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Elvek, szabályok, gyakorlat, intézmények  

Az első és nem csak értelmezési, hanem jogi aspektusból is fontos kérdés: kit tekintünk ma 

idősnek, ki tartozik az idősek társadalmi csoportjába? A definíciók igen eltérő és számos di-

lemmát vet fel. Tekintsük-e a naptári életkort meghatározónak, vagy az egyén gazdasági akti-

vitását szükséges számításba venni, illetve a kulturális tényezőket tekintsük a meghatározóbb-

nak? Az időskor értelmezésében a leggyakrabban a kronológiai életkor és a gazdasági inakti-

vitás kapcsolódik össze. 

A World Health Organisation meghatározása szerint az idősödés koráról 60-74 év, idős-

korról 75-89 év, aggkorról 90-99 év közötti életkorban beszélünk, a 100 év felettieket tekintjük 

matuzsálemi korúaknak (Iván 2002). Az európai társadalmakban – az WHO definícióját alapul 

véve – a nyugdíjba vonulás időpontja az idősödés korára esik, miután a kontinens államaiban 

a nyugdíjazásra 60-67 éves kor között kerül sor. 

Az idősek számának növekedése valamint az öregedéssel összefüggő dilemmák már több 

mint 30 éve vannak jelen az európai térség politikai diskurzusaiban, elsősorban a társadalmi 

és a gazdasági hatásokat érintő kérdésekben. 

A társadalmak elöregedését monitorozó és a gyakorlatban leginkább használt mutatók – 

mint például a halálozási arányszám, a lakosság számának változása, vagy a származtatott mu-

tatók, mint az öregedési index, eltartási arányszám – már nem tekinthetők minden szempontból 

informatívnak. Az egyre növekvő idősödő generációk társadalmi- és gazdasági folyamatokra 

gyakorolt hatásaitűt nem tükrözik pontosan, mert csak korlátozott információval bírnak és leg-

inkább az adott társadalom korösszetételére fókuszálnak. (Vargha, 2015) 

Az alternatív mutatók az életkoron és annak alakulásán túl más területeket is monitoroznak, 

melyek különböző indexekben jelennek meg. Az egészségi állapotot figyelembe véve vizsgál-

ják magának az egészségi állapotnak a javulását, valamint az egészségben eltöltött életévek 

számának növekedését. Más mutatók a gazdasági aktivitáshoz kapcsolódóan a kognitív képes-

séget megőrzését helyezik előtérbe, továbbá monitorozzák a munkavállalást akadályozó ténye-

zőket is. Egy másik megközelítésben a termelés és a fogyasztás mértékét kötik össze az élet-

korral. A társas kapcsolatok lényeges szerepet töltenek be az idősödés folyamatában, így van-

nak szerzők, akik erre helyezik a hangsúlyt. (Vargha, 2015) 

Léteznek összetett mutatatók, mint például az „Aktív öregedés indexe”. Az index összetett 

mutatóként méri a munkavállalók arányát, a társadalmi részvétel mértékét, a független, egész-

séges és biztonságos élet megvalósítását valamint a képességet az aktív időskor megvalósítá-

sára az adott tagállamban vagy a meghatározott térszerkezeti egységben. Az „Időskori Aktivi-

tási Index” – hasonlóan a WHO korábbi dokumentumaihoz – az időskor holisztikus szemléletét 

helyezi előtérbe. A foglalkoztatás kérdései is jelen vannak a mutatószám összetevőiben, de 

ezek mellett számos a tevékeny időskort meghatározó elemet is figyelembe vesz. Az index 

összetevői a tudományos vizsgálatokból, a rendszeresen gyűjtött statisztikai mutatókból és az 
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egyén szintjén, az idősödés folyamatához kapcsolódó gyakorlati tapasztalatokat kombinálja. A 

mutatószám a „társadalmi kort” kívánja meghatározni (Zaidi&eds, 2013). 

Az idősödő és az idős generációról való gondolkodás igen jelentős változáson ment keresz-

tül a 20. század eleje óta. Az 1900-as évek első felében az idősek körében végzett kutatások 

az ellátások iránti igények megjelenésével, és az ellátásoktól való függőség kérdéskörével fog-

lalkoztak. A dependencia nem tekinthető automatikusan az időskor alkotóelemének, és kizá-

rólagosan nem köthető az időskori hanyatlás folyamatához, kialakulásában jelentős szerepet 

játszanak a társadalmi-gazdasági tényezők. (Farkas, Gyarmati és Molnár 2009) A legtöbben 

hivatkozott modell a deficit modell, mely mára jelentős mértékben háttérbe szorult, az idősö-

dést hanyatló állapotként és nem folyamatként kezelte az idősek képességeinek, készségeinek 

elvesztésére koncentrált, mind a fizikai, mind a lelki működés területén. A modellhez kapcso-

lódó sztereotípiák még mindig fellehetők az időspolitikai gondolkodásban és az idősekről szóló 

kommunikációban. (Majercsik, 2008) 

Az aktivitás elmélet – mely ma az egyik legmeghatározóbb elméletnek tekinthető –megal-

kotói, Cumming és Henry valamint Havighurst és Neugarten szerint az idős embereknek szük-

ségük van, hogy az aktív életszakasz után megtalálják azokat a szerepeket, amelyek segítségé-

vel meg tudják valósítani az aktív időskort és ennek érdekében korábbi tevékenységeikből mi-

nél többet őrizzenek meg. Az aktivitás és a társadalmi részvétel kulcsfontosságú az idősek 

életében, mert növeli az élettel való szubjektív elégedettséget is (Knight&Ricciardelli, 2003). 

2002-ben az ENSZ Madridi Idősügyi Világkongresszusára készített WHO anyagában, az  

„Aktív idősödés politikai keretrendszerében” (Active Ageing – Policy Framework) nyert újabb 

értelmezést. A dokumentum az aktív időskor lehetőségként értelmezi, hogy a nyugdíjas gene-

ráció minden tagja érje el a fizikai, a mentális, a szociális jól-létet, és az igényeikhez igazodóan 

vegyenek részt a társadalmi, a gazdasági, a kulturális, a közösségi élet minden területén, vala-

mint családjaik, szűkebb és tágabb környezetük támogatásában. A WHO megközelítése értel-

mében a cél eléréséhez elengedhetetlen az idősek biztonságát megvalósító, az életminőségüket 

javító ellátások és szolgáltatások igénybevételének lehetősége.  (WHO, 2002) 

A hazai időspolitika legjelentősebb dokumentuma a 81/2009. (X.2.) OGY határozat az 

Idősügyi Nemzeti Stratégiáról. Az Idősügyi Stratégia, a nemzetközi dokumentumokkal össz-

hangban, az aktív idősödés eszményét tekinti a jövő zálogának. Az idősödők és az idősek ön-

álló, független életvitelének elősegítését tűzte ki célul, melynek érdekében összehangolt kor-

mányzati munkát kíván megvalósítani. Az ellátórendszerrel kapcsolatban kívánalomként jele-

nik meg a szolgáltatások rendszerében a progresszivitás is, mely az önálló és független életvi-

telt hivatott elősegíteni. Az elmúlt években a szociális törvény változásai a kötelező ellátások 

körét csökkentették1, illetve egyes szolgáltatások esetében a jogalkotó nagyobb lakosságszám-

hoz kötötte a szolgáltatás nyújtását2. 

Az idősödőkről és az idősekről való gondolkodás változása Magyarország Alaptörvényben 

is tetten érhető. A XIX. Cikk első bekezdése szerint az alábbi kockázatok ellen nyújt védelmet 

                                                      
1 A szociális alapellátás kötelező feladatai közül 2010 január elsejei hatállyal kikerült a jelzőrendszeres házi segít-

ségnyújtás, korábban a 10.000 főnél nagyobb lakosságszámmal rendelkező településeken volt kötelező a szolgál-

tatás biztosítása. [1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról IV. cím A személyes 

gondoskodás megszervezésére köteles szervek] 
2 Az idősek nappali ellátást biztosító idősek klubját csak a 3000 főnél nagyobb lakosságszámú településeken kö-

telező biztosítani. [1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról IV. cím A személyes 

gondoskodás megszervezésére köteles szervek] 
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a Magyar Állam: „Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhi-

báján kívül bekövetkezett munkanélküliség…” Az idősek, mint támogatásra szoruló csoport 

már nem szerepel az idézett cikk felsorolásában, a XV. cikkben tesz említést arról, hogy Ma-

gyarország külön intézkedésekkel védi az időseket. Az Alaptörvény XVI. Cikk 4. pontja ér-

telmében „A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.” 

A kérdés, mit tekintünk gondoskodásnak? A személyes gondozást, vagy a szolgáltatás 

„megvásárlását”? A kérdés úgy is feltehető, miként kell gondoskodnia a gyerekeknek a szü-

lőkről? A dilemma több további kérdést is felvet: a külföldön élő gyermekek hogyan tudnak 

eleget tenni jogszabályi kötelezettségüknek? Továbbá a gyermektelen idősödőkről és idősekről 

ki fog gondoskodni? Lehetőségként merülhet fel, hogy megoszlik majd az ellátás felelőssége 

a család, a lokalitás, az önkéntes- és a piaci szektor, valamint az állam között. 

Az elkövetkezendő években szükségessé válik ezeknek a kérdéseknek is a megválaszolása. 

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról foglalja magában 

az idősödő és az idős korosztály számára nyújtható ellátásokat. Amennyiben figyelmesen ol-

vassuk a jogszabály szövegét, akkor felfigyelhetünk arra, hogy egy ellátást – az időskorúak 

járadéka – nevez meg a jogalkotó, amit csak idős igényelhet, a többi ellátás és a szolgáltatás 

az idősek és a fiatalabb korosztályok számára egyaránt elérhetőek.  

A jogszabályi változások következtében az utóbbi években folyamatosan szűkül az ellátást 

igénylők száma a gondozási szükséglet megállapítását biztosító kritérium rendszer szigorodá-

sának következtében. Az szolgáltatások – házi segítségnyújtás, idősotthoni elhelyezés – igény-

bevételéhez szükséges ponthatárok átalakulásának köszönhetően egyre többen szorulnak ki az 

ellátásokból. A gondozás igénybe vevőinek köre így jelentősen megváltozott, egyre rosszabb 

fizikai és mentális állapotban lévő idősek kerülnek be például az idősotthonokba, mely jelentős 

kihívás elé állítja az intézményekben dolgozó szakembereket. A demencia, valamint a krónikus 

megbetegedések szövődményei következtében a szakápolási tevékenységre kerül/került a 

hangsúly, szemben a korábbi mentális gondozás elsődlegességével. A korszerű ellátás meg-

szervezése szükségessé teszi a multidiszciplináris megközelítés megvalósítását az idősellátás 

területein, melyhez kapcsolódnia kell a szakemberek képzésének és továbbképzésének, ahol 

az aktuális gondozási kérdések kerülnek a fókuszba. (Szabó, 2013) Továbbá nem hanyagolható 

el az infrastruktúra fejlesztése sem, hogy a fizikai környezet is támogatni tudja az ellátottak 

minőségi gondozását. 

Az idősellátás jövőbeni útjai még csak sejthetők, nem rajzolódtak ki egyértelműen az irá-

nyok. Számos tényező befolyásolhatja a gondozás alakulását, mint például a kormányzati szán-

dék, az idősödök és idősek érdekérvényesítő képességének alakulása.  
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