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VAJDA KINGA  

Különbségek a magyar időseket ellátó 

szociális rendszerben 

A prevenció jelentősége egy készülő PhD-kutatás tükrében 

 
For Hungary and the other East-European countries, ageing society is a serious challenge. This article 
using recent statistical data from the Hungarian Central Statistical Office, intends to show the differ-
ences of the basic social care based on territorial and regional variations.  Basic social care could be the 
preventive part of the social security system for the seniors, by enjoying the basic care provided clients 
could avoid or postpone moving in a residential or nursing home. Further to the regional differences 
the municipal differences are also well-marked int he system. My upcoming PhD research, that is going 
to collect data all of the Hungarian regions, try to reveal the actual status of prevention and active 
ageing in basic social care, with this data I would like to urge policy makers to give more attention for 
the basic social services like domestic care and day care. 

 

Az idősek helyzete nem csak európai, de magyar viszonylatban is egyre sarkalatosabb kér-

déssé válik. Természetesen az esetek többségében a fenntartható nyugdíjrendszerek illetve az 

egyéb ellátások finanszírozhatósága merül fel kérdésként, mely színtiszta gazdasági alapokra 

utal. Tagadhatatlan, hogy erről is beszélni, tárgyalni kell. Új technikák és módszerek beveze-

tését igényli a rendszer, és azt hogy bővítsük látókörünket: észrevegyük, hogy az egészségügyi, 

szociális, demográfiai és gazdasági kérdések mennyire szoros szimbiózisban mozognak egymás-

sal. Éppen ezért tartom kifejezetten fontosnak az ellátásokban mutatkozó egyenlőtlenségek fel-

tárását és orvoslását illetve az idősek ellátásában a prevenció, mint óriási potenciál felismerését. 

A legutóbbi népszámlálás alapján Magyarország 9 937 628 állampolgárából a 65. életévü-

ket betöltöttek száma 1 328 503 fő. 2001-2011-es időszakban a legidősebbek 80+ illetve a 

fiatalbb korcsoport 60-64 évesek körében figyelhető meg jelentős növekedés.1 A pontos kor-

csoportok és nemek szerinti megoszlás is érdekes (lásd. 1. táblázat). Jól látszik, amiről olyan 

gyakran szó esik, hogy a nők tovább élnek. Mindezt megerősíti az ellátórendszer is, hiszen a 

legtöbb szociális alap-, és szakellátásban női klienseket találunk. Ez részben annak is köszön-

hető, hogy a nők kevésbé szemérmesek, ha segítséget kell kérni, és hamarabb jelentkeznek a 

területileg illetékes intézménynél, de oka a statisztikai adatok alapján látható hosszabb élet is . 

1.  táblázat: 65 éven felüli magyar lakosok megoszlása nemek és 4 korcsoport alapján2 

 Férfiak Nők 

65-74 év 384 814 fő 562 001 fő 

75-84 év 189 203 fő 376 085 fő 

85-94 év 41 744 fő 115 956 fő 

95 év felett 1795 fő 5522 fő 

                                                      
1 Hluchány Hajnalka 2014 51 
2 http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_demografia (2016.10.11) 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_demografia
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A potenciális kliensek száma jól látszik, természetesen ebből nem mindenki kerül be az 

ellátórendszerbe, van aki egyedül vagy társával próbál boldogulni és sok esetben a családok is 

bevonhatók az idősek ellátásába, bár e tekintetben is jelentős eltéréseket találunk.  

A magyarországi szociális ellátásokról részletesen az 1993. évi III. törvény a szociális igaz-

gatásról és szociális ellátásokról3 (későbbiekben: szociális törvény), illetve az I/2000 SzCsM 

rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mű-

ködésük feltételeiről4 rendelkeznek. A szociális törvény az idősek számára nyújtandó ún. szo-

ciális szolgáltatásokat alapvetően két nagy csoportba sorolja az ellátás formáját tekintve:  

− szociális alapszolgáltatások (későbbiekben: alapszolgáltatások)  

− személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások (későbbiekben: szakosított 

ellátások) 

Az alapszolgáltatások közül az időseket elsősorban a falu-, és tanyagondnoki szolgáltatás, 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás érinti. A 

szakosított ellátások közül pedig leginkább az ápolást-gondozást nyújtó intézményeket és az 

átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeket veszik igénybe idős, 65 éven felüli kliensek. A cím 

különbségekről beszél, mely itt elsősorban területi ezen túl pedig települési különbségeket je-

lent, ezeket az eltéréseket érdemes megvizsgálni. 

I. Területi eltérések a szociális alapszolgáltatásokban 

Hogy miért is beszélünk területi eltérésekről az ellátások tekintetében annak nagyon hosszú 

története van. Az országot 7 nagy régióra oszthatjuk, ha területi felosztásban gondolkodunk, a 

17 megye ebbe a hét régióba tagolódik be. Alapvetően még mindig tartja magát az a teória, 

hogy ha egyszerűsítve is, de Magyarországot két nagy részre: keleti és  nyugati országrészre 

bonthatjuk és a kettő közül a nyugati országrészben „minden” jóval egyszerűbb és jobb. A 

minden alatt valóban mindent értenek: megélhetés, ellátások, életszínvonal, gazdaság és még 

hosszan lehetne sorolni. A keleti országrészhez tartozik: Észak-Magyarország, Észak-Alföld 

és Dél-Alföld. A nyugati országrészt pedig: Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunán-

túl alkotják. Közép-Magyarországot minden szempontból érdemes önálló egységként kezelni, 

hiszen Budapest miatt jóval magasabb a népesség és a települések eloszlása is más.  

2. táblázat: 65 éven felüli magyar lakosság korcsoportok, régiók szerinti megoszlása 

2015.01.01.5 

 65-74 éves 75-84 éves 85 évnél idő-

sebb 

Összesen 

Dél-Dunántúl 97 419 fő 56 675 fő 16 800 fő 170 894 fő 

Nyugat-Dunántúl 102 204 fő 56 977 fő 17 615 fő 176 796 fő 

Közép-Dunántúl 108 072 fő 61 678 fő 17 221 fő 186 971 fő 

Közép-Magyaror-

szág 

312 621 fő 164 405 fő 59 204 fő 536 230 fő 

Észak-Magyarország 118 288 fő 71 379 fő 19 991 fő 209 658 fő 

Észak-Alföld 136 795 fő 80 338 fő 24 122 fő 241 255 fő 

Dél-Alföld 137 669 fő 79 334 fő 25 422 fő 242 425 fő 

 

                                                      
3 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV (2016.10.11) 
4 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM (2016.10.11) 
5 Központi Statisztikai Hivatal: Demográfiai évkönyv 2014, Budapest, 2015. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM
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A 2. táblázatban nyomon követhető, hogy a potenciális kliensek 3 korcsoportra osztva mek-

kora számban fordulnak elő az egyes régiókban. A legnagyobb szám a közép-magyarországi 

régióban található, ami azért is fordulhat elő, mert itt találjuk a fővárost. Illetve meg kell em-

líteni, ha a korábbi hipotézis mentén haladunk, és kelet-nyugati megosztottságról beszélünk, 

akkor valóban, a keleti országrészben található régiókban összességében több potenciális kli-

ens él, mint a nyugati régiókban. Ez még nem jelentené egyértelműen azt,  hogy jobban leter-

helik a keleti régiókban az ellátórendszert, miután nem minden 65 éven felüli jelentkezik szol-

gáltatásért. A 3. táblázatban látjuk a régiók szerinti megoszlását azoknak a klienseknek, akik 

a „legnépszerűbb” alapszolgáltatásokat veszik igénybe. Itt fontos leszögezni, hogy nincsen 

korcsoportos bontás, így a számok tartalmazzák az esetlegesen 65 évnél fiatalabb klienseket 

is. Tudni kell, hogy Magyarországon mind a házi segítségnyújtást mind az étkeztetést 65 évnél 

fiatalabb személyek is igénybe vehetik alapos indokkal például: rendkívül rossz szociális hát-

tér, súlyos betegség vagy korlátozottság. Ettől eltekintve az arányok érvényesek, hiszen a 

132 985 házi gondozottból a KSH statisztikái alapján 110 047 fő 65 éven felüli, tehát a döntő 

többségük az idősek csoportját „erősíti”. Az idősek nappali ellátásában 2014-ben a KSH is 

csak a 65 éven felüliekről készítette statisztikáját, így itt a 39  194 fő, mind 65 éven felüli. Míg 

az étkeztetés tekintetében is döntő többségben vannak a 65 éven felüliek , a 171 998 főből 

120 795 fő. 

A házi segítségnyújtás szempontjából kifejezetten érdekes adat, hogy a közép -magyaror-

szági régióban csupán 8229 fő kapta 2014-ben ezt az ellátást, holott ebben a régióban a legje-

lentősebb a 65 éven felüli népesség száma (2. táblázat). 

3. táblázat: 3 legnagyobb kliensszámmal működő alapellátás,  

az ezekben megjelenő kliensek száma régiós bontásban6 

 Házi segítségnyúj-

tás 

Idősek nappali ellá-

tása 

Étkeztetés 

Dél-Dunántúl 11 720 fő 7963 fő 17 402 fő 

Nyugat-Dunántúl 8485 fő 2391 fő 14 560 fő 

Közép-Dunántúl 10 397 fő 2573 fő 14 030 fő 

Közép-Magyarország 8229 fő 4229 fő 20 215 fő 

Észak-Magyarország 21 021 fő 5309 fő 28 269 fő 

Észak-Alföld 47 212 fő 9108 fő 42 895 fő 

Dél-Alföld 25 921 fő 7621 fő 34 627 fő 

 

Vajon mi lehetett annak az oka, hogy ezt az ellátást ilyen kevesen vették igénybe? Elkép-

zelhető, hogy ebben a régióban a családtagok inkább felvállalják a gondozói szerepet, és segí-

tik az idős hozzátartozót? Ezzel szemben a keleti országrész 3 nagy régiójában viszont az idős 

emberek kevésbé számíthatnak a családtagok támogatására, talán a távolságok nagysága, vagy 

éppen amiatt, mert a jobb élet reményében a nyugati országrészben, vagy akár a határon túl 

vállaltak munkát. A demográfiai statisztikákat átvizsgálva az mondható el a belföldi vándorlás 

tekintetében, hogy valóban a keleti régiók azok, ahol magasabb az elvándorló népesség aránya, 

mint az odavándorlóké. Az összes többi régióban vagy magasabb az odavándorlók száma, mint 

az elvándorlóké, vagy majdnem megegyezik a két szám. Így az utóbbi két esetben a belföldi 

                                                      
6 Központi Statisztikai Hivatal: Szociális Statisztikai Évkönyv 2014, 128-148 
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vándorlás tekintetében nincsen népességváltozás, legalábbis az aktív korú népesség tekinteté-

ben, hiszen a vándorlások leginkább ezt a csoportot érintik (lásd. 4. táblázat).  

4. táblázat: Belföldi oda-, és elvándorlók száma régiós bontásban7 

 Odavándorlók Elvándorlók Összesítve 

Dél-Dunántúl 22 809 fő 24 328 fő - 1519 fő 

Nyugat-Dunántúl 23 046 fő 21 578 fő 1468 fő 

Közép-Dunántúl 25 046 fő 25 641 fő - 595 fő 

Közép-Magyarország 66 484 fő 55 455 fő 11 029 fő 

Észak-Magyarország 25 862 fő 29 668 fő - 3806 fő 

Észak-Alföld 28 488 fő 33 082 fő - 4594 fő 

Dél-Alföld 22 972 fő 24 955 fő - 1983 fő 

 

Természetesen itt csak a belföldi vándorlásról van szó. A külföldre történő elvándorlás 

vélhetően sokkal nagyobb számokat mutatna minden régióban. Áttekintve azonban a KSH ide-

vonatkozó statisztikai adatait 2014-ben a nyugati régiókban (Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunán-

túl, Dél-Dunántúl) a külföldre vándorló magyar állampolgárok száma csupán 10  440 fő, a kö-

zép-magyarországi régióban 9087 fő, míg a keleti országrészben (Észak-Magyarország, Észak-

Alföld, Dél-Alföld) 11 858 fő volt. Ez azt jelenti, hogy 2014-ben körülbelül egy kisvárosnyi, 

többnyire aktív korú ember vándorolt külföldre. Az elvándorlók száma nem sokkal,  de itt is a 

keleti országrészben magasabb. A kapott adatok azonban még így sem magyarázhatják teljes 

egészében azt, hogy a keleti régiókban miért ennyivel magasabb a házi segítségnyújtás iránti 

igény és Közép-Magyarországon miért ennyivel alacsonyabb. Ennek okát valószínűleg másban 

kell keresnünk. 

Országos szinten 39 194 fő veszi igénybe a nappali ellátást, mely alapvetően az idősek 

klubjait jelenti. A területi egységeket tekintve itt nincsen olyan szembeötlő eltérés, mint a házi 

segítségnyújtásban. A nappali ellátást igénybe vevő kliensek közül csupán 2007 fő demens8 a 

statisztika alapján. Ez igen alacsony szám, még akkor is, ha csak hozzávetőlegesen rápillan-

tunk a World Alzheimer Report 2015-re9. A demenciát sokkal nagyobb problémának írják le. 

A statisztikai adatok alapján Magyarországon a nappali ellátásban részesülők csupán 5% -a 

küzdene a demencia valamely típusával, ami igencsak kétségbe vonható adat. Gyakorlati szem-

pontból természetesen érdemes tudni, hogy a demenciával küzdők száma vélhetően azért ilyen 

alacsony, mert ezek a kliensek a már diagnosztizált (diagnózissal rendelkező) személyek. So-

kuk egyáltalán nem vagy csak nagyon későn kerül szakorvos elé a betegséggel.  

Az alapszolgáltatások közül utolsónak kiemelt étkeztetésben is különbségek fedezhetők fel 

területi elhelyezkedés alapján. Azaz a dunántúli régiókban kevésbé veszik igénybe a napi egy-

szeri meleg étkezés lehetőségét, míg a két alföldi régióban magasabbak ezek a számok.  

Miután a kliens számok a leginkább igényelt alapszolgáltatásokban előkerültek, érdemes 

még beszélni a klienseket házi segítségnyújtásban ellátó gondozók számáról is területi bontás-

ban (lásd. 5. táblázat). 

Érzékelhető, hogy a gondozók régiótól függetlenül rendkívül leterheltek. Legnehezebb 

helyzetben az észak-magyarországi és a dél-alföldi gondozók vannak, hiszen ott gondozónként 

10 klienssel lehet számolni. A legalacsonyabb számot a közép-magyarországi régió produkálta, 

                                                      
7 Központi Statisztikai Hivatal: Demográfiai évkönyv 2014, 2015  
8 Központi Statisztikai Hivatal: Szociális Statisztikai Évkönyv 2014, 2015 148  
9 http://www.worldalzreport2015.org/downloads/world-alzheimer-report-2015.pdf  
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ahol 8 gondozott jut egy gondozóra, természetesen ez még így is magas szám, hiszen azok a 

kliensek, akik házi segítségnyújtásban részesülnek, általában hetente több napon igénylik a 

segítséget és az egy óra sokszor kevésnek bizonyul.  

5. táblázat: Házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók száma régiós bontásban10 

 
Dél-

Dunántúl 

Nyugat-

Dunántúl 

Közép-

Dunántúl 

Közép-

Magyarország 

Észak-

Magyarország 

Észak-

Alföld 

Dél-

Alföld 

Gondozók 

száma 
1238 fő 1029 fő 1110 fő 1043 fő 2079 fő 5773 fő 2675 fő 

 

Nemcsak az iADL (instumental activities of daily living) tevékenységekben van szükség a 

segítségre, amilyen például a főzés, bevásárlás, ügyintézés, gyógyszer kiváltás stb. hanem már 

az alapvetőbb ADL (activities of daily living) tevékenységekben is segítségre szorulnak, mert 

nem képesek önállóan felöltözni, személyes higiénéjüket megtartani, étkezni, sétálni stb. Mi-

után a rosszabb fizikai állapotban lévő, régebben már szakosított ellátásokba kerülő idős em-

berek a pontrendszerben11 bekövetkezett változtatásoknak köszönhetően csak alacsonyabb 

pontokat produkálnak, így kénytelenek beérni az alapszolgáltatásokkal, ezekből viszont jóval 

magasabb óraszámra lenne szükségük, mint amit ezzel a gondozói létszámmal az ellátórend-

szer nyújtani képes. 

II. Települési eltérések a szociális alapszolgáltatásokban 

2015-ben a magyar lakosság 54%-a városokban élt.12 Kifejezetten magas szám mely nyilván nem 

egységesen oszlik meg a magyar lakosságon belül. Ez azért fontos, mert a szociális ellátások 

elsősorban a település nagyságától függenek Magyarországon. Tehát minél nagyobb egy telepü-

lés az ott igénybe vehető szociális ellátások skálája annál szélesebb. Mivel jelenleg egy igazán 

érintett és érzékeny kliens csoportról beszélünk: az idősekről, akik nehezen mozognak, kevésbé 

mobilizálhatóak, azonban életkoruk előrehaladtával egyre inkább igénylik a segítséget, fontos 

az, hogy településnagyságtól függetlenül minden kliens megkapja a szükséges szolgáltatást. 

6. táblázat: Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás adatai 

az ellátottak lakóhelye és a népességnagyság szerint 

 Házi segítségnyújtásban 

részesülő ellátottak 

száma 

Étkeztetésben 

részesülő ellátottak 

száma 

-499 fő 10 688 fő 9989 fő 

500-999 fő 13 003 fő 15 500 fő 

1000-1999 fő 21 078 fő 25 541 fő 

2000-4999 fő 28 827 fő 33 279 fő 

5000-9999 fő 14 408 fő 17 399 fő 

10 000-19 999 fő 13 274 fő 17 134 fő 

20 000-49 999 fő 7985 fő 13 101 fő 

50 000-99 999 fő 5261 fő 8145 fő 

100 000- 13 422 fő 19 015 fő 

Budapest 5039 fő 12 895 fő 
 

                                                      
10 Központi Statisztikai Hivatal: Szociális Statisztikai évkönyv 2014, 2015 
11http://www.szia.org/sites/default/files/GSZVhatasvizsgalat.pdf 
12 http://www.citypopulation.de/Hungary.html  

http://www.szia.org/sites/default/files/GSZVhatasvizsgalat.pdf
http://www.citypopulation.de/Hungary.html
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A 6. táblázatban nyomon követhető, hogy a házi segítségnyújtásban és az étkeztetésben 

részesülő ellátottak lakóhelye és a népességnagyság viszonylata. A házi segítségnyújtásban és 

étkeztetésben részesülő kliensek számában itt is szerepel a 65 éven aluli ellátottak száma, de 

jelentős többséggel bírnak a 65 éven felüliek, ahogy azt a 3. tábla magyarázásánál is jeleztem. 

Látható, hogy a kliensek legjelentősebb csoportja a nagyobb falvakban vagy kisebb városok-

ban él, mindkét szolgáltatás vonatkozásában. A második helyen az 1000-1999 lakosságszámú 

települések vannak és csak a harmadik helyen jönnek be a nagyvárosok. Ez azért nagyon fon-

tos, mert a szociális ellátórendszert működtető kormánynak tisztában kell lennie azzal, hogy 

az ellátottak mekkora településeken élnek nagyrészt, hozzájutnak-e a megfelelő ellátáshoz, hi-

szen a szociális ellátásokkal sokszor pontosan az a probléma, hogy az igazán rászorulók kima-

radnak az ellátásokból. 
 

III. Prevenció 

Úgy gondolom, hogy a prevenció jelentőségét fontos az alapszolgáltatások után tárgyalni, hi-

szen alapvetően az alapszolgáltatások lennének azok az ellátások melyben nagyobb hangsúlyt 

kaphatna, illetve lehetőséget kellene biztosítani a megelőzésre. Nyilvánvaló, hogy az idősödés 

folyamatát és a vele járó fizikai és mentális nehézségeket nem lehet egészségben véve meg-

előzni, azonban már az is óriási eredmény lenne, ha sikerülne ezeket az önálló, aktív életet 

gátló állapotromlásokat megjelenési időben későbbre halasztani. Mindez még hangsúlyosabb 

annak a tudatában, hogy a várható élettartamok száma emelkedik ugyan, de ezzel párhuzamo-

san az egészségben eltöltött évek száma sajnos stagnál. Ez azt jelenti, hogy tovább élünk, de 

viszonylag rosszabb minőségben, többet betegeskedve és még inkább mások segítségére szo-

rulva. A férfiak esetében 2015-ben a születéskor várható élettartam 72,09 év volt, míg a nőknél 

78,61 év13. Ehhez képest a születéskor várható egészségben eltöltött évek száma egy uniós 

felmérés alapján a magyar férfiak esetében 58,9 év míg nők esetében 60,8 év14. Látható tehát, 

hogy 13 és 18 évet töltenek a statisztika alapján betegségekkel terhelve az életükből.  

Európában a 2012-es évet az active ageing évének szentelte a WHO. Rengeteg akció és 

program, illetve elindított projekt keretében próbálták és próbálják meg azóta is felhívni a fi-

gyelmet arra, hogy mennyire fontos a megelőzés, illetve a problémák időbeni felismerése. Az 

active ageing nem csupán az egészségben eltöltött éveket vagy a minél tovább tartó munkaerő 

piaci aktivitást jelenti, de a tartósan beteg idősek életminőségének javítását is. „Az aktivitás 

szó itt a folyamatos társadalmi, gazdasági, kulturális, vallási és közösségi ügyekben való aktív 

részvételre utal, mely az életkor előre haladtával nem szűnik meg.”15 Az idős emberek tehát 

megtapasztalhatják a hasznosság, az önállóság és az új lehetőségek (pl.: tanulásban, új infor-

mációk és technológiák megismerésében) megszerzésének örömét. Hogy a politikai döntésho-

zók is elismerjék ennek a jelentőségét, és mihamarabb a gyakorlatban is jelentkezzenek pozitív 

változások, kialakítottak egy ún. active ageing indexet16, mellyel az aktív idősödés, illetve en-

nek a lehetősége számszerűsíthetővé vált. Az indexet minden országra leképezték, Magyaror-

szág a 2012-es eredmények tekintetében a lista utolsó szekciójában található. Mindez annak 

                                                      
13 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd008.html  
14 http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a  
15 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf  
16 Zaidi, http://www.euro.centre.org/data/1453740620_84975.pdf 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd008.html
http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf
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ellenére történt, hogy 2009-ben a magyar kormány elkészítette az ún. idősügyi nemzeti straté-

giát. A stratégia 2034-ig szól és kifejezetten pozitív irányba mutató priorításokat fogalmaz meg 

úgy mint: 

– „Aktivítását és függetlenségét, társadalmi presztizsét megőrző idősödő és idős ember.  

– Biztonság és megfelelő életminőség, a betegségek kockázatának alacsonyan tartása, az em-

beri méltóság megőrzése és a funkcionális önállóság elősegítése. 

– Élethosszig tartó fejlődés, törekvés az életöröm, az autonómia megőrzésére és az önmeg-

valósításra. 

– Társadalmim részvétel és bevonódás, közösségi megbecsültség. 

– Esélyegyenlőség, pozitív reakciók az idősödés és a hosszabblétűség társadalompolitikai  

kihívásaira, fellépés az ageizmus ellen.”17 

A kormány láthatóan próbálja holisztikusan megközelíteni az idősödés kérdését. A 

priorítások sok helyen összecsengenek az időben később keletkezett active ageing index 4 fő 

pillérével. Kiemelten kezelik, hogy a demens betegek nappali ellátásának feladata bekerült az 

önkormányzatok kötelező feladatai közé. Sajnos ez az ellátás a mai napi nem épült ki megfe-

lelően, illetve képtelen feloldani azt az ellentmondást, hogy csak a hosszú vizsgálatokat követő 

szakorvosi diagnózis után kerülhet be demenciával küzdő kliens speciális nappali ellátásba. A 

geriátriai képzések szintén gyerekcipőben járnak, pedig a stratégia ezt is kiemelten kezelte a 

leírás alapján. Nagy hangsúlyt fektetnek az élethosszig tartó tanulásra és az idősek sporttevé-

kenységekbe történő bevonásába.  

Az élethosszig tartó tanulás fejlesztése illetve a felnőttoktatás kereteinek javítása és az eb-

ben való részvétel lehetőségének növelése szerencsére sikeresnek mondható eredményeket ho-

zott. Uniós mintára a Harmadikkor Egyeteme koncepció illetve a Szépkorúak Akadémiája kez-

deményezések is több településen, köztük vidéken is elindultak és töretlen népszerűségnek 

örvendenek. Ezeket elsősorban az egyetemek, főiskolák szervezik például Budapesten, Debre-

cenben, Kecskeméten, Pécsen, Zalaegerszegen és valós tudást közvetítenek az érdeklődő idős 

személyeknek. A Nemzeti Stratégia a jelenlegi időskorúak segítése mellett célként tűzte ki a 

fiatalabb csoportokkal való munkát is a megelőzés és felkészítés miatt. „A Stratégia cél ja hosz-

szú távon biztosítani, hogy időben és megfelelő módon tudjunk felkészülni az idősödésre, hogy 

az idősek minél tovább tudjanak aktívak és függetlenek maradni.”18 A személet nagyon mo-

dern, a megvalósítás késik kissé. A késlekedés és az alapszolgáltatások felmérése, újragondo-

lása, a kliensek aktuális igényeinek felmérése, bevonásuk a szolgáltatások fejlesztésébe azon-

ban aligha várhat tovább. 

IV. A PhD-kutatás 

Kutatásomat szintén a már korábban emlegetett prevenció fonalára szeretném felfűzni, úgy 

érzem az idősödés és ezzel a folyamattal járó nehézségek megjelenésének késleltetése illetve 

lefolyásának könnyítése a legfontosabb cél. Ennek elérésében a szociális alapszolgáltatások 

változtatása illetve a folyamatos fejlődés, új kutatások és a jó gyakorlatok szakmai munkába 

építése elengedhetetlen. Az active ageing index 4 nagy pillérét jó megközelítésnek látom, így 

a kutatásom során nagy vonalakban az index képzéséhez használt európai lekérdezések kérdő-

íveinek magyar változatait vettem alapul, pl.: European Social Survey 2012, European 

                                                      
17 http://www.parlament.hu/irom38/10500/10500.pdf  
18 http://www.parlament.hu/irom38/10500/10500.pdf  
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Statistics on Income and Living Conditions 2011, European Info Communication Technology 

Survey 2010, European Labour Force Survey 2010, European Quality of Life Survey 2012 

illetve beépítettem egyéb hasznos kérdőívekből is véleményem szerint adekvát kérdéseket pl.: 

Enable Age 2002, Adult Education Survey 2010. 

Így állt össze az index 4 pillérét szem előtt tartva, de egyéni szempontokat is mérlegelve 

az általam készített 35 kérdésből álló önkitöltős kérdőív. A kérdőív véglegesítését megelőzően 

elkészült egy pilot study, melyben az egyik fővárosi kerület nappali ellátójának 20 kliense vett 

részt. A lekérdezés eredményeit, visszajelzéseit beépítettem a végleges kérdőívbe, mely elő-

zetes egyeztetést követően kiküldésre került mind a 7 régióba az intézményekhez.  

A kutatással a célom, hogy felmérjem Magyarország 7 régiójának legnagyobb városaiban 

a nappali ellátást igénybevevő 65 éven felüli idős emberek élethelyzetét, önállóságát, aktivítását. 

Hogy láthatóvá váljon, mely területeken igényelnének esetleg segítséget, az egyes kemény vál-

tozók által meghatározott csoportok milyen hasonlóságokat mutatnak a problémák felmerülésé-

ben. Ők maguk hogyan látják helyzetüket és személy szerint milyen lehetőségeket tartanak 

priorításnak annak érdekében, hogy minél tovább önállóan élhessenek saját otthonukban. 

A kutatás második hullámában tervezem egy kvalitatív explore interjú felvételét a 7 régió-

ból kutatásba bevont intézmények vezetőivel. Fontosnak tartom, hogy az idős ellátottak mellett 

az intézmények vezetőit megkérdezzem, mit tapasztalnak az ellátások tekintetében. pozitív 

vagy inkább negatív tendenciák figyelhetők meg az évek alatt?  

A kutatás zárásaként pedig tervezem egy speciális klienscsoport bevonását. Holokauszt 

túlélőkkel szeretném felvenni ugyanúgy anonim, önkitöltős módon a kutatás elején használt 

kérdőívet. Az esetleges különbségek vagy hasonlóságok az első csoporthoz képest érdekes 

vizsgálati alapot nyújthatnak. 

V. Következtetések 

Fontos kiemelni, hogy jelen cikkben szereplő adatok nagyrésze a legfrissebb Központi Statisz-

tikai Hivatal által publikált felmérésekből származik. Ilyen formában csupán tiszta statisztikai 

adatokról beszélhetünk, melyekből sok minden kiderül a mai magyar időseknek fenntartott 

ellátórendszer sajátosságairól és eltéréseiről, azonban amennyiben átfogó és tiszta képet sze-

retnénk kapni, elengedhetetlen egy mélyreható kutatás elvégzése. Tudniillik a szociális ellátá-

sok rendkívüli mértékben függnek az adott intézmény költségvetésétől, emberi-, és tárgyi for-

rásaitól, szakmai vezetőségétől és még sok egyéb tényezőtől. 

Mind területi, mind pedig települési viszonylatban az ellátások működnek, valamiféle tö-

résvonal valóban megfigyelhető az ország keleti és nyugati viszonylatában, melyre a színtiszta 

statisztikai adatok, mint magyarázat valószínűleg kevésnek bizonyulnak. Települési tekintet-

ben látható, hogy több szolgáltatás esetében is az ellátottak nagyobb része a kisebb települése-

ken él, így fontos a szolgáltatások zökkenőmentes és színvonalas biztosítása ezeken a telepü-

léseken is, hiszen jelen kliensréteg az egyik legkiszolgáltatottabb és legkevésbé mobilizálható.  
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