelvételre 2017 július 25 és augusztus 30 között került sor. 

A szakértői interjúkról leiratot készítettem, melyet tartalomelemzés módszerrel elemeztem. 

X.4. A szakértői interjúk elemzése 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás szakmai tartalma, a gondozás karakterisztikája, 

valamint a gondozás megfelelőségét és minőségét meghatározó tényezők jellemzői a 

szakértői interjúk alapján  

X.4.1. Háttér 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás a kutatás időszakában nagy változásokon ment keresztül. 

A szakértők vélekedéseinek értelmezéséhez szükség van e folyamatok rövid ismertetésére. 

A gondozási szükséglet vizsgálat 2008 évi bevezetését követően
61

 2010-től lehetőség nyílt a 

történelmi egyházak számára e tevékenységre is lehívni az ún. egyházi kiegészítő normatív 

támogatást. Ez a támogatás igen kedvező helyzetbe hozta és a szolgáltatás bevezetésében 

motiválta az egyházi szolgáltatókat, így a szolgáltatók száma és az ellátottak száma is gyors 

emelkedésnek indult. A szakmai szabályozás és a szolgáltatás finanszírozás között létező 

anomáliák a szolgáltatók megosztottságához vezettek. Az ellátási kötelezettséggel rendelkező 
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 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális 

rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 
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szolgáltatók (a jogszabály szerint az önkormányzat, önkormányzat társulása, valamint más 

szolgáltató, amely ellátási szerződés alapján végzi tevékenységét) értelemszerűen ellátást 

biztosított a jogszabály szerint rászoruló igénylőnek, míg az egyházak számára a jogszabály 

lehetővé tette, hogy ellátási szerződés nélkül is indíthassanak szolgáltatásokat. A szakmai 

szabályok egy gondozó számára napi 9 ellátott gondozását írták elő, akik napi egy – négy óra 

gondozási szükséglettel rendelkezhettek. A szolgáltatóknak a fenntartható működés érdekében 

tehát célszerű volt alacsonyabb gondozási szükséglettel rendelkező ellátottakat gondozni. Az 

egyházi szolgáltatók gyakran a leendő gondozókkal toborozták a kilenc ellátottat és sok 

esetben a szolgáltatást térítési díj nélkül biztosították, mivel a magasabb állami hozzájárulás 

ezt is lehetővé tette. A jogalkotó a kialakult helyzetet a jogosultsági feltételek szűkítésével 

igyekezett javítani, ezért több alkalommal is szigorították a gondozási szükségletvizsgálat 

mérési eljárását. 2015-ben ismét változott a gondozási szükségletvizsgálat szabályozása. Az 

új szabályozás 2015. december 3-án lépett hatályba, tehát elsősorban a következő évtől kellett 

irányadó módon alkalmazni. Az új szabályozás szakított a gondozási szükséglet alapján 

gondozási órára kiszámított ellátási jogosultság megállapításával – a korábbi szabályozás 

matematikai nonszensz jellegének ismeretében – helyette ellátási kategóriákat állapít meg. Ez 

alapján a házi segítségnyújtás szolgáltatás két fő ellátási kompetencia területre bomlik, a 

szociális segítésre és a személyi gondozásra. Előbbi a gondozási szükséglet vizsgálat 

alacsonyabb fokozata esetén, míg utóbbi a magasabb fokozatba sorolás esetén jár az 

időskorúnak. A gondozási időt azonban az ellátottal kötött megállapodás alapján rögzítik, így 

elképzelhető, hogy napi 4 órás gondozási szükséglet helyett az időskorú kevesebbet kap, 

illetve kevesebbet igényel. A dolog nyilván logikus, ha a gondozásba az időskorú családtagjai 

is részt vállalnak. E rendelet módosításával együtt azonban megváltozott a házi 

segítségnyújtás szolgáltatás finanszírozása is. A szociális segítés támogatását 2017 évtől 

jelentősen csökkentették, a személyi gondozást havi gondozási óra átalányban határozták 

meg. Sajnálatos módon a szakmai és finanszírozási szabályok jogharmonizációjára nem 

került azonnal sor, mely komoly bizonytalanságokat okozott a területen dolgozók számára. 

Ezzel egyidejűleg szigorították a személyi gondozás feladatait ellátók szakmai képzettségének 

kritériumait is, ezt a feladatot a jogszabály hatályba lépésétől már csak szakképzett dolgozók 

láthatták el. A rendelet számos életszerű helyzetre nem volt felkészülve, így annak 

alkalmazását az év során több ízben is korrigálták, pl. személyi gondozás és szociális segítés 

egy ellátottnál is biztosítható együttesen, stb.. A jogalkotó szándéka nyilván az volt, hogy a 

kevesebb szakértelmet igénylő tevékenységeket más finanszírozási formában oldják meg a 

szolgáltatók, pl. közfoglalkoztatottak biztosítása, önkéntesek, tiszteletdíjasok, stb., míg a 
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nagyobb szakértelmet igénylő gondozási tevékenységeket finanszírozzák megfelelő 

mértékben. Így a gondozásban részesíthető ellátottak száma kilencről hétre, a havi gondozási 

idő keret pedig 147 órára változott.  

Számszaki értelemben a korábbi szabályozás szerint napi egy órás gondozási szükséglettel 

rendelkező időseket volt gazdaságos ellátni jellemzően városias településen, ahol kisebb a 

gondozottak közötti távolság, míg az új szabályozás szerint kevesebb, magasabb gondozási 

szükséglettel rendelkező a személyi gondozás tevékenységi körébe tartozó ellátást igénylő 

időseket gazdaságos ellátni. Ezen intézkedések hatására - a KSH adatai szerint - 2015 évben a 

házi segítségnyújtásban részesülők száma mintegy húszezer fővel csökkent le. Az ellátotti 

létszám csökkenése 2016-ban is folytatódott, ez év végére már 25.700 fővel kevesebben 

kaptak szolgáltatást a 2015 évi rátához viszonyítva. A gondozott idősek létszáma leginkább az 

alföldi régiókban csökkent. Azt sem lehet látni igazán, hogy a megmaradó ellátottak 

gondozási ideje hogyan változott meg. A szolgáltatók igyekeztek egy fenntartható 

szolgáltatási, szakmai és elszámolási logikát követni, mert a 2017-es év képezi a 2018 évi 

finanszírozás alapját a tervek szerint.  

A bizonytalan és folyamatosan változó jogszabályi környezet nemcsak a szolgáltatókat, de a 

szolgáltatásban dolgozó szociális gondozó és ápolókat és az időskorú ellátottakat is érinti. 

A szabályozás változásai azonban nem reagáltak az eltérő települési szerkezetből adódó 

sajátosságokra, nem voltak érzékenyek a szociális helyzet bizonyos kérdéseire sem, maradt 

tehát a korábban megszokott és több ízben is kritizált (Győri, 2006) (Czibere és mtsai, 2011) 

normatív szabályozási és finanszírozási mechanizmus, mely jellemzően a kisebb 

szolgáltatókat és a civileket hozta nehezebb helyzetbe. A települési önkormányzatok az önálló 

fenntartás mellett társulásos formában igyekeztek fenntartható módon biztosítani a 

szolgáltatást, míg az egyházi fenntartók a saját szervezeti és működési struktúrájukban 

próbálták az ellátást továbbra is fenntarthatóan működtetni. Mindezek eredményeképpen a 

házi segítségnyújtás aránytalan szolgáltatási arculatot öltött (Bácskay, 2017). A legkevésbé 

kifizetődő és ellátás szervezési szempontból a legnehezebb helyzetben a legkisebb 

településeken biztosított szolgáltatások vannak, ahol az esetek túlnyomó többségében a 

gondozást végző szakember több kilométer távolságra van a szolgáltatás központjától, tehát 

többé - kevésbé magára van utalva a feladattal. Sajátos módon ezen kistelepüléseken a 

legnagyobb az időskorúak aránya is, valamint ezeken a településeken a legalacsonyabb a 

gondozást végző elérhető családtagok száma. 
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X.4.2. Területi eltérések 

Szolgáltatások jellemzői eltérő településszerkezetű ellátási területeken a megkérdezett húsz 

szakértő nyilatkozata szerint: 

„Mi BAZ megyében nagyon nagy területen vagyunk jelen. Első kihívás a távolság. Másik, 

hogy ebben az elmaradott régióban megfelelő munkatársakat találjunk, akik ezeken a 

településeken ahol 2 – 300 ember lakik, ott találjunk egy olyan embert, aki a feladatokat el 

tudja látni.” (AÉ4E2) 

„ - Volt egy felmérésünk, ahol azt kérdeztük, hogy a településen lakik – e gyermek és nagyon 

minimális volt. Vannak olyan falvak, ahol 20-an, 30-an, 50 – en laknak, na ott kizárt. De 

nálunk is nagyon minimális gyerek és a faluban. 

Kutató: - Akkor hogyan oldanak meg olyan dolgokat az idősek, ami nem tartozik a gondozó 

kompetenciáiba? Hogy lehet itt dolgokat megoldani? 

 - Nehéz, de meg kell oldani. Voltak olyan települések, ahonnan ki kellett vonulnunk, mivel 

már nem voltak csak cigány gondozók és a cigány gondozókat nem fogadták el a magyar 

idősek. A hozzátartozók meg elvitték az időseket. Ilyen R. és B. is meg ilyen T. is, ott már csak 

két gondozottunk van, a gondozónő meg autóval jár át ellátni őket.” (AÉ4E2) 

„Sok kis településen vagyunk, a legnagyobb létszámú 3000 fős, ez sok mindent elárul. Vannak 

zsák települések is, ahol csak busszal lehet megközelíteni, nincsen vasút. A buszjáratok pedig 

nagyon ritkák. … A hozzátartozók nagyon gyakran nagyon messze vannak, Nógrád megye 

amúgy sem az a település ahol nagyon sok jó munkahely lenne, tehát elmentek. Ha nem is 

messzire, mert Budapest kb. 60 kilométer, de annyira megközelíthetetlen tömegközlekedéssel. 

Ezért nagyon sok az egyedül élő idős.” (AÉ11T4) 

„Nagyok a távolságok, van olyan település, ami 30 kilométerre van a központtól. Ha innen 

elindulok kocsival….”(AÉ11T4) 

A megkérdezett szakértők rámutattak, hogy a nagy távolság, a kistelepülésekből álló ellátási 

terület nehezíti a szolgáltatás megfelelő biztosítását. A kistelepüléseken tapasztalataik szerint 

több az olyan időskorú, akinek hozzátartozói nem élnek a közelben, így a szolgáltatóra 

nagyobb teher hárul.  
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A hatszáz, vagy négyszáz lelket számláló kistelepüléseken lehetőség van falu és 

tanyagondnoki szolgáltatást szervezni annak érdekében, hogy az ott élők jobban hozzá 

tudjanak jutni a szociális alapszolgáltatásokhoz. E szolgáltatás azonban nem helyettesítheti a 

házi segítségnyújtás szakmai tevékenységeit (Papházi, 2002).  

A szolgáltatás megszervezése tehát a házi segítségnyújtást szervező szolgáltatók feladata 

marad, akik nagy hálózatokban magasabb fajlagos működési költséggel és a megfelelő 

képzettségű szakemberek foglalkoztatásának nehézségei mellett kénytelenek a feladattal 

szembenézni. 

X.4.3. Eltérő szervezeti struktúrák 

A megkérdezett szakértők a házi segítségnyújtás eltérő szervezeti struktúráira is rávilágítottak. 

Nagy eltérések mutatkoznak a szolgáltatók között az ellátottak számát tekintve is. Több 

szolgáltató igyekezett a szolgáltatást dinamikusan fejleszteni, mert azt feltételezték, hogy a 

nagyobb szervezeti formáció jobban kiállja a szolgáltatás újraszabályozásával kapcsolatos 

próbákat. A legnagyobb fenntartók több száz időskorú gondozásáért felelnek. A kutatásban 

érintett szolgáltatók közül több látott el 600 – 800 időskorút, vagy akár többet is. 

„A megye 80%-át lefedi az ellátási területünk. Megközelítőleg 800 gondozottat látunk el, 70 

fő szakdolgozó és 70 fő közfoglalkoztatott segítségével. Az új szolgáltatási logika nagy 

felelősség volt. A fenntartó a szolgálatvezetőre bízta, hogy mi legyen. Óraszámcsökkentés (a 

dolgozók részmunkaidőben történő foglalkoztatása) vagy a munkaviszony megszüntetése. Én a 

második mellett döntöttem… Eléggé sok embert érintett nálunk a munkaviszony megszűnés. 

Az ellátottak száma felére csökkent le egy év alatt, területeket szüntettünk meg. Én a 

külterületeket szüntettem meg, ahol kevés volt az ellátott és problémás volt a helyettesítés. 

Mivel az önkormányzatoknak volt ellátási kötelezettsége, nekik jeleztem és ők oldották meg.” 

(AÉ8E5) 

„1183 főt látunk el személyi gondozásban, 182 főt szociális segítésben” (D1T1) 

A szolgáltatások újraszabályozása és finanszírozásának átalakítása érezhetően hátrányosan 

érintheti a kistelepülésen élő időseket, ahol a szolgáltatás megszervezésének fajlagos költségei 

magasabbak. A szakértők tapasztalatai szerint ezeken a helyeken a legnehezebb megfelelő 

képzettségű gondozókat is találni. 
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X.4.4. Szabályozási problémák 

A gyorsan változó szabályozási környezet kihívásai 

A szakértők szerint a legnagyobb probléma a szolgáltatás működtetésének bizonytalan 

jogszabályi környezete. A működés tervezhetősége és kiszámíthatósága még a gyakran 

változó jogszabályi környezetben is megszervezhető, ha van ideje a szolgáltatóknak 

felkészülni a változtatásokra.  

Ugyanakkor a házi segítségnyújtás szabályozása azonban gyakran olyan helyzetbe kényszeríti 

a szolgáltatókat, melyre nehéz felkészülni, ráadásul a fenntartók nem egyformán jutnak hozzá 

a szabályozás új tervezeteihez. 

„A jogszabályi változások az utolsó pillanatban realizálódnak, erre nagyon nehéz 

felkészülni. Későn tisztázódik le a finanszírozás logikája. Kétféle számítási logika volt, 

melyre igyekeztünk felkészülni és hát nálunk eléggé nagy a nyomás a tekintetben, hogy hozni 

kell a számokat….. És persze az ellátottak is legyenek maximálisan ellátva. Az a nehéz, hogy a 

finanszírozást későn tudjuk meg és pár nap alatt kell olyan jellegű adatrögzítést csinálni, 

értelmezni és jól értelmezni, ami azért nagyon nagy felelősség, mert óriási ellátotti számokkal 

dolgozunk.” (AÉ8E5) 

„A szolgáltatás legnagyobb kihívása az állandó jogszabályváltozás, ránk nézve és az 

idősekre” (AÉ8T8) 

„Legnagyobb nehézség a jogszabályi változások, a normatíva csökkentés. Embereket kellett 

elküldeni ellátottakat kivenni a rendszerből…” (AÉ10E7) 

„Ezt még hadd mondjam már el! Nekem nagyon jó kapcsolatom van a helyi egyházi 

szolgáltatókkal. Nekik van saját módszertanuk. Fél évvel ezelőtt már mindent tudtak!!! 

Mindent! És ha én nekem nincs ilyen kapcsolatom, én úgy le vagyok maradva itt ’államiba’ 

mert nem volt módszertan. Budapesten hiába kérdeztünk bármit.… majd a GYIK-ba 

kiírkálják…… Tavaly a legnagyobb változás közepette magunkra hagytak minket!” (AÉ5T3) 

A megkéső szakmai és finanszírozási szabályok komoly kihívást jelentenek a szolgáltatóknak. 

A jogszabályok változása eredményeképpen korábban szolgáltatással lefedett területek 

maradhatnak ellátatlanul és korábban gondozott időskorúak maradtak segítség nélkül.  
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A házi segítségnyújtás szabályozási és finanszírozási logikájának változásai mellett az ellátási 

területet a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások egyéb strukturális változásai is érintették: 

„A gyvt változása miatt a legtöbb társulás átalakult. No, most vittek mindent és újra kellett 

szervezni mindent, ami hatalmas munka volt. Senki át nem gondolta, hogy itt milyen munka 

volt. Februárban meg már jött a következő változás, új napló új elszámolási rendszer. Aki 

ezt kigondolta biztosan nem gondolta át.” (AÉ5T3) 

X.4.5. Szolgáltatók versenyhelyzete és a finanszírozás anomáliái 

A szolgáltatások működtetését más környezeti tényezők is befolyásolták. Ezek közül talán a 

legfontosabbá az ellátási területeken megjelenő versenyhelyzet vált. Így alakult ki az a 

helyzet, hogy az ország egyes területein a szolgáltatás hiányzik, vagy nehezen hozzáférhető, 

míg más településeken valódi verseny folyik az ellátottakért.  

„….az ellátási területen van még a Római Katolikus egyház, a Görög Katolikus egyház, egy 

alapítvány, ott nem tudom, hogy kell – e fizetni, illetve van az önkormányzati, ott is ingyenes a 

házi segítségnyújtás” (AÉ10E7) 

„Más szolgáltatók is jelen vannak, ha olcsóbb a térítési díj, akkor a szolgáltatás 

színvonalára tekintet nélkül inkább az olcsóbbat választják (az időskorúak). Mi nem tudjuk 

velük felvenni a versenyt.” (D4E2) 

A szolgáltatási versenyben a térítési díj mentesség meghatározó szerepet kapott. Az 

„ingyenes” szolgáltatás vonzó volt még az olyan alacsony térítési díjjal működő 

szolgáltatások esetében is, mint a házi segítségnyújtás
62

: 

„Na ez úgy ment, hogy a településen megjelentek a civilek
63

 meg az egyházak és nekik járt a 

kiegészítő normatíva, így térítésmentesen biztosították a szolgáltatást. Tőlünk is többen 

átmentek hozzájuk, mert hogy ott nem kell fizetni. Mi javaslatot tettünk a fenntartó felé, mert 

úgy vettük észre, hogy aki komolyabb gondozást igényelt azok nálunk maradtak. Most 

fordult a kocka, egy társulás a fenntartóm … és szociálisan nagyon érzékenyek, így 

megszüntették a térítési díjat, míg az egyház 3000Ft-ot kér havonta – nem tudom, ezt hogy 

számolják el órában…” (AÉ5T3) 

                                                           
62

  A KSH adatai szerint 1995-ben a házi segítségnyújtás szolgáltatásban részesülők 87,2%-a fizetett térítési díjat 

a szolgáltatásért, 2012-ben már csak 24,7%-uk, 2015-ben pedig 38,6%-uk fizetett a gondozásért (KSH, 2016). 
63

 Az interjúkat szó szerint idézem. A valóságban kiegészítő támogatást csak a történelmi egyházak kaptak, a 

civil szolgáltatók nem voltak jogosultak erre a kedvezményre. 
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X.4.6. Új szakmai és elszámolási szabályok következményei 

Az új szabályozás nemcsak munkaügyi értelemben okozott kihívásokat a szakmának. A 

szakemberek szakképzettségi rátája mellett a szabályozás változása tartogatott egyéb 

meglepetéseket is. Az egyik ilyen tényező a gondozási idő gazdaságos kiszámítása volt. A 

gondozók havi gondozási ideje ugyanis nem számol a szakdolgozók szabadságolásával, 

továbbképzésével, vagy a táppénz időszakának tervezésével sem. Ha a gondozó nem tudja 

hozni a gondozási időt, akkor a szolgáltató ellátási támogatásoktól eshet el. Ha valakinek van 

egy 4 órában gondozott ellátottja és az kiesik a gondozásból, akkor az ellátási területen pont 4 

órában kell új megállapodásokat kötni új ellátottakkal. Ez komoly nyomást helyez a 

gondozókra, mivel a feladatot egyes településeken nem is olyan egyszerű megoldani. 

„Ha már így beszélgetünk, még az is nehézség, hogy a segítő tevékenység nem tartozik bele 

abban a 7 órába, amit ki kell kalkulálnunk. Hogy a 7 óra meglegyen, hát nagyon 

szorgalmasan telnek a mindennapjaik. Adminisztrációt csak otthon tudnak végezni. 

A gondozási tevékenységekkel is baj van. Ha azt csinálja, (a gondozó) amit el lehet számolni, 

akkor az idős elégedetlen. Ha megcsinálja, amire szükség van, akkor mást kell írnia a 

gondozási dokumentációba. Ha mást ír, akkor – sok idősnél - magyarázkodnia kell, hogy 

miért írt be olyat, ami nem is igaz. Szóval ez így nem jó!”( AÉ13T6) 

„A faluban ugyanaz a gondozónő jár ki, de nem végezhet gondozási feladatokat azoknál az 

ellátottaknál, akik csak segítésben részesülhetnek. Ezt magyarázza már meg valaki az 

időskorúnak! Ő csak azt látja, hogy másnál elvégzik, nála meg nem.” (AÉ5T3) 

„A GSZV
64

 lap nem tükrözi az ellátott valódi állapotát. Pillanatnyi állapotot vizsgál, ha 

súlyos beteg nem éri el a 20 pontot. Nem tudjuk felvenni, csak segítésbe, ettől még ellátjuk 

ezeket a feladatokat, mert nálunk a gondozónők járnak ki segítésbe is. A főigazgató 

asszonyunk azt monda, hogy nem enged be közfoglalkoztatottakat, mert az idősek 

bizalmatlanok.” (AÉ13T6) 

A gondozási tevékenységek közül az elszámolható tevékenységeket rögzíti a rendelet a házi 

segítségnyújtásban. Az első tapasztalatok szerint azonban sem a gondozási szükséglet 

vizsgálat, sem a gondozási tevékenységek köre nem igazodik a valós szükségletekhez, 

problémákhoz. Gyakorlatilag mást csinálnak és mást dokumentálnak folyamatosan a 

                                                           
64

 Gondozási Szükségletvizsgálati adatlap 
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gondozást végzők, ami morálisan és szakmailag is komoly kérdéseket vet fel, de semmiképp 

nem szolgálja a gondozási szektor professzionális fejlődését. 

X.4.7. A szociális rászorultság kirekesztő hatása 

A házi segítségnyújtás szabályozása nincsen tekintettel az ellátottak jövedelmi 

egyenlőtlenségeire. Az ellátási jogosultság vizsgálata során a rendelet ugyan kiemel bizonyos 

szociális kockázatokat, de ezek igen elnagyoltak
65

. Az ellátott számára megállapított 

gondozási időt térítési díj ellenében biztosított szolgáltatás esetében az idősek lemondhatják, 

vagy alacsonyabb színvonalú ellátást igényelnek csak pusztán az anyagi kényszereik miatt. 

„Kutató: - Van – e eltérés a gondozásban a település mérete szerint? 

- Egy kistelepülésen most kezdtük el a munkát. A létszám alig jön össze, mert hiába van 

gondozási szükséglete, de nem kéri a gondozást, mert nem tudja kifizetni. A gyógyszer 

felíratás, a bevásárlás is, minden fizetős, bizony nehézséget okoz. Alacsony a jövedelem. 

Ennek ellenére ugyanúgy megcsinálja a gondozónő és nem írja be az órát. Maga ellen 

dolgozik! Ott van, eltelik a nap és hivatalosan nem tudja igazolni, hogy ott volt. Azt kérik, 

hogy csak nézzen rá a gondozónő két percre. Ezt mi nem tudjuk kalkulálni és a helyet 

foglalja. És a jövő évi elszámoláshoz ez lesz az irányadó! Az ez évi teljesítmény!”  

Kutató: - Átvállalják – e a családtagok a személyi térítési díjat? 

- Nálunk nincs ilyen! Sőt az idős nyugdíját elveszik. Munkanélküli a család, ebből élnek. 

Nagyon gyakori! (AÉ13T6) 

„Kevés a jövedelmük is, így nem kérnek annyi gondozást, amire szükségük lenne. Így 

állandó dilemma, hogy mi az amire még szükségük lenne.” (AÉ11T4) 

„A felvételkor én (a vezető) megyek ki és kérni szoktam, hogy családtag is legyen jelen. 

Megbeszélünk mindent, hogy menyi gondozási idő jár stb.. Na, itt szokott vita lenni, nem 

közöttünk, hanem a családtag és az idős között, mert a családtag azt mondja, hogy anya, ha 

két óra jár, akkor kérd a két órát, az idős pedig nem akarja. Meg kell viszont állapodnunk, 

hogy menyi legyen a havi órakeret. Viszont mikor fizetni kell, akkor a hozzátartozó mondja, 

hogy itt elég húsz perc is. Majd mi megcsináljuk a többit.” (AÉ5T3) 

Az ellátás szabályozása eredményeként tehát az alacsonyabb gondozási szükséglettel 

rendelkező idősek kiszorultak a szolgáltatásból és hasonló helyzetbe kerülhetnek azok az 
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idősek is, akik nem engedhetik meg maguknak a szükségleteiknek megfelelő gondozást. A 

fókuszcsoport interjúk tanúsága szerint intenzív gondozást csak nagyon indokolt esetben tud a 

szolgáltató biztosítani, de a gyakorlat szerint az is átlagosan egy óra kistelepülésen és átlag két 

óra nagyvárosokban. 

Felvetődhet tehát a kérdés, hogy ki látja el azokat a szükségleteket, melyeket a gondozó nem 

tud realizálni a gondozási idő alatt? 

A szakértői interjúk során három lehetséges alternatíva rajzolódott ki. Az egyik a család 

gondozói szerepének erősödése, a másik a privát gondozás (fizetett nem formális gondozás) 

kiegészítő jellegű alkalmazása, a harmadik pedig a házi segítségnyújtásban dolgozók többlet 

feladatvállalásának biztosításával oldható meg. 

X.4.8. A család gondozói szerepének megítélése 

A szakértők egyöntetűen hangoztatták a család gondozási szerepének egyediségét, egyéni 

jellemzőit. A gondozás vállalásával kapcsolatos elkötelezettség, a gondozó és gondozott 

viszony, valamint a gondozás vállalásának körülményei határozzák meg a családtagok 

bekapcsolódásának jellegét és mértékét a gondozásban. 

Meg kell jegyezni, hogy a kutatás azokat az eseteket érintette értelemszerűen, ahol a 

gondozást végző családtagok a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltatók felé fordultak, tehát 

felvetődött bennük, vagy az időskorúban a formális szolgáltatásokra támaszkodás 

szükségessége. E helyzetek tehát magukban hordozzák mindazokat a kényszereket, melyek 

rátelepedhetnek a formális házi segítségnyújtás és a családi gondozás szervezésére, 

működtetésére. 

Az interjúk során a családtagok két jellemző karaktere alakult ki. Az egyik a „hozzátartozó” 

szerep, míg a másik a „gondozó családtag”. Ezek a kategóriák nem erőltetettek, valójában a 

család szerepének jogszabályi meghatározásán alapulnak a gondozási kontextusban.  

A gondozási folyamat individualizálódása a családtagok sajátos szituációjához vezetett, 

melyben a gondozás inkább az állam és a gondozásra szoruló közötti viszonyként jelent meg, 

ahol a kockázatok esetén vállalt felelősség mértéke, vagy a szociális jogok garantálása 

képezte a viszony alapját. Ebben a szerepben a család a háttérbe húzódott, ezt az 

intstitucionalista szektorfejlesztés még inkább felerősítette. Bizonyos értelemben persze ez 
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felfogható egyfajta állami reakcióként is, melyet a családi szerepek, a családi szolidaritás 

változása eredményezett. 

A hazai gyakorlatban a hozzátartozó a szabályozásban megjelenhet tartásra kötelezhető 

hozzátartozóként (1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 114.§.), 

ebben az esetben a hozzátartozó feladata a gondozás költségeinek megtérítése a jogszabály 

által meghatározott helyzetben és esetekben. Ugyanebben a jogszabályban lehet utalást találni 

a hozzátartozó „tartásra, gondozásra kötelezhetőségéről” abban az esetben, ha a bentlakásos 

ellátásra az időskorú nem jogosult. Ebben az esetben a fenntartónak értesítési kötelezettsége 

van a hozzátartozó felé (1993 évi III. tv. 108.§., (3); 2004 évi XXVI. tv. 11.§.). A dolog 

érdekessége, hogy gondozásra kötelezettségről a joganyag egyéb helyen egyáltalán nem 

rendelkezik. A gondozási kötelezettség kérdését a Büntető Törvénykönyv tárgyalja (2012. évi 

C. tv. 167.§)
66

, de a cselekmény csak olyan esetekre vonatkozik, ahol a gondozás ténye jogi 

alapokon nyugszik, azaz a felek tartási szerződést kötöttek. 

A házi segítségnyújtás körében végzett személyi gondozás esetében a szakmai feladatok 

között jelenik meg a családdal, ismerősökkel történő kapcsolattartás elősegítése (40/2016 

(XII. 21) EMMI rendelet 2. sz. melléklet). A rendelet azonban nem részletezi ennek eljárását, 

így nem tudható, hogy a gyakorlatban a szakemberek ezt hogyan értelmezik. 

A hozzátartozó szerepet vállalhat az időskorú jogainak és érdekeinek védelmében is, abban az 

esetben, ha erre az időskorú mentális kompetenciáinak hanyatlása miatt már nem képes. 

Ebben az esetben a hozzátartozó vállalhatja az idős törvényes képviselőjének szerepét. 

A segítők számára irányadó joganyag tehát nem foglalkozik definitív módon az informális, 

családi gondozás meghatározásával, eseteivel és így a gondozást végző szakemberek 

szerepével, feladataival sem. Ez az oka annak, hogy a kutatás során megkérdezett 

szakemberek a családtagot hozzátartozói szerepben látják. A hozzátartozó szerepe ebben az 

esetben is sok vitát gerjeszt.  

Egyik álláspont szerint a gondozásról szóló megállapodást az időskorú köti személyesen, így 

annak részleteiről a családot csak ő tájékoztathatja, ilyen kompetenciája a szakembernek 

nincsen.  

                                                           
66

 A hivatkozott joganyag szó szerinti idézete: „Aki állapotánál vagy idős koránál fogva önmagáról gondoskodni 

nem tudó személlyel szemben gondozási kötelezettségét nem teljesíti, és ezáltal a gondozásra szoruló életét, testi 

épségét vagy egészségét veszélyezteti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 
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A másik álláspont szerint hasznos, ha a gondozásról szóló megállapodás megkötésekor jelen 

van a család, valamint az is, ha időközönként a segítőkkel egyeztetnek az időskorú 

gondozásával kapcsolatos feladatokról. E megközelítés szerint az időskorú állapotában 

bekövetkező lényegi változás esetére egyébként is meg kell jelölni egy értesítendő 

hozzátartozót, melyet a megállapodás megkötésekor az időskorú nevez meg.  

„Itt 18- életévet betöltött cselekvőképes emberekről beszélünk. Milyen alapon beszéljek én a 

hozzátartozóval?” (AÉ1T1) 

„Íratlan szabály. Mi mindenképpen kérjük azt, hogy a gondozó ismerkedjen meg a 

családtaggal. Az esetek döntő többségében ez megtörténik, mondjuk olyan 70 %-ban.” 

(AÉ2E1) 

„Íratlan szabály, hogy meghallgatjuk a hozzátartozót, de nekünk az időskorú véleménye a 

fontos, akkor is, ha a hozzátartozónak más elképzelése van. Nekünk elsősorban az ellátott 

érdeke a fontos. Azt gondolom, ez a legfontosabb, a tájékoztatás, hogy az idősek tudjanak 

minden eseményről, szolgáltatásról.” (AÉ3T2) 

„….nekünk elsősorban az időssel kell megbeszélni a dolgokat, ha ez nem megy, akkor szoktuk 

a hozzátartozóval.” (AÉ3T2) 

„A megállapodásba beleírunk egy megnevezett hozzátartozót. Ki az, akit értesítünk probléma, 

vagy állapot rosszabbodás esetén.” (AÉ7E4) 

„A házi segítségnyújtásban nem lehet a hozzátartozót elkülöníteni, a hozzátartozóval is 

ugyanolyan bánásmóddal kell bánniuk. Meg kell adni nekik a tiszteletet, úgy szokták mondani, 

hogy mi ne legyünk megmondó emberek. Mi csak megpróbáljuk őket irányítani.(AÉ9E6) 

„Itt általában messzebb laknak a hozzátartozók. Az elérhetőségüket szoktuk kérni. Ez a régió 

…tudja nem olyan fejlett…eljárnak máshova dolgozni, ezért…de hála Istennek nem sok 

problémát tudnék említeni, inkább pozitív…tartjuk a kapcsolatot, megkeresnek … inkább 

telefonon tartjuk a kapcsolatot.” (AÉ8T8) 

 

„ Kutató: - Milyen szabályok irányadók a gondozásban résztvevő családtagokkal való 

munkára? 

- ….(hallgatás)….Nem értem a kérdést. A társas kapcsolatok elősegítése? Erre gondol? Attól 

függ, hogy van e családtag,…. közelben él e….…..a jogszabály egyébként előírja, hogy milyen 

személyi gondozást végezhetnek a gondozók. S ott, ott van a mentális támogatás, a társas 

kapcsolatok segítése.(AÉ12T5) 
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A családtagok bevonása a gondozásba tehát jogilag is egy igen kényes feladat. Ha az időskorú 

ellenzi a családtagok bevonását, értesítését, akkor erre nincsen lehetőség. Ha bármilyen 

konfliktus van a családtagok és a gondozásra szoruló között – vagy a konfliktus a gondozás 

folyamatában alakul ki – a szakember könnyen kényelmetlen helyzetbe kerülhet. Az ideális 

háromoldalú megállapodás tehát sokszor bizonytalan, nehezen kivitelezhető, pedig ez 

szolgálná az időskorú, a család és a szakember érdekeit is. 

„Mi sok mindent leírtunk írásban. Erre azért nem lehet kidolgozni (eljárást), mert minden 

családnál változik. A kérelem benyújtásakor mi találkozunk a hozzátartozókkal. Ez fontos, 

mert meg tudjuk nézni mennyire terhelhető. Mi az, amit tőlünk várna, mi az, amit mi tudunk 

nyújtani. És természetesen látnunk kell, hogy kit kell gondozni. Az előgondozásnál mi kérjük, 

hogy legyen jelen a hozzátartozó is. Egyébként legtöbbször ők is kérik ezt. Feladatokra 

szerződünk. Úgy mi nem vállaljuk pl. a gyógyszerelést, hogy más is belenyúl. Nyilván ez akkor 

megy így, ha itt élnek. Ha nem itt élnek, akkor telefonon tartjuk velük a kapcsolatot. Még 

valami! Ha itt élnek, akkor van ilyen, hogy üzenő füzet, mert nem biztos, hogy az idős úgy 

adja át a dolgokat. Ez demenseknél is fontos, meg ha venni kell valamit, pl. tisztítószert. Meg 

sokszor le kell írni, hogy itassák akkor is, ha a demens idős nem kéri.” (D1T1) 

„A(z együttműködés) záloga a jó kapcsolat az idős és a gyermekei között. Ez már akkor nem 

javítható, amikor leesik a lábáról az idős. Ha tiszta, nyílt a kapcsolat, akkor jól működik.” 

(D1T1) 

„Akkor jó ez, ha a családtag és a gondozott is jó viszonyt ápol. Ha normális a kapcsolat, 

akkor az egy lelki megnyugvást ad neki. Sokkal kivirultabban fogadja a gondozónőt. Van 

ilyen, hál Istennek, mert e nélkül nem lenne jó csinálni. Gyorsan kiégnének a dolgozók. … így 

is van elég…kiégés…….Fontos, hogy a gondozónő tájékoztassa a családtagot arról, hogy 

mit csinál az időskorúval. Még akkor is, ha Ő nem tudja fizikailag elvégezni, de legalább 

tudja. A kommunikáción nagyon sok múlik.”(D2T2) 

A szakértők gondolatai szerint tehát akkor működik jól a gondozási kapcsolat, ha alapvetően 

jó a kapcsolat az időskorú és a gondozó családtag között. Ez lehet a záloga a gondozó 

családtag és a szakember eredményes együttműködésének a gondozási folyamat során. A 

formális gondozás és a családi gondozás szerepmegosztása mellett a szakértők más szereplők 

gondozási tevékenységéről is beszámoltak, mely a gondozási tevékenység rendszerét még 

árnyaltabbá teszi. A következő fejezet a piaci szektor jelenlétét és hatásait mutatja be. 



 114 

X.4.9. A piaci szektor67 a gondozásban 

A házi segítségnyújtás szabályozási és szolgáltatási anomáliáiból adódó problémákat a család 

megoldhatja piaci gondozók bevonásával is. Ez esetben a magán gondozók kiegészítik a házi 

segítségnyújtás korlátozott időbeli és tevékenységbeli kompetenciáit. A kutatás elején a 

feltevésem az volt, hogy ez a formáció jellemzően a Dunántúlon, vagy a fővárosban lesz 

jellemző, de az interjúalanyok a keleti régióban is beszámoltak hasonló tapasztalatokról.  

A piaci gondozás elterjedése az olyan országokban jellemző, ahol a formális ellátások 

nehezen hozzáférhetők (pl. dél európai államok), vagy a szolgáltatások hozzáférhetők ugyan, 

de a tartós gondozást nyújtó szolgáltatások költségesek és a nemzetállam támogatja a 

szolgáltatások megvásárlását (pl. nyugat európai országok). A globális gondozási láncolat 

(global care chains) (Anderson, 2012)(FitzGerald Murphy, 2014) (Ranci – Pavolini, 2015) 

összetett társadalmi hatásokat eredményez a kibocsátó és a fogadó országokban egyaránt. A 

közép – kelet európai országokban ennek elmélete és gyakorlata még nem került úgy a 

gondozáspolitikák fókuszába, mint az északi, nyugati, vagy déli országokban, de a probléma 

létezéséről és jellemzőiről több szerző is beszámolt (Keryk, 2010)(Széman – Turai, 2012) 

(Perek – Bialas – Raclaw, 2014)(Turai, 2017). A Kelet - Európai országok – azon túl, hogy 

polgáraik a nyugati informális idősellátás derékhadát képezik fogadó államként is 

megjelennek a globális gondozási migrációs folyamatban. Ez esetben is a szegényebb 

keletebbre fekvő államokból vállalják legtöbben az idősek otthoni gondozását. 

Lengyelországba a volt szovjet államokból érkeznek gondozók, míg hazánkba leginkább 

Ukrajnából és Romániából (Erdélyből) érkeznek gondozást vállalók, akik rövidebb – 

hosszabb időszakokra vállalják az időskorú gondozását akár 24 órára. A szakértői interjúk 

tanúsága szerint hazánkban a privát gondozás három lépcsője alakult ki. A nagyobb 

városokban elérhetők olyan piaci szolgáltatók, akik gondozási szolgáltatásokat nyújtanak. 

Ezek a szolgáltatók a legdrágábbak a gondozási piacon. Felkészült szakembereik derékhadát 

javarészt a nyugállományba vonult egészségügyi szakdolgozók képezik. A gondozás költségei 

azonban éppen ezért igen magasak. A privát gondozók második táborát azok a – többnyire 

nyugdíjas - hazai szakemberek alkotják, akik a fekete piacon nyújtanak gondozási 

szolgáltatásokat alacsonyabb áron. Jelentős részük szintén szociális, vagy egészségügyi 

területen dolgozott aktív éveiben. A harmadik csoportba az ukrán, vagy romániai magyar 

                                                           
67

 Piaci szektorhoz sorolom a működő magán gondozószolgálatokat (piaci formális) a nem legálisan végzett 

gondozási tevékenységet (piaci nem formális) és a külföldi munkavállalók által végzett tevékenységet (migráns 

piaci nem formális). 
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gondozók tartoznak, akik időszakos turnusokban vállalnak 24 órás felügyeletet, gondozást, 

háztartásvezetést. Ezek a gondozók a legolcsóbbak, a gondozás költségei alku tárgyát 

képezik, de a 24 órás gondozás ott lakással napi 5000 forintnál, vagy havi 160 – 200 ezer 

forintnál olcsóbban az ország keleti végében sem vásárolható meg (2017). 

X.4.10. Piaci gondozókkal való együttműködés 

A piaci gondozás jelenléte a szakmai munkában sajátos helyzeteket teremt. 

Kutató: - Hogyan működnek együtt a privát gondozóval? 

- Mindig le van írva, hogy ki mit csinál meg. Mindenkinek megvan a maga feladata és azt el 

kell látnia.(AÉ8E5) 

„…ha a család nem működött együtt… a privát gondozóval egyeztettünk, pedig vele nekünk 

semmi kapcsolatunk nincsen, nem mi bízzuk meg stb. Érdekes, de így ment….. A munka világa 

mellett gondozni nem egyszerű dolog. Ami itt jellemző, hogy Ausztriában dolgozik, reggeltől 

estig kinn van, de megfizet privát gondozókat.” (D1T1) 

„Vannak olyan gondozottaink, akik ágyba fekvők és azt hétvégén is el kell látni valamilyen 

formában. Azt nem mi végezzük, általában rákényszerülnek, hogy maszekba vegyenek fel 

valakit, főleg, ha a gyermek külföldön van. …… Nálunk is van olyan, hogy a gondozónő 

privát gondozóval dolgozik, vele kell együttműködni. Sajnos sokszor megy az egymásra 

mutogatás. Ha meg valami van, hogyan bizonyítjuk, hogy ki hibázott? Ezért én ezt nem 

szeretem.” (D2T2) 

Privát gondozást a magasabb gondozási szükségletekkel élő idősek és családjuk vesz igénybe, 

ennek értelmében a szerződést sok esetben nem az időskorúval, hanem a gondozott személy 

hozzátartozóival kötik. Kialakulhat tehát az a speciális helyzet, hogy a gondozást az idős 

kérelmére és szükségletei szerint végzik a formális gondozást biztosító rendszerek, míg a 

privát kiegészítő gondozást a család megrendelésére végzi a piaci gondozó, vagy a gondozást 

szervező cég. Az interjúk jól tanúskodnak a helyzet speciális jellemzőiről, arról a szituációról, 

amikor a formális gondozó és a privát gondozást végző személy egyezkedik a gondozási 

kompetenciákról. Ez különösen akkor érdekes, ha a család távol van, vagy a gondozási 

folyamatban személyesen nem tud jelen lenni. 

X.4.11. A formális gondozás határai 

Kézenfekvő lehet a gondozás többlet feladatainak megvásárlása a házi segítségnyújtást 

biztosító gondozótól, de ennek lehetőségét a jogszabály szigorúan tiltja (1/2000 (I.7) SZCSM 

rendelet 6.§ (10).). A professzionális és a privát viszonyok így a gondozási folyamatban 
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élesen elkülönülnek egymástól a gondozás többletterheinek nyomása azonban a gondozókra 

nehezedik. Gyakori a kérés, hogy hétvégén és ünnepeken is végezze el a gondozó a megfelelő 

gondozási feladatokat, hiszen az időskorú ismeri, jobban bízik benne. Az időskorú és a 

gondozója közötti kapcsolat sok esetben olyan erős, hogy az időskorú a gondozó 

szabadságolására vagy táppénzes időszakára sem kér helyettesítő gondozót. Az időskorú 

növekvő gondozási szükségletei, valamint a gondozó és gondozott közötti kapcsolat egyik 

eredménye a gondozók túlvállalása, szakmai és magánéletük határainak elmosódása, 

esetenként a gondozással kapcsolatos szabályok elmosódása lehet, ez pedig a gondozói 

munka professzionális szerepének leépüléséhez vezethet. 

„A legfontosabb bizalom. Beengedik a házukba az idősek, kezelik a pénzüket, bevásárolnak. 

Úgy gondolom a bizalom megtartása a legnehezebb.” (AÉ3T2) 

„Kutató:- Hétvégén, vagy ünnepeken hogyan oldják meg a szolgáltatást? 

- Hát igen, idősekkel dolgozunk ugye, hát előfordul az a hétvége, ránéznek az ellátottra, 

szociálisan, humánusan állnak a dologhoz, tehát nem az van, hogy jön a hétvége és rá sem 

nézek az ellátottra, ha meg beteg az idős, akkor abszolút.” (AÉ9E6) 

„- Egy parkinzon kóros bácsi, a család 100%-ig megbízik a gondozónőben, ez azt jelenti, 

hogy kulcsot adtak a gondozónőnek. Engedélyt is kért tőlem a gondozónő, hogy munkaidőn 

túl is mehessen….hát nem kért érte ellenszolgáltatást….hát hogy mondjam….érted, hogy 

miről beszélek. Mivel elmentek nyaralni és nem volt, akire hagyják a bácsit. Lenne más, de a 

gondozónőben bízik meg a bácsi. Ennek a családnak megnyugtató, a bácsinak megnyugtató és 

a gondozónő is megnyugszik, hogy rendben van az ellátott – hat éve jár már. 

Kutató: - És ezt bevállalta a gondozónő így pluszban? 

- Így van. Nem kap érte semmit…… Most amikor két hónapra kimentek Amerikába…mikor 

hazajönnek … biztos vagyok benne, hogy adnak neki valamit, de ….legyek őszinte hozzád? 

Lehunytam a szememet. Nekik biztonságot ad, ha egy szakember vigyáz az édesapjára.” 

(AÉ9E6) 

„Most egy településen egy olyan helyzetbe futottam bele, hogy a gondozónők gondozási díjért 

jártak vissza maszekba gondozni, meg ellenőrzéskor egy bácsi azt mondta, hogy a hétvégi 

étkezés meg a mosatás benne van a gondozási díjban. A legdurvább eset az volt, amikor a 

gondozónő hétfőn felhívott, hogy szerinte az idősnek el van törve a keze. Már amikor 
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hétvégén volt nála maszekban, már akkor is fájlalta a kezét…de úgy gondolta, hogy majd 

munkaidőben elkíséri a kórházba. Én meg mondom, ha hétvégén észlelted, akkor maszek 

ellátottként miért nem vitted el a kórházba? Itt, hú de mérges voltam! Míg így állunk hozzá 

addig a szakmának nem lesz becsülete.” (AÉ9E6) 

„Szakmai munka, hogy elfogadják a gondozók és az ellátást igénybevevők, hogy ez egy olyan 

tevékenység, ami szaktudást igényel. Ez nem kopasztásról szól, ez nem kertkapálásról. Ez a 

legnagyobb kihívás nap, mint nap. Még házon belül, azt mondom….ha a négy szobát 

kitakarítja, azt még benyelem
68

, de a szőlőszüretelést, meg a lekvár főzést, azt nem.” (AÉ9E6) 

A szakmai tevékenységek határainak feszegetése az otthon közeli gondozás megítélését, 

presztízsét rontja. A területen dolgozók alacsony bérért, alacsony végzettséggel látják el 

feladataikat, melyek paradox módon sok esetben meghaladják szakmai kompetenciáikat. A 

rendszer szabályozása, a kapacitások alakulása egyértelműen a házi segítségnyújtás 

túlterhelődéséhez vezetett. A család gondozói kapacitásának hiánya eredményeképpen a 

hivatásos gondozók munkaidő után, hétvégéken vállalnak további gondozási tevékenységet. 

Ez a „munkarend” megterheli a gondozót, pihenőidőt von el tőle, nehezíti a munka és a 

családi élet összeegyeztetését. Az esetek egy részében ezt a gondozók ingyen végzik el, 

szakmai elköteleződésből, felelősség érzetük miatt. Más esetben a formális gondozást végző 

házi gondozó a (fekete)piaci gondozás határait lépi át, tevékenységét munkaidő után feketén 

folytatja a munkát. A formális és informális világ egymásba csúszása számos problémát 

vethet fel. Az egyikkel épp a fenti interjú részletben lehetett találkozni, amikor a gondozó 

feketén gondozta az időskorút, akinek eltörött a karja és úgy gondolta, hogy majd hétfőn 

„formális gondozási időben” látja el az időst. Ezekben a helyzetekben nem tisztázott a 

szakmai felelősség kérdése, a feketén gondozónak nincsen felelősség biztosítása, nem lehet 

tudni, hogy váratlan esemény, vagy baleset esetén hogyan alakulnak a felelősségi viszonyok. 

X.4.12. A gondozási idő kérdései 

A gondozási szükséglet vizsgálat szükséglet mérési logikájának hatására az utóbbi években 

egyre magasabb gondozási szükséglettel lehetett a szolgáltatáshoz hozzáférni. Ez önmagában 

szükségszerűen növeli a házi segítségnyújtásban végzett gondozási tevékenység intenzitását 

is. A 2015 évi jogszabályváltozás ezért igyekezett kevesebb gondozási időt és intenzívebb 

tevékenységet biztosítani a házi segítségnyújtásban dolgozók számára. A gyakorlatban 
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 A gondozási protokoll szerint csak azokat a helyiségeket kell takarítani, amit az időskorú életvitelszerűen 

használ, pl. azt a szobát, amiben lakik. 
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azonban a szakemberek kevésnek ítélik a gondozásra fordított időt, gyakori az intenzív 

gondozást igénylő időskorú, aki nem tud, vagy nem akar bentlakásos ellátást igénybe venni. A 

gondozók és gondozottak létszám rátáinak figyelembe vételével megállapítható, hogy a házi 

segítségnyújtás szolgáltatásban az utóbbi években folyamatosan nőtt a gondozók terhe, egyre 

több időskorút kellett ellátniuk. 

„A másik, hogy az idősek gondozási igénye szinte sohasem teljesül. Az idősek nézik az órát. 

Igényük lenne társasági együttlétre, igényelnének mentális gondozást is, mely nem fér bele a 

jelenlegi gondozási időbe. Méltányos térítési díjunk van, ennek ellenére gondot okoz a 

gondozási idő.” (KMR1T1) 

Az elmúlt 23 évben az egy gondozóra jutó ellátottak száma folyamatosan emelkedett. Ez a 

helyzet számos kényszert eredményezett a gondozásban az alacsonyabb gondozási 

szükséglettel rendelkező idősek preferálásától egészen a magas gondozási szükséglettel 

rendelkező idősek standard alatti ellátásáig.  

A szolgáltatási oldalon jelentkező nyomás, a szolgáltatói oldalon jelentkező fenntarthatósági 

és foglalkoztatási kényszer, a gondozók szakmai, anyagi, vagy ideológiai alapon vállalt 

túlgondozása és az ennek hátterében meghúzódó okok, mint az idősek magasabb gondozási 

szükséglete a szakembereket sajátos helyzetbe hozza. 

A szituáció a szakmai határok elmosódásához vezet, melynek legjellemzőbb jelei a gondozási 

időn túli tevékenységek vállalása, a szakmai munka és a privát élet határainak elmosódása, 

valamint a kompetencia körbe nem tartozó tevékenységek vállalása (csirke kopasztás, 

kukoricatörés, kapálás, stb.). Ez utóbbi tevékenységek a hagyományos mezőgazdasági 

régiókban a cselédség feladataihoz tartoztak.  

A szakmai szerep átformálódásához vezet a gondozási időn túli tevékenységek magán 

gondozási viszonyban történő kiegészítése. Maga a tevékenység is számos kérdést felvet, 

például, hogy a szakmai tevékenységeket hogyan osztja meg a gondozó e két jogviszony 

között vagy, hogy milyen szakmai felelősséget vállal a privát gondozás idejében, arról nem is 

beszélve, hogy az egész tevékenység ebben a formában a hatályos jogszabályokkal 

ellentétben áll. 

Ezek a tevékenységek, kényszerek hozzájárulnak a házi segítségnyújtás szolgáltatásról 

alkotott szakmai kép leépüléséhez. Ezen még a gondozási szükséglet vizsgálat többszöri 

újraszabályozása, vagy a 2015 évtől bevezetett szigorítások – melyek a személyi gondozás 



 119 

esetében a szakmai képzettségi rátát 100%-ban határozzák meg – sem segítettek. A jobb 

elszámolhatóság érdekében a végletekig leegyszerűsített gondozási protokollok egyszerűen 

tarthatatlanok és a szakmai tevékenységek a kettősséget – a hivatalos dokumentáció és a 

valóság eltérő világait – erősítik csak.  

A gondozás alacsony presztízsű és alulfizetett munka hazánkban. Hazánkban ma a gondozók 

átlagéletkora 50 – 55 év körül alakul, így életciklusukat tekintve nagyon hasonlatos 

helyzetben vannak a gondozást vállaló családtagokkal. A gondozói munka elismerésének 

hiánya a szakértők szerint is komoly probléma. 

„A gondozónőket semmilyen formában nem övezi tisztelet. Ez nagyon komoly probléma… 

például hasonló képzettségi szinten vagy egy bölcsődei dajka, mégis nagyobb tiszteletnek 

örvend…” (AÉ1T1) 

„A szakmának elismertsége legyen, oda kerüljön, amit megérdemel. Egyrészt nem ismerik és 

ebből is adódik a szakma alacsony presztízse. „ (AÉ2E1) 

„A dolgozók anyagi elismertsége és a munka erkölcsi elismertsége nem megfelelő. Sok a 

pályaelhagyó, nagy mentális megterheléssel járó munka.” (AÉ8T7) 

X.4.13. A gondozó és a család együttműködésének jellemzői 

A formális és informális rendszerek együttműködése a gondozásban ideális esetben kitolhatja 

az időskorú otthoni gondozásának időtartamát, segítheti egy kiegyensúlyozott gondozási 

szerepmegosztás kialakulását, összességében javítja az időskorú életminőségét. Ennek 

nyilvánvaló alapfeltétele a gondozást végző családtag(ok) jelenléte az időskorú életében, 

környezetében, valamint a gondozás iránti elkötelezettségük. Ezek hiányában a gondozás 

jellemzően a formális és a piaci rendszerek felelősségévé válik.  

A szakirodalomban a formális gondozó és a gondozást végző családtag többféle szerepben 

jelenhet meg. A gondozó tekintheti a családtagot partnernek a gondozás során. Ez esetben a 

feladatokat közösen tervezik, és közösen hajtják azokat végre és a felmerülő kihívásokat is 

együtt próbálják megoldani. Ha a gondozó a családtagot a gondozásért felelős személynek 

tekinti, akkor a munkáját szakemberként igyekszik segíteni és jellemzően az olyan feladatok 

végzésébe kapcsolódik be, amit a családtag nem képes, vagy szaktudás hiányában nem tud 

ellátni. A gondozó kezelheti a családtagot olyan segítőként is, aki az ő professzionális 

tevékenységét egészíti ki jellemzően nem professzionális tevékenységekkel (Litwak, 

1985)(Twigg – Atkin, 1994) (Jacobs és mtsai, 2014). Mindezeken túl a gondozó tekinthet a 

családtagra, mint gondozásra szoruló személyre, aki az informális gondozás fizikai és lelki 
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terhei következtében maga is segítségre szorul. Egy, a közelmúltban Szlovéniában készült 

vizsgálat eredményei szerint (Hlebec, 2015) a fenti szerepek egy adott gondozási 

környezetben egyidejűleg is megjelenhetnek.  

Magyarországon a gondozást végző családtaggal való együttműködést és a gondozási 

feladatok megosztásának gyakorlatát alapjában a formális gondozást végzők erre irányadó 

szakmai eljárásai határozzák meg. A korábbiakban már utaltam rá, hogy a gondozás 

eljárásjogi szabályozása e téren komoly hiányosságokat mutat, így fontos, hogy a 

szakemberek milyen szakmai eljárásokra, gyakorlatokra hivatkozhatnak tevékenységük 

szervezése és végzése során. 

A szakértői interjúk erre irányuló kérdése a formális és informális gondozás viszonyának 

szabályozatlanságát tárta fel. A szakemberek többsége a klasszikus institucionális 

rendszerekre adaptált szabályra hivatkozott, mely szerint a szakember feladata a gondozott és 

hozzátartozói kapcsolattartásának elősegítése
69

. E sztenderd irányelv a szakemberek szerint 

bentlakást nyújtó ellátások esetében jobban kezelhető, hisz ezzel a szakember hozzájárul az 

ellátott izolációjának csökkentéséhez az intézményi környezetben. Az otthon közeli ellátásban 

e tevékenységek bizonyos helyzetekben a gondozókétól eltérő szakmai kompetenciákat 

igényelnek (pl. konfliktusok kezelése, családgondozás, családterápia, mediáció, stb.). 

A gondozást végző családtaggal való együttműködés szakmai kérdéseiben a megkérdezettek 

többsége a Szociális Munka Etikai Kódexének elveit tartotta irányadónak. A válaszadók a 

Kódexet általánosságban említették, egyikük sem határozta meg, konkrétan mely fejezetek 

nyújtanak a gondozóknak segítséget e téren. A Szociális Munka Etikai Kódexének 

alkalmazása a gondozói munkára azonban dilemmákat is felvetett: 

„Mi belekapaszkodtunk az Etikai Kódexbe. Nem tudom, mikor fog egyik gondozónő 

rájönni, hogy ez a szociális munkásoknak szól nem pedig nekik gondozóknak. 

Belekapaszkodtunk ebbe, mert nincsen mibe belekapaszkodni és valószínűleg minden 

szolgáltató ezt teszi.” (AÉ1T1) 

                                                           
69 Tájékoztató a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 

vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: 

Gszr.) 3. számú mellékletének módosításáról 
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„Etikai Kódex, tartási szerződés kötésének tilalma a gondozók esetében, nem mehetnek 

kezesnek, szerződést nem köthetnek az időssel, nem fogadhatnak el semmit tőlük – ez a 

munkaköri leírásában mindenkinek benne van.”(AÉ5T3) 

„Részben utal rá az Etikai Kódex, én ezt ki szoktam adni a dolgozóknak, de nincsen más a 

kezünkben, vagy legalábbis nálunk sem a megállapodás, sem más nem tér ki a 

hozzátartozókkal való kapcsolatra.” (AÉ8E5) 

A Szociális Munka Etikai Kódexe
70

 nem rendelkezik a gondozási kapcsolatok szakmai etikai 

elveiről, de a gondozást végző családtagok és a hivatásos gondozók kapcsolatáról sem. A 

Kódex sok módosításon ment keresztül, s a mai (2016) arculata valójában a szociális 

munkásoknak szól, a szociális munka szakma professzionalitás iránti igényét igyekszik 

erősíteni azzal, hogy minden más szociális munkát végzőt, vagy gondozásban tevékenykedőt 

kifelejt. Ez önmagában olyan szakmai etikai kérdés, melynek orvoslása a közeljövő feladatai 

közé tartozik. 

A gyakorlatban a gondozást végző családtagokkal való kapcsolat inkább egyedi helyzetek 

kezelésén alapszik, olyanokén, amelyek kihívás elé állítják a gondozókat, vagy meghaladják a 

gondozók szakmai kompetenciáit. A szakemberek ideális esetnek a kompetens, feladatokat 

vállaló családtagot képzelik, akivel egymást kiegészítve tudnak tevékenykedni és akik követik 

a gondozók szakmai tanácsait. A gondozók véleménye szerint a gondozást végző családtaggal 

való együttműködés központi kérdése az időskorú és a családtag harmonikus viszonya. Ha a 

gondozó és a családtag jó kapcsolatban vannak, a gondozás során sokkal sikeresebb a 

formális gondozók és az informális gondozók együttműködése is. Hatékonynak tartják az 

együttműködést abban az esetben is, ha a hozzátartozók „ráhagyják” a gondozókra a 

gondozási feladatokat, viszont együttműködőek az olyan esetekben, ha a formális gondozó 

kér segítséget. 

„Az én elképzelésem erről a dologról az, hogy a családtaggal együtt kellene a gondozást 

végezni, egymást kiegészítve, úgy, hogy az idős embernek minél jobb legyen. Optimális 

esetben ez jól összehangolható.”(AÉ2E1) 

„A házi segítségnyújtásban nem lehet a hozzátartozót elkülöníteni, a hozzátartozóval is 

ugyanolyan bánásmóddal kell bánniuk. Meg kell adni nekik a tiszteletet, úgy szokták mondani, 

hogy mi nem legyünk megmondó emberek. Mi csak megpróbáljuk őket irányítani. … Azt 
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tudom mondani, hogy a hozzátartozókkal sokkal több gond van, mint az ellátást 

igénybevevőkkel. Sokat panaszkodnak a gondozónőre, pedig nincsenek is jelen az idős 

életében, vagy éppen ellenkezőleg jelen vannak és túlgondozzák az időskorút, hogy még 

levegőt sem tud venni. …. A gondozónők szeretik a kis területüket kialakítani, hogy itt én 

vagyok az úr… ezt nagyon nehéz a gondozónővel elfogadtatni - hogy ez nem így van -  mint a 

hozzátartozóval, mert a hozzátartozó….ő meg otthon van!” (AÉ9E6) 

Megtörténik – e az informális gondozók informális gondozása? 

A gondozási tevékenység terheinek felismerése, a gondozó családtagok támogatása az 

informális gondozás szempontjából alapvető fontosságú (OECD 2011) (Triantafillou és mtsai, 

2006, 2010). Megfelelő módon ezt a támogatást komplex programok formájában lehet 

biztosítani, mely nemcsak az otthon közeli gondozást nyújtók feladata, de mellette számos 

egyéb szolgáltatás pl. információszolgáltatás, személyes szolgáltatások, tanácsadások, 

önsegítő programok segítségével biztosítható. Ha ezek a szolgáltatások hiányoznak, vagy csak 

nagyon nehezen hozzáférhetők a családi gondozók számára, abban az esetben feltételezhető, 

hogy a családtagok segítése, gondozása, gondozási feladatokból eredő terheik csökkentése 

azokra a formális rendszerekre hárul, amelyek a legközelebb vannak az időskorúhoz és 

családjához. Joggal feltételezhető, hogy ez a feladat a házi segítségnyújtásban dolgozó 

gondozóknál jelentkezik, függetlenül attól, hogy a szabályozott tevékenységeik között erre 

irányuló szakmai feladatok nem jelennek meg. 

A szakértői interjúk során a gondozást végző családtagokkal történő együttműködés 

jellemzőire helyeztem a hangsúlyt és nem tettem fel direktív kérdést a családtagok gondozási 

terheire vonatkozóan, mivel azt szerettem volna megtudni, hogy a jelenséget a szakemberek 

érzékelik – e és ha igen, akkor az hogyan jelenik meg a saját interpretációjukban. 

A szakértők alapvetően nem úgy tekintenek a hozzátartozóra, mint akinek a folyamatos 

gondozás megterhelést jelentene. A gondozást végző családtagokkal való együttműködés jó 

gyakorlatainak, valamint kihívásainak esetismertetése során csak néhány esetben 

értelmeződött a gondozó családtag segítségre szorulóként.  

„- Egy háztartásban élt az anya és a lánya. Egy idő után a lány féltékeny lett a gondozónőre, 

hogy miért az anyukájával foglalkozik és miért nem inkább vele? … mert, hogy neki is 

szüksége lenne segítségre. Mert, hogy Ő is milyen szerencsétlen, mert egy háztartásban kell 
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élnie az anyjával, meg hogy állandó felügyelet… Amikor a gondozónő az anyját gondozta, 

akkor Ő folyton veszekedett vele, hogy miért forog minden az anyja körül? 

Kutató - És hogyan tudtátok ezt a helyzetet kezelni? 

- Szerencsére a gondozónőnek nagy tapasztalata van e téren, így leült vele és elmondta, hogy 

miért van itt, de mellette arról is biztosította a gondozott lányát, hogy ez a munka neki is 

segítség, mert nem kell annyit dolgoznia az édesanyja körül, meg hogy nyugodtan kérjen tőle 

tanácsot és segít neki is. Arra próbálta rávezetni, hogy ez neki segítség. Mondta azt is neki, 

hogy amíg az édesanyjával foglalkozik, nyugodtan menjen el, sétáljon egyet, vagy menjen le 

a boltba, vagy mit tudom én, kapcsolódjon ki. (AÉ2E1) 

„Demenciában, nagyon előrehaladott állapotban, vagy Alzheimer betegség esetén nagyon sok 

hozzátartozó van, aki felvállalja a gondozást. Ezekben az esetekben mi a családtaggal együtt 

– egymást kiegészítve végezzük a gondozást. Mondjuk, el kell mennie pár órára, akkor mi 

biztosítjuk a felügyeletet. Így szabadítjuk fel egy pár órára a hozzátartozót. A másik dolog, 

amikor vele együtt végezzük az ápolási feladatot. Mondjuk a hozzátartozó fél, hogy valamit 

nem jól csinál, vagy fizikailag nem tudja ellátni a feladatot.(AÉ2E1) 

„Sokszor ott vannak a háttérbe, de egy súlyos beteg gondozása nagyon megterheli őket. Egy 

elhúzódó gondozás nagyon megterheli a családot. Sokszor ellátjuk az időset és mellette 

mentálisan támogatjuk a hozzátartozót.”(AÉ13T6) 

A gondozást végző családtagok támogatásának leggyakoribb módja a helyettesítés abban az 

időszakban, amikor a formális gondozó a gondozási feladatait végzi. A gondozók szoros 

időbeosztása, a gondozási feladatok túlszabályozottsága, valamint az elvégzett feladatok és 

gondozási idő arányában fizetendő térítési díj nem teszi lehetővé, hogy a szakemberek a 

családtagokkal külön foglalkozzanak. E tevékenységnek bele kell férnie a finanszírozott 

időszakba.  

A gondozók által végzett feladatok közé tartozik a családtagok felkészítése a gondozási 

feladatok végzésére, egyes szaktudást igénylő feladatok betanítása a gondozást végző 

családtagok számára. E tevékenységnek nagy jelentősége van különösen, ha a gondozás 

intenzitásának növekedésével együtt jelennek meg olyan feladatok a családi gondozók 

életében, melyeket nem képesek ellátni a megfelelő felkészültség hiányában. A formális 

gondozás időtartama oly mértékben limitált, hogy a gondozási feladatok betanítása nélkül a 

családtag nem tudná az időskorú megfelelő minőségű ellátását biztosítani. 
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„Sok esetben megkérnek minket, hogy tanítsuk meg őket gondozási feladatokra, pl. hogyan 

kell emelni a beteget, sokan kérnek tőlünk tanácsot.”(AÉ1T1) 

Ha a családi gondozó maga is segítségre szorul, a hazai gyakorlat szerint őt is felveszik 

gondozásba. Ez nyilván az olyan esetekben történhet meg, amikor a családtag maga is 

időskorú, vagy gondozásra szorul. A gondozók így időt nyernek a gondozási feladatok 

elvégzésén túl a gondozó családtag támogatására is.  

Vannak házastársak is. Általában nekik mindkettőjüknek nyújtjuk a szolgáltatást, a házi 

segítségnyújtást.(AÉ8T8) 

X.4.14. A konfliktusok jellemzői 

A formális és informális gondozók együttműködése a gondozás feladatainak megosztása, a 

szerepek tisztázása és mindennek a gondozás folyamatában történő újra és újraértelmezése 

szükségszerűen magában hordoz feszültséggel teli helyzeteket, melyeket a feleknek kezelniük 

kell. A szakértők megítélése szerint a jó együttműködés alapja a családtag és az időskorú 

harmonikus viszonya, jó kapcsolata. A konfliktusok egy része éppen e felek eltérő 

elvárásaiból fakad. A gondozónak az időskorú szükségleteit kell szem előtt tartania, de a 

gondozási módszerek, az elvégezhető tevékenységek rögzítettek, azok nem a gondozást végző 

családtag elvárásai szerint alakulnak. Gyakori probléma, hogy a családtagok nem ismerik a 

gondozók kompetenciáit, nem tudják, mi tartozik a gondozási feladatok közé. A szakértők 

egyöntetű véleménye szerint ennek egyik oka az, hogy íratlan szabályként kezelik a 

hozzátartozók bevonását a megállapodás megkötésénél. Ahol a felek megértik a formális 

gondozás feladatait és határait, ott hatékonyabb a felek együttműködése. 

 „Ebben az esetben minden reggel ott kezdett a gondozónő és a lánya is jött. A nénit rendbe 

rakták és …..utasította, egyszerűen utasította a gondozónőt, hogy mit kell csinálni. Egy 

tapasztalt kolléganőm járt ki, de másfél hónap után bejött és kérte, hogy menjek ki és 

beszéljek a gyermekkel, mert olyan dolgokat vár el, olyan dolgokat követel, ami neki nem fér 

bele, nem tudja leírni. De meg tudtuk érttetni és utána járt rendszeresen és közösen fürdették 

a mamát, közösen tették rendbe az ágyat, pelenkázás, etetés és utána a gondozónő már csak 

magában csinálta a segítési feladatokat, takarítás, rendrakás, meg a gyógyszerelést. Nehéz 

eset volt. Meg olyan nehéz volt, hogy mindig ott volt, ott állt felette (a leány a gondozó felett), 

olyan bizalmatlan volt. Végül rendeződött a viszony.”(AÉ5T3) 
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A problémás esetek másik csoportját azok a helyzetek képezik, amikor a gondozást végző 

családtag nem képes a gondozói szerepének megfelelően eljárni.  

A szakértők szerint gyakori probléma, hogy a formális és informális gondozó nem ugyanúgy 

látja az időskorú helyzetét. Ez leggyakrabban az állapot rosszabbodás, vagy a mentális 

kondíciók hanyatlása esetén jellemző. A szakértők szerint a családtag nem veszi észre, nem 

fogadja el, vagy bagatellizálja a gondozott állapotának romlását. Ha ezt a formális gondozó 

jelzi számára, akkor a visszautasítást a gondozók szakmai felkészültségük 

megkérdőjelezéseként értelmezik. A gondozást végző családtagok viselkedésének 

természetesen más okai is lehetnek. Az időskorú fokozódó gondozási igénye nagyobb terhet 

ró a családi gondozóra, melyet esetenként nehéz feldolgozni, ezért hárítja a családtag az 

időskorú állapotromlásának kérdését.  

„Stroke-os állapotban találtak egy beteget és a hozzátartozó azt mondta, hogy csak fáradt. 

Nem akartak hozzá orvost sem hívni, mentőt sem. A gondozónő szakmai tudása alapján látta, 

hogy itt stroke-al állunk szemben, felhívott és innen hívtuk ki a mentőt. A hozzátartozó a 

kórházban sem akarta elhinni. Ez egy nehéz kérdés mert, hogy mikor hívhatsz mentőt? Ugye 

eszméletvesztésnél meg, ha a beteg hozzájárul, de hát itt láthatóak voltak a jelek….” (AÉ3T2) 

„A másik probléma a demens ellátottak helyzete. A hozzátartozó nem ismeri, vagy nem 

akarja elfogadni ezt a betegséget. Idejön, (és mondja, hogy) kóborol, de nincsen semmi gond. 

Ha rákérdezünk, azt mondják, hogy nincs ott semmi baj. Mondjuk, a háziorvos jobban 

bekapcsolódhatna ebbe a dologba.”(AÉ7E4) 

„…. (probléma) amikor a gondozó és én súlyosnak ítéljük a gondozott állapotát a demencia 

miatt, míg a gondozásban részt vevő hozzátartozó nem ítéli meg annak.”(AÉ8E5) 

Az időskorú állapotának súlyosbodása a gondozás újabb kihívását rejti magában, mellyel a 

gondozó családtagnak szembe kell néznie. Ez gyakran feszültséget, szerepkonfliktusokat 

hordoz magában, különösen olyan helyzetben, amikor kevés támogató szolgáltatás van a 

gondozóhoz rendelve. Előfordul az is, hogy a családtag magát az idős embert hibáztatja az 

ilyen helyzetekben. Ezek a reakciók ambivalens érzéseket és lelkiismeret furdalást váltanak ki 

a családtagokból, melyek tovább fokozzák érzelmi kimerülésüket. Az időskorú állapotának 

változása tehát olyan helyzet, melyet pontosan kellene mérlegelni, értelmezni és átgondolni a 

gondozó családtaggal annak érdekében, hogy a korábban kialakult gondozási egyensúlyt újra 

lehessen tervezni. 
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X.4.15. Amikor a családtag is segítésre szorul 

Bizonyos helyzetekben a családtag azért nem képes megfelelően elvégezni az időskorú 

gondozását, mert fizikailag, vagy mentálisan maga is segítségre szorulna. Az említett esetek 

leggyakrabban a gondozó családtag mentális betegségéről szóltak. Ezek a helyzetek komoly 

kihívás elé állítják a formális gondozókat, hiszen a gondozási folyamatban így nem 

támaszkodhatnak a családtag segítségére, bizonyos esetekben a családtag gondozására, 

segítésére is fel kell készülni, illetve meg kell tanulni kezelni a helyzetet.  

„Két idős embert gondoztunk, a lányuk negyvenes volt, skizofrén. Már féltek a lányok 

bemenni. Végül kettesével jártak, úgy mertek bemenni.” (AÉ10E7) 

Hasonló kihívások elé állítják a gondozókat az elhanyagoló, vagy bántalmazó családtagok. 

Az időskori abúzusok hiányos jogi szabályozása következtében a gondozók nehezen tudják 

saját szerepüket, felelősségüket meghatározni. A gyakorlatban legtöbbször igyekeznek 

kompenzálni a kialakult helyzetet azzal, hogy többlet feladatokat vállalnak a gondozás során. 

A formális gondozás megjelenése hozzájárul – e az informális gondozás 

visszaszorulásához? 

A formális rendszerek fejlesztésének egyik fontos kérdése, hogy erősíti, vagy kiszorítja 

(helyettesíti) – e az informális gondozást? A témába vágó kutatások eltérő eredményeket 

mutattak e téren (Bonsang, 2009) (Van Den Broek, 2017). A formális és informális gondozás 

egymáshoz való viszonyulását ugyanis számos tényező befolyásolja.  

A formális rendszerek oldaláról a szolgáltatások színvonala, elérhetősége, megfelelősége, 

kedveltsége az időskorú és a család számára, valamint a szolgáltatás költségei a legfontosabb 

tényezők, melyek befolyást gyakorolnak. 

A gondozást végző család(tag) oldaláról egyéni és társadalmi tényezőket kell figyelembe 

venni. Az egyéni tényezők között szerepel a családi gondozó és az időskorú kapcsolata, a 

családtag gondozással kapcsolatos értékrendje, kultúrája, a gondozó családtag családi 

háttere, valamint a távolság a gondozó és a gondozott között. A társadalmi viszonyok közé 

sorolhatók a munka világa és a gondozás összeegyeztetését segítő szociálpolitikai eszközök, a 

gondozás anyagi támogatása, valamint a gondozó családtagokat segítő szolgáltatások 

színvonala. E tényezők komplexen hatnak a rendszer elemeire, a formális és a családi 

gondozóra.  
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Az idősek formális és informális gondozását vizsgáló kutatások szerint, ha a családi gondozók 

elkötelezettek a gondozás irányába és a folyamatba belép a formális rendszer, ez nem vezet a 

családi gondozó szerepének csökkenéséhez, vagy a háttérbe szorulásához. Gyakoribb az a 

helyzet, amikor mindkét gondozó feladatai növekednek, hiszen idővel az időskorú gondozása 

egyre intenzívebbé válik (Bonsang, 2009). 

Jelen kutatás csak a gondozói oldalt vizsgálta, így a szakértők megállapításai a formális oldal 

benyomásain alapulnak. A szakértők több ízben utaltak a családtagok nehéz helyzetére, a 

gondozó családtagokat illető támogatások hiányára, elégtelenségére. A családok a gondozást 

így nehezen tudják vállalni, sok esetben kénytelenek piaci gondozóval kiegészíteni a házi 

segítségnyújtást. A családtagok csökkenő felelőssége hátterében tehát a munka és a gondozás 

összeegyeztetését segítő programok elégtelen működése is állhat. 

„A családtagok? Hát inkább ők rábízzák a gondozókra. Ők dolgoznak. Hát dicsérik is őket! 

Én meg vagyok elégedve a gondozói gárdámmal, mert a családtagok is otthagyják, elmennek 

és rábízzák a gondozást is, fürdetést is. Tehát nagyon megbíznak bennük. Dicsérik az összes 

munkatársam.” (D4E2) 

Sokszor nehézségekbe ütközünk a családdal, mert onnantól kezdve, hogy belép a házi 

segítségnyújtás, a család hátralép. Onnastól kezdve a mi feladatunk. (AÉ13T6) 

X.5. Szakértői javaslatok, fejlesztési elképzelések 

A szakértői interjúk alapján a szakemberek a házi segítségnyújtás szolgáltatás szabályozási 

anomáliái, finanszírozás kényszerei, uniformizált eljárásai és gondozási protokolljai 

ismeretében is a legtöbb javaslatot a gondozó családtagok számára nyújtott szolgáltatások 

fejlesztésével kapcsolatban fogalmazták meg. A megkérdezett húsz szakértő által felvetett 

javaslatokból hat fő csoportot alkottam. 
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8. táblázat 

A szakértők javaslatai a családi gondozók és a házi segítségnyújtásban dolgozók 

együttműködésének segítése érdekében 

Szolgáltatások a gondozást végző 

családtagok számára 

A formális és informális gondozás 

összeegyeztetése, együttműködésük 

segítése 

A család, a hozzátartozók tájékoztatása a 

házi segítségnyújtás szolgáltatásról. 

 

Üzenő füzet a családtag és a gondozó részére 

(pl. demens időskorúnál). 

 

Családtag képzése, betanítása. 

 

A gondozás időbeni megosztása a formális és 

informális gondozók között. 

Helyettesítő gondozás (időszaki helyettesítés) 

a gondozási terhek csökkentése érdekében. 

 

A hozzátartozókkal való munkafolyamatok 

megjelenítése a gondozói tevékenység 

protokollban. 

Családtagok részére oktatás a demenciáról, a 

gondozási feladatokról. 

 

A gondozást lehessen családi alapon is 

kezelni (időskorú és családtagok közös 

bevonása). 

Hozzátartozói csoport bevezetése (kölcsönös 

segítés, oktatás, felvilágosítás). 

Nappali ellátás, helyettesítő gondozás 

elérhetővé tétele. 

Nappali ellátás, helyettesítő gondozás 

elérhetővé tétele. 

Több figyelem a családtaggal történő 

kommunikáció minőségére. 

A gondozást végzők mentális támogatása. Hozzátartozók felkészítése az időskorú 

állapotára, állapotromlására. 

Hozzátartozók felkészítése az időskorú 

állapotára, állapotromlására. 

 

Demenciával élő idősek ellátása esetén a 

család fokozottabb támogatása, a formális és 

a családi gondozás szoros összeegyeztetése. 

 

 

A formális szolgáltatás színvonalának 

javítása 

A formális gondozás feltételeinek javítása 

Gondozók jobb szakmai elismerése, 

magasabb szintű képzés. 

Gondozók munkafeltételeinek javítása 

(közlekedés, gumikesztyű, stb.). 

Kevesebb időskorú intenzívebb gondozása  Jobb finanszírozás, magasabb bérek 

Önkéntesek és közösségi szolgálatos fiatalok 

bevonása (pl. szolgáltatással való 

elégedettség mérés). 

Magasabb képzettségű gondozókra van 

szükség. 

 

Az alacsony jövedelműek ne rekesztődjenek 

ki (szociális rászorultság szempontjainak 

újragondolása). 

Gondozók készségeinek fejlesztése, 

szupervízió. 

 

A gondozási protokollok újragondolása. A gondozási protokollok újragondolása. 

Több figyelem a családtaggal történő 

kommunikáció minőségére. 

 



 129 

 

Munka és gondozás hatékonyabb 

összeegyeztetése 

Speciális helyzetek kezelése 

A gondozást vállaló család intenzívebb 

támogatása. 

Demenciával élő idősek ellátása esetén a 

család fokozottabb támogatása, a formális és 

a családi gondozás szoros összeegyeztetése. 

Nappali ellátás, helyettesítő gondozás 

elérhetővé tétele. 

Gondozási feladatait ellátni nem tudó 

(alkoholbeteg, mentális beteg) családi 

gondozókkal történő speciális foglalkozás, 

segítségnyújtás. 

A családtagok támogatása a munka és a 

gondozás összeegyeztetése érdekében. 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A húsz megérdezett szakértő egy új gondozási modell képét vetíti elénk. Egy olyan gondozási 

rendszerét, melyben megjelenik és nagyobb hangsúlyt kap a családi háttér vizsgálata a 

gondozási folyamat megkezdésekor, ahol a gondozást a családi gondozó szerepvállalásának 

ismeretében lehet kialakítani és támogatni. Ezt a rendszert nem csupán felülről, a 

tevékenységek, az időtartamok és a dokumentáció kontrolljával lehetne fejleszteni, de 

lehetőséget és felelősséget kaphatnának a rendszerben dolgozó szakemberek is a gondozás 

kialakítására a helyi, térségi, településszerkezeti igények figyelembe vételével, az ellátási 

területen élő idősek igényeinek és családi hátterének pontosabb megismerésével és egyéni, 

családi fókuszú gondozási tevékenységek fejlesztésével. Ez a program lehetőséget teremt 

olyan fókuszok kialakítására, mellyel jelen dolgozat sem foglalkozik, például a hozzátartozó 

nélkül élő és házi segítségnyújtásban gondozott idősek helyzetének mérlegelésére és 

állapotuknak megfelelő méltó ellátására. A megkérdezett szakemberek jól látják a gondozó 

családtagok mindennapi küzdelmeit a családi szerepek, a gondozás és a munka világának 

összeegyeztetésében, ahol az egyedüli partner sok esetben a házi segítségnyújtásban dolgozó 

gondozó lehet. 

A 2015-ben készült MoPact kutatás során a tartós gondozást nyújtó rendszerek tekintetében 

hasonló eredményekre jutottak. A kutatás során megkérdezett szakértők egyöntetű véleménye 

szerint nem a rendszer fejlesztéséről, hanem annak alapjaitól való teljes átalakításáról kell 

beszélni, ha egy fenntartható, a XXI. század gondozási kihívásaival szembenézni tudó 

rendszert szeretnénk fejleszteni (Széman – Tróbert, 2017). Ennek hiányában a jelen gyakorlat 

szerinti volumenszabályozás nem lesz képes kezelni a gondozásra váró terheket, erősödhet az 

idősek egyes csoportjainak kirekesztődése pl. a szociális helyzet alapján. 
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A továbbiakban a fókuszcsoport módszerrel készített kutatás módszertanát és elemzését 

mutatom be. Feltételeztem, hogy a gondozó családtagok helyzetét a házi segítségnyújtásban 

dolgozó gondozók is hasonlóképpen látják, de személyes érintettségükből adódóan 

tapasztalataik újabb szempontokkal szolgálnak a kutatás során. 

 

XI. Fókuszcsoport vizsgálat házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók körében 

XI.1 Fókuszcsoportos interjú módszere és eljárása 

XI.1.1. Módszer és mintaválasztás 

A kutatás során olyan szakembereket kérdeztem meg, akik  

- házi segítségnyújtásban dolgoznak, 

- legalább két év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, függetlenül a foglalkoztatás 

típusától és az elvégzendő gondozási feladatoktól (személyi gondozás, szociális 

segítés), 

- a praxisukban olyan idős embert gondoztak, aki egy háztartásban élt a 

hozzátartozójával, vagy a külön élő családtagja, vagy rokona, vagy ismerőse (a 

szakember megítélése szerint) legalább heti 20 órában, (napi 3 óra átlagban) anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül segíti az időskorú gondozását
71

.  

A család által végzett segítségnyújtásba számított:  

- az időskorú fizikai gondozása (fürdetés; étkeztetés, étel főzése; ágy rendbetétele; 

lakókörnyezet tisztán tartása; tüzelő bekészítése; begyújtás; vízhordás; stb.)  

- a mentális gondozása, a társasági igények kiegészítése (beszélgetés; látogatás; közös 

étkezés; TV nézés; telefonon történő beszélgetés)  

- a biztonság megteremtése (felügyelet; ott alvás),  

- a lakóépületen kívüli tevékenységek (séta; külön végzett, vagy közös ügyintézés; 

posta; hivatalos ügyek elintézése; orvoshoz kísérés, vagy háziorvos látogatása; 

receptíratás, gyógyszer kiváltása; orvos kihívása; ház körüli teendők elvégzése; 

bevásárlás; temetői sírhely rendbetétele; stb.).  
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 Az OECD értelmezése szerint a heti 20 órás, vagy azt meghaladó gondozási tevékenységet intenzív 

gondozásként kell tekinteni. 
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Az interjú tervezésekor figyelembe vettem, hogy a szolgáltatások jellemző túlsúllyal az északi 

és keleti régiókban szerveződtek. E régiók felülreprezentálódása a szolgáltatási rendszerben az 

elmúlt évtizedekben végig jellemző volt, de kifejezett túlsúlyuk 2009-től figyelhető meg.  

Ennek okai között a történelmi egyházak intenzívebb szolgáltatás szervező tevékenysége 

mellett más tényezőket is feltételezhetünk. A régiót jellemző alacsonyabb átlagnyugdíj, 

valamint az aktív korú lakosság térségből történő intenzívebb elvándorlása fokozhatja a házi 

segítségnyújtás szolgáltatás fejlesztésének szükségességét, egyben egy, a térségre jellemző 

sajátos szolgáltatási képet alakíthat ki, mely ezáltal hatással van a szakterületen dolgozók 

munkájára is. 

Ennek megfelelően a fókuszcsoportos kutatás során az észak - alföldi régió két megyéjében 

Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében és Hajdú - Bihar megyében készítettem el az 

interjúkat. 

Az interjúkat minden esetben egyedül rögzítettem, nem állt rendelkezésre olyan kutatási 

asszisztens, aki a beszélgetés dinamikáját és tartalmi változásait kísérte volna figyelemmel. A 

beszélgetés hanganyagát rögzítettem, melyről egy fókuszcsoport rögzítésben tapasztalatot 

szerzett szakember készített szó szerinti leiratokat. Ezek a leíratok képezték az elemzés 

alapját. 

A csoporton való részvételre, annak kockázataira, valamint a beszélgetés rögzítésére 

vonatkozóan minden csoporttagot szóban és írásban is tájékoztattam, illetve írásban kértem a 

kutatásban való beleegyező részvételüket is (Smithson, 2000) (Foster – Turner, 2009) 

(Williamson, 2013).  

Hat csoportot rögzítettem, melyből kettőt nagyvárosokban, míg négyet kistelepüléseken 

készítettem el. A korábbi terveimmel ellentétben – mely során vegyes csoportokat szerettem 

volna alkotni – az egy csoportban beszélgető gondozók egy szolgáltatóhoz is tartoztak. Két 

önkormányzati és négy egyházi fenntartású szolgálat munkatársaival készült a fókuszcsoport. 

A szektorra a keleti régióban nem jellemző a dolgozók magas fluktuációja. Az önkormányzati 

dolgozók átlag 10 év területen töltött munkaviszonnyal rendelkeztek, míg az egyházi 

dolgozók átlag 5,3 év munkatapasztalattal dolgoztak gondozóként. A mintába csak hölgyek 

kerültek beválasztásra. A csoportok létszáma minden esetben 8 fő volt. A területen 

dolgozókkal folytatott korábbi interjú tapasztalataim alapján ez a létszám elégséges ahhoz, 

hogy a vizsgált témában megfelelően el tudjunk mélyülni.  
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A csoporttagok előzetes kiválasztását a szolgáltatók szakmai vezetői végezték el a megadott 

szűrő kritériumok alapján. 

XI.1.2. Az interjúk időbeli ütemezése 

Tapasztalataim szerint az e területen dolgozók igen leterheltek, az interjú idejére 

helyettesítésüket meg kell oldani, így a beszélgetéseket az interjú alanyok kiválasztásában 

segítséget nyújtó vezetőkkel igyekeztünk a délutáni órákra, közvetlenül a munkanap 

befejezése elé időzíteni. Így volt lehetőség arra, hogy a résztvevők a napi tevékenységeik 

mellett még munkaidőben részt tudjanak venni a beszélgetésben. A szakértői interjúk 

tapasztalatai igazolták előzetes feltételezéseimet. A csoportok esetenként nehezen tudtak 

összejönni, mivel a munkából érkező gondozók nem tudták napi feladataikat időben 

elvégezni. A kollégák elkötelezettségét dicséri, hogy többen szabadságuk terhére vettek részt 

a beszélgetésben, sőt két fő táppénzről is bejött az interjú idejére. Az interjú szervezésének és 

az időtartam ütemezésének nehézségeit jól szemlélteti az alábbi interjú részlet: 

„Hát nincs rá kapacitás. Például most is, hogy eljöttem ide, a kilencvenhat éves 

gondozottamhoz egy külsőst kellett bevinni, akinek fizet ezer forintot, hogy megebédelteti. 

Mert fél tízre reggelizik meg és még délbe nem éhes fél kettő után kezd ebédelni. Nem a 

csoportból senkinek, mindenkinek van saját ellátottja, külső fog belépni egy az, hogy ezer 

forint, de meg fogja ebédeltetni és tisztába teszi, cserél pelenkát. (Többen egyetértenek)” 

(1. fókuszcsoport) 

A beszélgetéseket a gondozó szolgálatok által felajánlott tárgyaló helyiségében szerveztük 

meg, így a résztvevők számára a környezet otthonos volt, az interjú folyamatát nem zavarta 

semmi. A szolgálatok gondoskodtak frissítőről (kávé, üdítő, aprósütemények) de ez nem volt 

előzetesen egyeztetve, ezt a szervezet vezetése biztosította a dolgozói részére. 

XI.1.3. A fókuszcsoport interjú eljárása 

A fókuszcsoport beszélgetést is félig strukturált interjú munkaformában rögzítettem. A 

beszélgetés alapját azok a szakértői interjúkban szó szerint említett kihívások és problémák 

alkották, melyek a szakértők szerint alapjában meghatározzák a gondozói munka 

mindennapjait. A szakértői interjúk során azonosított állításokat, valamint a közlés 

környezetét az alábbi táblázat szemlélteti:  
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9. táblázat 

A családi gondozás és a házi segítségnyújtás viszonyrendszerével kapcsolatos legjellemzőbb 

állítások és értelmezésük 

Szakértői állítások A közlés beszédkörnyezete, háttere 

- A gondozásba bekapcsolódó családtagok más 

országban, vagy városban élnek. 

A formális gondozás helyettesítő szerepe: 

A házi segítségnyújtásban nagy nyomás nehezedik a 

gondozókra ha a családtagok távol élnek. 

- Az időskorú gondozási igénye nagyobb, mint 

amit a házi segítségnyújtásban el lehet látni. 

Az otthon közeli ellátások helyettesítő szerepe a 

bentlakásos ellátásokkal szemben: 

A formális rendszerek alulreprezentáltsága és a 

növekvő gondozási igény miatt az otthon közeli 

ellátások túlterhelődnek. 

- A gondozásban részt vevő családtagok nem 

ismerik el a gondozónők tudását. 

A formális gondozók alacsony presztízse és 

kompetenciái miatt a családi gondozók nem látják a 

gondozókat professzionális szerepben. 

- Munka után, vagy hétvégén is el kell látni 

néhány embert. 

Határok kezelésének kérdései a formális gondozásban 

- A család nem támogatja agyagilag az 

időskorú gondozásának többletköltségeit. 

Az informális gondozás kiváltásának alternatívái: 

Megvásárolt gondozás. 

- A családtag is gondozásra, támogatásra 

szorul. 

Kiégés és gondozási terhek észlelése a családi 

gondozóknál 

- A család mindenben segít, leveszik a 

vállamról a terhet. 

Formális és családi gondozás kooperációs mintázatai. 

- A család elvégzi a házkörüli munkát, nekem a 

speciális gondozási feladatok maradnak. 

Formális és családi gondozás szerep specifikus 

mintázatai. 

- Ha nő a gondozási szükséglet a család 

bentlakásos ellátást sürget. 

Szerepmegoszlások a családi az otthon közeli formális 

és a bentlakásos formális ellátások között. 

- Ha nő a gondozási szükséglet a család inkább 

piaci megoldást választ. 

Szerepmegosztások a családi, közfinanszírozott és a 

piaci ellátások között. 

- A hozzátartozók rendszeresen érdeklődnek az 

időskorú felől, ha gond van, fel tudjuk őket 

hívni. 

Családi gondozó – hozzátartozó szerep szétválása a 

gondozás során 

- A család jól informált az ellátórendszerről. Családi gondozók informáltsága a formális 

ellátórendszerről 

- Időnként tudjuk tehermentesíteni a családot. A formális gondozás helyettesítő szolgáltatásainak 

jelentősége. 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Ezeket a jellemzőket szó szerint, állítások formájában mutattam be a gondozóknak, akiknek 

lehetőségük volt ezeket az állításokat értelmezni, közösen megbeszélni, súlypontozni, majd a 

megállapításokat közösen értelmezni a moderátor számára.  

Ezek a közös megbeszélések adták az elemzési módszer alapját is. Az interjúkat 

tartalomelemzéssel és diszkurzív elemzéssel elemeztem. A diszkurzív technika (Vicsek, 

2006:295) a tartalomelemzés egy módszere, lényege, hogy az adott állítással kapcsolatban 

megjelenő diskurzusokat elemeztem és a csoportok által használt értelmezéseket és 

definíciókat, valamint a jelenségek közös magyarázatát igyekeztem az elemzés alapjaként 
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tekinteni. A diskurzuselemzés e formáját a diszkurzív mező strukturális elemzésének nevezik 

(Glózer, 2007). 

A kutatásomban alkalmazott diskurzus elemzés lehetőséget adott az állítások értelmezésére, 

és új kapcsolódó jelentések és értelmezések megjelenítésére. 

Az egyik állítás például a formális gondozók helyettesítő gondozói szerepére igyekezett 

felhívni a figyelmet. Az állítás az alábbiak szerint hangzott:  

„Időnként tudjuk tehermentesíteni a családot”.  

Eredetileg a gondozók azon funkciójára igyekezett utalni, mely szerint a családi gondozókat 

átmeneti időre tudják a formális gondozók helyettesíteni, így lehetőséget biztosítanak 

számukra a pihenésre, feltöltődésre. 

Az interjú során a formális gondozók számára az állításokat felolvastam és egy nagy 

csomagolópapíron felírva is a csoport elé tettem. A csoport a maga számára értelmezte az 

állítást a témával kapcsolatos beszélgetés során.  

Ez esetben a csoportok igen gyakran nem a helyettesítő szolgáltatást értették az állítás alatt, 

hanem azt, hogy a formális gondozók kénytelenek minden felelősséget átvállalni a 

családtagoktól, így végeredményben „helyettesítik őket” a mindennapokban. 

A diszkurzív elemzés tehát lehetőséget nyújtott állítások, fogalmak csoport általi 

újradefiniálására és az értelmezési keretek újragondolására a csoportviszonyok között. 

A csoportok súlyozhatták a megítélésük szerint fontosabb, vagy kevésbé fontos állításokat. 

Mindenkinek három szavazata volt, melyet megítélése szerint kellett valamelyik állításra, 

vagy állításokra ráhelyezni. Ezt követően a moderátor a csoporttal megbeszélte, hogy mely 

állítás kapott több, vagy kevesebb szavazatot, valamint azt is, hogy a voksolók miért tettek, 

vagy miért nem tettek egy adott állításra.  

A csoport beszélgetés során további két gondozói szituációt mutattam be a házi 

segítségnyújtásban dolgozó gondozóknak. Mindkettőt a szakértői interjúk során említették a 

megkérdezettek. Egyik esetben a családtag nem fogadta el a gondozó szakmai véleményét, 

melyet a gondozott demenciája kapcsán említett, míg másik egy gondozó túlterhelődésével 
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kapcsolatos helyzetet dolgozott fel
72

. A résztvevők szabadon kifejezhették az esetekkel 

kapcsolatos gondolataikat. 

A beszélgetés végét minden esetben egy nyitott kérdéssel zártam, ahol a résztvevőknek 

lehetőségük volt olyan dolgokat megemlíteni, melyek nem voltak betervezve a beszélgetés 

vezérfonalába. 

Mindemellett szükségesnek tartottam a beszélgetést strukturálni, így az alábbi interjú tervet 

használtam a kutatás során: 

10. táblázat 

A fókuszcsoport interjú struktúrája és módszere 

Idő Feladat Módszer Eszközök Megjegyzés 
’10 Üdvözlés, bemutatkozás, a 

hozzájáruló nyilatkozat 

felolvasása,  

aláírása 

Bemutatkozás 

Résztvevők bemutatkozása 

(keresztnév, hány éve dolgozik 

a szerveznél) 

diktafon  

 A kutatás céljának és a 

családi (informális) gondozás 

fogalmának meghatározása 

EUROCARERS definíció: 

„Akik a családtagjaikról, 

partnerükről, vagy barátaikról 

gondoskodnak, mivel segítségre 

van szükségük a betegségük, 

törékenységük, vagy más 

fogyatékosságuk okán. A 

gondoskodást nem fizetségért 

végzik.” 

 

Jelen kutatásban használt 

kritériumok bemutatása 

 kutató szóban 

elmondja 

’5 A családi gondozásban 

résztvevő családtag és a 

gondozó viszonyrendszerét 

meghatározó állítások 

 

PROBLÉMÁK 

Flipchart papírra rögzített 

állításokat a kutató felolvassa, 

ha a résztevők előzetesen kérik, 

akkor pár szóval jellemzi őket, 

pl. hogy milyen kontextusban 

hangzottak el a szakértői 

interjúk alkalmával 

 

Az állítások: 

 

1. A gondozásba bekapcsolódó 

családtagok más országban, 

vagy városban élnek 

2. Az időskorú gondozási 

igénye nagyobb, mint amit a 

házi segítségnyújtásban el 

lehet látni 

3. A gondozásban részt vevő 

családtagok nem ismerik el 

a gondozónők tudását 

4. Munka után, vagy hétvégén 

is el kell látni néhány 

Előre 

elkészített 

Flipchart papír 

a listával 
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 Az esetek a dolgozat mellékletében megtalálhatók. 
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embert 

5. A család nem támogatja 

agyagilag az időskorú 

gondozásának 

többletköltségeit 

6. A családtag is gondozásra, 

támogatásra szorul 

 

’5 A résztvevők „szavaznak” az 

állításokra a szerint, hogy 

melyiket tartják 

fontosabbnak, jellemzőbbnek 

Mindenki kap 3 postit lapot, 

ezeket ráragasztja a megfelelő 

állításra. Egy állítás akár több 

szavazatot is kaphat. 

A kutató a végén lefényképezi a 

közös eredményt. 

Színes postit 

lapocskák 

 

’20 A kialakult kép és az 

állítások megbeszélése 

Mi mennyi szavazatot kapott? 

Ki mit gondol az adott 

problémáról? 

Helyi jellemzők, 

jellegzetességek ismertetése. 

 

Bárki szabadon hozzászólhat, 

reagálhat. 

Ha inaktív a csoport, a kutató 

körkérdést tesz fel. 

  

’5 A családi gondozásban 

résztvevő családtag és a 

gondozó viszonyrendszerét 

meghatározó állítások 

 

ERŐFORRÁSOK 

Flipchart papírra rögzített 

állításokat a kutató felolvassa, 

ha a résztevők előzetesen kérik, 

akkor pár szóval jellemzi őket, 

pl. hogy milyen kontextusban 

hangzottak el a szakértői 

interjúk alkalmával. 

 

Az állítások: 

 

1. A család mindenben segít, 

leveszik a vállamról a terhet 

2. A család elvégzi a házkörüli 

munkát, nekem a speciális 

gondozási feladatok 

maradnak 

3. Ha nő a gondozási 

szükséglet a család 

bentlakásos ellátást sürget 

4. Ha nő a gondozási 

szükséglet a család inkább 

piaci megoldást választ 

5. A hozzátartozók 

rendszeresen érdeklődnek az 

időskorú felől, ha gond van, 

fel tudjuk őket hívni 

6. A család jól informált az 

ellátórendszerről 

7. Időnként tudjuk 

tehermentesíteni a családot 

Előre 

elkészített 

Flipchart papír 

a listával 

 

’5 A résztvevők „szavaznak” az 

állításokra a szerint, hogy 

melyiket tartják 

fontosabbnak, jellemzőbbnek 

Mindenki kap 3 postit lapot, 

ezeket ráragasztja a megfelelő 

állításra. Egy állítás akár több 

szavazatot is kaphat. 

A kutató a végén lefényképezi a 

közös eredményt. 

Színes postit 

lapocskák 
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’20 A kialakult kép és az 

állítások megbeszélése 

Mi mennyi szavazatot kapott? 

Ki mit gondol az adott 

erőforrásokról? 

Helyi jellemzők, 

jellegzetességek ismertetése. 

 

Bárki szabadon hozzászólhat, 

reagálhat. 

Ha inaktív a csoport, a kutató 

körkérdést tesz fel. 

  

’10 Első eset ismertetése 

 

(Növekvő gondozási teher) 

(Az eset a mellékletben 

olvasható) 

Mennyire jellemző a bemutatott 

eset? 

Náluk mi a jellemző hasonló 

helyzetben? 

Melyek azok a tényezők, amik 

segítik és melyek nehezítik a 

gondozásba bekapcsolódó 

hozzátartozóval való 

kapcsolatot? 

Előre megírt 

eset A/4-es 

lapon 

A moderátor 

hangosan 

felolvassa az 

esetet. 

’10 Második eset ismertetése 

 

(A gondozó leterheltségének 

értelmezése) 

(Az eset a mellékletben 

olvasható) 

Mennyire jellemző a bemutatott 

eset? 

Náluk mi a jellemző hasonló 

helyzetben? 

Melyek azok a tényezők, amik 

segítik és melyek nehezítik a 

gondozásba bekapcsolódó 

hozzátartozóval való 

kapcsolatot? 

Előre megírt 

eset A/4-es 

lapon 

A moderátor 

hangosan 

felolvassa az 

esetet. 

’10 Tudnak – e említeni olyan 

jelenséget, vagy jellemzőt, 

amely a választott 

témánkhoz tartozik, de a 

feladatok során nem került 

szóba de fontosnak tartják? 

Körkérdés a résztvevőkhöz A kutató 

jegyzetel A/4-

es lap 

 

’10 Önök szerint hogyan lehetne 

segíteni a formális és 

informális gondozás 

együttműködését? 

Kérdés a résztvevőkhöz, bárki 

tehet javaslatokat. 

A kutató 

jegyzetel, A/4-

es lap 

 

’5 Lezárás, köszönetnyilvánítás    

(Saját szerkesztés) 

XI.2. Általános tapasztalatok 

A fókuszcsoportok átlagosan másfél – két órát vettek igénybe. A résztvevők a bevezető és 

bemutatkozó kérdések után gyorsan feloldódtak, a beszélgetés dinamikája jó volt, jellemző 

volt a kérdések, állítások közös megbeszélése, egymásra hivatkozás, sok esetben a 

párhuzamos beszéd is. A kutatás során csak olyan csoportokat sikerült szervezni, melyek 

tagjai egy munkáltatónál dolgoznak, de ez csak segítette a témák gördülékeny és dinamikus 

megbeszélését. Sok esetben a bemutatott helyzeteket, eseteket minden résztvevő ismerte. A 

csoporttagok a beszélgetések végén több esetben megköszönték, hogy ilyen témában tudtak 

egy asztalhoz leülni, közösen tudtak beszélgetni, sőt több esetben kifejezték, hogy milyen 

fontos lenne rendszeresen találkozni és közösen megbeszélni a szakmai problémáikat. 
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A fókuszcsoportok szervezése, a résztvevők előzetes kiválasztása és az adatfelvétel 2017 

szeptember 25-től december 1-ig tartott. 

XI.3. A fókuszcsoportok elemzése 

Az elemzés során a tematikusan megjelenő párbeszédeket (diskurzusokat) többszöri 

átolvasással tematikusan rendszereztem. Ezek az interjú részletek kerültek elemzésre. 

Terjedelmi okokból nem áll módomban minden interjú részletet közölni a dolgozatban, ezért a 

fő témakörökből egy rendszerezett táblázatot készítettem, mely a dolgozat mellékletét képezi. 

XI.3.1. A formális gondozás (házi segítségnyújtás) keretei 

A fókuszcsoportokon egyik leggyakrabban megjelenő téma a házi segítségnyújtás szolgáltatás 

szakmai kereteinek megjelenítése és a szolgáltatás karakterisztikájának bemutatása volt. 

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók munkaideje tág határok között mozog. A 

finanszírozott tevékenységi kör elvégzését követően sok esetben esténként, szinte minden 

esetben hétvégéken is nyújtanak szolgáltatásokat. Elterjedt, hogy a gondozottak számára 

telefonos ügyelet jellegű szolgáltatást biztosítanak, azaz elérhetők telefonon a nap 24 

órájában. 

A munka kereteinek ilyen diffúz átformálódását a gondozók több okkal is magyarázták. Az 

egyik jellemző ok a gondozott családi hátterének hiánya. Ennek következtében a hivatásos 

gondozónak el kell látnia a napi rutinhoz tartozó tevékenységeket hétvégéken, ünnepnapokon 

is (pl. gyógyszerelés, tüzelő bekészítése, stb.). A másik eset, amikor az időskorú olyan 

állapotba kerül, amely intenzívebb gondozást igényel. Ez esetben a gondozók szakmailag 

látják indokoltnak a túlmunkát, vagy pedig „így érzik magukat nyugodtnak, ha megtettek 

mindent”.  Ezek a helyzetek a családi háttér nélkül maradt idősek esetén megjelenő 

megnövekedett gondozói felelősség érzését okozzák a professzionális gondozókban. 

Több beszélgetésben hangzott el az is, hogy a túlgondozást abban az esetben is vállalják, ha a 

család elérhető lenne. Ezeket az eseteket azzal magyarázták, hogy az időskorú bennük bízik 

meg jobban, vagy pedig az idősek nem akarják terhelni gyermekeiket saját problémáikkal. A 

gondozási munkában kialakuló erős bizalmi viszony és a gondozók felelőssége, gondozással 

kapcsolatos attitűdje következtében összemosódik a munka és a pihenőidő, a munkaképes és a 

munkaképtelen állapot annak érdekében, hogy a gondozás kontinuitását megfelelően lehessen 

biztosítani. 
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Néhány jellemző interjúrészlet:
73

 

 „Kérdező: Mi az oka, hogy hétvégén is rá kell nézni az idősekre, meg el kell látni őket? 

 Hát, mer’ egyedül vannak. 

 Igen. 

 Nincs hozzátartozó a közelbe. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Vagy ha vannak, rá sem néznek.  

 Vagy, ha rá sem néznek. 

 Igen. 

 Hiába vannak hozzátartozók közel, mégsem néz rá a családra.  

 Kérdező: Öhöm. Gyakori ez, hogy ünnepnapon vagy hétvégén is eljárnak? 

 Igen.(egyetértenek) (5. fókuszcsoport) 

 

 „Kérdező: Öhöm. De akkor ez egy gyakori dolog, hogy akár mondjuk az ünnepnapokon 

vagy a hétvégén el tetszenek szaladni? 

 Igen, igen.(mindenki egyetért) 

 Én most táppénzen vagyok, de innen megyek gyógyszerelni.(nevetnek) 

 Én is megyek gyógyszert kirakni.(többen is mondják) (4. fókuszcsoport) 

 

 „És akkor főleg télen mondja, hogy neki nem lesz kenyér hétvégén, akkor megyek 

szombat reggel, én is megyek úgy is boltba, akkor beadok egy kenyeret. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Legalább a hosszú ünnepek miatt, tehát amikor négy-öt nap van. 

 Kérdező: Igen, igen. Hát igen meg a fűtés is tényleg, hát akkor, hogy készíti be, vagy hogy 

tudja magának nem tudja magának megcsinálni.” (4. fókuszcsoport) 

 „ … És van úgy, hogy a fia dolgozik, hétvégén is, mer ugye ráesik a porta és ha van 

valami baj (hallhatóan rácsap az asztalra)… (Kérdező: Öhöm) és akkor hagyjak csapot-

papot és menjek. Muszáj, mer’ neki be kell gyújtani vagy valami…” (6. fókuszcsoport) 

 

 „És elvárják, ha hazamegyünk, hogy telefonáljanak nekik, hogy hogy vannak, mint 

vannak. 

 Bizony. 

 Vagy hívnak telefonon. 

 Mert mi kapunk, hogy is mondták nekem, hogy a telefonomat nekem feltöltik, és ők azt 

elvárják, hogy én felhívjam őket. Na? 

 Igen. 

                                                           
73

 A kutatást egyedül végeztem, így nem állt módomban a csoporttagok párbeszédeit név szerint idézni. Az új 

sorba szedett bekezdések a csoport párbeszédét mutatják. A moderátort „kérdező”ként jelöltem. A részletek 

végén szerepel annak a fókuszcsoportnak a sorszáma, ahonnan az idézet származik. 
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 Jó lenne nem? 

 Ugye persze. 

 Élvezném én is. 

 Kérdező: És tényleg feltöltik? 

 Nem dehogy is! (tiltakozik mindenki, nevetnek) …” (4. fókuszcsoport) 

 

 „Mindenkivel találkozik az ember hétvégén is. Mer’ van, akinek morfin tapaszt kell rakni, 

és ha úgy jön ki a hetvenkét óra, akkor vagy szombaton, vagy vasárnap át kell mennem 

egy másik községbe, hogy ellássam a gondozottat. 

 Kérdező: Öhöm 

 És az, hogy minden nap találkozik az ember a gondozottjával, szerintem az a 

gondozottnak is egy biztonságot ad, hogy… 

 Meg várnak….. (többen helyeselnek) 

 Meg várnak, igen, hogy várnak, így van 

Többen is egyszerre beszélnek 

 Én hétvégén is szoktam menni (nevet) 

 Én, ha elmegyek szabadságra, akkor is elmegyek látogatóba (többen egyet értenek)” (3. 

fókuszcsoport) 

 

A gondozási időn túli tevékenységek vállalását sok esetben szakmai köntösbe helyezve 

interpretálják a gondozók. 

- „Igen, de én ebbe értem Julikát, mert én is voltam ugyanebben a cipőben, tehát most 

nézzünk egy olyan elfekvő beteget, akinek van egy csúnya fekélyes sebe. Van egy 

hosszú hétvégénk és azért az csúnyán tudjuk, hogy tud szagosodni,van leve és akkor az 

ember azt mondja, hogy egyrészt a saját munkámat is megkönnyítem most, hogyha 

elmegyek arra a fél óra, háromnegyed órára átkötözöm a lábát, bár hétvége van nem 

kéne.” (1. fókuszcsoport) 

 

Bizonyos esetekben a gondozó igyekszik a szakmai kompetenciákba nem tartozó dolgok 

elvégzését a munkaidőn túli tevékenységek körébe tolni: 

„Mer ez az igaz, mer én vagyok a gondozott és a hozzátartozott, és én tudom hogy hogyan 

zajlik, mi zajlik, mi történi, és abba a szituációba úgy döntök, hogy ok, jó, én ezt 

megteszem,de csak munkaidő után megteszem a szívességet.” (6. fókuszcsoport) 

A szakmai szerep és a magánélet, valamint egyfajta szolidarisztikus, vagy filantróp szerep 

keveredése figyelhető meg nagyon sok tevékenység végzése közben. Például ha a gondozó 
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megy magának bevásárolni, akkor vásároljon be a gondozottjának is a hétvégén. Gyakori, 

hogy a gondozók megelőlegeznek kisebb vásárlásokat, mivel az időskorú nyugdíjából erre 

már nem futná. A szakmában dolgozók nem nézik jó szemmel, ha a gondozottak és a 

gondozóik kölcsön adnak egymásnak, vagy más módon támogatják egymást anyagilag, mert 

ez könnyen a szakmai kapcsolat megromlásához vezethet, egyébiránt pedig teljesen 

szabálytalan. Ennek ellenére a keleti régió kistelepülésein a rosszabb jövedelmi helyzetű 

idősek ellátása során sor kerülhet ilyen jellegű segítségnyújtásra. 

 

 „Ezt és ezt hozzál.” Mondom, álljunk meg, mert nincs pénzed, akkor miből? Volt már, 

hogy az enyémből vásároltam neki. 

 Ó van ilyen. 

 De hát, na, most mit csináljak. Sajnálom. 

 Visszük az ennivalót nekik. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Vagy a gyógyszert kiváltjuk saját pénzből. De utána visszaadja. 

 Mondjuk, olyat én is csinálok, hogy kiváltom, és akkor visszaadják. 

 A nyugdíjkor kifizeti, de tényleg mindig ideadja. 

 Olyan is van igen, olyan is van, hogy támaszkodnak ránk, hogy kölcsönbe adjuk és 

visszaadják. …” (4. fókuszcsoport) 

A túlmunka végzése kettős érzelmeket generál a gondozókban. Egy részről, mint nem fizetett 

tevékenység frusztrálja a gondozókat, ha munkaidő után, hétvégén, vagy esténként kell 

gondozási tevékenységet végezni, a másik oldalról az ilyen tevékenységeket a szakmai 

szerephez, vagy az emberi hozzáálláshoz kötik. A beszélgetésekben gyakran elhangzó 

megjegyzések a gondozás hivatás jellegét említik, illetve gyakori az „így vagyok nyugodt” 

jellegű megjegyzések említése, mely a motiváció belsőlegességére utal. A túlmunkát tehát 

nem kényszerítik rá a gondozóra, hanem azt ő a szakmai tevékenységek, vagy a gondozói 

professzió felelősségi elemeként maga választja. 

 

„Kisebb szóváltás alakul ki 

 Naponta akkor háromszor is megyünk 

 Többször is 

 Hétvégente is 

 Nem a család az első, hanem ő 

 Hétvégézünk, például én most szabadságon voltam a múlt héten, mégis körbe jártam 

csütörtökön mindenkit. Egy az, hogy hiányoznak, a másikaz, hogy „Kisjányom hát 

megjöttél”, tehát ez… Én is jobban megnyugszom, hogy ha látom őket …” (3. 

fókuszcsoport) 
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 „Kérdező: Hétvégét, azt mondja. Munka után vagy hétvégén is el kell látni néhány ember 

(többen egyet értenek). Ehhez négy szavazatot raktak. 

 Igen 

 Igen, van, aki rám telefonál, hogy nem érzi jól magát, akkor természetes, hogy 

elmegyünk (többen egyetértenek) 

 Vagy magunktól is… Én magamtól is szoktam menni” (3. fókuszcsoport) 

 

 „Kérdező: Persze, persze. Ha valakinek menni kell a hétvégén, vagy munka után, akkor ö 

azt ki fizeti ki? 

Mindenki: Senki! 

 Ez megy a vakok javára… (nevet) 

 Ez lelkiismeret kérdése 

 Ezt csak mi értjük, magunknak 

 A lelkiismeretünkkel kell elszámolni 

 De ez ilyen 

 Az hogy nem tudok úgy hazamenni, hogy ne tudjam, hogy biztonságban hagytam e ott 

éjszaka” 

Többen egyetértenek …” (3. fókuszcsoport) 

 

 „…Napi háromszor azért szaladj már el. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Egy helyett háromszor. 

 Kérdező: Na és azt, hogy írják be a gondozási naplóba? 

 Hát azt egynek. 

 Kérdező: Egynek? Az egynek számít.(nevet)” (4. fókuszcsoport) 

A gondozási tevékenység elszámolása szerint egy gondozott ellátása napi egy látogatással 

biztosítható, melynek az időtartamát a gondozási szükségletek határozzák meg. A gondozási 

tevékenységek szempontjából ez az elszámolás nem életszerű, hiszen a napi életvitelszerű 

tevékenységekben való segítségnyújtás intenzív gondozás esetén a nap különböző 

szakaszaiban jelentkezik (pl. étkeztetésben kell segíteni reggel, délben, este). A gondozók 

ilyenkor több alkalommal látogatják az időskorút, hogy a megfelelő gondozásban 

részesülhessen, de ezt nem tudják rögzíteni a gondozási naplóba. Kétféle megoldás 

lehetséges. Az egyik, hogy a további látogatások nem fognak szerepelni a dokumentációban, 
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tehát ezeket a tevékenységeket nem hivatalosan végezte a gondozó, a másik, hogy a gondozási 

gyakorlat és a dokumentáció vezetése teljes mértékben eltér egymástól
74

. 

 

A gondozási szükségletek és tevékenységek ismeretében érzékelhető, hogy a házi 

segítségnyújtás szolgáltatás a mai működési gyakorlat szerint nem felel meg az időskorúak 

szükségleteinek. A szolgáltatás feltételezi a család jelenlétét és gondozói tevékenységét, ami a 

házi segítségnyújtás biztosítása mellett biztosítja az időskorú ellátását a formális gondozás 

időtartományán kívül esténként, hétvégéken, ünnepnapokon. Ha a család erre nem képes, 

vagy ezt nem tudja vállalni a hivatásos gondozók kompetencia és tevékenységi köre nyúlik ki 

és gondozóként maguk vállalnak felelősséget gondozottaikért a gondozási időszakon túl is. 

A rendszer nem érzékeny az idősek hirtelen állapot változására, a szabályozás erre 

vonatkozóan nem ír elő más gyakorlatot. A gondozók ennek ellenére szakmai és emberi 

korlátaikat feszegetve igyekeznek az időskorú állapotának megfelelő tevékenységeket végezni 

és kompenzálni a család és a megfelelő formális gondozási programok hiányát. 

 

XI.3.2. Harc az idővel 

A gondozói tevékenység költség hatékonyságát a korábbi szabályozás azzal szerette volna 

elérni, hogy egy gondozóhoz kilenc gondozottat rendelt a jogszabály, akiket 1 – 4 órás 

gondozásban kellett részesíteni
75

. 

A 2017 évi szabályozás elvileg szakított az ún. óra alapú gondozással (nem mintha korábban 

lett volna ilyen…), de nem tudott megválni a gondozási tevékenységek optimalizálásának 

kényszerétől. A gondozói munka szakmai szabályozása és finanszírozási logikája így 

kettévált. A gondozóknak munkaidő keretet állapítottak meg, melyben gondozást kell 

végezni, ebbe – a korábbiakkal ellentétben - már beleszámít a gondozotthoz való eljutás ideje 

is. Az ellátási volumen azonban a gondozottaknak megállapított illetve általuk vállalt 

gondozási időből számítható ki. Ez az oka annak, hogy hiába csökkent a gondozottak átlagos 

száma 9-ről 7-re, a gyakorlatban az interjú alanyok 9 – 11 gondozottat látnak el továbbra is. 

Ha ugyanis az időskorú – indokolt gondozási szükséglete ellenére nem igényli a neki járó 

gondozási időt, akkor több időskorút kell egy időben gondozni, hogy a gondozási idő keret 

meglegyen – ez ugyanis a gondozó foglalkoztatásának alapja. 
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A szabályozási próbálkozások végeredménye, hogy a gondozók olyan időseket látnak el, akik 

több időben lennének jogosultak gondozásra, így a tevékenységek szintjén folyamatos 

nyomás alatt vannak. A szabályozás továbbra sem érzékeny a települési különbségekre, sőt az 

olyan helyzetekre sem, amikor valamilyen váratlan okból (pl. hirtelen rosszullét, mentő 

hívása) a gondozónak felborul a napi időbeosztása
76

. 

 

 „Mert ez így, tovább kell maradni, lehet ott egy hirtelen rosszullét, akkor ott le kell 

ragadni addig még… 

 Akkor már csúszik az egész nap.” (5. fókuszcsoport) 

 „Igen 

 Csúszásba vagyunk… 

 Úgyhogy lemegy az ebédidőnkből… Nem tartom be az ebédidőmet… ugye ezek… 

csúszásba vagyunk… 

 Igen 

 Majd útközben eszel” (6. fókuszcsoport) 

 

 „Hát főleg, ha közbejön valami. Mert van olyan, hogy valaki nagyon beteg, a mentőre 

kell várni, de a mentős is egy óra múlva jön ki, mert mert van olyan, hogy nem jönnek 

időbe. 

 De amikor ugye nincs hozzátartozója, akkor csak megvárjuk. 

 Meg kell várni. 

 Hát, ha nincs ott senki, akkor nem nem is lehet elmozdulni. Hát. ha nincs ott senki, 

akkor meg kell, hogy várd. 

 Akkor csúszik az egész. …” (4. fókuszcsoport) 

A gondozók időbeli csúszását az idősek is nehezen tolerálják. A gondozás és a gondozóval 

való találkozás a napirendjük fontos pontja, gyakran az egyedüli személyes kapcsolatot a 

gondozók jelentik számukra. A munkavégzés időbeli és tevékenységbeli keretei, valamint a 

gondozott időskorúval való személyes kapcsolat adják a munka sajátos jellegét. A gondozotti 

létszám és a gondozási idő optimalizálására való kényszerű törekvés pedig kiszolgáltatottá 

teszi a gondozókat. 

 „ … most itt az is probléma, hogy ha van egy négy órás gondozottja valakinek, és ö 

mondjuk, ha az meghal, akkor ahelyett, abba az időbe kell találni egy másik 

gondozottat. 

 Kérdező: Ez elég durván hangzik… (mosolyog) 

 Durván hangzik, de ez az igazság (T: Igen). Azért hogy dolgozhassak, és azért mindig ott 

van az, hogy jaj csak meg ne halljon, mer’ mi lesz… Tehát honnan lesz nekem négy 

órásom, de azon a környéken lakjon. Na, most ugye nem házalhatok, hogy „Tetszik majd 
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gondozást kérni négy órában? Nem tudom mikor, de valamikor…” Tehát ezt nem lehet…. 

De egyszerűen… nem, tehát az nem. és akkor és akkor most honnan veszel?  

 Meg itt az a gond, hogy még most már szinte mindenkinek van gondozónője… tehát nem 

is nagyon találni… 

 Igen… telített, minden le van fedve, le van fedve az egész város (Kérdező: Igen). Ott az 

Őz köz, a Gondozási központ, akkor a Joób Olivér vagy nem ’tom a Evangélikusok 

…. 

 Tehát ö annyira, most már ha lát az ember is időst, én rögtön szóltam, hogy „gondozónőt 

nem tetszik kérni?” (Mindenki nevet) 

 Mániákus nálam, hát a gyerekek „Úr Isten, anya…” 

 Igen mer’ azér’ az az igazság, hogy minket is meghúz anyagilag, mer, akkor lemegyünk, 

mit tudom én hat órába, kevesebbér’ 

 Tehát potenciális gondozottakat látok az emberekbe’ …” (6. fókuszcsoport) 

A házi segítségnyújtás kapacitás szabályozásának ezen sajátosságai növelik a gondozók 

kiszolgáltatottságát. A „szolgáltatási verseny” a házi segítségnyújtás szolgáltatás egyik hazai 

sajátossága. Az egyházi fenntartók versengenek egymással és a társulásokkal és nem ritka, 

hogy egy ellátási területen négy – öt szolgáltató is jelen van. Az egyházi fenntartók a 

szolgáltatás fejlesztés időszakában a leendő gondozókkal toboroztatták a kilenc gondozottat, 

akiket később a gondozó ellátott. Ennek ismeretében jobban érthető a gondozó és gondozott 

sajátos, gyakran személyes és a professzionális kereteket szétfeszítő kapcsolatrendszere. 

 

A szolgáltatás kapcsán egyes területeken érzékelhető versenyhelyzet és a gondozók 

kiszolgáltatottsága olyan feladatok elvégzéséhez vezet, mely abszolút nem tartozik a gondozó 

kompetenciákba. A gondozók bizonyos esetekben kiszolgálják a gondozott családját, 

hozzátartozóját is.  

„(amikor a gondozott gyermeke meggyet szeretne befőzni) 

 Még ha segítséget kérnek hozzá, akkor is megcsinálják. Igen, még ha meggyet kell szedni, 

akkor is megcsinálják. 

 Kérdező: Akkor önök leszedik? 

 Hát igen. 

 Van más választásunk? (nevetnek) 

 Kérdező: Milyen jó ez egy, mondom az anyámnak, hogy a gondozónő hallja ilyen 

áttételesen. (nevet) 

 De megkérnek szépen egyébként. Kérdező: Hát gondolom.” (3. fókuszcsoport) 

A szakmai értelemben tiltott, de a gondozók által néha bevállalt feladatok között általában 

mezőgazdasági tevékenységek találhatók. A kukoricatörés, kapálás, paradicsomszedés, tüzelő 

gyűjtése, stb. olyan feladatok, melyeket nem csak a család kényszerít a gondozóra. Az aktív 
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korban mezőgazdasági tevékenységet végzett idősek szerint a föld parlagon hagyása bűnnek 

számít, ezért ők maguk is presszionálják a gondozókat e feladatok ellátására. A gondozók 

pedig inkább elvégzik a feladatokat, mintsem konfrontálódjanak az idősekkel, vagy 

hozzátartozóikkal. 

 

XI.3.3. A gondozói munka megítélése 

A gondozók sokat panaszkodtak a munkájuk megítéléséről. Leggyakrabban az feszélyezte a 

szakembereket, hogy nem ismerték el a tevékenységüket, a munkájukat más jelzőkkel 

jellemezték, pl. bejárónő, takarítónő, futár, közmunkás, napszámos, cseléd, ételhordó, 

társalkodónő, stb.
77

 A gondozók az interjúkban érzelmekkel beszéltek a gondozói munka 

alacsony presztízséről. Saját munkájukat inkább az ápolás, személyi gondozás feladataihoz 

igyekeztek jobban kötni, azzal együtt, hogy elismerték, hogy a lakókörnyezeti higiéné 

biztosítása is a feladatok közé tartozik. Egy gondozó korábban bentlakásos ellátásban 

dolgozott és megdöbbenve mesélte, hogy ott a takarítást külön személyzet végzi, a gondozó 

feladata csak az ápolás és gondozás. Az otthon közeli ellátások során a kompetenciák 

összecsúszása erősítheti az időskorúban és a hozzátartozókban is ezt a képet. A protokoll 

szerint végzendő feladatok, a gondozási idő és a hozzá rendelt térítési díj szintén erősíti a 

gondozókkal kapcsolatos kép torzulását. A nagyvárosokban készült interjúkban gyakran 

elhangzik, hogy a környezeti higiéné biztosítása fontosabbá válik az időskorúnak, vagy 

hozzátartozójának, mint maga a személyi gondozás és ilyen költségen nem lehet piaci 

viszonyok között takarítónőt megbízni. A házi segítségnyújtás szabályozásában 2015-ben 

bekövetkezett változás épp e tevékenységeket igyekszik szétválasztani egymástól több – 

kevesebb sikerrel. A gondozók gyakran arról számoltak be, hogy a hozzátartozók igyekeztek a 

gondozási feladatokat meghatározni számukra, hogy megfelelően „ki legyen töltve a 

gondozási idő”. A házi segítségnyújtás sajátossága, hogy bizonyos szolgáltatók térítési díj 

fizetése nélkül biztosítják a szolgáltatást. A kutatásba bevont hat szolgáltató közül kettő nem 

kért térítési díjat a gondozottaktól. A gondozók szerint a szolgáltatás ingyenessége tovább 

rontja a tevékenység szakmai megítélését
78
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XI.3.4. A munka és a magánélet összeegyeztetésének kérdései 

A gondozó családtagok legnagyobb problémája, hogy a munkavégzés mellett korlátozottak a 

lehetőségeik a megfelelő gondozás biztosításában. A szakemberek e témában folyatott 

beszélgetései jellemzően e kettősséget tükrözik. Fontosnak érzik, hogy a család nagyobb 

szerepet vállaljon az időskorú életében, de azt is érzik, hogy nem könnyű munka mellett 

vállalni a családtag gondozását. 

 

 „Mindenféleképpen le akarják venni a saját nyakukról a terhet. Nekik az idős az teher. 

 Igen.(egyetértenek) 

 Tehát, ha már ő vele nem tud mit kezdeni, mert ne adj isten ágyba fekvő lett, akkor 

passzoljuk. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Tehát, gyorsan, gyorsan valahova el, hogy ő azért ne kapjon, hogy ne adj isten valami 

baja van, mert mi már szólunk, hogy ez a mi tudásunkat meghaladja. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Huszonnégy órás felügyeletet igényel. 

 Persze.(egyetértenek) 

 És akkor tenni kéne valamit, na hát akkor oszt nem az, hogy most megbeszélném a család, 

hanem hova dugjuk el. 

 Hát, de ez is megint két véglet. Mert most, ha belegondolsz, tehát a magad eszétől 

gondolkodol egy ágyba fekvő huszonnégy órás felügyeletet igénylő ember igenis 

bentlakásos intézménybe való. Vagy kell elhelyezni. A másik oldalát nézed ö melyik 

családtag adja fel a munkáját, három gyereke van, mind a három gyereke dolgozik, hál 

istennek felesége ő is, akárki is ö nem is tud vele mit kezdeni, ahhoz, hogy ő a saját 

családját tudja fenntartani.” (5. fókuszcsoport) 

A gondozók alapvetően megértik a családot, elfogadják, hogy a munkahelyet kevesen tudják 

feladni a gondozás vállalásáért. 

 

- „ Szerintem ez azért van mert megszűnik ez a többgenerációs társadalom. 

- Kérdező: Öhöm. 

- És régen azért más volt. Együtt éltek a fiatalok az idősekkel. Tehát a fiatal ellátta 

(valaki közbeszól: most már egyedül) gondozta, ápolta. Nem volt ilyen kötött a 

munkahely sem. … 

- … 

- Ha itt vannak, ha nem el kell dönteni. Vagy munkahely, vagy gondozás. A 

gondozásból, ápolási pénzből nem lehet megélni, egy családot fenntartani.” (3. 

fókuszcsoport) 
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- „… hát meg abba az időbe azért valahogy, ahogy én gyerekként visszagondolok a 

családomra, hogy rugalmasabb volt még a munkahely is ezekre a dolgokra, hogy 

dédnagyanyámat gondozta úgy gondozta nagyanyám, hogy eljött, mit tudom én reggel 

később ment be, akkor nem tudom dél körül eljött, hogy akkor ebédszünet aztán ott 

volt egy órát, este megint csak hamarabb tudott menni valahogy….és mindenki tudta 

miről van szó….elfogadták, nem kellett fizetés nélküli szabadságra menni, vagy 

táppénzre menni… 

- Mert mi sem tudnánk másképp édesanyámat megoldani, hiába ott vagyunk közel 

mindketten a húgommal, nem tudnánk.” (2. fókuszcsoport) 

A munka világát és a családi szerepvállalás összeegyeztetését segítő foglalkoztatáspolitikai 

eszközök hiánya, valamint a családi gondozást segítő támogatások szűkössége olyan 

kényszereket generál, mely a családtól a formális rendszerek irányába tolja az időskorú 

ellátásának felelősségét.  

 

A munka és a gondozás összeegyeztetésének kérdései az ötvenes éveiben járó professzionális 

gondozók esetében is problémaként jelennek meg. A családi gondozást elősegítő programok 

ritkán térnek ki arra, hogy a formális gondozásban dolgozók jelentős része is pontosan abba a 

csoportba tartozik, akiknek szüleikről gondoskodniuk kell. Kisebb településeken az 

alacsonyabb képzettségű ötven feletti nők egyik nagy esélye a gondozásban való 

munkavállalás. A gondozók a témával kapcsolatos beszélgetések során nem is vetették fel a 

munkahely feladásának gondolatát, annak ellenére, hogy érzelmileg erősen kötődtek a 

szüleikhez és gondozásukat mindenképp személyesen vállalták volna. 

 

 „Már mi a férjemmel tizenegy órakor ebédelünk, hogy anyukámhoz odaérjek délbe és ott 

vagyok estig, vasárnap meg megy a húgom. És hétközbe csak a telefon van. És és sokszor 

még, tehát úgy elkenődik az ember… 

 Kérdező: Öhöm. 

 Hát én nagyon elkenődök sajnos. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Nehéz igen, nehéz. …” (3. fókuszcsoport) 

 

 „De te most, de várjál, ehhez én most mondhatok valamit? Nekem most anyukám nulla, 

tehát huszonnégy órás felügyelet alatt van, kórházba van két hónapja és otthonba fog 

kerülni, mert se én nem tudom feladni a munkahelyemet, se a nővérem. Tehát ö… 

 …. 

 Hát és ezért nem szabad elítélni vagy bármi, mindenki maga tudja (Többen: persze, 

persze), hogy tudja megoldani. 

 Ö nálunk például… 
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 Nagyon sokáig mi is gondolkoztunk rajta… De nem tudjuk megoldani másként. 

 Milyen már, hogy másokat gondozok, a saját szüleimet meg nem tudom….. (csendesen 

sírni kezd). 

(többen együtt érzően reagálnak – mosoly, hümmögés)… „ (2. fókuszcsoport) 

A munka és a gondozás összeegyeztetése különösen nehéz lehet abban az esetben, ha a 

munkavégzés maga a gondozás. A családi gondozói szerep ellátásának elégtelensége miatt 

érzett feszültség terhelheti a gondozót. A gondozói tevékenység a munka és a családi élet 

relációjában is nehézségeket okozhat. A munka időbeli, térbeli határainak elmosódása 

nyomást helyez a gondozó magánéletére is. 

 

 „Határvonalat a munkahely meg a magánéletet ketté kellene venni. 

 Igen. 

 És belefolyik a munkahely a magánéletbe. 

 Sőt mán a családunk is belefolyik.(egyetértenek) 

 Hát ezért mondom, hogy valahol már… 

 Tehát ezt, tehát egyedül nem tudod csinálni. 

 Nincs határvonal már. 

 Nincs határvonal. Tehát na, hát nem így van? Tehát, aki a férjeink azok már úgy bele 

vannak ebbe szokva. Nekem volt olyan gondozottam, hogy én mentem nála hétvégén, mert 

vak volt megnézni az én férjem meg addig begyújtott. 

 Be ne fagyjon a házba. A másiknál átment kikormolta a kéményt. Tehát benne van a 

család is. 

 De ehhez olyan partner kell. 

 Persze, azért mondom. 

 Minden elismerés a férfiaké, akik ezt eltűrik. …” (5.fókuszcsoport) 

 

 Igen, jó eddig is megcsináltam szívességből neki… de van úgy tényleg, hogy már 

néhányszor a férjem mondja, hogy egy hajléktalannal többet törődsz, mint velünk… 

(kényszerűen, szomorúan nevet) (6. fókuszcsoport) 

 

- …ez olyan egy természetes dolog, hogy én fogom a biciklimet, felülök a buszra és ott 

vagyok. És akkor viszem a fiamat is, nem is tudom, ketten megoldjuk. Felemeljük, 

ellátjuk, satöbbi….” (6. fókuszcsoport) 

 

 „Utána a családom is megitta a levét például. Na és akkor azt mondtam, annál a pontnál, 

hogy hoppá itt megállj, mer’ igazuk van. És akkor az én családom meg marad. Azért 

nekem is van egy munkakör, az rendben van. Ettől eddig elvégzem, de utána nekem is van 

magánéletem meg családom.” (3. fókuszcsoport) 
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A gondozói tevékenységbe 1986-ban beletartozott a munkaértekezletre, és a továbbképzésre 

fordítható idő is, ezeket a gondozó a gondozási dokumentációban jelezhette. Jelen 

szabályozás kevesebb figyelmet fordít a gondozók szakmai képzésére, annak ellenére, hogy a 

hatályos szabályok szerint – mint szociális területen dolgozók – kötelező továbbképzésekre 

kötelezettek
79

. A szakmai kompetenciák és határok tisztázása, a gondozók magasabb szintű 

szakmai képzése, valamint kiégésük megelőzése nagyon fontos feladat a szektor fenntartható 

működtetése szempontjából. A gondozói munka szakmai kereteinek megerősítése szintén 

fontos feladat lehet. A férjek, gyerekek bevonása a gondozói munkába enyhíti a gondozásban 

észlelhető hiányokat, nehézségeket, de új problémákat is felvethet a gondozói munka és a 

magánélet összeegyeztethetősége mentén. A probléma valójában a kompetencia szintek, a 

feladatok megfelelő elosztásának hiánya, valamint az, hogy bizonyos feladatokat a gondozó 

képtelen egymaga elvégezni. 

 

XI.3.5. A családi gondozók és a házi segítségnyújtásban dolgozók kapcsolatrendszerének 

jellemzői 

Családi gondozó, vagy hozzátartozó? 

A gondozásért vállalt felelősség terhe gyakran nehezedik a professzionális gondozókra a 

gondozók tapasztalatai szerint. Egyes esetekben a hivatásos gondozók megjelenése a 

gondozási folyamatban a család háttérbe szorulását eredményezi – legalábbis a 

professzionális gondozók ezt így élik meg. A gondozási kompetenciákat és felelősséget 

átvállaló formális gondozó maga is szerepet játszik a család háttérbe szorulásában. A 

gondozók tapasztalatai szerint minden eset egyedi, de mégis le lehet képezni bizonyos 

folyamatokat, mely során a család egyre nehezebben vállal felelősséget az időskorú 

gondozásában. A nemzetközi irodalom a jelenséget a gondozás kultúrájának változásaként 

értelmezi (Gaymu és mtsai, 2007), ami az együttélési formák megváltozásával és a 

gyermekek gondozással kapcsolatos attitűdjeinek változásával jár. Ennek egyik jellemző 

eleme a fizikai és személyes gondozás háttérbe szorulása. Ha ebben a helyzetben kerül a 

gondozott környezetébe a házi segítségnyújtást biztosító formális gondozó, a család rá 

háríthatja a gondozás felelősségét
80
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A szakértői interjúk alapján elkülönítettem a gondozó családtag és a hozzátartozó fogalmát. 

Kérdéses volt, hogy a gondozók hogyan viszonyulnak a különböző gondozási felelősséget 

vállaló családtagokhoz. A résztvevők beszélgetései szerint harmonikus a családtaggal a 

kapcsolat abban az esetben, ha nem vesz részt a gondozásban és a gondozás kompetenciáit 

teljes egészében a formális gondozóra hárítja. Ilyen esetben a gondozóé a teljes felelősség az 

időskorú megfelelő ellátásáért, melyet még akkor is jobban elfogadnak a formális gondozók, 

ha tudják, hogy a gondozást csak saját munkaidejük és kompetenciáik túllépése árán lehet 

biztosítani. Ez esetben megfelelő a családtag hozzáállása, ha házi segítségnyújtásban dolgozó 

fel tudja hívni telefonon és értesíteni tudja a gondozott állapotáról, állapot változásáról. A 

többlet terhek ellenére ezt a kapcsolatot gyakran nevezik megfelelőnek a formális gondozók. 

A családtaggal való kapcsolattal való megelégedettség tehát jellemzően nem a feladatok 

megosztásának kérdése, sokkal inkább a szerepek tisztázottságával mutat összefüggést. Ha a 

család távol van, de elismerik a gondozó erőfeszítéseit és probléma esetén lehet őket 

tájékoztatni, netán a család is érdeklődik az időskorú felől, az megnyugtató a formális 

gondozók számára. A gondozás felelőssége ilyen esetben egyértelműen a szociális gondozó 

ápolóra hárul. Az interjúkban az időskorú, vagy a családtagja gyakran jelezte, hogy ez a 

gondozó feladata, ezért kapja a fizetését, hogy megfelelően ellássa a gondozottat. 

 

 Vannak ilyenek igen, akik Pesten, Miskolcon laknak, Angliába dolgoznak. Tehát vannak, 

és egyedül van tényleg. Ha én nem megyek aztán senki. De hálás is a család, minden 

családtag hálás. 

 Kérdező: Öhöm 

 Tehát én énrám írnak nekem, felhívnak, érdeklődnek… Tehát, mondjuk, nekem azt lehet 

mondani, hogy mind a kilenc, mind olyan családias…  Mindenkivel jóban vagyok, a 

családtagokkal is. (3. fókuszcsoport) 

 

„Többen egyszerre, nagyon halkan beszélnek 

 Nektek volt ilyen tapasztalatotok? Hogy a család érdeklődött? 

 Nem 

 Nem 

Pár másodperces csend 

 Kérdező: Öhöm 

 Tehát nem nem érdeklődnek… igazából 

 kérdező: Öhöm. hm… 
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 Mondjuk, nekem van… van egy néni, aki tényleg ö két fia van és egy lánya, és akkor ők 

tényleg hívnak, hogy hogy viselkedett mama, vagy, hogy volt, vagy mit beszéltünk. Tehát 

azér így. Nekem így jó tapasztalatom van. 

 Vagy olyan hogy esetleg érdeklődne, nem érdeklődik, de ha bármi probléma van, akkor fel 

lehet hívni és meg lehet vele beszélni… 

 Nem vágja rá a telefont az emberre, hogy ez a te dolgod… 

 Kérdező: Hmm (6. fókuszcsoport) 

 

A hivatásos gondozók számára leginkább megterhelő helyzet az, amikor a család az időskorú 

közelében él (pl. ugyanazon a településen, a szomszédban, vagy akár közös háztartásban) de 

az időskorú gondozásában nem vesz részt. A gondozók a gondozási tevékenység 

elutasításában sokféle okot véltek felfedezni. A leggyakrabban elhangzott jellemzők között 

szerepelt a korábbi terhelt szülő – gyermek kapcsolat, a gyermekek leterheltsége, a gondozói 

tevékenységtől való tartózkodás és a szülők gondozásával kapcsolatos szokások, kultúra 

megváltozása. Kisebb településeken a közösségi, személyes kapcsolatok miatt a család és a 

gondozók élete is nyitottabb a közösség tagjai előtt. A gondozók jobban ismerik a családtagok 

mindennapjait és gyakran úgy ítélik meg, hogy a családnak nagyobb felelősséget kellene 

vállalnia a feladatok ellátásában. Ezekben az esetekben a formális gondozók a gondozással 

járó felelősség rájuk tolódását nehezebben élik meg, frusztrációjuk növekszik. 

 

 „Nekem is volt olyan, hogy szóltan nekik, hogy valaki az inzulinjára nézzen oda, mer én 

este nem tudom vállalni a felelősséget érte, és akkor rám maradt, át kell mennem beadni 

neki, mer a család… Hát ő már lefeküdt, pihen, nem ér rá, elutazott… Úgyhogy azt is 

teljesen rám hárították.” (3. fókuszcsoport) 

 

 „ … Az én lányom Debrecenben van az egyetemen, és ugye este egy kicsit csetelünk 

(nevetnek többen is). És nagyon sokat olyat látok fent, aki gondozottamnak a lánya vagy 

fia bárki. Ott ül, egy két órát ott van, és utána akkor miért nem jön egy kicsit el. Tehát 

nem, nem is. Hogy mondjam? Ha lenne is idejük, de egyszerűen… vagy türelmük nincs, 

vagy el vannak maguknak… 

 Nincs. 

 Kizárják. 

 El vannak fásulva…” (3. fókuszcsoport) 

A feszültséget keltő helyzetek között találni a gondozási szükséglet növekedését, vagy az 

olyan feladatok elvégzését, mely alapjában nem tartozik a gondozók kompetenciái közé (pl. 

gázpalack hordása kerékpárral). Ezekben az esetekben a gondozók úgy érzik, hogy a 
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családtag nem végzi el a tőle elvárható feladatokat és az ő feladatai ennek következtében 

növekednek. Az interjúkban azonban egyetlen olyan esetről sem számoltak be a gondozók, 

amikor ezt a kérdést megpróbálták volna egyeztetni a családtaggal, vagy ebből személyes vita 

keveredett volna. 

 

A formális gondozó és a családi gondozó együttműködése 

A házi segítségnyújtásban dolgozók kevés esetről számoltak be, amikor a családi gondozók 

aktívan vettek részt az időskorú gondozásában. Ezeket az eseteket idealizálták, míg más 

helyzetekben a gondozási szerepek konfliktusairól számoltak be. 

Az ideálisnak számító együttműködés kulcsa, hogy a gondozáshoz kapcsolódó feladatokat és 

szerepeket mindkét fél számára elfogadható módon tudták szervezni. A párbeszédek három 

fontos témakört említenek: 

- Az első a formális gondozó feladataihoz kapcsolódik. Ha a családtag elfogadja és 

elismeri a gondozó feladatkörét és nem terhel rá olyan feladatokat, melyek nem 

tartoznak a gondozói kompetenciákhoz, akkor az együttműködést a gondozók 

hatékonynak érzik. 

- A második a gondozási idő kérdése. A házi segítségnyújtásban a gondozás ideje 

korlátozott és sokszor kötött is, azaz a gondozók igyekeznek egy adott napi rutin 

szerint dolgozni, ami kiszámíthatóvá teszi a gondozás rendjét az idősek számára. A 

formális gondozók gondozási idejének és a család gondozási tevékenységének össze 

kell illeszkednie. Ez jelentheti azt, hogy amikor a szociális gondozó és ápoló elmegy, 

a család akkor végez gondozást, míg más esetekben éppen a közös tevékenységek 

elvégzésének tervezése a cél. 

- A harmadik a gondozási tevékenységek megosztása, illetve a szükségletek közös 

értelmezése. A gondozók sok esetben preferálják a személyes gondozás feladatainak 

elvégzését, míg a családtól inkább elvárják a ház körüli teendők (pl. mosogatás, 

takarítás, kert, udvar rendbetétele) megoldását. Fordított esetben – tehát amikor a 

személyes gondozást a család végzi a gondozóra pedig a takarítás, bevásárlás marad,  

a szerepmegosztás zavarja a szociális gondozó ápolók professzió képét. 

 

Az időskorú gondozási szükségleteinek felismerése és elfogadása szintén a jó együttműködés 

záloga. A gondozás folyamatában a gondozott személy állapotrosszabbodása a gondozási 

együttműködésben korábban kialakult szerepek újraértelmezését jelenti, mely szükségszerűen 
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azzal jár, hogy valakinek, vagy mindkét félnek többletfeladatokat kell vállalnia. A 

szakemberek által észlelt jelenség – mely során a család nem ismeri el szaktudását és 

bagatellizálja a gondozott állapotromlását – tehát gyakran a gondozási szerepmegosztás 

újraszervezése miatti félelemből, feszültségből adódik. Meg kell jegyezni azt is, hogy a 

gondozó családtagok erősen kötődnek érzelmileg a gondozott személyhez és 

állapotromlásukat - főleg a mentális kondíciók romlását, vagy a súlyos betegséggel járó 

állapotokat (pl. daganatos betegség) – érzelmileg is nehezen tudják feldolgozni. A betegség 

elfogadásának nehézsége a professzionális segítőben olyan érzéseket kelthet, mintha abban a 

szituációban a családtag az ő szakértelmét kérdőjelezné meg. 

 

 „ …. És érdekes, hogy a családtagok jobban szeretnek gyógyszerelni, mint mosogatni 

vagy takarítani. Ez is olyan fura.(Többen egyetértenek) Még ránk akarják sózni inkább 

azt a folyamatot és ez szerintem nem teljesen normális, mert ha azt nézzük, én vagyok a 

gondozónő ő meg a családtag és azért nekem az a munkám, hogy gondozzak és ápoljak 

magyarán, ő neki meg az, hogy ellássa az anyukája vagy apukája körül azt a szükséges 

teendőt. 

 Igen ez így van.   

 Kérdező: Öhöm. 

 Némely ember minket kétszáz forintos takarítónőnek néz.(mindenki egyetért) … (1. 

fókuszcsoport) 

 

A terhek vállalását pozitívan értékelik a gondozók 

A formális gondozók kiemelkedő pozitív példaként azokat a helyzeteket mutatták be, amikor 

a családtagok komoly áldozatokat hoztak az időskorú otthoni gondozása érdekében. A 

családját, magánéletét feláldozó gondozó családtag képe a szakemberekben azért vált ki 

pozitív érzelmeket, mert átérzik milyen komoly feladattal jár a családtagnak a feladat 

vállalása.  

 

 „Én, én kilencvenhat éves gondozottamról, gondozottamra gondolok most, hogy itt 

vagyunk együtt ö vele már a két lánya mondhatnám, hogy huszonnégy órába együtt van 

szinte feladták a saját otthonukat. Tényleg csak annyira mennek el, míg a napi négy óra, 

amit kaphat a gondozott felváltva a kolleganőmmel oldjuk meg, tehát addig tudnak 

hazamenni postaládát üríteni vagy bármit elintézni és hát igen szóval a négy óra az 

kevés. Tehát huszonnégy óra fekvő beteg, pelenkázni kell etetni, folyadékot pótolni tehát 

nagyon sok feladat van. …” (2. fókuszcsoport) 
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„ Hát én egy jó példát szeretnék elmondani. Én járok egy nénihez, és ő a lányával él együtt. 

És hát sajnos a néni, már két és fél éve ö ö mozgásképtelen, ágyhoz kötött, és én azt látom, 

hogy az ő lánya ö nagyon sok mindent megtesz érte. És akkor hát, én mikor megyek, persze 

mindenbe segítek neki. Akár fürösztés, akár ö… mindenféle téren, és ö ő mondja is, hogy ez 

nagyon jó dolog. Egy az, hogy ha van kivel ugye megbeszélni a dolgokat ugye neki mi van, 

tehát ugye a családjának nincsen családja, és ö hogy én vagyok a bizalmasa is, tehát, hogy 

mindent megbeszélünk együtt. Úgyhogy ő szerintem ő ő mindent megtesz azért, tehát ő nem 

akarja intézetbe adni az édesanyját, azt mondta, hogy ő ezt az áldozatot hozza, hogy amíg ő él 

ő addig gondozza. Csak ugye kell neki segítség, neki is kellene több idő, de én úgy látom, 

hogy anyagilag sem, nem nem tudná kifizetni. Neki szerintem ez ez is egy gond…” (6. 

fókuszcsoport) 

 

„Nekem van egy olyan idős ellátottam, hogy a családban hat gyermek volt és mind a hat ő öt 

gyerek járt hozzá, mert öten éltek és az, aki az ország másik végén volt az is jött hozzá és 

kéthetente bevállalt egy – egy napot, pedig ő elég magas pozícióba volt.” (1. fókuszcsoport) 

 

Ezekben a helyzetekben nem jelenik meg a gondozó családtag támogatásának kérdése. A 

szakemberek egyöntetűen és erőn felül igyekeznek az intenzív gondozást biztosító 

családtagokat támogatni, tehermentesíteni. Erre jó példa a fentebb bemutatott néhány interjú 

részlet is, melyben a családtag érzelmi támogatására, a feladatok megosztására, a gondozó 

időleges tehermentesítésére is tesznek utalást a gondozók a mellett, hogy a hazai szabályokat 

megsértve ketten is igyekeznek segíteni a családtag tevékenységét. 

 

Ha nő a gondozási teher… 

A gondozási feladatok növekedésével a kialakult beállt gondozási struktúráknak változniuk 

kell. A gondozók által említett esetek tanúsága szerint a keretek újragondolása nem megy 

minden esetben konfliktusmentesen.  

A gondozási feladatokat a család, a formális rendszer és a formális és informális piaci 

szolgáltatások viszonyában kell újrahangolni. A gondozók elbeszélései szerint legtöbb 

esetben ez a házi segítségnyújtásban dolgozók többlet vállalásával oldódik meg túlmunkában, 

hétvégi feladatvállalással, azaz a professzionális és altruisztikus motivációk határán. 

Előfordul a gondozók munka utáni piaci (fekete) munkavállalása is, melyet a gondozók 

alulfizetettsége, a gondozás motivációja, valamint a gondozott és a gondozója közötti 

személyes viszony is generálhat. A szolgáltatók egy része tiltja, másik részük szemet huny 

felette és a gondozó személyes vállalására bízza a munkaidő utáni kvázi piaci gondozást. 

 „ … Ez teljesen megbeszélés alapján. Tehát ha a gondozónőnek van este még arra 

kapacitása, hogy ö visszamegy, és nyilván... azt a család… dotálja. Tehát nem ingyen 
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kívánja, vagy nem ’tom, azér’ ha munka idő után, tehát ha az ember megy, hát azér’ ö, 

akkor megegyeznek, hogy akkor napi egy óra elég e, vagy egy fél óra minden másnap, és 

akkor est, és akkor tehát közös megegyezés alapján ez ez szerintem ez ez működhet. (6. 

fókuszcsoport) 

A lehetőségek között szerepel még a nem legálisan foglalkoztatott gondozók bevonása a 

gondozási tevékenységbe. E gondozók hazai, vagy külföldi munkavállalók lehetnek, de 

alkalmazásuk legfontosabb kritériuma, hogy a gondozott, vagy a család képes legyen 

megfizetni a gondozás költségeit. A gondozók elbeszélései szerint sajnos ebben a régióban 

nagyon kevés időskorúnak lehet így kiegészíteni a gondozását. A bentlakásos intézmény 

választásával kapcsolatban számos diskurzus alakult ki, melyek a döntés érzelmi és anyagi 

vetületeit taglalták. A család és az időskorú sok esetben idegenkedik az intézményi 

környezettől és a gondozást továbbra is otthon szeretnék megoldani. A másik lényeges kérdés, 

hogy bentlakásos ellátás választása esetén hogyan alakulnak a gondozás költségei? A 

gondozók szerint, ha az időskorúnak alacsony a nyugdíja és a család nem tudja azt 

kiegészíteni, vagy a nyugdíj maga a család számára is komoly jövedelemforrást jelent, akkor 

maga a család is elzárkózik az intézményi gondozástól. Több diskurzus utalt az intézményi 

várólistákra is, mely megnehezíti a gyors változtatás lehetőségét. 

 „ … Az az imént is elmondtam, hogy azt tapasztaltam, hogy inkább hajlanak a piaci felé, 

de hát maszekba felfogadnak gondozónőt. A házi segítségnyújtás mellett…… 

 Olyan, aki tehetősebb és mondjuk, rászánja azt az összeget, nem sokallja (többen 

egyetértenek), mert nyilván nem kétszáznegyven forintos órabéren megy (Kérdező: Hát 

nem) az, aki már megy. Mert volt olyan gondozottam, gondozottamnak a hozzátartozója, 

ugye van ez a dédi, dédiszitter vagy nem tom. van ilyen privát ö és valami ezerkétszáz 

forintért vagy mennyiért jönnek ki első alkalomkor, ha többször kell, akkor nyolcszáz 

forintért. Messze felülírja a kétszáznegyven forintos óradíjat… 

…. 

 …olyan havi szinten, ezek a románok szoktak jönni, akik ott alszanak, főznek, mosnak… 

(többen helyeselnek) Az egyik gondozottunknak is van olyan, az úgy nyolcvanezer forint 

havonta. (Kérdező: Öhöm) És kéthetente váltsák egymást. Egyiknek is nyolcvan, másiknak 

is. Százhatvan a kettő… 

 Román vagy Ukrán ezek mind. Onnan tudom, hogy a vőmnek a nagymamájához is így 

járnak.” (6. fókuszcsoport) 

A házi segítségnyújtás kompetenciáit meghaladó többletterhek esetén tehát meghatározó 

kérdéssé válik, hogy a család mennyi terhet tud felvállalni, illetve az időskorú képes – e 

szolgáltatást vásárolni magának? Ha a család nem elérhető, vagy nem képes támogatni az 
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időskorút gondozással, vagy anyagi támogatással, akkor a többletgondozás feladatai a 

formális szolgáltatásra hárulnak.  

 

XI.3.6. Az informális (családi) gondozók „informális gondozása” 

A házi segítségnyújtásban dolgozók két olyan állítással is találkoztak az interjú során, 

amelyeket a szakértők korábban a családi gondozók támogatásával kapcsolatban fogalmaztak 

meg. Az egyik a gondozó családtag kifáradására, lelki terheinek érzékelésére vonatkozott (a 

családtag is gondozásra, támogatásra szorul), míg a másik a szakértők által leggyakrabban 

említett támogatási formára, a helyettesítésre irányult (időnként tudjuk tehermentesíteni a 

családot). Az esetek közül a második pedig egyértelműen a családi gondozó kimerülésére 

hívta fel a figyelmet
81

.  

Mindezek ellenére kevés olyan diskurzus hangzott el, mely során a gondozók észlelték volna a 

családi gondozók kimerülését, segítségre szorulását, vagy ennek a kockázatát. Ezek az esetek 

javarészt a nagyon intenzív gondozást megkövetelő helyzetekben voltak jellemzők és szinte 

kivétel nélkül a gondozó időleges helyettesítése volt az az eszköz, amivel a formális segítők 

élni tudtak.  

 „…Felkelni és elrendezni és nagyon fáradt, úgyhogy már sokszor, én már nekem nekem 

van kulcsom és bemegyek és nagy csend és mindenki alszik. Mer’ ugye a beteg az azér’, 

aki meg ápolja, a lánya az azér’, mert teljesen ki van készülve. És akkor én tudtam, hogy 

ez nem probléma, mer’ én megtalálom a munkát….” (6. fókuszcsoport) 

 

 Én, én kilencvenhat éves gondozottamról, gondozottamra gondolok most, hogy itt vagyunk 

együtt ö vele már a két lánya mondhatnám, hogy huszonnégy órába együtt van szinte 

feladták a saját otthonukat. Tényleg csak annyira mennek el, míg a napi négy óra, amit 

kaphat a gondozott felváltva kolleganőmmel oldjuk meg, tehát addig tudnak hazamenni 

postaládát üríteni vagy bármit elintézni és hát igen szóval a négy óra az kevés. Tehát 

huszonnégy óra fekvő beteg, pelenkázni kell etetni, folyadékot pótolni tehát nagyon sok 

feladat van. …” (2. fókuszcsoport) 

 

 „Hát nekem van egy néni, akit én mindem reggel járok fürdetni és olyankor a család 

elmegy bevásárolni. Nekik ez tehermentesítés (Kérdező: abszolút így van), mert olyankor 

legalább ki tud mozdulni a lánya.” (3. fókuszcsoport) 

 

                                                           
81

 Lásd: 2. sz. Melléklet: A fókuszcsoporton használt esetek. 
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 „Nekem volt olyan például, gondozási időben a a gondozottamnak a lánya, akkor ment 

bevásárolni, akkor ment el sétálni például…könyvtárba… 

 Nekem is volt ilyen  

 Azt az időt igen, magára tudta szánni. 

 Azt az időt igen, el tudott menni, és akkor nyugodtan rám hagyta, mer tudta, hogy rendbe 

van minden, és ő ő akkor tudott elmenni. …”  (6. fókuszcsoport) 

Az, hogy a helyettesítést vállalják a gondozók a családi gondozást támogató eszközként, nem 

meglepő dolog. A megállapodás alapján a gondozottra kell koncentrálniuk, azokat a 

tevékenységeket lehet elszámolni, ami a gondozott ellátásával kapcsolatos. A formális segítők 

nincsenek felkészítve a családi gondozó támogatásának, lelki segítésének, kísérésének 

különböző módszereire és gyakran ők maguk is ugyanazokat a terheket és érzéseket élik át, 

mint a családi gondozók. A családi gondozó kimerülése egyébiránt egy fenyegető helyzethez 

vezethet, ahol a gondozói szerepmegosztás megbomlik és a jelenség hatással lesz a formális 

gondozó munkájára is. 

 „Volt nekünk olyan péntek délbe felhívott, hogy márpedig ő nem bírja tovább gondozni és 

azt csinálunk az ellátottal, amit akarunk. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Péntek délbe. És akkor mondtam, hogy akkor most vigyük mi haza vagy vagy ő? És ez 

huszonnégy órás felügyeletet igényelt és először csak arról volt szó, hogy esténként, este 

hét órakor gyógyszerezzük. Jó bevállaltuk, mert, hogy ő este dolgozik. És aztán pénteken, 

hogy ő nem. Nem csinálja tovább. Élettársi kapcsolatba volt és igen, hogy ő nem csinálja 

tovább és akkor most én vigyem haza, vagy ki vigye haza? Ő nem bánja, de ő ezt nem 

bírja tovább és azt csinálunk vele, amit akarunk.” (5. fókuszcsoport) 

 

 „És akkor még hív a hozzátartozó és ő is elmondja a baját. 

 Igen. 

 Tehát ez egy ilyen plusz teher. 

 Így van. 

 És délutánra már, mint az elem vagy a gumi mikor leereszt, komolyan, tényleg 

hazamegyünk, és csak ülök egy darabig és csak nézek ki a fejemből, mert fáradt a fejem 

fáradt. …” (5. fókuszcsoport) 

A jelenlegi szakmai eljárások mentén a gondozónak nincsen sem módja sem ideje a gondozást 

végző családtaggal foglalkozni. Egyszerűen nem ezt kérik számon rajta. Ha érzékeli a 

családtag kimerülését, még akkor sem tud megfelelő segítséget nyújtani a megfelelő 

szolgáltatások hiányában.  
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A formális gondozók a családi gondozás fogalomrendszerét erősen kötötték a gondozottak 

gyermekeinek feladatvállalásához. Ez a helyzet azért is meglepő, mert a nemzetközi 

tapasztalatok szerint az idősek család általi gondozását az esetek harmadában időskorú társaik 

végzik (Triantafillou és mtsai, 2010) és a témában készült egyetlen hazai kutatás szerint a 

gondozók 30%-a 60 éven felüli és 24%-uk a gondozott személy házastársa (Rubovszky, 

2017). A gondozókról szóló párbeszédek nem szólnak az egymást gondozó idősekről, de 

ennek ellenére lehet érzékelni az ilyen helyzetek megjelenését a gondozási gyakorlatban. 

 „ … Kétszer mentél hozzá? 

 Igen. Mert etetni kellett. 

 Jaj aha. 

 Hogy hétvégén ki etette azt ne kérdezd. 

 Hát etette ott az öreg amúgy. 

 Etette. De volt olyan, akinek nem volt elérése. Szombat, vasárnap ünnepnap másfél éven 

keresztül ott is. 

 Segítséggel mindent megoldunk. 

 Meg, mindent megoldunk. …” (4. fókuszcsoport) 

Az interjúrészletből látható, hogy a hétvégi gondozást az időskorú hasonlóan idős házastársa 

oldotta meg, a gondozó mégsem tekintette őt ebben a szerepben gondozást végzőnek. A 

gondozók ismerik egymás eseteit, ebben a szituációban a gondozó munkatársa hívta fel a 

figyelmet arra, hogy a házastárs részt vett a gondozási folyamatban.  

Mi történik tehát hasonló helyzetekben? A házi segítségnyújtásban az ilyen helyzetekben 

egyszerűen felveszik gondozásba mindkét időskorút. Így a gondozó elegendő gondozási időt 

nyer a házaspárral való foglalkozásra, hiszen ilyen helyzetben nem kell utaznia egyik 

gondozottól a másikig. Egyedüli probléma a gondozási protokollok és a rutinok megléte, mely 

szerint a gondozó családtagot is gondozottként, nem pedig családi gondozói szerepben kezelik 

az ilyen helyzetekben. 

XI.3.7. Demencia gondozás otthon 

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók legnagyobb kihívása – talán a családi gondozók 

mentális betegsége, vagy alkoholbetegsége mellett – az időskorú mentális hanyatlásának 

kezelése. A mentális hanyatlás a gondozás során számos érzelmi és gondozási terhet ró a 

környezetre. A gondozás és felügyelet megszervezése tehát minden egyéb esettől intenzívebb 

feladatot igényel a családtól és a formális gondozóktól. Szabó Lajos szerint (2015) a házi 

segítségnyújtásban dolgozóknak gyakran kell szembesülniük a saját otthonában gondozott 
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demenciával élő időskorú gondozásának kihívásaival annak ellenére, hogy maga a 

szolgáltatás egyáltalán nem rendelkezik olyan eszközökkel és kompetenciákkal, mely 

alkalmassá tenné a segítés professzionális megszervezésére. 

A házi segítségnyújtásban dolgozók a demenciával küzdő idősek otthoni ellátásának 

megdöbbentő eseteiről számoltak be. Idősek, akikre a családtag rázárja az ajtót az időskorú 

elkóborlásának megakadályozása érdekében, a hivatásos gondozók szorongása a demenciával 

élő időskorú helyzetének kontrollálhatatlansága miatt, az idősek ellátatlansága és 

elhanyagolása a formális rendszer elégtelensége és a család nem elégséges részvétele miatt, 

stb. 

 

 „Meg szerintem az a legnagyobb probléma, hogy a demenciát alapvetően senki nem 

tudja kezelni. Se az orvos, se a hozzátartozó, se a beteg. 

 Kérdező: Öhöm.  

 És még lehet néha a gondozónőnek is feladja a leckét. 

 Nem hogy néha, fel is adja a leckét. 

 És ilyenkor jön mindig, hogy „jó akkor rakjuk be egy intézetbe”. 

 Mert ennek több válfaja van ennek a demenciának és ömm mindegyik néninél vagy 

bácsinál azt, vagy két esetem van, olyan sok nincsen, de mindenkinél másképp jön le ez a 

demencia. Az egyik nagyon agresszív, de nagyon (valaki közbeszól: igen) és akkor 

magyarán félek én is tőle. Vagy a másik verzió, aki most van nekem a nénikém az meg 

pont a másik ellenkezője, hogy hogy lassú, csendes beképzel dolgokat, mindent és akkor 

pont az az ellenkezője. 

 Kérdező: Öhöm. 

 És azért így, így nem olyan könnyű..” (1. fókuszcsoport) 

 

„ Nem mindig ismerik a családtagok a demenciát. Olyan is van, aki azt mondja, mert 

tökéletlen az öreg és azért beszél badarságokat.” (5. fókuszcsoport) 

 

„….Tehát nekem is volt olyan az egyik néni, akiről amúgy meg nem mondanánk, hogy, hogy 

vannak ilyen érdekes gondolatai mondja nekem, hogy „itthon volt az öreg”, mondom melyik 

öreg? „Hát az öreg.” Mondom a férje, aki meghalt? Azt mondja „az”. És mondom miből, 

miről tetszik ezt gondolni? „Hát az, hogy villámlott a konvektor a fürdőszobába.” Mondom 

mit csinált? „Villámlott, nagy sárga szikrát lőtt a konvektor.”Jaj mondom, hát hagy nézzem 

meg. Bemegyek, mondom nincs is itt konvektor a fürdőszobába. …” (4. fókuszcsoport) 

 

„ … volt egy néni, négy gyere volt, volt egy K.-ban lakott, három ott helyben, közöltem velük, 

hogy baj lesz, mert nem ismerte fel már az inzulinos tollat. „Hogy azzal írni kell? Vagy mit 

kell vele csinálni? Nem, ide beszúrjuk a hasába. Hát őneki azt miért?” Már azt se tudta, hogy 

inzulinos, pedig háromszor kellett adni és közöltem a családdal, hogy egyre jobban romlik az 
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állapota. Fürdőkádat megengedte jéghideg vízzel, beleült meg kinyitotta a gázcsapot. Szóval 

sok minden olyan dolgot csinált, amit addig nem. És „o nem biztos anyu fáradt, meg biztos 

magasabb a vérnyomása, jó, semmi baj nincs vele”.” 

„ … napi szinten hívtam őket, kilencven éves idős nénike volt, már azt mondták a mentősök, 

hogy ki se jönnek. Állandóan a polgárőrökkel törtük be az ajtót. Az a szerencsétlen ajtó már 

úgy tönkre volt, úgy szedtük össze szegény mamikát. És hiába hívtam a családtagokat, hogy 

csináljuk valamit, mert már a pénze eltűnik.  

 „ … Én ott voltam nála, megreggeliztettem, begyújtottam, gyógyszert beadtam és 

lefektettem. Úgy jöttem el tőle. Aztán másfél óra múlva kaptam a telefont, hogy fent a 

központba, a buszmegállóba áll. És elkóborolt. Nem tudta, hogy hol van. Tehát nem tudta 

konkrétan, hogy ő Ny-n. van, azt hitte, hogy ő még mindig Cs-en van.” (3. fókuszcsoport) 

 

A gondozók számára komoly kihívást jelent a demencia tüneteinek észlelése. Nehézségekbe 

ütközik a betegség azonosítása, a hozzátartozókkal való elfogadtatása is. A megfelelő 

biztonságot adó gondozás ilyen feltételek között szinte elképzelhetetlen célzott szolgáltatások 

nélkül.  

 

XI.3.8. Gyermek kötelezése diskurzus 

A gondozók párbeszédében megjelent a gyermek kötelezésének lehetősége és kérdése is. 

Magyarország Alaptörvényének XVI. cikke 2011-től rögzíti, hogy a nagykorú gyermekek 

kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. Az alaptörvény szellemisége nem jelent meg az 

ágazati szabályozásban, így az a korábbi eljárások szerint értelmezi e családi kötelezettség 

fogalmát. Annak ellenére, hogy a tartási kötelezettség alapjában egy elvi kívánalom maradt, a 

gondozók komoly vitákba keveredtek a fókuszcsoportokon a gyermekek tartási 

kötelezettségét illetően. 

 „ … Hát én kötelezném a gyerekeket… 

 De az kötelező. Hát benne van az Alaptörvénybe’, hogy a gyereknek kötelező. 

 De hát nem csinálnak semmit. 

 Figyelj, de akkor felügyelném, vagy valahogy a nézném vagy büntetném, hogy hogy. 

 Kötelező. 

 Legalább heti kétszer nézze meg az anyját. 

 Igen, igen. 

 Jó és ezt, hogy bizonyítja? 

 Aláíratod. 

 Aláíratod, hogy anyukámat megnézte?(nevet) 

 De erre nincs megoldás egyébként, meg nem is lesz. 

 Nincs. Ennél, hogy az Alaptörvénybe…. 
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 Mert most egy gyereket nem lehet, igen egy gyereket nem lehet arra kényszeríteni, hogy 

már pedig anyád nézd meg.  

 Szerintem kinek milyen volt a szülője. Nagyon sokat számít szerintem. 

 Na igen, nevelés kérdése, mert például én semmi pénzért nem hagynám anyáékat. Soha.” 

(4. fókuszcsoport) 

A gyermek kötelezése, bárminemű tartási eljárás alá vonása a gondozók nélkül nem oldja meg 

az idősek otthoni gondozásának problémáját. A párbeszéd jól mutatja, hogy a gondozók nem 

tudnak egyértelműen állást foglalni a tartásra, gondozásra kötelezettség mellet. A közös 

gondolkodás a „látogatási kötelezettség” életszerűtlensége jól mintázza, hogy a család 

szerepvállalásának kérdése nem a tartásra kötelezés mentén fog megoldódni. 

XII. Kutatási eredmények összegzése 

XII.1. A gondozást végző családtag helye és szerepe a gondozási folyamatban a házi 

segítségnyújtásban dolgozók megítélése szerint 

Az időskorúak gondozása során a házi segítségnyújtás szolgáltatás, mint az időskorú 

otthonában nyújtott tartós gondozási forma nagy jelentőséggel bír. A szolgáltatás jelen 

szabályozása és finanszírozása a szakembereket olyan helyzetekbe sodorja, melyek a szakmai 

határok elmosódásához, a magánszféra bevonásához, a gondozók kompetencia határainak 

szétfeszítéséhez vezetnek. A tisztázatlan kompetenciák erősítik a gondozás laikus, női munka 

jellegét és ez egy káros kör formájában hat a rendszerben dolgozókra. A két kompetencia 

szintet tartalmazó gondozási tevékenység rendes szétválasztására nem került sor, így az nem 

segítette lényegesen a gondozás szakmai fejlődését. Az életszerűtlen gondozási protokollok 

egyszerűen nem tarthatók. Értelmetlenségük mellett azonban kettős tevékenységi és 

adminisztrációs rendszert generálnak, ezzel növelik a gondozók terheit. 

Az otthon közeli gondozás során szembe kell nézni a gondozási szükségletek növekedésével, 

melyet a jelenlegi rendszer a formális gondozók túlterhelésével, a gondozók illegális 

visszafoglalkoztatásával, vagy más illegálisan foglalkoztatott gondozó bevonásával, esetleg a 

bentlakásos ellátások igénybevételével lehet kezelni. A gondozás minősége, mennyisége és 

kimenetele azonban jelentősen függ az időskorú és családja anyagi helyzetétől.  

Ebben a szituációban a házi segítségnyújtásban dolgozók nem észlelik a gondozó családtagok 

terheit, kimerülésük kockázatát. A gondozók által nyújtott helyettesítő gondozás 

(helyettesítés) az egyedüli tevékenység mely beilleszthető a gondozói protokollba. A családi 
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gondozás fogalomrendszerében nem értelmezhetők az időskorú családi gondozók, akiket a 

formális rendszerekbe szintén gondozottként „vesznek fel” és így is kezelik őket. 

Az intenzív gondozást igénylő esetek mind a család, mind a formális gondozási rendszer 

szempontjából komoly kihívásokat okoznak. Legnagyobb problémának a gondozók mentális 

ill. szenvedélybetegségét, valamint a gondozott mentális hanyatlását látják a szakemberek. 

A gondozók eszköztelensége a szakemberek kimerüléséhez, a családi gondozókkal 

kapcsolatos indulat áttételhez vezethet, mely nem segíti a megfelelő szakmai kapcsolat 

kialakulását. 

A szolgáltatás szakmai protokolljai között sem a gondozási szükséglet vizsgálata során, sem 

pedig a szolgáltatási elemek között nem szerepel a gondozó családtag jelenlétének, gondozási 

tevékenységének, erőfeszítéseinek és a gondozásból fakadó problémáinak észlelése, kezelése. 

A családi gondozás jelenlétének ténye, vagy hiánya ennek következtében formálisan nem 

kerül a gondozó figyelmébe, a gondozó jellemzően a gondozott személyre kell, hogy 

koncentráljon a munkája során. 

A gondozás, mint szociális szolgáltatás egy speciális jogviszonnyal, a megállapodással lép 

életbe, melyet a gondozott személy, vagy törvényes képviselője és a szolgáltató köt. A 

szakértőknek megoszlott a véleménye abban a tekintetben, hogy a hozzátartozóknak részt kell 

– e venni ebben a folyamatban, ha a gondozott saját jogon kérte az ellátást. Ennek ellenére 

sok helyen szakmailag indokoltnak látják a családtagok tájékoztatását, bevonását a 

megállapodás megkötésébe. A hozzátartozó bevonása tehát inkább szokásjogi kérdés. 

A szakemberek vélekedései alapján két szerepet lehet elkülöníteni a családtagok 

vonatkozásában, a „hozzátartozó” és a „gondozó családtag” szerepét. A hozzátartozó 

viszonylatában a szabályok a gondozott és a hozzátartozója kapcsolattartásának elősegítését 

írja elő szakmai feladatként, de a szakemberek véleménye szerint e tekintetben tudják a vezető 

gondozók és a szociális gondozó és ápolók a legkevesebbet tenni. A kapcsolat inkább a 

gondozói tevékenység hatékonyságát határozza meg. Ha a gondozott és a hozzátartozó között 

jó, harmonikus a kapcsolat, akkor eredményesebb szokott lenni a gondozási munka is. 

Ellenkező esetben a gondozó konfliktusba keveredhet. Ez olyan helyzetekben kritikus, amikor 

az időskorú állapota hirtelen romlik és a gondozási feladatok tekintetében megoszlik a 

szereplők véleménye. A fókuszcsoportokban elhangzott vélemények szerint a hozzátartozóval 

lehet harmonikus a gondozó kapcsolata abban az esetben is, ha semmiféle gondozási 
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tevékenységet nem vállal, de időnként érdeklődik az időskorú hogyléte felől, illetve lényegi 

kérdésekben segíti, vagy jóváhagyja a gondozó döntéseit. 

A „gondozó családtag” szerepe ezzel szemben más dinamikában jelenik meg. A szakemberek 

azoknak a gondozóknak a tevékenységét fogadják el leginkább, akik magas gondozási 

szükséglettel élő időskorú szüleiket gondozzák és ezért komoly erőfeszítéseket tesznek (pl. 

oda költöznek, egész napos ellátást, felügyeletet biztosítanak). Az ilyen esetekben a gondozási 

terheket is jobban észlelik és megértik a családtag nehézségeit. 

A formális gondozásban dolgozók és a családi gondozók együttműködésének legfontosabb 

jellemzője, hogy a szakemberek jobban elfogadják a kapcsolatot, ha a családi gondozó: 

-  nem lép fel a gondozási tevékenységet irányító és ellenőrző szerepben (pl. nem 

mondja meg, hogy mit tegyen a gondozó, nem felügyeli a munkáját, stb.); 

- a személyi gondozással járó szakfeladatokat inkább rájuk bízzák, míg a 

családtagok inkább a környezeti higiéné és bevásárlás feladatait végzik el; 

- közösen végzik a gondozási feladatokat a szakember irányítása mellett. 

A szakértők alapjában nem úgy tekintenek a családtagokra, mint akiknek a gondozás 

megterhelő lehet. A mindennapokban a családtag helyettesítésére a családi gondozóval való 

közös munkára, vagy esetenként a családtag mentális támogatására kerül a hangsúly formális 

és családi gondozás együttműködésében.  

E tekintetben megoszlik a formális gondozásban dolgozó szakemberek véleménye 

munkakörök szerint is.  

A vezető gondozók – akik a kutatás során a szakértői interjúk alanyai voltak – a családdal való 

együttműködést elsősorban a gondozási folyamat elején tartották fontosnak, amíg a gondozás 

keretei és a tevékenységek tisztázódnak mindegyik fél számára. Más esetekben akkor 

avatkoztak bele a családtag és a házi segítségnyújtásban gondozó viszonyába, ha olyan 

konfliktus merült fel, amit nem tudtak a felek kezelni. Mindössze egy interjúalany számolt be 

olyan tervekről, melynek keretében a gondozó családtagok önsegítő, támogató csoportját 

szeretnék létrehozni. 

A gondozói munkakörben foglalkoztatottak leggyakrabban a gondozás időtartamára 

helyettesítették az intenzív gondozást végző családtagokat. Ezt az eszközt tudatosan 

alkalmazták a családi gondozó rövid pihenését, kikapcsolódását vagy ügyeinek intézését 
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elősegítve. Az izolálódó, kimerülő és segítséget kérő családi gondozók megítélése vegyes volt 

a formális gondozók részéről. Volt, aki ezt nyűgnek tekintette, másokat zavart a családtag 

kifáradása, mert az általa végzendő feladatok és felelősség terhének fokozódását vetítette elő. 

Más esetben ideálisnak mondható támogató viszony alakult ki a családtag és a gondozó 

között.  

A hivatásos gondozók nem tekintették gondozó családtagnak azokat az időskorú gondozókat, 

akik házastársukat gondozták, támogatták. Ha mégis ilyen helyzettel találkoztak, a gyakorlat 

szerint mindkét időskorút felvették gondozásba, tehát a gondozást végző időst nem családi 

gondozóként, hanem gondozott státusban kezelték. 

Összességében elmondható, hogy a családtagok támogatására a gondozóknak nagyok kevés 

idejük jut, a mindennapi tevékenység őket is megterheli és nincsenek felkészítve a családi 

gondozókkal végzendő szakmai tevékenységek megfelelő biztosítására sem.  

Az együttműködés a gondozásban egy dinamikus folyamat. Az időskorú állapotában 

bekövetkező változások az eredeti szerepmegosztás felülbírálásához vezethetnek, ezért a 

formális gondozók kritikus szituációnak tartják a gondozott állapotának súlyosbodásával járó 

helyzeteket, tüneteket (pl. stroke, demencia). Ilyen esetekben a családtag és a formális 

gondozó közötti együttműködés új egyensúlya kell, hogy kialakuljon. Ha ez a családi gondozó 

ellenállásával jár, azt a hivatásos gondozók gyakran a szakmai tudásuk megkérdőjelezésének 

élik meg. 

Nehézséget okozhat, ha a családi gondozók nem tudják ellátni a feladataikat. Ez 

leggyakrabban a családtag mentális betegsége, alkoholizmusa, vagy elhanyagoló, bántalmazó 

magatartása miatt alakulhat ki. A formális gondozók ilyen esetben igyekeznek többlet 

figyelmet és feladatokat és vállalni a gondozás során.  

XII.2. A házi segítségnyújtás szolgáltatási környezetének és kompetenciáinak változása 

és ennek hatása a professzionális és a családi gondozókra 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás a személyes gondozást biztosító szolgáltatásokban 

gondozottak létszámának több mint kétharmadát reprezentálja. Olyan személyes szolgáltatás, 

mely segítséget nyújt a gondozásra szorulónak, hogy önellátó képességének csökkenése esetén 

továbbra is saját otthonában élhessen. A hazai gyakorlatban a gondozók egyéni, személyes 

kapcsolatban vannak az időskorúval, a legtöbb esetben egy gondozó gondozza az időst 

hosszabb időn keresztül, akár évekig is.  
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A szektor nagyban függ az ágazati szabályozás változásaitól és ez hatással van a gondozók 

munkakörülményeire, a gondozás időbeli és tartalmi jellemzőire egyaránt. A szakmai munka 

szabályozása azonban sok tényezőt nem vesz figyelembe, melyek meghatározhatják a 

szolgáltatás minőségét, elérhetőségét, finanszírozási feltételeit. A szakértők tapasztalatai 

szerint a rendszer nem érzékeny a területi különbségekre, így például a nagyvárosi és 

kistelepülési gondozási feltételek és ügyfélkör eltéréseire sem. További problémát okoz a 

szektor semleges finanszírozás hiánya. Ennek következtében egyes szolgáltatók magasabb 

állami támogatás mellett biztosíthatják ugyanazokat a szolgáltatásokat, így versenyelőnyre 

tehetnek szert, miközben a szolgáltatás biztosításáért az ellátási kötelezettség továbbra is a 

hátrányosabb financiális feltételek között működő települési önkormányzatot terheli. 

A szakmai szabályozási és finanszírozási feltételek gyakori változtatása elbizonytalanítja a 

szolgáltatókat, mivel egyszerre kell megfelelniük a jogszabályi előírásoknak és mellette 

biztosítaniuk kell a velük kapcsolatban lévő idősek biztonságos, kiszámítható ellátását is.  

A szakértők tapasztalatai szerint a szolgáltatók versenyhelyzete nem minden esetben vezetett a 

szolgáltatás minőségének fejlődéséhez. Ennek oka főképpen a standard szolgáltatási elemek 

biztosításának kötelezettsége, így a szolgáltatók a térítési díjak csökkentésével igyekeztek 

versenypozícióban maradni. 

A szektor költséghatékony működését a gondozási tevékenységek szigorú leszabályozásával 

és a gondozók gondozási időhöz kötött elszámolásával igyekeztek megoldani. Ez megnövelte 

a gondozók adminisztrációs terheit, de érdemben nem járult hozzá a szolgáltatás 

színvonalának emeléséhez, éppen ellenkezőleg, a merev szabályozás a gyakorlati 

tevékenységek és az elszámolási adminisztráció teljes szétválását eredményezte. 

Az új szabályrendszer lehetővé teszi a gondozási szükséglet mérését követően egyéni 

megállapodás megkötését a gondozási tevékenységre és a gondozási időre. A szakértők 

tapasztalatai szerint a térítési díj köteles gondozás esetében a szociálisan (jövedelmi 

szempontból) hátrányosabb helyzetű idősek alulgondozásához, vagy szolgáltatásból való 

kirekesztődéséhez vezet. Ez még akkor is észlelhető, ha a térítési díj a jövedelemnek 

maximum 25%-át teheti ki. Az alacsony jövedelmű és minimális gondozást igénylő idősek 

megfelelő ellátásának kényszere az egyik oka a gondozó munka keretei szétfeszítésének, 

mivel a szakemberek igyekeznek a szükséges ellátást biztosítani. 
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A házi segítségnyújtás nélkülözi azokat a szakmai és etikai szabályokat, melyek a gondozó 

családtaggal való bánásmódra irányulnak, éppen ezért alkalmazzák konzekvens módon a 

Szociális Munka Etikai Kódexét a gondozói gyakorlatra. E kódex azonban nem vonatkozik 

jelenlegi formájában a szociális gondozó és ápolókra, sem a gondozói tevékenységekre. 

A szektor szabályozásával kapcsolatos aktusok igyekeztek a házi segítségnyújtás szolgáltatást 

célzottabbá tenni, annak szakmai színvonalát emelni. E szabályozási folyamat a leendő 

eredményeket teljes mértékben a formális szektor belső elemeinek és kapacitásának 

újrarajzolásától várta. Annak ellenére, hogy több szakmapolitikai koncepció
82

 is felhívta a 

figyelmet a szolgáltatásszervezés és a finanszírozás teljes reformjára, a szakpolitikai döntések 

még mindig az eljárások és az adminisztráció túlszabályozásában látják a hatékonyabb 

működés kulcsát. A kutatás során azonban minden résztvevő arról számolt be, hogy az 

adminisztrációnak gyakorlatilag nincsen köze az elvégzett szakmai tevékenységekhez. 

A gondozó családtagok helye és szerepe, valamint a formális gondozók viszonya a családi 

gondozáshoz mindezidáig nem tisztázott sem a szabályozásban sem pedig a szakmai 

protokollokban. 

 

XII.3. Professzionalitás a gondozásban és ennek hatása a szakemberek és családi 

gondozók viszonyrendszerére 

A szakértői interjúk és a fókuszcsoportok tapasztalatai szerint a formális gondozás keretei és 

kompetenciái a gyakorlatban sok esetben elmosódnak, a gondozók túlvállalják magukat. Ez a 

többlet vállalás a napi munkaidő túllépésére, a hétvégi és ünnepi munkavégzésre egyaránt 

vonatkozik. A szociális gondozó és ápolók többletvállalásának egyik oka a gondozó 

család(tag) hiánya az időskorú ellátása során. A házi segítségnyújtás szolgáltatás a nap 

bizonyos időszakában végzett tevékenységet jelenti, azaz feltételezi, hogy a gondozás 

fennmaradó feladatait a család végzi el a nap hátralévő részében. A családi háttér hiányában 

a házi gondozók szakmai felelősségből és emberi hozzáállásuk miatt is felelősnek érzik 

magukat az időskorú megfelelő ellátásáért, akár a formális gondozás szabta kompetenciáik 

átlépése mellett is.  

A házi segítségnyújtásban kialakuló szoros gondozó – gondozott kapcsolat ezt a szakmai 

felelősséget csak erősíti a formális gondozókban. A gondozás szabályozásával kapcsolatos 
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 Lásd részletesen a házi segítségnyújtás történetét és működését leíró fejezetben. 
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anomáliák (pl. hétvégén, ünnepeken nem kell a tevékenységet végezni) szintén a szakmai és 

munkaidő keretek szétfeszítéséhez vezetnek a formális gondozók életében. Az esti, hétvégi 

gondozás, a szabadságon, vagy táppénzen végzett segítségnyújtás, a gondozottaknak adott 

kölcsönök a professzionális szerep leépüléséhez vezetnek egy olyan helyzetben, amikor a 

formális gondozó pótolja, helyettesíti a családot. Azokban a helyzetekben pedig, amikor a 

családi gondozónak a munka, a család és az időskorú hozzátartozója között kell megosztania 

mindennapjait, könnyen kialakulhat a gondozási felelősség formális gondozó irányába 

tolódása. A formális határokon túl végzett gondozás jogi, szakmai és felelősségi kérdései 

komoly kockázatot is hordozhatnak a formális gondozó életében (pl. rendkívüli esemény 

esetén milyen minőségben jár el, stb.) e mellett a professzionális szerep elmosódásához 

vezetnek. A gondozók bármikor hívhatók, bármilyen feladatot elvégeznek, esetenként 

olyanokat is, amit hagyományosan a család is elvégezhetne. 

A gondozó - gondozott kapcsolat bizalmassága erősíti a személyes szerepek és kötődések 

hangsúlyát a professzionális viszonyokkal szemben. A gondozás ezen sajátos miliője nyomást 

helyez a formális gondozók magánéletére is. A munka és a családi élet összeegyeztetése 

komoly kihívásokat jelent a formális gondozóknak. A szakemberek maguk is többnyire abból 

a korosztályból kerülnek ki, akik saját életükben is megélik a családi gondozás 

szükségességét, de azt éppen a gondozói munka végzése miatt nem képesek ellátni. Ez a 

helyzet érzelmileg nagy nyomást helyez a formális gondozókra. 

Az alacsony presztízsű gondozói tevékenységet végző középkorú nőknek meg kell küzdeniük 

a gondozás, mint hagyományos női szerep társadalmi megítélésével is. Ennek jelei 

megjelennek a gondozói kapcsolatban. Egy részről a formális gondozók gyakran érzik úgy, 

hogy munkájukat leértékelik, degradálják (pl. takarítónők, bejárónők, cselédek, stb.) más 

részről a tevékenységet fizetésért végzik, így a hozzátartozók, vagy az idősek gyakran nyomást 

helyeznek a gondozóra, melynek egyik jelmondata, hogy dolgozzon meg a pénzéért. A 

formális gondozók munkája és a tevékenységért érzett szakmai felelősség könnyen vezet a 

családi szerepek és a gondozási felelősség szakemberre tolódásához. Ezeket a helyzeteket a 

gondozók akkor élik meg nehezen, ha ezzel átlépik szakmai határaikat, ha nem a gondozói 

kompetenciába tartozó feladatokat kell végezniük (pl. kukoricatörés, meggyszedés, tyúk 

kopasztás) és e mellett a szakemberek feltételezik a gondozó családtag jelenlétét és ki nem 

használt gondozói kapacitását. 
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A gondozók általános viselkedése, a munkavégzés jellege, a munkavégzés kereteinek és 

tartalmi elemeinek sok esetben saját formális kereteiket meghaladó gyakorlata a „hős 

munkavállaló” szerepéhez hasonlít leginkább (Ward-Driffin, 2000). Erre a szerepre jellemző, 

hogy a szakember a tapasztalataival, odaadásával, a gondozásban való áldozatvállalásával 

nyeri el a családtagok elismerését olyan esetekben is, amikor a család lényegében nem vesz 

részt a gondozási feladatok végzésében. Ezzel szemben a legkevésbé a „konzumerizáció” 

szerepével tudtak azonosulni, amikor a gondozási szolgáltatás fogyasztói dimenziója jelenik 

meg az együttműködésben, azaz az elvégzett szolgáltatásokra helyeződik a hangsúly a 

személyes viszony helyett. Ezeket a helyzeteket érzelmileg túlfűtötten, indulattal mesélték a 

gondozók (pl. „dolgozz meg a pénzért”, „mennyi domestos fogy”, stb.). A gondozók számára 

a disszonanciát nyilván e két szerep teljesen karakteres kettéválása és szembenállása okozza, 

hisz a gondozó gyakran úgy érzi, hogy így is többet tesz a gondozási folyamatban, mint amit 

vállalnia kellene. 

XII.4. A kutatás eredményeinek összevetése más hazai és nemzetközi kutatási 

eredményekkel 

Kutatásom a családi gondozás és a formális otthon közeli gondozási rendszerek 

viszonyrendszerét meghatározó társadalompolitikai és szabályozási tényezőket vizsgálta, 

valamint kiemelte, hogy ezek eredményeként hogyan értelmezik a családi gondozás szerepét a 

formális gondozók. Kitértem a formális gondozás és a családi gondozás együttműködésének 

jellegzetességeire, valamint a formális gondozás professzionális szerepének megjelenésére is 

a gondozási munkában. 

A témával kapcsolatban ez idáig ilyen jellegű kutatás hazánkban ismereteim szerint nem 

készült.  

A gondozási területen dolgozó gondozók munkakörülményeinek és munkával kapcsolatos 

attitűdjeinek vizsgálatával azonban több szerző is foglalkozott. Hazánkban Rácz (2006) 

vizsgálta a gondozási területen dolgozók munkával kapcsolatos attitűdjeit. A kutatást 

kvantitatív módszerrel végezték egy véletlenszerű mintavétellel készített mintán 

idősgondozásban dolgozók körében (N=148). a szerző eredményei sok tekintetben 

alátámasztják a disszertáció kutatási eredményeit. A vizsgálat eredményei szerint a gondozók 

75%-a gondolta úgy, hogy a gondozó és a gondozott között gyakran alakul ki szoros 

kapcsolat. A többség a munkát fizikailag igen megterhelőnek tartotta, míg a gondozói munka 

vállalását altruisztikus okokkal magyarázták. Mindezek mellett a megkérdezettek 80,3%-a 
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vélekedett úgy, hogy a gondozók többet tesznek az idősekért, mint családtagjaik. A családi 

feladatokat helyettesítő szerepek és az ebből fakadó indulatáttétel kutatásom eredményei 

között is megjelent a gondozók interpretációjában. Benke (2015) kutatásában a házi 

segítségnyújtásban dolgozó gondozók helyzetére, valamint a munkavégzést befolyásoló 

egzisztenciális kényszerekre hívta fel a figyelmet. Hét interjút készített házi gondozásban 

dolgozó kollégákkal. Eredményei között ki kell emelni a gondozók alacsony presztízsét, 

alacsony bérezését, e mellett utalt az otthon közeli gondozás speciális miliőjének 

jelentőségére, a gondozás intimitására, mely magában rejti a kvázi családtaggá válás érzését 

is. A gondozói szerep e sajátosságára a kutatásom során magam is rámutattam.  

A hazai vizsgálatok között nem lehet utalásokat találni a megnövekedett gondozási terhek 

következtében kialakuló gondozási helyzetekre, megoldásokra. Kutatásom szerint – a nem 

megfelelő szabályozás, a munkerőpiaci kényszerek, a gondozási felelősség és a család 

szerepvállalásának nem megfelelő szintje - egyaránt generál olyan helyzeteket, melyek a 

gondozókat a professzionális szerep és a keretek szétfeszítéséhez vezetik. A gondozás keretei, 

szerepei és határai elmosódnak és a gondozói tevékenység egyfajta keretek és határok nélküli 

tevékenységgé válik. A nemzetközi irodalomban elsősorban a kelet európai kutatások 

számolnak be hasonló jelenségekről. Egy csehországi kutatás szerint (Vávrová – Doricáková; 

2017) a növekvő gondozási igények, valamint a formális gondozási szolgáltatások 

rugalmatlansága vezet az ún. ál-szociális szolgáltatások kialakulásához. E szolgáltatások 

nagyobb rugalmasságot biztosítanak a gondozottak számára és jobban igazodnak a gondozott 

személyek elvárásaihoz, mint a mereven szabályozott formális gondozási szolgáltatások, 

melyek állami engedélyezése számos bürokratikus akadályba ütközik. A csehországi 

jelenséget hólabda módszerrel képzett mintán, tíz pszeudo-szociális
83

 szolgáltatásban dolgozó 

gondozó megkérdezésével vizsgálták félig strukturált interjú módszert alkalmazva.  

Egy a házi segítségnyújtásban dologzók munkafeltételeit vizsgáló litván kutatásban (Blaziené 

– Zalimiené, 2017) 420 gondozót kérdeztek meg a munkavégzés feltételeiről. A kvantitatív 

kutatást nemzetállami forrásokból támogatták. A kutatás eredményei szerint annak ellenére, 

hogy a gondozók rögzített gondozási időben dolgoztak, jellemzően túlmunkát kellett 

végezniük. A munka fárasztó, fizikailag és érzelmileg is kimerítő volt, melyet a minimálbér 

szintjén fizettek meg annak ellenére, hogy a gondozók több, mint harmada felsőforú 
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 A szerzők a pszeudo-szociális, nem regisztrált, licensszel nem rendelkező, vagy rejtett szolgáltatások alatt 

azokat a gondozási szolgáltatásokat értették, melyeket az állam nem engedélyezett szociális szolgáltatásként 

működtetni (Vávrová – Doricáková; 2017:501) 



 171 

végzettséggel végezte a gondozást. A gondozási munkában a saját kutatási eredményeim 

szerint is tapasztalható hivatalos gondozási időn túli tevékenység tehát az otthon közeli 

gondozás szektorában nem egyedülálló jelenség, erre mutat rá más tanulmány is (Giraldi, 

2010). 

A formális és informális gondozási rendszerek kapcsolatát és együttműködésük jellemzőit 

vizsgálta egy szlovén kutatás (Hlebec, 2015). A nemzeti forrásból finanszírozott survey 

mintájába (N=4914) olyan idősek kerültek bele, akik igénybe vettek már formális 

szolgáltatásokat. A kutatás eredményei alátámasztják saját vizsgálataim azon megállapításait, 

mi szerint az otthon közeli gondozás tevékenységeit sokkal jobban differenciálni kellene a 

gondozási tevékenységbe bekapcsolódni tudó családtagok jelenléte, vagy hiánya, valamint a 

gondozás intenzitása szempontjából. Hlebec e fenti változók, valamint a gondozási 

tevékenységek jellege szerint öt klasztert különített el. Az elsőbe a minta 21%-a tartozott, ahol 

a formális gondozás a család hiányát igyekezett pótolni még alacsonyabb gondozási 

szükséglet fennállása esetén is. A másodikba a minta 15%-a kerüt besorolásra. Ez esetben a 

családi gondozók hiánya (özvegység, egyedül élés) generálta a formális rendszerek 

kompenzatorikus szerepvállalását komolyabb gondozási szükséglet esetén is. A harmadikba a 

minta negyede volt besorolható, e klaszterben a gondozást a családi gondozók végezték, a 

formális rendszerek csak kiegészítő szerepet játszottak. a negyedik klaszerbe a minta ötöde 

tartozott, itt az időskorúval együtt élő házastárs, vagy gyermek végezte a gondozást, a 

hivatásos szakember együttműködésével.
84

 Az ötödik csoportba a minta 19%-a tartozott. 

Ebben a csoportban a formális gondozók végezték a gondozási tevékenység jelentős részét, 

míg a család az ügyintézésben, vásárlásban segédkezett. A kutatás eredményei rámutatnak, 

hogy a gondozási szolgáltatások sokkal differenciáltabb felfogására van szükség a család 

szerepvállalása és a gondozás intenzitása tekintetében. A kiegyenlítő szellemű gondozás csak 

az olyan esetekben lehetséges, ahol az időst az informális gondozói hálózat támogatni tudja. 

Intenzív gondozást otthoni körülmények között csak úgy lehet elképzelni ha feltételezzük az 

informális network intenzív támogatását. A családi gondozás megléte kulcsszerepet játszik az 

institucionalizáció megelőzésében, de csak akkor, ha mindkét gondozási rendszer képes 

egymást kiegészítve funkionálni.  
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XIII. Diszkusszió 

XIII.1. Gondozáspolitikai megfontolások 

A gondozást végző családtagok támogatásának és a családi gondozás elismerésének hazai 

szakpolitikai kérdései között az egyik legfontosabb talán az, hogy valójában észlelhető – e 

valamiféle elmozdulás a család gondozói szerepének elismerése irányában? 

A familizáció, vagy refamilizáció azaz a családi szerepek erősítése, vagy visszaerősítése 

Magyarországon a nem kellőképpen átbeszélt szakmai diskurzusok közé tartozik.  

A gondozási rendszer fenntarthatósága szempontjából mindenképp fontos lenne látni, hogy 

merre tartunk ebben a folyamatban? Számos szerző rámutat hazánk intézményes ellátási 

formáinak fejletlenségére (Lamura, 2007) (Kraus és mtsai, 2011), mely az informális (családi) 

szerepvállalás eddiginél intenzívebb támogatását sürgeti. A családi gondozás 

szerepvállalásának erősítése azonban sok kutató szerint könnyen magával hozhatja az állam 

csökkenő szerepvállalását a gondozásban. Megfelelő támogatási rendszerek hiányában ez a 

„negatív családi szerepvállalás politikája
85

” (Michon, 2008) irányába viszi a családi 

gondozást, melynek a gondozás kényszere miatt munka világából kilépni kénytelen 

középkorú nők, a nem megfelelő szinten ellátott idősek és a minimális gondozási segélyekből 

családtagjaik gondozását vállalni kénytelen szegények lehetnek a kárvallottai. 

A jelenlegi helyzet sem lehet sokáig fenntartható. A lengyel gondozáspolitikában elhangzott – 

és úgy látszik hazánkra is igaz – jelmondat a „nem létező politika politikája” (Kindler és 

mtsai, 2016) a családi gondozás esetében is jellemző
86

. A korábbi szakmapolitikai 

elképzelések
87

 ellenére nem látható érdemi elmozdulás a családi gondozás felismerése, 

elismerése és támogatása irányában. A közelmúlt éveinek szociális és igazgatási reformjai 

tudatosan, vagy sem, inkább a gondozó családtagok támogatási rendszerének minden 

eddigihez képest érzékelhető beszűkülését eredményezték és ezzel figyelmen kívül hagyják a 

gondozási szektor fontos területét. Az OECD jelentése szerint időskorú családtag ellátásának 

mintegy 80%-át vállalja informális gondozó, mely túlnyomó többségben családtag, vagy 

rokon (OECD, 2011). 
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 A „’no policy’ policy” eredetileg a lengyelországi ukrán migráns gondozók egyre erőteljesebb jelenlétére, és 
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A szülő tartására vonatkozó kötelezettség - mely Magyarország Alaptörvényébe
88

 került 

rögzítésre nem a családtag gondozásra vonatkozó jogát, hanem a szülőkről való gondoskodás 

kötelezettségét határozza meg - végrehajtásához nagyon óvatosan nyúlnak. Igazából az 

időskorú tartására vonatkozó kötelezettség már korábban is szabályozásra került
89

, tehát a 

tartás kötelezettségének magasabb szintű joganyagban történő rögzítése nem hozott érdemi 

változást a gondozás területén. Ennek ellenére a jogalkotás releváns hazai gyakorlatát egyes 

szerzők az állam visszaszorításaként értékelik (Rubovszky, 2017).  

A hazai szakpolitikai diskurzusok és döntési folyamatok sajnos kevésbé átláthatók a család 

idősgondozásban vállalt szerepe tekintetében. A szülőkről való gondoskodás kötelezettsége 

egyaránt hordozhat a formális rendszerek fenntartására irányuló törekvéseket, vagy erősítheti 

a családi gondozás előtérbe kerülésének lehetőségét is.  

Előbbi esetben az állam visszaszorítása nem a szolgáltatások szabályozásában, vagy 

színvonaluk garantálásában jelenik meg, hanem a működés költségeinek finanszírozásában. A 

tartásra kötelezhető hozzátartozónak tehát ez esetben az a felelőssége, hogy finanszírozza a 

formális szolgáltatások költségeit. Ez a megközelítés inkább a formális rendszer 

fenntartásának céljait szolgálhatja. Legnagyobb veszélye az - ami a jelenlegi hazai gondozási 

rendszerek finanszírozásában is fellelhető - hogy az alacsonyabb jövedelmű, az intézményi 

hozzájárulásokat megfizetni nem képes családok időskorú tagjai kiszorulhatnak a formális 

ellátásokból. Ezt a kockázatot a szociális rászorultság rendszerbe iktatásával lehet kezelni. A 

brit gondozási rendszer finanszírozása hasonlóan épül fel, csakúgy, mint a szlovén 

gondozásfinanszírozási rendszer. Ezekben az országokban a család fizeti a gondozás 

költségeit, de ha ennek összegét nem képes megfizetni, vagy annak kifizetésével 

veszélyeztetné saját megélhetését, akkor a szolgáltatási díj fizetését a települési önkormányzat 

átvállalja a családtól. 

A család persze maga is gondozhatja időskorú tagjait. A kérdés ebben az esetben az lesz, hogy 

milyen eszközökkel támogatja az állam a családot ebben a szerepben? Megfelelő támogatási 

rendszerek hiányában a családi gondozás nem a család(tag) szolidarisztikus megnyilvánulása 

lesz, hanem egyfajta kényszer, mely magában hordozza a családi gondozó társadalmi 

kirekesztődésének kockázatát (Leitner, 2003). 
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A közelmúltban egy idősödéssel kapcsolatos konferencián a szaktárca egyik helyettes 

államtitkára előadásában hangzott el
90

, hogy a formális ellátórendszernek a jövőben azokat az 

időseket kellene ellátnia, akiknek a családtagjai dolgoznak. Azok a nők pedig, akik a hazai 

szabályok szerint korábban, kedvezménnyel tudtak nyugállományba vonulni, gondozhatják 

időskorú hozzátartozóikat. A gondozás kihívásaival kapcsolatos szakpolitikai megoldás első 

hallásra logikusnak tűnik, hiszen akik még a munkaerőpiacon vannak, nem tudják gondozni 

családtagjaikat, akik viszont már nyugdíjban részesülnek, megtehetik ezt. A gondolat azonban 

számos kérdést vet fel. Azon túl, hogy ez esetben a formális gondozási rendszer a 

munkaerőpiacon jobb pozícióban lévő foglalkoztatottaknak és időskorú szüleiknek nyújtana 

ellátást, a logika feltételezi a többgenerációs együttélési formák széles körű elterjedtségét a 

magyar társadalomban. A családi és a formális gondozási rendszerekkel kapcsolatos politikák 

kizárólag a munka és a gondozás világának összeegyeztetésén alapuló megközelítése komoly 

kockázatokat hordoz.  

A családi gondozással kapcsolatos szakpolitikáknak egyszerre sok tényezőt kell figyelembe 

venniük. Elsőként talán világossá kell tenni, hogy melyek a nemzetállam szerint az 

időskorúak gondozáshoz fűződő jogai és az állam ebben milyen kockázatok esetében kíván 

garanciákat vállalni. Ezt követően van lehetőség a „gondozási szektor
91

” szereplőinek és 

szerepvállalásuk mértékének meghatározására.  

A család gondozói szerepvállalása tekintetében ma nagyon nehéz általános szabályozási 

elveket alkalmazni. A családformák nagyon sokszínűek, és ez a sokszínűség jellemzi az idősek 

gondozásának mintázatait is.  

Valójában egy modern államban egyszerre célszerű a refamilizációs és defamilizációs 

eszközöket alkalmazni, ezek ugyanis nem egymás kontraindikátorai. A defamilizációs 

eszközrendszer pedig működhet úgy, hogy a gondozást az időskorú az otthonában kapja meg. 

Az idősek ellátásával kapcsolatos tartási kötelezettség erősítését nem feltétlenül kell a 

refamilizációs politikával összekapcsolni. A családi gondozás elismerése és a korábbinál 

intenzívebb támogatása tehát nem feltétlenül kell, hogy a formális rendszer lebontását, vagy 

gondozotti csoportok rendszerből való kiszorítását jelentse. 
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XIII.2. Gondozással kapcsolatos reformok szükségessége 

Egy közelmúltban készült nemzetközi kutatás (Széman – Tróbert, 2017) a gondozási 

rendszerek fejlesztésének lehetőségeit elemezte. A hazai szakemberekkel készült szakértői 

interjúk és fókuszcsoportok egyértelmű következtetése az volt, hogy a hazai gondozási 

rendszert nem javítani kell, hanem alapjaiban kell megváltoztatni. A gondozás rendszer szintű 

változtatásának legfontosabb témaköreit a résztvevők a gondozás szakmaiságának 

erősítésében, valamint a szektorsemleges finanszírozás biztosításában látták.  

Ugyanerre a következtetésre jut Szabó Lajos (2015) is a demenciával élő időseket gondozó 

családtagok segítésének kihívásait elemezve. Megítélése szerint „a demenciával küzdő idősek 

segítésében a gondozó családok támogatásához olyan új ellátási elemekre van szükség, 

amelyek a hazai idősellátás tradicionális rendszerében /pl. a házi segítség nyújtás során/ 

egyáltalán nincsenek jelen, és e tevékenységek nem jelennek meg a hazai szabályozásokban, 

ellátási protokollokban, szakmai felkészítő programokban, és a szolgáltatások mindennapi 

gyakorlatában sem” (Szabó, 2015:7).  

 

XIII.3. Javaslatok 

XIII.3.1. Szakmai kompetencia szintek erőteljesebb szétválasztása a gondozás során 

Az otthon közeli ellátások fejlesztésének egyik fontos eleme a gondozási tevékenységek 

integrálása és kompetencia elemek szerinti biztosítása. Ennek lehetünk tanúi Németországban, 

ahol korábban három, majd öt kompetencia szintet határoztak meg az otthon közeli 

gondozásban, vagy Hollandiában ahol hét kompetencia szint került meghatározásra. E 

kompetencia szintek kiterjesztik azon gondozási szükségletek körét, melyet a nemzetállam 

problémaként ismer el. A társasági igény, vagy a szállítás éppúgy lehet időskori szükséglet, 

mint a takarítás, a személyi gondozás, vagy az intenzív gondozás biztosítása otthoni 

környezetben. Az otthon közeli szolgáltatásokat szolgáltatási csomagok formájában 

biztosítják az időskorú szükségleteinek megfelelően.  

Kutatásom során a házi segítségnyújtásban dolgozók több esetben számoltak be a gondozási 

folyamat kizárólagossá válásáról, melynek egyik oka a gondozás személyes, intim jellege, 

másik oka a gondozó és a gondozott között hosszú idő alatt kialakuló bizalmi viszony. Ezt a 

helyzetet a gondozási esetfelelős (esetmenedzser) bevezetésével lehet kezelni (Szabó, 2015). 
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Ez a szakember koordinálja a szakmai tevékenységeket és személyesen ő vezeti, szervezi a 

gondozási folyamatot, kapcsolatban áll a családdal és az időskorúval. 

Az alacsony végzettségű és presztízsű gondozók alkalmazása a jelenlegi helyzetben a 

gondozók túlterhelését eredményezi, gyakorlatilag a rendszer szabályzási problémái 

következtében maga a rendszer használja ki a saját gondozóit. 

A kompetencia szintek szétválasztására tett korábbi kísérletek rész sikereket hoztak. A 

szociális segítés és személyi gondozás elkülönítése ahhoz járult hozzá, hogy a csak szociális 

segítésben részesülő ellátottakat alacsonyabb végzettségű munkavállalókkal, vagy 

közfoglalkoztatottakkal is el lehessen látni. A gyakorlatban azonban a gondozói munkában 

továbbra is összemosódnak ezek a szerepek. A kompetencia szintek további szétválasztása 

lehetőséget teremt az otthon közeli szolgáltatások kibővítésére, kiterjesztésére is, mely 

alapvető fontosságú a gondozók túlterhelődésének és túlvállalásának csökkentése 

szempontjából. Így lehetőség lenne olyan helyzetek szakszerű kezelésére, melyek 

meghaladják a gondozók kompetenciáját (pl. demens időskorú otthoni ellátása, intenzív 

gondozást igénylő esetek, stb.). 

 

XIII.3.2. Személyközpontú gondozás megerősítése 

Az általános gondozási tevékenységek egyénre szabását 2004-től
92

 vezették be az egyéni 

gondozási terv készítésének előírásával. A gondozási tervet az időskorú bevonásával egy 

szakmai csoportnak kellett elkészítenie és tartalmazta mindazokat a gondozási feladatokat, 

amelyeket el kell végezni. 2013-tól a gondozási terv részeként elkészítendő ápolási terv 

készítését törölték a rendeletből. A mindennapi gondozás időterhei és az egy gondozóra jutó 

idősek magas száma miatt azonban az egyéni gondozási terv nem tudta eredeti feladatát 

ellátni, a gondozók számára egy plusz adminisztrációs teherként jelentkezett. A gondozás 

tervezésének és követésének szisztematikusabb eljárása a rendelet 2017 évi módosításával 

került törlésre. 

A személyközpontú gondozás lehetővé teszi a gondozási folyamat egyéni tervezését, a 

gondozott hirtelen állapotváltozásának követését, melyre a jelenlegi protokoll nem biztosít 

lehetőséget. A gondozás tervezésébe az időskorú kérése szerint be kell vonni családtagjait, 

                                                           
92

 1/2000 (I. 30). SzCsM rendelet 



 177 

tisztázni kell a család általi vállalásokat a gondozási folyamatban. Az időskorú állapotában 

bekövetkező változás esetén e szerepmegosztást újra lehet tárgyalni. 

XIII.3.3. Gondozó családtag és hozzátartozó szerepének pontosítása 

A családi gondozás szakemberek általi elismerésében szükségessé válik a családi szerepek 

megfelelő meghatározása és pontosítása a szakmai szabályokban úgy, hogy a gondozást 

vállaló családtag és az általa végzett tevékenység mértéke jól körülhatárolható legyen. A 

jelentősebb, vagy intenzív gondozást biztosító esetekben (mely meghatározható a napi 

gondozási idő rátájában) a gondozót be kell vonni a gondozás tervezésének folyamatába, 

segíteni kell gondozói tevékenységét tanácsokkal, oktatással, valamint különböző 

szolgáltatásokkal (támogató csoportok, nappali, vagy átmeneti helyettesítő gondozás, stressz 

kezelés, tanácsadás).  

A gondozási protokollokat a család gondozásban való részvételének mértéke szerint kell 

kialakítani. Ha az időskorúnak nem elérhetők a családtagjai, vagy nem tud a család a 

gondozásban részt venni, a formális szolgáltatások intenzívebb szintjét kell biztosítani. 

A családi gondozók támogatásának tervezésében figyelembe kell venni a különböző életkorú 

gondozók helyzetét (aktív, foglalkoztatott, időskorú) és eltérő szükségleteiket. 

XIII.3.4. Gondozási idő és gondozásfinanszírozási megfontolások 

A gondozás területi eltérései, a szolgáltatást igénybevevők szociális helyzetében és 

jövedelemi viszonyaiban tapasztalható különbségek a szolgáltatás finanszírozás rendjének 

erre érzékeny megoldásait sürgetik. A differenciált szolgáltatásfinanszírozás csökkentheti a 

területi hozzáférési különbségeket és a hozzáférési egyenlőtlenségeket, a rászorultság 

szabályozása a gondozási szolgáltatás igénybevétele során csökkenti az anyagi okokból 

gondozásból kirekedők, vagy nem elégséges gondozást vállalók arányát. Célszerű lenne a 

szektorsemleges finanszírozás elvei szerint szervezni a szolgáltatást, különösen a törvény által 

ellátásra kötelezett szolgáltatók esetében. Többletfinanszírozást feladatokra kellene 

biztosítani, pl. speciális gondozási feladatokat igénylő ellátott esetében. 

A szakértői interjúk és a fókuszcsoport beszélgetések is egyértelműen az egy ellátottra jutó 

gondozási idő bővítését és az ellátotti létszám csökkentését tartották a legfontosabb feladatnak 

a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A gondozási idő kezelése során a gondozásra 

fordított teljes időt kell figyelembe venni és ebbe bele kell számolni a túlmunkavégzést, 
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valamint az eseti és időszakos fokozott gondozást igénylő helyzeteket is (pl. gondozó 

felügyelete és támogatása a mentők kiérkezéséig). A gondozási idő helyi szükségletekhez 

igazításában több kompetenciát kell adni a vezető gondozóknak. 

A finanszírozott gondozási tevékenységek körének kiterjesztésével lehetőség nyílik a családi 

gondozó támogatására, felkészítésére, „gondozására” fordított idő elszámolására. Az intenzív 

gondozást biztosító esetekre (pl. súlyos betegség, demencia) a finanszírozott gondozási idő 

rugalmas kiterjesztésével és a családtagok speciális támogatásának biztosításával lehet 

reagálni. 

Azokban az esetekben, amikor a család nem elérhető, vagy nem tud a gondozásban részt 

venni és az időskorú állapota indokolja, a hétvégékre és az ünnepnapokra is elérhetővé kell 

tenni a megfelelő színvonalú házi segítségnyújtást. 

XIII.3.5. A professzionális gondozók védelmében 

A magas színvonalú gondozás záloga a jól felkészült szakemberek elérhetősége. Célszerű 

lehet átgondolni a szociális ápoló és gondozó képzések oktatási programjait és a képzést 

sokkal inkább a gyakorlati kompetenciákra koncentrálni. Az általam végzett kutatás során 

több szakértő számolt be munkaerőhiányról, illetve a munkaerő nem megfelelő minőségéről a 

gondozási szektorban. A képzéseknek kompetencia szintekhez kell igazodniuk. Nemzetközi 

összehasonlító elemzések szerint (Genet és mtsai, 2013) a legalacsonyabb kompetenciakörben 

biztosított szolgáltatásokban (pl. társasági igény kielégítése, ház körüli teendők) dolgozók 

képzése sok országban alacsony óraszámban a gyakorlati kompetenciákra alapozva és az 

időskorúakkal való bánásmód és etika elveire épülve történik. A gondozási, ápolási feladatok, 

a demencia gondozás, vagy más magasabb kompetencia szintre sorolható feladatok esetén (pl. 

családkonzultáció végzése) magasabb képzettségű szakembereket kell elérhetően biztosítani. 

A képzési programokban meg kell ismerni a gondozóknak a családi gondozás fogalmát, 

jellemzőit, a gondozók helyzetét, valamint annak módszereit, hogyan tud együttműködni a 

családi gondozóval, hogyan tudja támogatni munkája során. 

A gondozók anyagi elismerését a hasonló szektorokban (pl. egészségügy) biztosított illetmény 

szintjére kell emelni, így csökkentetni lehet a felkészült szakemberek területről történő 

elvándorlását. 

Nagy hangsúlyt kell fektetni a gondozók célirányos továbbképzésére. Az elmúlt 7 évben 

gyakorlatilag megduplázódott a gondozók száma, sokan szakképzettség nélkül, a 
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munkavégzéssel párhuzamosan szereztek szakirányú végzettséget. Hangsúlyt kell fordítani a 

kimerülés, kiégés megelőzésére, a szakdolgozók támogatására. 

A szakma képviselőivel szervezett konzultációk, a területen végzett célirányos kutatások 

további segítséget biztosítanak a szektor élhető szabályozásához. Célszerű bevonni a szakmát 

a fejlesztésekbe, a döntéshozatali mechanizmusokba, új megoldások kidolgozásába, 

tesztelésébe, a módszertani fejlesztésbe. 

Ki kell terjeszteni a Szociális Munka Etikai Kódexét a gondozást végzőkre, vagy ennek 

mintájára a gondozásra kell készíteni egy szakmai és etikai elveket tartalmazó gyűjteményt. 

XIII.4. Családi gondozók támogatása 

XIII.4.1. A családi gondozás anyagi támogatása körüli dilemmák 

A családi gondozók megfelelő támogatása két fontos elemből áll. Az egyik a gondozás, vagy 

gondozásra szorultság állam általi elismerése. A Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 

tervezete (Czibere és mtsai, 2011) foglalkozott a gondozási támogatás bevezetésének 

gondolatával. Egy olyan támogatáséval, melyet a gondozási szükséglet vizsgálat alapoz meg 

és a szükségletek tükrében a gondozás kockázata okán biztosít támogatást az időskorúnak, 

vagy gondozójának (készpénz, vagy szolgáltatás formájában) abban az esetben, ha a háztartás 

jövedelmi helyzete is indokolja az állami támogatás igénybe vételét. A koncepció tehát 

elismerte a család gondozási kompetenciáját, de támogatást csak szociális rászorultság esetén 

biztosított volna a gondozó családtagnak. 

A megfelelő mértékű gondozási támogatás biztosítása meghatározott kockázatok esetén 

(gondozás intenzitása, jövedelmi rászorultság) csökkenti a családi gondozók 

kiszolgáltatottságát, segíti tevékenységüket. 

A támogatások másik formája a jövedelem helyettesítő funkciójú juttatás (pl. ápolási díj). A 

támogatás mértéke és időtartama határozza meg, hogy milyen mértékben ösztönzi a gondozót 

a családi gondozás választására. A kelet európai országok egyik problémája, hogy a 

támogatások alacsonyak, nem bírnak helyettesítő erővel, így a gondozás a formális 

rendszerekre gyakorol nagyobb nyomást. 

A családi gondozók anyagi támogatásának mértékét a hazai családpolitikai irányvonalakat 

követve a gyermek tartós gondozásának, vagy a fogyatékos személyek gondozásának 

támogatásához lehetne igazítani (a gondozás intenzitását figyelembe véve). 
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XIII.4.2. Szolgáltatások biztosítása családi gondozók számára 

A formális rendszerrel együttműködő, vagy annak szolgáltatásait nem használó gondozó 

családtagok esetében is fontos a gondozást végzők támogatása különböző szolgáltatásokkal. 

Fontos, hogy a gondozók megfelelő információkhoz jussanak ahhoz, hogy saját szerepükkel, 

feladataikkal tisztában legyenek, ismerjék az ellátórendszer lehetőségeit és bátran forduljanak 

segítségért. Ismerjék a gondozás terheinek kockázatát, a gondozók kimerülésének folyamatát 

és tudják hova lehet fordulni segítségért. A gondozó családtagok számára szervezett 

szolgáltatások fejlesztésénél figyelembe kell venni a gondozás természetét (pl. tartós, intenzív 

tevékenység, mely a gondozó izolációjához vezet). A szolgáltatásokat ennek megfelelően 

szolgáltatási csomagokban lehet biztosítani (pl. családi gondozók támogató csoportja, a 

foglalkozások idejére helyettesítő gondozó biztosítása) és fejleszteni kell az online vagy 

telefonon elérhető tanácsadások, információszolgáltatás elérhetőségét.  

A szociális ellátórendszerben jelenleg hazánkban több olyan szolgáltatás is van, melyek 

széles körben elterjedtek, hozzáférhetők és a segítők megfelelő felkészítése esetén támogató, 

segítő szolgáltatásokat, tanácsadást tudnának biztosítani a gondozást végző családtagoknak.  

A házi segítségnyújtásban dolgozó vezető gondozók
93

 munkakörébe jobbára a gondozói 

munka szervezése, az elszámolás alapját képező adminisztráció feladatainak ellenőrzése, a 

gondozási jogviszony létesítése tartozik, bár a jogszabály a feladataik közé helyezte a 

„lakosság körében felmerülő alapszolgáltatási igények figyelemmel kísérését” és „a szociális 

munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítését”
94

 is. E szakemberek 

szolgálaton belüli létszámának emelésével lehetne erősíteni a személyközpontú gondozás 

szemléletét, a családi gondozókkal végzett közös gondozási tevékenység szakmai és 

módszertani hátterét, valamint a családi gondozók segítésének, támogatásának módjait és 

gyakorlatát is.  

Az alapszolgáltatások másik fontos területe a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. A 

családsegítés elérhetőségét minden településen meg kell szervezni, a munka jellegéből 

adódóan a szakmai munka alapegysége a család. A szolgálatok adatai szerint a klienskör 

16,4%-a 62 évnél idősebb lakos volt (KSH, 2015). E szakemberek célzott felkészítésével 

hatékonyabban lehetne a gondozó családtagokat és a családokat támogatni. 
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Sajnos még nem sok helyen hozzáférhető szolgáltatás a demens nappali ellátás. A 

demenciával élők nappali gondozása felfogható a gondozókat támogató helyettesítő gondozás 

indirekt formájaként, hiszen feltételezhető, hogy a mentális hanyatlással küzdő időskorú 

környezetében van olyan családi gondozó, aki az otthoni gondozást, szállítását megszervezi. 

A nappali ellátás kiváló lehetőséget teremt a családi gondozókkal történő célirányos segítő 

tevékenységek szervezésére (pl. tájékoztatás, előadások a demenciáról, tanácsadói munka, 

gondozás menedzsment, akut helyzetek kezelése). 

Látható tehát, hogy a személyes szociális szolgáltatásokat biztosító ellátások eddig kiépült 

elemei komolyabb erőforrások bevonása nélkül is alkalmassá válhatnak a családi gondozók 

támogatására. Az eredményesebb munkához a családi gondozás támogatására fókuszáló 

szemléletmód kialakítására, valamint a szakmai módszerek fejlesztésére van szükség. Fontos 

eleme a rendszernek a hálózati együttműködés és gondozás is, ehhez azonban szakítani kell a 

„kinek a kliense” szemlélettel, új megközelítésbe kell helyezni a szakmai interakciókat. 

A következtetések és javaslatok megfogalmazása során sem felejtem el azonban, hogy 

javaslataim egy részének komoly költségkihatásai lehetnek a rendszerre nézve. A minőségi 

otthon közeli szolgáltatások fejlesztéséről szóló kutatások tapasztalatai szerint (Swinkels és 

mtsai, 2015) a szolgáltatások kiterjesztése nem csökkentette a területre fordítható jóléti 

kiadások mértékét. Szükségessé válik tehát a szolgáltatások gondozási és szociális 

kockázathoz kötött meghatározása, célzása, valamint új, a gondozás színvonalát segítő 

technikák és módszerek bevezetése. 

Az innovatív szemlélet erősödése a szolgáltatási területen a munka szakmai és 

költséghatékonyságát is elősegítheti. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kísérleti 

jelleggel bevezetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ennek egyik ikonikus 

példája. Ma a jelzőrendszeres ellátás az időskorúak egyik legkedveltebb szolgáltatási formája, 

mely biztonságot nyújt, elősegíti a független önálló életvitelt olyan esetekben is, amikor az 

időskorú időszakonként gondozásra szorul. A rendszer további fejlesztése lehetővé teszi a 

kétoldalú kommunikációt és képes követni a gondozott személy életfunkcióit is. A rendszer 

maga költséghatékony, hiszen jelentősen lecsökkentette a gondozás legjelentősebb költségét, 

az élőmunka árát.  

Hasonlóan innovatív kísérleteket sporatikus jelleggel lehet észlelni és ezek is rendre projektek 

és civil kezdeményezések formájában valósultak, vagy valósulnak meg. 
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Az idősek infokommunikációs jártasságának segítése lehetőséget teremt a kapcsolathálózat 

megtartására, a generációk közötti kapcsolatok fejlesztésére, illetve a családi gondozóval való 

kapcsolattartás elősegítésére abban az esetben, ha a gondozó nem él közös háztartásban az 

időskorúval. A Skype Care nevű hazai projekt (Széman, 2012) (Széman, 2014) azt igazolta, 

hogy még az önmaguk ellátására, vagy otthonuk elhagyására csak segítséggel képes idősek is 

képesek megfelelő módszerekkel történő oktatás mellett elsajátítani a skype használatát.  

Nagy sikerrel terjed hazánkban az alzheimer betegek hozzátartozói klubja, az alzheimer café 

hálózat. A program azért nagyon fontos, mert lehetőséget teremt a családi gondozóknak a 

betegséggel kapcsolatos információk megismerésére és a támogató csoport segít a betegség 

elfogadásában, a mindennapi élményekkel való megküzdésben
95

 

Családi gondozók számára létrehozott információs portálok nagy segítséget nyújtanak a 

családi gondozóknak, hiszen sok esetben nem ismerik lehetőségeiket és a gondozás miatt 

nehezebb utánajárniuk minden számukra fontos lehetőségnek. Hazánk első ilyen portálja a 

Webnővér
96

, melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alakított ki és üzemeltet 2014 óta. A 

honlap azért fontos, mert a gondozás végzéséhez fontos információkon és oktatáson túl 

lehetőséget biztosít a gondozó családtagoknak egyéb információkhoz jutni, pl. az elérhető 

szolgáltatásokról, a gondozás és lelki támogatás lehetőségeiről, vagy akár jogi ügyekben is. 

Az Interdiszciplináris demencia alapprogram célja a szakemberek képzése, informálása és a 

demencia gondozás interdiszciplináris modelljének megteremtése.
97

 A szakemberek magas 

szintű szakmai és módszertani felkészítésén túl a gondozó családtagok is számos fontos 

információra bukkanhatnak a honlapon, többek között az alzheimer cafék rendezvényeiről. 

A méltányossági ápolási díj támogatás megszűnését és a települési támogatásba olvadását 

követően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 3/2015. (II. 20) 

önkormányzati rendeletét a méltányossági ápolási díj települési támogatásként történő 

biztosításáról. A rendelet több olyan elemet is tartalmaz, mely haladó szemléletben igyekszik 

támogatni az ápolási díjban részesülőket. A támogatás napi két óra, vagy annál intenzívebb 

gondozás esetén igényelhető. A támogatás feltétele, hogy a családi gondozó részt vegyen egy 

16 órás képzésen, melyet a Szociális Gondozási Központ szakemberei szerveznek. A képzés 

két fő eleme a gondozási alapismeretek oktatása és a gondozók tréning jellegű felkészítése a 

                                                           
95

 https://inda.info.hu/ha-segitsegre-van-szuksegem 
96

 www.webnover.hu 
97

 https://inda.info.hu/ 



 183 

gondozásra. Ettől kezdve évente 8 óra tanácsadáson kell részt vennie a családi gondozónak. 

Ha a családi gondozó átmeneti időre nem tudja ellátni feladatait, vagy egészségi állapota 

megromlott, a Szolgálat házi segítségnyújtásban részesíti az időskorút maximum egy hónap 

időtartamig. A házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek a képzés segítségével személyes 

kapcsolatba kerülnek a családi gondozókkal, a családtagok pedig megismerhetik a 

gondozószolgálat szolgáltatásait. 2017-ben 386 fő részesült támogatásban. 

Számos egyéb program van még, melyek az idősek és az informális gondozók életminőségét 

javítják és biztonságosabbá, fenntarthatóbbá teszik a gondozási szolgáltatásokat (Széman, 

2015). A gondozás folyamatos fejlesztése, az innovatív szemléletmód azonban csak olyan 

rendszerben lehetséges, ahol a szakembereknek nagyobb kompetenciájuk van a szakmai 

munka és a munkafeltételek kialakításában, optimalizálásában, szükségletekhez igazításában. 

Képesek elrugaszkodni az institucionalista szemlélettől, a családi gondozókat partneri 

szerepben tudják kezelni (Triantafillou, 2011), a gondozási folyamatot közösen tudják 

tervezni, a tevékenységeket végezni és szükség esetén a formális gondozásban dolgozók 

segíteni tudnak a családtagoknak érzelmi – fizikai kimerülésük, vagy félelmeik leküzdésében, 

terheik mérséklésében. 

A gondozás rendszer szintű újragondolása tehát egyre sürgetőbb feladattá válik, mely során 

tisztázni szükséges az idősek gondozáshoz való jogát, a gondozási tevékenységek 

minimumait, az állami szerepvállalás kereteit és határait, az állam, a család és a piaci 

szerepvállalás helyét és szerepét a rendszerben a változó családi formációk és a családi 

gondozás kultúrájának figyelembe vétele mellett. Ezt követően kerülhet sor a gondozási 

tevékenységek szélesebb keretrendszerbe helyezésére és a gondozás szereplői és kapcsolatuk 

újragondolására. 
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Mellékletek 

 

I.sz. Melléklet 

Szemelvények a fókuszcsoport interjúk diskurzuselemzéshez használt részleteiből 

1. A formális gondozás kereteinek betartásával kapcsolatos tapasztalatok 

„ … 

 Kérdező: … Jó hát akkor nézzük ezt meg. A legtöbb szavazatot ez a négyes kapta, hogy 

munka után a hétvégén is el kell látni az időskorúakat. 

 Igen. 

 Kérdező: Na, tessenek erről mondani pár szót, hogy hogy van ez miért van erre szükség 

vagy, hogy alakult ez ki. 

 Hát ö… 

 Van, aki egyedülálló és nincs, aki ránézzen. 

 Meg hozzátartozó hiába van, nem megy. (Többen egyetértenek) 

 Kérdező: Öhöm. 

 És akkor főleg télen mondja, hogy neki nem lesz kenyér hétvégén, akkor megyek szombat 

reggel, én is megyek úgy is boltba, akkor beadok egy kenyeret. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Legalább a hosszú ünnepek miatt, tehát amikor négy-öt nap van. 

 Kérdező: Igen, igen. Hát igen meg a fűtés is tényleg, hát akkor, hogy készíti be, vagy 

hogy tudja magának nem tudja magának megcsinálni. 

 Hát ugye az alapvető emberi problémák nem tesznek különbséget, hogy hétköznap vagy 

hétvége vagy ünnepnap és tehát nekünk nagyon nehéz mikor pénteken úgy hagyunk ott 

valakit, hogy magas volt a vérnyomása vagy begörcsölt az epéje, lázas volt és hiába öö 

ott van a gyógyszer, előkészítettük azt, ami lehetőségünk áll, hogy segíteni két napi 

tüzifát, vagy, vagy valakinek segíteni kell vizet is behordani falun, tehát nem, nincs úgy 

közművesítve a lakása, hát akkor is ez ez nekünk lelkileg is nehéz. 

 Kérdező: Igen, öhöm. 

 Tehát ez nem munka, hanem hivatás.(mindenki egyetért) 

… 

 Kérdező: Öhöm. De akkor ez egy gyakori dolog, hogy akár mondjuk az ünnepnapokon 

vagy a hétvégén el tetszenek szaladni? 

 Igen, igen.(mindenki egyetért) 

 Én most táppénzen vagyok, de innen megyek gyógyszerelni.(nevetnek) 

 Én is megyek gyógyszert kirakni.(többen is mondják) (4. fókuszcsoport) 

 

„ …. 

 Mi az oka, hogy hétvégén is rá kell nézni az idősekre, meg el kell látni őket? 

 Hát, mer’ egyedül vannak. 

 Igen. 

 Nincs hozzátartozó a közelbe. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Vagy ha vannak, rá sem néznek.  

 Vagy, ha rá sem néznek. Igen. 

 Hiába vannak hozzátartozók közel, mégsem néz rá a családra. 



 204 

 Kérdező: Öhöm. Gyakori ez, hogy ünnepnapon vagy hétvégén is eljárnak? 

 Igen.(egyetértenek) 

 Kérdező: És mit, mit kell csinálni általában? 

 Hát attól függ, a betegségétől az idősnek, vagy nem is kell az idősnek lenni. 

 Igen.  

 Kérdező: Öhöm. 

 Tehát nagyfokú cukorbetegség, művégtaggal élő, amputált mind a két lába, tehát ott 

folyamatosan cukormérés például. 

 Kérdező: Igen. 

 Mert cukros igen. 

 Akinek a gyógyszerezést nem lehet csak napi szinten. 

 Igen, igen, mert nem tudja. 

 Vagy injekciózás van, véralvadásgátlót adni. 

 Igen. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Ha van tíz, húgy vagy harminc kiírva, akkor sorozatba. Hát meg van úgy, hogy nekem 

olyan is volt, hogy nyolcvanat adtam sorozatba. És akkor minden nap mentem. Nyolcvan. 

 Igen. 

 Szemcseppentés. 

 Igen, igen. 

 Kötözés, amit mink látunk el. 

 Többször. 

 Kérdező: Öhöm. 

 És ha csak egyszer is, ha most csak addig megy el az ember addig is menni kell. 

 Így van. …” (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Kérdező: És ö ugyanez igaz a munkaidőre is? Tehát, hogy mit tudom én munkaidő után is 

elmennek valahova például? 

 Volt rá példa igen. 

 Ha muszáj, akkor igen. 

 Meg, ha éjszaka is vagy este, ha telefon jön, valaki beteg akkor úgyis minket keresnek.  

 Kérdező: Öhöm. 

 Nem a családtagot, még ha itt vannak a faluba, akkor se. 

 Meg nem a doktornőt hívják, hogyha baj van, hanem először minket aztán majd mi hívjuk 

a doktornőt. …” (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Telefonnak van előnye, de van hátránya is. Nagyobb a hátránya, mint előnye én 

szerintem.(egyetértenek) Mert ez által nonstop nullától huszonnégyig. 

 Hát én ma megkaptam, hogy miért nem vettem fel a telefont, mert hívott engem. Engem 

biztos, hogy nem. Hát, de ő engem biztos, hogy hívott. Hát mondom engem tuti nem. 

Mondom valamit ott félrekóperkált.  

 És akkor felhívja a másik gondozónőt. 

 Igen.(nevetnek) … „ (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Azé, mer minden a gondozónőre marad. Tehát a családtagok nagyon el vannak tévedve, 
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nagyon sok minden nem a gondozónőnek lenne a hatásköre, feladatköre. Van a 

gondozónőnek munka idő, tehát van a munkának kezdete,vége, és esetleg nem lehetne e ö 

sok minden, én sok mindent megtettem, olyat ami már munkaidőn túl volt,  (helyeselnek 

többen) már nem volt a munkakör, nagyon sok minden nincs a munkaidőbe, nincs a 

munkakörömbe, amit én megteszek, azé, hogy meglegyen a békesség, hogy ne legyen 

probléma. Hogy ne vegyék  fel a telefont, és ne mószeroljanak be, mer akkor az teljesen 

másként fog hangzani, mint a valóság. Mer ez az igaz, mer én vagyok a gondozott és a 

hozzátartozott, és én tudom hogy hogyan zajlik, mi zajlik, mi történi, és abba a 

szituációba úgy döntök, hogy ok, jó, én ezt megteszem,de csak munkaidő után megteszem 

a szívességet. És mindig kijelentem, hogy nem a fiáért, nem a lányáért, hanem azér, mer 

a nevezett gondozottamért. Ő, miatta. Hogy ő nyugodt legyen, (helyeselnek) hogy el van 

végezve. És mondtam a gyerekeknek, hogy ha már hatig nem érek haza, akkor kezdhettek 

aggódni, de addig nem… Tehát, igazából, nem mondom, hogy ez rendszeres, 

mindennapos, de nekem a munkaidőmet sose 4:20-kor ért véget. És a telefonom… 

hétvégén is be van kapcsolva. Igen azért, mer, ha bármi van, ha bármi van, ez egy 

biztonságot ad nekik, egy nyugalmat, hogy Katikát fel tudjuk hívni. És lehet, hogy nem 

hív fel, de azt gondolja, hogy lehet, hogy fel tudnám, ha baj lenne (Kérdező: bármi lenne) 

és akkor, és akkor ez általában nem történik meg. De bizony volt olyan, hogy csörögött a 

telefon… És akkor ö megnyugtatásként el tudtam egy pár információt, ami kérdés volt. 

„Mit csináljak? Ennyi a vérnyomásom. Hová menjek?” és akkor elmondtam, hogy „Ezt 

vegye be, azt vegye be, feküdjön le” satöbbi, és akkor mondtam, hogy ha nem jobb, akkor 

hívjon vissza, és hívunk menttőt. És akkor én hívtam, tehát… 

 De szerintem sokszor … mikor odaszól az idős,azért mert ö… nem fordul a családjához, 

mert nem akarja őket plusz, terhelni (többen egyetértenek) (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Kérdező: Öhöm… Kettő nem kapott semmifajta szavazatot. az egyik az, hogy hétvégén is 

el kell látni néhány ember. 

 Most ö mondjam meg az igazat? Nálam van, mióta kint vagyok Oroson… Ezért nem 

akartam járni, kértem is, hogy inkább ne, mer’ én oda való vagyok. Egyik pont ott van a 

szomszédomba… És van úgy, hogy a fia dolgozik, hétvégén is, mer ugye ráesik a porta és 

ha van valami baj (hallhatóan rácsap az asztalra)… (Kérdező: Öhöm) és akkor hagyjak 

csapot-papot és menjek. Muszáj, mer neki be kell gyújtani vagy valami…” (6. 

fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Kérdező: És akkor ezt, hogy tudják megoldani? Mert több idő nincs, mert sok az ellátott 

nem? 

 Hát igen. 

 Tizenegy. 

 Hát úgy, hogy se ebédidő se reggeli idő. 

 Igen és meg tovább vagyunk. Nem megyünk haza, amikor lejár a munkaidőnk, hanem 

csúszik. 

 Kérdező: Öhöm, öhöm. 

 A munkaidő. Van úgy, hogy fél öt, öt órakor megyünk haza….” (4. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 És elvárják, ha hazamegyünk, hogy telefonáljanak nekik, hogy hogy vannak, mint vannak. 

 Bizony. 
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 Vagy hívnak telefonon. 

 Mert mi kapunk, hogy is mondták nekem, hogy a telefonomat nekem feltöltik, és ők azt 

elvárják, hogy én felhívjam őket. Na? 

 Igen. 

 Jó lenne nem? 

 Ugye persze. 

 Élvezném én is. 

 Kérdező: És tényleg feltöltik? 

 Nem dehogy is. (tiltakozik mindenki, nevetnek) …” (4. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 „Ezt és ezt hozzál.” Mondom, álljunk meg, mert nincs pénzed, akkor miből. Volt már, 

hogy az enyémből vásároltam neki. 

 Ó van ilyen. 

 De hát, na, most mit csináljak. Sajnálom. 

 Visszük az ennivalót nekik. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Vagy a gyógyszert kiváltjuk saját pénzből. De utána visszaadja. 

 Mondjuk, olyat én is csinálok, hogy kiváltom, és akkor visszaadják. 

 A nyugdíjkor kifizeti, de tényleg mindig ideadja. 

 Olyan is van igen, olyan is van, hogy támaszkodnak ránk, hogy kölcsönbe adjuk és 

visszaadják. …” (4. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Kérdező: Mert szokott lenni ilyen elvárás, hogy még este menjenek már, nézzék már meg 

vagy még hétvégén szaladjanak el. 

 Igen, igen.(egyetért mindenki) 

 Napi háromszor azért szaladj már el. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Egy helyett háromszor. 

 Kérdező: Na és azt, hogy írják be a gondozási naplóba? 

 Hát azt egynek. 

 Kérdező: Egynek? Az egynek számít.(nevet) 

 De volt olyan, akihez kétszer jár, tehát kétszer jártam másfél éven keresztül minden nap 

reggel, délben. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Kétszer mentél hozzá? 

 Igen. Mert etetni kellett. 

 Jaj aha. 

 Hogy hétvégén ki etette azt ne kérdezd. 

 Hát etette ott az öreg amúgy. 

 Etette. De volt olyan, akinek nem volt elérése. Szombat, vasárnap ünnepnap másfél éven 

keresztül ott is. 

 Segítséggel mindent megoldunk. 

 Meg, mindent megoldunk. …” (4. fókuszcsoport) 

 

„ … 

… minden nap a műtét előtt és műtét után, de ugye ezt mi megszerveztük tehát a vezetőnk öö 
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engedélyével öö én ugyanúgy mentem hozzá hétvégén is, sőt ez beleesett így a karácsonyi 

ünnepekbe is úgyhogy mentem minden nap és akkor adtam be neki az injekcióját. Tehát meg 

lehet, tehát ha rugalmas az ember mindent meglehet. …” (3. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 …Mert idős, tisztelet, mindenki félti valahol a munkáját és, és valahogy próbálkozunk, de 

nem végtelenségig és én itt mondtam nemet. 

 Kérdező: Aha. Ez azt jelenti, hogy ö a szakmai munkájának a határait le kell fektetni? 

Vagy pedig inkább az emberi kapcsolatról szól. Amire… amire 

 Mind a kettő. Mind a kettő. Tehát hogyha van tól-ig, tehát van az a pont, hogy azt 

mondom, hogy jó belefér egy húsz perc egy fél óra még akár, hogyha a szükség úgy 

kívánja. 

 Kérdező: Értem 

 De amikor az ember személyiségét megalázzák, és kutya stílusba beszélnek sajnos 

(torkukat többen is köszörülik), akkor azt mondom, hogy egy darabig megy, de amikor 

már érzem, hogy az én én személyiségemre már ez károsan hat ki, illetve hazaviszem, 

mint hogy a kollegák látják, hogy egy család az ilyen akkor már én is, hogy nem. …” (1. 

fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Igen, de én ebbe értem Julikát, mert én is voltam ugyanebben a cipőben, tehát most 

nézzünk egy olyan elfekvő beteget, akinek van egy csúnya fekélyes sebe. Van egy hosszú 

hétvégénk és azért az csúnyán tudjuk, hogy tud szagosodni,van leve és akkor az ember azt 

mondja, hogy egyrészt a saját munkámat is megkönnyítem most, hogyha elmegyek arra a 

fél óra, háromnegyed órára átkötözöm a lábát, bár hétvége van nem kéne. Bár pont az az 

eset volt, amikor mondták, hogy következőleg ne menjek már, tudják, hogy szabadnapom 

van, de ne menjek Zsiga bácsit megcsinálni és érdekes, hogy nektek meg megengedte, 

hogy menjen. …” 

… 

 És összefogtunk és tisztességgel elláttuk hétvégén is. 

 Kérdező: Öhöm. És ilyenkor kell térítési díjat fizetni? Vagy ilyet ne kérdezzek inkább? 

(mindenki nevet) 

 Ez szeretetből volt. 

 Szerintem ez az emberi oldala az ilyen helyzetnek. 

 Kérdező: Igen. (1. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 De ez nekünk ez egy munka amúgy. Ez egy munkahely. 

 De nem lehet úgy csak munkaként kezelni. 

 Kérdező: Hát ez a nagy kérdés benne, hogy tehát amiről beszélgettünk a múltkor is, hogy 

ezt csak úgy lehet csinálni, hogy az embert megismeri az idős és mi is megismerjük az 

idős embert. Tehát, hogy van egy ilyen bizalmas kapcsolat, csak így lehet csinálni. 

 Ha ez nem alakul ki nem fogadnak el bennünket. 

 Kérdező: Hát igen csak ebből jönnek aztán ezek a lépések, hogy tudom e ezeket tartani. A 

problémák meg ebből jönnek. 

 Hát ezért nem szabad nagyon bizalmas kapcsolatot csak éppen és azt meg is kell tartani 

és az nagyon jó, és akkor mindenki tudja a határait. (nem mindenki ért egyet ebben a 

gondolatmenetben) 

 Bizalomból miért nem vágod a fát, mint az Editke? (Gúnyosan nevet) …” (1. 
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fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Igen, napi nyolc órába… Kilenc ember az sok. 

 És ők is elvárnák azt, például megyünk boltba, csekket fizetni, orvoshoz nekik. Hogy 

ugyan azt az időt letöltsük. És le is kellene 

 Kérdező: Öhöm 

 Csak erre nincs lehetőség 

 Csak van, hogy… 

 Mert, ahogy ráhúzóunk, nincs ebből semmi. Szerintem mindenki csinált már ilyet (többen 

helyeselnek) Sajnáljuk őket, satöbbi, satöbbi. Így van, akkor ugyan úgy ott maradunk és 

segítünk  rajtuk. 

 Kérdező: Értem. 

 De sokszor szerintem én hazamegyek például, és szó szerint van amikor csak nézek ki a 

fejemből. Ezzel most nincs mit… (többen egyet értenek) 

 Hát most itt az is a… Hogy kilenc ellátott van napi szinten. És akkor ugye a 

telefonszámunkat tudják. Ha valamit kigondoltak, akkor már a percen, már menjél 

(valaki közbeszól: igen), és akkor mind a kilencnél mán a percen nem lehet eljutni … „ 

(3. fókuszcsoport) 

 

„ … 

Kisebb szóváltás alakul ki 

 Naponta akkor háromszor is megyünk 

 Többször is 

 Hétvégente is 

 Nem a család az első, hanem ő 

 Hétvégézünk, például én most szabadságon voltam a múlt héten, mégis körbe jártam 

csütörtökön mindenkit. Egy az, hogy hiányoznak, a másikaz, hogy „Kisjányom hát 

megjöttél”, tehát ez… Én is jobban megnyugszom, hogy ha látom őket …” (3. 

fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Mindenkivel találkozik az ember hétvégén is. Mer’ van, akinek morfin tapaszt kell rakni, 

és ha úgy jön ki a hetvenkét óra, akkor vagy szombaton, vagy vasárnap át kell mennem 

egy másik községbe, hogy ellássam a gondozottat. 

 Kérdező: Öhöm 

 És az, hogy minden nap találkozik az ember a gondozottjával, szerintem az a 

gondozottnak is egy biztonságot ad, hogy… 

 Meg várnak (többen helyeselnek) 

 Meg várnak, igen, hogy várnak, így van 

Többen is egyszerre beszélnek 

 Én hétvégén is szoktam menni (nevet) 

 Én, ha elmegyek szabadságra, akkor is elmegyek látogatóba (többen egyet értenek) 

 Hagyjátok egymást beszélni, ne vágjatok egymás szavába, jó? 

 Kérdező: Hétvégét, azt mondja. Munka után vagy hétvégén is el kell látni néhány ember 

(többen egyet értenek). Ehhez négy szavazatot raktak. 

 Igen 

 Igen, van, aki rám telefonál, hogy nem érzi jól magát, akkor természetes, hogy elmegyünk 

(többen egyetértenek) 
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 Vagy magunktól is… Én magamtól is szoktam menni (3. fókuszcsoport) 

„ … 

 Kérdező: Persze, persze. Ha valakinek menni kell a hétvégén, vagy munka után, akkor ö 

azt ki fizeti ki? 

Mindenki: Senki! 

 Ez megy a vakok javára… (nevet) 

 Ez lelkiismeret kérdése 

 Ezt csak mi értjük, magunknak 

 A lelkiismeretünkkel kell elszámolni 

 De ez ilyen 

 Az hogy nem tudok úgy hazamenni, hogy ne tudjam, hogy biztonságban hagytam e ott 

éjszaka 

Többen egyet értenek …” (3. fókuszcsoport) 

 

„… 

 A gondozónő csinálja meg a dolgát, majd ők majd ők csinálják a többit... Erre sehol senki 

nem volt, hogy törje a kukoricát… Én meg a hetvenöt éves bácsi ketten törtük meg a 

nyolcvannégy éves mama. Szegény majdnem ott esett el. Mert, hogy annyira botorkál 

már. Felkísértem, visszamentem, furikba toltuk felfelé a kert végéből a kukoricát… És 

nem volt a családtag sehol… 

 Mert nem értek rá… (gúnyosan) 

 Nem, mert dolgozik, mert itt a mikulás meg itt a karácsony, meg nyugdíjemelés, azt mama 

ad pénzt…  

 igen, akkor megtalálják őket… (nevetnek) 

 Meg minek a gondozónő, nem kell fizetni, az jöhet az én zsebembe az a pénz…  

 Van ilyen is …” (3. fókuszcsoport) 

 

2. Munka és magánélet összeegyeztetése 

„ … 

 Kérdező: Öhöm. És akkor, hogy lehet ezt így a munkaidőt beosztani, vagy mit szól a 

család? 

 Hozzászokott.(nevet) 

 Megszokták.(nevetnek) 

 Így van, ez van. 

 Igen. 

 Valahogy jön a férj is, addig ő begyújt. 

 Kérdező: Ja, aha.(nevet) 

 Ezt csak így lehet. 

 Muszáj nekik, ezt csak így lehet… 

 Kérdező: Aha. 

 Muszáj. 

 

Pár másodperc csend 

 

 Mit csinálhatnának? Semmit. 

 Elfogadják. 

 Elfogadják, igen…  
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…. 

 Hát ez egy huszonnégy órás szolgálat.(nevetnek) 

 Bizony. 

 Az egészről azt lehet elmondani. 

 Így van, így van. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Huszonnégy órás. …” (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Határvonalat a munkahely meg a magánéletet ketté kellene venni. 

 Igen. 

 És belefolyik a munkahely a magánéletbe. 

 Sőt mán a családunk is belefolyik.(egyetértenek) 

 Hát ezért mondom, hogy valahol már… 

 Tehát ezt, tehát egyedül nem tudod csinálni. 

 Nincs határvonal már. 

 Nincs határvonal. Tehát na, hát nem így van? Tehát, aki a férjeink azok már úgy bele 

vannak ebbe szokva. Nekem volt olyan gondozottam, hogy én mentem nála hétvégén, mert 

vak volt megnézni az én férjem meg addig begyújtott. 

 Be ne fagyjon a házba. 

 Be ne fagyjon a házba. A másiknál átment kikormolta a kéményt. Tehát benne van a 

család is. 

 De ehhez olyan partner kell. 

 Persze, azért mondom. 

 Minden elismerés a férfiaké, akik ezt eltűrik. …” (5.fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Igen, jó eddig is megcsináltam szívességből neki… de van úgy tényleg, hogy már 

néhányszor a férjem mondja, hogy egy hajléktalannal többet törődsz, mint velünk… 

(kényszerűen, szomorúan nevet) 

 Kérdező: (együtt érzően mosolyog) 

 Mer, mer már megint, megint, anyátok?... hát… szomszéd 

 Kérdező: Öhöm… Többieknek? Volt ilyen jellemző? 

Egyhangúan nem. Pár másodperc csend 

 Y: Ezért nem jó a falu…” (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Mer, ha feladja a munkáját, és él egy két évig, utána meghal, akkor utána őt már vissza 

nem veszik… 

 Kérdező: Igen… 

 És ilyenkor jön az, hogy a lelkiismeret… 

 Én tapasztalatból tudom, mer én anyuval voltam úgy, hogy most ha feladom… 

 Kérdező: Ugyan ebbe a helyzetbe? 

 Ugyan ebbe. Ő meg parkinzon kóros volt, épült lefele szemem láttára, és és tényleg, hogy 

ha feladom a munkám, és mellette maradok, már ötven év után ki vesz fel éngem fel 

vissza dolgozni? 

 Kérdező: Igen …” (6. fókuszcsoport) 
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„ … 

 Én ezt szoktam mondani, hogy három műszakban dolgozok. Reggel gyerekekkel, 

napközben ellátottakkal, este megint a család. Három műszak.(Többen nevetnek) Mindig 

ezt szoktam mondani az ellátottaknak, hogy most kezdődik nekem a harmadik műszak. 

Mert muszáj….” (1. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Utána a családom is megitta a levét például. Na és akkor azt mondtam, annál a pontnál, 

hogy hoppá itt megállj, mer igazuk van. És akkor az én családom meg marad. Azért 

nekem is van egy munkakör, az rendben van. Ettől eddig elvégzem, de utána nekem is van 

magánéletem meg családom. 

 Persze, hogy van 

 A: Neked is van rossz napod, amikor kiborulsz, és akkor még ezt kell… Csináld végbe, 

hallgasd meg a kilencnek a rigolyáját és akkor hozd… neked is van ottan a saját magad 

problémája, de… azt nem érdekli senki …” (3. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Nem tudom nekem az a szomorú tapasztalatom, hogy ö hogyha már annyira 

magatehetetlen az idős ember, hogy nulla-huszonnégyes ápolást igényel, a családtagok 

beteszik az otthonba. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Sajnos. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Ez a szomorú tapasztalatom. 

 De te most, de várjál, ehhez én most mondhatok valamit? Nekem most anyukám nulla, 

tehát huszonnégy órás felügyelet alatt van, kórházba van két hónapja és otthonba fog 

kerülni, mert se én nem tudom feladni a munkahelyemet, se a nővérem. Tehát ö… 

 Igen vannak igen olyan lehetőségek is, hogy nem tudok gondozni, de tudnám, de nem 

akarom. Szóval ez kétoldalú.  

 Kérdező: Öhöm. 

 Persze. 

Többen egyszerre beszélnek 

 Hát és ezért nem szabad elítélni vagy bármi, mindenki maga tudja (Többen: persze, 

persze), hogy tudja megoldani. 

 Ö nálunk például… 

 Nagyon sokáig mi is gondolkoztunk rajta… 

 De nem tudjuk megoldani másként. 

 Milyen már, hogy másokat gondozok, a saját szüleimet meg nem tudom….. (csendesen 

sírni kezd). 

(többen együtt érzően reagálnak – mosoly, hümmögés)… „ (2. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Már mi a férjemmel tizenegy órakor ebédelünk, hogy anyukámhoz odaérjek délbe és ott 

vagyok estig, vasárnap meg megy a húgom. És hétközbe csak a telefon van. És és sokszor 

még, tehát úgy elkenődik az ember… 

 Kérdező: Öhöm. 

 Hát én nagyon elkenődök sajnos. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Nehéz igen, nehéz. …” (3. fókuszcsoport) 
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3. Professzionalitás, szakmai presztízs diskurzusok 

„ … 

 Konkrétan itt szerintem nem is gondozónőnek tartanak sok helyen minket. 

 Nem, hanem megvan nekünk is a bejárónő vagy futár, mert már azok is vagyunk. A 

doktornőnél megjöttek a futárok. 

 Hát ezt még mi itt nem hallottuk.(nevet) 

 Na, ugye? Nálunk már volt rá példa. 

 Meg a takarítónő nem jött el, nem jött, már későn jött. 

 Meg felhígult ez, tehát ö van közmunkás köztünk is tehát, aki három vagy négy éve 

közöttünk van az, most is azt mondom, hogy az ö megmarad, de betanult. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Elvégezte közbe azt az iskolát, de evvel, hogy most már ö a köz úgymond a közmunkás is, 

tehát nincs meg ennek a presztízse, hogy egy gondozónő megtanult azért, hogy ő 

gondozónő legyen, hogy ő bejárhasson abba a házba, hogy ahhoz a lakáshoz kulcsot 

kapjon. Teljesen felhígult. Ezáltal azok is, akik tíz éve vagy tizenöt éve dolgoznak benne… 

 Igen. 

 Nincs már olyan értéke. 

 Nem vagyunk úgy megbecsülve. 

 Így van, nincs megbecsülés.(egyetért mindenki) Mert igen is olyan munkát is szeretnének 

elvégeztetni, amit a gyerekét nem hívja át, hát hogy hívja fel, de te csináld már meg. 

Erről beszéltem a héten is. Tehát ez olyan dolog, hogy hát nem akarja, mert most hívjam, 

ne hívjam, de nem akarom zavarni, de minket nem baj, hogyha zavar, vagy éppen a 

menjél le akár az aknába vagy akármit megcsinálni, ami nem rám tartozik.(mindenki 

egyetért) 

 Olyat megcsinálni, amihez közöm nem lenne, közöm nem lenne. …” (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Hát én nekem (nevetnek)  

 Mondjad Ibolya! (többen bíztatják) 

 Én vagyok az utolsó, aki megszólal (nevet) Én ö nem tudom, hogy most konkrétan mire 

gondoljak, én most nekem, ami ebből a kérdésből lejön, hogy például a házimunkába. 

Hogy ö hogy ö van egy munkaköri leírás, hogy elsősorban az ápolás, és aztán pedig a 

környezet rendbetétele. És ez meg is történik, de az a gond, amikor átkerül a hangsúly a 

környezet rendbetételére, sőt már annyi túlmegyünk rajta, hogy már a hozzátartozó 

gyakorlatilag rám hagyja, hogy jön majd a takarítónő, mer hogy van olyan hely, ahol 

takarítónőznek (Többen: helyeselnek). De most már egyre inkább tudatosítjuk őket, hogy 

gondozónők vagyunk, és nem takarítónők.  „Porolja ki a szőnyeget, szedje le azt”, tehát 

már kész feladatokkal várják az embert és én tudom jól, hogy nem a gondozottnak volt az 

ötlete. És akkor meg kell értetni, hogy először is nem ez az elsődleges munkám, hanem 

hogy megfürdessem, tisztába tegyem… ö hajápolás, körömvágás… és utána, ha marad 

tizenöt perc, az pont elég ahhoz, hogy én felsepregettem, mit tudom én fertőtlenítettem. 

De nem ezért megyek. És akkor már az nagyon nagyon durva, ha már abban mérik az én 

hatékonyságomat, és most egy nagyon … esetről szólok, hogy én hogy mennyi domestos 

fogy… (Többen kacagnak) (6. fókuszcsoport) 
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„ … 

  …Tehát itt van, hogy a munkát se becsülik meg ezzel, a munkát a szaktudást… Mi ezért 

tanultunk… nagyon sokat tanultunk, hogy mi szociális gondozó-ápolónők vagyunk, és és 

nem csak takarítók, hanem hanem sok máshoz is értünk. Nem, volt olyan gondozottam, 

olyan gondozott volt, hogy semmit nem kért a tudásomból, csak azt, hogy porszívózzak, 

meg takarítsak… Most ezt csináljam, most vasaljak, most ez meg az,és akkor én 

mondtam, hogy ilyen vizsgám van, olyan vizsgám van, és hogy készültem a vizsgáimra, és 

akkor, hát olyan gúnyosan megjegyezte, hogy „na kitörölhetem az én fenekemet az én 

papírommal” És én akkor mondtam, hogy „De miért?” és akkor és akkor mondtam, hogy 

„hát miért tetszik azt mondani?” Azt mondja, hogy „te hát úgyis csak takarítól.” De 

mondom „itt csak takarítok, de megvan a végzettség, én el tudnék menni szociális 

otthonba” Tehát ezt a tudást, ezt ezt valahol keresik, és ez ez ezért ö még fizetést is adnak 

(hallhatóan zaklatott) ugyan csak és és én ezér ezért én én nem takarítónőnek tanultam, 

és és ö szóval helyre kell tenni sokszor, valakinél ezt nem lehet helyre tenni, az utolsó 

percig abba van hogy ö ö csak takarítónő. Van ahol már kicsit elismerik a munkánkat de 

igazából, igazából mindig úgy úgy úgy mindig utolsónak kullogunk a hss-ek. Tehát azér 

mi nem tart, mi nem vagyunk szoc otthonosok, tehát, mer ott csak ápolás. Ott egy ott egy 

szociális gondozás van, ott nem ö… izé ö… nem küszöböd, nem krómos küszöböt nem 

fényez, tehát ott ott nem portalanít, nem mos, nem vasal… Ott tényleg a személlyel 

foglalkozik, gondozza, ápolja. 

 Meg nem is tudják. Mer hányszor volt olyan, hogy belépek „jaj leteszem a telefont, mer 

megjött a takarító néni. 

 Igen, meg itt van a bejárónőm… Ezt is megkaptam 

Többen helyeselnek …” (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Igen összetévesztik a gondozást a takarítónővel.(Szinte mindenki egyetért) 

 D: És volt olyan eset, hogy ö ugye lejárt a munkaidőm félötkor, mert én ott úgy 

dolgoztam, hogy nyolctól félötig és este hétkor hívott, hogy az anyukája egyedül van és 

mennyek már át. És mondtam, hogy ez nem egészen így működik. 

 Kérdező: Öhöm. 

 D: Hogy én most így este hét órakor úgy, hogy a néninek konkrétan nem volt baja, tehát 

nem volt rosszul csak egyedül érezte magát. …” (1. fókuszcsoport) 

 

„… 

 Így van 

 Nekem legtöbbször azt gondolják, hogy napszámosok vagyunk, takarítónők, cselédek és 

satöbbi… 

 Na azért az még beletartozik, a takarítás, az igen 

 Nem tartozik bele 

 Az most nem, hogy pucoljam meg a hagymát meg… 

 Hát az nem… 

 Meg a paradicsomszedés 

 Na, hát a takarítás, meg a paradicsomszedés meg a hagymapucolás az nem egy dolog 

 Meg a kukoricatörés, szedjem össze a gallyat  

 Én első perctől kizártam, mivel nincs a munka izébe. Senkinél nem csinálok, és nem 

kivételezek 

 De a gyerek azt mondja, azért jár ide, azért veszi fel a fizetést 

 De engem nem érdekel. Nincs a munkakörömbe nem fogok bemenni a kertből a 



 214 

rendelőbe. 

 De a gyerek azt mondja, azért jár ide, azért veszi fel a fizetést…” (3. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 És ezért mondtam, hogy szerintem ö akár a munkánkba akár a magánéletünkbe nem, 

nem vesznek minket szakmailag figyelembe. Én szerintem. 

 És ha még ez meg van toldva egy olyan kerékpárral améken van egy ebédhordó kosár, 

akkor éppen az ételhordó jött meg. És akkor nem mosakodik az ember. 

 Igen 

 Igen 

 Igen. 

 Meg a fürdető asszony. 

 Igen. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Szerintem egy éve most töltődik be, hogy nincsen kosaram és még mindig megállítanak, 

hogy „Nincs kosarad? Már nem hordod az ebédet?”, de ettől előrébb nem jutunk. 

 Igen, igen. 

 És nem tart gondozónőnek vagy nővérnek… …” (1. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Nem ismerik ezt… 

 Meg azt hiszik, hogy közmunkások vagyunk… (érezhetően dühös) …” (3. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Bejárónőt, takarítónőt… Soha nem mondaná, hogy az a dolgod, hogy mossad a… 

 Társalkodónő 

 Igen 

 igen, ilyet is hallani vissza. 

 Tudod, hogy fáj az, amikor bemegyek valahova, és akkor „na, megjött a bejárónő” 

 Vagy a bejáró cseléd 

 Bejárónő… 

Többen nevetnek, de hallatszik az együttérzés 

 De hát most miért bejárónő? Most én ezt tanultam… 

 Gondozzuk, ápoljuk őket tényleg legjobb tudásunkhoz valóan… 

 Meg lelkiismeretesen 

 Sokat, 90%-ban ott vagyunk …” (3. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Nem is a szüleivel kapcsolatos, vagy a szülővel kapcsolatos dolgokról, hogy el tudom e 

látni ö van annyi tapasztalatom vagy tudásom, hogy el tudjam látni azt az idős embert, 

hanem hogy hogy takarítok. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Igen, mert, hogy hétvégén akkor neki ne kelljen menni takarítani, mert azt a gondozónő 

megcsinálja hétköznap is és hát és akkor hétvégén csak bemegyünk tényleg, ahogy 

mondtad is „apuka, hogy vagy jól érzed magad?”. (mélyen egyetért mindenki) 

 Megkávézunk a tiszta szobába. 

 És akkor nem mossuk el a csészét, mert majd hétfőn jön a gondozónő, majd elmosogatja. 

…” (3. fókuszcsoport) 
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4. Szakmai protokollok diskurzusok 

„ … 

 És ehhez megyek vissza kétszer. 

 Kérdező: Igen. 

 Én meg egyszer. 

 Én meg egyszer. 

 De te is mész még ahhoz. 

 Délbe. Tehát én megyek reggel meg délbe te meg délután. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Na, mit csináljunk? Ez van. 

 Kérdező: És azt ki írja be? 

 Tessék? 

 Én reggel. 

 Kérdező: A többi az bónusz.(nevet) A többi az bónusz. 

 Elérjük egyszer, hogy a jó isten meghálálja.(nevet) …” (4. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Jobb volt a régi rendszer, szerintem sokkal jobb volt a régi rendszer. 

 Ez borzalom. Sokkal. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Tehát, ha most ha megfürdettem és bevásároltam és ö tehát most már ez teljesen ketté 

van választva. 

 Igen. 

 Tehát jobb volt a régi rendszer. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Tehát az, aki ellátta, azt a feladatot, azt azért csinálta meg azért csinálja, mert ezt, ezt 

akarta. Nem azért, mert most engem a hivataltól odatettek. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Sokszor azt gondoljuk, hogy aki írja ezt a törvényt, nem igazán látja át. 

 Biztos, hogy nem.(egyetértenek) 

 Kérdező: Mondjuk sok helyen csinálták azt, hogy ö, hogy megmaradt, tehát ugye most is 

úgy van, hogy aki gondozásban részesül, az kaphat segítést is, de azt ugyanaz az ember 

látja el. 

 Mi is így próbáljuk. 

 Kérdező: És, aki meg csak segítést kap, azt is gondozónőkkel látják el. 

 Próbáltuk az elején úgy, hát itt vannak a lányok, hogy mondjuk a szerdai nap volt a a, 

már csak így például a szerdai nap volt segítős napja, hogy akkor ment más, de ez nem, 

nem kivitelezhető. 

 Kérdező: Aha. 

 Tehát nem működik.(egyetértenek)…” (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Van egy lista, tehát erre kapunk támogatást, ezt írd a naplóba, de miért, miért kell ez? 

Tehát miért nem lehet azt, hogy ha most életvitelszerűen a lakókörnyezeti takarítás a 

konyhában vagy vagy vagy porszívóztam vagy port töröltem, tehát miért nem azt kell 
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leírni, amit valóságba csináltam.(többen egyetértenek) Információ tanácsadásnyújtás. 

Hát miért nem lehet azt leírni, hogy Eon-os számlát beadtam neki, befizettem, akármit 

csináltam, tehát amit tényleg. Jó én ezt megértem, ezt a na mer ez a lista ebből kell 

dolgozni, de hát most akkor nézegesd. 

 Hogy hogy lehet beírni azt, hogy mentálisan, meg ö a mentális gondozás sokkal nagyobb, 

meg több mint maga a fizikális. Mert mondjuk, nekünk van olyan ellátottunk, aki azt 

mondja, „hogy köszönöm, hogy meghallgattad a hülyeségemet”. 

 Igen, igen. 

 És igenis meg kell hallgatni és a naplóba nem írhatjuk, hogy ültem és 

hallgattam.(egyetért mindenki) 

 

Többen egyszerre beszélnek 

 

 Vagy csak simán egy nincs olyan, hogy mentő hívása? 

 Igen, igen. 

 Semmi ilyesmi. 

 Jövünk ugye? 

 Igen. 

 Tegnap ez meg ez elment, most mit írjunk? Mit csináltam? Hát vártam a mentőt, hívtam 

az orvost, közbe az ügyelettel folyamatosan ö telefonos kapcsolatba voltam, mert így 

fordítsd, úgy fordítsd, amúgy fordítsd mire kiért a mentő. Hova írjam le?... 

…. 

 A dokumentáció megint más, mint amit életvitelszerűen kell csinálnunk. Folyamatosan 

napi szinten. Nem azt csinálom, amit leírok. Mert, mert azt nem tudom megfogalmazni, 

meg nem is fogalmazhatom meg, mert nincs benne. 

 Így van. 

 Jó az, hogy nincs óra. Az jó. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Igen ez az egy jó.(egyetértenek) 

 Tehát az, hogy elosztod, az egy órát itt kell töltenem, de nem kell, mert most már itt csak 

elég húsz perc, mert ott meg másfél órát vagyok. Ez az idő ez nagyon jól ki lett találva. 

De még mindig lehetne, tehát olyan embereket, akik benne dolgoznak, kérdezni tehát tól-

tólig kellene dolgozni, tehát nem így, hogy életvitelszerűen tehát még leírom, megoldom” 

(5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Sokkal jobb volt az a rendszer, amikor főre ment a dolog, nem időre. (többen: Igen) 

Tehát mer most itt az is probléma, hogy ha van egy négy órás gondozottja valakinek, és ö 

mondjuk, ha az meghal, akkor ahelyett, abba az időbe kell találni egy másik gondozottat. 

 Kérdező: Ez elég durván hangzik… (mosolyog) 

 Durván hangzik, de ez az igazság (T: Igen). Azért hogy dolgozhassak, és azért mindig ott 

van az, hogy jaj csak meg ne halljon, mer’ mi lesz… Tehát honnan lesz nekem négy 

órásom, de azon a környéken lakjon. Mert ugye most már úgy van, hogy nem lehet 

elmenni mit tudom én Bivalyröcsögéről oda, hanem azért hellyel közel az a húszperces 

időt ne lépjük túl, mer akkor nem az van, hogy elutazom a napomat, hanem ténylegesen 

gondozok. (kérdező:Öhöm) És, akkor az csak akkor fér bele, hogy ha azért hellyel közel 

azér a környéken van. Na, most ugye nem házalhatok, hogy „Tetszik majd gondozást 

kérni négy órában? Nem tudom mikor, de valamikor…” Tehát ezt nem lehet. Az én 

munkaidőm nem erről szól, hogy házaljak. Ha valakit tudok, akkor ö szólok, vagy azér 
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nyitott szemmel, nyitott füllel jár az ember. Én rengetegszer elmondtam, hogy adok 

telefonszámot. Rá tetszik később szólni. Ha most nem akkor később felhívni. Mer, ha nem 

én akkor más. De egyszerűen… nem, tehát az nem. és akkor és akkor most honnan 

veszel? De még személyre szabott, tehát nem órára volt, addig, na, meghalt, nem baj van 

helyette más ember és nem az, hogy abba az órába, abba a környéken, tehát ez annyira 

megnehezíti a mi… 

 Meg itt az a gond, hogy még most már szinte mindenkinek van gondozónője… tehát nem 

is nagyon találni… 

 Igen… telített, minden le van fedve, le van fedve az egész város (Kérdező: Igen). Ott az 

Őz köz, a Gondozási központ, akkor a Joób Olivér vagy nem ’tom a Evangélikusok 

…. 

 Tehát ö annyira, most már ha lát az ember is időst, én rögtön szóltam, hogy „gondozónőt 

nem tetszik kérni?” 

Mindenki nevet 

 Mániákus nálam, hát a gyerekek „Úr Isten, anya…” 

 Igen mer azér’ az az igazság, hogy minket is meghúz anyagilag, mer, akkor lemegyünk, 

mit tudom én hat órába, kevesebbér’ 

 E: Tehát potenciális gondozottakat látok az emberekbe …” (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Kérdező: Vagy az, hogy van egy tevékenységi lista, amit lehet csinálni és annál többet 

nem lehet vagy egyebek? 

 Az egy dolog, hogy mi a lista, másik dolog, hogy mit csinálunk. …” (4. fókuszcsoport) 

 

 

5. Térítési díj diskurzus 

„ … 

 Csak most ingyen van ez az egész szabadabb és akkor még jobban húzzuk le a bőrt róla. 

Amit szerintem leánykorába se csinált volna meg, azt is megcsináltassa velünk. 

 Igen.(egyetértenek) 

 Komolyan mondom ez így van. Tehát itt most az van, hogy akkor mindent, mindent. Tehát 

amit életébe meg nem csinált volna, vagy eszébe se jutott volna most még azt is. De, hát 

most, miért ne?!... 

 Kérdező: Öhöm. 

 Mert ingyen van. …” (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Kérdező: Azt akartam megkérdezni, hogy térítési díjat fizetnek itt az idősek a 

szolgálatért? 

 Nem, itt nem.(mindenki egyetért) 

 Kérdező: Öhöm. 

 Még nem. 

 De viszont, hogyha kellesz fizetniük akkor lehet, hogy nem lesz ennyi idős amennyi most 

van. 

 Biztos, hogy nem. 

 Mert nem fognak fizetni és a gyerekei se fogják kifizetni.(egyetért mindenki)…” (4. 

fókuszcsoport) 
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6. Harc az idővel diskurzus 

„ … 

 Mert ez így, tovább kell maradni, lehet ott egy hirtelen rosszullét, akkor ott le kell 

ragadni addig még… 

 Akkor már csúszik az egész nap. 

 Például nekem is van olyan, hogy nagyon cukros, úgy találom, úgy kell visszahozni még 

be nem áll vissza a cukor, addig nem lehet otthagyni, ezáltal csúszik az egész nap. Na de 

meg is kapom én aztat a hátamra, mert idő. Tehát azt nem az, hogy én most csúsztatok 

ezért, keményen azért, hogy szerencsétlen életbe tartottam, a többitől meg kapok. Tehát 

ez így megin’ olyan, mint ahogy te mondod, hogy ott maradok és kihagynék egy embert, 

hát azt az meg nem oldaná. De viszont nem mehetek később se. Na, ezt, hogy oldjuk meg? 

 Hát azért is szólnak. 

 Annyira nekik kell az az idő, tehát ha öt percet is késünk pedig tekerünk, mint az őrült… 

 Rendszer, megvannak a…, megvannak szokva. …. „ (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 De van olyan, aki ennyi pénzért azt mondja, hogy hát elég ez a két óra, ennyit fizetünk, 

úgyis maradsz tovább, mer nem. „Még be nem fejezed, addig nem mész el.” (szomorú a 

hangja) 

Néhányan nevetnek 

 Kérdező: Igen… 

 És van, és akkor magyarázom a másiknak, hogy miér’ kések tőle…  

 Kérdező: Öhöm… öhöm 

 Hát ilyen nekem is van, hogy mindig ráhúzok nála… 

 Igen…  

 És hiába mondok bármit, mondjam meg a másiknak, hogy „bocsika”… 

Többen halk öhömmel egyet értenek …” (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Igen 

 Csúszásba vagyunk… 

 Úgyhogy lemegy az ebédidőnkből… Nem tartom be az ebédidőmet… ugye ezek… 

csúszásba vagyunk… 

 Igen 

 Majd útközben eszel” (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Hát főleg, ha közbejön valami. Mert van olyan, hogy valaki nagyon beteg, a mentőre kell 

várni, de a mentős is egy óra múlva jön ki, mert mert van olyan, hogy nem jönnek időbe. 

 De amikor ugye nincs hozzátartozója, akkor csak megvárjuk. 

 Meg kell várni. 

 Hát, ha nincs ott senki, akkor nem nem is lehet elmozdulni. Hát. ha nincs ott senki, akkor 

meg kell, hogy várd. 

 Akkor csúszik az egész. …” (4. fókuszcsoport) 
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„ … 

 … nem érdekel, hogy bárki mit mond rá, én nem tudom azt ö mikor azt mondják, hogy 

fél óra egy óra én helyettesíteni járok ki, sorozatba megcsúszok. 

 Kérdező: Igen. 

 És ugye még akkor, hogyha bejött itt valamilyen extrém, akkor tényleg én is sokszor azt 

választom, hogy fogom a telefont, ha van éppen annyi gógyim vagy nem vagyok olyan 

fáradt akkor telefonálok és akkor megvárom még jobban van. 

 Kérdező: Igen, igen. 

 És a végén lehet az a azt mondták hogy csak egy óra és lehet a végén már másfél órát 

vagy ott csak egy embernél. 

 Kérdező: Igen ez a ez az idő szorítása ez egy egyébként egy szörnyű dolog. 

 Igen mert, hogy itt itt időre kell kimenni dolgozni (Többen: igen) és ugye több embert 

kell ellátni. 

 És és ugye ha van egy fél óra lyukasunk, akkor keressünk ellátottat, mert, mert kell az 

ellátott. Persze én ezt is megértem az intézmények, de, de hát nem csak ezt kellene nézni, 

hanem az ellátottaknak, hogy hogy azért tényleg hiába vagyok oszt négy óra, négy óra tíz 

percig vagyok beosztva, de van, amikor megcsúszunk. 

 Kérdező: Igen. 

 Igen sokáig nem tudjuk tartani az időt. 

 Hát akkor én nem én vagyok az egyetlen, aki nem mindig tudja ezt betartani. …” (1. 

fókuszcsoport) 

 

7. Család – formális gondozó diskurzusok – a család ráterheli a gondozás feladatait a 

gondozóra 

„ … 

 Én nekem a családtagokról az a véleményem, hogy nem mindenki veszi ki ebből a 

részét, ahogy mink, tudják, hogy mink megcsináljuk és az szerintem ránk is szinte ránk 

terhelik. 

 Így van. Majd hívjad a gondozónőt. Ez megy. 

 Hát, hogy majd mi úgyis megcsináljuk. 

 Így van. 

 Tehát te vagy érte a felelős nem ő, érted. 

 Egyre inkább a család szépen eltávolodik.(egyetértenek) 

 El. …” (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Kérdező: Öhöm értem. És a hozzátartozók, rokonok? 

 Hát van, akinek nincs is. 

 Kérdező: Aha. 

 Nekem meg például, akinek van még annak se igazán. 

 Igen hiába a szomszédba lakik a gyereke, nem nem érnek rá. Elhárítják maguktól ezt a 

nyűgöt.(egyetértenek) 

 Kérdező:Öhöm. 

 Meg az egész, úgy ahogy van. Mindent, mindent. 

 Vannak gondozónők… 

 Igen sokba számítanak a gondozónőkre. 

 Igen, hogy majd mi elrendezzük… 
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 Igen, hogy majd mi elrendezzük, mi megyünk és akkor (megváltjuk a világot). Ők nekik 

ez megkönnyebbülés, hogy van egy ilyen szolgálat és… (4. fókuszcsoport) 

 

 

 

„ … 

 Nem igazán 

 Ááá nagyon kevés esetben 

 Munkahelye van, meg távol élnek 

 Beadják egy öregotthonba, csak ne kelljen otthon lenni vele 

 Nekem is volt olyan, hogy szóltan nekik, hogy valaki az inzulinjára nézzen oda, mer én 

este nem tudom vállalni a felelősséget érte, és akkor rám maradt, át kell mennem 

beadni neki, mer a család… Hát ő már lefeküdt, pihen, nem ér rá, elutazott… Úgyhogy 

azt is teljesen rám hárították. 

 Kérdező: Öhöm, értem 

 S: Nekem úgy volt, hogy megbeszéltem a családtagokkal, hogy pelenkázni kellett, 

tartósan ágyba fekvő volt és akkor a családtagokkal kerestünk még plusz egy embert, 

hát inkább így mondom, hogy így huszonnégy órában és akkor én is mentem, de ő meg 

ott volt mellette …” 

… 

 „ Maximálisan azt mondják, hogy te vagy a gondozónője, tiéd minden felelősség” (3. 

fókuszcsoport) 

 

8. Családi (informális) gondozók gondozása, segítése diskurzus 

„ … 

 És akkor még hív a hozzátartozó és ő is elmondja a baját. 

 Igen. 

 Tehát ez egy ilyen plusz teher. 

 Így van. 

 És délutánra már, mint az elem vagy a gumi mikor leereszt, komolyan, tényleg 

hazamegyünk, és csak ülök egy darabig és csak nézek ki a fejemből, mert fáradt a fejem 

fáradt. …” (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Volt nekünk olyan péntek délbe felhívott, hogy márpedig ő nem bírja tovább gondozni és 

azt csinálunk az ellátottal, amit akarunk. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Péntek délbe. És akkor mondtam, hogy akkor most vigyük mi haza vagy vagy ö? És ez 

huszonnégy órás felügyeletet igényelt és először csak arról volt szó, hogy esténként, este 

hét órakor gyógyszerezzük. Jó bevállaltuk, mert, hogy ő este dolgozik. És aztán pénteken, 

hogy ő nem. 

 Nem csinálja tovább. 

 Élettársi kapcsolatba volt és igen, hogy ő nem csinálja tovább és akkor most én vigyem 

haza, vagy ki vigye haza? Ő nem bánja, de ő ezt nem bírja tovább és azt csinálunk vele, 

amit akarunk. 

 Hát nekem is volt ilyen, amikor ment a hozzátartozó felülvizsgálatra és a mamával senki 

nem tudott ottmaradni. 

 Bizony. 
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 Senki nem vállalta azt az egy napot a családtagok közül, hogy akkor ő most jön és akkor 

a mamával el lesz, én majd elmegyek, megcsinálom, amit meg kell. Nem. Én ültem reggel 

fél nyolctól délután öt óráig a mamával, mert, hogy a család abszolút nem akar jönni. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Hát azt még én hozzátűzném ezekhez a hétvégékhez meg ünnepekhez, hogy szinte mi 

emberségből megyünk. 

 Valaki igen. 

 Sajnáljuk is tegyük hozzá. Önszántunkbul, ezt hozzáteszem.(egyetértenek) 

 Sőt már úgy vagy vele, hogy ó ennél nem voltam, lehet, rendbe van minden? Biztos, hogy 

jól van? …” (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Én, én kilencvenhat éves gondozottamról, gondozottamra gondolok most, hogy itt 

vagyunk együtt ö vele már a két lánya mondhatnám, hogy huszonnégy órába együtt van 

szinte feladták a saját otthonukat. Tényleg csak annyira mennek el, míg a napi négy óra, 

amit kaphat a gondozott felváltva kolleganőmmel oldjuk meg, tehát addig tudnak 

hazamenni postaládát üríteni vagy bármit elintézni és hát igen szóval a négy óra az 

kevés. Tehát huszonnégy óra fekvő beteg, pelenkázni kell etetni, folyadékot pótolni tehát 

nagyon sok feladat van. …” (2. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Hát nekem van egy néni, akit én mindem reggel járok fürdetni és olyankor a család 

elmegy bevásárolni. Nekik ez tehermentesítés (Kérdező: abszolút így van), mert olyankor 

legalább ki tud mozdulni a lánya. 

 Kérdező: Igen. 

 Nálunk is ugyanez a helyzet. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Hát nálam is a fiatalembernél. A szülők akkor mennek el, amikor a kolleganő vagy én ott 

vagyok, mert nem tudják otthagyni. …” (3. fókuszcsoport) 

 

9. A családtag is támaszra szorul diskurzus 

„ … 

 Kérdező: Kérdezhetek egyet? Bocsánat, hogy közbeszólok ö, hogy és ezzel mi van? Hogy 

a családtag is gondozásra vagy támaszra szorul. Ez sem kapott semmilyen szavazatot. 

 Hát a mi megítélésünk szerint lenne olyan, de az nem az én… 

 Lenne igen én is azt mondom, igen nekem is lenne olyan, ahol még ők is. 

 Szerintem egy gondozásra rászorulna… 

 Amit ő nem ismerne el. 

 Soha az életbe. 

 Kérdező: Öhöm. Értem. 

 Hát van olyan is. 

 Igen. 

 K: Mert például rápakolja a mamára az összes problémáját, az összes gondját. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Nincs annak elég baja, még úgy mindent rázúdít, és akkor csodálkozunk, hogy a mama 

depressziós, nem gyógyul, ecetera. Vannak ilyenek is.  

 Igen. 

 Ott a család többi tagjának kellene egy kis mentális vagy akármilyen segítség, de de a 
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mama azt mondja, hogy nem kell bántani. 

 Vagy életvezetési tanácsot. 

 Igen így van.(egyetértenek)…” (5. sz. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Nekem volt olyan például, gondozási időben a a gondozottamnak a lánya, akkor ment 

bevásárolni, akkor ment el sétálni például…könyvtárba… 

 Nekem is volt ilyen  

 Azt az időt igen, magára tudta szánni. 

 Azt az időt igen, el tudott menni, és akkor nyugodtan rám hagyta, mer tudta, hogy rendbe 

van minden, és ő ő akkor tudott elmenni. …”  (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Ez teljesen megbeszélés alapján. Tehát ha a gondozónőnek van este még arra kapacitása, 

hogy ö visszamegy, és nyilván... azt a család… dotálja, tehát nem ingyen kívánja, vagy 

nem ’tom, azér’ ha munka idő után, tehát ha az ember megy, hát azér ö, akkor 

megegyeznek, hogy akkor napi egy óra elég e, vagy egy fél óra minden másnap, és akkor 

est, és akkor tehát közös megegyezés alapján ez ez szerintem ez ez működhet. 

 De szerintem, bocsánat, szerintem legtöbbször az van, hogy a család mikor a problémát 

észleli, akkor mondja, nagy vehemenciával, hogy lesz mit csinálni. Ez egy ideig működik, 

és akkor egy idő után a család így kipukkan, és egyre több feladat hárulna rám, amit már 

egyre nehezebben végez. 

 Igen 

 Hát mondjuk az adott gondozás, ami a  a napi…… amikor túl vállalja, tehát túl, túl 

kellene és ö…igen szóval… ami belefér, és azt mondom, tehát minden… megteszi, de 

akkor akkor akkor akkor más irányba kell akkor megint akkor privát fogadni, és akkor az 

lesz, hogy megint az megy, sokér’, és akkor megin’ az lesz hogy a gondozónő végezze el 

akkor a amit tud napközbe. Ez egy érdekes dolog. 

 Na de a  gondozónőnek is van munka után családja (valaki közbeszól: persze), a közeli 

hozzátartozó sem tud többet vállalni, mer van családja (valaki közbeszól: persze)… 

 X: Mer van olyan gondozónő, aki esetleg nincsen családba, vagy egyedülálló, vagy 

felnőttek a gyerekek, mondjuk ez ez én rám nem vonatkozik de de de ha én egyedül 

lennék, mer már egyedül lennék, akkor esetleg, akár ha bírnám erővel, akkor akár akár 

velem ebbe meg is lehetne egyezni, de de… 

 Nem volna jó mer idegre kikészítne … „ (6. fókuszcsoport) 

 

10. Olyanok vagyunk, mint a családtagok diskurzus 

„ … 

 Nincs türelme a családnak. 

 Nincs, nincs, nincs és azért örülnek, ha megyünk, mert akkor elmondják esetleg azokat a 

problémáikat is, amit nem mond el a gyerekeinek. 

 Velünk jobban megosztják, mint a családtaggal lényegébe.(egyetértenek) Hát mink 

vegyünk észre, mink vagyunk nagyobb részt mellette. 

 Már családtagként kezelnek bennünket. 

 Így van, így van.(egyetértenek) 

 Kérdező: Öhöm. 

 Megbíznak bennünk. 

 Jobban, mint a saját családtagjaikban. 
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 Már akinek gyereki nincsenek közel-távol … „ (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Tehát olyankor egy bizalmi kapcsolat, nem csak gondozónő-gondozott. Öm és volt egy 

olyan gondozottam, akit én többször mentem, mint a családtag. Tehát mintha az unokája. 

Bárki. Én napi szinten. És akkor és akkor… Én már, családtagnak is vesznek egyébként 

egy idő után. Már várnak, üdvözölnek… tehát én én úgy megyek oda. Kulcsom van, 

például, ahol volt úgy, hogy nem akartam úgy hogy téli időszakban elcsúszik satöbbi, 

kulcsom volt, és én bementem. És és és mentem, kopogtam, hogy itt vagyok, és akkor 

„már vártalak, jaj de jó” „hogy tetszik lenni?” és akkor üdvözöltem. Én én nagyon sok 

gondozottammal jobb kapcsolatban vagyok, hogy átöleljük egymást, megpusziljuk 

egymást, tehát tehát ez már több mint egy egy munkakapcsolat. Ez ez már egy bizalmi, és 

ezt szerintem pont olyan, hogy a családtag is észrevette, hogy hogy úgy, hát nem is 

tudom, olyan érdekesen. Tehát már látták, hogy a… kicsit már több vonzalom, kötődés 

van köztünk. Tehát, hogy többet esetleg elmond, mint ami rám tartozna, esetleg… 

 Kérdező: Öhöm …” (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 És, és igen volt olyan, hogy igen letelt a munkaidőm, de még oda bemegyek, mert teszek a 

tűzre meg valami kis meleget egyen estére, akkor még elkészítem. 

 Megfőztem és elküldöm a gyerekkel. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Meg hát csak megszeretjük őket. 

 Így van. 

 Odajárunk nap, mint nap hozzájuk. 

 Akarva akaratlanul azért egy szeretet kapcsolat csak kialakul. 

 Valami kötődés még a rosszal is még a rosszabbhoz is kötődünk egy kicsit. …” (1. 

fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Ez olyan, mint egy család. 

 Olyan. 

 És ők várnak. 

 Mint a gyerekeink 

 Többen egyszerre beszélnek 

 Látjuk, hogy az is egy nagy felelősség, hogy például én az enyémekkel, hogy úgy veszem 

őket, mintha ők lennének a gyerekeim és úgy is viselkednek az emberre. Tehát mindig 

mindenért csak én, én. Nem is a családtag… „ (3. fókuszcsoport) 

 

11. Család – formális gondozó diskurzusok – a családot is „el kell látni” 

„ … 

 Hát van olyan gondozott, ahol be kell vásárolni a mamának is meg a lányának is. 

 Igen. 

 És van olyan, hogy felhív, hogy hol van mán a tej? És a lánya ott ül mellette. 

 Azt hiszik, hogy futárok vagyunk.(nevet)…” (5. fókuszcsoport) 

 

„ … (amikor a gondozott gyermeke meggyet szeretne befőzni) 

 Még ha segítséget kérnek hozzá, akkor is megcsinálják. Igen, még ha meggyet kell szedni, 
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akkor is megcsinálják. 

 Kérdező: Akkor önök leszedik? 

 Hát igen. 

 Van más választásunk? (nevetnek) 

 Kérdező: Milyen jó ez egy, mondom az anyámnak, hogy a gondozónő hallja ilyen 

áttételesen. (nevet) 

 De megkérnek szépen egyébként.  

 Kérdező: Hát gondolom. 

 

12. A család nem támogatja anyagilag az időskorú gondozását diskurzus 

„… 

 Kérdező: Öhöm. Erre a kettőre nem rakott senki. Az egyik az, hogy a család nem öö nem 

támogatja anyagilag az idősnek a gondozásának többletköltségeit. 

 Hát nem, mert elveszi még, ami van is neki. 

 Hát elhordták. (mindenki nevet) Ez így van, hogy nem támogassák, inkább elfele 

hordják.(egyetértenek) Meg jön a nyugdíj, már ott vannak. És akkor a nyugdíjat már 

ossza. Mindegy neki, hogy a gyógyszert nincs miből kiváltani hónap végén, de akkor is 

odaadja a gyerekeinek. Inkább ő nem eszik, meg nem váltja ki a gyógyszert. Vagy én 

kiváltom sokszor a sajátomból, ilyen is van. 

 Kérdező: Igen? Tetszenek előlegezni? 

 Hát van ilyen is, muszáj. 

 Kérdező: Van? 

 Hát, ha azt akarom, hogy legyen neki. 

 Nálunk nincs. 

 Hát nálunk van. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Sőt hál’ Istennek én úgy veszem észre, vagyis az én gondozottaimról így körbenézek, 

nincs olyan családtag, ami valamilyen szinten nem segítené a szülejét. Még ha távolból is 

nagyon ritkán, minimálisan, mert mondjuk, ő se tud, vagy egy kis, ilyen kis mütyürt hoz a 

mamának, mert az idős már annak is örül egy kis csokoládénak. De nem veszem észre, 

hogy nem segítene. Nem veszem észre. Lehet, hogy elhordja, tény és való, mert én 

hétvégén mondjuk, nem vagyok ott, azt meg nem is akarom tudni, tehát ha a vagyonát 

odaadja az az ő dolga. …” (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Kérdező: Öhöm, ok. Nézzük ezt az ötöst… Azt mondja, hogy a család nem támogatja az 

idős gondozásának a költségeit. 

 Hát inkább az idős támogassa a fiatalt 

 Igen 

 Igen 

Többen egyetértenek …” (6. fókuszcsoport) 
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13. Gondozási terhek növekedése diskurzus 

„ … 

 Mindenféleképpen le akarják venni a saját nyakukról a terhet. Nekik az idős az teher. 

 Igen.(egyetértenek) 

 Tehát, ha már ő vele nem tud mit kezdeni, mert ne adj isten ágyba fekvő lett, akkor 

passzoljuk. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Tehát, gyorsan, gyorsan valahova el, hogy ő azért ne kapjon, hogy ne adj isten valami 

baja van, mert mi már szólunk, hogy ez a mi nem is tudásunkat meghaladja. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Huszonnégy órás felügyeletet igényel. 

 Persze.(egyetértenek) 

 És akkor tenni kéne valamit, na hát akkor oszt nem az, hogy most megbeszélném a 

család, hanem hova dugjuk el. 

 Hát, de ez is megint két véglet. Mert most, ha belegondolsz, tehát a magad eszétől 

gondolkodol egy ágyba fekvő huszonnégy órás felügyeletet igénylő ember igenis 

bentlakásos intézménybe való. Vagy kell elhelyezni. A másik oldalát nézed ö melyik 

családtag adja fel a munkáját, három gyereke van, mind a három gyereke dolgozik, hál 

istennek felesége ő is, akárki is ö nem is tud vele mit kezdeni, ahhoz, hogy ő a saját 

családját tudja fenntartani. 

 Meg azért tegyük hozzá, hogy olyan embert nem kap ötven-hatvanezerért, aki nonstop 

nullától huszonnégy óráig ápol valakit. (egyetértenek) …” (5. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Hát, ha a hozzátartozó ebbe nem segít, akkor itt szerintem mi simán a házi gondozónő 

ezen változtatni nem tud. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Tehát, ha a hozzátartozó nem mondja azt, hogy igen menjünk szakorvoshoz, el lehet 

mondani én úgy gondolom, tanácsot tudunk adni, de ebbe az esetbe ezzel ennyi. Én 

szerintem.(egyetértenek) 

 Így van, így van azért, hogy elmondjuk esetleg, jelezzük. 

 Segítünk mi mindenbe, tehát ha menni kell, jönni kell itt megcsináljuk csak akkor álljon 

mellettünk. Mert egyedül mi ez, ebbe nem léphetünk. …” (5.fókuszcsoport) 

 

14. Gondozók vélekedése a család gondozói szerepéről diskurzus 

„ … 

 Kérdező: Bárki kezdheti nyugodtan 

 Én is azt tapasztalom, hogy nagyon sok családom elköltözik, ha csak Nyíregyházát 

nézzük, tehát, hogy akár külföldön sokan dolgoznak. De egyre inkább mennek nagyobb 

városokba a munkahely miatt. Valamint, még városon belül is megfigyelhető, hogy ha egy 

helyen laknak, akkor sem biztos hogy úgy támogatják az időset, hogy…esetleg kellene.  

 Kérdező: Ezt nagyon sokan mondták nekem, most így  a… na mióta interjúzok 

gondozónőkkel, hogy nagyon… Ilyen kis településeken is előfordul, hogy ott van a 

szomszédban a családtag, gyermek, unoka. És igazán átmehetne, és foglalkozhatna a 

szüleivel, akik gondozásra szorulnak, de ez nem történik meg. Nem vállalják… és… Hát ö 

ez elég szomorú. És igazából az a kérdés, hogy ez miért van önök szerint?  

 

Pár másodperces szünet  
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 Le vannak ők is terhelve. Saját családjuk van, avval foglalkoznak (Kérdező: Öhöm) és 

van ahogy egy nyolc-kilenc óra, mert az egyiknek beszéltem az unokájával, ott lakik két 

házzal arrébb, és nincs ideje. Azt mondja, hogy este nyolc, kilenc órakor már hova 

menjek? Alszik. 

 De hétvégén se jellemző, hogy felkeresik (valaki közbeszól: igen). Például van, volt olyan 

gondozottam, hogy nem messze laktak egymástól, és bizony heti egy alkalommal 

beugrott, hogy esetleg kell e valami a boltból, vagy összeszedni a csekket és ugye 

befizetni, mer neki is megvolt az oka, hogy miér ő fizetni be… és ö gyakorlatilag volt 

karácsony, voltak ilyen ünnepek… egymaga volt otthon a gondozott, egymaga volt és nem 

vitték el. És nagyon rosszul esett neki, hogy nem is messze van, és nem hívták el 

karácsonyra, és és egyedül töltötte, és… és ennek ellenére semmi rosszal nem illette, 

tehát, azt mondta, hogy elfoglaltak, de teljesen már. Közömbösség… Az, hogy tudja, hogy 

jön a gondozónő (valaki közbeszól: igen) majd ő elrendezi, azért van. Elvégre azért 

megy, és akkor… azért fizetjük, és akkor, sőt mi több még, több mindent is csinálhatnak 

meg többször meg több időbe is és ö nagyon sok és ö túl, ahogy be is van jelölve, hogy 

ugye sokszor többet kérnének, mint amiért a gondozónő ott van. … (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

Többen egyszerre, nagyon halkan beszélnek 

 Nektek volt ilyen tapasztalatotok? Hogy a család érdeklődött? 

 Nem 

 Nem 

Pár másodperces csend 

 Kérdező: Öhöm 

 Tehát nem nem érdeklődnek… igazából 

 kérdező: Öhöm. hm… 

 Mondjuk, nekem van… van egy néni, aki tényleg ö. két fia van és egy lánya, és akkor ők 

tényleg hívnak, hogy hogy viselkedett mama, vagy, hogy volt, vagy mit beszéltünk. Tehát 

azér így. Nekem így jó tapasztalatom van 

 Vagy olyan hogy esetleg érdeklődne, nem érdeklődik, de ha bármi probléma van, akkor 

fel lehet hívni és meg lehet vele beszélni… 

 Nem vágja rá a telefont az emberre, hogy ez a te dolgod… 

 Kérdező: Hmm (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Hát én egy jó példát szeretnék elmondani. Én járok egy nénihez, és ő a lányával él együtt. 

És hát sajnos a néni, már két és fél éve ö ö mozgásképtelen, ágyhoz kötött, és én azt 

látom, hogy az ő lánya ö nagyon sok mindent megtesz érte. És akkor hát, én mikor 

megyek, persze mindenbe segítek neki. Akár fürösztés, akár ö… mindenféle téren, és ö ő 

mondja is, hogy ez nagyon jó dolog. Egy az, hogy ha van kivel ugye megbeszélni a 

dolgokat ugye neki mi van, tehát ugye a családjának nincsen családja, és ö hogy én 

vagyok a bizalmasa is, tehát, hogy mindent megbeszélünk együtt. Úgyhogy ő szerintem ő 

ő mindent megtesz azért, tehát ő nem akarja intézetbe adni az édesanyját, ezt el. azt 

mondta, hogy ő ezt az áldozatot hozza, hogy amíg ő él ő addig gondozza. Csak ugye kell 

neki segítség, neki is kellene több idő, de én úgy látom, hogy anyagilag sem, nem nem 

tudná kifizetni. Neki szerintem ez ez is egy gond… De kellene még több hogy ő is.  Tehát 

ugye ott is az van, hogy ő nem tud elmenni. Tehát ő az édesanyját nem tudja… hosszabb 

időre otthagyni. És hogy ha ott vagyok, akkor elszalad, mit tudom én… mit tudom én egy 
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olyan dolgot intézni, amit én nem tudok. És akkor ez… hát én én tényleg ezt látom, hogy 

mindent ő nagyon, tehát maximálisan ez jó példa. Tehát tényleg, hogy ő mindent 

megtesz… úgyhogy az én segítségemmel, úgyhogy ezt… ez így működik 

 És ott van, és huszonnégy órás felügyeletbe, és mindig… 

 Éjjel-nappal 

 Igen 

 Felkelni, elrendezni, és nagyon fáradt, úgyhogy már sokszor, én már nekem már nekem 

van kulcsom és bemegyek és nagy csend, és mindenki alszik. Mer ugye a beteg az azér, 

aki meg ápolja, a lánya az meg azér, mert teljesen ki van készülve. És akkor én mondtam, 

hogy ez nem probléma? Mer én megtalálom a munkát. …” (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Meg maga az, hogy sok gondozottnak az a az óhaja, hogy otthon halljon meg… 

 Kérdező: Öhöm. 

 Sőt még szerintem most is sokan szégyellik, mer nem nagyon sokan úgy érzik, hogy 

szégyen, úgy érzik, hogy…….. nem merik felvállalni… 

 De hát, ugye ha dolgozni kell, akkor ugye nem tom. Nincs más lehetősége. Sajnos 

 Igen, igen 

 Kérdező: Hm… 

 Mer, ha feladja a munkáját, és él egy két évig, utána meghal, akkor utána őt már vissza 

nem veszik… 

 Kérdező: Igen… 

 És ilyenkor jön az, hogy a lelkiismeret… 

 Én tapasztalatból tudom, mer én anyuval voltam úgy, hogy most ha feladom… 

 Kérdező: Ugyan ebbe a helyzetbe? 

 Ugyan ebbe. Ő meg parkinzon kóros volt, épült lefele szemem láttára, és és tényleg, hogy 

ha feladom a munkám, és mellette maradok, már ötven év után ki vesz fel éngem fel 

vissza dolgozni? 

 Kérdező: Igen …” (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Mi tehermentesítsük a családot is nem? Mer például egy nagy bevásárlást nem a család 

csinálja. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Biciklin megoldom.(nevet) 

 Gázpalackot hozzak? 

 Gázpalackot hozom a biciklin.(nevet) 

 Azt nem, biztos, hogy nem. …” (4. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Kérdező: … Erre a kettőre, meg senki nem tett semmit.(nevetnek) A családban, a család 

mindenben segít, leveszik a vállamról a terhet. 

 Hát ez nem jellemző. 

 Ezt viccnek szánták szerintem.(nevetnek) 

 Kérdező: Hogy elvégzi, elvégzi a ház körüli munkát. 

 Hát esetleg a férfiak favágásba, faaprításba. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Vagy tízből kettőnél. 
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 Hát igen. …” (4. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Hát én kötelezném a gyerekeket… 

 De az kötelező. Hát benne van az alaptörvénybe, hogy a gyereknek kötelező. 

 De hát nem csinálnak semmit. 

 Figyelj, de akkor felügyelném, vagy valahogy a nézném vagy büntetném, hogy hogy. 

 Kötelező. 

 Legalább heti kétszer nézze meg az anyját. 

 Igen, igen. 

 Jó és ezt, hogy bizonyítja? 

 Aláíratod. 

 Aláíratod, hogy anyukámat megnézte?(nevet) 

 Hogy erre kéne kitalálni valamit, hogy… 

 De erre nincs megoldás egyébként, meg nem is lesz. 

 Nincs. Ennél, hogy az alaptörvénybe. 

 Mert most egy gyereket nem lehet, igen egy gyereket nem lehet arra kényszeríteni, hogy 

már pedig anyád nézd meg.  

 R: Szerintem kinek milyen volt a szülője. Nagyon sokat számít szerintem. 

 Na igen, nevelés kérdése, mert például én semmi pénzért nem hagynám anyáékat. Soha. 

 R: Mert tudunk olyanokat, vagy én legalább is tudok, hogy nem igazán álltak úgy a 

gyerekekhez. Tehát ne csodálkozzon, hogyha a gyerek felnőtt korba úgy áll a szülőhöz. 

 Visszakapja. 

 Visszakapja. 

 De viszont van fordítva is, hogy a csillagos eget rájuk aggatták, meg mindent megtettek 

értük és és annyira semmibe nézik. Úgyhogy nem a, nem kimondottan a rendszerrel van 

baj, hanem az emberek felfogásával. … „ (4. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 És érdekes, hogy a családtagok jobban szeretnek gyógyszerelni, mint mosogatni vagy 

takarítani. Ez is olyan fura.(Többen egyetértenek) Még ránk akarják sózni inkább azt a 

folyamatot és ez szerintem nem teljesen normális, mert ha azt nézzük, én vagyok a 

gondozónő ő meg a családtag és azért nekem az a munkám, hogy gondozzak és ápoljak 

magyarán, ő neki meg az, hogy ellássa az anyukája vagy apukája körül azt a szükséges 

teendőt. 

 Igen ez így van.   

 Kérdező: Öhöm. 

 Némely ember minket kétszáz forintos takarítónőnek néz.(mindenki egyetért) … 

… 

 Mert mondtam, hogy én nem cseléd vagyok, nem bejárónő én nem azért tanultam, hanem 

azért, hogy gondozzak meg ápoljak. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Volt olyan ellátott, aki nem engedte meg a vérnyomását sem megmérni, nem engedte 

meg, hogy megnézzem a papírját, ami az orvostól jött, nála csak ablakot lehetett 

takarítani, fürdőszobát lehetett takarítani, meg padlót vikszelni. Mikor meg szóvá tettem, 

akkor meg én voltam a béka alatt, mint emberileg úgy lehúztak. …” (1. fókuszcsoport) 

 

 „ … Kifogást keresnek már akkor, hogy „dolgozok, nem érek rá, már nekem is családom 
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van” és egyszerűbbnek látják azt, hogy egy nagymamát, nagypapát betenni egy intézetbe, 

ha van hely. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Vagy meghagyjuk az otthonába, de éppen nem nézünk rá. 

 Kérdező: Öhöm. 

 Igen. Úgy sokkal olcsóbb. 

 Nekem volt olyan idős ellátottam is, hogy a családba hat gyerek volt és mind a hat ö öt 

gyerek járt hozzá, mert öten éltek és a aki a az ország másik végén lakott az is jött hozzá 

és kéthetente bevállalt egy-egy napot pedig ő elég magas pozícióba volt. 

 Kérdező: Igen. 

 És ugyanúgy ott aludtak mellette, egyik éjszaka az egyik fiú másik éjszaka a veje aludt 

mellette harmadik éjszaka a harmadik fia negyedik éjszaka megint a negyedik gyereke. 

…” (1. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 A család mindenben segít, leveszik a vállamról a terhet. 

Többen nevetnek,  

Többen: gúnyosan: persze… … „  

…. 

 Majd rendezi a gondozónő 

 Igen 

 Igen 

 Mondják, nyíltan a szemünkbe, hogy itt van, és akkor… 

 Meg úgy tesznek, hogy ezért vagy 

 Ezért fizetnek 

 Ezt mondtam az előbb 

 Így van 

 Sőt, ő mondja meg… 

 Mert te jobban tudod, te vagy vele minden nap. Hát én mit csináljak vele? 

 Igen  

 Igen 

 Nem tudják még a gyógyszert sem kirakni a családja 

 Nem is akarják 

 Nem akarnak belebonyolódni 

 Sok gyerek nem is tudja, hogy milyen gyógyszert szed 

 Mi meg fejből tudjuk 

 És ha szólok, hogy a mamának erre meg erre van szüksége, akkor hát már nem telik a 

keretből. Jó akkor nem szedi a mama… ennyi 

 Kérdező: Öhöm. 

 Sokszor van az, hogy ha gyógyszerre nincs pénz, akkor mi kiegészítjük 

 Aztán a következő nyugdíjból majd rendezi 

 Volt olyan, hogy boltba el kell menni, de a gyermekemnek odaadtam a pénzt, nincs ennyi 

pénzem, két nap múlva nyugdíj. Én, mint gondozónő sajátomból megelőlegezem, és majd 

visszaadja. De nem a családja… 

 Kérdező: Jó így a fizetés, biztos… (3. fókuszcsoport) 
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15. Ha nő a gondozási teher diskurzus 

„ … 

 Az az imént is elmondtam, hogy azt tapasztaltam, hogy inkább hajlanak a piaci felé, de 

hát maszekba felfogadnak gondozónőt. A házi segítségnyújtás mellett…… 

 Olyan, aki tehetősebb és mondjuk, rászánja azt az összeget, nem sokallja (többen 

egyetértenek), mert nyilván nem kétszáznegyven forintos órabéren megy (Kérdező: Hát 

nem) az, aki már megy. Mert volt olyan gondozottam, gondozottamnak a hozzátartozója, 

ugye van ez a dédi, dédiszitter vagy nem tom. van ilyen privát ö és valami ezerkétszáz 

forintért vagy mennyiért jönnek ki első alkalomkor, ha többször kell, akkor nyolcszáz 

forintért. Messze felülírja a kétszáznegyven forintos óradíjat… 

 Kérdező: És mennyit csinálnak, mennyit maradnak?  

 Ott is alszanak (többen helyeselnek) 

 Egész éjszaka, de tehát ők asszem ápolást ők ott nem vállalnak be, csak a felügyeletet. 

Tehát ha jól tudom…  

 Kérdező: Öhöm 

 Hát, ha ápolást is bevállal, akkor általába, akkor hát olyan havi szinten, ezek a románok 

szoktak jönni, akik ott alszanak, főznek, mosnak… (többen helyeselnek) Az egyik 

gondozottunknak is van olyan, az úgy nyolcvanezer forint havonta. (Kérdező: Öhöm) És 

kéthetente váltsák egymást. Egyiknek is nyolcvan, másiknak is. Százhatvan a kettő… 

 Kérdező: Százhatvan... hát azért… 

 Elég szép nyugdíj… 

 Százhatvan… 

 Kérdező: hát nem sok embernek van ilyen magas nyugdíja… 

 Nem sok gondozottunk… 

 Kérdező: Hát igen, igen…  

 

 Román vagy Ukrán ezek mind. Onnan tudom, hogy a vőmnek a nagymamájához is így 

járnak. 

 Kérdező: Öhöm 

 Egyik is kap nyolcvanat, a másik is… 

 Tehát én azt tapasztalom, hogy sokan vannak, akik szeretnének pluszba, tehát privát 

alapon gondozónőt, és… Nagyon sokan telefonálnak be hozzánk, hogy szeretnék… és és 

most… 

 Kérdező: Na, hát nekem is most kerestek engem, és aztán mondtam, hogy én… nem, nem 

értek ehhez (mosolyog), nem tudom, hogy… hogy van ez, meg kiket kell hívni, keresni… 

 Igen, mert ugye akkor a oda kell költözni, ott kell lakni 

 Románok… 

Többen egyszerre beszélnek 

  Kérdező: Ezt szervezi valaki, nem? Hát úgy nem maguktól jönnek, vagy igen? 

 Szájról, szájra. Gondolom…  

 Igen… általában szájról szájra terjed 

 Ugye? 

 Mert másképp büntették őket. Azér mennek kéthetente meg váltsák is egymást, hogy ö 

nehogy feltűnjön a határnál is, hogy ők… Magyarul mondva fekete alapon 

 De viszont a családnak nagy segítség, mert itt ennyi pénzért nem hiszem hogy… 

 Kérdező: Hát ennyi pénzért… nem 

 Nem 

 Nem  
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 Nem, hát egy nyugdíjas, kórházból, aki ápolónő volt, olyat ismerek vagy jár házhoz, de ő 

ezer-ezerkettőt kér óránként 

 Igen …” (6. fókuszcsoport) 

 

„ … 

 Meg bocsánat próbálja a család egyébként külső segítséggel is. Tehát van a házi 

gondozás hétközbe, napközbe és akkor hétvégére pedig ö maszek gondozót, nyugdíjast 

vagy vagy ugye általába’ külföldit tehát Romániából, Ukrajnából vannak ö asszonyok 

akik, akik vállalnak ilyen gondozást. Megbízhatóak, próbálnak ilyet keresni ismeretségi 

kör segítségével. Például nálunk is van a mi körzetünkben egy idős néni, kilencvenhárom 

éves és neki is kintről, Ukrajnából jár át két hölgy felváltva és huszonnégy órában vannak 

vele,  a nénivel, de emellett még napközbe megyünk és próbálunk ugye nekik is besegíteni 

napközbe, de a hétvégét azt teljesen és az éjszakákat teljesen ők látják el, mert a néninek 

fia van ö ugye a menye nem partner az anyós ápolásában és ezért kénytelenek ilyet. De 

van más ellátott is, aki, akinek nem külföldről, hanem itt helyben találnak és akkor így 

próbálnak meg, hogy hétvégére külső segítséget.  

 Igen van egy szolgálat a Humaniter, a Ferenc körúton (Kérdező: igen) és ott vállalnak el. 

 Vagy ez is, de általában olcsóbban tudják megoldani, hogyha nyugdíjas segítőket 

keresnek, mert a szolgálat az drágán, drágán vállalja és a nyugdíjas… 

 Kérdező: Tudják egyébként, hogy mennyiért dolgoznak? 

 Nyolcszáz forintos órabérért.  …” (3. fókuszcsoport) 

 

16. Bizalom a gondozásban diskurzus 

„ … 

 Én pénztárcát loptam.  (nevetnek) 

 Igen? 

 Hát én is, meg pénzt. Hát mi baj lehet? (nevetnek)  

 És mikor bementem a mamához, meg kijöttem és kaptam a telefont, hogy ez van, na hát 

akkor én gyorsan bejöttem ide és mondtam, hogy én egyedül nem vagyok hajlandó 

visszamenni, valaki jöjjön velem, mert utána az lesz, hogy megint eltűnik valami és akkor 

az ágy alatt volt a pénztárca. 

 De de ez a nénike előtte másfél évvel ezelőtt is eljátszotta, hogy pénzt kerestünk csak én 

kimentem és közölte, hogy „nincs meg a pénz”. És én előtte való nap szabadságon voltam 

és mondtam, hogy milyen sok mindent lehetett a pénzből venni. (nevet) És én ezt másfél 

órán keresztül hallgattam, hogy itt nem volt más csak Mityu …. meg te, de Mityu nem 

lehetett. (nevet) Jó hát akkor én voltam.(nevet) 

 Még akkor te, én két hétig hallgattam ezt mire kitörtem, hogy… 

 És egy óra múlva már bocsánat, bocsánat ne haragudj, mert rögtön én hát így egy óra 

múlva szembefordultam a mamával és mondtam neki, hogy én nem fogok jönni többet. 

Nem jövök. Hát én azért nem fogok szégyenkezni meg meg utána mindenki azon 

csámcsog. …” (4. fókuszcsoport) 

 

17. Ha nincs a közelben a család diskurzus 

„ … 

 Viszont nekem az én ellátottaim, ahogy mondtam a család nem segít, mert nem is látom, 

nem is ismerem, szóval nekem meg szinte nekem kell mindent, majdnem mindent 

megcsinálnom, mert ö hiába akarná, de nem tudja, mert alig van ereje nem tud kimenni 
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szóval ereje felül ő én hiába mondom neki, hogy hogy ö tessék megpróbálni. Szóval én 

tudom azt, hogy hogy meg kell engedni, hogy hogy hogy ő is beleszóljon abba, hogy mit 

tudom én eltörölgessen egy egy ö poharat vagy egy tányért. De de ő nekem sajnos nem 

tudják megtenni nem (?). 

 Kérdező: Öhöm. Kérdezhetek ö ezzel kapcsolatban? 

 Igen? 

 Kérdező: Tehát, hogy ha tényleg nincs a közelben a család, vagy ha ott is van, de nem 

nagyon lehet rá a gondozásban számítani akkor ö hát van egy csomó olyan ügy amit ö 

egy idős ember már nem tud elintézni. 

 Így igaz. 

 Kérdező: Hogy elmegy, a nem tudom én a postára vagy a villanyszámlákat intézi meg 

ezeket a dolgokat és ezeknek egy része az a klasszikusan ebben a gondozási 

(ügyintézésben) tevékenységbe vagy befér, vagy nem fér be. Beférnek ezek a dolgok? 

 Be. Muszáj,(valaki közbeszól: muszáj) hogy beférjen!(Többen helyeselnek) Úgy kell 

csinálni. Hát mer akkor… 

 Ír egy meghatalmazást és te intézel mindent … „ (1. fókuszcsoport) 
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II- sz. Melléklet 

A szakértői interjúk készítésével kapcsolatos tájékoztatás 

 

Telefonon történt egyeztetésünkre hivatkozva küldöm Önnek a telefonos szakértői interjú 

témaköreit. 

  

Először azonban magamról és a témáról néhány szóban: 

Én Patyán László vagyok, 1994 óta dolgozom a Debreceni Egyetemen, jelenleg a 

Gerontológia Tanszék munkatársaként. 2004 óta fő kutatási területem az időspolitika ezen 

belül is a gondozáspolitika s ebben a témában készítem a doktori disszertációmat is. Több 

hazai és nemzetközi kutatócsoportban dolgozom, melyek az idősek kirekesztődését, 

életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, az idősellátásban dolgozó gondozók 

munkájának minőségét vizsgálják, jelen témám azonban ennél specifikusabb. A gondozást 

végző családtagok és a formális gondozást nyújtó szakemberek (házi segítségnyújtásban 

dolgozók) viszonyrendszerét vizsgálom meg. 

  

Erre a célra az ország 20 vezető gondozónői munkakörben foglalkoztatott munkatársát 

választjuk be a mintába a szolgáltatási területek és a fenntartók aránya szerint. 

  

A beszélgetés fő témakörei: 

Az interjú vázlata 

  

- Kérem említsen meg egy olyan fontos kihívást, mely munkaterületét érinti (röviden 

ismertesse szakmai sajátosságait, összefüggéseit) 

- Formális és informális protokollok a gondozást végző családtagokkal való kapcsolattartásra 

(Hogyan ítéli meg a házi segítségnyújtás protokolljait ezen a téren? 

Vannak – e a szervezetnek írott, vagy íratlan szabályai a gondozást végző családtagokkal 

kapcsolatosan? Konkrét esetek, példák.) 

- Tapasztalatok, kihívások a gondozást végző családtaggal való munka kapcsán 

(Ismertessen olyan esetet, vagy eseményt mely kihívás elé állította Önt vagy munkatársát a 

gondozó családtaggal történő együttműködés során. Kérem, ismertesse, megítélése szerint 

melyek azok a tényezők, amik nehezítették az adott helyzet, vagy eset kezelését?) 
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- Jó gyakorlatok a gondozást végző családtaggal való munka során 

Ismertessen olyan esetet, vagy eseményt, mely során hatékonynak érezte a gondozást végző 

családtag és a gondozó, vagy az Ön viszonyát. 

  

A beszélgetés kb. fél órát vesz igénybe és telefonon keresztül történik. (Előre egyeztetett 

időpontban én hívom Önt.) A válaszadás természetesen önkéntes és bármely kérdés, vagy 

téma esetében el lehet állni a válaszadástól (lehet passzolni). 

A kutatás nem érinti sem az ellátottakra, sem a szakdolgozóra vonatkozó személyes adatokat, 

információkat. A kolléga területen szerzett szakmai tapasztalataira vagyunk kíváncsiak. 

A kutatás eredményeit nem adjuk tovább, a szakértői válaszok anonimizáltan kerülnek 

kezelésre és csak a doktori disszertációban kerülnek elemzésre. 

A kutatást nem finanszírozza pályázat, vagy egyéb külső forrás. 

  

A beszélgetés tervezett időpontja 2017. XXXX XXXX (előre egyeztetett időpontban). 

Ez úton is megköszönöm, hogy szaktudásával és tapasztalataival segíti munkámat! Bármilyen 

kérdése lenne, készséggel állok rendelkezésére e-mailen, vagy telefonon. 

  

Köszönettel, 

Patyán László 

főiskolai docens 

06-70-366-5744 

patyan.laszlo@foh.unideb.hu 

 

 

 

 

 

 

 

callto:06-70-366-5744
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III. sz, Melléklet 

A kutatás dokumentációi 

Tájékoztató a fenntartóknak 

Az időskorú gondozásába besegítő családtag és a házi segítségnyújtásban dolgozó 

szakemberek együttműködésének gyakorlata 

 

A kutatás célja: 

 

Annak megismerése,  

- Hogyan látják a szakemberek a családokat, a gondozó családi rendszereket? 

- Hogyan tudják megjeleníteni professzionális szerepüket a családi gondozói 

rendszerben?  

- Milyen kooperációs sémák alakulnak ki a formális gondozó, a gondozott 

személy és az informális gondozó relációjában?  

- A formális gondozók hogyan észlelik a családi gondozással járó terheket? 

- Segítenek – e, ill. hogyan segítenek a családi gondozónak? 

- El tudnak – e képzelni egy kooperációs modellt, melyben a családi gondozó és 

a professzionális is segítik egymást és közösen végzik a gondozást?  

Módszer és mintaválasztás 

A kutatás során olyan szakembereket fogunk megkérdezni, akik házi segítségnyújtásban 

dolgoznak és legalább két év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, függetlenül a foglalkoztatás 

típusától és az elvégzendő gondozási feladatoktól (gondozás, segítés). A praxisukban olyan 

idős embert gondoztak, aki egy háztartásban élt a hozzátartozójával, vagy a külön élő 

családtagja, vagy rokona, vagy ismerőse (a szakember megítélése szerint) legalább heti 20 

órában, (napi 3 óra átlagban) anyagi ellenszolgáltatás nélkül segíti az időskorú gondozását.  

A család által végzett segítségnyújtásba számít:  

- az időskorú fizikai gondozása (fürdetés; étkeztetés, étel főzése; ágy rendbetétele; 

lakókörnyezet tisztán tartása; tüzelő bekészítése; begyújtás; vízhordás; stb.)  

- a mentális gondozása (beszélgetés; látogatás; közös étkezés; TV nézés; telefonon 

történő beszélgetés)  

- a biztonság megteremtése (felügyelet; ott alvás),  

- a lakóépületen kívüli tevékenységek (séta; külön végzett, vagy közös ügyintézés; 

posta; hivatalos ügyek elintézése; orvoshoz kísérés, vagy háziorvos látogatása; 

receptíratás, gyógyszer kiváltása; orvos kihívása; ház körüli teendők elvégzése; 

bevásárlás; temetői sírhely rendbetétele; stb.).  
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A kutatás csoportos beszélgetés formájában fog történni, melyen 6 – 8 szakember vesz részt. 

A beszélgetés során a gondozásban szerzett tapasztalataikra vagyunk kíváncsiak. 

A kutatás önkéntes, a kutatásban részt venni kívánó kolléga döntésén alapszik. A részt venni 

kívánó szakdolgozó a beszélgetést bármikor megszakíthatja, vagy megtagadhatja a 

válaszadást (passzolhat). 

A résztvevőkre vonatkozó személyes adatokat nem szükséges megadni, elég a keresztnév és 

az életkor, de ezeket a kutató később kódolja, anonimizálja.  

A kutatás során az intézményre, sem az ellátottakra vonatkozó információk és adatok 

megadására nem kerül sor, ezeket névtelenül kezeljük, azaz sem a küldő intézmény sem az 

említett esetek nem lesznek azonosíthatók. 

A kutatás hitelessége érdekében az elemzés során keletkezett dokumentumokba a 

résztvevőknek betekintési joguk lesz, azokat kérésre a kutató (Patyán László, 06-70-366-

5744) megküldi, illetve átadja. 

A beszélgetés körülbelül másfél órát fog igénybe venni. 
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Tájékoztató a résztvevőknek, beleegyező nyilatkozat 

Az időskorú gondozásába besegítő családtag és a házi segítségnyújtásban dolgozó 

szakemberek együttműködésének gyakorlata 

Beleegyező nyilatkozat házi segítségnyújtásban dolgozók részére 

 

Jelen kutatás az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskola doktori 

programjának részeként Patyán László doktori disszertációjához készül. 

 

A kutatásban való részvétel célja: 

A kutatás a házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek és az időskorú gondozásába 

bekapcsolódó hozzátartozók együttműködésének gyakorlatát vizsgálja. Arra vagyunk 

kíváncsiak, hogy hogyan alakul a gondozók és a családtagok együttműködése, tudnak – e 

együtt dolgozni, melyek azok a tényezők, amelyek elősegítik és melyek hátráltatják az 

együttműködést. 

 

A kutatás tervezése során figyelembe vettük, hogy Önöknek napi rendszerességgel 

folyamatosan kell a gondozási tevékenységet végezni, azért a beszélgetést a nap végére tettük 

úgy, hogy az nem vegyen el sok időt az Önök szabadidejéből. A kutatásról a szolgálat 

fenntartója és vezetője értesült, annak lefolytatásához előzetes hozzájárulását adta. 

A kutatás módszere „fókuscsoportos interjú” mely egy olyan beszélgetés, ahol egy adott 

témáról beszélgetnek a résztvevők. Ez a téma jelen esetben a gondozásba besegítő 

családtagokkal való munka. A beszélgetésben egy kutató, Patyán László fog részt venni. A 

beszélgetés az intézmény egy csendes tárgyalójában történik meg.  

 

A kutatásba Ön azért került beválasztásra, mert megfelelt a kutató által kialakított előzetes 

kiválasztási kritériumoknak.  

A beszélgetésben való részvétel természetesen teljesen önkéntes, ha Ön nem szeretne részt 

venni, bármikor megszakíthatja az interjút. Ha egy témában, vagy egy kérdésben nem 

szeretne nyilatkozni, elállhat a válaszadástól – passzolhat. Ha megszakítja az interjút, akkor 

ezért Önt semmiféle joghátrány nem éri. 
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Titoktartás, információk kezelése: 

Az Ön véleménye fontos számomra, de a kutatás során nem kell megadnia teljes nevét. 

Elegendő egy keresztnevet (nem feltétlenül a sajátját) megadnia, hogy azonosíthassuk ki 

mikor, mit nyilatkozott. 

Hozzájárulás hangfelvétel készítéséhez: 

A kutatásban egy kutató vesz részt ezért az eredmények elemzéséhez hangfelvételt szereznék 

készíteni. A felvételt egy asszisztens fogja legépelni és a kutató elemzi. Más nem férhet a 

felvételhez. Gépelést követően a hangfelvételt megsemmisítem. 

 

 

Nyilatkozat: 

A kutatásban részt veszek és hozzájárulok, hogy a beszélgetést hangrögzítővel rögzítsék: 

 

…………………………………………………………….. 

név 

 

 

Dátum: 
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Példa esetek a fókuszcsoport interjúhoz 

 

ELSŐ ESET 

A gondozónő két éve gondozza Mária nénit, aki 81 éves. A tevékenysége során gyakran 

találkozik a néni 65 éves lányával, aki a szomszéd utcában lakik és naponta eljár az 

édesanyjához, megfőz neki, bevásárol, befizeti a csekkjeit. 

Egy idő óta a gondozónő úgy érzékeli, hogy a gondozottja mentális állapota gyorsan romlik, a 

demencia tüneteit látja nála. Aggodalmait meg akarja osztani a gondozott lányával. 

A néni intenzívebb figyelemre, több felügyeletre szorul és jó lenne szakorvosi vizsgálatot is 

kezdeményezni az ügyben. 

A lánya azonban elutasítja a felvetést. Szerinte minden rendben, csak fáradtabb a néni elvégre 

tél van. 

 

MÁSODIK ESET 

A gondozónő egy hónapja jár Kati nénihez. Azt a gondozási időt biztosítja, amit a gondozásba 

vételkor megbeszéltek és megállapodásban rögzítettek. A néni ellátásába besegít a lánya, aki 

szintén a településen él családjával. Egy idő óta nő a feszültség a gondozó és a gondozott 

lánya között. A gondozó úgy érzi, hogy a család szeretné, ha több időt töltene az időssel és 

olyan feladatokat is el kellene végeznie, amik nem tartoznak a feladatai közé (pl. este és a 

hétvégén is szeretnék, ha visszajárna). 

Egy beszélgetés alkalmával Ön jelzi, hogy erre sajnos nincsen lehetőség, mire a családtag azt 

mondja, hogy Ő sem tud többet vállalni, már így is teljesen kivan. 
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Állítások értékelése a fókuszcsoport beszégetéseken 
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Összefoglaló 

Patyán László 

„A professzionális és családi gondozók viszonyrendszere az idősek otthoni gondozásában” 

című PhD értekezéséről 

Az időskorúak gondozásának kérdése egyre komolyabb szerepet kap az öregedő Európában. 

A demográfiai öregedés jól ismert trendjein kívül a nemzetállamok eltérő gondozást nyújtó 

rendszerei és gondozásra fordított erőforrásai, a gondozással kapcsolatos szakmapolitikai 

ideológiák változása, a család és az állam szerepének újabb megközelítései alakítják a 

gondozási politikák arculatát. 

Disszertációmban a család által végzett gondozási tevékenység és az otthon közeli tartós 

gondozást nyújtó rendszerek viszonyát, a rendszerek egymásra hatását befolyásoló társadalmi, 

szakmapolitikai tényezők elemzését helyezem a középpontba. Az otthon közeli szociális 

szolgáltatások deinstitucionalizált környezete, a gondozás során sajátos, a családi 

viszonyokhoz jobban illeszkedő szakmai tevékenységet követel meg és a tartós gondozás 

esetében a családi gondozó és a formális segítő tartós, egymást támogató együttműködését 

teheti lehetővé. A gondozás során szükségszerűen növekvő gondozási terhek nyomást 

gyakorolnak a gondozás szereplőire, így fontos kérdéssé válik, hogyan tudják ezt a gondozók 

kezelni, milyen hatással lesz a családi gondozókkal való kapcsolatukra? 

Kutatásomat házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek körében végeztem kvantitatív 

módszerekkel. Három nagy területre koncentráltam. Megvizsgáltam a formális gondozás 

szakmai, szabályozási és működési feltételeit azt kutatva, hogy ezek milyen hatással vannak a 

gondozásra, a gondozók és a gondozó családtagok kapcsolatára. Elemeztem a formális és a 

családi gondozók együttműködésének jellemzőit a mindennapok szakmai tapasztalatai szerint, 

végül a formális gondozók professzionális szerepét elemeztem. 

A disszertáció legfontosabb eredménye, hogy szükségessé válik egy újfajta, a korábbi 

hagyományokkal szakító gondozáspolitikai szemlélet kialakítása, mely az idősek individuális 

szükségleteit jobban figyelembe tudja venni, képes a gondozás erőforrásainak értelmezésére 

és a családi gondozás szerepvállalásának elismerésére. Ellenkező esetben nő a kockázata az 

idősek kirekesztődésének, a formális gondozás túlterhelődésének, a nem megfelelő színvonalú 

és a professzionális kereteket elmosó gondozási helyzetek kialakulásának. 
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Summary  

László Patyán 

”The System of Relationships between the Professional and Family Caregivers in the Home 

Care of the Elderly People” 

PhD Thesis 

In addition to the well-known demographic trend in aging, care systems providing different 

care, resources used for caring, changes in care-related policy ideologies, new approaches to 

the role of the family in different nation states form the image of care policies. 

In my dissertation, I focus on the relationship between the care activity provided by the family 

and by community care services as well as the social and policy factors influencing the 

interplay of the systems. The deinstitutionalized environment of community care services 

requires special professional activities that are more suitable to family relationships and, when 

long-term care is required, it allows long lasting, supportive co-operation between family 

caregivers and formal caregivers. 

Increasing caring burdens will put pressure on caregivers, thus it becomes important to know 

how carers can handle them and how it will influence their relationship with family carers? 

My research was conducted among professionals working in home care. I used quantitative 

methods. I focused on three large areas. I examined the professional, regulatory and 

operational conditions of formal care in order to study their impact on care, and on the 

relationship of caregivers and caring family members. I analyzed the characteristics of 

cooperation between formal caregivers and family carers according to the professional 

experience of everyday life, and finally I analyzed the professional role of formal carers. 

The most important result of the dissertation is that it will be necessary to develop a new kind 

of care policy approach, which breaks with the previous traditions. This approach should take 

the individual needs of the elderly into consideration in a more appropriate way, it should be 

able to interpret the resources of care and to recognize the role of family care. Otherwise, the 

risk of the exclusion of elderly people, the overburden in formal care will increase, and a kind 

of care situations will emerge where inadequate quality care and professional care will 

overlap. 


