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BRETTNER ZSUZSANNA 

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia szerepének vizsgálata 

közpolitika transzfer folyamatában  

 
Abstract: Ageing is one of the biggest problems worldwide. Governments and transnational organiza-
tions develop different solutions to solve increased economic and social demands.The govern ments of 
different levels (national, regional, local etc.) can learn from each other how they can share new ideas, 
methods in their own elderly policy. Dolowitz and Marsh identified this process as policy transfer and 
they made up one method which can recognise the realization of policy transfer. Whit this method we 
can look at the spread of ageing policy from the transnational level to the local levels.  
We carried out research in 2013 when we analyzed 159 settlements’ Equality programmes. According 
to the text of the Equality programmes, Hungarian local governments do not involve elderly people in 
the policy making process, in the implementation, in the control or re-planning process. We can con-
clude there is an active ageing concept in the Hungarian local Equality programmes but only in words, 
not in deeds. 

 

Egységesedő világunkban, ahol a tőke, a technológia, a kutatás-fejlesztés, a szellemi tőke és a 

képzések rendszere egyre jelentősebb mértékben nemzetköziesedik, az országok számos terü-

leten szembesülnek azonos vagy közel azonos jellegű problémákkal1. Az egységesedés folya-

matában a gazdasági hatásokat tekintjük meghatározónak, holott az élet számos területén ta-

lálkozunk a következményeivel, mint a társadalmi, a kulturális és a politikai életben.  

Nagyon sok féle módon valósulhatnak meg a közpolitika változásai, amelyekben eltérő 

érdekeltségű és különböző helyzetben lévő szereplők azonosíthatók. Találkozhatunk lobbi te-

vékenységet folytató csoportokkal, a közszükségleteket meghatározásában jelentős szerepet 

betöltő döntéshozókkal és politikusokkal. A tudományos élet szereplői a kutatásaik , valamint 

kérdésfeltevéseik révén gyakorolhatnak hatást a problémák közpolitikai napirendre kerülésére 

és a közpolitika átalakítására. 

A közpolitika transzfer (policy transfer) egy speciális folyamat, amely a külföldön felhal-

mozott tudást, a megvalósított legjobb gyakorlatokat ülteti át  a nemzetállami közpolitikába2. A 

politika transzfer nem tekinthető teljes mértékben innovatív megoldásnak a közpolitikai prob-

lémák kezelésében, mert a politika szereplői már nagyon régóta „szemezgetnek” a különböző 

ötletek, megoldási lehetőségek között3. A transzfer az a folyamat, amelynek során a tudás, a 

politikák vagy az adminisztratív intézkedések az egyik nemzet vagy az egyik közpolitikai t e-

rületről egy másik politikai kontextusba helyeződnek át. Ez a folyamat – köszönhetően az info-

kommunikációs technológia fejlődésének és a hatékonyabb globális kommunikációnak – ma 

sokkal gyorsabban és könnyebben valósul meg, mint korábban4. 

Az egyes országokban felmerülő problémák, megoldásra váró feladatok egyediek, az adott 

államra, területi egységre jellemzők, azonban a közpolitika szereplői az alternatívák kidolgo-

                                                      
1 Surányi 1996. 1445-1454. p. 
2 Newmark 2002. 151-178. p 
3 Benson–Jordan 2011. 366-378. p 
4 Dolowitz 2003. 
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zásában az eltérő kormányzati szinteken már a korábban kimunkált és/vagy megvalósított el-

képzelésekből tanulhatnak, illetve ötleteket meríthetnek5. Ennek következtében a közpolitika 

transzfer egy tanulási folyamatnak tekinthető, melynek során a politikai döntéshozatal múltbéli 

hibái a felszínre kerülnek, és a folyamatok áttekintése, elemzése során levont következtetések 

hatást gyakorolnak a politika innovációs tevékenységére. Következésképpen a közpolitika 

transzferben megjelenik a közpolitikai folyamatok tanulása, a konvergencia, valamint a tapasz-

talatok értékelése is6. 

2013 nyarán vizsgálatuk a hazai időspolitikai dokumentum, az Idősügyi Nemzeti Stratégia 

közvetítő szerepét a transzfer során, valamint feltérképeztük a nemzetközi és a hazai doku-

mentumok hatásait a helyi időspolitika gyakorlati megvalósításában. A kutatás arra is irányult, 

hogy a helyi politika milyen tartalmakkal tudja gazdagítani az időspolitika nemzeti szintű for-

mális diskurzusait a jogszabályok által meghatározott helyi esélyegyenlőségi programok elké-

szítésével. 

A kutatás alapvető módszertani keretét a diszkurzív politikatudomány elméletei és mód-

szerei adták. A diszkurzív politikatudomány a közpolitikák vizsgálata során különböző elem-

zési módszerek használ, melyek közül – jelen vizsgálat esetében – az értelmező politikaelem-

zést (interpretive policy analysis) tekintük meghatározónak. Az értelmező politikaelemzés 

kontextus érzékeny, egyúttal magában hordozza a kritikai szemléletmódot, valamint előnyei 

megmutatkoznak az interdiszciplináris közpolitikai területek elemzéseiben, továbbá azokban 

a tartományokban, ahol a globális és a lokális találkozik. Az elemző szerepe a politikai folya-

matok értelmezésében, magyarázatában, valamint analízisében, továbbá a diszkurzív mecha-

nizmusok azonosításában értelmezhető7. 

A mintavétel logikájában a nem valószínűségi mintavételi eljárások közül az „egyszerűen 

elérhető alanyokra hagyatkozó mintavételt”8 választottuk, így a 2013. július 15-22 között az 

interneten elérhető és megnyitható helyi esélyegyenlőségi programok kerültek a mintába. A 

minta elemszáma 159, mely 159 település esélyegyenlőségi programját tartalmazta, a szöveg-

terjedelme txt-fájlban 1.127.768 sor. 

A helyi esélyegyenlőségi programok szógyakoriságát összevetettettük az Idősügyi Nemzeti 

Stratégia, valamint az Európai Unió dokumentumaiban leggyakrabban hivatkozott „Aktív idő-

södés – közpolitikai keretrendszer” (Active Ageing – Policy Framework) dokumentumának 

szógyakoriság listáival. 

Az nemzetközi dokumentum szerint az aktív időskor elgondolása három pilléren nyugszik: 

a társadalmi részvételen, az egészségen és a biztonságon. A WHO dokumentum hangsúlyozza, 

hogy az aktivitás, az egészségi állapot és a függetlenség szoros kapcsolatban áll az öregedés 

folyamatával, melyet számos tényező befolyásol. A nyugdíjas generáció fizikai, mentális és 

szociális jóléte teszi lehetővé a közösségi részvételt, mellyel párhuzamosan megvalósul az idő-

sek védelme. Az öregedés nem egy individuális folyamat, hanem hatást gyakorol a szűkebb és 

a tágabb környezetre, egyúttal az egymásrautaltságot is magába foglalja, melynek fontos eleme 

a generációk közötti szolidaritás9. 

                                                      
5 Dolowitz–Marsh 1996. 343-357. p 
6 Mokhart–Haron 2007. 65-76. p 
7 Petrović 2008.; Glynos, Howarth, Norval, Speed 2009  
8 Babbie 2003. 245. p 
9 WHO 2002. 
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A dokumentumokban elsőként a szemantikai tartalomelemzés úgynevezett „megneve-

zésés” elemzését10 végeztük el, hogy az adott szövegekben, milyen szavak fordulnak elő a 

leggyakrabban. Az adat-vezérelt elemzés során csak a főneveket, az igéket és a jelzőket vettük 

figyelembe, míg a névelők, a kötőszavak, továbbá az angol nyelvű szövegben az elöljáró sza-

vak gyakoriságát nem vizsgáltuk. 

A szógyakoriság vizsgálatát követően mindhárom dokumentumban megkerestük a leg-

gyakrabban előforduló húsz szót, melyet az alábbi táblázat szemléltet. 

1. táblázat: A leggyakoribb húsz szó sorrendje a dokumentumokban11 

Gyakoriság 

1=leggyakoribb 

20=ritkább 

Aktív idősödés 

közpolitikai 

keretrendszer 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia 

Helyi 

Esélyegyenlőségi Program 

 idős idősek idős 

 emberek társadalmi száma 

 egészség szociális szociális 

 aktív év nyugdíjas 

 közpolitika szükséges programok 

 élet stratégia önkormányzat 

 szociális emberek  

 országok szolgáltatások nők 

 gondozás aktív nappali 

 nők egészségügyi időszakban 

 támogatás közösségi ellátásban 

 betegség ellátások helyzete 

 szolgáltatás erősítése helyi 

 igény fejlesztése esélyegyenlőség 

 jól(lét) gazdasági hátrányos 

 programok cselekvés emberek 

 munka önkéntes nyugdíjban 

 fogyatékosság civil egészségügyi 

 fejlesztés generációk korosztály 

 részvétel program aktív 

 

A vizsgált dokumentumokban a leggyakrabban előforduló 20 szó között négy azonos, 

mindamellett elhelyezkedésük eltérő a gyakorisági sorban – az „idős” szó kivételével. Az idős 

jelző előfordulási aránya a vizsgált szövegek tartalmából természetes módon következik, mint-

hogy két szöveg – az idősügyi stratégia és aktív időskor keretrendszerét bemutató dokumentum 

– teljes mértékben az idősödés kérdésköreit tárgyalja, továbbá az esélyegyenlőségi tervekből 

csak időskorral foglalkozó szakaszok kerültek az elemzési mintába. 

A WHO dokumentumában a második legtöbbször használt jelző az „aktív”, mely gyakori-

ságát tekintve a hazai stratégiában a kilencedik, míg az esélyegyenlőségi programokban a hu-

szadik helyre került. 

A tevékeny időskor eszménye Európában már sokkal elfogadottabb, hazánkban még nem 

része a mindennapi kommunikációnak, ezért is tekinti az idősügyi stratégia egyik kiemelt cél-

jának az aktívidőskor modelljének szélesebb körben történő megismertetését és adaptációját. 

                                                      
10 Majoros 2004. 
11 A sötét szürke szín a mindhárom dokumentumban előforduló szavakat emeli ki, a világosabb szürke színnel a 

két dokumentumban megtalálható szavakat jelöli. 
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Az esélyegyenlőségi programokban a szógyakoriság sorrendje megerősíti a stratégia megál-

lapítását, amely szerint az idősödés kultúrájának területén nem tekinthető befejezettnek a para-

digmaváltás, az idősödés pozitív megközelítését még szélesebb körben szükséges elfogadtatni12. 

Az esélyegyenlőségi programokban megjelennek az idősek aktivitásai, továbbá az aktivitás 

elősegítésére irányuló törekvések, de döntő többségükben még mindig a korosztály szabadidő 

eltöltési szokásaira összpontosítanak. 

A két hazai dokumentumban a gyakorisági sor harmadik, a WHO nyilatkozatában a hetedik 

helyre került a „szociális” jelző. A szó az időskor esetében is több kontextusban értelmezhető, 

jelen esetben a társas kapcsolati háló és az anyagi helyzethez kötődő jelentéstar talmakat tekin-

tettük az elsődlegesnek. 

Az idősek életében a nyugdíjazást követő időszakhoz eltérő mértékű szociális bizonytalan-

ság társulhat, mind a társas környezetben, mind a jövedelmek területén bekövetkező változások 

folytán. A dokumentumok tartalmai az idősek kiszolgáltatottságának megszüntetését, mérsék-

lését tűzték ki célul. 

Az idősügyi stratégiában, valamint az esélyegyenlőségi programokban a  „szociális” szó, 

mint jelző leginkább az ellátásokhoz kötődik, amelyek az életminőség megőrzését szolgálják 

az idősödők vagy az idősek körében, és jóval kevesebbszer találkoztunk a szó társas kapcsola-

tokra utaló jelentéstartalmával. 

A WHO dokumentumában szolgáltatások jelzőjeként szerepel a legtöbbször a szó, azonban 

szinte azonos arányban kapcsolódik a „szociális“ szó, mint melléknév a biztonság, az izoláció 

és a társas kapcsolatok kifejezésekhez, mely egy tágabb értelmezési keretre enged következ-

tetni. 

A „program” szó a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban gyakrabban fordul elő, mint a 

másik hazai dokumentumban, a legkevesebbszer a WHO által közétett szövegben fedezhettük 

fel a kifejezést. 

Az esélyegyenlőségi dokumentumokban a „program” kód leginkább a szabadidős tevé-

kenységekhez kötődik, ezen belül a kulturális és az egészségmegőrzést szolgáló rendezvények-

hez kapcsolódóan fordulnak elő a legjelentősebb számban. 

Az idősügyi stratégia a programok széles körét jeleníti meg. Találkozhatunk a szabadidő 

hasznos eltöltését célzó elfoglaltságokkal, mely kibővül a sport- és az informatikai képzéshez 

fűződő programokkal, továbbá a stratégiában az egészségmegőrzés-, a lakhatási-, az önkéntes 

munka- és az antidiszkriminációs programok is hangsúlyosak. A stratégia programelemeiben 

nemcsak passzív befogadóként jelennek meg az idősödők és/vagy az idősek, hanem a megva-

lósítás során a korcsoport aktív részvételére is épít az elgondolás. 

A legkevesebbszer a WHO dokumentumban bukkantunk rá a „program” szóra. A szöveg-

környezet leginkább a közpolitikai programok szükségességére utal, amelyek a munkaképes-

ség-, a társas kapcsolatok megőrzését, az idősbarát környezet és a generációk közötti szolida-

ritás kialakítását segítik, továbbá a társadalmi részvételt, valamint a nemek közötti esélyegyen-

lőség megteremtését ösztönzik. A dokumentum jellegének megfelelően a programok kereteit 

jelöli ki a szövegkörnyezet. 

A négy vizsgált szó esetében sok hasonlóság található a szövegkörnyezetekben, az időspo-

litika meghatározó tartalmai esetében felfedezhető a közpolitika transzfere. 

                                                      
12 81/2009 (X.2.) OGY határozat 
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Az elemzés további szakaszában a szakirodalom által jelentősnek tekintett  kifejezések gya-

koriságát vizsgáltuk a dokumentumok szövegeiben. 

Az összehasonlíthatóság érdekében a szavak előfordulásának arányait vetettük össze. Az 

adat-vezérelt elemzés során összehasonlított tartalmakra – az ismétlések elkerülése érdekében 

– ehelyütt nem tértünk ki. 

2. táblázat: Az elmélet-vezérelt szógyakoriság összehasonlítása dokumentumokban 

 
Aktív idősödés 

közpolitikai keretrendszer 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia 

Helyi 

Esélyegyenlőségi Program 

Szavak előfordulása alkalom százalék alkalom százalék alkalom százalék 

Szavak száma 20.679 18.758 309.312 

idős 278 1,34 225 1,66 13.577 3,97 

nyugdíj/nyugdí-

jas13 
14 0,05 41 0,24 2701 0,87 

köz/időspolitika 148 0,71 15 0,07 3 0,00 

aktív/aktivitás 130 0,62 54 0,26 412 0,12 

autonómia 6 0,02 2 0,00 0 - 

függetlenség 6 0,02 7 0,02 12 - 

egészség 245 1,18 20 0,09 12 0,00 

részvétel 34 0,16 21 0,09 102 0,00 

életminőség 23 0,10 11 0,05 76 0,00 

szolgáltatás 30 0,29 4 0,01 385 0,12 

támogat/támogatás 79 0,37 54 0,25 647 0,02 

gondoz/gondozás 117 0,56 8 0,08 489 0,15 

közösség 30 0,14 15 0,06 355 0,01 

család 7 0,03 14 0,06 618 0,02 

önkéntes 10 0,04 26 0,12 95 0,00 

program 52 0,25 39 0,18 1187 0,33 

szociális 105 0,50 82 0,43 953 0,30 

igény 57 0,27 8 0,02 40 0,00 

 

A szakirodalom diskurzusait jellemző, az időspolitikát leíró fogalmak elemzése árnyaltabb 

képet adhat a politika transzfer megvalósulásáról. A fogalmakat csoportosítva három kérdés-

körökhöz kapcsolódóan vizsgáltuk, elsőként az „aktivitás”, másodikként a „szolgáltatások”, 

harmadikként a „társadalmi részvétel” kódokat. 

Az „aktivitás” szó elemzése során a WHO dokumentumát tekintettük meghatározónak, 

amely öt fogalmat elem ki, amikor az aktív időskort leírja: az aktivitást, az autonómiát, a füg-

getlenséget, az egészséget és az életminőséget. 

Az „aktivitás” kifejezés eltérő gyakorisággal, de mind három szövegben szerepel. Az au-

tonómia kifejezés hiányzik az esélyegyenlőségi programokból, és az idősügyi stratégiában is 

rendkívül alacsony az előfordulási aránya. A stratégia szövegkörnyezetében nincs utalás a szó 

értelmezésére, holott lényeges elkülöníteni a függetlenség és az autonómia fogalmát 14. 

                                                      
13 A kódolás során a „nyugdíj” szótőt adtuk meg keresési feltételként a magyar nyelvű szövegekben, így az idézetek 

a nyugdíjas kifejezést is tartalmazták. Az összehasonlíthatóság érdekében az angol nyelvű a dokumentum szövegében 

a „retirement” és a „pension” szavakat is kódként értelmeztük a „nyugdíj” szótő angol nyelvű megfelelőjeként. 
14 Az autonómia teremti meg a személyes döntések, preferenciák feletti az ellenőrzés képességének megőrzését. A 

függetlenség esély a mindennapi feladatok-, az eltérő társadalmi szerepek megvalósítására a magán és a közösségi 

élet területén egyaránt. 
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A függetlenség kifejezés előfordulása már gyakoribb, bár nem számottevő. Az idősügyi 

stratégia szövegkörnyezetéből megismerhetjük a jogalkotó értelmezési keretét, me ly azonos a 

WHO definíciójával. A stratégiában az elemzés szempontjából releváns a jelentés, az ellátá-

soktól való függetlenedés rajzolódik ki a szövegkörnyezetben.  

Az esélyegyenlőségi programokban az önkormányzatok legtöbbször csak deklarálják a 

függetlenséget, mint az idősek jogát, amelybe beleértik a gazdasági függetlenséget is. A hely-

hatóságok elgondolása szerint leginkább a programok szervezésével járulhatnak hozzá az idő-

sek függetlenségének megőrzéséhez. 

A WHO az aktív időskor egyik legmeghatározóbb elemének az egészséget tekinti. Az 

egészségben eltöltött életévek számának növelése, mint cél jelenik meg a koncepcióban. A 

dokumentum az egészséget az autonóm és a független élet előfeltételének tekinti, és ennek 

érdekében az egészségmegőrzés és fejlesztés primátusára hívja fel a figyelmet15. 

Az idősügyi stratégiában három gondolatkörben jelenik meg az egészség. A stratégia az 

egészég kapcsán az egyén felelősségét hangsúlyozza, továbbá a testi és a lelki egészség meg-

őrzésére összpontosít, valamint megemlíti a WHO 1946-os egészségdefinícióját16. A stratégia 

nem köti össze az egészséget az aktivitással, egy helyütt találunk utalást arra, hogy az aktivitást 

az élet minden területén meg kell őrizni. Az esélyegyenlőségi programok az egészség  megőr-

zését és fejlesztését is kiemelt feladatnak tekintik, továbbá az aktivitás fogalmát az egészség-

megőrző programokhoz kapcsolják. 

Az életminőség szó – a WHO szintén az aktivitás elemei közé sorolja – előfordulási gya-

koriságán túl a legnagyobb különbség abban a szemléletmódban érhető tetten, amelyben a 

nemzetközi és a hazai dokumentumok megközelítik a fogalmat. 

Az „Aktív idősödés” koncepciója egy pozitív képet tár elénk, gyakran használja az életmi-

nőség élvezete és fejlesztése kifejezéseket. Ugyan a hazai dokumentumokban is megjelenik az 

egészségfejlesztés szükségessége, de ezzel párhuzamosan a betegségek életminőségre gyako-

rolt hatása is jelen van a szövegek környezetben. A pozitív és a negatív tartalmak együttes 

említése nem teszi kellően hangsúlyossá, hogy az időskorban is elérhető a pozitív életminőség. 

Az aktív időskort meghatározó fogalmakat és azok kontextusait áttekintve az idősügyi stra-

tégia magállapításával kell egyetértenünk, mely szerint hazánkban még nem teljes mértékben 

elfogadott az aktív idősödés eszménye. Az aktivitás, mint kulcsfogalom megjelenik a helyi 

dokumentumokban, ebből következően a helyi politikai gondolkodásban is. Azonban az akti-

vitás fogalmát leíró alkotóelemekre – függetlenség, autonómia, egészség, életminőség – nem 

fordítottak kellő figyelmet a települések programjai, ennek következtében az aktív időskor he-

lyi adaptációja csak fragmentáltan valósult meg. 

A szolgáltatások vizsgálatát a „gondozás, a szociális, a támogatás, az igény és a család” 

szavakat tartalmazó szövegrészletek tematikus tartalomelemzésével egészítettük ki. A szolgál-

tatások és a szociális szó, mint jelző összekapcsolódása mindhárom szöveg tartalmát igen erő-

teljes jellemezi, továbbá mindenütt találtunk példát az egészségügyi ellátások felsorolására is.  

A WHO dokumentuma többszempontú megközelítésben ismerteti a szolgáltatásokat, így 

az igénybevevők szempontjából kiemeli az ellátási formákat és azok célzottságát, valamint az 

                                                      
15 WHO 2012 
16 A WHO 1946-os alapszabályában megfogalmazott definíció szerint „az egészség a teljes testi, szellemi-lelki és 

szociális jóllét állapota, s nem pusztán a betegség vagy a fogyatékosság hiánya” (Paulik–Molnár–Müller 2003. 

246) 
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ellátottak emberi méltósághoz való jogát. Az ellátásszervezés oldaláról megjelenik a költség-

hatékonyság, továbbá az ellátási deficit, melynek egyik okaként a területi egyenlőtlenségeket 

jelölte meg a dokumentum. A WHO felhívja a figyelmet a szakpolitikák közötti együttműködés 

szükségességére, ennek kapcsán utal az egészségegyenlőtlenség és a közlekedéspolitika kö-

zötti kapcsolatra is. A szolgáltatás nyújtók esetében a WHO elkülöníti formális és informális 

szereplőket17, valamint kitér a nem kormányzati aktorok feladataira is. 

Az Idősügyi Nemzetügyi Stratégia alapvető teendőnek tekinti a szolgáltatások fejlesztését, 

modernizációját, a progresszivitás megteremtését. Kiemeli az elégedettség növelését, melynek 

érdekében a szükségletekhez kell igazítani a szolgáltatásokat. Ellátási koncepcióként  „az ép-

pen szükséges” elvet jeleníti meg, amelynek megvalósulása esetén hatékony lehet a szolgálta-

tás, azonban nagy valószínűséggel nem támogatja az individuális ellátás kialakítását.  

Az esélyegyenlőségi tervekben a szolgáltatás kifejezés magas előfordulási arányát a jog-

szabály18 is indokolja, amely kötelezően előírta a szociális és egészségügy szolgáltatások fel-

sorolását. A programokban a szolgáltatásfejlesztés, a minőség, az ellátási egyenlőtlenségek 

megjelenítése a domináns. Mindösszesen két esetben említik meg az önkormányzatok, hogy a 

helyi szolgáltatások hozzájárulnak az idősek függetlenségének megőrzéséhez. 

A „gondozás” kifejezés a WHO dokumentumban a szociális és az egészségügyi ellátáshoz 

kapcsolódik, emellett megjelenik az elérhetőség, az öngondoskodás, a költségek csökkentésé-

nek szükségessége, továbbá kiemelt szerepet kapott a hosszú távú gondozás és annak jelentő-

sége is, valamint az informális hálózatok gondozásban betöltött szerepe. 

Az idősügyi stratégia inkább a szolgáltató oldaláról közelít a gondozás kérdésköréhez, fel-

merül az igények és a költségek növekedése, a gondozási szükséglet vizsgálata, valamint az 

informális gondozás kérdése. A szolgáltatás igénybevevői oldaláról a 24 órás ellátás, valamint 

a hosszú távú gondozás iránti igény jelenik meg. Az esélyegyenlőségi programokban a család, 

a szomszédság, az egyházak, a civil szervezetek és az önkormányzatok gondozásban betöltött 

szerepeire vonatkozó utalásokat találhattunk. A dokumentumok – a jogszabályban foglaltak 

értelmében – a településeken kötelezően nyújtandó gondozási formákat is bemutatják. Jelentős 

teret szentel a három dokumentum szolgáltatások fejlesztésére irányuló diskurzusoknak.  

A WHO koncepciója a „család” kódhoz kapcsolódóan érinti a családszerkezetben bekövet-

kezett változásokat. Az informális gondozás kulcsának a családot tekinti, melyben a nők fel-

adatvállalását emeli ki, továbbá megjelenik az idősek szerepe is, akik a családban és a helyi 

közösségekben is elláthatnak gondozási feladatokat. 

Az idősügyi stratégia a WHO dokumentumához hasonlóan tesz említést a család és az idő-

södés összefüggéseiről, azonban kevesebb figyelmet szentel a családi gondozásnak. 

Az esélyegyenlőségi programokban a családszerkezetben bekövetkezett változások össze-

kapcsolódnak a magányossággal és az ellátás iránti igények növekedésével, valamint a nyug-

díjba vonulás családi életre gyakorolt hatása is említésre kerül. Az idősek támogatása a szol-

gáltatásokon és a társas kapcsolatokon keresztül tud megvalósulni. 

                                                      
17 A formális és az informális ellátások régóta foglalkoztatják a kérdéskörrel foglalkozó szakembereket. Az infor-

mális idősgondozást leggyakrabban a családtagok valósítják meg. Az informális ellátás az állami, ci vil és for-

profit szervezetek által nyújtott ellátások iránti keresletet csökkenti, mely befolyásolja a szolgáltatásszervezést és 

tervezést (Kemper 1992). Az európai térségben az idősgondozás területén megjelentek a külföldi munkavállalók, 

mely egy migrációs hullámot indított el. A bevándorlók foglalkoztatása számos kérdést vet fel a fekete/szürkegaz-

daság kérdéseitől a migránsok társadalmi beilleszkedéséig számos területet érintve (Turai 2014. 311 -337) 
18 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
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A WHO lényegesnek tekinti, hogy a támogatás akkor álljon rendelkezésre, amikor szükség 

van rá, elgondolásában nemcsak az idősödő/idős korosztály, hanem az aktív idősödés folya-

matának támogatását is nélkülözhetetlennek tekinti, továbbá elengedhetetlennek tartja a kor-

osztály tagjai körében a politikai és a közösségi aktivitás elősegítését. 

Az idősügyi stratégia a támogatások igen széles körét jeleníti meg, az anyagi és természet-

beni juttatásoktól a jó gyakorlatok megismerésén, az önkéntesség elősegítésén át, az egész 

életen át tartó tanulás megvalósításáig. A stratégia szerint az aktív időskor sikeressége a gene-

rációk között megvalósuló kölcsönös segítésre épül, mely már ma is jelentős terhet ró az aktív 

korosztály, az úgynevezett „szendvics” generáció tagjaira19. 

Az esélyegyenlőségi programok tanúsága szerint az önkormányzatok leggyakrabban a 

szolgáltatások, a pénzbeli és a természetbeni juttatások elérésében segítik az idősödőket/idő-

seket. A helyhatóságok támogatják a korosztály civil szerveződéseit, továbbá a közösségi élet-

ben és a programokon való részvételben is segítik idős lakosaikat.  

Az igények felmérése az idősgondozás esetében elengedhetetlen annak érdekében, hogy az 

ellátások az idősek igényeihez és szükségleteihez igazodjanak. Az aktív idősödés koncepciója 

kiemeli az igényfelmérés szerepét a stratégiai tervezés és a döntéshozatal folyamatában, továbbá 

az idősödő/időskorosztály körében végzendő kutatások jelentősége is megfogalmazásra került. 

A WHO dokumentuma említést tesz a kulturális szükségletekről, mely köthető magához az 

idős kor kultúrájához, illetve a multikulturalitáshoz. 

Az idősügyi stratégia is elismeri az igények felmérésének, és a tudományos vizsgálatok 

jelentőségét az ellátások kialakításában. A stratégia megállapítja, hogy gyakran nem a valós 

igényekhez igazodik a helyi szolgáltatásszervezés. 

Az esélyegyenlőségi programokban az igények felmérésére igen kevés, összesen 23 utalást 

találtunk. A programok beszámolnak az idősek szükségleteinek kielégítéséről, azonban a do-

kumentumok nem utalnak arra, hogy a korcsoport igényeit milyen módon ismerték meg az 

önkormányzatok. Az „igény” kapcsán az esélyegyenlőségi programok megjelenítik az önkor-

mányzatok a források, valamint az idősek szolgáltatások és ellátások iránti igényeit.  

A szolgáltatás és a hozzákapcsolt kifejezések szövegkörnyezeti vizsgálata igen változatos 

képet mutatott, azonban a gondolkodásmódban felfedezhetők az azonos irányok. Mindhárom 

dokumentum egyértelműen állást foglalt a korosztály körében végzett/végzendő kutatások 

szükségessége mellett, amelyek támogatják a tervezés folyamatát az idősek igényeihez iga-

zodó, az egyenlőtlenségeket csökkentő ellátásszervezés megvalósításában. Az idősgondozás 

területén egyre nagyobb szerep hárul az informális hálózatokra, így a családra, a szomszéd-

ságra és az önkéntesekre is. 

A következőkben a „részvétel” kifejezés szövegkörnyezeti előfordulását tekintettük át, 

hozzákapcsolva a „társadalmi” és az „önkéntes” jelzők kontextusait. 

Az aktív idősödés eszménye a korosztály társadalmi részvételére épít, amely egyaránt  érinti 

a mikro- és a mezo szintű közösségeket is. A WHO dokumentuma kiemeli az idősek részvéte-

lének fontosságát a társadalmi-, a gazdasági-, a kulturális-, valamint az állampolgársághoz kö-

tődő folyamatokban. A közösségek életében történő részvétel növeli az idősek aktivitását, ja-

vítja a szubjektív életminőséget és ezzel párhuzamosan csökkenti az ellátások iránti igények  

megjelenését. 

                                                      
19 81/2009 (X.2.) OGY határozat 
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Az idősügyi stratégia szintén hangsúlyozza a társadalmi részvétel jelentőségét, külön k i-

emelve az önkéntes munkát és az idősek civil szervezeteinek tevékenységét. A dokumentum 

nyomatékosítja, hogy az idősellátás modernizációjában az idősek tapasztalataira és tudására 

szükséges építeni. A korosztály tevékeny társadalmi részvételének megvalósulását az idősek 

által kifejtett aktivitásokon, tevékenységeken keresztül képzeli el a stratégia.  

Az esélyegyenlőségi tervek szerint a nyugdíjas korosztály közösségi életben való részvé-

tele a programokban csúcsosodik ki. 

A WHO dokumentum az idősek közösségi életbe történő bevonását, illetve a részvétel elő-

segítését tekinti lényeges szempontnak a szellemi és a fizika aktivitás megőrzése érdekében. 

Felhívja a figyelmet az özvegy és idős nők estében a társadalmi kirekesztődés magas kockáza-

tára, továbbá az idősek által igénybe vehető közösségi szolgáltatások kiszélesítésének szüksé-

gességére. 

Az idősügyi stratégia az időseket erőforrásként jelöli meg a közösségépítésben. Felhívja a 

figyelmet a közösségek integráló erejére, és a közösségi programok jelentőségére az inklúzió 

folyamatában, továbbá az informális közösségek szerepére az idősek ellátásában és a társa-

dalmi összetartozás erősítésében. 

Az esélyegyenlőségi programok – a jogszabályban megfogalmazott kötelező elemek okán 

– a „közösség” kapcsán leggyakrabban a közösségi közlekedést és a közösségi ellátásokat em-

lítik. Kiemelten kezelik az idősek bevonását a helyi közösségfejlesztő programokba, továbbá 

ismertetik a közösségi szolidaritás megnyilvánulásait is, valamint megemlítik a közösségi te-

rek jelentőségét a helyi társadalom életében. 

Még az „önkéntességet” kapcsoltuk a „részvétel” fogalmához, mely a WHO dokumentum 

tanúsága szerint jelentős mértékben hozzájárul az országok társadalmi és gazdasági teljesítmé-

nyéhez. Az idősek életében az önkéntes munka gyarapítja a társas interakciók számát, egyúttal 

jótékonyan hatást gyakorol szubjektív jóllétükre. Továbbá az idősek és a fiatalok közösen vég-

zett önkéntes tevékenysége csökkenti a generációk közötti szakadékot. A WHO „Aktív idősö-

dés” koncepciója utal az önkéntes megtakarítási formák ösztönzésének jelentőségére is, amit 

az időskorra történő felkészülés hangsúlyos elemének tekinti.  

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia – hasonlóan a WHO dokumentum tartalmához – az önkén-

tes tevékenységet a generációk közötti kapcsolatok javításának lehetőségéként, továbbá a kö-

zösségfejlesztés eszközeként is értelmezi. Magyarországon kevés a 60 éves kor felett önkéntes 

munkát végzők aránya, ezért az önkéntes tevékenység egyéni és társadalmi hasznosságát to-

vább kell népszerűsíteni a korosztály körében. A stratégia a WHO dokumentumához hasonlóan 

megfogalmazza az időskorra való felkészülésben az önkéntes megtakarítások jelentőségét.  

Az esélyegyenlőségi programok tanúsága szerint a helyhatóságok számítanak az idősek 

önkéntes tevékenységére, különösen a települési rendezvények lebonyolításában, de emellett 

még számos más területen lehetne élni a korosztály tudásával, tapasztalataival.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a dokumentumok több ponton összekapcsolták a  

„részvétel, a társadalom és az önkéntesség” fogalmait. Az idősek társadalmi részvétele közös 

érdek, mert szolgálja a korcsoport aktivitásának megőrzését, és növelheti elégedettség érzését 

a személyes életút összegzése során20. 

                                                      
20 Széman 2013. 85-104 
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Az időskorral foglalkozó tanulmányokban a „nyugdíjak és a nyugdíjrendszerek” a leggyak-

rabban használt kifejezések, amikor az időskor dilemmáit tárgyalják21. 

A WHO dokumentuma az első oldalakon foglalkozik a nyugdíjpolitikával és a nyugdíjre-

form kérdésével. Vizionálja a nyugdíjrendszerek jobb egyensúlyi állapotát22, a folyamatot a 

korai nyugdíjba vonulás tendenciájának várható csökkenésével indokolja. A WHO elgondolása 

szerint az idősödő korosztály jobb egészségi állapota jótékony hatást gyakorol majd a 

munkaerőpiaci részvétel meghosszabbodására. A dokumentum a juttatásokra nem tér ki, azon-

ban az igen alacsony nyugellátással rendelkezők, valamint a nők szegénységkockázatára azon-

ban felhívja a figyelmet. Szükségesnek tekinti a társadalmi szemléletváltozást az idősödéshez 

kapcsolódó sztereotípiák – például: beteg, ellátásra szoruló – elvetésében. A WHO az attitűd-

formálásnak kiemelt jelentőséget tulajdonít az aktív idősödés támogatásában. 

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia részletesen ismerteti a nyugdíjazás és a nyugdíjrendszer 

dilemmáit, mint a korai nyugdíjba vonulás, a többpilléres nyugdíjrendszer szükségességének, 

a nők és a rövid szolgálati idővel rendelkezők alacsonyabb összegű nyugellátásának problé-

máit. Mindemellett a stratégiában a „nyugdíj” kód megjelenik az aktivitás megőrzésének di-

lemmáival és a nyugdíjasok civil szervezeteivel kapcsolatos idézetekben.  

Az esélyegyenlőségi programok adatokat közölnek a településen élő és különböző nyugel-

látási formákban részeső lakosokról, szót ejtenek a nyugdíjasok szerveződéseiről, az önkéntes 

tevékenységről, és a korosztály szabadidős tevékenységeiről.  

A „nyugdíjak és a nyugdíjasok” kódok említései a nemzetközi és a hazai dokumentumok 

szövegrészeiben azonos kérdéseket érintenek, az idősödéshez kötődő általános, és a fejlett ál-

lamok mindegyikét jellemző problémákat foglalják össze. 

A WHO az aktív idősödés megvalósulásának lehetőségét többek között a közpolitika és a 

közpolitikai programok kialakításában látja, egyik központi elemként a munkaerőpiaci részvé-

tel meghosszabbítását emeli ki. Az aktív időspolitika hatására – a WHO feltételezése szerint – 

többen folytatják majd jövedelemszerző tevékenységüket, mely várhatóan hozzájárul az egész-

ségében eltöltött életévek számának növekedéséhez, következésképpen a korosztály körében 

csökkeni fog a fogyatékossággal élők aránya, továbbá sokkal inkább befolyásolhatóvá válik a 

férfiak és a nők jólléte is. A WHO kitért az időspolitikai dokumentumok hiányára, megállapí-

tása szerint a XXI. század elején a fejlődő országok többsége nem rendelkezik idősügyi stra-

tégiával. 

A stratégia az időspolitikát nevesíti szövegében politikaként, a  „közpolitika valamint a 

szakpolitika” kifejezések nem szerepelnek a hazai dokumentumban. Az időspolitika céljaként 

a jóllét megvalósítása azonosítható, amely „az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, 

az egyházak, a profitorientált szervezetek, az informális közösségek és az érintettek részvéte-

lével”23 jön létre. 

Az szövegkörnyezetben megjelenik a flexibilis időspolitika szükségessége, melynek tartal-

mát és értelmezési kereteit nem fejti ki a jogalkotó a dokumentumban. Az idősödés folyamat-

ként történő meghatározása a flexibilitás elemeként értelmezhető, azonban a stratégia szövege 

egyértelműen nem kapcsolta össze a „flexilbilitás és a felkészülés” kontextusait. 

                                                      
21 vö. Grossmann 2004.; Augusztinovics 2005. 429-449.; Botos. 2010 
22 A WHO aktív időskor közpolitika keretrendszerét ismertető dokumentuma 2002 -ben, mintegy hat évvel a gaz-

dasági válság előtt készült.  
23 81/2009 (X. 9.) OGY határozat 4.2. 
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Az esélyegyenlőségi programokban mindösszesen három idézetben fordul elő a  „politika” 

kifejezés. Az egyik program arra utal, hogy léteznek nemzetközi dokumentumok, amelyek a 

demográfia öregedés kérdéseivel és az időspolitika megvalósításnak lehetőségeivel foglalkoz-

nak, és ezek figyelembevételével készült el a hazai stratégia. A második idézet az időpolitiká-

ban bekövetkezett változást állítja a középpontba, és ismerteti a nemzetközi dokumentumok 

legfontosabb elgondolásait, azonban a forrásokat nem jelöli meg. A harmadik szövegrészlet-

ben az idősügyi stratégiában szereplő mondatok ismerhetők fel. 

A származtatott szöveg arról tanúskodik, hogy a helyi gondolkodásban az időspolitika az 

önkormányzatok mindennapi tevékenységrendszerében megjelenik. A programokból döntő 

többségében az időspolitikát az intézmények szintjén értelmezik, amit a kötelező és az önként 

vállalt feladatok reprezentálnak. 

A három dokumentum összehasonlítását követően a legszembetűnőbb eredmény  az, hogy 

a közpolitikai célok átvétele a nemzetközi és a nemzeti színterek között jelentősebb mértékben 

érhető tetten, mint a nemzeti és a helyi színterek között. 

A WHO ’aktív időskor’ programja jelentős hangsúlyt fektetett a közpolitikai programok 

kialakítására. A koncepcióban egyértelművé teszi az aktív idősödés megvalósításában a külön-

böző szakpolitikai területek közös a felelősségét. A dokumentum nevesíti az egészség -, a fog-

lalkoztatás-, oktatás és a szociálpolitikát, amelyek együttesen képesek támogatják az egyéne-

ket és a közösségeket az időskori aktivitás elérésében és megőrzésében.  

A hazai idősügyi stratégiában a „foglalkoztatáspolitika” kifejezés megjelenik, azonban az 

„egészség-, oktatás és a szociálpolitika” szavak nem találhatók meg a szövegben. Azonban az 

egyes szakpolitikákhoz kapcsolódó tevékenységek, célok és elvárások megfogalmazódnak a 

dokumentumban. 

Véleményünk szerint lényeges explicitté tenni az egyes ágazatokkal szemben -, és a szak-

politikai területek együttműködésével kapcsolatban megfogalmazott elvárásokat. Nemcsak az 

ágazati politika irányítói számára bír jelentőséggel, hanem a helyi szinteken is megkönnyítheti 

az időspolitika interpretációját. Nem amellett kívánunk érvelni, hogy legyenek direkt utasítá-

sok a stratégiában, hiszen nem ez a célja, hanem a résztvevők köre legyen jól körülhatárolt.  

A helyi esélyegyenlőségi programok elemzését követően az idősügyi stratégiához hasonló 

eredményt kaptunk. Az esélyegyenlőségi programokban sem jelenik meg az „egészség-, okta-

tás- és a szociálpolitika”. A „foglalkoztatáspolitika” kifejezés sem található meg a szövegek-

ben, azonban a „munkaerő-piac” kifejezés 179-szer (0,05%-ban) fordul elő a származtatott 

szövegben. Az egyes szakpolitikai területekhez kapcsolódó tartalmak hasonlóak az idősügyi 

stratégiában megfogalmazottakkal. 

Az időspolitika értelmezésében az Idősügyi Nemzeti Stratégia közvetítő szerepe a fent le-

írtak alapján azonosítható. Az időspolitika tartalmainak hasonlatossága nemcsak a közlésekre 

terjed ki, hanem a „nem közlésekre” is, miután a nemzeti és a helyi szintű dokumentumokból 

azonos fogalmak hiányoznak. 

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia közvetítő szerepének vizsgálatában a stratégiára történő 

konkrét hivatkozást is mértük. A helyi esélyegyenlőségi programok igen alacsony számban, 

mindösszesen 15 alkalommal tettek említést a stratégiáról. Még ennél is kisebb mértékben, 7 

esetben utaltak arra, hogy a programok elkészítése során figyelembe vették a stratégiában fog-

laltakat. Amennyiben a kvantitatív adatokra támaszkodom az összegzésben, akkor azt kell 

megállapítanunk, hogy igen csekély mértékben érvényesült az Idősügyi Nemzeti Stratégia köz-

vetítő szerepe a nemzetközi és a helyi szintek között.  
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A helyi időspolitika harmonizációja csak a verbalitás szintjén valósult meg, a programok, 

stratégiák, koncepciók szintjén megtörtént, de az elemzésbe bevont települések legtöbbjén 

csak papírra vetett szó maradt. 
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