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1. A kutatás előzményei, problémafelvetés 

 

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). 

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 és mtsai, 2012), (Lamura és mtsai, 

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, 2006).  

 

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
1
. 

Nincsen protokollja a professzionális segítőknek az intenzív 

gondozást biztosító esetekre sem, amikor nyilvánvaló és 

szükségszerű a segítő családtag részvétele az otthoni gondozási 

folyamatban. 

A formális gondozási rendszer működésében, a gondozás szakmai 

tartalmának alakításában 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 

                                                           
1 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.) 



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 támogatás 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 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.
2
 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 

                                                           
2A 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 fő). 

 



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. 

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 szerepét, problémáit, 

milyen kooperációs formák alakulnak ki? Melyek a kihívásai a 

formális és informális rendszer együttműködésének? 

A kutatásom 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, a valamint utat nyithat rendszerek 

együttműködésének fejlesztéséhez, a családi gondozást támogató 

gondozási stratégiák kialakításához. 

A dolgozat elméleti keretrendszere 

A disszertációban a tartós gondozás és az európai gondozási 

rendszerek elemzésén keresztül mutatom be az időskorúak tartós 

gondozása előtt álló kihívásokat, valamint az ezekre adott 

válaszokat, az elemzés fókuszát a családi gondozás és a formális 



gondozási rendszerek viszonyára helyezve. Részletesebben 

foglalkozom a gondozás áruvá válásának kérdésével, a családi 

gondozás gender megközelítéseivel, a családi szerepvállalást erősítő 

gondozáspolitikai irányzatok hatásaival, valamint az 

institucionalizáció és a deinstitucionalizáció szakpolitikai hatásaival 

az idősgondozásban. 

 

2. Módszertan 

 

A kutatás kérdései 

A kutatás során három nagyobb témakört vizsgáltam meg, melyek 

képet adnak a formális és informális gondozás feltételrendszeréről, a 

szereplők helyéről és szerepéről a gondozási folyamatban. 

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? 

 

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. A szakértői interjúk és a 

fókuszcsoport módszer együttes technikáját sikerrel alkalmazta egy 

nemzetközi kutatócsoport a Mobilising the Potential of Active 

Ageing in Europe (MoPAct)
3
 program keretében (Széman – Tróbert, 

2017a). Ennek a kutatási protokollnak a módszertanát alkalmaztam a 

házi segítségnyújtásban dolgozók körében végzett vizsgálataim 

során.  

Összességében 20 szakértői interjút és 6 fókuszcsoportot készítettem. 

A szakértői interjúkat tartalom elemzéssel, a fókuszcsoportos 

                                                           
3
 http://mopact.group.shef.ac.uk/ /research-posts/research-activities-8/ 



interjúkat a diszkurzív mező strukturális elemzése módszerével 

elemeztem (Glózer, 2007). 

 

 

 

3. Eredmények 

 

3.1 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. 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 kezelnek. 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 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 gondozási munka ilyen 

jelegű individualizáltsága zavaros helyzeteket teremt az időskorú 

hozzátartozóival fenntartható kapcsolatban is. 

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 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 szakember 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 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.  

A gondozói munkakörben foglalkoztatottak leggyakrabban a 

formális gondozási tevékenység időtartamára helyettesítették az 

intenzív gondozást végző családtagokat. Ezt az eszközt tudatosan 

alkalmazták a családi gondozó rövid pihenését, kikapcsolódását vagy 

ügyeinek intézését 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.  



3.2. 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 

meghatározó a gondozási tevékenység intimitása, azaz a gondozók 

hosszú időn keresztül egyéni, személyes kapcsolatban vannak az 

időskorúval. 

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. 

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 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. 

3.3 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 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. 

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 élik meg a gondozók. 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. 

3.4 Diszkusszió 

3.4.1 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
4
” (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. 

                                                           
4 Negative familisation 



A jelenlegi helyzet sem lehet sokáig fenntartható. A korábbi 

szakmapolitikai elképzelések 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 az időskorú családtagja, vagy rokona (OECD, 

2011). 

A szülő tartására vonatkozó kötelezettség - mely Magyarország 

Alaptörvényébe
5
 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
6
, 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 

                                                           
5 Magyarország Alaptörvénye XVI. cikk (4) 
6 1952. évi IV. tv. a házasságról, a családról és a gyámságról 



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 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). 

A közelmúltban egy idősödéssel kapcsolatos konferencián a 

szaktárca egyik helyettes államtitkára előadásában hangzott el
7
, 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 

                                                           
7 Az előadás a Generációk életvezetése c. konferencián hangzott el 2017. 09. 05-én a 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. Az előadó által elhangzottak nem tükrözik a 

Kormány álláspontját. 



fűződő jogai és az állam ebben milyen kockázatok esetében kíván 

garanciákat vállalni. Ezt követően van lehetőség a „gondozási 

szektor
8
” 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 kell, hogy jellemezze 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. 

3.5 Javaslatok 

3.5.1 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.  

                                                           
8 A gondozási szektor, vagy „gondozási gyémánt” szereplői az állam, a piac, a non-

profit szolgáltatók, valamint a család (Razavi, 2007). 



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). 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.). 

3.5.2.Személyközpontú gondozás megerősítése 

A személyközpontú gondozás lehetővé teszi a gondozási folyamat 

egyéni tervezését, a gondozott hirtelen állapotváltozásának 

követését, melyre a jelenlegi protokoll kevésbé biztosít lehetőséget. 

A gondozás tervezésébe az időskorú kérése szerint be kell vonni 

családtagjait, tisztázni kell a család általi vállalásokat a gondozási 

folyamatban. Az időskorú állapotában bekövetkező változás esetén e 

szerepmegosztást újra lehet tárgyalni. 



3.5.3. 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. 

3.5.4. 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, 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. 

3.5.5. 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 Boerma, 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 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. 

3.5.6. 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). 

3.5.7. 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
9
 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”
10

 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. 

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). 

                                                           
9 Jelen kutatás szakértői interjúinak alanyai 
10 1/2000 (I. 30) SzCsM rendelet 26.§. 



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.  

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. 
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