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1 Bevezetés 

„Mindenki sokáig akar élni, de senki sem akar megöregedni” – mondta Jonathan 

Swift a XVIII. század elején - aki matuzsálemnek számított a maga korában, miután 78 

évet élt meg. A Gulliver utazásai harmadik részében ecseteli mindazt a nyomorúságot, 

amit egy olyan ember él meg, aki ugyan halhatatlan, de testileg és szellemileg 

megöregszik. Tovább rontja a halhatatlanok (a „struldbrugok”) helyzetét az, ahogyan a 

társadalom bánik velük. 

Az öregedés kérdése mindig foglalkoztatta az embereket. Napjainkban az 

idősödés számtalan aspektusa olyan kérdéssé vált, amelyben az államtól várnak 

közpolitikai jellegű választ. Az idősekre irányuló közpolitikák hosszú ideig az 

időskorhoz kapcsolódó különféle problémák kezelésére irányultak; a jelen időspolitikai 

diskurzusát viszont elsősorban az az elgondolás jellemzi, hogy miként lehet megőrizni 

az aktivitást, hogy az öregedés minél későbbi életkorban következzen be. 

Mondhatni, az időspolitika ma jellemző diskurzusa visszakanyarodott oda, amit 

annak idején Swift megfogalmazott. Az öregedés örök kérdéseihez így új kérdés társul: 

hogyan jut el a közpolitika oda, hogy az idős emberekkel kapcsolatban már nem a 

problémák kezelése, hanem magának az időskornak az átalakítása jelenti a kitűzött célt. 

A dolgozat annak megértéséhez kíván hozzájárulni, hogy hogyan változott meg a 

társadalom, közelebbről a közpolitika viszonya a mai „halhatatlanokhoz”, azaz az 

idősekhez.  

1.1  A probléma háttere 

Az időskor felfogása a közpolitikai diskurzusban az utóbbi évtizedben jelentős 

mértékben megváltozott, és ez a változás végiggyűrűzött az időspolitika nemzetközi 

szintjétől egészen a lokális politika szintjéig. A tárgyalni kívánt probléma tehát nem 

más, mint az, hogy a megváltozó időspolitikai diskurzus miként jut el a szakpolitizálás 

helyi szintjéig. 

Az időspolitika átalakulására egyfajta felülről lefelé haladó (top-down) folyamat 

volt a jellemző, melyben a World Health Organisation (továbbiakban WHO)tekinthető a 

változások kiinduló pontjának. A változás folyamatában mérföldkőnek tekinthető a 

WHO 2002-es dokumentuma, mely a problémák és a veszteségek helyett az aktív 

időskor eszményét helyezte előtérbe. A WHO ’Aktív időskor - politikai keretrendszere’ 
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a nemzetállamok közötti és a nemzetállamokon belüli diskurzusokat kívánta elősegíteni 

a tevékeny és egészséges időskor megvalósítása érdekében. A WHO amellett érvelt, 

hogy a különböző szintű kormányzatok és a civil társadalom közös erőfeszítése képes 

átalakítani az időspolitikát (WHO 2002). 

A WHO a megfogalmazott szakpolitikai célok megvalósításában mind a 

nemzetállami, mind pedig a lokális szintnek szerepet szánt. A WHO dokumentumai arra 

ösztönzik a nemzeti kormányzatokat, hogy támogassák, illetőleg törekedjenek az aktív 

időskor eszményének megvalósítására, továbbá a nemzetállamok működjenek együtt a 

célok kijelölésében és elérésében.  A nemzetállami szintet célozza meg például a WHO 

Európai Regionális Irodája által 2012-ben kibocsátott ’Egészséges öregedés európai 

stratégiája és cselekvési terve’ (Strategy and Action Plan of Active and Healthy Ageing 

in Europe), amely együttműködésre szólította fel az európai tagállamokat az egészséges 

időskor elérése érdekében (WHO Európai Regionális Irodája 2012). 

A WHO felismerte, hogy a világ szinte minden területén az idősödés és az 

urbanizáció két, egymással párhuzamosan zajló folyamat. Ezért támogatta a ’Korbarát 

városok és közösségek globális hálózatának’ (Global Network of Age-Friendly Cities 

and Communities) létrejöttét, annak érdekében, hogy ösztönözzék az aktív idősödés 

megvalósítását. Egyúttal támogassák a korosztály tagjait a lehető legjobb életminőség 

elérésében (WHO 2005). A ’Korbarát városok’ című WHO kiadvány javaslatokat 

fogalmaz meg annak érdekében, hogy azok alkalmazásával a helyi szinten még 

hatékonyabbá váljon az aktív időskor megvalósítását támogató tervezés és végrehajtás 

(WHO 2007).  

 

Az időspolitika változásában szerepe volt - noha jóval kisebb mértékben, mint a 

WHO-nak - az Európai Uniónak is. Az Unió időspolitikai diskurzusaiban egyfajta 

kettősség figyelhető meg, gyakran egyazon dokumentumon belül is együttesen jelennek 

meg az időskorhoz kötődő kihívások, valamint az időskorban rejlő lehetőségekhez 

kapcsolódó tartalmak [vö. COM(2009)180; 940/2011/EU]. Az Európai Unió 

elkészítette az ’Európai Innovációs Partnerség az Aktív és Egészséges Idősödésért’ 

stratégiát, mely a WHO aktív időskor paradigmájára épül [COM(2012)83]. Az Unió a 

nemzeti kormányokat arra bíztatta, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban a 

strukturális alapok célkitűzéseihez illeszkedő időspolitikai terveket készítsenek. 

Mindemellett a hatékonyság érdekében a partnerséget továbbá a jó gyakorlatok 
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megosztását is szükségesnek tekinti. Az Unió az európai időspolitika harmonizációja 

során túllépett az ellátási kötelezettségek megfogalmazásán, egyúttal az aktív és 

egészséges időskort helyezte az időspolitika homlokterébe. 

 

A nemzetállami és a helyi időspolitika közötti top-down kapcsolat legfontosabb 

hazai eszközeit az „idősbarát önkormányzat” pályázatok, valamint az esélyegyenlőségi 

programok jelentik. A magyar kormányzat az ’Idősbarát Önkormányzati Díj’ pályázati 

kiírásában, illetve a helyi esélyegyenlőségi program készítését meghatározó 

jogszabályban [2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet] fogalmaz meg kívánalmakat az 

önkormányzati időspolitikával kapcsolatban. A két dokumentum jelentős mértékben 

túllép a korábbi jogszabályok szemlétén (melyekben az időspolitika dominánsan a 

különféle konkrét feladat-ellátási kötelezettségekben merült ki), és olyan elvárásokat  

jelenítenek meg, melyek közvetlenül a nemzetközi színtereken megfogalmazott 

időspolitikai elgondolásokból eredeztethetőek. 

 

 Az idősödés tudományában, a gerontológiában nem érhető tetten olyan, jól 

körülhatárolható paradigmaváltás, mint az időspolitikában; e tudományterületet inkább 

a komplex megközelítések expanziója jellemzi. Az idősödés elméleteket Farkas és 

munkatársai három csoportba (egyénközpontú, társadalomközpontú és feltörekvő 

elméletek) sorolták, rámutatva arra, hogy az egyes csoportokon belül különböző 

időszakokban eltérő nézőpontú és más-más tudományterülethez kapcsolódó 

elméletekkel lehet találkozni. Ennek megfelelően az elmúlt hatvan évben napvilágot 

látott elméletek az aktuális szociológiai, pszichológiai és biológiai elméletekhez 

társíthatók (Farkas, Gyarmati, Molnár 2009). A közpolitikai fordulat tehát nem vagy 

csak kevéssé magyarázható a tudományos nézőpontok megváltozásával.  

 

Észre kell venni, hogy nem csak az időspolitika tartalma változott meg (a deficit-

szemlélet helyett az aktív időskorra helyezve a hangsúlyt), hanem az a mód is, ahogyan 

az időspolitikák megváltoznak. Magyarországon és másutt egy olyan folyamat 

keretében módosulnak a helyi időspolitikák, mely korábban nem volt jellemző erre a 

szakpolitikai területre. A különbség röviden úgy jellemezhető, hogy korábban a helyi 

időspolitika alakulását alapvetően azok a nemzeti szintű jogszabályok határozták meg, 

melyek konkrét közszolgáltatások biztosításáról rendelkeztek; az új helyzetben viszont 
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olyan eszközök válnak fontossá, melyek a nemzetközi szinten elfogadott szakpolitikai 

elvek átvételére ösztönzik az önkormányzatokat. Az új módozatot tehát a nemzetállami 

keret helyett a nemzetközi keret, a direkt módon történő kötelezés helyett az indirekt 

befolyásolás, a konkrét szakpolitikai eszközök meghatározása helyett pedig a 

szakpolitikai elvek alakítása jellemzi. 

 

Jelenleg a két módozat egyszerre, egymás mellett létezik. Magyarországon 

változatlanul a jogszabályban meghatározott feladat-ellátási kötelezettség a helyi 

önkormányzatok időspolitikájának az egyik meghatározója. Ugyanakkor jelen vannak 

azok az eszközök, melyek alkalmazásának az a célja, hogy a helyi önkormányzatokat 

ösztönözze a korábbinál tudatosabb időspolitika megfogalmazására, ennek során a 

nemzetközi dokumentumokban meghatározott időspolitikai elvek követésére. Az 

elsőként említett módozat jól ismert a szakterülettel foglalkozók előtt, és tudományos 

vizsgálata is jelentős hagyományokkal bír. Az új módozat természetét jóval kevésbé 

tárták fel tudományos vizsgálatok, Magyarországon pedig alig találhatók ilyen 

kutatások.  

1.2 Az értekezés célja, szerkezete, tudományos eredményei 

A politikatudományban számtalan elméleti modell létezik a közpolitikában 

bekövetkező változások magyarázatára; a jelen dolgozat tárgya is ebbe a körbe 

illeszthető: alapvetően arra keres választ, hogy miként következik be a lokális 

időspolitikáknak az a változása, mely során az aktív időskor eszméje beépül a helyi 

szakpolitikába. Tekintettel a problémakört meghatározó – fentebb említett – 

nemzetközi, illetve nemzetállami időspolitikai dokumentumokra, a tárgykör úgy 

pontosítható, hogy a dolgozat célja annak megértése, hogy az új időspolitikai törekvések 

milyen módon jutnak el a nemzetközi szinttől, a nemzetállami szinten keresztül, a 

lokális szintig.  Másként fogalmazva: a disszertáció célja a helyi időspolitika változását 

alakító új módozat empirikus vizsgálata és a módozat értelmezését szolgáló elméleti 

modell felállítása. 

 

A közpolitika változásainak magyarázatára számtalan elméleti nézőpont ismeretes, a 

disszertációban megfogalmazott probléma értelmezésére ezek közül kellett kiválasztani 

a leginkább adekvát elméleti modelleket. A választásnál döntő súllyal esett latba az, 
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hogy az időspolitika aktuális változásait elsősorban a szakpolitikai nézeteknek a 

nemzetközi szinttől a nemzetállami szintig, majd pedig a lokális szintig történő 

továbbgyűrűzése jellemzi. Annak értelmezésére volt tehát szükség, hogy milyen 

mechanizmusok keretében megy végbe a szakpolitikai diskurzusoknak az átadása-

átvétele. Ez legalábbis két kérdést vetett fel: 

 

- Mennyiben tekinthető szakpolitikának az, ami nem konkrét döntésekben, 

programokban, illetve eszközökben, hanem elvekről szóló nemzetközi 

ajánlásokban, a helyi politizálást ösztönző nemzeti eszközökben, illetve – 

jelentős mértékig – elveket deklaráló helyi dokumentumokban nyilvánul meg? 

Másként fogalmazva, a pusztán kommunikatív jellegű aktusoknak mi a szerepe a 

politika szempontjából? 

- Miként értelmezhető az a folyamat, amikor a politikai aktorok a másutt (például 

más országban vagy más rendszerszinten) elfogadott vagy alkalmazott 

politikának nem a konkrét megoldásait, hanem elveit veszik át, és nem 

kötelezés, hanem ajánlás alapján? 

 

Az első kérdésre a politikatudomány - kapcsolódva a társadalomtudomány más 

területeihez, különösen a tudásszociológiához - már régóta szolgál válaszokkal. Az ún. 

lingvisztikai fordulat nyitotta meg a kaput az előtt, hogy a kommunikatív aktusokat ne 

pusztán a valóság leírását szolgáló cselekvésnek, hanem sokkal inkább a valóságot 

létrehozó cselekvésnek értelmezzék. Tudásszociológiai nézőpontból a tudás nem a 

külső valóság semleges megfigyelése útján jön létre, hanem az emberek interakciója 

révén, akik maguk között létrehozzák a világ kölcsönös egyetértésen alapuló 

értelmezését. (Szöllősi 2012). A világra vonatkozó interpretációkban elválaszthatatlanul 

összefonódik az, hogy valamely jelenséget - például az időskort - miként kell látni, 

másrészt az, hogy ezzel a jelenséggel kinek, mit kell tennie. A vizsgálat irányától függ, 

hogy inkább a jelenség leírása, vagy inkább a jelenségre irányuló cselekvés kap 

nagyobb hangsúlyt. Az előbbinél a szociális konstrukcionizmus, az utóbbinál a 

diszkurzív politikatudomány kínálja a megfelelő elméleti kerteteket. A 

konstrukcionizmus alkalmazásával lehet keresni a választ arra, hogy miként változik az 

időskor értelmezése; specifikusan pedig a konstrukcionista problémaelmélet 

felhasználásával arra, hogy miként értelmeződik társadalmi problémának az időskor, 
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vagy miként alakul át ez a probléma-értelmezés. A diszkurzív politikatudomány 

felhasználása pedig a politikai kommunikáció és a politikai cselekvés (jelen esetben: az 

időskorra irányuló politikai kommunikáció és cselekvés) összefonódásának értelmezését 

és vizsgálatát teszi lehetővé.  

 

Amennyiben polarizáljuk az időspolitika kutatásának lehetséges irányait, az egyik 

póluson a pozitivista (különösen a funkcionalista, illetve institucionalista) 

magyarázatok, a másikon pedig az interpretatív magyarázatok helyezkednek el. Az 

időspolitikával foglalkozó tudományos munkák számottevő hányada a szakpolitika 

változásának folyamatát az elsőként említett keretben vizsgálja, azt keresve, hogy 

milyen okokkal magyarázható a szakpolitika intézményi struktúráinak (például az 

ellátásoknak, a szolgáltató intézményeknek, a feladat-ellátási kötelezettségnek stb.) a 

megváltozása. A disszertáció nem követi ezt a tradicionálisnak tekinthető közpolitikai 

elemzési irányvonalat, hanem az időspolitika fentebb vázolt megváltozásában az – 

időskorra, illetve az időspolitikai feladatokra vonatkozó – interpretációk változását 

azonosítja döntő tényezőként, ezért arra keres választ, hogy milyen környezeti tényezők, 

illetve milyen diszkurzív folyamatok alakították ezt a változást. A dolgozat alapvetően a 

Szabó Márton által „beszélő politikának” (Szabó 2000:5) nevezett diszkurzív 

politikatudomány felől közelít az időspolitika kérdéseihez, dilemmáihoz és 

megváltozásához. Az időspolitika kontextusának hatásait pedig a szociális 

konstrukcionizmus kontextuális irányzata felől közelíti meg: annyiban és úgy veszi 

figyelembe ezeket, amennyiben hatást gyakorolhattak az időspolitikát formáló 

diskurzusra. A diszkurzív megközelítésben azok a kontextusok kerülnek előtérbe, 

amelyekben az időspolitika konstruálódik. A két elméleti irány – a diszkurzív 

politikatudomány és a kontextuális konstrukcionizmus – értelmezési kerete azonosnak 

tekinthető, hiszen mindkét nézet szerint a diskurzusokban konstruálódnak az 

interpretációk (Szabó 1998, Szűcs 2008). 

 

A második kérdés megválaszolásához a disszertáció a közpolitika-átvétel (policy 

transzfer) elméleti modelljét alkalmazza. Az időspolitika változásait számos tényező 

befolyásolhatja, melyek közül az értekezés a közpolitika átvétel folyamatát veszi górcső 

alá. Ez logikusan következik abból a tényből, hogy az aktív időskor eszméje – a fentebb 

vázolt módon – a nemzetközi szintről terjedt át a nemzeti időspolitikákra, onnan pedig a 
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lokális időspolitikákra. A közpolitika-átvétel Dolowitz és Marsh nevéhez kötődő 

modelljét igen széles körben alkalmazzák a szakpolitika változásának, azon belül a 

politikák mástól történő átvételének elemzésére. A közpolitika transzfer során a 

kormányzatok az időspolitika területét érintő döntéseiket a nemzetközi tapasztalatok 

felhasználásának segítségével alakítják (Dolowitz, Marsh 2000). Az értekezés ennek a 

modellnek a felhasználásával azonosítja az időspolitika transzfer folyamatának elemeit, 

és elemzi hatásait a helyi időspolitika interpretációira.  

 

Az aktív időskor eszméjének a nemzetközi időspolitikából a hazai időspolitikába 

történő beáramlása olyan dilemmákat vet fel a magyarországi helyi időspolitika 

alakulásával kapcsolatban, melyek túllépnek az időspolitika megszokott vizsgálati 

keretein.  Az értekezés kutatói kérdése az alábbi – általánosabb jellegű – dilemmák 

mentén formálódott: A hazai helyi önkormányzatok időspolitikája megmaradt-e a 

jogszabályokban megfogalmazott szolgáltatásszervezési kötelezettségek teljesítésénél, 

vagy pedig az önkormányzatok képesek követni az időspolitika nemzetközi és nemzeti 

szintű változásait? Az időspolitika nemzetközi és nemzeti szintű változásait kísérő 

diskurzusok megrekedtek-e ezeken a szinteken, vagy pedig részévé váltak a helyi 

időspolitikai diskurzusoknak, átalakítva azt, hogy milyen módon értelmezik a helyi 

önkormányzatok az időspolitikát? Az általános kérdések azt jelzik, hogy az időspolitika 

változóban van, és hogy ennek a változásnak a mechanizmusa új helyzet elé állítja mind 

a politikaalkotókat, mind pedig a szakpolitikák elemzőit. Ez indokolttá teszi azt, hogy a 

dolgozat újfajta kérdéseket fogalmazzon meg, melyekre új eszközökkel keresse a 

választ. 

 

Az értekezés arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen mechanizmusok 

keretében történik a nemzetközi szinten megfogalmazódó időspolitikának az átvétele a 

lokális szakpolitika szintjén?  

A kutatói kérdés az időspolitika változását úgy értelmezi, mint az időspolitikai 

diskurzus módosulását, ezért az időspolitika változását a kommunikatív aktusokban és 

az azokban megtestesülő tartalmakban kívánja azonosítani. Az időspolitikáról folyó 

diskurzus úgy fogható fel, mint az a keret, mely meghatározza a témáról való 

gondolkodás és a problémával kapcsolatos politikai cselekvés legitim módját. 

Amennyiben ez a keret megváltozik, és az önkormányzati politikaalkotók 
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alkalmazkodnak ehhez, akkor maga az időspolitika változott meg; hiszen a politikai 

kommunikáció nem külön entitás, hanem maga a politika (Edelman 2004).  

A dolgozat az időspolitika átvételének mechanizmusát a Dolowitz és Marsh által 

megfogalmazott modell felhasználásával vizsgálja; a modell alapján azonosítja és 

elemzi azokat a folyamatokat, melyek által megvalósult az új időspolitikai diskurzusnak 

a hazai helyi önkormányzatok általi átvétele. Az értekezés – a felsorolt elméletekből 

kiindulva – saját magyarázó modellt fogalmazott meg az időspolitikai diskurzusoknak a 

nemzetközi, a nemzeti és a lokális szint között történő átadásának-átvételének 

értelmezésére. 

 

A kutatói kérdés megválaszolása empirikus kutatás alapján történik, mely 

keretében magyarországi helyi önkormányzatok időspolitikai dokumentumainak 

vizsgálatára került sor. Az empirikus kutatás alapvető módszertani keretét a diszkurzív 

politikatudomány adta (Szabó 2003). A dolgozat a diszkurzív politikatudomány 

nézőpontjának megfelelő módszertani megoldást keresve, mellőzte a pozitivista 

vizsgálati módszereket, és az értelmező közpolitika-elemzés (interpretive policy 

analysis) kereteit alkalmazta az időspolitika terén történt szakpolitika-átvétel 

vizsgálatára. E kereten belül az időspolitikai diskurzusok szövegelemzése – az Atlas-ti 

szövegelemző program felhasználásával történő vizsgálat – jelentette a konkrét 

módszert. 

 

Az értekezés három tartalmi egység (illetve az ezeken belül elhelyezkedő 

fejezetek) keretében tárgyalja a problémát, és keres választ a megfogalmazott kutatói 

kérdésre. 

Az első rész ismerteti az időspolitikában tapasztalható közpolitika-átvétel 

kontextusát. A dolgozat – a diszkurzív nézőpontnak megfelelően – azokat a 

körülményeket sorolja a releváns kontextus körébe, melyek magára a szakpolitikai 

diskurzusra, illetve a diskurzus átvételére tudnak hatást gyakorolni. Ennek a 

kontextusnak leginkább hangsúlyos eleme az időspolitika fejlődése az európai térségben 

és Magyarországon. Az első rész az alábbi kérdéseket érinti: Melyek azok a jellegzetes 

demográfiai szempontok, melyekre az időspolitikai diskurzus hivatkozni szokott? 

(Például milyen kihívások elé állítja a kettős demográfiai öregedés a társadalmakat? 

Milyen szociodemográfiai jellemezőkkel írható le az idősek korcsoportja?) Milyen 
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elméleti modellek fogalmazódnak meg az utóbbi évtizedek időspolitikájában?  Európai 

Unió dokumentumaiban hogyan jelenik meg az időspolitika? A hazai időspolitika 

területén milyen változások azonosíthatók a rendszerváltozás óta eltelt időszakban? 

Milyen feladata, szerepe van az önkormányzatoknak az időspolitikában? 

 

A középső rész bemutatja azokat az elméleti kereteket, amelyekben a közpolitika 

átvétel folyamatai értelmezést nyernek, továbbá ismerteti az európai és a hazai 

időspolitikában tetten érhető időspolitikai transzfert. A legfontosabb kérdések: Milyen 

elméleti modellek keretében értelmezhetők a változás folyamatait a szakpolitikák 

területén? A Dolowitz és Marsh által felállított közpolitika transzfer modell milyen 

területekre, folyamatokra összpontosít a politikaalakítás bonyolult és igen összetett 

rendszerében? Milyen mechanizmusokban és milyen tartalommal valósul meg a 

közpolitika átvétele az európai térségben? Hogyan áramlik a szakpolitikai diskurzus és 

hogyan válik a hazai időspolitika részévé?  

 

A harmadik rész az empirikus kutatást ismerteti. A vizsgálat Dolowitz és Marsh 

modelljének keretrendszerében elemzi a különböző kormányzati szintek között 

megvalósuló időspolitika transzfert. Az elemzés nem a közpolitika sikerét illetve 

sikertelenségét vizsgálja, hanem magát a folyamatot és a mechanizmusokat, amelyben 

az időspolitika átvétele zajlik. Az elemzés egyrészt a hazai önkormányzatok helyi 

esélyegyenlőségi programját, másrészt a WHO ’Aktív időskor’ és az Idősügyi Nemzeti 

Stratégiát veszi górcső alá. A kvalitatív kutatást meghatározó kérdések:  

- A nemzetközi időspolitikában paradigmaváltást eredményező és a hazai 

időspolitikában szemléletváltozást kezdeményező aktív időskor eszménye 

megjelenik-e a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban?  

- Azonosíthatók-e a különböző szintek közötti közpolitika átvétel során Dolowitz 

és Marsh modell egyes elemei? 

- Felismerhető-e a nemzetközi és a helyi szintek közötti közpolitika transzfer 

folyamatában a Nemzeti Idősügyi Stratégia szerepe?   

 

Az empirikus kutatás során azonosíthatóvá váltak az időspolitika területén 

megvalósuló közpolitika-transzfer folyamatai és hatásai. A kutatás eredményeként 

megállapítható, hogy az időspolitika területén olyan politika-átvétel zajlott le, melynek 
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során az aktív időskor köré szerveződő új szakpolitikai diskurzus elemei eljutottak a 

nemzetközi szinttől a hazai helyi önkormányzatok szintjéig. A vizsgált helyi 

önkormányzati dokumentumok tartalmai a nemzetközi időspolitikai diskurzusok 

tematikáihoz közelítenek. A politika-átvétel azonban két szempontból is korlátozott: 

Egyrészt a vizsgált kérdés, az aktív időskor értelmezése terén észlelhető volt, hogy az 

idősekről szóló diskurzus még mindig gyakrabban értelmezi problémaként, mint 

lehetőségként a korosztályhoz kapcsolódó dilemmákat. Másrészt – a vizsgált 

szakpolitikai dokumentumokon keresztül – észlelhető volt, hogy az új időspolitikai 

diskurzus egyelőre inkább a szimbolikus síkon eredményezett változást, mint az 

instrumentális oldalon. 

 

Az értekezés új tudományos eredményei a következők szerint foglalhatók össze:  

A hazai környezetben új tudományos eredményének tekinthető a diszkurzív 

politikatudománynak az időspolitika területére történő alkalmazása. Noha az időskor 

interpretációjával kapcsolatban elérhetők hazai vizsgálatok, a helyi önkormányzatok 

időspolitikájának interpretatív nézőpontú vizsgálatára eddig nem került sor. 

A hazai környezetben ugyancsak új tudományos eredményként említhető a 

közpolitika-transzfer a vizsgálata. A hazai közpolitika, ezen belül az egyes 

szakpolitikák vizsgálatában nem tekinthető szokványos elemzési keretnek a közpolitika 

transzfer. Ezért a különböző kormányzati szintek közötti időspolitika-átvétel 

mechanizmusait vizsgáló empirikus kutatás innovatív jellegű. 

 

Végül pedig önálló tudományos eredménynek tekinthető Dolowitz és Marsh 

közpolitika transzfer-modelljének a továbbfejlesztése, melynek keretében sor került új 

elemeknek - konkrétan a több szintet érintő transzfernek, illetve a transzfer többféle 

útvonalának - a modellbe történő beemelésére. A modell módosítása során az 

időspolitika területén megvalósult közpolitika-transzfert ’top-down’ hatásként 

értelmeztem, mely a nemzetközi szinttől a nemzeti szintig, onnan pedig a lokális szintig 

haladt. A továbbfejlesztett modell szerint az időspolitika transzfere nem csak két 

szereplő között létrejövő direkt folyamatként értelmezhető, hanem abban ’közvetítő’ 

szint(ek) is megjelenhet(nek), ahol indirekt hatások is érvényesülhetnek. A transzfer 

alternatív útvonalait a továbbfejlesztett modell kettős spirálként ábrázolja, melyben a 
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transzfer egyaránt megvalósulhat instrumentális és/vagy interpretatív eszközök révén,  

és hatást gyakorolhat a következő szint instrumentális és/vagy interpretatív jellemző ire.  

 

A vizsgálat korlátait a következők szerint lehet megjelölni: Az első, tudatosan 

vállalt korlátozást az jelentette, hogy a vizsgálat a közpolitika-átvétel diszkurzív 

aspektusait kívánta tanulmányozni, nem pedig az instrumentálisakat. Másként 

fogalmazva a kérdés az volt, hogy miként vevődnek át az időspolitikai tartalmak, nem 

pedig az, hogy miként terjednek el a „jó gyakorlatok”. Ez a választás azzal indokolható, 

hogy az időspolitika terén bekövetkezett változásnak éppen az a lényege, hogy az új 

szakpolitikai elveket újfajta eszközök alkalmazásával adják át a következő szintnek. 

Ebben a folyamatban (különösen a WHO és az EU szintjén) egyáltalán nem volt 

jellemző az, hogy konkrét szakpolitikai eszközök átadására kerüljön sor. Ezért – az 

időspolitika eme sajátos helyzetének megfelelően – az értekezés is a szakpolitikai 

diskurzus átadás-átvételének folyamatát vizsgálta. Ezek az irányok túlmutatnak az 

értekezés keretein, azonban lehetőséget adnak a kutatási téma későbbi 

továbbfejlesztésére.     

Ehhez képest új kérdésnek számít az, hogy az átadott-átvett diskurzusok 

hatottak-e a helyi időspolitika különféle eszközeinek alkalmazására (például sor került-e 

új ellátások bevezetésére, vagy a korábbiak szemléletének megváltozására). Az ilyen új 

kérdések újabb kutatások keretében vizsgálhatók. Megjegyzendő, hogy egy ilyen 

vizsgálathoz olyan alapvető elméleti és módszertani kérdéseket kell tisztázni, mint azt, 

hogy miként lehet kombinálni a pozitivista és a relativista nézőpontú kutatásokat. 

A vizsgálat másik korlátozását a minta nagysága jelentette. Szakpolitikai 

kutatásoknál eleve korlátozott a vizsgálható politikák köre; jelen esetben pedig tovább 

korlátozta a mintavétel lehetőségét az, hogy nem minden önkormányzat készített olyan 

dokumentumot, melyben megnyilvánul(hat)nak az új időspolitikai diskurzus elemei. A 

minta ennek ellenére szélesnek volt mondható. 
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2 Az időspolitika kontextusai 

2.1 Az időspolitika környezetének bemutatását meghatározó elméleti keretek 

Az időspolitika terén tapasztalt közpolitika-átvétel vizsgálatához hozzátartozik 

annak a releváns környezetnek a feltárása, melyben az átvétel végbement. Ehhez 

azonban már előzetesen állást kell foglalni arról, hogy melyek lehetnek azok a 

körülmények, amelyek befolyásolhatják az átvétel folyamatát. A kérdés konkrétan az, 

hogy egy, a diszkurzív politikatudomány keretei között folytatott vizsgálat esetében 

milyen faktorokat, milyen hatásmechanizmusokat tekintünk olyannak, mint amelyek 

magyarázhatják az eredmény (a szakpolitikai változás) létrejöttét. Az alábbi fejezet 

ennek a kontextusnak a meghatározása céljából tekinti át az elméleti kereteket. 

 

A társadalomtudományi vizsgálatok területén rendezőelvként leggyakrabban a 

konfliktus elméletek, a strukturalista funkcionalizmus- valamint a szimbolikus 

interakcionalizmus elméletei jelennek meg, mint alkalmazott paradigmák. A 

szimbolikus interakcionalizmus konkrétabb megjelenési formájának tekinthető a XX. 

századi tudásszociológiában paradigmaváltást előidéző elmélet, a konstrukcionizmus.  

A szociális konstrukcionizmus az értekezés gondolatiságát meghatározó egyik 

keretrendszer, miután az elmélet központi kérdése a társadalom tagjai közötti 

interakciók és a tudás kialakulásának kapcsolata (Karácsony 1995). A szociális 

konstrukcionizmus „lényegét az a felismerés jelenti, hogy a valóság társadalmilag 

felépített, és a társadalmi konszenzuson múlik, hogy melyik valóság-értelemzés válik 

elfogadottá” (Szöllősi 2005a:23). Ebben a folyamatban a szubjektív valóság közös 

jelentéstartalommal ruházódik fel, mely közös jelentést és közös megértést hoz létre, 

olyannyira, hogy a fogalmakat nem kell minden egyes alkalommal újrakonstruálni, 

amikor a beszéd során használjuk (Andrews 2012). A szociális konstrukcionizmus 

tudásunkat, a világról alkotott nézeteinket konstrukcióként értelmezi, mely egy folyamat 

végterméke, és ez a folyamat magában a diskurzusban ölt testet, ahol a nyelv a 

meghatározó elem (Szűcs 2008).  

A szociális konstrukcionizmusnak két meghatározó nézőpontját az „erős (strict) 

és a gyenge (mérsékelt, kontextuális)” jelzőkkel azonosították a szerzők (vö. Szöllősi 

2012:46). Az erős illetve a szigorú konstrukcionizmusnak is nevezett irányzat 

képviselői szerint a tudás az egyének közötti interakciók diskurzusaiban öltenek testet, 
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ennek következtében a kutatási terület sem hagyja el a dialógikus teret és az ott 

bekövetkező folyamatokat, nem elemzi a valóságot, hanem a meghatározások 

valóságára szorítkozik. A mérsékelt, azaz kontextuális konstrukcionizmus hívei szerint 

a társadalmi konstrukciókat maga a társadalmi környezet befolyásolja, ott keletkezik, ott 

„él” és ott módosul (Szöllősi 2012). A kontextuális konstrukcionista megközelítés 

lehetőséget teremt a kutatók számára a „miért most és itt” jellegű kérdések 

megválaszolására is a közpolitikai napirendre kerülés folyamatában és a közpolitikai 

változások elemzése során.  

A diskurzus központú politikatudomány a kontextuális konstrukcionizmushoz 

hasonlóan értelmezi a politikai tudás létrejöttének folyamatát. „A politikai tudás tehát 

nem arról szól, bár arról beszél, hogy mi igaz vagy hamis, hanem arról, hogy az 

emberek milyen értelmezési sémák birtokában cselekszenek” (Szabó 1998:113). A 

diskurzusok révén jön létre az a közös társas valóság és a társas-társadalmi kontextus, 

amely a személyes tapasztalatok és az intézmények szerveződését teszi lehetővé (Harré, 

Stearms 1995).   

Gliszczynski a politikatudományon belül vizsgálja az ideák – az interpretációk, 

diskurzusok – szerepét. Megállapítása szerint a mai politikatudományban egyszerre van 

jelen az objektivista és az interpretatív megközelítés. A konstrukcionista nézőpontokat 

általában jellemzi a következő előfeltevés: „...rendszerint magától értetődőnek tekintjük, 

hogy az ideák bizonyos mértékű független tényezők az ok-okozati folyamatokban. 

Továbbá az olyan objektivista koncepció, ami az érdekeket és az intézményeket 

általában erősebb okozati tényezőnek tekinti, mint az ideákat” (Gliszczynski 2011:4). 

Az intézményelvű teória képviselői munkáikban megpróbálták integrálni a racionális 

választás és a történelmi institucionalizmus elemeit, mint egy új szemléletmódot 

létrehozva. Ezzel a hagyománnyal szakított Schmidt, aki megközelítésmódjában az 

institucionalizmus negyedik ágának
1
 tekinti a diszkurzív institucionalizmust, amely a 

strukturális változásokat az diskurzusok felől közelíti meg. Véleménye szerint a 

diskurzus a politikai kommunikáció és értelmezés interaktív folyamata, mely egyúttal az 

eszmék és az értékek átadását is szolgálja (Schmidt 2010). Ezzel szemben a 

tudásszociológia megközelítésében a diskurzus egy absztrakt, eszméken átívelő 

                                                
1 Az racionálisválasztás-, a történeti- és a szociológiai institucionalizmus mellett tekinti a negyedik ágnak 

a diszkurzív institucionalizmust (Schmidt 2010). 
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struktúra, amely megtestesíti és megalkotja a valóság interpretációját. (Gliszczynski 

2011).  

A diskurzus központú politikatudomány hasonló módon gondolkodik a politikai 

valóságról, értelmezésében a „…politika világának elemei…magában a diskurzusban 

rendeződnek el” (Szabó 2003:139), egyszersmind önmaga definiálja kiterjedését, 

tartalmát valamint résztvevőinek körét (Szabó 1998). Az önmeghatározás során 

létrejövő konstrukciók a szüntelenül formálódó interpretációk világában születnek meg 

illetve születnek újjá. A jelentéstartalmak értelmezése nem független attól a 

környezettől, amelyben a politika folyamata zajlik, ahogy Szabó Márton fogalmaz: „a 

politikát is természetesen körülveszi egy externitás, ami nem politika” (Szabó 

2003:144). Azonban a nem „politikainak” tekintett környezet is részesévé válik a 

politika diskurzusnak, miután a politika szereplői érveléseiket gyakran tudományos 

tényekkel támasztják alá, mely egyidejűleg az elgondolás elfogadást is elősegíti (Szabó 

2012).  

A dolgozat - a diszkurzív nézőpontnak megfelelően - azokat a körülményeket 

sorolja a releváns kontextus körébe, melyek magára a szakpolitikai diskurzusra, illetve a 

diskurzus átvételére tudnak hatást gyakorolni.  

Az időspolitika kommunikációjában is azonosíthatók a tudományos 

eredményekre, felvetésekre és tartalmakra utaló elemek, tények és adatok. A fejezet 

bemutatja azokat a kontextusokat, amelyeket az egyes szereplők az időspolitika 

értelmezésében lényegesnek, valamint a diskurzusokban meghatározó jellegűnek 

tekintenek, mint például a demográfiai változásokat, az idősek egészségi állapotát, a 

korosztály jövedelmi helyzetét. Továbbá a fejezet ismerteti az idősödés elméleteket és 

az elméleteknek a közpolitika változására gyakorolt hatásait. A helyi önkormányzatok 

feladatai valamint tevékenységrendszere sem kerülhető meg a helyi időspolitika 

vizsgálata során. A fejezetben az önkormányzatok közjogi- és politikai kontextusa nem 

az autonómia és a döntéshozatali mechanizmusok összefüggéseiben kerülnek 

bemutatásra, hanem a helyi interpretációk tükrében. 

2.2 A probléma háttere 

Az elmúlt húsz évben az idősödéssel foglalkozó vizsgálatok, tanulmányok 

száma rendkívüli mértékben megnövekedett (Andrews 1999). A népesség elöregedése, 
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az idősek helyzete egyre fontosabb eleme a társadalmi és a politikai vitáknak (Bernard, 

Phillps, 2000).  

 A fejlett államok demográfiai változásai az idősek arányának további 

növekedésétét prognosztizálják (vö. Vaupel, 1998, Hablicsek, 1998, 2007, Hablicsek, 

Pákozdi 2004, Kinsella, Phillips, 2005, COM(2006)571,  Spéder 2011). A várható 

hatások következtében - a világ számos pontján - a közpolitikai gondolkodás átalakult 

és napjainkban is formálódik (Farkas, Gyarmati, Molnár 2009).  

A közpolitikai diskurzusok fordulópontjának tekinthető a 2002-es év, amikor a 

WHO nyilvánosságra hozta a „Az aktív idősödés - közpolitikai keretrendszer” című 

dokumentumát. A gerontológia területén már korábban az 1950-es években 

találkozhatunk az aktivitás elmélettel (Knight, Ricciardelli, 2003), azonban az időskori 

aktivitás holisztikus és rendszerszemléletű megközelítése a WHO dokumentumában 

jelent meg.  Az aktív időskor koncepciója foglalkozik a munkaerőpiaci aktivitás 

kérdésével, de a foglalkoztatásnál jóval tágabban értelmezi az időskori aktivitást. A 

WHO elgondolásában a tevékeny időskor csak abban az esetben valósítható meg, ha a 

nemzetközi szervezetek, a kormányzatok, és a civil társadalom közös erőfeszítéseket 

tesznek a változás érdekében. Az aktív idősödés politikája és a hozzá kapcsolódó 

programok az idős emberek egészségének javítását, társadalmi részvételének 

kiszélesítést és biztonságának növelését valósítják meg (WHO 2002).  

A WHO szerepe az elmúlt tíz évben meghatározónak tekinthető az időspolitika 

újragondolásában, többek között a városok és az idősek kapcsolatának 

újraértelmezésében. Az idős emberek erőforrást jelentenek a családok, a gazdaság és a 

közösségek, ezen belül a lakóhelyük számára. A népesség idősödése és a városiasodás 

jelenlegi mértéke a városok elöregedésre hívta fel a figyelmet
2
.   

A ’Kor-barát városok’
3
 dokumentum célja a helyi önkormányzatok, a civil 

szerzetek és az üzleti szektor támogatása abban, hogy az idősek igényeihez igazodva 

még élhetőbbé alakítsák városaikat. A WHO 33 város idős lakosait hívta segítségül a 

„Kor-barát városok” kritériumrendszerének meghatározásához. Egy ’Kor-barát város’ 

tevékenység rendszerét és szolgáltatásit a következő területeken jellemzik: a 

                                                
2 Az urbanizációs ráta (városban élők és teljes népesség aránya) 90 százalék feletti Belgiumban, az 

Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Izlandon, Magyarországon is meghaladta a 70 százalékot (Pirisi, 

Trócsányi é.n.) . 
3 A ’Kor-barát városok’ projekt ötlete a Nemzetközi Gerontológiai és Geriátriai Egyesület (International 

Association of Gerontology and Geriatrics - IAGG) 2005. évi XVIII. Világkongresszusán született.  A 

’mozgalom’ gyakorlatban egy olyan várost jelent, amely az idősek folyamatosan változó szükségleteihez 

alkalmazkodó struktúrákat és közszolgáltatásokat alakít ki (WHO 2007).  



18 

 

közterületek és épületek, a közlekedés, a lakhatás, a társadalmi részvétel, a tisztelet és a 

társadalmi befogadás, a civil részvétel és a foglalkoztatás, a kommunikáció és az 

információ, a közösségi támogatás és az egészségügyi szolgáltatások. Az egyes 

területekkel kapcsolatos elvárásokat és az ellenőrző listát is tartalmazza a WHO 

dokumentuma (WHO 2007). 

2011 szeptemberében Írországban rendezték meg a „Kor-barát városok és közösségek” 

kialakítását szolgáló első konferenciáját. A Dublin-i Deklaráció az idősekben rejlő 

lehetőségekre és kihívásokra hívja fel a figyelmet.  A városoknak egyenlő esélyt kell 

biztosítania a jóllét és részvételt megvalósításra minden lakos számára, különös 

tekintettel idős polgárai számára (WHO 2011). 

A WHO Európai Regionális Irodája 2012-ben kibocsátotta ki az „Egészséges 

öregedés európai stratégiája és akcióterve 2012-2020” (WHO 2012b), amely újabb 

ajánlásokat fogalmazott meg a közpolitika számára. A WHO az európai „Kor-barát” 

régiójában az idősödő népességre lehetőségként és nem teherként tekint. Az elgondolás 

szerint az európai térségben az idős lakosság jóllétben, méltóságban, 

diszkriminációmentesen és biztonságban él. Egyúttal a magas színvonalú egészségügyi 

és szociális szolgáltatások biztosítják a korosztály tagjai számára a lehető legmagasabb 

szintű egészséget. A stratégia a továbbiakban célként fogalmazza meg az aktivitás 

megőrzését, az időskorhoz kapcsolódó sztereotípiák lebontását, valamint a társadalmi 

exklúzió – egészségi állapottól, ellátási igényektől független – megvalósítását
4
. 

Az ismertetett WHO dokumentumok a tagországokkal szemben az alábbi 

elvárásokat fogalmazzák meg: 

- Elengedhetetlen a paradigmaváltás az időspolitikában, melynek értelmében a 

korosztályra nem teherként, hanem lehetőségként kell tekinteni. 

- Az időskori egészség megőrzése és fejlesztése, valamint az aktivitás megőrzése 

érdekében szükséges a nemzetállami cselekvéseket összehangolni. 

                                                
4 A WHO dokumentum stratégia prioritásai: Az egészségben való megöregedés, mely egy egész életen át 

tartó folyamatként való értelmezése; a támogató környezet kialakítása; az „ember központú” 

egészségügyi ellátás és hosszú távú gondozás megvalósítása az idősek számára; a tények fokozottabb 

figyelembe vétele és a kutatások támogatás. A beavatkozás során elsődleges: az időskori fizikai aktivitás 
elősegítése; a prevenció; a fertőző megbetegedések megelőzése és az idősek védőoltásokkal történő 

ellátása; az informális gondozást végzők - különösen az saját lakókörnyezetben történő gondozás esetén – 

támogatása; az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók a geriátriai és a gerontológiai ismereteinek 

fejlesztése (WHO 2007). 
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- Az idősellátást nem kizárólagosan az állami kötelezettség, hanem a civil és az 

üzleti szervezetekkel közösen megvalósítandó feladat. 

- A kitűzött célok érdekében az európai térség államait együttműködésre 

felszólítja fel. 

A WHO az európai időspolitika újraértelmezésében jelentős szerepet töltött be és 

tölt be napjainkban is. Az időspolitika kulcsfogalmává az időskori aktivitás vált, 

melynek meghatározásában – a WHO értelmezésében – első helyen az egészség 

szerepel, azonban a dokumentumok a társadalmi részvétel, a független és önálló 

életvitel, valamint a társadalmi integráció megvalósítását is kiemelten kezelik.  

Az Európai Unió dokumentumainak az időspolitikát befolyásoló tartalmait a 2.9. 

alfejezet részletesen ismerteti, ezért ebben a részben csak a közelmúlt jelentősebb és a 

probléma kontextusára, valamint a szakpolitikai változásokra ható eseményeket 

ismertettem.  

Az Európai Unió joganyagaiban az egészség védelmére, megőrzésére irányuló 

törekvések a kezdetek óta jelen vannak [Római Szerződés 36; 54; 56. cím, 1957.03.25.]. 

Az Alapjogok azonban az egészség kérdéseit leginkább a munkavállalás és a 

népegészségügyi feladatok kontextusában értelmezik [vö. Amszterdami Szerződés 

(1997. 10.02.) 29. cím, Lisszaboni Szerződés (2007.12.13) XIII. cím]. Az idősödés és az 

egészség egymásra gyakorolt hatásait a Bizottság 2006-os közleményei már megjelentik 

[vö.COM(2006)571,]. 

Az ’Európa 2020 Stratégia’ fogalmazta meg először az Unió jövőben 

elgondolásait a demográfiai változás és az egészségügyi ellátás valamint az egészség és 

az aktivitás megőrzésével kapcsolatban. A stratégia a kutatás-fejlesztés kiemelt 

célkitűzései között, az ’Innovatív Unió’ kezdeményezései körébe sorolja mindazon 

tevékenységeket, amelyek az aktív és egészséges idősödést elősegítik. A stratégia 

felhívja a figyelmet - természetesen nemcsak az időspolitika területén - a partnerség 

jelentőségére, a különböző kormányzati szintek, a civil szervezetek, a szociális 

partnerek és az érintettek együttműködésére [COM(2010)2020].  

A stratégiai célkitűzések megvalósításának kezdeti lépéseire már 2011 tavaszán 

reagált a Tanács, amikor az ’Aktív és egészséges időskor kísérleti európai innovációs 

partnerség’ előkészítésének tapasztalatait összegezte a Tanács. Egyúttal támogatta a 

Bizottságot az egészségügyi szektort megszólító kutatás-fejlesztési elképzelések-, 

valamint a tagországok minisztereiből megalakított projekt ’Irányító Testület’ 
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létrehozásában (Council 2011). Az ’Aktív és egészséges időskor európai innovációs 

partnerség’ stratégia három célterületre összpontosít: a megelőzés, a szűrés és a korai 

diagnózis; a gondozás és a gyógyítás; az aktív időskor és az önálló életvitel területére. A 

bizottság közleményében megfogalmazta, hogy a partnerség képes a politika alakítóinak 

figyelmét az aktív és egészséges időskor eszményére irányítani. A Bizottság 

értelmezésében a stratégia jelentős szerepet tölt(het) be az időskorral és az idősödéssel 

kapcsolatos sztereotípiák lebontásában [COM(2012)83]. 

A Tanács 2012 végén közzétett dokumentumában elismerte, hogy az 

egészségben való megöregedés egy állandó és az egész életen átívelő folyamat. A 

közlemény az idősödés multidiszciplináris megközelítésének következtében a 

szakpolitikák határterületein megvalósuló együttműködés eredőjeként tekint az 

egészséges és aktív időskor megvalósulására. Ennek érdekében a Tanács arra kéri a 

tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként az egészséges idősödés előmozdítását, 

idősbarát környezetet alakítsanak ki, vegyenek részt a tevékeny és egészséges időskor 

európai innovációs partnerségében [2012/C 396/02].  

A Bizottság a „Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében” című 

közleménye leszögezi, hogy az időskorosztály 2012-es európai éve „növelte az idősek 

társadalmi szerepvállalásának elismerését, és politikai lendületet adott szakpolitikai 

kezdeményezéseknek [COM(2013) 83:17]. A tagállamok a tartós gondozás mellett az 

idősek igényeihez igazodó lakhatáshoz és közlekedéshez kapcsolódó elgondolásokat is 

megfogalmaztak. A 2013-as év feladatának tekinti a Bizottság az időseket érintő 

kérdésekben a közös, mint a független életvitel esetében a közös gondolkodás 

folytatását [COM(2013)83]. 

Az Unió az ’Aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás’ európai évét 

(2012) követően is biztosítani szerette volna az időspolitika iránti érdeklődés 

fenntartását, így született meg az „Aktív és egészséges idősödés” európai 

csúcstalálkozójának a gondolata. Ahol a régiók és a helyhatóságok jelen lévő 

képviselői, a ’Dublini Nyilatkozat az Európai Korbarát Városokról és Közösségekről 

2013’ dokumentum aláírói, kötelezettséget vállaltak, hogy az időseket bevonják a 

döntéshozatali és az innováció folyamataiba. Továbbá biztosítják számukra az önálló 

életvitel megőrzéséhez szükséges feltételeket. A ’Korbarát’ városok hálózata képes 

előmozdítani a magasabb szintű innovációt és ösztönözni az életkor-barát 
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megoldásokat, továbbá a rendelkezésére álló információkkal támogatja a szakpolitikai 

döntéseket (Dublini 2013). 

Az Európai Unió dokumentumaiban a legjelentősebb közös elemeknek az 

alábbiakat tekinthetjük: 

- Az aktivitás, az egészség és az önálló életvitel szinte minden időskorral 

foglalkozó illetve az idősödét érintő dokumentumban szerepet kap. 

- Az Európai Unió szemléletváltozást vár el tagállamoktól az idősödés 

folyamatának értelmezésében és az idősekkel kapcsolatos gondolkodásmódban. 

- Az Unió az időspolitika területén is kiemelten kezeli a partnerséget, a közös 

gondolkodást az fejlesztések területén. 

Az Európai Unió időspolitikája is változik, a dokumentumokban a WHO 2002-

ben megfogalmazott időspolitikai irányai felismerhetők. Az Unió a tagállamokkal 

szemben is megfogalmaz elvárásokat, melyek az időspolitikai paradigmaváltást 

irányába hatnak. Az institucionális elemek szintén jelen vannak az uniós 

dokumentumokban, azonban az intézményi struktúrák területén lassúbb átalakulást 

figyelhetünk meg. A szemléletbeli változást követően, valamint a következő időszak 

kedvezőbb finanszírozási feltételei mellett feltehetően egy gyorsabb ütemű és az idősek 

igényeikhez igazodó fejlesztésnek lehetünk majd a tanúi [vö. COM(2013)83]. 

A hazai időspolitikában is megjelentek azok az értékek, amelyek az európai 

idősügyi diskurzusokat meghatározzák, mint a függetlenség, a társadalmi részvétel és 

attitűd, a biztonság, az egészség. A nemzetközi időspolitikai szemléletváltozás jelei a 

hazai jogszabályokban is tetten érhetők.  

Azonban a hazai időspolitika legfontosabb dokumentuma az Idősügyi Nemzeti 

Stratégia [81/2009 (X.2.) OGY határozat] és az első Idősügyi Cselekvési Terv 

[1087/2010. (IV. 9.) Korm. határozat] sem fogalmazott meg elvárásokat a helyi 

időspolitika újraértelmezésével kapcsolatban.  

Az ’Idősbarát Önkormányzati Díj’ [58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes 

rendelet] már az Idősügyi Stratégia elfogadása előtt az időspolitika átalakítását kívánta 

támogatni. A díj alapításáról szóló rendelet elvárásokat fogalmaz meg a pályázó 

önkormányzatok
5
 tevékenységével kapcsolatosan, melyek túlmutatnak a 

jogszabályokban megfogalmazott kötelező feladatellátáson. A sikeres pályázat 

                                                
5 Az idősbarát önkormányzati díjra a fővárosi, a megyei, a települési, a fővárosi kerületi önkormányzatok 

nyújthatnak be pályázatot. 
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kritériumának tekinti a jogalkotó az idősek bevonását a helyi közéletbe, a folyamatos 

társadalmi párbeszéd meglétét, valamit a hozzájárulást az idősek szabadidejének 

hasznos eltöltéséhez. A pályázat mellékleteként benyújtható az önkormányzat 

időspolitikáját összegző dokumentum. A pályázathoz csatolható még az időseket 

tömörítő szervezetek, és az idősügyi tanácsok véleménye a helyi önkormányzati 

időspolitika megvalósulásáról. Az értékelés során további előnyt jelent az időspolitikai 

innovációk és pályázati tevékenység ismertetése. A pályázat lényeges eleme, hogy az 

’Idősbarát Önkormányzati Díj’ a már megvalósított idősügyi elképzeléseket, 

programokat és nem az elkövetkezendő időszakra vonatkozó terveket jutalmazza. 

Az ’Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló’ 2003. 

évi CXXV. tv. 31. paragrafusa értelmében a települési önkormányzatoknak
6
 helyi 

esélyegyenlőségi programmal kell rendelkeznie. ’A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól’ alkotott rendelkezésben [2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rendelet] a települési önkormányzatok időspolitikáját befolyásoló elvárások 

azonosíthatók. A korábbi jogszabály
7
 nem sorolta a kiemelten hátrányos helyzetű 

csoportok közé az időseket, 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet intézkedései nyomán 

terjedt ki a korcsoportra is a szabályozás.  

A rendelet az idősek esélyegyenlőségét meghatározó indikátorok esetében az 

institucionális elemekre összpontosított, de ezek túlmutatnak az önkormányzatok 

jogszabályi kötelezettségein. Az aktív időskor megfogalmazódik a jogszabályban, ezen 

belül az élethosszig tartó tanulás, az info-kommunikációs technológiai jártasság, a 

kulturális életben való részvétel. Az időskorosztály speciális igényeit kielégítő 

programok meglétét is elvárja a jogalkotó. Továbbá a rendelet a helyhatóságok 

programjaitól megkívánja az idős korcsoport problémáinak azonosítását és a jövőbeni 

időspolitikai célok megfogalmazását is. 

Magyarországon egyetlen város, Győr csatlakozott az ’Európai Korbarát 

Városok és Közösségek’ hálózatához a ’Dublini Nyilatkozat’ aláírásával (Signatories 

2013). Győr városának teljesítenie kell a csatlakozás kritériumait, melyben meghatározó 

az idősek részvételének támogatása a közösség életében, továbbá a ’Korbarát Városok’ 

                                                
6 „A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési 

önkormányzat)” készíti el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot [2003. évi CXXV. tv. 31. § (1)]. 
7  120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól. A 

rendelet 2012. 03.01. óta nem hatályos. 
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dokumentuma alapján értékelő rendszert és cselekvési tervet is ki kell dolgoznia. Győr 

városa az aláírással vállalta a hálózat fejlesztését, további városok bekapcsolását a 

hálózatba. Az önkormányzat a csatlakozás előnyeként a korbarát városok aktivitásainak 

és a legjobb gyakorlatainak megismerését jelölte meg [120/2013 (V.31) Győr MJV 

Kgy. határozat].  

A hazai önkormányzati időspolitika átalakításában több hatás érvényesül(het), 

egyrészt a nemzeti szabályozás, másrészt a nemzetközi szervezetek elvárásai és 

ajánlásai. Az ismertetett dokumentumok tartamainak közös elemei: 

- Az önkormányzati időspolitikának túl kell lépnie a jogszabályokban 

megfogalmazott kötelezettségek teljesítésén. 

- Az idősek - nagyobb mértékű - bevonása a közösségek életébe. 

- Az aktív időskor eszményének megvalósítása, mely magában foglalja a 

készségek és a képességek megőrzését, valamint az önálló életvitelt támogató 

környezet kialakítását.  

A társadalmak elöregedése felgyorsította azokat a folyamatokat, amelyek a 

korosztály létszámának növekedése és a várható hatások közötti összefüggések 

elemezésére irányultak (vö. Busemeyer, Goerres, Weschle, 2008,  Farkas, Gyarmati, 

Molnár 2009). Az idősekkel foglalkozó tanulmányok, kutatások egyre jelentősebb 

hatást gyakoroltak a politikai diskurzusok tartalmaira. A dialógusokban a korosztály a 

problémák és a lehetőségek forrásaként is megjelent/megjelenik. A kettős megítélés 

egyrészt a kormányok előtt álló kihívásokra, például a jóléti kiadások növekedésére 

(Faruqee, Mühleisen 2001), másrészt az idősek jelenlegi és a várható teljesítmény 

növekedésére vezethető vissza (Avramov 2003).  Ez a kettősség bemutatott 

dokumentumokban is felismerhető
8
. 

A WHO, az Európai Unió és a hazai dokumentumai megfogalmazzák azokat az 

elvárásokat, amelyek mentén az időspolitika változásai megvalósíthatók. A nemzetközi 

és a hazai megközelítésben az aktivitás leglényegesebb közös pont. Célként 

fogalmazódik meg, hogy a korosztály tagjai – a nyugdíjba vonulást követően is –

tevékenyen vegyenek részt a társadalmi-, a gazdasági-, a kulturális- és szellemi életben.  

                                                
8 Az időskor ’lehetőségként’ történő értelmezését illusztrálja a 7.6. mellélket 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rae%20MJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rae%20MJ%5Bauth%5D
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Az aktív idősödés eszménye a kormányzatoktól, így a helyi önkormányzatoktól 

is az ’akadályok lebontását’ várja el, hogy az idősek hosszabb és tevékeny életet 

tudjanak élni (Ervik 2006). 

2.3 Az idősödő társadalmak, mint az időspolitika kontextusai 

Az időspolitikai diskurzus sajátosan ellentmondásos kontextuális eleme az 

idősödő társadalom. Észlelhető ugyanis, hogy nincs időspolitikai dokumentum, melynek 

kiadását ne az idősödő társadalom jellemzőivel indokolnák; nem állnak rendelkezésre 

viszont olyan kutatások, melyek kellő egzaktsággal kimutatnák az idősödés és a 

szakpolitika alakulása közötti összefüggést. Másrészt az időskor jelentése, az idősek 

szükségletei, továbbá az időskor problémáinak interpretációi maguk is társadalmi 

konstrukciók, amelyek alakításában akár a politika is szerepet játszhat. E fenntartások 

mellett kerülhet sor az idősödő társadalmak kérdéseinek összefoglalására, elvégre ez a 

tematika nélkülözhetetlen építőköve az időspolitikai diskurzusnak. 

Az elmúlt húsz évben az idősödéssel foglalkozó vizsgálatok, tanulmányok 

száma rendkívüli mértékben megnövekedett (Andrews 1999). A népesség elöregedése, 

az idősek helyzete egyre fontosabb eleme a társadalmi és a politikai vitáknak (Bernard, 

Phillps, 2000). 

 A fejlett államok demográfiai változásai az idősek arányának további 

növekedésétét prognosztizálják (vö. Vaupel, 1998, Hablicsek, 1998, 2007, Hablicsek, 

Pákozdi 2004, Kinsella, Phillips, 2005, COM(2006)571, Spéder 2011). A várható 

hatások következtében – a világ számos pontján – a közpolitikai gondolkodás átalakult 

és napjainkban is formálódik (Farkas, Gyarmati, Molnár 2009). 

A XX. század számtalan változást hozott az emberiség történetében. A 

világháborúk utáni újjáépítés, a jóléti államok kiteljesedése, a gazdasági konjunktúra 

optimista, szinte idillikus jövőképet vetített az európai polgárok elé. Az 1970-es évek 

olajválságai, a gazdasági recesszió közvetett és közvetlen hatásai, a növekvő 

munkanélküliség, a jóléti ellátások zsugorodása új helyzet elé állította a 

nemzetállamokat és a lakosságot. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az első olajválság 

indította el azt a közel 30 éves társadalmi-gazdasági átalakulási folyamatot, amely az 

elmúlt évszázad utolsó évtizedeit jellemezte. 

Ágh Attila véleménye szerint a XX. század 1989-ben ért véget, az új század 

kezdetét a közép-kelet-európai államok társadalmi-gazdasági átalakulása jelzi (Ágh 
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2000). Az integrálódó világgazdaság, az európai regionalis folyamatok, a 

nemzetállamok felbomlása jelentős terhet rótt és ró még ma is az állampolgárokra, 

különösen az idős korosztályra. Az idősek nehezen alkalmazkodnak a változáshoz, a 

történelmi horderejű társadalmi fordulatok fokozott megpróbáltatást jelentenek 

számunkra. A jelenkori változások mellett ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk a 

jövőbeni következményekről sem, melyek a születéskor várható élettartamra is hatást 

gyakorolnak (Losonczi 1995). 

Magyarországon a rendszerváltozás utáni változások külön-külön a társadalom 

minden egyes tagját és minden alrendszerét megpróbáltatások elé állították. Ismét 

szembe kellett nézni a munkanélküliséggel, a fokozódó jövedelmi egyenlőtlenségekkel, 

a társadalomstruktúra átalakulásával. Az idős generáció a változást nehezen élte meg, 

többek között a nyugdíjrendszer várható reformja, az időskori biztonság elvesztésének 

lehetősége megrendítette a nyugdíjasok és a nyugdíjkorhatárhoz közel állók jövőbe 

vetett bizalmát. Az idősek esetében a társadalmi változások mellett a nyugdíjba 

vonuláshoz kötődő krízishelyzet kemény próbatételt jelentett és jelent mind a mai napig. 

A korábbi aktív életet – melyet legnagyobb részben a munka és a hozzákapcsolódó 

tevékenységek határoztak meg – egy más típusú aktivitásnak kell felváltania. A 

lélektani fordulópont mellett a jövedelmi helyzet kedvezőtlen változása, a társas 

kapcsolatok fokozatos beszűkülése a rendszerváltozást követő időszakban a társadalom 

perifériájára sodorta az időseket. 

A marginalizálódás kockázata nemcsak a hazánkban élő időseket veszélyeztette, 

hanem az Európai Unió területén élő nyugdíjas korosztály tagjait is. Ennek 

következtében a tagállamok kiemelt feladatként kezelték – és jelenleg is így kezelik – a 

nyugdíjas korosztály társadalmi integrációjának és reintegrációjának kérdését, mely a 

nyugdíjak fenntarthatóságának megőrzésén túl prioritásként tételezi az idősek 

életminőségének megőrzését és javítását, továbbá a szociális kohézió megerősítését. 

2.4 A demográfiai változások 

Az idősek számának növekedése valamint az öregedéssel összefüggő dilemmák már 

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

társadalmi és a gazdasági hatásokat érintő kérdésekben. Az idősödés eltérő 

aspektusaival foglalkozó tudományos jellegű munkák, valamint a nemzetközi 
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szervezetek korosztályt érintő dokumentumai is kiemelt figyelmet szentelnek a 

demográfiai változások áttekintésére, a legfrissebb adatok bemutatására. 

A demográfiai folyamatok nyomon követése, valamint az népesség alakulását 

prognosztizáló előrejelzések alakít(hat)ják a jelenbeli és a jövőbeli intézkedések 

szintereit. A közpolitikai megoldások támogatása érdekében 2006-ban jött létre az 

Európai Demográfiai Fórum. A Fórum kétévenként megrendezésre kerülő szakmai 

tanácskozásain a mindenkori demográfiai adatok áttekintést követően javaslatokat 

dolgoznak ki résztvevői, elősegítve a szakpolitika átalakítását. Emellett 2007-ben az 

Európai Bizottság életre hívta - a tagállamok által delegált szakemberekből – a 

demográfiai kérdésekkel foglalkozó szakértői csoportot, amely többek között 

közreműködött az „Európa demográfiai jövője: kovácsoljunk lehetőséget a kihívásból” 

[COM(2006)571] közlemény elkészítésében is. 

A nyugdíjas generáció számának növekedésével és a kihívásokkal számos 

nemzetközi valamint a hazai dokumentum és tanulmány foglalkozott (vö. WHO 2002, 

92/440/EEC, COM(2005)94, COM(2007)332, COM(2010)0462, KHS 2004, Hablicsek 

2006, KHS 2012d). A népesség demográfiai struktúrájában bekövetkező változások 

mellett az időskor meghatározása is több kérdést és heterogén szemléletű értelmezést 

foglal magában.  

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 dilemmát vet fel. Tekintsük-e a naptári életkort meghatározónak, vagy 

az egyén gazdasági aktivitását szükséges számításba venni, illetve a kulturális 

tényezőket tekintsük a meghatározóbbnak? Az időskor értelmezésében a leggyakrabban 

a kronológiai életkor és a gazdasági inaktivitás kapcsolódik össze.  

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

év, időskorról 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.  

Magyarországon az időskor meghatározása a nyugdíjkorhatár nemek szerint 

eltérő bevezetése folytán problémát jelent: a férfiak esetében 2001-től érvényes, míg a 

nők esetében 2009-ig fokozatosan érték el a 62 éves korhatárt. 2010. január elsejétől 

ismét változott az öregségi nyugdíjkorhatár, 2022-ig felmenő rendszerben valósítják 
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meg nyugdíjba vonulás életkorának emelését, így az 1957-ben és az azt követően 

születettek esetében érik el a 65 évet. [2009. évi XL. törvény1.§ g]. Az időskort érintő 

európai és hazai statisztikák, valamit a demográfiai változásokat jelző mérőszámok
9
 

esetében a 65. életévet tartják elfogadottnak. Ennek megfelelően az értekezésben 

magam is a 65. életévet tekintem az időskor kezdetének. 

Az idősek aránya a magyar társadalomban várhatóan tovább emelkedik, a 

demográfiai öregedés következtében az átlagos életkor várhatóan növekedni fog, míg 

2013-ban a nők átlagéletkora 42,4 év volt a férfiak 38,2 évével szemben, addig a 

prognózisok szerint 2030-ban 44 év, 2050-ben 46,5 év körül várható (Hablicsek 2006).  

Az elmúlt több mint húsz év során a születéskor várható átlagéletkor emelkedését 

hazánkban, amely ebben a történelmi léptékkel mérve igen rövid periódusban is 

jelentősnek tekinthető (lásd 7.1. számú melléklet 1. számú táblázatát).  

Azonban a változás a fejlett világ lakosságát mindenütt érinti, ennek 

következtében a XX. század első évtizedében a Föld összlakosságának 10 százaléka 

idős, ugyanakkor az Európai Unió tagállamaiban az öregedő népesség aránya 

meghaladja a 20 százalékot
10

. Az idősek arányának növekedése a társadalmakban a 

fiatalok arányának csökkenésével párhuzamosan zajló folyamat, a népesség 

korstruktúrája átalakul, a korfa megnyúlik
11

, az öregedő társadalmakra jellemző urna 

alakot veszi fel. A folyamat a második világháború utáni magas reprodukciós időszak
12

 

következményének, valamint a kedvező halálozási tendenciáknak tudható be 

(Augusztinovics 2005). 

Magyarország korfája (lásd 7.1. melléklet 1. számú ábráját) is megnyúlt, urna 

alakúvá vált, mutatva az időskorosztályhoz tartozó népesség számának növekedését, és 

a fiatalok, különösen a legfiatalabbak arányának csökkenését. 

                                                
9 A statisztikákban és az időskorral foglalkozó szakirodalomban a két leggyakrabba használt mutató az 

öregedési index és az eltartási arány. Az „...öregedési index a 65 éves és az idősebb, valamint a 14 éves és 

fiatalabb népesség egymáshoz viszonyított aránya…” (Sütő, Perity, Szabó 2005:11). Az eltartási 

arányszám az „aktív korúakra jutó eltartási kötelezettség” (Hablicsek, Pákozdi 2004:118) mértékét 

szemlélteti. 
10Az adatok a 2004-es bővítési folyamat előtti állapotot rögzítik, az Európai Unió akkor még 15 

tagállamára vonatkoznak (Hablicsek, Pákozdi 2004). Az Unióhoz 2004-ben csatlakozott tagállamok 
alacsony gyermekszámú, és az európai átlaghoz képest alacsonyabb élettartamú országok, ahol a lakosság 

relatíve fiatalabbnak tekinthető (Gábos, Kopasz 2008a).  
11Hazánkban a kilencvenes évek elején a hatvan éves és az idősebb korosztály aránya meghaladta a 0-14 

éves korosztály arányát. 2020-ban a 0-19 éves korosztály arányát is felülmúlja a 65 éves és idősebb 

korosztály arányát (Hablicsek, Pákozdi 2004). 
12Nyugat-Európában a „baby-boom”, Magyarországon a „Ratkó-korszak” következményének tekinthető a 

kohorsz jelentős aránya az európai társadalmakban. 
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A termékenység alacsony szintje az európai kontinensen először Dániában és 

Svédországban volt érzékelhető, a családok átlagos gyermekszáma 2,0 alá csökkent, 

2000-ben az európai államokban 1,53 gyermeket regisztráltak családonként. Az 

alacsony reprodukciós ráta magyarázható a képzés, az iskoláztatás megnövekedett 

időtartamával, mely nagymértékben befolyásolja a gyermekvállalás korának jelentős 

mértékű kitolódását (Kamarás 2005). Hazánkban ennél kedvezőbb helyzettel 

találkozhatunk és a demográfiai előrejelzések szerint 2030-ban egy családban átlagosan 

1,8 gyermek lesz (Hablicsek 2009)  

2009-ben az európai térségben, hazánkban mérték a legalacsonyabb a teljes 

termékenységi arányszámot
13

 1,35-öt, mellyel az európai rangsorban a 24-25 helyet 

foglaltuk el Romániával közösen (Kapitány, Spéder 2009). 

A fiatal és az idős népesség arányának változásával az eltartási arányszám
14

 is növekedő 

tendenciát mutat, a jelenlegi 1,3 helyett a demográfusok 2050-re 1,7 körüli értéket 

prognosztizálnak, azonban Görögországban, Magyarországon, Olaszországban és 

Spanyolországban akár a kettőt is meghaladhatja ez az arány.  

A születéskor várható élettartamot meghatározó mutatószámként tartjuk számon, 

mely az országok halandósági viszonyait jellemzi. Jelentőségét alátámasztja, hogy a 

mérőszám az Emberi Fejlettségi Index (Human Development Index, HDI) egyik 

összetevője (Enyedi 2004). 

A világ fejlett országaiban az elmúlt fél évszázadban a népesség átlagos 

élettartama megnövekedett, a férfiak esetében 75-77, a nők esetében 80-82 év a 

születéskor várható átlagéletkor
15

. A magyar lakosság élettartama ugyan még nem éri el 

a nyugat-európai átlagot, ennek ellenére a statisztikák igazolják az életkor fokozatos 

emelkedését. 2008-ban a férfiak esetében 69,8, még a nők körében 77,8 évet 

regisztráltak (Monostori 2009).  A növekedést jelzi, hogy 1980-ban 17, 1990-ben 18,9, 

1998-ban pedig a népesség 19,4 százaléka tartozott hazánkban a nyugdíjasok körébe. 

2013-ban már a 65 évesek és az annál idősebbek aránya meghaladta a 17 százalékot
16

. 

                                                
13 „Teljes termékenységi arányszám: (Total Fertility Rate, TFR). Azt mutatja meg, hogy a nők életük 

folyamán átlagosan hány gyermeknek adnának életet, amennyiben az adott év termékenységi adatai 

állandósulnának. Ahhoz, hogy a szülői generáció létszáma reprodukálódjon, ennek az értéknek valamivel 
meg kell haladnia a kettőt” (Kapitány, Spéder 2009:39). 
14Az eltartási arányszám az „aktív korúakra jutó eltartási kötelezettség” (Hablicsek, Pákozdi 2004:118) 

mértékét szemlélteti. 
15Európában a születéskor várható legmagasabb élettartamot a svájci állampolgárok érhetik el, a nők 83, a 

férfiak 77,8 éves kort élhetnek meg (Giczi, Polónyi 2005). 
16 1990-ben a férfiak 60, a nők 55 éves korban mentek nyugdíjba, 2013-ban -62,5 év az öregségi nyugdíj 

korhatár. 
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Az idősödés folyamatával párhuzamosan csökkent a születések száma, 1980-ban 2,3 

millió 15 évnél fiatalabb gyermek élt hazánkban, 1998-ra ez a szám 600.000-rel 

csökkent, melynek következtében az öregedési index
17

 jelentős mértékben emelkedett 

(Hablicsek, Pákozdi 2004), értéke 2009-ben elérte a 109,9 százalékot (Monostori 

2009)
18

. 

2.5 Az idősödő társadalmak sajátosságai 

Az idősödés folyamata és jellemzői a több mint 50 éve foglalkoztatják a 

szakembereket, ennek következtében az öregedés legkülönbözőbb területeit érintő 

irodalmak tárháza is igen széles (vö. Iván 2002; Knight, Ricciardelli, 2003; Pierce, 

Timonen 2010; Széman 2008). Az idősödés kapcsán talán az egyik leghangsúlyosabb 

témakörnek tekinthető a generációk közötti szolidaritás újraértelmezése, melynek az 

Európai Unió is kiemelt jelentőséget tulajdonított, amikor 2012-es évet az ’Aktív 

időskor és a generációk közötti szolidaritás’ európai évének nyilvánította 

[COM(2010)0462]. Az idősek körében megvalósuló változásokra az Unió kiadványai is 

felhívják a figyelmet a ’régebbi’ időskorosztály és a ’babyboom’ generáció közötti 

különbségre, melyek újraértelmezik az idősekről alkotott elképzeléseket (vö. 

EUROSTAT 2012).  

Az időskor jelentősen meghosszabbodott, és az aktív életszakaszétól teljes 

mértékben eltérő problémák jelentkeznek az őszülő generáció életében. A XXI. 

században az időskorúak új csoportja jelent meg, akik magasan kvalifikált 

szakemberként hosszabb és igen produktív életet éltek, ennek következtében 

nyugdíjasként is teljes jogú s értékű tagjai kívánnak lenni a társadalmaknak (Guillemard 

1999). Az új idősgeneráció új szükségleteket, igényeket artikulál, amely arra sarkallja a 

politika alakítóit, hogy gondolkodásrendszerüket, valamint az ellátások és a 

szolgáltatások struktúráját a nyugdíjas csoportok elvárásaihoz igazítsák.  

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (továbbiakban ENSZ) 1991-ben 

megfogalmazott irányelvei útmutatásul szolgálnak az aktív társadalompolitika 

                                                
17Az „..öregedési index a 65 éves és az idősebb, valamint a 14 éves és fiatalabb népesség egymáshoz 
viszonyított aránya…” (Sütő, Perity, Szabó 2005:11). Az öregedési index aránya 1949-ben 30,0 százalék, 

2001-ben 91,3 százalék volt (Sütő, Perity, Szabó 2005). 
18 Az eltartottsági ráta, az öregedési index változásait bemutató adatokat lásd 7.1. számú melléklet 2. 

számú táblázatában. 
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kialakításához, amely a személyes autonómiát, a részvételt a társadalmi folyamatokban, 

az egyéni és a közösségi gondoskodás megvalósulását, az önérvényesítés lehetőségét, az 

emberi méltóság megőrzését biztosítják a harmadik életkorban is. Az ENSZ alapelvek 

teljesülése elengedhetetlen feltétele a társadalmi kohézió és az idősek teljes jogú 

társadalmi tagságának eléréséhez (Walker 1999). 

Az Európai Unió a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának és reformjának 

kérdésében a nyitott koordináció módszerét honosította meg, mely messzemenően 

figyelembe veszi a megváltozott társadalmi környezethez való alkalmazkodás nemzeti 

sajátosságait. Mindazonáltal a legfontosabb cél a nyugdíjrendszerek hosszú távú 

finanszírozhatóságának, stabilitásának a biztosítása, mely lehetővé teszi az aktív 

életszakaszban elért életszínvonal megtartását, valamint a megélhetés biztonságát a 

nyugdíjazást követően. Azonban a társadalombiztosítási rendszerek likviditását, az 

államháztartási egyensúly megőrzését kizárólag a magas szintű foglalkoztatottság 

biztosíthatja, ennek következtében az inkluzív növekedésre irányuló törekvések az 

európai térség közös politikáinak és politikai diskurzusainak is kiemelt területét képezik 

(Hamar 2004, Mészáros 2005). 

Az idősödő népesség hazánkban is fokozódó terhet jelent az egészségügyi és a 

szociális ellátórendszernek, amelynek következtében egyre növekvő nyomás nehezedik 

az aktív korosztályra
19

, mely felboríthatja a generációk közötti szolidaritás korábbi 

egyensúlyát (Ferge 1996). Szükséges a nemzedékek közötti szolidaritás fenntartása, 

amelyet a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer képvisel, ahol a be- és a kifizetések 

mechanizmusa a társadalmi igazságosságot is reprezentálja (Myles 2007).  

2.6 A gazdasági aktivitás megszűnésének hatásai  

Az idősek munkaerőpiaci jelenlétének meghosszabbítását, a korai nyugdíjba 

vonulás csökkentését az Európai Unió és a tagállamok is kiemelt feladatként kezelik, 

amint azt a Lisszaboni Stratégia (2000) célkitűzéseiben megfogalmazottak is 

alátámasztják. A célkitűzések szerint a 2004 és 2010 között időszakban az 55 évnél 

idősebbek foglalkoztatási arányát 40-ről 50%-ra kívánták emelni. A korai nyugdíjba 

vonulás jelentős mértékben növelte és jelenleg is növeli a nyugdíjas korosztály 

                                                
19 Az aktív korosztály megnevezéseként a szakirodalom gyakorta használja a „szendvics generáció” 

megnevezést, továbbá a jogszabályban is találkozhatunk a fogalommal, mely jól illusztrálja a fiatalok és 

az idősek iránti eltartási kötelezettséget (vö. Széman 1994, Somlai 1999, 81/2009 (X..2.) OGY határozat). 
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létszámát, veszélyeztetve a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát, egyúttal az idősek 

jövedelembiztonságát. A nyugdíjrendszerek finanszírozhatósága az egyik 

leggyakrabban megfogalmazódó kérdéskör, amikor az Unió és a tagállamok az 

idősödéssel összefüggő helyzetről és a jövőbeni feladatokról tárgyalnak (vö. 

COM(2010)365; Hablicsek, Pákozdi 2004; Hamar 2004). 

Magyarországon a nyugdíjba vonulás korcentruma
20

 58 éves korra tehető, mely 

legalább 4 évvel kevesebb, mint 2013-ban az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár. Az 

idősek korai nyugdíjba vonulását elősegítő folyamatként azonosítható – a rossz egészégi 

állapot mellette – a rohamos technikai fejlődés, mellyel az idősödő munkavállalók nem 

tudnak lépést tartani, valamint a 2008 óta elhúzódó gazdasági válság okozta 

munkanélküliség (Simonovits 2012).  

Az öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjazás tényét a hazai vizsgálatok is 

megerősítik.  Az 50 éves és idősebb korcsoportba tartozók esetében gyakorinak 

tekinthető a munkaerőpiaci nyílt diszkrimináció. Az ’idősebb’ munkavállalók 

diszkriminációjának leggyakoribb indoka az elavult tudás mellett a rossz egészségi 

állapot, mely nem csak az aktív korúak körében rontja a munkavállalás esélyeit, hanem 

a nyugdíjas korúak esetében is akadályozza az aktív életszakasz meghosszabbításának 

lehetőségét (Koncz 2006).  

A 2000 után végzett kutatások szerint a magyar munkáltatók nem szívesen 

alkalmaznak idősödő munkavállalókat. Jellemző a 45 év alattiak tömeges 

foglalkoztatása, a korosabb munkavállalók csak akkor indulnak jó eséllyel a 

munkaerőpiacon, ha az adott munkakör betöltésére 40 év alatti munkavállaló nem 

jelentkezik, illetve olyan szakképesítéssel rendelkeznek, mely a hiányszakmák közé 

sorolható. A munkáltatók által munkaerőpiaci időskorként megjelöl kor és a 

közbeszédben meghatározott időskor hátára között közel 20 év különbség érhető tetten 

(Széman 2008). 

A rendszerváltás után a társadalomkutatások a politikai-gazdasági átalakulás 

hatásaira, a munkanélküliség következményeire, a jövedelem egyenlőtlenségekre, a 

társadalmi mobilitásra fókuszáltak. A nyugdíjas rétegre, mint speciális problémákat 

megjelenítő csoportra a nyugdíjrendszer átalakításával és a jövedelmi szegénységgel 

                                                
20„A nyugdíjba vonulás korcentruma a nyugdíjazáskor betöltött tényleges életkort jelenti” (Országos 

2012:9). 
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kapcsolatban figyeltek fel a kutatók (vö. Spéder 2000; Medgyesi 2002; S. Molnár 

2004). 

Az idősek között egyenletesebb a jövedelem-eloszlás, mint az aktív korúak 

körében. A nyugdíjak nagyságát jelentősen befolyásolja a szolgálati idő, a foglalkozás, 

a nyugdíjba vonuláskor betöltött életkor. A kilencvenes évek elején a növekvő 

munkanélküliség idején sokan választották az előnyugdíjazást, amennyiben életkoruk 

ezt megengedte. Többen a rokkantnyugdíj igénybevétele mellett döntöttek, melynek 

következtében jövedelmeik jóval alacsonyabbak lettek, mint az öregségi nyugdíjban 

részesülő kortársaiké. Az idősek jövedelmi helyzetét a kilencvenes években
21

 a 

legkönnyebben értelmezhető szegénységi mutatóval, a szegénységi arány
22

 mérésével 

vizsgálták. A felmérések tanulsága szerint idősek elszegényedése az 1990-es évek 

elején lassúbbá vált, relatív javulás vált megfigyelhetővé a korosztály körében, ezzel 

párhuzamosan az alsó kvintilisbe sorolt aktív korúak jövedelme jelentősen csökkent. A 

szegénység mértéke 1998-ban érte el csúcspontját mind a nyugdíjasok, mind az aktív 

korúak körében, majd ezt követően 2001-ig fokozatosan csökkent a szegénységi ráta a 

foglalkoztatottak
23

 és az idősek körében is (Medgyesi 2002)
24

. 

Az idősek azonban nem érezték ennyire kielégítőnek jövedelmi helyzetüket, a 

KSH felmérése alapján legnagyobb hányaduk - az anyagi helyzet szubjektív 

megítélésében - „éppen hogy kijött” jövedelméből (Medgyesi 2002)
25

. A nyugdíjas 

háztartások kiadásszerkezete jelentősen eltér az aktívkorúakétól,  az idősek bevételeik 

64 százalékát a rezsi és a gyógyszerköltségekre fordítják, az 1990-es években a 

lakásfenntartási költségek emelkedése különösen a panellakásban élő idősek jövedelmét 

terhelte meg (Széman, Gáthy 1997).  

A nyugdíj mértéke a nők körében alacsonyabb az aktív életszakasz rosszabb 

munkaerőpiaci helyzete, az alacsonyabb bérek következtében.  A 75 éven felüli 

korosztályban - ahol a nők felülreprezentáltak
26

- a legnagyobb a szegénységkockázat és 

ebben a populációban megvalósul a szegénység feminizálódása (Koncz 2002).  

                                                
21 A vizsgálatban az időskorú népességnek a 60 évnél idősebb személyeket tekintették, míg az aktív 

korúaknak a 18 és 60 év közötti életkorúakat. 
22 A szegénységi küszöb alatti jövedelemmel rendelkezők arányát fejezi ki. 
23 A munkanélküliség a kilencvenes évek közepén érte el csúcspontját, 2001 után ismét emelkedett a 

munkaerőpiacról kiszorulók száma (KSH 2007).  
24 Az idősek anyagi helyzetét szemléltető diagramot lásd 7.1. számú melléklet 1. számú ábráján. 
25 Az elemzés a TÁRKI és a BKE közös Magyar Háztartás Panel kutatásának és a TÁRKI Háztartás 

Monitor vizsgálatainak adatait használta fel a szerző. 
26

 A 70 év feletti korosztályban egy férfire 1,7 nő, míg a 80 év felett egy férfire 2,3 nő jut (Koncz 2002). 
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2009 januárjában 3.030.671 fő részesült nyugdíjszerű ellátásban, a sajátjogú 

nyugellátásban részesülők száma 2.524.622 volt. 2007-ben a GDP 10,9 százalékát, 

2008-ban 11,6 százalékát fordította Magyarország a nyugdíjak kifizetésére. 2009. elején 

a nyugdíjak egy főre jutó átlaga 93 256 forint volt, mely elérte a 2008. évi nettó 

átlagkereset 76,4 százalékát (KSH 2009)
 27

, 2012-ben az átlagnyugdíj összege 93.615 

forint, ez megfelel a hazai nettó átlagkereset 65,6 százalékának. A nyugdíjak igen 

szerény mértékben emelkedtek az elmúlt négy évben, azonban az nettó átlagkeresethez 

képest ugyanebben az időszakban mintegy 10 százalékkal csökkent az idősek 

jövedelme.  

Az idősek jövedelmi helyzetével foglalkozó kutatók (Medgyesi és mtsai. 1999; Spéder 

2000, 2002; Medgyesi 2002) már korábban a folyamat relativitását hangsúlyozzák, 

kiemelve a jövedelem biztonságát és rendszerességét. A nyugdíjas korosztály jóléti 

helyzetében akkor következett be a javulás, amikor a magyar társadalom tagjainak 

anyagi helyzete romlott, ennek következtében a nyugdíjasok társadalomstruktúrában 

elfoglalt helyzete javuló tendenciát mutat (Spéder 2000). 

Az idősek társadalmi helyzete nem állandó, mert körükben is megfigyelhető a 

mobilitás. A házastárs halála
28

 jelentősen ronthat a jóléti státuszon, míg a családok és a 

nagyszülők közös háztartásba költözése pozitív változást idézhet elő az idősek anyagi 

kondícióiban. A korosztály legszegényebb rétegeinek jövedelmét a szociális transzferek 

nivellálják, azonban a leginkább rászorulók az állam által fenntartott intézményi 

háztartásokban élnek. 

Összegzésként elmondható, hogy a nyugdíjasok nem tekinthetők jövedelmi 

szegényeknek a magyar társadalomban, nem túl magas, de rendszeres jövedelmük - más 

csoportokhoz mérten - biztos megélhetésről gondoskodik. A szubjektív jövedelmi 

helyzet ettől eltérő véleményeket tükröz, a korosztály elégedettségi szintje alacsony 

(Medgyesi 2002), mely az alulintegráltság meglétére, valamint a társadalmi biztonság 

instabilitására utal. 

                                                
27 A keresetek ás a nyugdíjak mértékét szemléltető táblázatot lásd a 7.1. számú melléklet 3. számú 

táblázatában.  
28 A legtöbb esetben a férfiak korábban bekövetkező halála miatt a nők maradnak egyedül, a nők 

születéskor várható élettartama 8,2 évvel haladja meg a férfiak születéskor várható életkorát. 
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2.7 Az idősek egészségi állapota 

Az idősek egészségi állapota az aktivitás megőrzése, az egészségügyi kiadások 

növekedése valamint az egészségügyi szolgáltatások átszervezésének kontextusaiban 

érhető tetten leginkább mind a nemzetközi, mind a hazai közpolitikai 

kommunikációban. A felsorolt kérdésköröket az Európa 2020 Stratégia is érinti, 

továbbá az innovációs partnerség céljaként kiemelten kezeli az egészséges időskor 

megvalósítását, melynek következtében lehetővé válik az egészségben eltöltött életévek 

számának emelkedése [COM(2010)2020]. 

A WHO „Aktív Időskor” politikai keretrendszerét meghatározó dokumentum (2002) is 

az egészséges és a fogyatékosság nélküli élet gondolata köré épül. Az egészségről szóló 

igen kiterjedt diskurzus teszi szükségessé a kérdéskör az időspolitika kontextusainak 

bemutatását. 

A magyar népesség körében az egészségi állapot javulása figyelhető meg, bár 

még mindig jelentős a hátrányunk az európai térség fejlett tagállamaival szemben. 

Hazánk lakossága rövidebb ideig él és az egészségben eltöltött évek száma is jelentősen 

alacsonyabb, mint az Európai Unió tagországainak többségében.  

A nyugdíjba vonulás az egyén életében az egészségi állapot szempontjából is 

krízishelyzetnek tekinthető, mert a társadalmi pozícióban bekövetkező változásokat igen 

gyorsan követi a testi folyamatok hanyatlása, a fizikai és szellemi teljesítőképesség 

romlása. A változások károsodás nélküli kiküszöbölése nem minden idős esetében zajlik 

zökkenőmentesen. A nyugdíjazást a társas kapcsolati térben bekövetkező változások 

kísérik, ennek következtében a személyes interakciók száma ritkul, továbbá a közeli és 

a távoli családtagok fokozatos elvesztése fokozott kockázatot jelent az egészségi állapot 

tekintetében (Pikó 2007). 

Az időskorúak egészségi állapotát döntő mértékben a biológiai faktorok 

határozzák meg, míg a korábbi életszakaszokban a társadalmi státusz jelentősebb hatást 

gyakorol az egészségre. Az öregedés genetikailag kódolt folyamat, mely minden ember 

esetében egyedi jellegzetességeket mutat. A kor előrehaladtával a szervezet 

sérülékenyebbé válik, ez teret enged a betegségek gyakoribb előfordulásának
29

. Az 

egészségmegőrzést, illetve az egészségfejlesztést egy életen át tartó folyamatnak kell 

                                                
29 A megbetegedések kialakulásában az életmód szerepe 40 százalék, a genetikai tényezők súlya 25 

százalék, a környezeti hatások aránya 22 százalék, míg az egészségügyi ellátás 18 százalékban járul hozzá 

az egészség megőrzéséhez. 
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tekinteni, ami előfeltétele a sikeres öregedésnek, valamint szerves része a tudatos és 

aktív időskorra történő felkészülésnek (Iván 2005). 

Jóllehet a dolgozat nem az egészségtudomány tárgykörében íródott, azonban az 

idősek helyzetében, valamint a korosztályhoz kapcsolódó dilemmákban és a 

megválaszolandó kérdésekben - így közpolitikai diskurzusokban - kiemelt jelentősége 

van a betegségek kialakulásának és progressziójának  

Az 1970-es évek elején a magyarországi morbiditási
30

 mutatók teljesen 

hasonlatosak voltak az európai betegségstruktúrához. A fertőző megbetegedések szinte 

teljesen eltűntek a haláloki statisztikákból, helyüket az urbanizációs kórképek foglalták 

el. A szív és érrendszeri betegségek, az agyi keringési zavarok, a daganatos elváltozások 

jelentették a legfőbb veszélyt a lakosság egészségi állapotára. Az élettartam 

növekedését az életmód, a higiénés viszonyok, a táplálkozási szokások kedvező 

változása, valamint a gyógyító-megelőző orvoslás folyamatos fejlődése együttesen 

idézeték elő (Sándor 2004). Az átlagéletkor növekedésével párhuzamosan 

megemelkedett a krónikus megbetegedések aránya, valamint az idősek körében 

jelentkező multimorbiditás
31

 (Kincses 2004), melynek hatásai ma is jól érzékelhetők az 

egészségügyi ellátás területén.   

A XXI. század első évtizedében a vezető halálokok közül a daganatos 

megbetegedések aránya emelkedett, de csökkent a szív- és érrendszeri, a légző- és 

emésztőrendszeri betegségek haláloki aránya. Azonban idősek körében
32

 jelentősen 

megemelkedett a tartós megbetegedések aránya, melyek között a keringési 

rendellenességek, a magas vérnyomás megbetegedés, az agyi keringési zavarok, a 

rosszindulatú daganatos megbetegedések, a II. típusú cukorbetegség, a mentális és 

viselkedészavarok valamint a csont- és izomrendszer megbetegedései fordulnak elő a 

leggyakrabban.  A felsorolt kórképek kockázata lényegesen csökkenthető a fiatalkori 

megfelelő egészségmagatartás kialakításával, melyben fontos szerepet játszik a korszerű 

táplálkozás, a fizikai aktivitás, a dohányzás tagadása, az alkoholfogyasztás mérséklése 

                                                
30 Morbiditás az egyes betegségeknek egy adott populációban megfigyelhető gyakoriságára. 
31 Multimorbiditás a betegségek halmozódása. 
32

 A férfiak 50 százaléka, a nők 52 százaléka esetében ismert a magas vérnyomás betegség, a koszorúér 

szűkület a férfiak 11,3 százalékában, a nők 7,9% százalékában okoz panaszokat. A korcsoportba tartozó 

férfiak 11,7 százaléka, a nők 8,2 százaléka agyi érbetegségben szenved. A daganatos betegek több mint 

fele a 65 éves és idősebb korosztályból került ki 2001-ben. A II. típusú cukorbetegek 14 százaléka 

nyugdíjas korú, mely adat a háziorvosok véleménye szerint kevesebb, mint a kórképben szenvedők valós 

aránya. A balesetek gyakorisága a 80 évesek körében gyakoribb, mint a fiatal idősek között, jelentős 

mértékben megnő a fejsérülések aránya, valamint a nők körében a csontritkulás következtében gyakoribb 

a combnyaktörés (Paksy 2004).  

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Popul%C3%A1ci%C3%B3
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(Karner 2008, OECD 2009). Időskorban az egészséges életmód lassíthatja a 

megbetegedések progresszióját, növelve az életkilátásokat. Az idült megbetegedések
33

 

nemcsak az egyes szervrendszerekben okoznak károsodást, hanem a szervezet 

egészének működését befolyásolják, továbbá zavart okozhatnak a mindennapi 

életvitelben, beszűkíthetik a kommunikációt, a mentális és kognitív funkciókat, 

károsodhat a fizikai aktivitás is (Boga 2005). 

A megbetegedések következtében az egészségügyi szakellátás kapacitásának jelentős 

hányada az idősek gyógyítását szolgája, a fekvőbeteg-ellátásban kezeltek 30, a 

járóbeteg-szakellátást igénybevevők 20 százaléka tartozik a 65 éves és idősebb 

korosztályba (Paksy 2004). 

Az életkor előrehaladtával jelentős hanyatlás figyelhető meg a mentális és 

kognitív funkciókban, a 65 év feletti populációban a demencia - az időskori értelmi 

képességek különböző fokú romlása - előfordulási aránya 10 százalék. Az elbutulás 

progressziója egyre erőteljesebb mértékben csökkenti az önellátási képességeket, a 

kórfolyamat súlyosbodásával párhuzamosan nő az érintettek gondozási szükséglete 

(Tariska 2005). A demencia a XXI. század egyik legnagyobb egészségügyi kihívása, 

mely jelen tudásunk szerint nem az akut ellátás, hanem a tartós gondozás iránti igényt 

növeli. 

Magyarország területén jelentős különbségek tapasztalhatóak az egészségügyi 

ellátás igénybevételében, különösen hátrányos helyzetben vannak a kistelepülésen élők, 

ahol a lakosság jelentős része a nyugdíjas korosztályhoz tartozik. A krónikus 

megbetegedésben szenvedő idősek számára az egészségügyi alapellátás mindennapi 

elérhetősége az állapotromlás megelőzése érdekében igenjelentős. Amennyiben az adott 

településen korlátozott a háziorvosi ellátás igénybevétele, akkor az idősek - és a 

fiatalabb korcsoporthoz tartozók is - mérlegelik az ellátás felkeresésének előnyeit és 

hátrányait (Amstrong 1995). A különböző okok miatt elhalasztott orvoshoz fordulás 

hátterében első helyen az anyagi helyzet áll, az alsó jövedelemcsoportokba tartozók a 

tünetek észlelését követően kevesebbszer keresik fel háziorvosukat vagy a járóbeteg-

szakrendelést. 2008-ban az elmulasztott és indokolt orvos-betegtalálkozások 

következtében 30 százalékkal – 18.183 halálesettel - volt magasabb a 75 éves kor előtt 

bekövetkezett halálozások aránya (Vitrai és mtsai 2010). 

                                                
33 A betegségek prevalenciáját bemutató táblázatot lásd a 7.1. számú melléklet 4. számú táblázatában. 
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Az ellátás igénybevételének elmulasztása és/vagy elodázása is hozzájárul ahhoz, 

hogy a következő idős generáció egészségi állapota nehezen jelezhető előre. Két 

nézőpont jelenik meg leggyakrabban a szakirodalomban, az egyik álláspont szerint az 

élettartam növekedésével párhuzamosan az egészségben eltöltött évek száma is 

gyarapodik. A másik elgondolás értelmében a születéskor várható átlagéletkor 

emelkedésével a különböző kórképek előfordulása még gyakoribbá válik. Az 

előrejelzések egy kérdésben egyetértenek, a krónikus megbetegedésekben eltöltött évek 

száma nőni fog, mely növelni fogja a hosszú távú ápolási-gondozási igényeket. 

2.8 Az időspolitika elméleti keretei 

Az időspolitikát alakító kontextuális elemként szokás említeni az elméleti 

kereteket; kérdés azonban, hogy az ilyen hivatkozás empirikus adatokon alapul (vagyis 

van adat arra, hogy a tudomány befolyásolja a politikát), vagy pedig normatív 

állásponttal van dolgunk (azaz a szerző kívánatosnak tartja, hogy a tudomány 

befolyásolja a politikát). 

 Az időspolitika stratégiai tervezési folyamatai – mint ahogyan erre Bengtson és 

munkatársai rámutattak – nem nélkülözhetik azoknak a kérdéseknek az ismeretét, 

amelyekre az öregedés elméletei kívánnak választ adni a biológia, a pszichológia és a 

társadalomtudományok nézőpontjából. A politikai szereplők konszenzusra jutottak 

abban a kérdésben, hogy az idősödés hatásait az egyének és a politikai környezet 

közösen módosíthatják (Bengtson és mtsai 2009).  

Az öregedés elméletek különböző megközelítései adhatnak támpontot az idősödés során 

bekövetkező változások, továbbá az egyén belső és külső környezete közötti dinamikus 

kölcsönhatások megértésében. 

Az inkluzív társadalmakban találkozhatunk azzal az elgondolással, hogy az 

életkorokhoz kötődő politikai elképzelések és gyakorlatok egy olyan környezetet 

teremtenek, ahol minden korosztály számára biztosítják az autonóm döntések 

lehetőségét az aktív idősödés megvalósítása érdekében.    

A szakpolitikák, valamint a társadalmi jólét idős korosztályhoz kapcsolódó 

elgondolásainak megértéséhez szükséges az idősödés-elméletek rövid áttekintése. Az 

időskort érintő elképzelések és feltételezések a közpolitika különböző területeire 

gyakorolnak hatást a jelenben és befolyásolhatják a jövőbeli elgondolásokat is.  

Példaként említhető a második világháborút követő korai elméletek közül a szerep- és a 
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dependencia-elméletek hatása. A szerepelmélet abból a feltételezésen indult ki, hogy az 

inaktivitás természetes az idősek körében és ez a probléma individuális, mert csak az 

egyén szociális és pszichológiai jóllétére gyakorol hatást.  Ezzel szemben a szakpolitika 

válasza az volt, hogy az említett kérdéskör nem tekinthető csak az egyén 

problémájának, hanem felismerhetők a közösségre gyakorolt következményei is, így az 

idős embereket ösztönözte a meglévő tevékenységeiket megtartására, illetve újabb 

aktivitások kialakítására. A dependencia-elméletre is válaszolt a szakpolitika: a 

különböző szolgáltatások iránti megnövekedett igényt figyelembe véve megteremtette 

az idősek elvárásaihoz igazodó intézményi gondozás keretrendszerét és szabályozását 

(Pierce, Timonen 2010).  

2.8.1 Az öregedés tudományelméleti megközelítései 

Az idősödés-elméletek igen széles körével találkozhatunk az elmúlt több mint 

fél évszázad szakirodalmában. „Ahány öregedéskutató, legalább annyi öregedési 

elmélet” (Semsei 2004:1335) jellemzi az idősödés teóriáival foglalkozó tudományos 

munkák sokszínűségét Semsei.  

Az idősödés elméletei válaszokat kerestek - és még ma is keresik - az öregedés 

folyamataira, amelyekben a kutatók nézőpontját dönten az adott tudományterület 

határozza meg.  

Az orvostudomány a biológiai öregedés kérdéseit állítja a középpontba, a 

pszichológia a viselkedési folyamatokban bekövetkező változásokra fókuszál, a 

szociológia a környezeti hatások által generált eseményekre koncentrál, a 

szociálpszichológia a korábban megszerzett készségek meglétére, illetve a veszteségére 

összpontosít. 

 

- A biológiai elméletek 

Az idősödés biológiai elméletei a folyamat molekuláris és celluláris történéseit 

vizsgálják, a leggyakrabban hivatkozott elméletek a program- és a hibaelméletek. A 

programelmélet az öregedés kulcsát a program nélkül maradt szervezetben látja, a már 

megvalósított genetikai programokat követően nincs „munkaterv”, amely mentén az 

emberi szervezet rendszere tovább működhetne, így bekövetkezik a programozott halál. 

A hibaelmélet a környezeti hatásokat tekinti elsődlegesnek az öregedésben, és a 

sejtszinten történő változások következtében öregszünk (Semsei 2004).  
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- A pszichológiai elméletek 

Az idősödés pszichológiai megközelítése jelentős változást hozott a 

hagyományos megközelítésmóddal szemben, amely szinte kizárólag az időskorban 

bekövetkező kognitív funkciók hanyatlására koncentrált.  

Az elméletek köre igen széles, csak néhány, a közpolitika alakítása szempontjából 

releváns elgondolást ismertetek.  

Az idősödés pszichológiai elméletei közül a sikeres öregedés megvalósításához és 

annak megéléséhez kapcsolódó modellek kerültek a tudományos érdeklődés 

középpontjába. A sikeres öregedés kulcsa az egyensúlyi helyzet megőrzésének 

képességében keresendő, amelyben a személyes élet vesztségeit a nyereségek felül 

tudják írni (Lukas 2008). A pszichológiai teóriák közül - a terjedelmi korlátok 

következtében - a fejezet csak ezeknek a bemutatására szorítkozik
34

.  

o A szelekció-optimalizáció-kompenzáció elmélet 

Az elgondolás a sikert abban látja, ha megvalósul az erőforrás koncentrációja egy 

kitűzött cél elérése érdekében és veszteségek és a nyereségek közötti egyensúlyi 

állapotot sikerül megvalósítani. Az időskort jellemző külső és belső erőforrások 

csökkenése a tanulási folyamatok révén kompenzálható, amely nemcsak új készségek, 

képességek elsajátítást jelenti, hanem a saját biopszichoszociális változásainkhoz 

történő adaptációt is magában foglalja (Kaszás, Tiringer 2013). 

o Optimalizáció elsődleges és másodlagos kontroll révén  

Az elsődleges kontroll a környezet befolyásolásának-, a másodlagos kontroll 

saját magunk irányításának képességét jelenti, ezek a kitűzött célok elérésében 

támogatják az egyént. Időskorban a lehetőségek beszűkülése az elsődleges kontroll 

csökkenését, míg a másodlagos kontroll felerősödését rejti magában. A siker záloga az 

alkalmazkodási képesség megerősítésében, valamint a megvalósítható célok 

kitűzésében rejlik (Kaszás, Tiringer 2013). 

o Asszimilációs és akkomodációs modell 

Az asszimiláció és az akkomodáció egyensúlyi állapotának megőrzése az 

időskorban bekövetkező veszteségek miatt nehezen kivitelezhető. Az időskorban 

bekövetkező változások az akkomodáció előtérbe kerülését valószínűsíti, mely 

támogatja az autonómia és a függetlenség megőrzését az idősek körében. 

                                                
34 A pszichológiai elméleteket Kaszás Beáta és Tiringer István tanulmánya alapján foglaltam össze. 
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Mindhárom modell arra keresi a választ, hogy az élet utolsó szakaszában a 

sokasodó veszteségek ellenére az idősek hogyan tudnak sikeresen megküzdenek a testi 

és szellemi funkciók csökkenéséből és a társas kapcsolatok beszűküléséből eredő 

problémákkal, valamint milyen módon valósul meg körükben a szubjektív jóllét 

(Kaszás, Tiringer 2013). 

 

-  A társadalomtudományi elméletek 

o A dependencia-elmélet 

A XX. század első felében az idősek körében végzett kutatások az ellátások 

iránti igények megjelenésével, és az ellátásoktól való függőség kérdéskörével 

foglalkoztak. A dependencia nem tekinthető automatikusan az időskor alkotóelemének, 

és kizárólagosan nem köthető az időskori hanyatlás folyamatához, kialakulásában 

jelentős szerepet játszanak a társadalmi-gazdasági tényezők (Farkas, Gyarmati, Molnár 

2009). 

o A deficit-modell 

A deficit modell, mely mára jelentős mértékben háttérbe szorult, az idősödést 

hanyatló állapotként és nem folyamatként kezelte az idősek képességeinek, 

készségeinek elvesztésére koncentrált, mind a fizikai, mind a lelki működés területén. A 

modellhez kapcsolódó sztereotípiák még mindig fellehetők a politikai gondolkodás 

területén is (Majercsik 2008). 

o Időperspektíva-modell 

Az időskort gyakran a kronológiai idő meghatározására korlátozódik (vö: a 

WHO életkori csoportok meghatározásával). Az időperspektíva más nézőpontból is 

szemlélhető, mint például a „személyes idő”, melyre az individuális és a kollektív 

történések is hatást gyakorolnak. A kronológiai kor gyakori eszköze a jóléti 

szolgáltatásokra való jogosultság meghatározásának, az idősek pénzbeli-, 

természetbeni- és a személyes szolgáltatásokhoz való hozzáférését szabályozza. A 

nyugdíjas korosztály tagjai körében jelentkező problémák nem szűkíthetők le 

kizárólagosan az életkorra (Baars 1997). 

o Az életpálya-perspektíva modell 

Az egész életre tekinthetünk úgy, mint egy többszintű jelenségre, ahol az élet 

eseményeinek pályái összekapcsolódnak, mit például a munkahelyi karrier és a család. 

Az életpálya-perspektíva a személyes élet valamint a történelmi- és a társadalmi-
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gazdasági kontextus közötti kapcsolat fontosságára fókuszál. Az elgondolásnak 

jelentősége van az életkorhoz kötött ellátások szociális intézményrendszerhez történő 

kapcsolásában. (Elder 1994) 

o Fokozódó előnyök és hátrányok elmélete 

Az életkor-specifikus különbségek és egyenlőtlenségek létezésére és forrásai 

összpontosít. Az életút során felhalmozott előnyök és a hátrányok a különböző 

kohorszok tagjait differenciálják.  Az előnyök illetve a hátrányok kumulálódnak és 

nagyon heterogén életminőséget eredményeznek időskorban, leggyakrabban az idősek 

jövedelmi és egészségi állapotbeli különbségeiben érhető tetten az egyenlőtlenség 

(Pierce, Timonen 2010). 

o Az idősödés politikai gazdaságtana 

Az idősödés politikai gazdaságtani megközelítése szerint a társadalmi, politikai 

és gazdasági mechanizmusok a szűkös forrásokat oly módon osztják el, hogy az állam 

mellett a piacgazdaság is részt vesz a folyamatokban. Az idősek ellátását, jóllétét 

megvalósító társadalmi programok gyakran a gazdasági szereplők részére nyújtanak 

előnyöket, és nem az idős korosztály tagjai számára. Az elmélet megfogalmazza az 

állam teljesítőképességének csökkenése következtében jelentkező kihívásokat. Az 

elgondolás Marx osztály-, valamint Weber rétegződéselméletére támaszkodva a 

társadalmak elöregedése kapcsán a problémák strukturális értelmezési keretét tárja fel.  

Az időskor politikai-gazdaságtani megközelítése a politikai-, a közgazdasági-, a 

társadalmi rendszerek időskorra gyakorolt hatásait vizsgálja, valamint támpontot kíván 

nyújtani az időskori egyenlőtlenségek megértéséhez (Grossmann 2004, Phillipson, 

2005). 

o A feminista modell 

A feminista elgondolás szerint a szociálpolitikához és az idősödéshez 

kapcsolódó problémák vizsgálata során figyelembe kell venni a gender szempontokat. 

Az elmélet szerint az időskori egyenlőtlenségek a társadalmi nemek közötti 

egyenlőtlenségre vezethetők vissza (Powel 2006). 

o A morális gazdaságtani modell 

Az időskor morális gazdaságtani megközelítése felhívja a figyelmet arra, hogy a 

redisztribúció és a gazdaság folyamataiban helyet kell kapnia a kölcsönösségnek és a 

méltányosságnak. Az elgondolás szerint a jelenlegi közpolitikai diskurzusok alkalmasak 

arra, hogy az idősödő társadalmakban az egyre növekvő számú, a korosztályt érintő 
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kérdéseket rangsorolják, és ennek következtében hatást gyakoroljanak a nyugdíjasok 

jólétére (Komp 2011). 

o A posztstrukturalista elmélet 

A posztstrukturalista elmélet szerint a kormányzatok a család és az egyén 

felelősségét hangsúlyozzák az időskori biztonság megteremtésében, melynek 

megvalósításában korábban a nyugdíjrendszereken keresztül a jóléti államok nagyobb 

szerepet vállaltak. Az elöregedő társadalmaknak az egységesedő világban bekövetkezett 

változásokra sokkal rugalmasabb és gyorsabb intézményi válaszokat kell adniuk, mint 

korábban (Turner 1989).  

o A humanista és a kulturális elmélet   

A humanista és a kulturális megközelítés elméletek azzal érvelnek, hogy az 

ember az élet értelmét keresi, ez a folyamat az időskorban teljesedik ki. Az elmélet az 

élet értelmét és a társas kapcsolatokat összefüggéseit állítja a fókuszba. Az idősek 

jólétét a társas kapcsolatok jelentősen befolyásolják, a nagyobb érzelmi támogatásban 

részesülők inkább megtalálják az élet értelmét, mint a kapcsolati hálóval nem 

rendelkezők. Az élettel való elégedettség hatást gyakorol az élet más területeire is, 

például az egészségi állapotra. A jobb egészségi állapot, mely csökkentheti az 

egészségügyi ellátások iránti igényt (Pierce, Timonen 2010). 

o A fenomenológiai elmélet 

Az öregedés fenomenológiai megközelítése az időskor megélésének szubjektív 

szegmensét hangsúlyozza, aláhúzva az egyéni és a társadalmi lét közötti kapcsolatot. 

Az idősödés feltörekvő elméletei az öregedés folyamatának számos aspektusát 

vizsgálják, melyre jelentős hatást gyakorol a társadalmi-gazdasági helyzet, a kultúra, a 

kor, a nem, valamint a pszichoszociális és biológiai faktorok (Turner 1989).   

o A szociális gerontológia elmélete 

A szociális gerontológia tekinthető az idősödés tudomány legújabb elméletének, 

mely az idősödést, mint társadalmi konstrukciót vizsgálja. Az elgondolás szerint a 

kommunikációs folyamatokban formálódik az idősödésről kialakított képünk, és 

megteremtődnek azok a sztereotípiák, amelyek az öregedés folyamatához kapcsolódnak 

és legtöbbször negatív (én)képet jelenítenek meg. A szociális gerontológia 

multidiszciplináris megközelítése az időskori élet értelmének, kiteljesítésének 

megértését helyezi a vizsgálatok középpontjába az életkor növekedésének biológia, 

pszichológia kérdéskörével szemben (Goda 2009) 
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o Az aktivitás elmélet vagy a sikeres idősödés elmélete 

Az aktivitás elmélet megalkotói, Cumming és Henry valamint Havighurst és 

Neugarten szerint az idős embereknek szükségük van, hogy az aktív életszakasz után 

megtalálják azokat a szerepeket, amelyek segítségével meg tudják valósítani az aktív 

időskort és ennek érdekében korábbi tevékenységeikből minél többet őrizzenek meg.  

Az aktivitás és a társadalmi részvétel kulcsfontosságú az idősek életében, mert növeli az 

élettel való szubjektív elégedettséget is (Knight, Ricciardelli, 2003).  

Az elmélet megszületésé óta eltelt több mint ötven évben az időskori aktivitás fogalma 

tovább bővült, azonban az eredeti elgondolás két fókusza az aktivitás és a társadalmi 

részvétel mindvégig megmaradt.  

Az „aktív idősödés” fogalma az elmélet ismertté válása után több mint 30 évvel 

került ismét az érdeklődés homlokterébe. 1997-ben a G8-ak konferenciáján hangzott el 

újra a fogalom, melynek értelmezése ekkor a munkaerőpiac területére korlátozódott. Az 

idős korosztály aktív életszakaszának meghosszabbítása érdekében az alternatív 

foglalkoztatási módok kiszélesítésének diskurzusában érveltek a felszólalók az általuk 

értelmezett időskor aktivitás mellett.  

Ettől az időponttól kezdődően a szakirodalom, valamint a politikai dokumentumok és 

megszólalások egyre hangsúlyosabb kérdésévé vált – az időskori aktivitás 

megőrzéséhez kapcsolódóan – a foglalkoztatás idejének kiterjesztése és a munkaerőpiac 

korai elhagyásából eredő problémák és várható hatásainak a megjelenítése (Farkas, 

Gyarmati, Molnár 2009).  

Az aktív időskor meghatározása tovább formálódott, és 2002-ben az ENSZ 

Madridi Idősügyi Világkongresszusára készített WHO anyagában, az ’Aktív időskor 

politikai keretrendszerében’ (Active Ageing - Policy Framework) nyert újabb 

értelmezést.  

Az idősödést hagyományosan a megbetegedésekkel, a nyugdíjas korral, az 

ellátástól való függőséggel azonosították. Azokat a közpolitikai elgondolásokat és 

programokat, amelyek továbbra is ebben a paradigmában ’gondolkodnak’, azokat a 

WHO a valóságtól távol esőnek és elavultnak tekinti. 

A dokumentum az aktív időskor lehetőségként értelmezi, hogy a nyugdíjas 

generáció 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, valamint családjaik, szűkebb és tágabb környezetük 
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támogatásában. A WHO megközelítése értelmében a cél eléréséhez elengedhetetlen az 

idősek biztonságát megvalósító, az életminőségüket javító ellátások és szolgáltatások 

igénybevételének lehetősége. 

Az aktív idősödés szemléletének elfogadása és megvalósítása függ az egyéneket 

körülvevő közösségek hatásaitól, melyek befolyásolják a közpolitikai tervezés 

folyamatát. Az aktív időskor megvalósításához kapcsolódó politikai programok és 

fejlesztések az öregedés individuális és társadalmi kihívásaira egyaránt reflektálnak. A 

proaktív gondolkodás elősegíti, hogy az aktív életszakasz valóban produktív és 

eredményes legyen; az egészségkárosodás kevesebb időst érintsen; a szubjektív 

életminőség javulása következtében az inaktív életszakaszban többen legyenek 

elégedettek.  

Az aktív időskor politikai keretrendszere ösztönzi a személyes felelősség, a kor-barát 

környezet és a generációk közötti szolidaritás egyensúlyának megteremtését. Az 

aktivitás megőrzése érdekében az egyéni erőfeszítések mellett a támogató politikai 

környezet megteremtésére is szükség van (WHO 2012).  

 

1. számú ábra: Az aktív időskort befolyásoló tényezők 
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A fenti ábra az aktív időskor holisztikus megközelítését szemlélteti. Az aktív 

időskor egy átfogó jellegű és egyúttal egy rendszerszemléletű koncepció, amely 

nemcsak az egészségügyi mutatókat, hanem a pszichológiai, a társadalmi és a gazdasági 

szempontokat is figyelembe veszi gondolkodási keretrendszerében, továbbá felhívja a 

figyelmet a közösségi alapú megközelítések jelentőségére (Paúl, Ribeiro, Teixeir 2012). 

A WHO dokumentumában fogalmak köré rendezi az aktív időskor értelmezését, 

így az aktivitás, az autonómia, a függetlenség, az életminőség, a várható egészséges 

élettartam a négy legfontosabb eleme a jelentéstartalomnak. Az aktivitás értelmezése 

túlmutat a munka világán, a társadalmi, a gazdasági, a kulturális, a spirituális és a civil 

élet területén megőrzött tevőleges részvételt foglalja magában, mely a nyugdíjazás 

időpontját követően sem szűnik meg.  

A tevékeny időskor fontos szerepet tölt be a várható élettartam növelésében, valamint a 

szubjektív életminőség javításában. 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. Az életminőség a jólét fokmérője, komplex mutató, 

mely magában foglalja a testi és a lelki egészséget, a társas környezet támogatását. 

egyúttal tükrözi a személyes értékpreferenciákat. Az egészség mindazon tényezők 

összessége, mely megvalósítja testi-lelki és társas működésünk zavartalanságát (WHO 

2002).  

Az „Aktív Idősödés” koncepciója nem tekinthető egy újabb elméletnek, azonban a 

’korai’ elméletekhez való kapcsolódása, valamint a nemzetközi időspolitika változásaira 

gyakorolt jelentős hatása miatt tartottam lényegesnek az ismertetését. 

A szakpolitikák a legtöbb tényezőre képesek hatást gyakorolni, így a közpolitika 

aktusai határozzák meg, milyen módon közelít a politika az idősek jólétéhez, társadalmi 

elfogadásához (Pierce, Timonen 2010). 

2.8.2 Az idősödés-elméletek és a közpolitika kapcsolata 

Az időskor és a közpolitika szorosan kapcsolódik egymáshoz, elég, ha arra 

gondolunk, hogy a második világháború után a jóléti államok kialakulásakor az aktív 

korosztály által befizetett járulékokból és adókból finanszírozták az idősek ellátást. Az 

1950-es évektől az idősellátásban megvalósuló közösségi gondoskodás exponenciális 

növekedése következtében kialakult helyzet mára a jóléti társadalmak egyik kiemelt 
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dilemmájaként jelenik meg, mely maga után vonja az idősödés társadalmi, gazdasági és 

pénzügyi hatásainak elemzését.  

Az ipari társadalmakban az időskor és a közpolitika kapcsolatának második 

világháború utáni története három fázisra osztható.  

Az első szakasz az 1940-es évek és az 1970-es évek vége közötti időszak, 

amikor a közpolitikai diskurzusokban az időskor szociális problémaként jelenik meg. 

Ebben az időszakban a nyugdíjas kort elérő munkavállalók számának gyors ütemű 

növekedése volt megfigyelhető.  

A második szakasz az 1980-as éveket öleli fel, amikor a politika alakítói az 

időskorosztályhoz kapcsolódó kérdéseket gazdasági problémaként azonosították.  

A harmadik szakasz ellentmondásosnak tekinthető, mert a közpolitikai 

gondolkodásban találkozhatunk egy optimista és egy pesszimista forgatókönyvvel is 

(Walker 1999).  

Az 1990-es évek óta a politika alakítói körében egy állandósulni látszó 

’pánikhelyzet’ érzékelhető, melyben a gazdasági terhek növekedése, a fiskális krízis 

helyzetek gyarapodása, a jóléti állam átrendeződésének hatásai, a demográfiai 

változások és a globalizáció következményei érhetők tetten (Tomka 2009).  

Az öregedés elméletek és a közpolitika kapcsolatában lényeges elemének 

tekinthető az időskor társadalmi jelentésének meghatározása. Kérdésként merül fel, 

hogy a politika alakítói milyen hatást gyakorolnak erre a társadalmi konstrukcióra?  

A szakértők és a politikusok idősekről alkotott véleménye, aggodalmai, sajátos 

elképzelései kapcsolatba kerülnek a mások által kialakított elméletekkel, elméleti 

megfontolásokkal. Másrészről a politikai szereplők konfrontálódnak a 

társadalomtudományi kutatások eredményeivel és adataival, azonban az elméletek nem 

minden esetben kerülnek a látóterükbe. A politika alakítói is hozzájárulhatnak az 

idősödés elméleteinek átvételéhez, azonban az elgondolásokhoz való viszonyuk nem 

minden esetben kritikus és reflektív. Ennek következtében a gerontológiai elméletek 

következetes alkalmazása sem bizonyítható egyértelműen az időspolitika fejlesztése 

során. (Walker 1999).  

Egy másik megválaszolásra váró kérdés, hogy az európai térség országai azonos 

vagy eltérő módon reagálnak-e a különböző elméleti megközelítésekre? 

A jóléti rezsimek körében például az idősek szegénysége, valamint az egészségügyi és 

szociális ellátás iránti igények értelmezésében jelentős különbségek ismerhetők fel. 
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A nemzetállami gyakorlatok szemléletbeli eltérései a különböző elméletekre és 

tradíciókra reflektálnak. 

Az idősekre irányuló jóléti politikák esetében négy fő irány különíthető el, mint a 

Bismarck-i foglalkoztatáshoz kötődő biztosítási-, a Beveridge-i reziduális-, a skandináv 

állampolgári megközelítésen alapuló univerzális ellátási- és a dél-európai 

családorientált modell.  

A különbségek az európai integrációs törekvések ellenére is jelen vannak. Az ellátásbeli 

diverzitáshoz a gazdasági fejlettség és teljesítőképesség valamint a formális intézményi 

struktúra is hozzájárul. Az észak-európai államokban a legalacsonyabb az idősek 

szegénységi rátája, mely a hatékony időspolitikának köszönhető
35

 (Kravalik 2005). 

A közpolitika szempontjából a liberális pluralizmus befolyása sem hagyható 

figyelmen kívül, ahol az idősödés lehetséges jelentése a hanyatlásra koncentrál, mely a 

gazdasági aktivitás megszűnésével, a technológiai változásokhoz való alkalmazkodási 

képesség hiányával és az államra háruló gazdasági terhek növekedésével azonosítható. 

A politika alakítói a döntéshozatal során az idősödéshez kapcsolódó képességbeli 

hiányokra koncentrálnak, amely segít fenntartani az korosztályhoz fűződő negatív 

sztereotípiákat (Juhász 2012). 

Az 1970-es évek végén Észak-Amerikában és Európában új elmélettel 

találkozhattunk, a politikai gazdaságtan elgondolásával. Az elmélet a gazdasági és a 

társadalmi folyamatokra fókuszált, mely nemcsak a természetes idősödés folyamatát, 

hanem magát az időskort is meghatározta. Bármely társadalomban az idősekre irányuló 

szociálpolitika elhelyezhető a közgazdaságtan kontextusában.  

A gazdaságban bekövetkező változások a foglalkoztatáson túl az intézményi 

struktúrákra is hatást gyakorolnak, amikor az intézmények visszaható effektusként az 

időspolitikát alakítják.  

Azok a csoportok, akik az időskor meghatározását képesek befolyásolni, 

gyakorlatilag a korosztály egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférését is 

kontrollálják. A leggyakrabban közpénzekből finanszírozott ellátásokból aránytalanul 

magas az intézményi - kórházi és idősotthoni - ellátás részesedése, mely igazolja a 

                                                
35 Svédországban az univerzális ellátás jellemzi az idősellátást is, az állam finanszírozója és döntő 

mértékben fenntartója is a szolgáltatásoknak. Az 1990-es években megvalósított ellátási reform 

következtében az otthon közeli ellátásokra helyeződött a hangsúly.  Az 1998-ban elfogadott „Nemzeti 

Idősügyi Cselekvési Terv” kulcsfogalmai az aktivitás, a tisztelet, biztonságos, független élet, a cselekvési 

terv kiemelt programja az idősek igényeihez igazodó minőségi szociális szolgáltatások megvalósítása 

(Kravalik 2005). 
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medikális ellátás dominanciáját és garanciát jelent az egészségipar nyereségének 

előállítására (Pierce, Timonen 2010).  

2.9 Az időspolitika megvalósulása az Európai Unióban 

Az európai társadalmak megoldásra váró feladatai jórészt a demográfiai 

öregedés kérdésköréből erednek. Az elöregedés, valamint a „baby boomer” generáció 

nyugdíjba vonulása eltérő ütemben valósul meg az Unió tagállamaiban, azonban a 

folyamat rendkívül sok hasonlóságot mutat, a legtöbb esetben azonos kérdéseket, 

dilemmákat vet fel. 

A munkaerőpiacot tömegesen elhagyó generáció számottevő hatást gyakorol a 

jóléti államok szociálpolitikájára, jelentős változások szükségességét indukálja a 

szakpolitikák különböző területein, mint a család-, az oktatás -, a foglalkoztatás -, az 

egészségpolitika, valamint a jól-léttel kapcsolatos kiadások finanszírozásának területe 

(Merkel 2005). 

Az Európai Unió igyekszik nyomást gyakorolni a tagállamaira, annak 

érdekében, hogy az időspolitika területén – a nemzeti hagyományok tiszteletben tartása 

mellett – megvalósuljon a politikai konvergencia, és a gondolkodás területén is 

megvalósuljon az ’európai modell’ (vö: Lisszaboni Stratégia 2000). 

Az időseket az európai politikai kommunikáció a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok közé sorolja. Az idősek számának növekedésével, az emelkedő létszámú 

nyugdíjas korosztály problémáival csak a kilencvenes évek elején kezdett el a közösség 

foglalkozni, innentől datálódnak a javaslatok, a különböző szintű jogszabályok, melyek 

a hatékony megoldások irányába kívánták orientálni a tagállamokat. 

Az Európai Unió egységes értékrendjének immanens részét képezi az 

önmagukról gondoskodni részben, vagy egyáltalán nem tudó csoportok, így az idősek 

emberi méltóságának megőrzése, védelme is. Az uniós szabályozások és az ajánlások az 

idősek jóllétét kívánják elősegíteni az esélyegyenlőség és a diszkriminációmentesség, 

valamint a pozitív megkülönböztetés megteremtésével [vö. Az Európai Közösség 

Alapító Szerződése, (Róma, 1957. március 25.), COM(99)221]. 

Az Európai Közösség Alapító Szerződésének 2. cikkelye a Közösség minden 

állampolgárára vonatkozó feladatként fogalmazza meg a szociális védelem 

megvalósítását. A Szerződés VIII. címében foglalkozik részletesen a szerződés a 

szociálpolitikával, a 118. cikkely a Bizottság tevékenységi köréhez rendeli a szociális 
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kérdésekben történő tagállami együttműködés elősegítését, a foglalkoztatás területe 

mellett a szociális biztonság kérdésében is. A szerződés a szociális jogokat az 

együttműködés gazdasági vetületeként kezelte [Az Európai Közösség Alapító 

Szerződése (Róma, 1957. március 25.)]. Az Egységes Európai Okmányban 

megfogalmazottak a foglalkoztatáspolitika területén módosították a Római Szerződést 

[Egységes Európai Okmány (Luxembourg, 1986. 02. 17.)]. 

A nyugdíjba vonulás rugalmas rendszerének kialakításáról fogalmaz meg 

ajánlásokat a Tanács 82/857/EEC dokumentuma, mely szerint a munkaerőpiacról 

történő kivonulás időpontjának kiválasztását a munkavállalókra kell bízni. Egyben 

javasolta a tagállamoknak, vizsgálják meg nyugdíjrendszerüket, milyen lehetőséget 

látnak a rugalmas rendszer bevezetésére, milyen felkészítő programok dolgozhatók ki a 

nyugdíjba vonulás hátrányos hatásainak kiküszöbölésére [82/857/EEC].  

A Közösségi Charta a Dolgozók Alapvető Szociális Jogairól (1989) 24. és 25. 

bekezdése az idősek jogait deklarálta, mely szerint a munkavállalók a nyugdíjkorhatár 

betöltését követően jogosultak a létfenntartáshoz szükséges nyugellátásra. A 

nyugdíjjogosultságot nem szerzett idősek sem maradhatnak ellátás nélkül, számukra is 

biztosítani kell a pénzbeli és a természetbeni juttatásokat. A Charta megfogalmazása a 

Közösség határozott szándékát jeleníti meg a növekvő idős generáció által előidézett 

társadalmi és gazdasági kihívások kezelésére. A megoldások keresésében az egyes 

országok hazai tapasztalatainak közzétételére, cseréjére, valamint a generációk közötti 

jobb politikai kommunikációra helyezték a hangsúlyt. 

Az Európai Bizottság 1991-ben az idősek érdekeit képviselő civil szervezetek 

által delegált tagokból hívta életre az Idősügyi Kapcsolattartó Csoportot (Liaison Group 

on the Elderly). A testület tanácsadói jogkörrel bír az idősek életét érintő kérdésekben 

[91/544/EEC]. 

A Maastrichti Szerződés az állampolgárok jogainak, érdekeinek védelmében az 

uniós állampolgárság bevezetését helyezte kilátásba [Maastrichti Szerződés 1992, B. 

cikk].  

’Az idősek és a generációk közötti szolidaritás éve’ lett a Tanács határozata 

alapján 1993. A Tanács dokumentumában célként jelenik meg, hogy a társadalmak 

figyelmét az idősek helyzetére kell irányítani. A Tanács által támogatott kutatások, 

konferenciák során reflexiók, viták bontakozzanak ki az öregedés szakpolitikákra 
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gyakorolt hatásairól. Az év kiemelt feladata az idősek társadalmi integrációjának 

elősegítését célzó programok kialakítása [92/440/EEC]. 

Az Amsterdami Szerződésben [Amsterdam, 1997.10.02.] találkozhatunk először 

a diszkrimináció tilalmának kiterjesztésével, mely a férfi és a női egyenjogúság 

kérdésen túl megjeleníti az életkor alapú megkülönböztetés tilalmát is [Amsterdami 

Szerződés 13. (korábbi 6.a.) cikkely Amsterdam, 1997. 10. 02.]. A záró okmányhoz 

csatolt nyilatkozatok között az önkéntes tevékenységről szóló deklarációban az idősek 

önkéntes munkába való minél szélesebb körű bevonását tartják szükségesnek, a 

folyamat hozzájárulhat a társadalmi szolidaritás erősödéséhez [Amsterdami Szerződés 

38. (nyilatkozat, Amsterdam, 1997. 10. 02.)]. 

Az Európai Tanács 2000 márciusában, Lisszabonban deklarálta a nyitott 

koordinációs módszert (Open Method of Coordination, OMC), azonban az elgondolás 

már korábban a Maastrichti és az Amsterdami Szerződésekben is megjelent. A módszer 

a jogszabályi keretrendszeren kívül eső kérdésekben tette lehetővé a szakpolitikák 

közös irány felé való haladását (Gács 2005), különös tekintettel a szociálpolitika 

kérdésköreiben, így az időspolitika területén is. 

Az ENSZ kezdeményezését követően volt 1999 az idősek éve, mely az európai 

térség időspolitikájában paradigmaváltást eredményezett. A Bizottság az ’Úton minden 

korosztály Európája felé’ (Towards a Europe for All Ages) című közleménye 

hozzájárult a tagállami viták ösztönzéséhez az idősek évében. A Bizottság konferenciák, 

kutatások támogatásával kívánta a munkavállaláshoz, a nyugdíjrendszerek 

finanszírozhatóságához, a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

stratégiai gondolkodást elősegíteni. Az idősekre „forrásként” tekintettek, akik a 

társadalmi élet minden területén képesek továbbra is aktív tevékenységet folytatni, mert 

a Bizottság véleménye szerint a ’baby-boom’ nemzedék az egyik legjobban képzett és 

legaktívabb generáció [COM(99)221]. 

A tagállamok számára az Európai Tanács lisszaboni ülése tette lehetővé, hogy az 

elöregedő népesség növekedéséből fakadó társadalmi, gazdasági problémák megoldási 

lehetőségeinek keresésében alkalmazzák a nyitott koordináció metódusát, olyan 

kérdésekben, mint a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága, az egészségügyi ellátás 

finanszírozhatósága, a tartós ápolás megvalósítása [1672/2006/EK határozata (5)]. Az 

idős korosztály szociális biztonságának megteremtése a továbbiakban is tagállami 

felelősség, a nyitott koordináció módszere a közös európai értékek és a nemzeti 
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hagyományok közötti egyensúly megvalósítását segíti elő a jó gyakorlatok, 

tapasztalatok, megoldások megismertetésével, közzétételével (Frigyesi, Kapolyi 2005). 

A Szociálpolitikai Menetrend (Social Policy Agenda 2000-2005) az Európai 

Bizottság javaslatait tartalmazó dokumentum, az európai szociális modell tökéletesítése 

céljából született, melyet a dinamikus gazdaság, a szorosabb társadalmi kohézió és a 

nagyobb társadalmi igazságosság megvalósításának eszménye hívott életre.  

A Szociálpolitikai Menetrend a tagállamok politikai megállapodása a versenyképes, 

tudásalapú gazdaság megteremtése, a fenntartható fejlődés és teljes foglalkoztatottság 

elérésének érdekében. 

Az időskor kérdésével a ’Népesség elöregedésének kezelése’ című szakasz foglalkozik, 

mely a foglalkoztatáspolitika felől közelít a nyugdíjas korosztály problémáihoz. A 

foglalkoztatás növelését tekinti a társadalmi és gazdasági kihívások kezelésében az 

elsődlegesnek, a nők és az idősebb munkavállalók munkaerőpiaci részvételének 

emelését, a diszkrimináció megszüntetését, valamint a családbarát munkahelyek 

számának növelését és a rugalmas foglalkoztatás elősegítését tűzi ki célul. A 

nyugdíjrendszerek fenntarthatósága érdekében a foglalkoztatás expanzióját tekinti 

elsődlegesnek a Menetrend. 

Több szakaszban a hátrányos helyzetű, illetve a kirekesztett társadalmi csoportok 

integrációjának kérdéskörével foglalkozik a dokumentum, mely az idősek helyzetének 

javítására vonatkozó indirekt javaslatnak is tekinthető. 

A Menetrend elutasítja a diszkriminációt, beleértve a kor szerinti megkülönböztetést. 

Lényeges szerepet tulajdonít az infokommunikációs technológia széles körű 

elterjesztésének az életminőség javításának területén, mely az időskori függetlenség 

megőrzésének eszköze lehet. A dokumentum elengedhetetlennek tartja az európai 

szociális modell újragondolását, átalakítását, kibontakoztatását, az emberi tőkébe 

történő invesztíció növelését [COM/2000/0379]. 

2001-ben alakult meg az „Idősebb Személyek Európai Platformja”, mely 

figyelemmel kíséri az Európai Unió időspolitikáját, véleménye megfogalmazásával az 

idősek érdekeit képviseli a társadalmi exkluzió – inkluzió, a szociális biztonság 

kérdéskörében, valamint a társadalmi, a munkaerőpiaci életkorból eredő hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelemben (Kravalik 2005). 

A 2006-2010 közötti időszakot felölelő Szociálpolitikai Menetrend 

bevezetőjében többször találkozhatunk a társadalmak elöregedéséből következő 
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problémák felsorolásával, mint az időskori eltartási arányszám növekedése, az 

egészségügyi és a szociális szolgáltatások iránti igény növekedése az életkor 

előrehaladtával, valamint a harmadik életkorban lévők társadalmi peremhelyzete. A 

dokumentum szövegében az idős korosztály helyzetével kapcsolatosan nem jelennek 

meg jelentős új tartalmi egységek az előző időszakban megfogalmazott célokhoz és 

prioritásokhoz képest [COM(2005)33]. 

Az Európai Bizottság 2005-ben megjelent közleménye ’A demográfiai 

változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái’ részletesen taglalja a 

demográfiai öregedés következtében az európai térség előtt álló feladatokat, valamint 

számos kérdést fogalmaz meg a várható hatásokkal és az idősek helyzetével 

kapcsolatban.
36

 A dokumentum is fontos szerepet szán az idősek - nem csak a 

nyugdíjasok, hanem már az idősebb munkavállalók is - növelhető munkaerőpiaci 

részvételének, valamint a nyugdíjazást követő alternatív foglalkoztatási formákba 

történő bekapcsolódásnak. 

A Bizottság elengedhetetlennek tartotta a nyugdíjrendszerek reformját, mely számos 

más hatása mellett segítheti az aktív és az inaktív életszakasz közötti átmenet 

könnyebbé tételét is. Az állásfoglalás előre vetíti a szolgáltatások iránti kereslet 

növekedését, az idős és agg generáció önellátási deficitjét feltehetően a családok nem 

tudják kompenzálni. 

Az Európai Unió saját szerepét három fő területen definiálta: a népességszám 

növelésében, a generációk közötti problémák kezelésében és az aktív és az inaktív 

korosztály határainak átalakítás kérdésben [COM(2005)94]. 

2007-ben Az Európai Unió berlini csúcstalálkozóját követően megfogalmazott 

nyilatkozat a Római Szerződés ötvenedik évfordulója előtt tiszteleg. A dokumentum 

szövege minden érintet kérdésben igen általános és tömör megfogalmazásokat 

tartalmaz, az idősödés kérdéskörével külön nem foglalkozik, azonban első szakaszában 

kiemeli, hogy az európai térségben élő minden polgár egyenlő jogokkal rendelkezik, 

kiemelve az emberi méltósághoz való jog sérthetetlenségét [Berlin Declaration, 2007]. 

A 2006-2010-es időszakot átívelő ’Szociálpolitikai Menetrend’ 2008-ban 

felülvizsgálatra került. A célkitűzések között szerepel a mobilitás és a 

munkahelyteremtés lehetőségének kiszélesítése, az oktatáshoz, a szociális védelemhez 

                                                
36 A Zöld könyv nem csak az idősek helyzetével foglalkozik, hanem felvázolja az összes generációt érintő 

dilemmákat, nehézségeket. 
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és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés kiegyenlítése, valamint a szolidaritási 

elemek - mint az inkluzió, az integráció, a szociális párbeszéd, a szegénység 

csökkentése - melletti elköteleződés. A felsoroltak implicit módon kapcsolhatók az 

idősek társadalmi helyzetének stabilizálásához, javításához. A prioritásokban már 

explicit módon is tetten érhetők az idősek problémáira, nehézségeire adandó válaszok. 

A negyedik pontban az idősek megnövekedett egészségügyi szükségletét az ellátások 

számának növelésén túl a szolgáltatások minőségének javításával ajánlják kezelni. A 

dokumentum a nyugdíjas korosztályt a szegénység kockázatának kitett csoportok közé 

sorolja, valamint állást foglal a kor szerinti diszkrimináció tilalma mellett 

[COM(2008)412]. 

Az európai térség gazdasági válságra adott válaszait fogalmazta meg a 2010-ben 

az elkészült Európa 2020 stratégia. A dokumentum szerint a gazdasági struktúra 

átalakítására, a foglalkoztatás növelése, a gazdasági teljesítmény növekedése, a 

társadalmi kohézió megvalósítása nem képzelhető el az idős generációról való 

gondolkodás nélkül. A Stratégia a növekvő létszámú idős generációk nyugdíj- és jóléti 

rendszerekre gyakorolt hatását emeli ki, mely az államháztartásokra jelentős terhet ró.  

Az idősebb munkavállalók foglalkoztatását elősegítő intézkedésekben látja a Bizottság a 

növekedés egyik zálogát, melynek hatása képes ellensúlyozni a globalizáció 

következményeit és a nyugdíjas korosztály létszámemelkedését. 

A gazdasági szerkezetátalakítás során tekintettel kell lenni az idősek szükségleteinek 

kielégítésére. A dokumentum gazdasági potenciált lát az aktív és független időskor 

megvalósítását szolgáló innovatív megoldások kidolgozásában, a korábbi technológiák 

és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások továbbfejlesztésében. A társadalmi 

összetartozás erősítésére irányuló javaslatoknak, intézkedéseknek hozzá kell járulnia az 

egészséges és kiteljesedést biztosító időskor megvalósításának lehetőségéhez. 

A dokumentum foglalkozik a szociális védelem és nyugdíjrendszerek 

fenntarthatóságának kérdésével, valamint az egészségügyi szolgáltatások jobb 

elérhetőségének kérdéskörével. Az Európai Bizottság támogatja a sérülékeny csoportok 

- különösen a fogyatékossággal élők - életminőségét javító, mindennapi 

tevékenységüket támogató innovatív szolgáltatások, megoldások fejlesztését. Az 

időskorosztályt nem jeleníti meg külön ebben a kontextusban a dokumentum 

[COM(2010)2020]. 
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Az Európai Parlament és az Európai Tanács 2011 szeptemberében határozta el, 

hogy 2012-t az „Aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás” európai évének 

nyilvánítja [COM(2010)0462]. Célkitűzésként fogalmazódott meg az aktív idősödés 

eszményének tudatosítása, valamint az őszülő generáció jelentőségének elismerése az 

élet minden területén. 2012 során az idősek aktivitásának megőrzése érdekében az 

Európai Unió elő kívánta segíteni a tagállamok közötti információáramlást, a 

véleménycserét, a jó gyakorlatok átadását. Az idősek ellátásában – mely egyre nagyobb 

terhet ró a jóléti államokra – be kell kapcsolni a civil és a for-profit szervezeteket, 

valamint a szociális partnereket egyaránt. Kiemelt témakörként jelent meg a kor alapú 

diszkrimináció, az időskorhoz kapcsolódó sztereotípiák elleni küzdelem. A 

dokumentum ösztönzi a politikai döntéshozókat és az érintetteket az aktív idősödés 

megvalósításának elősegítésére. 2012-ben az Európai Unió jelentős forrásokat különített 

el az idősek helyzetét felmérő kutatások kivitelezésére [940/2011/EU]. 

Az ’Aktív időskor és nemzedékek közötti szolidaritás’ európai évének záró 

konferenciáján (Nicosia, 2012.12.10.) elhangzottak szerint a tagállamokban több száz 

kezdeményezés valósult meg az idősek társadalmi részvételének fokozása, az önálló 

életvitel megőrzése érdekében.  

Továbbá a konferencián ismertették a 2012-es év folyamán kidolgozott és a Miniszterek 

Tanácsa által jóváhagyott irányelveket, amelyek a későbbiekben is támogathatják a 

nyugdíjas generáció aktivitását. Az irányelvek az időspolitika prioritásaként az európai 

diskurzusokban már korábban is megjelent területeket, mint a foglalkoztatás, a 

társadalmi részvétel, valamint az önálló életvitel megvalósításának kérdésköreit 

jelenítették meg. Az irányelvek összefoglalásnak tekinthetők, miután az időspolitika 

kommunikációjában és a dokumentumaiban már korábban is találkozhattuk az itt 

megfogalmazott dilemmákkal, elgondolásokkal.  

A záró konferencián került bemutatásra az Európai Bizottság, az Egyesült Nemzetek 

Európai Gazdasági Bizottsága (továbbiakban UNECE) és a Szociálpolitikai és Jóléti 

Kutatások Európai Központja közös projektje keretében kidolgozott ’Időskori Aktivitási 

Index’ (Active Ageing Index – AAI). A mérőszám az európai és a nemzetállami politika 

döntéshozói számára egy új eszköz lehet az időspolitika tervezésében, 

megvalósításában. Az index összetett mutatóként méri a munkavállalók arányát, a 

társadalmi részvétel mértékét, a független, egészséges és biztonságos élet 



55 

 

megvalósítását valamint a képességet az aktív időskor megvalósítására az adott 

tagállamban vagy a meghatározott térszerkezeti egységben.  

Az index kialakításának céljaként a jövőbeni kutatási programok és a közpolitikai 

programok formálásának támogatását jelölték meg a szakemberek. Továbbá 

véleményük szerint a mutató segítségével az idősödés kihívásai pontosabban 

követhetővé válhatnak az aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritás 

közpolitikai diskurzusaiban (European 2013). 

 

1. számú táblázat: Az ’Időskori Aktivitási Index’ elméleti keretrendszere 
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Forrás: European 2013:5 

 

Az ’Időskori Aktivitási 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 
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meghatározó elemet is figyelembe vesz. Az index összetevői a tudományos 

vizsgálatokból, a rendszeresen gyűjtött statisztikai mutatókból és az egyén szintjén, az 

idősödés folyamatához kapcsolódó gyakorlati tapasztalatokat kombinálja. A 

mutatószám a ’társadalmi kort’ kívánja meghatározni (Zaidi és mtsai 2013). 

 

Az alfejezetben ismertetett közösségi dokumentumok, kezdeményezések alapján 

az idősödés köré csoportosuló dilemmák társadalmakra gyakorolt hatásának súlya nem 

tükröződik kellőképpen az Európai Unió szociális kérdéseket megjelenítő 

dokumentumaiban. Az idősekkel való törődés számos tudományos kutatásban 

megjelent, de a leggyakrabban az idős munkavállalók munkaerőpiaci helyzete kapcsán 

kerül/került előtérbe az öregedés témaköre. Kivételnek tekinthetők a ’kampányévek’, az 

1999-es és a 2012-es év, amikor a gazdaságpolitikai megközelítéseken túl valóban a 

közpolitikai és a tudományos érdeklődés, gondolkodás fókuszában az öregedéshez 

kapcsolódó kérdések, problematikák jelentek meg. 

2.10 A hazai időspolitika elemei 

Az értekezés az időspolitika területén nem az instrumentális elemeket helyezi 

vizsgálatának központjába, azonban az idősödéssel foglalkozó írások a strukturális 

elemeknek tulajdonítanak nagyobb jelentőséget. Hatásuk igen jelentős a hazai 

időspolitikában, így nem kerülhető meg az ismertetésük. 

A jelen szakasz összefoglalja a hazai időspolitika azon rendszereit, amelyek a 

fiskális politika legnagyobb kihívásaiként azonosíthatók, és ezzel párhuzamosan a 

közpolitikai diskurzusokat leggyakrabban strukturáló elemeknek is tekinthetők  

Az alfejezet röviden áttekinti a hazai nyugdíjrendszert, valamint az egészségügyi- és a 

szociális szolgáltatások rendszerét, igénybevételét. Továbbá bemutatja a „Nemzeti 

Idősügyi Stratégiát” [81/2009 (X.2.) OGY határozat], amely egy objektív keretnek 

tekinthető - hasonlóan a többi jogszabályhoz -, azonban az önkormányzati gyakorlatban 

diskurzusstrukturáló tényezőként is azonosítható. A helyhatóságok értelmezik a 

feladataikat, valamint a jogszabályi kötelezettségeiket, és ezek után alakítják ki a helyi 

programokat, például a helyi esélyegyenlőségi programokat, továbbá megszervezik a 

helyi szolgáltatások rendszerét, többek között az idősellátás területén. 
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2.10.1  A magyar nyugdíjrendszer rövid áttekintése 

A hazai nyugdíjalap a második világháború után csődbe ment, majd ezt 

követően az 1950-es években került sor a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer kialakítására. 

Ekkor még csak a bérből és fizetésből élők számára biztosították a megélhetést a 

nyugdíjas években (Augusztinovics és mtsai 2002). 

Az 1975-ben elfogadott nyugdíjtörvény valósította meg a nyugdíjrendszer 

kiszélesítését, ettől kezdve szinte minden állampolgár számára elérhetővé váltak az 

öregségi-, a hozzátartozói nyugellátások valamint a rokkantsági nyugdíjak
37

 [1975. évi 

II. tv. 39. § -75. §]. 

A nyugdíjasok számának növekedése, valamint a keresetek és a szolgálati idő 

emelkedése következtében megállapított magasabb összegű nyugdíjak kifizetése 

jelentős terhet rótt az államháztartásra. Míg az 1970-es években a GDP 3,5 százalékát, 

addig az 1980-as években már a GDP 8,8 százalékát fordították a nyugdíjszerű ellátások 

finanszírozására. A nyugdíjkiadások növekedési üteme a rendszerváltás utáni gazdasági 

átalakulás következtében tovább fokozódott, így elkerülhetetlenné vált a 

nyugdíjrendszer reformja. A változások érintették a nyugdíj összegének kiszámítási 

módját, emelkedett az öregségi nyugdíjkorhatár, valamint megalakulhattak az önkéntes 

nyugdíjpénztárak (Hamar 2003). 

A változtatások ideiglenesen megóvták az összeomlástól a hazai 

nyugdíjrendszert, azonban szükségesé vált egy átfogó reform kidolgozása, melynek 

bevezetésére 1998 januárjában került sor. Az átalakulás megőrizte a korábbi felosztó-

kirovó rendszert, és emellett megvalósult a kötelező magán nyugdíjpénztári rendszer. A 

korábban létrejött önkéntes nyugdíjpénztárak működésében a jogszabály nem hozott 

változást (Augusztinovics és mtsai 2002). 

A már három pillérre bővült nyugdíjbiztosítási rendszer a Világbank által meghatározott 

fogalmi keretrendszerben értelmezhető, mely szerint „az első a folyó finanszírozású 

pillér” (Viszkievicz 2011:4)
38

. A megélhetéshez szükséges jövedelmet biztosítja a 

                                                
37

 A sajátjogú nyugellátások körében az öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói 

nyugellátások között az özvegyi nyugdíj, a végkielégítés (újraházasodás után járt, miután megszűnt az 

özvegyi nyugdíjra való jogosultság), az árvaellátás és a szülői nyugdíj [1975. évi II. tv. 39. IV. fejezet], és 

külön szakaszban került szabályozásra a baleseti rokkantsági nyugdíj és a hozzátartozói baleseti 

nyugellátások [1975. évi II. tv. 87. § és 94. §]. 
38 Banyár József meghatározását idézi Viszkievicz, és a folyó finanszírozás kifejezést a felosztó-kirovó 

rendszer szinonimájaként használja, mely plasztikusabban szemlélteti az első pillér finanszírozási és 

elosztási mechanizmusát (Viszkievicz 2011). 
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befizetők számára. A befizetett járulékokat az állam kezeli, a bevételek ’kvázi’ 

szétosztása valósul meg a biztosítottak körében.  

A második pillér nem tartozik az állami irányítás fennhatósága alá, miután tőkefedezeti 

elven működik. Ennek következtében az egyéni számlákra történő befizetések és 

hozadékaik biztosítják a kifizetések alapját a nyugdíjba vonulás után. A második 

pillérhez tartozó nyugdíjszámlákon lévő összegek esetében lehetségessé vált az öröklés, 

mely ösztönözni kívánta a kötelező nyugdíjpénztári rendszerbe történő belépést.  

A harmadik pillér a nem kötelező jellegű, önkéntes biztosításokat foglalja magába, 

amelyek az időskori jövedelembiztonság megteremtését a megtakarítások igen 

változatos formáin keresztül segítik (Viszkievicz 2011). 

A jogszabályi változást követően 1998 januárjában elkezdődött reform a 

nyugdíjrendszer stabilitásának megőrzését, valamit az államháztartás egyensúlyának 

megőrzését szolgálta. Így a korosztály által igénybe vehető juttatási formákban nem 

következett be lényegi változás. Az 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási 

nyugellátásról saját és hozzátartozói jogon járó nyugellátásokat határozott meg
39

. Az 

ellátások rendszere szinte azonosnak tekinthető az államszocializmus ellátási 

struktúrájával.  

A rendszerváltozást követő első reform óta eltelt másfél évtizedben nyilvánvalóvá 

vált, hogy a hazai nyugdíjrendszer – az európai államok nyugdíjrendszereihez 

hasonlóan – a fenntarthatóság állandó nehézségével küzd. A szakirodalom alapján a 

problémák okaként az alábbi tényezők azonosíthatók: 

- A     szakirodalom      egyik      okként     a    születéskor      várható     élettartam  

növekedését nevesíti, mely jelentős mértékben befolyásolja a nyugdíjban eltöltött 

életévek számát is. A demográfusok előzetes számításai szerint 2040-ben a férfiak 

részére legalább 16 évig fognak nyugdíjat folyósítani (Kovács 2010), míg jelenleg ez az 

időintervallum nem éri el a 10 évet
40

. A fenntarthatóság  kérdésköre nem választható el 

az aktív korosztály foglalkoztatási helyzetétől sem, a magas munkanélküliségi arány 

következtében az alacsony járulékbefizetés növeli a nyugdíjkassza hiányát. A 

nyugdíjrendszer jövőbeni bizonytalanságának másik tényezője az igen alacsony 

                                                
39 „A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások az öregségi nyugdíj, 

a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

keretében járó hozzátartozói nyugellátások  az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás,  a szülői nyugdíj, a 

baleseti hozzátartozói nyugellátások” [1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) (2) ]. 

 40 A férfiak esetében 2012-ben a születéskor várható áltagos élettartam 71,45 év (KSH 2013), és ebben az 

évben az öregségi nyugdíjkorhatár 62. életév volt [1997. évi LXXXI. törvény18. §]. 
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születésszám, melynek következtében Magyarországon 2050-re az eltartási arányszám 

kettő fölé emelkedhet (Giczi, Sághi 2004). 

- A finanszírozási gondok mellett szerkezeti problémákat is magában rejt a 

jelenlegi nyugdíjrendszer, amelyek megnehezítik a rendszer transzparenciáját. A nem 

’tiszta profilú’ hazai nyugdíjrendszer egyaránt tartalmaz „szolidaritási (öregségi 

nyugdíjjogosultsághoz fűződő) és szociális (rokkantnyugdíjazás és korhatár előtt 

nyugdíjjogosultság köréhez tartozó) elemeket” (Udvari 2013:11).  

- A problémák  közé  sorolható az  is, hogy  a   magyar  lakosság  döntő  többsége  

még nem készül tudatosan az időskorra, és nem fordít kellő figyelmet az időskori 

öngondoskodásra (Keller 2010). A nyugdíjaskor anyagi biztonságának megteremtését 

az alacsony jövedelmek mellett a pénzügyi kultúra hiánya és a háztartások jelentős 

mértékű eladósodása is gátolja (Polacsek, Sebestyén 2011). A 2008 óta elhúzódó 

gazdasági krízis következtében a magán-nyugdíjpénztárak nemcsak komoly anyagi 

veszteséget szenvedtek el, hanem a kialakult bizalmatlanság miatt a pénztártagok száma 

is csökkent (Simonovics, 2012). 

A társadalmi és a gazdasági hatások következtében a nyugdíjrendszer ismételt 

reformja elodázhatatlanná vált, így első lépésként – a 2009. évi XL. tv. a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. módosításáról szóló 

jogszabály értelmében – az öregségi nyugdíjkorhatár fokozatos felemelése  valósult 

meg hazánkban. Az 1957-ben születettek esetében 2023-tól emelkedik a nyugdíjba 

vonulás kora 65 évre.  

 A következő évben, 2010-ben megszűnt a munkavállalók második pillérbe 

történő kötelező befizetése a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló 2010. évi C. 

törvény értelmében. Magyarországhoz hasonlóan az európai térség országaiban több 

helyütt a nyugdíjrendszerek második pilléreit megszüntették vagy felfüggesztették 

(Simonovics, 2012).  2011 végén a kormány a nyugdíjas korosztály létszámát csökkentő 

intézkedés bevezetése mellett döntött, a korhatár előtti öregségi nyugdíj
41

 igénylését 

december 31-ével megszüntette [2011. évi CLXVII. törvény3. § (1)]. A felsorolt 

                                                
41 A korhatár előtti öregségi nyugdíj a következő ellátásokat érintette: a korkedvezményes nyugdíjat, a 

bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, a művészeknek járó öregségi nyugdíjat, 

polgármestereknek, Európai Parlamenti képviselőknek, országgyűlési képviselőknek járó öregségi 

nyugdíjat. 
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intézkedések mindegyike a nyugdíjkassza fizetőképességének megőrzését tartja szem 

előtt. 

A nyugdíjrendszer változásainak áttekintését követően a hosszú távú 

fenntarthatóság szempontjából három tényező tekinthető kulcsfontosságúnak: egyrészt 

az öregségi nyugdíjkorhatár felemelése, másrészt az aktív korú népesség foglalkoztatási 

arányának növelése, harmadrészt a gyermekvállalás ösztönzése (Udvari 2013). Azonban 

nem lehet figyelmen kívül hagyni az időskorra való tudatos felkészülés támogatását 

sem, melyet elősegíthet az életpálya tervezés, a pénzügyi kultúra kiszélesítése is. 

2.10.2 Az egészségügyi ellátás  

A közpolitikai diskurzusok és a szakirodalom tanúsága szerint a demográfiai 

öregedés folyamata érzékenyen érinti az államháztartás pénzügyi egyensúlyát (vö. 

Faruqee, Mühleisen 2001; Bódis 2012). A nyugdíjrendszer finanszírozhatósága mellett 

az egészségügyi és a szociális szolgáltatások időskori ’túlfogyasztása’ is jelentős terhet 

ró a költségvetésre. Az egészségügyi kiadások növekedésében
42

 több más tényező 

mellet a hazai idős korosztály gyarapodása is szerepet játszik.  Ennek ellenére az OECD 

országok egészségügyre fordított kiadásaival összehasonlításban, Magyarország volt az 

egyetlen ország, ahol ezen a területen az államháztartási kiadások csökkentek (KSH 

2010a).   

Az egészségügyre fordított államháztartási kiadások csökkenése ellenére a hazai 

lakosság egészségi állapotában javulás figyelhető meg, bár még mindig jelentős a 

hátrányunk az európai térség fejlett tagállamaival szemben. A magyar lakosság 

születéskor várható átlagéletkora fokozatosan emelkedik, de ennek ellenére rövidebb 

ideig élünk és az egészségben eltöltött életévek száma is jelentősen alacsonyabb, mint 

az Európai Unió legtöbb országában
43

.  

Az átlagéletkor növekedésével párhuzamosan megemelkedett a krónikus 

megbetegedések aránya, valamint az idősek körében jelentkező multimorbiditás 

                                                
42 Az egészségügyi kiadásokra fordított összeg 2003 és 2008 között 365 milliárd forinttal növekedett, a 

2006-ban a gyógyászati segédeszközök és egyes gyógyszerek támogatásának csökkentése mérsékelte a 

kiadásokat, majd 2009-ben az államháztartás egészségügyi kiadása - a gazdasági krízis következtében - 

ismét csökkenő tendenciát mutatott (KSH 2010a). 
43 Az Európai Unió 28 országa közül a férfiak születéskor várható átlagéletkora csak Bulgáriában, 

Lettországban, Litvániában és Romániában volt alacsonyabb 211-ben, ugyanebben az évben a nők 

esetében Magyarország állt az utolsó helyen (KSH 2012b). 
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(Mihályi 2000), melynek hatásai ma is jól érzékelhetőek az egészségügyi ellátás 

területén
44

.  

Az egészségügyi ellátás két szintre tagozódik, alap és szakellátásra. Az 

alapellátás legfontosabb pillére a háziorvosi ellátás, mely személyes, folyamatos jellegű 

és hosszú távú együttműködésen alapuló, praxisokra épülő egészségügyi szolgáltatás 

[1997. évi CLIV tv. 88.§]. Az alapellátás feladata a lakosság egészségének elősegítése a 

tájékoztatás, az oktatás, az egészségnevelés eszközeinek segítségével, valamint a szűrés, 

a kezelés, a rehabilitáció, a gondozás megszervezése, kivitelezése. Az egyéni 

kockázatoknak tekinthető életmód és biológiai tényezők szűrése a fokozottan 

veszélyeztetett csoportok esetében segíti a betegségek korai felismerését, csökkenti a 

szövődmények kialakulásának lehetőségét (Belicza 2004).  

Sok kistelepülésen nincs mindennap elérhető háziorvosi rendelés. A háziorvosi állások 

0,2 százaléka betöltetlen (KSH 2010a, KSH 2012a), mindemellett 1300 településen 

nincs rendelő, vagy a háziorvosi rendelés másik településen történik (ÁSZ 2011).  

A szakellátások közül a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás a járóbeteg-

szakrendelés, mely a mobilizálható betegek gyógyító-megelőző tevékenységét látja el 

beutalás vagy önkéntes igénybevétel alapján [1997. évi CLIV tv. 89-90§].  A járóbeteg- 

szakellátás legtöbbször felkeresett szolgáltatásai a diagnosztika (a labor, a képalkotó 

eljárások) valamint a fogászati ellátások. A szakrendeléseket minden magyar lakos 

évente 7-8 alkalommal keresi fel, mely hasonló arányú a háziorvosi praxis 

szolgáltatásainak igénybevételével. A szakellátások elérése is nehézségekbe ütközik a 

kis lakosságszámú településekről, gyakran a közlekedési lehetőségek korlátozottsága 

miatt (KSH 2012a).  

A szakellátások közé soroljuk az otthoni szakápolást, mely a betegek gyógyulását a 

saját lakókörnyezetben hivatott elősegíteni (OEP 2009). A szakápolás ’mennyisége’ 

szabályozott, összesen 14 vizit rendelhető el egy alkalommal, mely indokolt esetben 

maximum 28 alkalomra terjeszthető ki.  2004 szeptemberétől az életvégi – hospice – 

ellátás is igénybe vehető szolgáltatás [43/1999. (III.3.) Korm. Rendelet 35.§ (10)]. Az 

otthoni szakápolás különösen az egyszemélyes háztartásokban élő idősek számára nyújt 

lehetőséget a felépüléshez.  

                                                
44 Az idősek körében előforduló megbetegedések a keringési rendellenességek, a magas vérnyomás 

megbetegedés, az agyi keringési zavarok, a rosszindulatú daganatos megbetegedések, a II. típusú 

cukorbetegség, a mentális és viselkedészavarok valamint a csont és izomrendszer megbetegedései 

(Karner 2008, OECD 2009). 
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A szakellátás következő szegmense a fekvőbeteg ellátás, a kórházakban az állandó 

orvosi felügyelet mellett a páciensek diagnosztikai, terápiás, rehabilitációs, ápolási célú 

szolgáltatást vesznek igénybe a folyamatos intézményi tartózkodás mellett [1997. évi 

CLIV tv. 91-92§]. A kórházak a fekvőbeteg ellátás mellett szakambulanciákat 

működtetnek, képesek a szakellátás teljes vertikumát nyújtani. A kórházi ágyak száma 

Magyarországon folyamatosan csökken, az európai unós átlag 2001-ben 61 ágy/10.000 

lakos, ezzel szemben hazánkban 10.000 lakosra 80 ágy jutott, az ágyszámok 

csökkentése következtében 2011-ben már 9 ággyal kevesebb jutott 10.000 lakosra (KSH 

2012e). Az életkor előrehaladtával növekvő fekvőbeteg ellátás iránti igényt mutatja, 

hogy 70 éves kor felett a korcsoport férfi tagjai közül több mint kétharmad, a nők 

esetében több mint fele vette/veszi igénybe a kórházi ellátást. 

Az idősödő társadalmakban növekvő tendenciát mutat az idősek egészségügyi 

ellátás iránti kereslete, mely fokozza az ágazat forrásigényét, azonban a kormányzatok 

egyre kevesebbet kívánnak költeni ezekre a szolgáltatásokra. Az országok gazdasági 

helyzete, a lakosság egészségi állapota és az egészségügyi ellátórendszer között szoros 

az összefüggés, amennyiben a lakosság egészségi állapota javuló tendenciát mutat, 

akkor a gazdasági teljesítőképesség is növekedési pályára áll, a jobb gazdasági helyzet 

következtében a GDP egészségügyi ellátásra fordított hányada is emelkedhet (Orosz 

2009). 

A következő idős generációk egészségi állapota nehezen jelezhető előre 

hosszabb távon. A szakirodalomban ezzel kapcsolatban két nézőpont jelenik meg, az 

egyik álláspont szerint az élettartam növekedésével párhuzamosan az egészségben 

eltöltött évek száma is gyarapodik. A másik elgondolás értelmében a születéskor 

várható átlagéletkor emelkedése maga után vonja a különböző kórképek 

előfordulásának még gyakoribbá válását. Az eltérő nézetek ellenére az előrejelzések egy 

kérdésben egyetértenek, a krónikus megbetegedésekben eltöltött évek száma nőni fog, 

mely növelni fogja a hosszú távú ápolási-gondozási igényeket (Gábos, Kopasz 2008b). 

2.10.3  Az idősek szociális ellátásának megvalósulása 

Az élettartam növekedése következtében az egészségügyi szolgáltatások mellett 

a szociális ellátások iránti igények jelentős mértékű növekedését tapasztalhatjuk már 

napjainkban is, mely előrevetíti a sokkal hosszabb távra szóló gondoskodás 

szükségességét. 
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Az idősellátás bemutatása nem nélkülözheti a rendszerváltozás előtti 

szolgáltatási helyzet igen rövid áttekintését, mely jelentős mértékben meghatározta a 

korosztály által jelenleg is igénybe vehető szociális ellátórendszer kialakítását. 

Az államszocializmus retorikájában tagadta a szociális problémák létezését és az 

ellátások szükségességét, ezzel szemben a jogszabályok a kockázatnak kitett csoportok, 

így az idősek védelméről is rendelkeztek. 

Az első utalást a szociális problémák létezésére az 1954. évi X. törvény a 

tanácsokról (továbbiakban tanácstörvény) szóló jogszabályban fedezhetjük fel. A 

törvény 6. és 22. paragrafusa szociális állandó bizottságok felállítására kötelezte a 

tanácsokat. A szociális ellátással kapcsolatban konkrét feladatokat az 1971. évi I. 

törvény a tanácsokról, és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek fogalmaztak meg, 

amelyek a helyhatóságok számára kötelezővé tették a szociális ellátások hierarchikus 

rendszerének felállítását.  A községi tanácsok a helyi faladatokért, a körzeti feladatokért 

a nagyközségi tanácsok, még a városi tanácsok a várost és a körzetét érintő ellátásokért 

voltak felelősek. 

A szociális tervezés és a feladatok koordinációja a megyei tanácsok hatáskörébe 

tartoztak, ahol a források elosztása feletti hatáskörök is összpontosultak. A jogszabály 

rendelkezéseit követően egy területi szemléletet megvalósító, település centrikus 

szociális ellátórendszer kialakulásáról beszélhetünk. A tanácstörvényt követően a 

helyhatóságok önállósága is növekedett az állami feladatok megvalósításában, így az 

idősellátás területén is. 

Az államszocializmus későbbi rendelkezései közül az 1979. évi II. törvény az 

állami pénzügyekről 8. paragrafus első pontjában találhatunk utalást arra, hogy vannak 

az államnak szociális feladatai és ezekhez forrásokat is rendel
45

 a jogszabály (Hoffman 

2011a).  

                                                
45

 „Az állami költségvetés végrehajtása a központosított jövedelmek újraelosztása útján segíti 

társadalom- és gazdaságpolitikai céljaink elérését: a gazdasági lehetőségekkel összehangoltan 

megalapozza az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a tudományos, a kulturális, valamint a gazdasági és 

kommunális feladatok ellátásának pénzügyi feltételeit, ezen feladatokat ellátó intézmények 

szolgáltatásaival, továbbá pénzbeli társadalmi juttatásokkal segíti a lakosság ellátását, életszínvonalának 

emelését és azt, hogy megteremtődjenek a gazdasági tevékenység általános feltételei” [1979. évi II. 

törvény 8. § (1)]. 
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Az idősellátást megvalósító intézmények már a rendszerváltozás előtt is léteztek, 

az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint az idősek napközi otthonainak 

szolgáltatásait a nyugdíjas korosztály tagjai már ekkor is igénybe vehették.   Dögei és 

mtsai. az ellátások megszervezésének időpontját az 1970-es évekre teszik (Dögei, 

Kostyál, Udvari 2011), Széman szerint csak 1986-tól érhetők el a szolgáltatások 

(Széman 1994). Az eltérő szakirodalmi adatok ellenére megállapítható, hogy a felsorolt 

szolgáltatások már a rendszerváltozás előtt az idősek rendelkezésére álltak. Továbbá 

még 1989 elején jöttek létre az első átmeneti ellátást nyújtó intézmények, az idősek 

gondozóházai (Széman 1994). 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást - már a demokratikus átalakulást 

követően - 1994-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat indította el. A Szociális és 

Családügyi Minisztérium 1999-ben modellkísérleti program keretében kezdte el a 

szolgáltatás megszervezését (Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2002). 

Az államszocializmus időszakáról elmondható, hogy az univerzális típusú 

ellátások jellemezték, majd a rendszerváltozást követően az ellátások iránti igények 

növekedése, valamint az új szolgáltatások iránti szükségletek megjelenése és a gazdaság 

csökkenő teljesítménye együttesen vonták maguk után a szociális támogatások és 

szolgáltatások körének csökkentését, egyúttal a rászorultság alapú, 

jövedelemigazoláshoz kötött ellátási rendszer bevezetését (Krémer 2009). 

A szociális ellátások kialakítása esetében is a rendszerváltozást követő időszakot 

a meghatározónak tekintjük. A szociális intézmények feladatait és működését, valamint 

a terület irányítására vonatkozó szabályozást az 1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló jogszabály (továbbiakban szociális törvény) 

foglalta egységes keretrendszerbe. 

Az 1989 előtti időszakban is léteztek szociális problémák, melyekre az akkori 

politika elutasító jellege mellet is létrejöttek az intézményes válaszok. Ennek 

köszönhetően egy működőképes idősgondozási rendszert „örökölt” az első 

demokratikus kormányzat. Amennyiben a jogszabályban felsorolt ellátásokat 

összevetjük a már korábban, az államszocializmusban is fellehető szolgáltatásokkal, 

akkor a törvény kihirdetését követően a kockázatnak kitett csoportok társadalmi 

biztonságát és jóllétét támogató 17 ellátás közül csak 2-3 tekinthető új típusúnak 

(Bugarszky 2004).  



65 

 

A jogszabály megjelenését követően az első öt éves periódust követő ellenőrzés
46

 

egyes területeken dinamikus növekedést regisztrált, például a hajléktalan ellátásban, 

mely új szegmensét képezte a szociális gondoskodásnak. Azonban a tradicionálisnak 

tekinthető ellátások körében - az idősellátás területén is - a szolgáltatások számának 

csökkenése volt tapasztalható
47

.  

Összegzésként megállapítható, hogy az 1993. évi III. évi törvény nem hozott 

jelentős változást az idősek által igénybe vehető alap- és szakellátások területén.  

(Az idősek által igénybe vehető szolgáltatásokat részletes összefoglalását lásd 7. 2. 

számú mellékletben.) 

2.10.4  Mérföldkövek a hazai időspolitikában 

Az alfejezet az időspolitika két kiemelt jelentőségű hazai történésére az Idősügyi 

Tanács megalakulására és feladatainak változásaira, valamint az Idősügyi Stratégia 

bemutatására összpontosít. A jogszabályok megalkotásával a kormányzatok a 

korosztály holisztikus és rendszerszemléletű megközelítését, az idősek társadalmi 

integrációjának erősítését, az aktivitás és cselekvőképesség megőrzését, lehetőség 

szerinti növelését kívánták támogatni. A jogszabályok mérföldkőnek tekinthetők, mert 

kapcsolódva a nemzetközi folyamatokhoz jelentős mértékű szemléletváltást 

kezdeményeztek a hazai időspolitika diskurzusaiban. 

 

Az Idősügyi Tanács 

A rendszerváltozás utáni hazai időspolitika első állomásának tekinthető, amikor 

1996-ban az Idősügyi Tanács (a továbbiakban IT) megalakításáról szóló jogszabály 

                                                
46 A szociális törvény értelmében a személyes gondoskodást biztosító intézményrendszer kialakításának 
1997. december 31 kellett volna megtörténnie, azonban a jogszabály 1995-ös módosítását követően a 

határidő 1999. december 31-re módosult. A szociális szolgáltatások kiépítése esetében - amennyiben a 

megadott időpontig nem teljesült a megvalósítás - a későbbiekben is a jogalkotó a határidő módosítás 

eszközével élt (Bugarszky 2004). 
47

 A jogszabály kihirdetése előtti - az 1992-es - állapothoz képest az idősek klubja esetében 2, a házi 

segítségnyújtás esetében közel 20 százalékkal csökkent azoknak a településeknek a száma ahol az ellátás 

nem elérhető el. Az étkeztetés esetében az ÁSZ vizsgálat adatai szerint bővült azon települések száma, 
ahol a szolgáltatás elérhető, de az igénybe vevők száma közel 9000 fővel csökkent az 1992-ben regisztrált 

adatokhoz képest. Az ellátás iránti csökkenő kereslet okaként a jelentés az étkezési díjak emelkedését, 

valamint a korábban a hét minden napján igénybe vehető szolgáltatás öt munkanapra történő korlátozását 

jelölte meg (ÁSZ é. n.) 
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elfogadására került sor
48

, majd ezt követően 1997-ben - sok európai tagállam 

intézkedését megelőzve - alakult meg a szervezet (Szabó, Chirer, Sütő 2007).  

A tanács a kormány mellett működő konzultatív testületként az időseket érintő 

kérdésekben véleményezési valamint javaslattételi jogkörrel rendelkezett. A jogszabály 

az IT kiemelt feladataként jelölte meg az Idősek Évére
49

 való felkészülés segítését és a 

megvalósításban való aktív szerepvállalást. A kormányhatározat rendelkezett a tanács 

összetételéről. Elnöke a miniszterelnök, az IT tagjait is ő kérte fel, hat tagot az idősek 

érdekvédelmi szervezeteinek javaslata alapján, tizenegy főt a különböző 

tudományterületek, a civil és az egyházi szervezetek képviselői közül. A határozatban a 

minisztériumokat, valamint az országos hatáskörrel rendelkező intézmények vezetőit 

felszólították, hogy az időseket érintő kérdésekben vegyék figyelembe az IT 

véleményezési jogkörét, és adjanak teret az álláspontok kinyilvánításának [1116/1996. 

(XII. 6.) Korm. határozat 3.]. 

Az Idősügyi Tanács rövid működését követően 1998 októberében
50

 átalakult. A 

kormányhatározat értelmében a testület a Szociális és Családügyi Minisztérium mellett 

működött a továbbiakban. A tanács elnöke a Szociális és Családügyi Miniszter lett, az 

IT további tagjainak összetételében nem történt változás [1130/1998 (X. 6.) Korm. 

határozat 10. a.].  

Az IT egyik legfontosabb feladatának tett eleget, amikor elkészítette az Idősügyi 

Charta
51

 tervezetét, amelyre mintegy leendő idősügyi törvényt
52

 megalapozó 

dokumentumként tekintettek. A Charta elkészültét követően 2001 őszén már az 

önkormányzatok, a civil- és az időseket tömörítő szervezetek is megismerhették, 

megvitathatták a tartalmát. Az Idősügyi Charta tervezetét az Idősügyi Tanács elfogadta, 

azonban a dokumentum nem emelkedett jogszabályi szintre, ezt követően nyolc év 

múlva találkozhattunk a részletes ismertetésével az Idősügyi Nemzeti Stratégia általános 

                                                
48 Az 1993. évi törvény a szociális igazgatásról és a szociális szolgáltatásokról 1996. évi módosítás során 

emelte be a jogalkotó a rendelkezések közé. 
491999 volt az Idősek Nemzetközi éve. 
501130/1998 (X. 6.) Korm. határozat a miniszterelnöki hivatal átalakításával összefüggő egyes 
kormányhatározatok felülvizsgálatáról és a további feladatokról. 
51 A idősügyi dokumentum megnevezésének helyesírásában az Idősügyi Nemzeti Stratégia helyesírását 

tekintettem irányadónak [81/2009 (X.2.) OGY határozat]. 
52 Az idősügyi törvény megalkotásának szükségességét a korcsoport sérülékenysége indokolja, mely 

csökkentheti a hátrányokat, egyúttal növelheti a csoport biztonságát. Az idősügyi törvény létjogosultságát 

indokolja, hogy a nyugdíjas korosztály tagjai kevésé tudják jogaikat érvényesíteni, mint a társadalom 

fiatalabb generációi (Borza 2011). 
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parlamenti vitájában
53

. Kérdésként merül fel, miért nem került korábban az 

Országgyűlés vagy a Kormány elé a dokumentum? A válasz csak körvonalazható és az 

időzítésben kereshető a magyarázat, ugyanis az Európai Unióhoz történő 

csatlakozásunk előtti és az azt követő „jogalkotási dagály” (Szabó, Chirer, Sütő 

2007:13) nem kedvezett a chartában megfogalmazott elvek és cselekvési tervek 

jogszabályba történő beemelésének.  

Az Idősügyi Charta
54

 tartalma az európai értékrendhez igazodó, haladó szellemű 

és a megváltozott idős korosztály igényeit messzemenően figyelembe vevő 

elgondolásokat foglal magában. A dokumentum főbb egységei a következő lényeges 

elemeket tartalmazzák: 

A preambulum - mint bármely időskorral kapcsolatos irodalom – ismerteti a 

demográfiai öregedés jelentőségét, valamint felsorolja azokat a nemzetközi 

dokumentumokat, amelyek meghatározzák a charta szellemiségét, köztük az ENSZ és 

az Európai Unió határozatait, ajánlásait. 

Az első helyen foglalkozik az idősek társadalmi részvételének fontosságával, az általuk 

birtokolt tapasztalatok jelentőségével a közösségek életében. Szükségesnek tekinti a 

korosztály társadalmi részvételének erősítését - az idősek képviselőinek bevonása nélkül 

nem lehet dönteni az őket érintőkérdésekben. Ezzel párhuzamosan az idősek 

érdekérvényesítő tevékenységét, civil szerveződéseik létrehozását, és a már korábban 

megalakult szervezetek működésének segítését, támogatását kiemelt területként 

deklarálja a dokumentum. A jövő zálogaként jelöli meg a generációk közötti 

szolidaritás megerősítését a társadalmi folyamatok területén, különös tekintettel a 

nyugellátás kérdésére. A gerontológia tudományterületén felhalmozódott tudás 

nyilvánossá tételében, népszerűsítésében hangsúlyos szerepet szán a médiumoknak. Az 

ENSZ 1991-es határozata értelmében az idősek világnapjának
55

 nyilvánította október 

elsejét (United Nations 1990). Az ünnepnap eseményei az idősekre irányítják a 

figyelmet, közvetítve a korosztály iránti tiszteletet és megbecsülést, egyúttal a nyugdíjas 

generáció helyi közösségben elfoglalt státusát is erősítve. 

                                                
53 2009. 09. 15. az év 221. ülésnapján került napirendre a dokumentum. A hozzászólás teljes szöveg 
megtalálható:  

a http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.ulnap_felszo?P_LISTA=A&P_CKL=38&P_NAP=221 

link alatt. 
54 Az Idősügyi Charta teljes szövege a Madridi Idősügyi Cselekvési terv (MIPAA) az ENSZ Európai 

Gazdasági Bizottsága (UNECEF) Regionális végrehajtási stratégiájának (RIS) nemzeti nyomon 

követéséről szóló 2007-es jelentésében olvasható. 
55

 Hazánkban 2000 óta minden év októberében megemlékeznek az idősek világnapjáról. 

http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.ulnap_felszo?P_LISTA=A&P_CKL=38&P_NAP=221
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A második gondolati rész az időskori biztonság gazdasági aspektusának várható 

nehézségeit összegzi. Az idősek ellátásában az államnak szán elsődleges szerepet, 

különös tekintettel a munkaerő-piaci részvétel meghosszabbítását célzó intézkedések 

területén, így a képzések és a továbbképzések megvalósításában is, melynek 

következtében az idősebb munkavállalók munkaerő-piaci esélyei javulhatnak.  

A következőkben az egészségügyi és a szociális ellátáshoz való hozzáférés kérdését 

emeli ki a Charta. A szolgáltatásoknak mindkét területen igazodnia kell a korosztály 

igényeihez, melyhez elengedhetetlen a tudományos kutatások eredményeinek 

figyelembe vételével az ellátórendszer megújítása, valamint az idősgondozásban 

dolgozó szakemberek rendszeres továbbképzésének biztosítása. A dokumentum 

deklarálja az idősellátásban leginkább érintett két ágazati minisztérium, az egészségügyi 

és a szociális szaktárca között a tevékenységek összehangolását a stratégiai tervezés és 

az operatív végrehajtás területén.  

Az utolsó rész az idősek jogai kerültek a fókuszba, a nyugdíjas generáció tagjai számára 

is fontos értéket képvisel az emberi méltóság, melynek megőrzését minden 

körülmények között biztosítani kell. A dokumentum állást foglal a kor szerinti 

megkülönböztetés tilalma mellett, valamint javaslatot tesz az idősjogi biztos 

intézményének létrehozására. Jóllehet a Charta nem emelkedett jogszabályi szintre, 

ennek ellenére hatása megfigyelhető a 2001-et követő időspolitikában.  

2001 augusztusában az egészségügyi miniszter kinevezte az idősjogi biztost, 

továbbá megbízta a készülő nemzeti egészségfejlesztési program időseket érintő 

szakaszának kidolgozásával. A szeptemberre elkészült tervezet, majd ezt követően a 

2003-ban elfogadott „Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja
56

” [46/2003. 

(IV. 16.) OGY határozat] egy fejezetet szentelt az idősek egészégi állapotának és 

meghatározta az egészségfejlesztés lehetséges irányait. Az Idősügyi Charta hatásának 

tekinthető - véleményem szerint - hogy a Népegészségügyi Program nem a medikális 

szemléletű megközelítést részesítette előnyben az időskori egészségfejlesztés 

megvalósításában, hanem a gazdasági- és a szociális kockázatok egészségre gyakorolt 

hatásait is szem előtt tartotta. 

Az időskor rendszerszemléletű megközelítésével - a nemzetközi 

szakirodalomban - először egy évvel később, 2002-ben, a WHO dokumentumában 

                                                
56 2003. április 7-én fogadta el a határozatot az Országgyűlés, a 4/2006. (II. 8.) OGY határozat 1. pontja a 

program nevét megváltoztatta, ettől az időponttól az „Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti 

Programja” elnevezéssel találkozhatunk. 
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találkozhatunk, mely a 2002 áprilisában megrendezett Második Idősügyi 

Világkonferencia vitaanyaga volt. 

Az aktivitás megőrzésének koncepciója már jóval korábban felbukkant, az 

Amerikai Egyesült Államokban az 1980-as években publikált tudományos munkák az 

öregedést már folyamatként értelmezték és a nyugdíjba vonulás utáni produktivitás 

megőrzését tekintették kiemelt jelentőségűnek. Az 1990-es évek utolsó harmadában a 

G-8-ak találkozóján ismét felmerült az időskori aktivitás gondolata, de csak a 

munkaerő-piaci részvétel kontextusában, ahol a résztvevők az alternatív foglalkoztatás
57

 

lehetőségeit vitatták meg (Farkas, Gyarmati, Molnár 2009). Az aktív időskor 

értelmezésében és megvalósítási lehetőségeiben az áttörést a WHO holisztikus 

szemléletű megközelítése valósította meg (WHO 2002). 

Az Idősügyi Charta elkészítéskor a nemzetközi szakirodalomban már 

fellelhetőek voltak a dokumentumban megfogalmazott gondolatok. Elgondolásom 

szerint ennek ellenére az idősügyi dokumentum, gondolatrendszerében és 

megközelítésmódjában, mindenképp úttörő és haladó szellemiségű elgondolásnak 

tekinthető, nemzetközi összehasonlításban is. 

Az Idősügyi Tanács a Charta céljaként jelölte meg, hogy elindítsa a 

gondolkodást és alapjául szolgáljon egy idősügyi törvénynek, melynek terve 2001 után 

is több alkalommal szerepelt az IT üléseinek napirendjei között
58

, azonban az idősek 

helyzetére, problémáira, lehetőségeire fókuszáló jogszabály mind a mai napig nem 

készült el. 

Az idősügyet átfogóan szabályozó törvény késlekedése több okra is 

visszavezethető. A jogszabály megszületése mellett az időseket tömörítő szervezetek, 

mint a Nyugdíjasok Országos Szövetsége, a Magyar Szakszervezetek Országos 

Szövetsége Nyugdíjas Szövetsége, és a Nyugdíjasok Országos Képviselete érvelt. 

Véleményük szerint az idősgeneráció biztonságának és védelmének szavatolása 

érdekében szükséges a törvényi garanciák megteremtése. A hazai idősgeneráció 

érdekérvényesítő képessége még nem tekintető kellően erősnek, melynek oka lehet, 

hogy a korosztály nem talál magának szövetségest a közpolitikai napirend 

                                                
57 Alternatív foglalkoztatási formának tekintjük a hazai szabályozás értelmében a részmunkaidős-, a 

határozott idejű szerződéssel-, távmunka végzéssel-, alkalmi foglalkoztatással-, önfoglalkoztatással-, 

munkaerő kölcsönzéssel megvalósuló munkavégzést [2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről XI. 

és XV. fejezet]. 
58 Az Idősügyi Tanács (IT) 2003 februárjában, 2006 szeptemberében, 2009 márciusában is napirendjére 

tűzte az idősügyi törvény megalkotásnak szükségességét. 2009-től az IT munkarendjében (forrás: 

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=1401). 

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=1401
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befolyásolásában. A demográfiai öregedés következtében a korábbi generációk közötti 

szolidaritás egyensúlya felbomlott, többek között az aktív korosztályra háruló növekvő 

mértékű nyugdíjköltségek okán (Myles 2007), mert az egy aktívkorúra jutó eltartottak 

aránya folyamatosan emelkedik. A korábbi öregségi nyugdíjkorhatár jelentős növelése 

is szerepet játszik az instabilitás kialakulásában, mert a fiatalabb generációnak már jóval 

több időt kell eltöltenie a munka-erőpiacon, lerövidítve ezzel a megérdemelt nyugdíjas 

kort. 

Az idősügyi jogszabály szükségességével kapcsolatban a politikai szereplők 

eltérően nyilatkoztak. 2003-ban az Idősügyi Tanács társelnöke a törvény 

megalkotásának szükségessége mellett érvelt és az IT egy kiemelt feladataként határozta 

meg a jogszabály előkészítését (vö. IT ülésének jegyzőkönyve 2004. 02. 24.). 2004-ben 

az igazságügyi miniszter a Nyugdíjasok Országos Képviselete fórumán elhangzott 

hozzászólásában annak adott hangot, hogy az idősödés kérdésköre rendkívül komplex 

és nem lehet egy törvényben szabályozni, valamint a korosztály jogbiztonságát a 

hatályos jogszabályok garantálják, így nem szükséges egy újabb jogszabályt létrehozni. 

A miniszter felvetette egy országgyűlési határozat megalkotásának lehetőségét, mely az 

időspolitika meghatározó dokumentumaként kijelölheti az időspolitika irányait.(vö. 

MTI 2004. 02. 17). 

Az Idősügyi Tanács működését tovább követve, a 2002-es évben ismét változást 

tapasztalhatunk
59

, a Kormány mellett működik a továbbiakban tanácsadó testületként, a 

jogszabályi változás a testület feladatait nem érintette, csak a résztvevők körét. Az IT 

elnöke a korábbi gyakorlat szerint újra a miniszterelnök lett, az összetételben azonban 

kisebb változás tapasztalható. Hat főt még mindig az országos érdekvédelmi 

szervezetek javaslata alapján kért fel a miniszterelnök, nyolc tagot az orvostudomány, a 

demográfia, a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek képviselői közül, valamint 2 

főt az országos képviselettel nem rendelkező szervezetek javaslata alapján a kormányfő 

hívott meg a tanácsba, egy éves mandátummal. Az Idősügyi Tanács ülésein 

meghívottként részt vettek az egészségügyi, a szociális és a gazdasági szaktárca, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság és a Központi Statisztikai Hivatal által delegált szakértők [1138/2002 

(VIII. 9) Korm. határozat 4.]. A kormányhatározat együttműködésre kérte fel a 

                                                
59Lásd:1138/2002 (VIII. 9.) Korm. határozat az Idősügyi Tanács működéséről és a működésével 

összefüggő kérdésekről. 
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minisztériumokat és az országos hatáskörű intézményeket az időskorosztályt érintő 

kérdésekben [1138/2002 (VIII. 9) Korm. határozat]. 

A jogszabály értelmében, 2003 júniusában az Idősügyi Tanács tárgyalta, majd a 

későbbiekben tevékeny szerepet vállalt a Kormányzati Idősügyi Nemzeti Cselekvési 

Program (a továbbiakban KINCS) tervezetének kialakításában.  A program első 

változata a ’Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért’ 2004-től 2006-ig 

terjedő időszakot felölelő dokumentumban jelent meg (Talyigás 2008), de még mindig 

csak ’készülő’ (Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért 2004:54) 

elgondolással találkozunk. A legfontosabb területek, amelyeket a dokumentum 

megjelenít, sok szállal kapcsolódnak az Idősügyi Charta eszmeiségéhez, kiegészülve a 

2001 után megjelent nemzetközi dokumentumokban megfogalmazottakkal.   

Az helyi önkormányzatok az idősellátás nem minden területén tesznek eleget 

jogszabályi kötelezettségeiknek. Az idősödéssel kapcsolatos szemléletváltás és a 

generációk közötti párbeszéd elősegítése, a társadalmi szolidaritás alappillére. Az idős 

és a fiatal korosztály közötti feszültség okai - sok más tényező mellett- a generációk 

egymásra utaltságának változásában valamint az aktív korosztályra háruló eltartási 

terhek növekedésében keresendők. A szociális és az egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztése, az idősek igényeihez igazodó, minőségi ellátások kialakítása, valamint a 

szolgáltatási deficitek felszámolása. Az információk elérhetősége egyre inkább a 

papíralapú adathordozókról az elektronikus sztrádára tevődik át. Az infokommunikációs 

technológia valamint az internethasználat népszerűsítése csökkenti a digitális 

szakadékot a korosztály körében (Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi 

Összetartozásért 2004). 

Sajnálatos módon a KINCS csak tervezet maradt, átfogó, az időspolitikát 

hosszútávon meghatározó dokumentum csak 2009-ben került elfogadásra. 

2004-ben az Idősügyi Tanács feladata bővült, az ebben az évben alapított 

Idősbarát Önkormányzati Díj kapcsán. A hazai időspolitika kiemelt jelentőségű 

állomásának tekinthető az Idősbarát Önkormányzat Díj megalapítása, melyet 58/2004. 

(VI. 18.) ESzCsM - BM együttes rendelet szabályoz.  
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Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESzCsM) és a 

belügyminiszter közös rendeletében az önkormányzatokat
60

 a jogszabályokban 

korábban meghatározottakon túli feladatellátásra kívánta ösztönözni, melynek 

következtében az idősek életminősége jelentősen javítható a helyi közösségekben. A 

rendelet szándéka szerint nemcsak „az őszülő generáció” számára nyújtandó 

szolgáltatások fejlesztésére, a szabadidős tevékenységek szélesítésére, hanem az 

időseket tömörítő szervezetek társadalmi részvételének növelésére is irányult [58/2004. 

(VI. 18.) ESzCsM - BM együttes rendelet 2. § (1)]. A díj az önkormányzatokat önálló 

időspolitika kialakítására is sarkallta, mert az értékelés során előnyt jelentett és ma is 

előnyt jelent a helyi idősügyi koncepció/stratégia megléte. A jogszabály értelmében a 

pályázatok céljaként fogalmazódik meg az idősödéssel kapcsolatos társadalmi 

attitűdformálás, valamint a generációk közötti párbeszéd elősegítése is. 

A pályázat kiírására minden év tavaszán kerül sor, a díjátadási ünnepség - ahol 

hat
61

 önkormányzat részesül díjazásban - az Idősek Világnapjához kötődő esemény, az 

adott év októberében. A pályázatok elbírálására - a rendelet értelmében - külön 

bizottságot hívtak életre. A hét tagból álló testületbe az egészségügyi, szociális és 

családügyi miniszter
62

 az Idősügyi Tanács tagjai közül, valamint az idősek civil 

szervezeteiből delegál képviselőket. [58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet 

3. § (2) b)]. 

A pályamunkát benyújtó önkormányzatok a kiírásnak megfelelően bemutatják a 

településen/megyében élő idősek helyzetét, a jövedelmi viszonyaikat, a számukra 

nyújtott szolgáltatásokat, valamint azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket már 

megvalósítottak. A pályázatok elkészítése jó alkalmat kínál az önkormányzatok 

számára, hogy felmérjék a településen/megyében élő idősek helyzetét, feltérképezzék a 

civil szervezeteiket és azok tevékenységét. 

A benyújtott pályázatok tartalmában nagyon sok hasonló elem fedezhető fel, 

mely a pályázati kiírásból következik, emellett az önként vállalt feladatok között is 

                                                
60 Az 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet 2. § (1) és (2) pontja szerint helyi 

önkormányzatok pályázhatnak, a 2012-es pályázati kiírás lehetséges pályázóként jelöli meg a helyi, a 
megyei, a kerületi valamint a fővárosi önkormányzatokat is (Hivatalos Értesítő a Magyar Közlöny 

Melléklete 2012/16, 2364-2372) 
61 2004-ben még csak három önkormányzat részesült elismerésben, 2005-től hat sikeres pályázat kaphat 

elismerést, 2012-től hatnál kevesebb pályamunka díjazására is lehetőség nyílik [58/2004. (VI. 18.) 

ESzCsM—BM együttes rendelet 5. § (1)]. 
62 A jogszabály megjelenését követően a minisztérium neve többször változott, a bíráló bizottság 

tagjainak delegálása minden esetben a szociális ügyekért felelős miniszter feladatkörébe tartozott. 
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észrevehetők az azonosságok a nyertes pályázatokban. A pályázók lényeges 

feladatuknak tekintik a nyugdíjas korosztály számára nyújtandó szolgáltatások 

kiszélesítését és a minőségi ellátás irányába történő elmozdulást. Megjelenik az idősek 

szükségleteihez igazodó szolgáltatásszervezés megvalósításának igénye, azonban a 

pályázati anyagokban nem olvasható, milyen módon kívánják az önkormányzatok 

felmérni a szükségleteket. Arra való utalás sem jelenik meg a pályázati 

dokumentumokban, hogy a szükségletfelmérést már korábban a pályázat elkészítését 

megelőző időszakban elvégezték-e vagy a díj elnyerését követően a rendelkezésre álló 

összegből kívánják finanszírozni. Közös szegmensnek tekinthető az egészségügyi 

ellátások fejlesztése, a szűrővizsgálatok helyben történő megvalósítása
63

 is. Az 

önkormányzati feladatellátás mellett a települések hangsúlyos kérdésnek tekintették a 

nonprofit és az egyházi szervezetek bevonását az idősellátás megszervezésébe. A 

pályázatok rendkívül sok jó gyakorlatot mutattak be, melyek az idősek aktivitását, a 

helyi közéletbe való bevonását, továbbá a generációk közötti párbeszédet erősítették.  

Az időseket célzó szolgáltatásoknak, programoknak a megvalósulását jelentős 

mértékben befolyásolta a település nagysága, teherbíró képessége. A kistelepülések 

kevesebb ráfordítással megvalósítható, de több helyi összefogást igénylő programot 

mutattak be pályázataikban
64

. A jobb anyagi kondíciókkal rendelkező önkormányzatok 

nem csak az általuk megvalósított jó gyakorlatról, hanem költségigényes programok 

megvalósításáról is beszámoltak pályamunkájukban
65

. 

A pályázat tartalmának értékelése során előnyt jelent az idősügyi 

stratégia/munkaterv/program megléte és bemutatása, mely vezérfonalát képezi a 

településen élő nyugdíjas korosztályról való hosszú távú gondolkodásnak (Idősbarát 

Önkormányzat Díj pályázati felhívás 2004-2012). 

A benyújtott pályázatokban megjelenő időspolitikai irányok is sok 

hasonlatosságot mutatnak. A helyi programok középpontjában a társadalmi részvétel, az 

önálló és a független élet megvalósításának támogatása, az idősödés szempontjainak 

                                                
63 A településen megvalósítandó szűrővizsgálatok a kis lélekszámú települések esetében kerültek a 

fejlesztés fókuszába. 
64

 Például: helytörténeti kiállítás létrehozása, hagyományok átörökítése – idősek, fiatalok személyes 

találkozásai, internetes tanfolyamok szervezése, népdalok gyűjtése, az idősek bevonása a helyi 

rendezvényekbe, hagyományőrző programokba (SzMM é. n). 
65 Budaörs önkormányzata az idősek számára térítésmentes üdülést szervezett Hajdúszoboszlón, díjtalanul 

biztosította a tüdőgyulladás elleni védőoltást, a 75 éves és időseb lakosok esetében a közgyógyellátás 

jövedelemhatárát a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosában állapította meg, a 

jogszabályban megállapított összeghatár helyett [vö: 1993. évi III. tv. 49. § (3) b.] (Budaörs 2007). 
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figyelembevétele a hosszú távú tervezésben, és az idősek körében végzett kutatások 

állnak. A stratégiatervezés nem idegen az önkormányzati működéstől, a helyi közösség 

életétének több területén jelenik meg a hosszú távú gondolkodás, tervezés 

szükségessége. A pályázati anyagok tanulsága szerint minden pályázó rendelkezett 

idősügyi koncepcióval, tervvel, melynek legfontosabb elemeit a pályázatban 

bemutatták. 

Az Idősbarát Önkormányzati Díj alapításának jelentősége a pályázók és az 

idősek szempontjából is megközelíthető. Egyrészt az idős generáció felé jelzés értékű, 

elismeri szerepüket, fontosságukat a közösségekben, másrészt a helyi 

önkormányzatokat ösztönzi a demográfiai idősödésből eredő problémák felismerésére, 

valamint a közpolitikai válaszok kialakítására. A pályázaton elnyerhető díj összege 1 

millió forint, mely a települések számára - település méretétől függően - lehet jelentős 

illetve kevésbé jelentős összeg, azonban az idősek esetében mindenképpen számottevő, 

mert csak a korosztályt érintő helyi programokra fordítható.  

Az IT történetében továbbhaladva a következő változás a 2010-es választások 

után következett be, amikor ismét átalakult az Idősügyi Tanács
66

, és jelenleg a kormány 

mellett működik javaslattételi és véleményezési jogkörrel. Az IT elnöki feladatait a 

miniszterelnök látja el, azonban a tanács összetételében jelentős változás történt. A 

tizenkét tagot a kormányfő kérte fel az időseket tömörítő szervezetek javaslata alapján. 

A tudományterületek képviselőit nem érintette a változás, az egyházak képviselőivel 

bővült az IT tagsága. A meghívott résztvevők köre a minisztériumok átalakulása 

következtében változott, így az interszektoriális együttműködés a továbbiakban 

lényeges eleme a jogszabály rendelkezéseinek [1275/2010. (XII. 8.) Korm. határozat]. 

2011-ig a tanács tagjainak összetétele közel azonosnak tekinthető, amelyben 

kiegyenlített volt a különböző tudományterületeket képviselő szakemberek és az idősek 

érdekvédelmi szervezeteit képviselő tagok aránya. A 2011-es év során újjáalakult 

Idősügyi Tanács tizenkét tagja közül egy fő képviseli az idősek érdekvédelmi 

szervezeteit, a tagok döntő többsége a különböző tudományterületeket, egyházi 

intézményeket képviselő szakember. A tanács résztvevői között túlsúlyban vannak az 

orvosi - és egészségtudományi szakterületet képviselő szakértők, az IT tagjainak több 

mint a fele maga is a nyugdíjas korosztályhoz tartozik. 

                                                
66

 1275/2010 (XII. 8.) Korm. határozat az Idősügyi Tanácsról 
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Az Idősügyi Tanáccsal kapcsolatos jogi szabályozásban tetten érhető a 

horizontális politika
67

 megjelenése, tekintettek arra, hogy 2002-től az IT ülésein 

meghívottként vesznek részt azon minisztériumok és intézmények képviselői is, 

amelyek az idősödő generáció problémáihoz, dilemmáihoz, szükségleteihez kapcsolódó 

döntéshozatali folyamatba bekapcsolódhatnak. A horizontális politika körébe tatozó 

kérdések, így az időspolitika komplexitása, az integrált politikákkal társuló kihívások 

széles látókört, rendszerszemléletű megközelítésmódot igényelnek, amelyek a 

problémák gyökereit és a tüneteit együttesen tudják kezelni. A horizontális politikák 

körébe tartozó kérdéskörök sokszínűségük, szerteágazódásuk következtében nagy 

kihívást jelentenek a startégia-alkotók és az operatív feladatokat megvalósító politikai 

szereplők számára.  A jogszabályi változások következtében a tanács összetétele, 

valamint a kormányzáshoz való viszonya a megalakulása óta többször változott, 

azonban funkciója szinte állandónak tekinthető. 

Az eltelt 13 évben az Idősügyi Tanács feladatai nem bővültek új tevékenységi 

körökkel, így hiányolható a tevékenységek közül az időskorhoz kapcsolódó tudományos 

vizsgálatok kezdeményezése, a koralapú diszkrimináció elleni erőteljesebb fellépés 

képviselete. A tartalmi elemek bővítésén túl az IT tevékenységének nyomon követését 

és szélesebb körű megismerését növelhetné egy saját honlap elindítása, ahol az ülések 

napirendjén és témaköreinek megjelenítésén túl információval látnák el a korosztály 

tagjait. 

Összegzésként megállapítható, hogy az Idősügyi Tanács megalakulása, 

tevékenysége hozzájárul az idős generáció társadalmi részvételének erősítéséhez, a 

korosztályhoz kapcsolódó sztereotípiák megváltoztatásához, és hozzájárul a XXI. 

század idős generációjának holisztikus megközelítéséhez. 

 

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia 

 

A továbbiakban az Idősügyi Nemzeti Stratégia kialakításnak fontosabb 

szempontjait, tartalmi elemeit mutatom be. A jogszabály - a 81/2009. (X.2.) OGY 

határozat az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról - megalkotásának szükségességét a 

demográfiai öregedés folyamata mellett a nemzetközi gyakorlat is indokolta.  

                                                
67 A szakirodalomban találkozhatunk az integrált politika megnevezéssel is. 
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A nemzetközi szervezetek több évtizede foglalkoznak a fejlett társadalmakban 

bekövetkezett demográfiai változásokkal és a belőlük fakadó kihívásokkal. Az 

Egészségügyi Világszervezet már korábban említett dokumentuma az „Aktív Időskor” 

szemléletmódjával jelentős hatást gyakorolt a hazai idősügyi jogszabály megalkotására 

is.  

A nemzetközi dokumentumok közül a stratégia is kiemeli az ENSZ 2002-es Madridi 

Nyilatkozatát. „A modern világ soha nem látott jólétet hozott és rendkívüli 

lehetőségeket biztosít az időskori jóllét kiteljesítésére” fogalmazta meg az ENSZ 

idősödésről szóló nemzetközi cselekvési terve (United Nations 2002:2). Az akcióterv 

felhívja a tagállamokat, keressék azokat a megoldásokat, amelyek biztosítják és 

megvalósítják az idősek társadalmi részvételét, hogy az idősek is hozzá tudjanak járulni 

a közösségek fejlődéséhez. 

Az Európai Unió számos dokumentumában találkozhatunk az időskorosztályt 

érintő kérdések szabályozásával, mint a kor alapú diszkrimináció, az nemek közötti 

egyenlőség, az időskori jövedelembiztonság. 

Tekintettel a terjedelmi korlátokra, jelenleg nincs mód a szabályozás 

részletesebb ismertetésre. Azonban lényeges kiemelni a nyitott koordináció módszerét, 

melynek jogrendbe történő beemelésével az Európai Unió az együttműködést kívánta 

előmozdítani a közpolitika egyes területein, így az időspolitika területén is. A kölcsönös 

tanuláson és a jó gyakorlatok megismerésén keresztül valósul meg a nemzeti 

időspolitikák harmonizációja. 

Az Idősügyi Stratégia megalkotását egy dinamikusan változó környezet 

indukálta, az átfogó terv azonosítja az időskorral kapcsolatos kérdéseket, dilemmákat, 

válaszokat, valamint hosszú távú alternatív javaslatokat határoz meg a 2034-ig terjedő 

időszakra. A felmerülő kérdések túlmutatnak az egészségügyi és a szociális ellátás 

területén, s a társadalmi működés minden szegmensére - érintik a lakhatást, a 

közlekedést, a kultúrát, a gazdasági életet - hatást fejtenek ki. 

A stratégia elkészítésében fontos szerepe volt az egyes szakértői csoportnak – 

melyekbe az Idősügyi Tanács is delegált tagokat -, az általuk elkészített összegzések 

biztosították a dokumentum szakmai hátterét
68

. 

                                                
68

 Az elkészített bizottsági anyagok sajnos nem kerültek a nyilvánosság elé. 
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Az Idősügyi Stratégia, a nemzetközi dokumentumokkal összhangban, az aktív 

időskor eszményét tekinti a jövő zálogának. Az idősek önálló, független életvitelének 

elősegítését tűzte ki célul, melynek érdekében összehangolt kormányzati munkát kíván 

megvalósítani. A stratégia megalapozottságát egy széleskörű helyzetelemzés biztosítja, 

s felhívja a figyelmet a korosztályt érintő legfontosabb problémákra. Új terminust vezet 

be, az időskori halmozottan hátrányos helyzet fogalmát, melynek értelmezési keretében 

szerepet játszik a nem, a társ elvesztése, a települési egyenlőtlenségek, az egészségi 

állapot, a társadalmi tőke hiánya, a jövedelmi helyzet. A hátrányok kezelése, 

kiküszöbölése tervszerű, tudatos kormányzati koordináció mellett, társadalmi 

összefogással valósítható meg. 

A Stratégia teljes tartalmi ismertetésétől eltekintek, a következőkben az időskori 

életminőség javítása, az aktivitás megőrzése, valamint a horizontális politika 

megvalósítása érdekében fontosnak tekinthető dilemmákat emeltem ki.   

Az Idősügyi Stratégia bevezető részében kísérletet tesz az időskor 

meghatározására. Megjelenik a definícióban a szakmai diskurzusokból ismert kettősség, 

egyrészt a munkaerőpiac a 45 éves munkavállalót idősnek tekinti, másrészt az EVSZ 

meghatározása szerint 65 éves kortól beszélünk időskorról. A dichotómia feloldását a 

dokumentum egyoldalúan, a munkavállalók oldaláról közelíti meg. Az aktív életszakasz 

meghosszabbítása a stratégia egyik hangsúlyos problématerülete. Az idősödő 

munkavállalók képzettségi színvonalának emelése, az infó-kommunikációs eszközök 

használatának készségszintre történő fejlesztése, az atipikus foglalkoztatási formák 

kiszélesítésének a kérdéskörét is kiemeli a dokumentum.  

Azonban hiányolható a munkavállalói mobilitás elősegítése melletti 

elköteleződés, valamint az aktív foglalkoztatáspolitika irányvonalainak bemutatása. Az 

aktív korúak számának csökkenése következtében kiemelt jelentőséggel bír az idősödő 

és az idős munkavállalók munkaerőpiaci részvételének növelése, melynek 

következtében a jelenleg igen alacsony nyugdíjba vonulás korcentruma emelkedést 

mutathat. 2007-ben a nők esetében közel 58, a férfiak körében 59 éves kor utánra tehető 

a nyugdíjba vonulás időpontja [81/2009 (X.2. OGY határozat], mely négy illetve három 

évvel alacsonyabb, mint a stratégia elfogadásának időpontjában az öregségi 

nyugdíjkorhatár
69

. A munkaerőpiac idő előtti elhagyása veszélyezteti a 

                                                
69 Az Idősügyi Stratégia elfogadásának időpontjába, 2009-ben az öregségi nyugdíjkorhatár a betöltött 62. 

életév volt. 
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nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát, valamint a generációk közötti szolidaritás 

megvalósulását is. 

A dokumentum egyértelműen állást foglal a rugalmas időspolitika kialakítása 

mellett, mely azonban a szolgáltatások nyújtására és igénybevételére korlátozódik. Nem 

jelenik meg a flexibilis nyugdíjkorhatár gondolata, mely az aktivitásukat, jó szellemi és 

fizikai képességeiket megőrzők számára egyszerűbbé tehetné a nyugdíjkorhatár elérése 

utáni folyamatos munka-erőpiaci részvételt. Az idősek foglalkoztatási rátájának 

növelése pozitív hatást fejt ki a nyugdíjrendszerek és a többi jóléti szolgáltatás 

finanszírozhatóságára. 

A stratégia első részében olvashatunk a szolgáltatások fejlesztésének 

szükségességéről. A korszerűsítési folyamat eredményességének egyik indikátoraként a 

családszerkezetben és a társadalomban bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodást 

jelöli meg a dokumentum. A javaslatok között
 
[vö. 81/2009 (X.2.) OGY határozat az 

Idősügyi Nemzeti Stratégiáról 4.2 (2)] egy rövid utalás található a megfogalmazott 

problémára, mely szerint szükséges az alapellátások jelenlegi időbeni kereteit 

kiszélesíteni és ajánlatos a 24 órás, saját lakókörnyezetben megvalósítható gondozás 

kialakítása, megszervezése. Az otthon közeli ellátások több szempontból előnyösek, 

egyrészt alacsony költségigényűek, másrészt támogatják az aktivitás megőrzését, a saját 

élet feletti kontroll megtartását, a kiszolgáltatottság elkerülését. 

Az ellátórendszerrel kapcsolatban kívánalomként jelenik meg a szolgáltatások 

rendszerében a progresszivitás is, mely az önálló és független életvitelt hivatott 

elősegíteni. Az elmúlt években a szociális törvény változásai a kötelező ellátások körét 

csökkentették
70

, illetve egyes szolgáltatások esetében a jogalkotó nagyobb 

lakosságszámhoz kötötte a szolgáltatás nyújtását
71

. 

Összességében elmondható, hogy a stratégia fejezetei nem teszik világossá, 

milyen elképzelések mentén kívánja a jogalkotó az egymásra épülő szolgáltatási 

koncepciót megvalósítani. 

                                                
70 A szociális alapellátás kötelező feladatai közül 2010 január elsejei hatállyal kikerült a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, korábban a 10.000 főnél nagyobb lakosságszámmal rendelkező településeken volt 

kötelező a szolgáltatás biztosítása (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

IV. cím A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek). 
71 Az idősek nappali ellátást biztosító idősek klubját csak a 3000 főnél nagyobb lakosságszámú 

településeken kötelező biztosítani (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

IV. cím A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek). 
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Az ellátások kialakítása esetében az individualitás tekinthető az egyik 

kulcsfogalomnak a deinstitucionalizáció folyamatában, mivel az idősek egyéni 

szükségleteinek kielégítése jelentős mértékben csökkentheti a bentlakásos intézményi 

férőhelyek iránti igényt. 

Az idősek ellátásában sarkalatos kérdés az egészségügyi és a szociális 

szolgáltatások összhangjának megteremtése. A stratégia nem jelöli ki azokat az 

irányokat, amelyek mentén az interprofesszionális szolgáltatási rendszer létrejöhet. Az 

ellátások harmonizációja nemcsak az idősek biztonságát növelheti, hanem egy integrált 

ellátási rendszerben a rendelkezésre álló korlátozott erőforrások felhasználása is 

hatékonyabbá valósulhatna. 

Az idősellátás kérdéskörével kapcsolatban a dokumentum használja a 

„humánszolgáltatások és védelmi rendszerek” fogalmat, melynek értelmezési keretét 

nem határozza meg a jogalkotó és a stratégia mellékletében sem található meg a 

tartalom pontos megjelölése. Olvasóként feltételezhető, az időskori szükségletek 

holisztikus szemléletű megközelítését takarja a fogalom, mely nemcsak az egészségügyi 

és szociális területet fedi le, hanem többek között a kultúra és az oktatás területét is 

magába foglalja.  

A jól szervezett, elérhető, az individuális szükségleteket kielégítő és 

természetesen megfizethető szolgáltatások az időskorosztály függetlenségének és az 

aktív időskor megvalósításának zálogai. A stratégia kulcsfogalmának az aktivitás 

tekinthető, mely optimális esetben az élet minden területén kiteljesedhet és az egyén, a 

társadalom, a helyi közösségek együttes erőfeszítésének közös eredőjeként valósítható 

meg. Az Idősügyi Stratégia a nemzetközi dokumentumokhoz hasonlóan 

rendszerszemléletben (vö. WHO 2002: Aktív időskor) közelíti meg a kérdéskört. Az 

aktivitás elősegíthető a „megfelelő társadalmi, gazdasági, jogi, környezeti 

intervencióval, ahol az átláthatóság, tájékozódás és tájékoztatás, az idősbarát környezet 

kialakítására, a biztonságérzet növelésére, valamint az idősödés tudatos 

menedzsmentjének megteremtésére törekednek” [81/2009 (X.2.) OGY határozat 3.3.1]. 

A társadalmi környezet részéről elengedhetetlen feltétel az idősek elfogadása, a 

megbecsültség kinyilvánítása, a biztonság megteremtése, a korosztályi igényeikhez 

igazodó épített környezet kialakítása és az eltérő tartalmú közösségi programok 

megvalósítása. 
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Az időskorra való felkészülés jelenti az aktivitás megőrzésének első lépcsőfokát 

A dokumentum kiemelten kezeli az öngondoskodás megvalósítását a folyamatban. Az 

időskori jövedelembiztonság megteremtésével kapcsolatban a szemléletformálás került 

a fókuszba, valamint a munka-erőpiaci részvétel idejének meghosszabbítása. Mindkét 

megoldási mód esetében az egyén felelősségére hívja fel a figyelmet a jogalkotó.  

További stratégiai jelentőségű lehetőségek nem kerültek megemlítésre a 

határozatban, mint az állami felelősségvállalás, a családi értékrendszer változtatásának 

befolyásolása, a gyermekvállalás elősegítése, a társadalom individualizációs 

tendenciáinak lassítása.  

Elgondolásom szerint a felsorolt folyamatok hozzájárulhatnak az időskori biztonság 

kiteljesítéséhez.   

Az idősek egy hosszú, termékeny életutat tudhatnak maguk mögött, mely nem 

záródik le a nyugdíjas évekkel, hiszen a harmadik életkorban is gazdagíthatják 

tudásukat, életük addig elért eredményeit, következésképpen az időskor is lehetőséget 

nyújt a kiteljesedésre.  

A fejlődés töretlenségét biztosítja az élethosszig tartó tanulás megvalósítása, 

melyet a stratégia is szorgalmaz. A dokumentum egyértelműen a felsőoktatási 

intézmények köré helyezi az idősoktatás centrumait
72

, ennek következtében az idősek 

kognitív képességeinek megőrzése és fejlesztése érdekében létrejött képzések ma a 

nagyvárosokban élők számára érhetők el.  Nemcsak tanulás iránti igények szélesebb 

körű kielégítését, de az esélyegyenlőtlenséget is mérsékelheti, amennyiben a kisebb 

településeken is megvalósulhatnának a korosztály igényeihez igazodó geroedukációs 

programok.  

                                                
72 Az idősek képzését szolgáló „iskolarendszerű” programok: A TIT József Attila Szabadegyeteme 

(JASZE) 1958 óta működik, az találkozások alkalmával a társadalom-, a természet- és a humán 

tudományok egyes területeivel foglalkoznak. A programok költségtérítés ellenében látogathatók, 

helyszíne Budapest. A Nyugdíjasok Szabadegyeteme is JASZE égisze alatt, 1983 óta valósul meg, az 

előadások az irodalomtörténet, az életmódtörténet területét ölelik fel. Helyszíne Budapest. 1997-ben Dr. 

Iván László alapította a „Batthyany-Strattmann László Idősek Akadémiáját”, mely népfőiskolai, 

szabadegyetemi jellegű képzéseket biztosít z időskorosztályt érintő témakörökben. Képzés színhelye: 

Budapest. 2010-ben az Szociális és Munkaügyi Minisztérium hívta életre az „Idősek Akadémiáját”, mely 

tematikájában az előző évben elfogadott Időügyi Stratégiához igazodó programot kínált a nyugdíjas 
korosztály számára. Képzések helyszíne: Budapest, Monor, Tatbánya, Veszprém, Székesfehérvár, Győr, 

Zalaegerszeg, Szombathely, Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Szeged, Békéscsaba, Kiskunfélegyháza, Makó, 

Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Salgótarján. 2012 szeptemberében indul a „Harmadik 

Kor Egyetem” az ELTE szervezeti keretei között, mely csatlakozik a Harmadik Kor Egyetem 

hálózatához. Az előadás sorozat az őszülő generációt érintő testi, lelki, családi, társadalmi és gazdasági 

változásokkal fog foglalkozni. Képzés helyszíne Budapest (Jászberényi 2012). 
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A tanulás mellett az önkéntes munka lehet a tevékeny időskor kiteljesedésének 

másik jelentős területe. Az időskori formális, informális társadalmi és/vagy családi 

hálózatokban való szerepvállalás megvalósításában, az egészséges és aktív öregedés 

folyamatában az önkéntes tevékenység fontos szerepet tölt be.  Az önkéntesség előnyös 

mind a másokkal, mind az önmagunkkal törődés szempontjából is, a sokrétű és 

heterogén munka hozzájárul a társadalmi szolidaritás kiszélesítéséhez. A nyugdíjas 

éveik elején járók tudása, tapasztalatai minden generáció számára potenciált hordoznak. 

A korban egymáshoz közelebb állók esetében a kommunikáció is sokkal probléma 

mentesebb, az önkéntesek aktivitása, kreativitása jótékony hatást gyakorol az idősebbek 

társadalmi részvételének fokozására, valamint a peremhelyzetbe került csoportok 

magányosságának, izolációjának csökkentésére.  

Az idősek nem csak laikus, hanem a végzettségüknek, szakmai kompetenciáiknak 

megfelelő kérdésekben professzionális segítőként is funkcionálhatnak (Brettner 2012). 

A stratégia is kiemelten kezeli a korosztály önkéntes mozgalomba való 

bekapcsolódását, egyúttal szükségesnek tekinti az önkéntes tevékenység koordinálását 

végző civil szervezetek létrehozását.  

A dokumentum nem tesz említést a közérdekű aktivitás egy speciális szegmenséről, az 

online végezhető önkéntes munkáról, mely a világ számos pontján jelen lévő segítési 

forma. Az online önkéntesség feltételezi az infó-kommunikációs technológia ismeretét 

és készségszintű használatát. A hazai idősödő és idős korosztály digitális írástudása 

elmarad a nyugat-európai, hasonló életkori csoportokétól. A digitális szakadék 

csökkentése nem elsődleges prioritása a dokumentumnak, az idősek számára is elérhető 

informatikai tanfolyamokat valamint az internet hozzáférés biztosítását emeli ki a 

határozat, viszont kifejezetten a korosztály digitális esélyegyenlősségét elősegítő hosszú 

távú célokat nem fogalmaz meg. Az elgondolások megjelenítését indokolttá teheti, 

miután a Magyar Információs Társadalom Stratégia sem tartalmaz utalást az idősek 

információs társadalomba történő integrációjával kapcsolatban. 

A stratégia tartamának összegzéseként elmondható, hogy a horizontális 

politikára
73

 való törekvés, valamint az idős korosztály rendszerszemléletű 

                                                
73

 A horizontális politika körébe tatozó kérdések komplexitása, az integrált politikákkal társuló kihívások 

széles látókört, rendszerszemléletű perspektívát igényelnek, amelyek képesek mind a problémák 

gyökereit, mind a tüneteket együttesen kezelni. A horizontális politikák nagy kihívást jelentenek 

sokszínűségük, szerteágazódásuk következtében a startégi alkotók és az operatív feladatokat 

megvalósítók számára egyaránt (Motsi, 2009).  
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megközelítése igen erőteljesen megjelenik a dokumentumban. A horizontális célok 

között a gerontológiai kutatások eredményeinek a szakpolitikák mindegyikében történő 

megjelenítésére való törekvés megmutatkozik. A dokumentum világosan 

megfogalmazza a döntési folyamat első szakaszában, az előkészítésben az 

interszektoriális megközelítés jelentőségét, azonban a többi fázisban már nem helyez 

kellő hangsúlyt a rendszerszemléletű megvalósításra. A stratégia nem ismerteti az egyes 

közpolitikai döntések előkészítése során milyen módon valósul meg az adott 

rendelkezés idős korosztályra gyakorolt hatásainak előzetes felmérése. A dokumentum 

a fogyatékosság és az idősügy, valamint az egészségügy és a szociális ágazatok közötti 

együttműködés fontosságát emeli ki. Az időskori aktivitás elősegítése érdekében 

szükséges a szakpolitikák mindegyikének az összehangolása, az interdiszciplináris 

szemléletű megközelítés megvalósítása.  

Az Idősügyi Stratégia jövőkép-vezérelt stratégia, nyitott az innovatív 

megoldásokra, melyek az aktív időskor eszményének kiteljesedését szolgálják. A 

jövőbe tekintést bizonyítja és a határozat több szakaszában is érvel az idősödés 

folyamatként történő meghatározása mellett, valamint utal az időskorra való felkészülés 

jelentőségére.  A dokumentum alkalmas kerete az időspolitikai elképzelések, tervek 

megjelenítésének, melyek garantálják a korosztály jól-létét, társadalmi, gazdasági, 

politikai aktivitásának megőrzését, a méltóságteljes öregedés megvalósítását, valamint 

az időskorosztályban rejlő potenciálok - tudáskészletek, tapasztalatok - kiaknázásának 

lehetőségét is. Mindemellett az idősödő társadalmak dilemmáira csak új megoldási és 

megközelítési módok kimunkálásával adható érdemi, előrevivő válasz. A stratégia a 

hosszú távú célokat jeleníti meg, formálva az idősödés kérdéseiről való szakmai és 

társadalmi gondolkodást, egyúttal javaslatokat is tesz a rövid távú operatív tervek 

tartalmára és ütemezésére.  

Az idősügyi stratéga elfogadását követően a 2010 és 2012 közötti időszak 

feladatait az Idősügyi Cselekvési Terv foglalta össze. Öt kiemelt témakörben 

fogalmazta meg a tennivalókat, valamint rendelkezett az Idősügyi Tárcaközi Bizottság 

(a továbbiakban ITB) megalakításáról. A kormányhatározat az ITB feladataként az 

időseket érintő kérdésekben a különböző szektorok, a civil szerveztek feladatainak, 

aktivitásainak összehangolását jelölte meg. Az ITB megalakulásának 2010 áprilisában 

meg kellett volna valósulnia, azonban a bizottság azóta sem jött létre. A továbbiakban a 

jogszabály kiemelte az időskort érintő tudományos tevékenység előmozdításának 
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fontosságát, az időskori biztonság-, az egész életen át tartó fejlődés kérdéskörét, a 

korcsoport érdekérvényesítő tevékenységének támogatását, valamint a diszkrimináció 

és az ageizmus
74

 elleni fellépés szükségességét [1087/2010. (IV. 9.) Korm. határozat az 

Idősügyi Nemzeti Stratégia I. Cselekvési Terv 2010–2012].  

A Cselekvési Terv sem teszi kötelezővé a helyi szintű idősügyi programok 

létrehozását, ennek megfelelően a települések igen kis hányada készítette el saját 

idősügyi dokumentumát. Úgy tűnik a helyi önkormányzatok működését még mindig 

jelentősebb mértékben befolyásolják a jogszabályi kötelezettségek, mint a helyben 

megoldásra váró feladatok és a felmerülő szükségletek. A jogszabályok helyi cselekvést 

generáló hatása napjainkban jól megfigyelhető a települési esélyegyenlőségi tervek 

kialakítása kapcsán. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban Ebktv.) többször módosította a helyi 

esélyegyenlőségi tervek elkészítésének határidejét, de mégsem készült el minden 

településen a program
75

. A helyhatóságok számára a végső motivációt az Ebktv. 2011. 

évi módosítása jelentette, melynek értelmében 2013. július 1. után csak az 

esélyegyenlőségi programmal rendelkező települések pályázhatnak a hazai és az 

Európai Unió forrásaira [2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) ]. A kényszerítő hatás 

következtében a települések jelentős hányada pótolta korábbi kötelezettségmulasztását.  

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését részletes szabályozó rendelet értelmében 

az idősek ellátását, valamint a korosztály aktivitásának megőrzését célzó települési 

programokat is be kell mutatni a dokumentumban [2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. 

melléklet].  

Az önálló fejezet ugyan nem helyettesíti a helyi idősügyi programokat, de arra 

késztette a helyhatóságokat, hogy tekintsék át a településen élő idősek helyzetét, 

ellátását valamint a korosztály társadalmi részvételét elősegítő cselekvésüket.  

Az idős korosztályhoz tartozók létszáma jelentősen megnövekedett az elmúlt 

húsz évben, míg az 1990-es évek elején 17 százalékot tett ki a nyugdíjas korosztály – a 

férfiak 60, a nők 55 éves korban mentek nyugdíjba - aránya hazánkban, addig 2013-ban 

már a 65 éves és idősebbek aránya meghaladta a 17 százalékot. A demográfiai 

változások - mindenütt a világon, így Magyarországon is - átalakítják a társadalmakat és 

kihívások elé állítják az idősödés kérdéseivel foglalkozó szakembereket. A nyugdíjas 

                                                
74 A fogalmat a rasszizmus mintájára 1969-ben Robert N. Butler amerikai pszichiáter alkotta meg 

(Jászberényi 2010). 
75

 Jelzés értékű lehet, hogy a jogszabály első határidőként 2010. május 1-ét jelölte meg. 
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korosztállyal kapcsolatos politikai diskurzusok középpontjában gyakorta még mindig a 

gazdasági dilemmák kerülnek a középpontba, holott az időspolitika a nyugdíjrendszerek 

fenntarthatóságánál jóval szélesebb kontextusban értelmezhető.  

A hazai időspolitika két meghatározó jellegű eseményének bemutatására azért 

esett a választásom, mert nem a gazdaságpolitika felől közelítik meg az idősödés 

kérdéskörét, bár az Idősügyi Stratégia foglalkozik a nyugdíjrendszerekkel és az ellátás 

növekedés költségvonzataival, de ennél sokkal meghatározóbb az a szellemiség, melyet 

közvetít. Az Idősügyi Tanács és az Idősügyi Stratégia is elkötelezett az aktív idősödés 

eszményének közvetítése és megvalósítása mellett. Az IT megalakulása óta aktív, 

kezdeményező szerepet tölt be ebben a folyamatban, melyet tevékenységrendszerének 

ismertetésével próbáltam alátámasztani.  

Az Idősügyi Stratégia tartalmát az a vád érte, hogy az „amerikai” nyugdíjas 

ideált kívánja megvalósítani Magyarországon.  Kritikai megfogalmazással nem, de a 

tartalmával egyet kell értenem, valóban az amerikai gyökerekből táplálkozó aktív 

időskor megvalósítása mellett érvel a dokumentum, az elképzelések abban az esetben 

válhatnak valóra, ha az idősekről való gondolkodást a rendszerszemlélet jellemzi, 

minden érintett szakterület közösen munkálkodik a tervezés és a megvalósítás 

folyamatában. Az aktív időspolitika nem csak az idős generációt szólítja meg, hanem 

segítséget nyújt a fiatalabb generációk számára a tudatos felkészülésben a nyugdíjazást 

követő időszakra is (Brettner 2013). 

2.11 A helyi önkormányzatok szerepe az idősek ellátásban 

A rendszerváltást követő időszakban kialakult önkormányzati rendszer 

megvalósította a települések önállóságát, a feladat- és hatáskörök decentralizációját 

(Kunszt 2001).  

A jogszabályok által biztosított autonómia teszi lehetővé az önkormányzatok 

számára a településeken felmerülő szükségletek kielégítését, a válaszok megtervezését 

és megvalósítását.  A helyi önkormányzatok az idős lakosság körében megjelenő 

igények esetében a különböző adottságokkal és lehetőségekkel rendelkező 

településeken eltérő stratégiákat, operatív programokat dolgoztak/dolgoznak ki. A 

megoldási módokat jelentős mértékben befolyásolják a helyi formális és informális 

közösségek érdekérvényesítési mechanizmusai, a helyi kultúra, a hagyományok, 

azonban kétségkívül a helyi önkormányzat a megoldás letéteményese (ÁSZ é. n.).  
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A települési önkormányzatok a jogszabályi kötelezettségen túl az önként vállalt 

feladatok megvalósításával tudják befolyásolni az idős korosztály szubjektív 

életminőségét. A kötelező feladatok ellátása esetében a helyi önkormányzatok 

mérlegelési jogkörrel nem rendelkeznek, ezekben az esetekben eleget kell tenniük a 

jogszabályi kötelezettségeiknek. Az önként vállalt feladatok a helyi lakosság 

szükségleteire adnak választ, a közösség befolyásoló szerepe az elsődleges a 

tevékenység megvalósítása során (Hoffmann 2011b).  

Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (továbbiakban Ötv.) 

rögzítette az önkormányzatok feladat és hatáskörét
76

. A jogszabályban a tevékenységek 

felsorolása nem taxatív, nem fedi le az ellátandó, valamint vállalható feladatok 

összességét, a jegyzék a települések működtetése szempontjából leglényegesebb 

teendőket tartalmazza, melyek segítségével az alapvető infrastruktúra és a legfontosabb 

közösségi szolgáltatások valósíthatók meg (Ivancsics 2005).  

A jogalkotó a helyi hatalom hatáskörébe utalta a közösség számára fontossággal bíró 

problémák, a közügyek megoldását, melyeket csak igen kivételes esetben utal más 

fórum hatáskörébe (Verebélyi 1993, Ivancsics 2005, Csalló 2010). 

Az önkormányzatok közfeladatokat látnak el. Közszolgáltatásnak tekintjük az 

állam által nyújtott közcélú, közérdekű szolgáltatásokat, melyeket a közösség tagjai 

korlátozás nélkül vehetnek igénybe. A közszolgáltatások esetén nem a szolgáltatás 

megvalósulására helyeződik a hangsúly, hanem a szolgáltatás és a fogyasztás közösségi 

jellegére (Hoffman 2009). Horváth M. Tamás a fogalom meghatározásában a szükséglet 

kielégítésére és a szolgáltatások közösségi jellegére helyezi a hangsúlyt, álláspontja 

szerint mindkét elemnek együttesen kell teljesülnie (Horváth M. 1996, 2002).  

A közszolgáltatások szervezése igen változatos formát mutat, az 

önkormányzatok eltérő módon biztosíthatják a lakosság számára a szolgáltatásokat 

illetve azok elérését (részletesen lásd 7. 3 számú mellékletben). 

A helyi lakossági szolgáltatások igen szerteágazók, és az egyre növekvő mértékű 

                                                
76 A feladatkör az önkormányzatok szokásos, gyakori teendőinek együttese, mely a 

tevékenységrendszerük megvalósításához szükséges konkrét célkitűzéseket tartalmazza. Részét képezi az 

önkormányzatok küldetésének, funkcióinak felsorolása, a működés részletezése, magában foglalja a 

normatív illetve az egyedi külső jogi szabályozás keretében ellátandó, vagy a helyi felhatalmazás alapján 

felvállalt feladatok összességét..A hatáskör ad iránymutatást arra nézve, hogy a konkrét ügy kapcsán 

milyen esetben illetékes a települési vagy a területi önkormányzat, illetve az igazságszolgáltatás vagy a 

közigazgatás mely szervei jogosultak eljárni (Verebélyi 1993, Csalló 2010). 
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anyagi- és humánerőforrás, valamint infrastrukturális igény következtében kizárólag 

önkormányzati erőforrásból már nem oldhatók meg. Ennek következtében az elmúlt 

évtizedekben a közszolgáltatások szervezésében új megoldási módok megszületésének 

lehettünk a szemtanúi. A változások ellenére - 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban Mhötv.) - a lokalitás lehetősége a 

szolgáltatások szervezeti formájának meghatározása, valamint továbbra is felelős a 

jogszabályban meghatározott ellátások megvalósításáért. 

A korosztály által a településeken igénybe vehető közszolgáltatások általában 

kimerítik az egészségügyi- és a szociális szolgáltatások körét.  

Hazánkban az egészségügyi ellátások döntő többségét a helyi- illetve a területi 

önkormányzatok valósítják meg. (Az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiegészítő 

információkat lásd 7.3. mellékletben) 

A helyi önkormányzatoknak a szociális szolgáltatások esetében is biztosított 

lehetőség a közszolgáltatás szervezeti formájának meghatározására. Az 1993. évi III. 

törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a pénzbeli és természetbeni 

juttatások rendszerét, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó intézményeket 

megnevesíti.  

 

1. számú táblázat: Az idősek által igénybe vehető szociális támogatások és ellátások 

összefoglalása 

Pénzbeli 

támogatások 

Természetbeni 

juttatások 

Szolgáltatások 

Alapellátások Szakellátások 

Időskorúak 

járadéka 

Köztemetés Falu- és tanyagond-

noki szolgálat 

Ápolást, gondozást 

nyújtó intézetek 

Lakásfenntartási 

támogatás 

Közgyógyellátás Étkeztetés Rehabilitációs 

intézmények 

Ápolási díj Adósságkezelési 

támogatás 

Házi segítségnyújtás Támogatott lakhatás 

Átmeneti segély Energiafelhasználási 

támogatás 

Családsegítés Átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézetek 

Temetési segély  Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

Lakóotthonok 

  Közösségi ellátás 

 

 

  Támogató 

szolgáltatás 

 

  Utcai szociális munka 

 

 

  Nappali ellátás 

 

 

 

 
Forrás: 1993. év III. tv.  
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Az 1. számú táblázatban felsorolt ellátások közül egy, az időskorúak járadéka 

tekinthető speciálisan az idős korosztály részére nevesített jóléti ellátásnak. (Az 

időskorúak járadékával kapcsolatos további információkat lásd 7.3. mellékletben). 

A jogszabály a lakosság száma szerint állapítja meg a nyújtandó személyes 

szociális szolgáltatások körét, minden települési önkormányzat köteles biztosítani az 

étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint a családsegítéshez való hozzáférést [1993. 

évi III. tv.86-91§].  

A településeken elérhető egészségügyi és szociális szolgáltatások rendszerében 

változásokat hozott a többcélú kistérségi társulások megalakulása. A kistelepülések 

esetében a jogalkotó szándéka megvalósultnak tekinthető, az alacsony lélekszámú 

települések alapellátási deficitjét - az ösztönző finanszírozási keretek kialakítása 

következtében - megszüntették. A többcélú kistérségi társulások megalakulását 

követően a lakosság számára elérhetővé váltak a kötelezően nyújtandó szolgáltatások, 

azonban az igénybevevők számára, valamint az ellátás minőségére nem gyakorol hatást 

a finanszírozás, így nem ösztönözte a szolgáltatókat az innovatív fejlesztési megoldások 

keresésére és az ellátotti kör bővítésére sem.  

A szakellátások esetében a társulások saját intézményrendszerében történő 

megvalósítást követően részesültek előnyösebb finanszírozási feltételben. A szándék 

ellenére a szolgáltatások számában és az igénybevétel gyakoriságában nem lehetett 

változást tapasztalni (ÁSZ 2008).   

Az Állami Számvevőszék jelentése szerint a szociális szolgáltatások 

működtetése mozgatórugójának a finanszírozás tekinthető, és nem a lakosság 

szükségleteinek kielégítését célzó ellátások megvalósítása. Az állítást alátámasztja, 

hogy a szociális törvény 2005. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében a 

többcélú kistérségi társulásokat is kötelezte a szociális szoláltatás-tervezési koncepció 

elkészítésére [1993. évi III. tv. 92. § (3)], azonban a 2008-ig terjedő időszakban a 

társulások több mint fele nem rendelkezett a dokumentummal (ÁSZ 2008).  

A többcélú kistérségi társulások létrehozásától a települési önkormányzatok 

előnyöket reméltek, melyek lokális működésükre jótékony hatást gyakorolnak.  A 

társuláshoz történő csatlakozás során meghatározó érvként jelent meg a többletforrások 

valamint az európai uniós források elérése, a feladatellátás hatékonyságának-, a 

szolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérésének és jobb minőségének megvalósulása. 
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A szociális szolgáltatástervezési koncepció kialakítását elősegítő szakmai anyag 

kiemelten foglalkozik a helyi, valós és lehetőség szerinti minél frissebb adatokra 

támaszkodó helyzetkép kialakításának szükségességével
77

 (Segédlet, 2004). A 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 2010-ben végzett vizsgálata szerint a 

szolgáltatás-tervezési koncepciók több mint a felénél volt csak tetten érhető a 

statisztikai adatok
78

 felhasználása, valamint a szociális szolgáltatást nyújtó 

intézményekkel, szervezetekkel való konzultáció (Erdélyi, Mészáros é. n.). 

A vizsgálatok tanulsága szerint a kistérségek szociális ellátási struktúrája igen 

változatos képet mutat, nem tekinthető egységesnek, és sajnálatos módon nem 

illeszkedik kellőképpen a lakosság valós szükségleteihez. 

A közszolgáltatások sikeres szervezését és működtetését megelőzi az előkészítés 

fázisa, melynek során a települési önkormányzatok a lakosság szükségleteire 

reflektálnak. 

A társadalmi változások - a népesség elöregedése, a családok diszfunkcionális 

működéséből eredő problémák, a munkanélküliségi ráta emelkedése - egy rugalmas 

közszolgáltatási rendszer kialakítását teszik szükségessé, mely magában foglalja a 

szociális jóléti rendszert is. A szociális ellátás tervezése az adott település stratégiájának 

szerves része. Egyidejűleg egy többlépcsős program, melynek segítségével a helyi 

közösséget fenyegető változások hatásait és következményeit képes kezelni, megelőzni 

(Zádori 1998).  

Nem létezik egy, az összes településre vonatkozó egységes szükségletrendszer, a 

prioritások meghatározása a különböző településeken eltérő elvek szerint történhet. A 

helyi közösségekre alapozott, a partnerségen alapuló fejlesztés az adott közösség valós 

szükségleteiből és igényeiből indul ki, figyelembe veszi az ember és a környezete 

közötti dinamikus kölcsönhatásokat, és nem a közösségtől távol álló bürokrácia 

elgondolásainak kíván megfelelni.  

                                                
77

 A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését támogató szakmai anyag az önkormányzatok 

számára készült, a többcélú kistérségi társulások koncepció elkészítését támogató segédanyag nem 

készült, így a társulások számára is az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESzCsM) 

2004-ben megjelentett dokumentuma volt az iránymutató (Segédlet, 2004), a jelenlegi törvényi 

szabályozáshoz, finanszírozáshoz igazodó segédanyag elkészítése szükséges lenne. 
78 A felhasznált adatok nem minden esetben a helyi, települési felmérésekből származtak, gyakran a KSH 

adatbázisára támaszkodtak a szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítői (Erdélyi, Mészáros é. n.) 
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A szociális szolgáltatástervezési koncepció
79

 elkészítésének létjogosultságát a 

törvényi kötelezettségen túl az is indokolja, hogy az adott település hosszú távon előre 

tudja tervezni a szociális ellátások körét, bővítését, fejlesztését. A koncepció „…nem 

tekinthető másként, mint az irányításhoz használatos és szükséges koordinációs 

eszköznek” (Sifter 2005:125), mely képes a helyi erőforrások optimális elosztását 

megvalósítani.  

Az időseket érintő közszolgáltatások esetében is tetten érhető az állami 

szerepvállalás csökkenő mértéke, így egyre nagyobb szerep hárul a helyi közösségek 

innovatív kezdeményezéseire, a szereplők körének kiszélesítésére. Mára a legtöbb 

esetben a közszolgáltatás megrendelőjeként jelenik meg az állam, a kivitelezés, a 

megvalósítás szegmense a piaci és a nem piaci szereplők bevonásával bővült. A modern 

államokban az állampolgárok jól-létének eredője három pilléren nyugszik, mely a piac, 

a család és az állam közötti feladatmegosztás folyamatában valósul meg. Bármely 

területen elszenvedett veszteséget a másik két pillér képes kompenzálni, a három jól-léti 

támasz között komplementer szerep valósul meg. Kérdésként merül fel, amennyiben az 

állami szerepvállalás csökken a közszolgáltatások területén, a piac és a család képes-e 

kompenzálni a jól-léti deficitet (Esping-Andersen 2006, Mózer, Varga 2008).  

Az önkormányzat közszolgáltatási deficitjét kompenzálhatja az önkéntes 

tevékenység, az ellenszolgáltatás nélkül végzett munka hozadéka lehet a helyi közösség 

megerősödése, a társadalmi integráció növekedése (Czike, Kuti 2006). A különböző 

hátrányokkal (pl.: egészségügyi, szociális) küzdő emberek önsegítő csoportjainak 

működése is mérsékelheti a közszolgáltatások elégtelenségét. A támogató közösségek 

létrejöttének oka, hogy szükségleteik a rendelkezésre álló infrastruktúra és szolgáltatási 

paletta nem tudja kielégíteni. A helyi közösségben az önkéntes tevékenység és az 

önsegítő csoportok előnye, hogy a felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan képesek 

reagálni (Horváth M. 2005).  

A helyi önkormányzatok az idősellátásban nemcsak a szolgáltatások 

kivitelezőjeként jelennek meg, hanem egyre inkább koordináló szerepet töltenek be az 

állami és a nem állami szereplők között. A születéskor várható életkor fokozatos 

emelkedése egyre több kihívás elé állítja a lokalitást, a szolgáltatások iránti igény 

fokozatos növekedése előre jelezhető, mellyel párhuzamosan az egyre csökkenő állami 

                                                
79 A szociális törvény 2004. december 31-ét jelölte ki határnapként a helyi önkormányzatok számára a 

szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítésére. 
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szerepvállalásnak lehetünk tanúi. Az önkormányzatok időspolitikai fejlesztéseiben - 

különös tekintettel a kis településeken, ahol korlátozott a rendelkezésre álló humán 

erőforrás - a jó gyakorlatok megismerésének, a közpolitika transzfernek lehet kiemelt 

jelentősége. 

 

A közpolitikai kommunikáció gyakran szól az idősödésről és a korosztályhoz 

kapcsolódó kommunikációs tartalmak igen szerteágazóak. A diskurzusokban az 

idősgenerációhoz legtöbbször a demográfiai változások, az egészésgügyi és a szociális 

szolgáltatásokk, továbbá a nyugdíjrendszerek finanszírozhatósága, valamint a jövőbeni 

nyugdíjkilástások jelennek meg. Ezek a tartalmak az időskori hanyatláshoz 

kapcsolhatók.  

A WHO aktív időskor eszménye hozott változást a harmadik generációról való 

gondolkodásban, mely az Európai Unió, a nemzetállamok és a helyi önkormányzatok 

gondolkodására is befolyást kívánt gyakorolni. 

A fejezet áttekintette a kontextusokat, amelyek a leggyakrabban az időspolitikáról 

szóló szakmai és politika diskurzusokat konstruálják, egyúttal a változások 

mozgatórugóit.  
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3 A szakpolitika átvételének elméleti kérdései 

A tudományt és a különböző szintű kormányzatokat általában igen eltérő 

gondolkodás és viselkedésmódok jellemzik (Bradshaw, Borchers 2000). A tudomány és 

a politika interakciója a modern demokráciákban valósult meg, melynek során például a 

társadalom és a politikatudományok eredményei gyakoroltak hatást a döntéshozatali 

folyamatokra. A politikai reformok hatékonysága és eredményessége érdekében a 

kormányzatok a ’mi és miért működik’ kérdésekre várták a választ a 

társadalomtudományoktól (Parsons 2002).  

Az elméletek segítséget nyújtanak a politikai változás, valamint a közpolitika 

transzfer folyamataiban zajló események megértésében, egyúttal a sikeres 

megvalósításhoz adnak hathatós támogatást.  

A közpolitika alakítása során a már létező elméletek és stratégiák megismerése, 

értékelése fejlesztheti a politikai gondolkodást, új lehetőségeket tárhat fel, egyúttal 

felkeltheti és növelheti a változtatás iránti igények megjelenését (Dolowitz 1998). 

3.1 A szakpolitika változás elméletei 

Az alfejezet Stachowiak 2007-ben megjelent tanulmányának felhasználásával, a 

szerző gondolat menetét követve mutatja be szakpolitikai változás elméleti 

megközelítéseit.  

Stachowiak két alapvető csoportra osztja a politikai változások elméleteit az 

átfogó jellegű, valamint a stratégia és a taktika kialakítását támogató elméletekre. A 

globális elméleteket a politika tudomány képviselői alkották meg, azt vizsgálják, hogy a 

különböző érdekérvényesítési stratégiák milyen módon kapcsolódnak össze a 

közpolitikai változásokkal. A stratégia és a taktika kialakítását támogató teóriák a 

politikai kampányok és törekvések részét képezik (Stachowiak 2007). 

Az átfogó jellegű elméletek:  

 

- A „nagy ugrás” elmélete (The Large Leaps Theory) 

Amennyiben adottak a feltételek egy gyökeres közpolitikai változás hirtelen is 

bekövetkezhet úgy, mint egy „nagy ugrás”, mert a kisebb változások nem minden 

esetben érik el a kívánt célt.  A változások felhívják a figyelmet a problémák 

különböző, eltérő aspektusaira, és gyakran az intézményi struktúrában is alapvető 
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átalakításokat kezdeményeznek. A megvalósítás folyamatában stratégiai kérdés az új 

szereplők bevonása, az új szövetségesek felkutatása, a partnerek számának növelése. A 

probléma meghatározása, és a közpolitikai napirendre történő felvétele nem 

nélkülözheti a nyilvánosságot, a médiumok fontos szerepet játszanak a közvélemény 

formálásában, a közpolitikai probléma „láthatóvá” tételében. A társadalmak tagjai 

általában mozgósíthatók a mindenkori politika aktuális kérdéseinek újrafogalmazása 

érdekében, a figyelem felkeltés során a politika alakítóinak törekedniük kell arra, hogy a 

narratívákban a tények és az érzelmi motívumok is jelen legyenek (Stachowiak 2007). 

 

- A koalíció elméletek („Coalition” Theory) 

Az elmélet megalkotói, Sabatier és Jenkins-Smith szerint az egyének alapvető politikai 

meggyőződése - beleértve a probléma súlyosságát, okait - képes a társadalmi 

problémákat megoldani. Az elmélet alkotói abban hisznek, hogy az alapvető politikai 

meggyőződések ellenállnak a változásnak, és a közpolitika átalakítása az azonos 

politikai nézeteket valló személyek koordinált tevékenysége következtében valósulhat 

meg.  A koalíció tevékenysége akkor lehet sikeres, ha a hasonló politikai meggyőződésű 

döntéshozókat próbálják meg befolyásolni annak érdekében, hogy szükséges és 

időszerű a változás. A hatásgyakorlás eszközekeiként azonosíthatók a tudományos 

kutatások eredményei, az agytrösztök (think tank) tevékenysége, de a nyomásgyakorlás 

egyéb eszközeitől - mint a tüntetések szervezése - sem riadnak vissza a szereplők. A 

koalíciónak a hasonló politikai platformot képviselő csoportokat is szükséges felkeresni, 

a lehetséges szövetségeseket meg kell győzniük a probléma fontosságáról, 

időszerűségéről (Stachowiak 2007).   

 

- „Közpolitika ablak” elmélet (Policy Windows Theory) 

John Kingdon azonosította a „közpolitikai ablakot”, mint a közpolitikai napirend 

kialakításának egyik fontos tényezőjét.  A közpolitikai ablak egy kivételes és vissza 

nem térő periódus a változás kezdeményezésében (Michaels, Goucher, McCarthy 

2006).  A „közpolitika ablakba” kerülést leggyakrabban három tényező befolyásolja, 

egyrészt, hogy maguk a politika alakítói által is a közösség problémájaként azonosítják 

a kérdést. Másrészt politikai ’tényezők’ (közvélemény, érdekcsoportok, 

érdekképviseletek, választott tisztségviselők, politikai vállalkozók) jelezzék a 
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problémát, harmadrészt az legyenek alakítható elképzelések a probléma megoldása 

érdekében (Guldbrandsson, Fossum 2009). 

A közpolitika napirendjére való kerülés esetében a kritikus pillanatban legalább két 

tényezőnek együtt kell állnia, ekkor válik lehetségessé a politikai cselekvés.  A 

„közpolitika ablak” időpillanata kiszámíthatóbbá válik választások és költségvetési 

ciklus esetén, illetve krízis helyzetekben, például természeti katasztrófák, válságok 

idején. A „közpolitika ablak” ’nyitottságát’ a médiumok képesek befolyásolni a 

közvélemény folyamatos tájékoztatásával, a politikai szereplők megszólaltatásával. A 

folyamat sikeréhez szükséges a problémakört feltáró és bemutató tudományos jellegű 

kutatások ismerete, a befolyásolás, a koalíció kiépítésének készsége, valamint a 

médiumok támogatásának elnyerése (Stachowiak 2007). 

 

- Kilátás elmélet (Prospect Theory) 

Tversky és Kahneman elgondolása szerint az emberek racionális döntéseik során 

mérlegelik a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait, majd azt választják, amelyik 

a lehető legnagyobb előnyt jelenti a számukra. A döntéshozók nem minden esetben 

következetesek, választhatnak kisebb haszonnal járó vagy kockázatosabb megoldásokat 

is, mint ami korábbi tevékenységeikből, megszólalásaikból valószínűsíthető lett volna. 

Természetesen a kérdéseket többféle módon lehet feltenni és a válaszok is eltérőek 

lehetnek, azonban a problémák, dilemmák értelmezési kerete a politikaalakítók 

normáira, szokásaira és személyes jellemzőire utal. A döntéshozók gyakran hajlamosak 

a döntéshozatal leegyszerűsítésére is, a kérdések értékelésében aktuális szempontokat 

érvényesítenek, és nem korábbi döntéseikkel, elképzeléseikkel összhangban voksolnak. 

Azonos „forgatókönyvek” esetében eltérő döntések is születhetnek. Az elmélet a 

nagyobb volumenű kampányok idején tekinthető alkalmazhatóbbnak, mint az operatív 

feladatmegoldások esetében. 

A megvalósításhoz szükséges a problémákat egy új keretrendszerben megfogalmazni, 

valamint a megfelelő kommunikáció és a médiumok aktív támogatása (Stachowiak 

2007). 

 

- Az uralkodó elit elmélet (Power Elites Theory) 

Az elgondolást, mint a politikai elit vagy az elit hatalma néven ismerjük, amikor a 

politikai hatalom befolyásolása alig néhány ember/csoport kézében összpontosul. Az 
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elmélet nem új keletű C. Wright Mills 1956-ban megjelent könyve „Az elit hatalma” 

foglalkozott a hatalom koncentrációjának kérdéseivel, amelyben az amerikai hatalmi és 

osztály struktúrák közpolitikára gyakorolt hatását elemezte. A hatalom az elmélet 

szerint eltérő módon képes a politikai folyamatokat befolyásolni:  

o A közvetlen befolyásolás során az egyén személyesen vesz részt az aktuális 

döntéshozatali folyamatban. 

o A közvetett befolyásolás a közpolitika döntéshozóira gyakorol hatást. 

o Az implicit hatalomérvényesítés esetén az egyének és a csoportok várható 

reakcióinak befolyásolása valósul meg. 

A modell megvalósulásának feltétele a szövetségesek, támogatók körének bővítése a 

politikai döntéshozók között, valamint a kommunikáció (Stachowiak 2007). 

 

- Az alulról szerveződés elmélete (Grassroots Theory) 

A politika elit elmélettel szemben a közösségszervezés támogatói a hatalmat 

változékonynak és dinamikusnak tekintik, mely nem kizárólagosan köthető az elithez. 

Saul Alinsky 1971-ben megjelent könyve
80

 a csoportok közös fellépésében látja a 

hatalmi pozíció kialakításának lehetőségét, melynek következtében elérhető a 

társadalmi változás. A csoportok törekvéseinek a problémában közvetlenül érintettek 

kívánságait kell tükröznie. A sikeres megvalósítás érdekében fontos a közösség 

mobilizálása, képzése és a tudatosság kialakítása. 

                                                
80 A mű eredetei címe „Rules for Radicals”, magyar fordításban a „A radikálisok kiskátéja” címmel 

található meg a mű, elérhető: https://sites.google.com/site/alinskykiskate/ 

https://sites.google.com/site/alinskykiskate/
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2. számú táblázat: A szakpolitikai változást előidéző elméletek 

 

Elmélet Tudományterület Hogyan valósul meg a 

változás 

Az elmélet akkor 

használható, ha 

Nagy ugrás elmélet 

(Baumgartner, Jones) 

Politika Tudomány Jelentős változások valósít 

meg a politika- és az 

intézmények rendszerében, 

ha a megfelelő feltételek 

rendelkezésre állnak. 

A széleskörű változás az 

elsődleges cél. 

Jelentős médiatámogatás 

érhető el.  

Koalíció elmélet 

(Sabatier, Jenkins-

Smith) 

Politika Tudomány A közpolitika változása az 

azonos politika 

meggyőződésű egyének  

összehangolt tevékenysége 
során valósul meg. 

Egy erős csoport és 

támogatói kör egy  

közös cél érdekében 

tevékenykedik. 

Közpoltika ablak 

elmélet 

(Kingdon) 

Politika Tudomány A közpolitikai sikeresen 

módosítható, amikor a 

befolyásoló tényezők 

közül legalább kettő 

együttesen van jelen 

 

Több közpolitikai 

kérdéskörrel együttesen 

foglalkoznak. 

A „politikai ablak” 

azonosítására, a helyzet 

felismerésére a szabad 

kapacitás a rendelkezésre 

áll. 

Kilátás elmélet 
(Tversky & 

Kahneman) 

Pszichológia Az egyéni politikai 

preferenciák elfogadása 

változhat, attól függően, 

milyen lehetőségek 
alakításhatók ki. 

Széles körű kampányt 

folytatnak az érintettek  

A tudatosság növelésére, a 

közös probléma 
meghatározására vagy egy 

jelentős kérdésre 

fókuszálnak. 

Az uralkodó elit 

elmélet (C. Wright 

Mills, Domhoff) 

Szociológia A közpolitikai változás a 

döntés hozókkal vagy a 

döntést befolyásoló 

személyekkel végzett 

tevékenység során valósul 

meg. 

Egy vagy több kulcs 

szereplő támogatja a 

probléma megoldását. 

A hangsúly a növekvő 

mértékű közpolitika 

változásra helyeződik.   

 

Az alulról 

szerveződés elmélete 
(Alinsky, Biklen) 

Szociálpszichológia Politikai változás a 

közösség tagjainak 

kollektív cselekvése által 

valósul meg. 

A különböző személyek 

csoportjait közvetlenül 

érinti a probléma. 

Az érdekképviselők nem 
vezető, hanem támogató 

szerepben jelennek meg 

 

Forrás: Stachowiak 2007:3  

A hat elmélet a közpolitika változás eltérő fókuszú megközelítéseit mutatja be, 

amelyek segítségével a közpolitikai változások hatékonyabban valósíthatók meg, és a 

növekvő politikai akarat következtében létrejöhet a közpolitika átalakulása, megújulása. 

A közpolitika változásában szerepet játszó elméleteket követően a következő alfejezet a 

gyakorlati megvalósulást elősegítő faktorokat tekinti át. 
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3.2  A közpolitikai innováció mozgatóerői 

A közpolitikai változást kiváltó tényezők bemutatásában a Centre of Ageing 

Research and Development in Ireland (továbbiakban CARDI) összefoglalását 

tekintettem irányadónak. A közpolitika innováció mozgatóerőit más tanulmányok is 

részletesen ismertetetik, azonban a CARDI megjelentetett tanulmány kizárólag az 

időspolitika változásaira összpontosít.  

Nagyon sok féle módon valósulhatnak meg a közpolitika változásai. A változás 

folyamatában eltérő érdekeltségű és különböző helyzetben lévő szereplők 

azonosíthatók. Találkozhatunk lobbi tevékenységet folytató csoportokkal, a 

közszükségleteket meghatározásában jelentős szerepet betöltő döntéshozókkal, és 

politikusokkal. A tudományos élet szereplői a kutatásaik és kérdésfeltevéseik révén 

gyakorolhatnak hatást a problémák közpolitikai napirendre kerülésére és a közpolitika 

átalakítására is. 

A CARDI tanulmánya nyolc, kulcsszerepet betöltő faktort azonosított az 

időspolitika változásában (lásd lentebb a 3. számú ábrát), melyek a következők: 

- A közszükségletek: a politika döntéshozók tudják azonosítani a szükségleteket 

továbbá képesek befolyást gyakorolni a döntéshozatalra. 

Példaként említhető az első, 1965-ben elfogadott „Idősügyi Törvény” az Amerikai 

Egyesült Államokban, amely annak köszönheti létrejöttét, hogy a Kongresszus tagjai 

aggodalmunkat fejezték ki a közösségi szolgáltatások hiánya miatt a körzetükben. 

- A közpolitika transzfer: a politikai döntéshozók gyakran  tanulnak más  országok 

innovatív modelljeiből, amit értékelnek és a saját jogrendszerükhöz, intézményi 

struktúrájukhoz, kultúrájukhoz igazítva átveszik a jó gyakorlatokat. 

Az USA-ban 1965-ben jött létre az Idős Emberek Biztosának Hivatala, majd később az 

Idősügyi Államtitkárság, mely közvetlenül az egészségügyi és humánszolgáltatásokért 

felelős miniszter irányítása alá tartozott. Az amerikai modell szolgált példaként a 2008-

ban a Wales-i Időskorúak Biztosa Hivatalának, hogy létrehozzák a Walesi Tanácsadó 

Csoportot, amely támogatta az idősek jogait Walesben. 

- A  kutatás:  a    jelenségek    vizsgálta   direkt    hatást    gyakorolhat   egy   adott 

kérdéskörben a kormányzati politikára, gondolkodásra,  illetve a szemléletmód 

változására. Például: az 1960-as években az angol férfi köztisztviselők körében keresték 

a magas halálozási arány okát. Az alacsony hivatali pozíciót betöltő tisztviselők 

halálozási aránya háromszor magasabb volt, mint a magasabb pozícióban lévőké. A 
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kutatások világítottak rá, hogy nem közszolgálati hierarchiában elfoglalt pozíció, hanem 

a jövedelmi egyenlőtlenségekkel magyarázható a magas halálozási arány. Az vizsgálat 

eredményei világítottak rá az egészségegyenlőtlenség kockázati tényezőire. A kutatás 

következtében a nemzetközi szervezetek és a nemzeti kormányok számos vizsgálatot 

kezdeményeztek a jövedelmi egyenlőtlenségek egészségre gyakorolt hatásának 

felderítése érdekében. 

- A jogi szabályozás kényszere: szükséges a  meglévő  jogszabályok  változtatása, 

annak érdekében, hogy egy jobb közpolitikai megoldás valósulhasson meg. 

2006-ban Japán volt az első, ahol törvényes jogként deklarálták az idősek és a 

fogyatékossággal élők számára a közösségi közlekedés, a középületek valamint a 

közterek elérését. A politikai döntéshozók felismerték, hogy a szakpolitikai 

intézkedések végrehajtása érdekében egy átfogó jellegű jogszabályra van szükség. 

- A    lobbi    tevékenység    és    a    konzultáció:    a   külső   csoportok,   mint   az 

érdekérvényesítő  szervezetek vagy akár a civil szervezetek képviselői javaslatokat 

tehetnek a kormányzatoknak, amelyeket a politika alakítói támogathatnak vagy 

felkarolhatnak. 

Időskorúak Biztosa Hivatala megalakítását követően számos más csoport folyatatott 

lobbi tevékenységet hasonló hivatal létrehozása érdekében. 

- Az    új    technológiák:    gyakran    vezetnek    új    és    innovatív    közpolitikai 

megoldásokhoz, amelyek jobb közösségi szolgáltatásokat eredményezhetnek.  

Az internet jó példa, mert egy új lehetőség az állampolgárok és a kormányzatok közötti 

interakció megvalósítására.  

- A magánszféra elképzelései:  Angliában egy  magánkezdeményezés kapcsán jött 

létre a  „Nyitott Egyetem”, mely minden korosztály számára tanulási lehetőséget 

nyújtott, a Munkás Párt felkarolta az elgondolást, majd meg is valósította az új típusú 

képzést. 

- Szociális  innováció: az új  fejlesztéspolitikák  szociális  innováció  vezéreltek  is 

lehetnek.  A hospice ellátást kezdetben az egyházi szervezetek valósították meg, mára a 

kormányzatok felismerték a szolgáltatás jelentőségét, és állami finanszírozású 

intézmények is működnek Írországban (CARDI 2013). 

A felsorolt tényezők külön - külön, de több összetevő együttesen is hatást 

gyakorolhat a közpolitika változásának folyamatára.  
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2001-ben Kanadában végzett empirikus vizsgálat eredményei szerint a 

közpolitikai innovációra a középvezetői réteg gyakorolja a legnagyobb hatást. A kutatás 

összegzése rámutatott, hogy a közpolitikai reformok nem a krízishelyzetekre adnak 

választ, hanem a mindennapok során felmerülő kérdésekre, problémákra. Az innováció 

egy folyamat, mely gondos előkészítő munkát igényel, melynek során az új megoldások 

gyakorta átlépik a szervezeti határokat is.  

Az innováció tervezésében és kivitelezésében Borins szerint öt elemre kell 

figyelni, így a rendszerszemléletű megközelítésre, az információs technológiára, magára 

a folyamat fejlesztésére, a magán és/vagy az önkéntes szektor bevonására a közcélok 

megvalósításába, és a közösségek, az állampolgárok és a munkatársakat hatalommal 

történő felruházására (Borins 2006).  

A közpolitikai változásokban az innováció gyakran kisebb mértékű, és a létező 

folyamatokat és/vagy intézményeket, szolgáltatásokat is érinti, radikális változások 

ritkábban fordulnak elő. A közösség igényeit figyelembe vevő probléma megoldása, 

vagy a már működő szolgáltatások hatékonyabbá tétele is lehet az innováció része. Az 

új politika sikere attól is függ, hogy a résztvevők mennyire motiváltak a 

megvalósításban, továbbá függ az érdekképviseleti és civil szerveződések valamint az 

adott közösség tagjainak támogatásától is (CARDI 2013).  

A közpolitika innovációi nyújthatnak megoldást a demográfiai öregedésből 

származó kihívásokra. A politikai döntéshozóknak támogatni kell az aktív időskor 

eszményét továbbá az interszektoriális együttműködést a megvalósítás érdekében. Az 

időspolitika reformját a nyitott koordináció módszere, a jó gyakorlatok átvétele 

elősegítheti. 

Az alábbi ábra foglalja össze azokat a tényezőket és szereplőket, amelyek 

befolyásolhatják a közpolitika reformját. 
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3. számú ábra: A közpolitikai innováció mozgatóerői 
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3.3 A közpolitika transzfer modellje 

Az egységesedő világunkban ahol a tőke, a technológia, a kutatás-fejlesztés, a 

szellemi tőke és a képzések rendszere egyre jelentősebb mértékben nemzetköziesedik, 

az országok számos területen szembesülnek azonos vagy közel azonos jellegű 

problémákkal (Surányi 1996). Az egységesedés folyamatában a gazdasági hatásokat 

tekintjük meghatározónak, holott az élet számos területén találkozunk a 

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

Amennyiben megvizsgáljuk a politika egyes aspektusait, akkor egyre 

gyakrabban találkozhatunk azzal a jelenséggel, amely az információk, a szakpolitikák és 

a programok terjedését valósítja meg a nemzetközi és a nemzeti kormányzás különböző 

színterein.  

A politikatudomány nemzetközi szakirodalmában a folyamat vizsgálata két fő 

területen valósul meg, egyrészt a közpolitika transzfer (policy transfer), másrészt a 

közpolitika diffúziója (policy diffusion) területén.  A diffúzió kutatása a kormányzati 

szektorok és azok szervezetei közötti információ áramlását, a szakpolitikák és a 

programok terjedését elemzi (Newmark 2002). A diffúzió „egy sokkal általánosabb 

kifejezés, azokat az eseteket öleli fel, ahol a strukturális vagy a modernizációs 

faktorokat tekintik a közpolitika adaptációjának” (Newmark 2002:152).  

A közpolitika transzfer ennél sokkal speciálisabb folyamat, mely a nemzetállami 

közpolitikába a külföldön felhalmozott tudást, a megvalósított legjobb gyakorlatokat 

ülteti át (Newmark 2002). A politika transzfer nem tekinthető teljes mértékben 

innovatív megoldásnak a közpolitikai problémák kezelésében, a politika szereplői már 

nagyon régóta „szemezgetnek” a különböző ötletek, megoldási lehetőségek között 

(Benson 2009).  

A transzfer az a folyamat, amelynek során a tudás, a politika vagy az 

adminisztratív intézkedések az egyik nemzet vagy az egyik közpolitikai területről 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 korábban (Dolowitz 2003).  

Az elmúlt évtizedekben a politika transzfer kérdéskörével foglalkozó szerzők - 

Dolowitz, Marsh, Benson, Jordan, Evens, Davis, Radaelli - elemzik azokat a 

folyamatokat, amelyek a közpolitikai megoldások és elképzelések átvételével, 

implementációjával foglalkoznak.  
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A tudományos közleményekben fellelhető terminológiák, témakörök nem 

mindenütt azonosak, azonban mégis hasonló tartalmakat jelenítenek meg, így a 

korábban felhalmozott közpolitikai tudást, a közigazgatási gyakorlat és a már működő 

intézményrendszerek átültetését illetve azok jövőre vonatkozó politikai elképzeléseit 

értékelik, valamint megvalósíthatóságukat elemzik egy eltérő politikai környezetben 

(Dolowitz, Marsh 2000).  

Az egyes országokban felmerülő problémák, megoldásra váró feladatok 

egyediek, az adott államra, területi egységre jellemzőek, azonban a közpolitika szereplői 

az alternatívák kidolgozásában az eltérő kormányzati szinteken már korábban kimunkált 

és/vagy megvalósított elképzelésekből tanulhatnak, illetve ötleteket meríthetnek (Rose 

1991, idézi: Dolowitz, Marsh 1996).  

A politikai szereplők - mindenütt a világon - következtetéseket vonnak le saját 

tapasztalataikból, és/vagy informálódnak a más nemzetek korábbi gyakorlatában 

fellelhető legjobb megoldásokról a saját elképzeléseik módosítása, korrekciója 

érdekében. 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 

politikai innovációs tevékenységre. Következésképpen a közpolitika transzferben 

megjelenik a közpolitikai folyamatok tanulása, a konvergencia, valamint a tapasztalatok 

értékelése is (Mokhtar, Haron 2007). 

A szakirodalom közpolitika transzferre vonatkozó meghatározásaiban 

felfedezhetők az eltérések, azonban a leggyakrabban Dolowizt és Marsh definícióját 

idézik
81

 a kérdéskörrel foglalkozó szerzők, mely szerint a „policy transfer” egy 

„folyamat, amely a közpolitikai elképzelések és/vagy gyakorlatok átvételét valósítja 

meg, egy már kipróbált és működő rendszert ad át egy másik politikai rendszernek.  

Az átvétel tárgyát képezhetik a politikai megoldások és/vagy eszközök, a technológiai 

megoldások, a közigazgatás gyakorlata, a tervezési folyamatok, az intézményi 

struktúrák, a jogszabályi keretek, a stratégiai megközelítéséket, valamint a közpolitika 

területeit érintő értékelések” (Dolowitz, Marsh 1996:344). 

A közpolitika - ahogy erre már korábban utaltam - ma egy egységesedő politikai 

és gazdasági térben zajlik, ahol egyetlen állam sem tudja függetleníteni magát a 

                                                
81

Dolowitz és Marsh 2012-es tanulmányukban arról számolnak be, hogy a közpolitika transzferről szóló 

két tanulmányukat több mint 2.000 alkalommal idézték szerzőtársaik, és alkalmazták kutatásaik során az 

általuk megfogalmazott modell keretrendszerét (Dolowitz, Marsh 2012).  
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transznacionális hatásoktól. A transznacionális és nemzetközi társaságok befolyásának 

növekedésével párhuzamosan csökken a nemzetállami politika mozgástere, és a 

nemzetállamok nem vonhatják ki magukat az egységesedő gazdaság hatásai alól sem 

(Korten 1996).  

A közpolitikai transzferre nem csak a gazdasági átalakulás gyakorol nyomást, 

hanem a technikai fejlődés, a szupranacionális szervezetek, melyek az adott gyakorlat 

önkéntes átvételén túl a kényszerítés eszközével is élhetnek. A politikai szereplők a 

növekvő mennyiségű információ birtokában folyamatosan felül tudják vizsgálni saját 

döntéseiket, összehasonlítva más országok megoldásmódjaival, és a hazai közpolitikába 

történő átültetés során a jó gyakorlatok ismeretében hatékonyabb megoldásokat tudnak 

megvalósítani.  

A közpolitika transzfer lehetőségét jelentős mértékben megkönnyítette és 

felgyorsította az infó-kommunikációs technológia fejlődése, mely segítette a politikai 

szereplők egymás közti információ cseréjét
82

 (Dolowitz, Marsh 2000). A közpolitika 

átvétele mára fontos eszközzé vált a politikai döntéshozatal folyamatában, a szerzők 

kiemelik a transzfer tanulási folyamat jellegét, melyben egy új elgondolás vagy 

szemlélet átvétele politikai változást indíthat el. (Benson, Jorden 2011). 

Dolowitz és Marsh modellje a politika átvétel folyamatának elemzését, értelmezését 

segíti, egyúttal átláthatóbbá teszi az összefüggéseket a transzfer megvalósulásában. A 

folyamat szerkezetét kezdetben hat majd négy év múltán nyolc kérdés köré szervezve 

vizsgálták (a táblázatot lásd 7.4. számú mellékletben).  

A politika transzfer elemzése során a modell segít felfedezni a szereplők 

motivációit, mely választ ad arra a kérdésre, miért köteleződnek el a szereplők a 

folyamat mellett? Ez az információ megvilágítja, hogy a politika szereplői milyen 

módon keresnek már létező megoldásokat a nemzetközi gyakorlatban. 

 

- Kik vesznek részt a közpolitika transzfer folyamatában? 

A közpolitika átvétel leggyakoribb résztvevői a választott tisztségviselők, a politikai 

pártok, a köztisztviselők, a tanácsadók, a politikai vállalkozók, a politika egyéb 

szereplői, valamint a tarnsz- és szupranacionális szervezetek. Nemcsak a transzferben 

                                                
82 Dolowitz és Marsh tanulmányában Bill Clinton kormánya által megvalósított foglalkoztatáspolitikai 

koncepció angliai majd Európa többi tagállamába történő exportját említi példaként (Dolowizt és Marsh 

2000). 
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résztvevők tudása, tapasztalata befolyásolja folyamatot, hanem közreműködők attitűdje, 

és az általuk képviselt kulturális értékrendszer is (Dolowitz, Marsh 1996).  

A választott tisztségviselők az átvétel legfontosabb közreműködői, az ő értékrendjük 

határozza meg a közpolitika irányvonalát, valamint hozzájárulásuk legitimálja az adott 

program és/vagy intézmény adaptációját. Az adminisztratív apparátus tagjainak szerepe 

az átvétel során nem teljesen tisztázott, azonban a végrehajtás szintjén erőteljes a 

jelenlétük a jogi szabályozás és a szankciók ismerete, valamint technikai tudásuk 

következtében. 

A politikai vállalkozók szerepe a nemzetközi és a nemzeti kapcsolataik révén válik 

jelentőssé, kapcsolataik képezik az új elképzelések megismerésének valamint az 

értékelésének alapját (Dolowitz 1998).  

Az utóbbi évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy a politikusok - nemzeti és 

nemzetközi szinteken egyaránt - egyre gyakrabban veszik igénybe szakértők segítségét. 

A tanácsadó szerepkörében mind a természetes személyek, mind az üzleti szervezetek 

jelen lehetnek. Az általuk végzett tevékenységre helyeződik a hangsúly, így az új 

politikai programok, az elképzelések és az intézményrendszerek kidolgozói jelennek 

meg konzultánsként. Javaslataik megfogalmazásakor gyakran veszik alapul más 

országok jó gyakorlatait, azonban gyakran figyelmen kívül hagyják az exportáló ország 

politikai és társadalmi kontextusait, mely megnehezítheti, akár lehetetlenné is teheti a 

közpolitika átvételét. 

A nemzetközi szervezetek által irányított transzfer során a szervezetek gyakran 

tanácsadóik alkalmazását javasolják a kormányoknak, azonban a kormányoknak nem 

feltétlenül szükséges elfogadniuk a javasolt személyeket, szervezeteket, saját maguk is 

megválaszthatják tanácsadóikat. A tanácsadók szerepét, jelentőségét befolyásolja az 

átvételi folyamat önkéntes vagy kényszerítő jellegű formája. A nemzetközi kormányzati 

szervek (International Governing Organizations, IGO) közvetlen és közvetett hatást is 

gyakorolnak a politika alakítóira. Az IGO-k elképzeléseik, programjaik 

népszerűsítésével, valamint a pénzügyi szervezetek kölcsönfeltételeik konkrét 

megfogalmazásával gyakorolhatnak nyomást a különböző kormányzati szintekre. A 

közvetett hatás is tetten érhető az IGO-k működésében, tekintettel arra, hogy a 

konferenciák, a tudományos tanácskozások, a workshopok szervezése is alkalmat teremt 

gondolataik, terveik megismertetésére.   
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A nemzetközi nem kormányzati szervezetek (Nongovernmental Organizations, 

NGO) is képesek befolyást gyakorolni a közpolitika átvételének folyamataira, miután 

nemzetközi szinten közlik információikat, gondolataikat. (Dolowitz, Marsh 2000). „Az 

NGO-k a különböző globális problémák körében egyre növekvő mértékben hallatták 

hangjukat a nemzetközivé kiteljesedett vitákban. … az érdekeik a közpolitikák eltérő 

területein aktiválódtak, amelyek korábban az állam által képviselt területek körébe 

tartoztak. Elmondható, hogy az NGO-k ugyan saját tematikáik mentén, de a globális 

kormányzás átvétele felé mozdultak el” (Gordenker, Weiss, 1995:383) Az ING-k és az 

NGO-k lehetnek a kényszerített és az önkéntes transzferek szereplői is, és 

tevékenységeikkel tovább bonyolítják a politika transzfer modelljét (Dolowitz, Marsh 

2000). 

A közpolitika fejlesztésben, elemzésében az agytrösztök (think tank
83

) kiemelt 

szerepet töltenek be. Az 1980-as években az agytrösztök tevékenysége jelentős 

mértékben befolyásolta politika terjedését az országok között és nemzetállamokon 

belül. Kutatási eredményeikkel, véleményükkel jelentős hatást gyakoroltak/gyakorolnak 

a politika döntéshozatal folyamataira, továbbá az egyes politikai pártokhoz kötődő 

agytrösztök a közpolitikai napirendek formálására is nyomást tudtak/tudnak gyakorolni. 

 

- A közpolitika transzfer tartalma 

Amennyiben röviden kívánjuk meghatározni a transzfer tárgyát, akkor azt 

mondhatjuk, a politikai programok és a korábbi tapasztalatok képezik a tartalmát.  

Dolowitz és Marsh korábbi munkájában a politika egyes elemeinek vizsgálatát nem 

tekintette lényeges kérdésnek, véleményük szerint a tartalmak áttekintése árnyaltabbá 

tehető, és jobban elkülöníthető a politikai programoktól, amennyiben a célokat, az 

eszközöket és a tartalmat külön-külön veszik górcső alá (Dolowitz, Marsh 1996). 

Későbbi publikációjukban azonban meghatározták az átvétel tartalmát.  Tartalomként 

azonosították a politikai célokat, a politikai tartalmakat, eszközöket és programokat, az 

intézményeket, az ideológiákat, az elképzeléseket és attitűdöket, valamint a negatív 

tapasztalatok.   

Az intézményi struktúrák átvétele nehezebben megvalósíthatónak tűnik, mint a 

politika tartalmának vagy a közpolitikai programok átültetése, azonban könnyebben 

                                                
83„Az agytrösztök a politika formálás olyan háttérintézményei, amelyek informális eszközökkel vesznek 

részt a formális folyamatok irányításában” (Csizmadia 1998:6). 
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megvalósul a transzfer, amennyiben az intézményi struktúrák hasonló szerkezetet 

mutatnak.  

Az ideológiák átvételében szerepet játszik az adaptáló ország közpolitikai 

retorikájának támogatása, a preferenciák és a prioritások megerősítése.  

Amikor a megoldásra váró probléma nem oldható meg a politikák, a programok 

vagy az intézmények átvételével, de szükséges a változás, akkor az előkészítő fázisban a 

transzfer szereplői gyakran az attitűdök felé fordulnak. Az új beállítódás a befogadó 

politikai környezetben elősegítheti a változás folyamatát, valamint támogathatja a 

politikai vitákat és csatározásokat.  

A politika transzfer során a negatív tapasztalatok is jelentősek, segíthetik a jó 

megoldások kimunkálását, a kudarcok elkerülését. 

A döntés, melynek során a közpolitika átvétele megvalósul egy reflektív folyamat, 

többek között visszajelzést ad a folyamatban kulcs szerepet betöltő személyek 

attitűdjére, a politikai- és a társadalom struktúra domináns ideológiájára, az intézményi 

struktúrákra, valamint a kölcsönös kapcsolatokra a politikai rendszerek között. A 

felsorolt szempontok figyelembe vétele segít megérteni, hogy az adott közpolitika 

transzfere miért valósul vagy miért nem valósult meg felszínre került problémák 

esetében (Dolowitz 1998). 

A program önmaga egy teljes cselekvési sornak tekinthető, egyúttal minden 

politikának lehet több alprogramja is. Dolowitz és Marsh szerint nem kell az egész 

programot átvenni, ki lehet választani az egyes elemeket, melyek az átvevők számára a 

legoptimálisabb megoldás(oka)t kínálják, és azokat kell átültetni az adaptáló ország 

gyakorlatába (Dolowitz, Marsh 2000). 

 

- Honnan származnak a tapasztalatok? 

Szükséges meghatározni azt a kormányzati szintet a keretrendszerben, ahol a politikai 

szereplők a megoldásokat illetve a tapasztalatokat keresik.  

Az aktorok a kormányzás három szintjét vizsgálják a nemzetközi, a nemzeti és a helyi 

szinteket, ennek megfelelően Dolowitz az alábbi táblázatban foglalta össze az átvétel 

lehetséges irányait. 
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3. számú ábra: A transzfer lehetséges útjai 

 

 

Nemzetközi   Nemzetközi   Állami   Nemzetközi 

Nemzetközi   Nemzeti   Állami   Nemzeti 

Nemzetközi   Regionális   Állami   Regionális 

Nemzetközi   Állami    Állami   Állami 

Nemzetközi   Helyi    Állami   Helyi 

 

Nemzeti   Nemzetközi   Helyi    Nemzetközi 

Nemzeti   Nemzeti   Helyi    Nemzeti 

Nemzeti   Regionális   Helyi    Regionális 

Nemzeti   Állami    Helyi    Állami 

Nemzeti   Helyi     Helyi    Helyi 

 

Regionális   Nemzetközi   Korábbi   Nemzetközi 

                                                           nemzetközi   

Regionális   Nemzeti   Korábbi  Nemzeti 

        nemzetközi 

Regionális   Regionális   Korábbi   Regionális 

                                                           regionális  

Regionális   Állami    Korábbi   Állami 

                                                           állami  

Regionális   Helyi    Korábbi   Helyi 

                                                            helyi   

  
 

 

Forrás: Dolowitz 1998:23  

 

 

A politika transzfer során azonosíthatók a hazai és a más országok közpolitikai 

gyakorlatából átvett megoldások, az átültetés során a bottom up és a top down 

folyamatok is jelen lehetnek. Nem törvényszerű, hogy mindig a magasabb szintről kell 

átvenni megoldási módokat, a helyi önkormányzatok is hatást gyakorolhatnak a nemzeti 

kormányok cselekvési rendszerére.  

Amennyiben a közpolitika átvétele nemzetek között valósul meg, nem kell 

szükségszerűen a nemzeti szintre korlátozódni végrehajtásnak, a szubnacionális 

kormányzati szinteken is megvalósítható az adott transzfer tartalma (Dolowitz, Marsh 

2000).  
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- A közpolitika átvétel fokozatai 

A közpolitika transzfer nem jellemezhető „mindent és semmit” folyamatként, ennél 

sokkal árnyaltabb és bonyolultabb az átvétel megvalósulása. Dolowitz és Marsh a 

közpolitika átültetésének négy fokozatát ismerteti: 

o A másolás (copying): mely a folyamat teljes átvételét valósítja meg, 

nélkülözi az adott problémához és politikai kontextushoz való igazodást. 

Feltehetően a legritkább esetben történik meg, miután már maga az 

átvétel, de a későbbiek során a hatásai is kétségessé válnak. Azonban a 

transzfer a legkönnyebb megvalósítási formájának is tekinthető, miután 

energia ráfordítás nélkül egy kész megoldást lehet „használni”.   

o Követés (emulation): a politika és a programok mögöttes vezérelveinek 

átültetése jelenik meg a folyamatban, ennek megfelelően a politika 

alakítói a programok és/vagy az intézményi modellek egyes részleteit 

adaptálják. A transzfer szereplői az adott elképzelésből csak azokat az 

elemeket veszik át, amelyek integrálhatók és jól illeszthetők a hazai 

közpolitikai döntések láncolatába. 

o Elegyítés (mixtures): számos elem keverékét tartalmazza ez a megoldási 

mód, feltehetően több ország által kigondolt eljárások és az intézmények 

működéséből levont tanulságok együttes alkalmazását valósítja meg. A 

transzfer során az azonos problémára reflektáló, de eltérő országokból, 

kormányzati szintekről származó megoldások értékelését követő 

szintézis az optimális megoldást biztosíthatja az adaptálók számára 

o Ihlet (inspiration): ebben az esetben az átvett ötletek, elképzelések 

generálják a változásokat. A végső eredmény nem azonos az eredeti 

elgondolásokkal, transzfer során a befolyásolás tekinthető a vezető 

motívumnak (Dolowitz, 1998). Az inspiráció a változás lassúbb 

folyamatát indítja el, azonban számos előnnyel jár, például 

fenntarthatóbb megoldásokat eredményez, miután az adott politikai 

kontextusban születik, valamint a fokozatosság következtében a 

környezet kisebb ellenállást tanúsít.  

A közpolitika átvétel egyes típusai nemcsak esetenként különböznek, hanem az 

egyes átvételi folyamatokon belül is jelentős diverzitást mutatnak. A változást 

megvalósító aktorok is modifikáló tényezőként azonosíthatók, miután a transzfer 
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fokozataira képesek hatást gyakorolni. Míg a politikai szereplők leginkább a gyors 

megoldások hívei, és szívesen alkalmazzák a másolást és a követést, addig a 

hivatalnokok az elegyítést, valamint az inspirációt - a hazai/lokális környezethez jobban 

illeszkedő megoldások kimunkálását - helyezik előtérbe.  

A transzfer tartalma is befolyásolja az átvétel fokozatait, a célok azonosítása során 

az emuláció lehet az egyik célravezető technika, míg a politika formálás és megvalósítás 

folyamatában inkább az elegyítés módszere alkalmazható, mely az átültetés során az 

adott kormányzati szint sajátosságait is képes figyelembe venni (Dolowitz, Marsh 

2000).   

 

- A közpolitika transzfer folyamatában azonosítható motivációk 

A politika transzfer folyamata egy racionális és progresszív tanulási folyamat, 

amennyiben az átvenni kívánt közpolitika kompatibilis az adott ország kultúrájával, 

értékrendszerével, és illeszkedik a létező szervezeti struktúrákhoz. 

Az átvétel indítékaként azonosítható a társadalom egyes csoportjainak 

elégedetlensége, amelyet legtöbbször a közpolitika valamely területének kudarca, illetve 

a kormányzati tevékenység deficitje implikált. A lokális problémák megjelenése szintén 

érdekeltté teheti a politikai szereplőket a transzferben, különös tekintettel azokra a 

kérdésekre, amelyek megoldása az adott szinten nem kivitelezhető, például azért, mert 

nem rendelkeznek korábbi tapasztalatokkal a szóban forgó dilemmával kapcsolatban 

(Dolowitz, Marsh 1996). 

A politikai ciklikus eseményei, mint a választások is motivációjaként is 

azonosíthatók a közpolitika transzferek folyamatában. A társadalomban felvetődő 

kérdések megválaszolása során a jelöltek korábbi jó gyakorlatok adaptációját is beépítik 

választási kampányukba annak érdekében, hogy megkülönböztessék magukat elődeiktől 

és ellenfeleiktől. A választásokon „nem az új arcok feltűnése, hanem inkább az a tény 

számít, hogy az új arcok, új dolgokat tesznek” idézi a szerző Valerie Bunce gondolatát 

(Dolowitz 1998:8).  

A Dolowitz és Marsh három lehetséges módozatát azonosítják a politika transzfer 

folyamatának: az önkéntes és a kikényszerített átvételt valamint az előbbi két tényező 

ötvözetével megvalósuló közpolitika átvételt.  

Az önkéntes átvételt az elégedetlenség és a fennálló állapot hívhatja életre. A 

transzfert az ésszerűség és a célszerűség motiválja, a szereplők érdekeltek a 
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változásban, egyúttal cselekvő módon keresik a létező és már működő közpolit ikai 

gyakorlato(ka)t. Előnyt jelent, hogy nem szükséges saját maguknak kidolgozni a 

válasz(oka)t, hanem az adott kérdéskörben már korábban alkalmazott gyakorlatok 

adoptálhatják. 

Az önkéntes közpolitika transzfer felbukkanhat abban az esetben is, amikor a politika 

alakítói indokolni és/vagy legitimálni szeretnék a politikai változásokat. A másutt 

kialakított programok, intézmények által elért eredmények megkönnyíthetik az átvevő 

országban a változás elfogadását. 

A kikényszerített átvétel az egyes országok között ritkán valósul meg
84

, a 

szupranacionális szervezetek, mint a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap
85

, az Európai 

Unió játszanak kulcsszerepet ebben a folyamatban. A nyomásgyakorlás megtörténhet 

közvetlen és közvetett módon is.  A direkt átadás során a közpolitika „erőltetett” 

átültetése valósul meg, míg az indirekt átvételi folyamat a transznacionális hatások 

externáliái következtében valósul meg. 

A közpolitika átültetés direkt formájának tekinthető például, amikor az Európai 

Unió egyes jogszabályok és irányelvek átvételére kötelezi tagállamait. Az indirekt 

átadás többek között akkor valósul meg, amikor a transznacionális vállalatok a 

munkahelyek megszüntetésének eshetőségét használják fel fegyverként a nemzeti 

kormányokkal szemben, kikényszerítve elgondolásaik érvényre jutatását, például a helyi 

adók emelése kapcsán. A változás mindkét esetben a közvetlen nyomásgyakorlás révén 

jön létre (Dolowitz, Marsh 2000).  

A harmadik lehetséges mód a „köztes tér” (Dolowitz, 1998:12), amely az 

önkéntes és a kényszerített transzfer elemeit is magában hordozza. A szerző szerint 

leginkább azokat a folyamatokat jellemzi, amelyekben a politika alakítói az adott ország 

lemaradását érzékelik a versenytársakkal szemben és fel kívánnak zárkózni, egyúttal a 

nemzetközi szervezetek is nyomást gyakorolnak a felzárkózás mielőbbi megvalósítása 

érdekében, például a gazdasági teljesítőképesség, vagy akár az oktatás területén. 

Felmerül a kérdés melyik módszer tekinthető a kedvezőbb megoldásnak?   

                                                
84 Dolowitz és Marsh a direkt politika transzfer markáns példájaként említi, hogy az amerikai kormányzat 

a II. világháború utáni elkészítette a japán alkotmányt, valamint a német alkotmány megszövegezésében 

is aktívan közreműködött az USA (Dolowitz 1998). 
85 A Világbank és a Nemzetközi Valutaalap gyakran él a kényszerítő közpolitika transzfer aktusával, 

amikor a fejlőd és a rendszerváltó Közép-Kelet európai államokkal tárgyal, melynek során a nyugati világ 

gazdaságpolitikai intézkedéseinek és intézményrendszerének kialakítását jelölik meg a folyósítandó 

kölcsönök feltételeként (Dolowitz 1998). 



110 

 

Azt gondolhatjuk, hogy a politika szereplői számára az önkéntes átvétel a 

kedvezőbb hatású. A feltételezés kiindulópontjának tekinthető az intenzívebb 

elköteleződés a megvalósítás iránt, amely a közpolitikában feszültséget generáló 

probléma, szükséglet, igény kezelését szolgálja. Azonban a politikai szereplők számára 

értékessé válhat a kényszerítés momentuma is, mert a sikertelen transzfer esetén a 

felelősség például a szupranacionális szervezetekre hárítható, továbbá elkerülhetővé 

válik a politikai aktorok felelősségre vonása.  

A közpolitika átvétel nem minden esetben írható le a két szélső helyzet, az önkéntes 

és a kényszerített átvétel megkülönböztetésével. Dolowitz és Marsh szerint ennél 

árnyaltabb megkülönböztetés szükséges, következésképpen megalkották a kontinuum 

modellt. 

 

- A közpolitika transzfer kontinuuma 

A közpolitikát folyamatként szemlélik, mely a tanulságok levonásától a politika 

megvalósítása és/vagy az intézményrendszer kiépítése közötti mezőben helyezhető el.  

 

4. számú ábra: A közpolitika transzfer kontinuum tengelye 

 

 

                                                                                          Szükséges transzfer 

                                                                              (szükséges tárgyalás eredménye)    
         

 
Tapasztalatok levonása                                                                                                  Kényszerű transzfer 

(tökéletes racionalitás)                                                                                                   (direkt előírás) 

 

  

                                                                             Önkéntes  

                                                                  (a felismert kényszertől              Elfogadott 

                                                                             vezérelt) 

             

                                Tapasztalatok levonása 
                                 (korlátozott racionalitás)  

 

 

Forrás: Dolowitz és Marsh 2000:13 

 

A szerzők egy „heurisztikus eszközként” (Dolowitz és Marsh 2000:14) 

tekintenek a kontinuum modellre, mely a tapasztalatok összegzésétől a kényszerű 
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átvétel megvalósításáig átfogja a transzfer folyamatát, továbbá az adott kontextusban 

egy rendszerszemléletű gondolkodásra inspirál. A kontinuum modell rávilágít arra a 

tényre, hogy a közpolitika transzfer megvalósítása tartalmazhat önkéntes és 

kikényszerített elemeket is egyazon folyamat kivitelezése során
86

.   

A kontinuum modell egyik végpontját a tanulságok levonása képezi, melynek 

során a politika szereplői racionális döntést hoznak és a közpolitika átvételét választják, 

mely a korábban már létező gyakorlat transzferével válasz(oka)t kínál a társadalmi 

elégedetlenség, szükséglet, igény orvoslására. „A tanulságok levonása a másutt már 

érvényben lévő programok átvilágításával kezdődik és annak prospektív értékelésével 

zárul, mely megmutatja, milyen történések várhatók a program jövőbeni átvétele során” 

(Rose 1991, idézi Dolowitz, Marsh 2000:14). Annak ellenére, hogy a kérdéskörrel 

foglalkozó tanulmányok többsége a politikai szereplők racionális döntését feltételezi, a 

gyakorlatban nagyon ritkán találkozhatunk az abszolút racionalitás eseteivel. A 

legtöbben korlátozott ismeretek birtokában vagy a korlátozott racionalitás határain belül 

cselekszenek, ugyanakkor a szereplőket gyakrabban vezérli a döntéshozatali helyzettel 

kapcsolatos álláspontjuk, mint a valóságos helyzet. 

Dolowitz és Marsh szerint általában a korlátozott racionalitással találkozhatunk a 

közpolitikai megoldások átvétele során, amikor is korlátot képezhet a megoldásra váró 

helyzet nem kellően kimerítő megközelítése és a több szempontú elemzés hiánya, 

valamint a transzfer folyamatában résztvevők attitűdje. Az információ hiány és/vagy a 

nem kellő mélységű probléma feltárás is gátolhatja a sikeres megvalósulást. Mindezek 

mellett fontos tekintetbe venni az országok közötti gazdasági, társadalmi és politikai 

rendszerben meglévő azonosságokat és különbségeket is. A szerzők a kontinuum 

modell egy lehetséges alternatívájaként értelmezik a „nem teljeskörű információn 

alapuló transzfereket” (Dolowitz és Marsh 2000:14), melyek jelentős mértékben 

csökkentik a közpolitikai változás remélt hatékonyságát. 

A kontinuum modell másik végpontja felé haladva olyan esetekkel 

találkozhatunk, ahol a transz- és az internacionális szervezetek rákényszerítettek az 

adott közpolitika megvalósítását a nemzeti kormányokra, vagy akár a szubnacionális 

                                                
86 Példaként említhető az 1980-as években az USA-ban megvalósított munkavégzéshez kötött segélyezési 

program, melyet (workfare) a britek az évtized közepén adoptálták. Ezt követően az európai államok 
elemezték az amerikai és a brit gyakorlatot, majd a tanulságok levonását követően más országokban is 

találkozhattunk a programmal. A belgák önként vették át a segélyezési mintát, míg Norvégiában a 

politika alakítói a nemzetközi trendektől való lemaradást tartották a legfontosabb érvnek a transzfer során.  
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kormányzatokra szándékuk ellenére. A kényszerítő transzfer egyik leggyakoribb módja 

- amennyiben az ország egy nemzetközi vagy egy szupranacionális szervezet tagja - 

amikor a politika adaptációja alól, mint tagszervezet nem vonhatja ki magát
87

. 

Kérdésként merülhet fel, amennyiben az adott nemzetállam önként vállalta a 

tagságot a nemzetközi vagy transznacionális szervezetben, kényszerítésnek tekinthető-e 

a szabályok, intézmények kialakításának kötelezettsége? A nemzetközi szervezetekben 

résztvevő és teljes jogú mandátummal rendelkezők maguk is alakíthatják a döntéseket, 

így befolyással bírnak a politikai alkufolyamatokra és aktív részesei határozathozatali 

folyamatnak. Dolowitz és Marsh tipológiája értelmében a feni körülmények esetében a 

bizonyos mértékig kényszerített, de egyúttal önkéntes átvétel jellemzői is felismerhetők 

a közpolitika transzferében.  

A politikák átvétele során a legtöbb esetben az eredeti programok és/vagy 

intézményi struktúrák változáson mennek keresztül, miután az importáló kormányzat a 

saját, már meglevő rendszereihez igazítja a kölcsönzött elemeket. Az eredeti 

elképzelések fejlesztése magában foglalja az önkéntes döntéseket és természetesen a 

kényszerítő elemeket is. 

A szerzők meglátása szerint a politika átvétele legtöbb esetben a kontinuum 

modell középső harmadát felölelő tartományban valósul meg. A közpolitika transzfer 

megismerésében nemcsak a transzfer tárgyának megértésére kell a hangsúlyt helyezni, 

hanem hasonlóan lényeges és meghatározó elem az adaptálók motivációja is, melynek 

megértését segítheti elő a kontinuum modell alkalmazása.  

A transzfer folyamatában résztvevő kulcsszereplők motivációjának mértéke 

meghatározó az adaptáció kontinuumában. A Dolowizt és Marsh általános szabályként 

fogalmazta meg, hogy a politikusok és a politikai vállalkozók az intézményesítés során 

a legtöbb esetben önkéntesen cselekszenek, amely nem tekinthető tisztán önkéntes 

folyamatnak, de mindenképp racionális folyamatként értékelhető.  Amennyiben a 

nemzetközi szervezetek is részesei a közpolitika adaptációjának, abban az esetben 

inkább a kényszer jellegű közpolitika transzferről beszélhetünk. A nemzetközi 

szervezetek, amennyiben pénzügyi támogatások felett diszponálnak, akkor a források 

megnyitásához jellemzően a kényszerítő közpolitika átvételt társítják. Ezzel 

                                                
87 Shapiro az Európai Bíróság kényszerítő mechanizmusaira hívja fel a figyelmet munkájában, melynek 

során „az Európai Unióban elfogadott politikájának és direktíváinak megfelelő politikát folytassanak a 

tagállamok az EU irányában vállat kötelezettségeiknek megfelelően” (Shapiro 1992:126). 



113 

 

párhuzamosan az önkéntes transzfert is képesek facilitálni a nemzetközi és a 

szupranacionális szervezetek a konferenciák és a szakmai találkozók szervezésével, ahol 

a tudományos eredményeket továbbá az empirikus tapasztalatok átadását használják a 

meggyőzés eszközeként. 

A közpolitika átvétel eltérő motivációból eredeztethető, amelyben az adott 

időpont eseményei meghatározók. A társadalomban megjelenő krízishelyzetek esetén 

nagyobb valószínűséggel bukkan fel a közpolitika átültetése, amely különösen 

gazdasági recesszió idején érezékelhető a környezet felől érkező nyomás hatásaként. A 

társadalmi-, gazdasági-, valamint a politikai stabilitás idején az önkéntes adaptáció 

előfordulása valószínűbbnek tekinthető (Dolowitz és Marsh 2000). 

Az átvétel egyes típusai nemcsak esetenként különböznek, hanem az egyes 

átvételi folyamatokon belül is jelentős diverzitást mutatnak. A transzfer fokozatainak 

megvalósulására az egyes szereplők is képesek hatást gyakorolni. A politikai aktorok 

leginkább a gyors megoldások hívei, így szívesen alkalmazzák a másolást és a követést, 

addig a hivatalnokok az elegyítést – a hazai/lokális környezethez jobban illeszkedő 

megoldások kimunkálását – helyezik előtérbe.  

A transzfer tartalma is befolyásolja az átvétel fokozatait, a célok azonosítása során 

az emuláció lehet az egyik célravezető technika, míg a politika formálása és 

megvalósítása során inkább az elegyítés módszere alkalmazható, mely az átültetés során 

az adott kormányzati szint sajátosságait is figyelembe veszi (Dolowitz, Marsh 2000).  

 

- A közpolitika transzfer és a sikertelen politika 

A politika transzferrel foglalkozó szakirodalom a legtöbb esetben a sikeres 

megvalósításra koncentrál, azonban – a szerzők meglátása szerint – szükséges a 

sikertelen eseteket is górcső alá venni és ehhez kapcsolódóan elengedhetetlen a kudarc 

okainak azonosítása. A közpolitika átvételében a folyamat szereplői azzal az 

előfeltevéssel élnek, hogy az egyik országban már sikert és megelégedettséget 

megvalósító változások az adaptáló országban is hasonló eredmények elérését 

biztosítják. A tapasztalatok szerint, azonban nem tekinthető minden közpolitikai 

transzfer sikeresnek.  

Felmerül a kérdés milyen okok vezethetnek a kudarchoz? Talán a legfontosabbnak 

az információ hiány tekinthető, amikor az adaptálók nem ismerik kellő mélységig az 

átvétel tárgyát képező politikát és/vagy intézményt, továbbá funkcióját a donor politikai 
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környezetben, amely a korábban említett nem teljes körű információn alapuló 

transzferek közé sorolhatók. A szerzők nem tekintik teljes transzfernek azt sem, amikor 

a közpolitika átvétele során bizonyos elemek átültetése elmarad, amelyek az átadó 

országban hozzájárultak a sikerhez. A kurdarcot előrevetíti, ha az előkészítő fázis során 

nem fordítanak kellő figyelmet a két ország között meglévő gazdasági, társadalmi, 

politikai és ideológiai különbségekre.  

 

- A közpolitika transzfer korlátai  

A transzfer folyamatában szükséges felismerni azokat a tényezőket, amelyek 

megnehezítik, illetve bizonyos esetekben meggátolják a közpolitika átvételét. A 

politikai, a társadalmi és az intézményi struktúra korlátozhatja leggyakrabban a 

transzfert megvalósulását, de más tényezők is akadályozhatják a sikert. Többek között 

az adaptálandó politika komplexitása is nehezítheti a folyamatot. Az átvételben 

részvevő szereplők széleskörű információs bázis birtokában – mely kiterjed mindkét fél 

társadalmi-, gazdasági-, politikai-, kulturális környezetének ismeretére – tudnak 

megfelelő döntést hozni.  

Az adott társadalom történelmi és politikai hagyományai is befolyásolják a 

közpolitika transzferét, mely már az első lépés megtételénél érezteti hatását. A folyamat 

szereplői nagyobb valószínűséggel a hasonló kultúrával rendelkező országok az 

adaptálható politikai és intézményi megoldásai körében vizsgálódnak. Amennyiben 

például a két rendszer intézményi struktúrája jelentős eltérést mutat, akkor az, komoly 

akadályt képezhet a közpolitika átvétele során. 

Dolowitz és Marsh meglátása szerint az anyanyelv az egyik legfontosabb tényező, 

amely meggátolhatja a közpolitika átültetés megvalósulását. A probléma azonosítását 

követően a korábbi tapasztalatok felkutatása, a dokumentumok elemzése, valamint a 

személyes konzultáció a legtöbb esetben idegen nyelvi környezetben zajlik. A 

közpolitika jelentéstartalmainak pontos azonosítása az adott nyelvi környezetben, 

továbbá a kulturális különbségek ismerete elengedhetetlen, mert az eltérő értelmezési 

keretek bizonyosan a transzfer kudarcához vezetnek.  

 

Összegezve Dolowitz és Marsh modelljét elmondható, hogy a közpolitika transzfer 

nem kezelhető függő vagy független változóként a kutatások során, azonban 

eredményesen alkalmazható, mint változó a politika egyes eredmények 
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magyarázatában. A szerzők szerint az növekvő mértékű közpolitikai fejlesztésekre, 

változásokra a politika transzfer jelentős hatást gyakorol. A kormányok egyre 

gyakrabban importálnak megoldásokat a közpolitikai napirendekre felvett 

kérdéskörökben valamint a problémák megoldásában. 

A közpolitika átültetés növekvő tendenciáját az infó-kommunikációs technika 

fejlődése is jelentős mértékben facilitálta, amelynek következtében az 

információáramlás robbanásszerűen felgyorsult. Mindemellett a politikai szereplők 

gyakoribb személyes találkozásai is hozzájárultak/hozzájárulnak a közpolitikai 

megoldások könnyebb és gyorsabb adaptációjához.  

A közpolitika transzfer nagymértékben elősegíti a politikai változások létrejöttét, 

azonban arra nincs garancia, hogy az adaptációt minden esetben siker követ. Magát a 

közpolitika transzfert Dolowitz és Marsh egy kulcs tényezőnek tekinti a politika 

változások magyarázatában. 

3.4 A közpolitika transzfere az Európai Unióban 

A közpolitikák átvétele nem választható el két, az Európai Unió politikai 

folyamataiban meghatározó szerepet betöltő fogalomtól az integrációtól és az 

európaizációtól. A közpolitika transzfer elősegítheti az európai integrációt és az 

egységesedést a tagállamok elgondolásainak, probléma megoldási módozatainak 

átültetése során.  

3.4.1 Az európai politika integráció elméletei 

Az integráció az egységes egész, részekből történő kialakítását jelenti, a 

folyamat az egyes elgondolások szerint mind a társadalmi, mind a természeti rendszerek 

immanens részének tekinthető.  

Az integráció elméleti megközelítése multi- és interdiszciplináris jellegű, a 

közgazdaságtudomány mellett a politika-, a jog-, a történet-, a kultúra-, a 

szociológiatudomány területein is meghatározó elméletek születtek, melyek az 

integráció kontextusát, jelentéstartalmát, folyamatát, intézményrendszerét, előnyeit és 

hátrányait is vizsgálták. A politikai unió az integráció kiteljesedését jelenti, ahol a 

gazdasági unión túl a hatalom és a törvényhozás nemzetek feletti szinten valósul meg és 

az intézményi struktúrák is összefonódnak (Palánkai 1999).  
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A történelem során az egységes európai térség kialakítását a kontinens 

békéjének és biztonságának megteremtése, valamint a gazdasági fejlődés lehetőségének 

biztosítására irányuló törekvések motiválták.  

Az elgondolás a középkor politikai elképzelései között is felfedezhető, a XIV. 

században Dante is felvetette az egységesedés kérdését (Bóka 2008). A jelenleg is zajló 

integrációs folyamatokat előkészítő és támogató elméletek azonban a második 

világháború idején jelentek meg. A politikai gondolkodók egy új európai rend 

megteremtésében látták a jövő zálogát, ahol a nemzetállamok szuverenitásukat vagy 

annak egy részét egy szupranacionális szervezetre ruházzák át.  

A második világháborút követő időszakban számos, meghatározó elmélet - a 

funkcionalizmus, a föderalizmus, a neofunkcionalizmus, az intergovernmentalizmus, az 

új institucionalizmus, a többszintű kormányzás - látott napvilágot (Halmai 2013).   

Az integráció egyik legkorábbi elméletének tekinthető a föderalizmus, mely a 

második világháborút követően az „Európai Egyesült Államok” víziójában öltött testet. 

Az európai országok közösségét a létező föderális államok (USA, Svájc) mintájára 

képzelték el.  

A föderalizmus képviselői, mint Spinelli, meghatározták azon nemzetállami 

hatásköröket, amelyek közös európai szintérre emelhetők. Gondolkodásuk 

középpontjában a hatalmi ágak megosztása, a nemzetállami és nemzetek feletti 

intézményrendszerek közötti feladatmegosztás, valamint a jogi szabályozás dilemmái 

szerepeltek (Arató, Koller 2009).  A föderalisták „alapvetően az integrációs folyamat 

végén lévő államalakulat leírását kísérelték meg” (Arató 2001:40).  

A másik lényeges elméletnek a funkcionalizmus tekinthető, melynek alapvetése 

szerint a nemzetállamok beteljesítettek funkciójukat, további feladatokat nem tudnak 

ellátni, ezért szükséges a szupranacionális állam létrehozása, ahol az integráció egy 

hatékonyabb működést tesz lehetővé. Az európai térség békéjének garanciáját a 

különböző szakpolitikai területeken megvalósuló együttműködésben látták. A 

kooperáció során a nemzetállam funkcióit a különböző együttműködési formák veszik 

át, Mitrany szerint ez az állandósuló közös cselekvés vezet majd el az integráció 

megvalósulásához (Kende 2003).   

A funkcionalizmus elméleti kontextusából alakult ki a neofunkcionalizmus. Az 

elmélet szerint „a gazdasági és politikai integráció mozgatórugói mélyen gyökereznek a 



117 

 

modern gazdasági rendszerben, és éppúgy önmagukat erősítik, mint ahogyan a 

gazdasági integráció egyes szintjei a további integrálódást” (Gilpin 2004:350).   

A neofunkcionalista gondolkodók vizsgálták és értékelték a már létrejött 

szupranacionális intézmények működését, véleményük szerint az egyes szakpolitikai 

területek sikeressége úgynevezett ’spillover’
88

 hatást vált ki, melynek következtében a 

társadalmi és a gazdasági élet további területein is megvalósul az integráció (Torma 

2012). A ’spillover’ hatás következtében az egysédesedés „dinamikus, 

megállíthatatlanul előrehaladó öngerjesztő folyamatként értelmezhető” (Halmai 

2013:413). 

A kormányközi (intergovernmental) elmélet az előzőekben ismertetett teóriákkal 

szemben a nemzetállamokra fókuszál, amelyek az integráció folyamatában 

kulcsszerepet töltenek be.  

Az 1960-as években az európai egységesedés történetét a nemzetállamiság és a 

nemzetek felettiség konfliktusa jellemezte. De Gaulle ’üres szék’ politikája tekinthető 

meghatározó eseménynek az 1960-as évek közepén, melynek következtében az 

integráció üteme megtorpant, egyúttal teret engedett az intergovenrmentalizmus 

felerősödésének.   

Hoffmann szerint az európai integráció folyamatában nem a szupranacionális jelleg 

dominált, hanem a nemzetállamok befolyásának megőrzése mellett megvalósuló 

integráció (Arató 2001). Az európai nemzetek nem minden területen járultak/járulnak 

hozzá szuverenitásuk szupranacionális szintre történő átadásához, a számukra fontos 

politikák területén megőrzik a nemzeti önrendelkezésüket.  

A kormányközi elméletet tekinti Gilpin az európai integráció legmeghatározóbb 

politikai eszméjének (Gilpin 2004). 

 A többszintű kormányzás (multi-level governance) elmélete az 

intergovernmentalizmus gondolkodási keretéhez áll a legközelebb. A megközelítésmód 

a kormányzás, az irányítás, a döntéshozatal mechanizmusait, valamint az eltérő 

kormányzati szintek interakcióit vizsgálja (Ágh 2011).  

A nemzetállamok szuverenitásának átadását két tényező befolyásolja, elsőként az 

európai unió anyagi- és humán erőforrásainak elérhetősége, valamint a felelősség 

                                                
88 A spill over szó jelentése túlcsordulás, túlfolyás, a szakirodalomban leggyakrabban az angol szó 

használatával találkozhatunk, Halmai (2013) túlcsordulásként, Arató (2001, 2009) hólabda effektusként 

azonosítja. 
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áthárításának lehetősége, amennyiben – belpolitikai feszültséget kiváltó – kötelező 

érvényű jogszabályt kell végrehajtani (Arató, Koller 2009).  

A transznacionális folyamatok valamint a szubnacionális kormányzati szint 

jelentőségének növekedése következtében a nemzetállami szuverenitás eróziójának 

lehettünk/lehetünk tanúi.  

A nemzetállami szint alatt kialakult és kialakulóban lévő döntéshozatali 

folyamatot megvalósító kormányzati struktúra, amely érdekeit az európai térségben 

közvetlenül is érvényesíteni tudja.  Az érdekeket már nem csak a hivatalos politika elit 

képviseli, hanem a különböző elképzeléseket megtestesítő érdekcsoportok, és az egyes 

intézmények képviselői is.  

Az európai térségben a 2000-es évek közepén a politikaalkotási folyamatban a 

nemzetállamok még mindig kiemelt szerepet töltenek be, azonban már nem 

kizárólagosan birtokolják a döntéshozatal kiváltságát, a felelősség megosztott az 

Európai Bizottság valamint a regionális és/vagy a helyi szereplők között (Sipőcz 2008).  

Az 1970-es évek politika- és a szociológia elméleteiben találkozhatunk az 

institucionalizmus teóriájával, mely szinte paralel jelent meg a többszintű kormányzás 

elgondolásával (Arató, Koller 2009).  

 Az intézményelvű teória képviselői az európai egyesülés folyamatában az intézmények 

szerepét tekintették elsődlegesnek. Az intézményrendszer kialakítására a tagállamok 

jelentős hatást gyakorolnak, azonban az európai intézmények is hatnak a nemzetállamok 

politikai és intézményi struktúráira, így az integráció a hazai politikai rendszerekben is 

változást generál (Czékus 2008).  

Az európai intézmények közösségi döntést befolyásoló szerepe az aktív 

politikaformálásban, az előterjesztések előkészítésében, valamint a tagállami 

változásokban érhető tetten (Arató 2001). Az institucionalizmus képviselői a formális 

intézményrendszerre korlátozták gondolkodásukat, a neoinstitucionalisták az informális 

intézményrendszereket is az európai intézményi struktúra részeként értelmezték. Az 

intézményekkel szemben kívánalmakat is megfogalmaztak, miután az intézmények az 

információk jelentős hányadát birtokolják joggal elvárható a működés transzperenciája és a 

megbízhatósága (Czékus 2008). 

Az ismertetett integrációs elméleteken túl más elgondolásokkal is találkozhatunk 

a szakirodalomban, melyek közös ismertetőjegye az európai egységesedés 

szükségességének elismerése (Torma 2012).  Az európai integráció történetén 
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végigtekintve nyilvánvalóvá válik, hogy az eredeti célként megfogalmazott béke és 

gazdasági fejlődés lehetősége megteremtődött a kontinensen (Sipőcz 2008).  

3.4.2 Az európaizáció 

„Az európaizáció
89

 jelentése lehet…megfoghatatlan és mindent átfogó. Az 

európaizáció az eszköz és a cél, a módszer és a tartalom, a projekt és a vízió egyszerre. 

Meghatározott politikai, szocioökonómiai és kulturális valóságot jelent, de ideológia, 

jelkép, sőt mítosz is egyszerre” (Sigér 2006:64).  

Sigér interpretációja jól jellemzi az európaizáció fogalmi definíciójának 

sokszínűségét, egyúttal dilemmáit is. A fogalom meghatározásában Olsen a változás 

jelentőségére helyezi a hangsúlyt, véleménye szerint az európaizáció a következőket 

jelentheti: 

- A változást az európai határokban, az európaizáció a határok kiterjesztése során 

valósul meg. 

- Az európai intézményrendszer fejlesztését, biztosítva a politikai koordinációt és 

koherenciát. 

- A hatásgyakorlást a nemzeti és a szubnacionális kormányzati rendszerekre, mely 

magában foglalja a különböző kormányzati szintek közötti feladat- és hatáskör 

megosztást. 

- A befolyásolást az Európán kívüli térségre, a folyamatot, amikor az európai 

gondolkodásmód hatást gyakorol a nemzetközi fórumokra. 

- Az egységes Európa megvalósítását (Olsen, 2001). 

Az európaizáció jelentéstartalma eltérő az európai térség országaiban, melyet a 

tagállamok fejlettségi szintje jelentős mértékben befolyásol. Az alacsonyabb fejlettségi 

szintet képviselő országok esetében az európaizáció inkább köthető a strukturális és 

modernizációs jellegű változásokhoz, a tőkeerős államokat ezzel szemben a reziliencia 

jellemzi (Sigér 2006). Az európaizáció kötődik az Európai Unió bővítési gyakorlatához, 

amely ’top down” folyamatként támogat/támogatja a csatlakozni kívánó országok 

modernizációs törekvéseit (Grabbe 2002). Az európaizáció a tagállamok 

alkalmazkodási képességét is előhívja, a szupranacionális- és a nemzeti valamint a 

                                                
89

 A hazai szakirodalomban a jelenség leírása során az európaizáció és az európanizáció fogalmával is 

találkozhatunk, gyakorlatilag szinonimaként (Tuka 2009). 
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területi szintek között zajló kölcsönös interakciók hatása következtében (Kaiser 2001). 

Az európaizáció magában hordozza a közpolitika transzfer lehetőségét is, egyúttal a 

közpolitikák átvétele támogatja az egységesedés folyamatát. (Radaelli 2000). 

A szakpolitikák átvételével foglalkozó szakirodalom a szupranacionális 

szervezetek szerepét – így az Európai Unióét is – a tapasztalatok átvételében, az 

intézményi struktúrák kialakításában tekinti elsődlegesnek. A közpolitika árvételét az 

Európai Unió intézményei ösztönzik, annak érdekében, hogy katalizálják az 

európaizáció folyamatait, és a nemzeti politikákra hatást gyakorolva megoldást 

kínáljanak a közösnek ítélt problémák megoldására. Amennyiben nincs már korábban 

megvalósított gyakorlat az adott kérdéskörben, akkor gyakran az Európai Bizottság 

kezdeményezései bukkannak fel a nemzeti szakpolitikák egyes területein (Radaelli 

1997).  

Az Európai Unió számos mintát kínál a közpolitika átvétel különböző 

mechanizmusaira. A közösségi döntéshozatalnak hagyományos módja a tárgyalásokon, 

egyeztetéseseken keresztül megvalósuló kormányzás, ahol kiemelt szerepet tölt be a 

Miniszterek Tanácsa és a Parlament. A közpolitika transzfer önkéntes megvalósulása is 

jellemző az európai térségben, azonban a minősített többségi szavazással meghozott 

döntések kényszerítő erővel bírnak a nemmel szavazó tagállamok felé.  

A kényszerítés eszköze is felismerhető például az egységes piac és a versenypolitika 

területén. Az Európai Bíróság a legerősebb nyomásgyakorlást valósítja meg, amikor 

határozatainak végrehajtását kötelezővé teszi az érintett tagállamokban.  

Az utánzás (emuláció) többek között a nyitott koordináció módszerében érhető 

tetten, amely a közpolitikai átvétel önkéntes formája. Ebben az esetben a tagállamok 

szabadon dönthetnek az átvétel vagy az átvétel elutasítása mellett (Bulmer, Humphrieys 

2007). 

Radaelli a vállalati adó- és pénzügypolitika területével foglalkozik 

tanulmányában, mint a közpolitika transzfer megvalósulási területeivel. A közpolitika 

átvétel elméleti kereteinek a vizsgálatát háttérbe helyezte, és az izomorfozmus 

koncepciójára támaszkodott. Véleménye szerint a szervezeti struktúrák másolása nem a 

hatékonysági megfontolások alapján történik, hanem az adott intézmény legitimitásának 

igazolása kerül az előtérbe, valamint szempont a szervezetek közötti gördülékenyebb 

kapcsolatokat kialakítása is. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió létrehozása során 

a kényszerítő izomorfizmust azonosította Redaelli, mely a legsikeresebbnek ítélt 
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monetáris politikai modell, a német modell eleminek közösségi szintre történő emelését 

valósította meg. A vállalati adópolitika területén az izomorfizmus nem érhető tetten, az 

egységes európai adórendszer nem sikerült felállítani, melynek egyik okaként a szerző 

az adóztatás történelmi szerepének kulturális különbségeit jelölte meg.  

Radaelli megállapítja, hogy az Európai Bizottság egyfajta katalizátor szerepet tölt be a 

meglévő modellek terjesztésében, nem tud direkt kényszerítő erővel fellépni minden 

területen. Azonban a Bizottság képes olyan eszközöket életre hívni, amelyek 

segítségével el tudja érni a közpolitika elemeinek, programjainak, valamint az 

intézmények transzferével az izomorfizmust (Radaelli 1997).  

A politika transzfer vizsgálatával számos szakpolitika területén találkozhatunk a 

közösségi közlekedés harmonizációjától a környezetvédelem egységesítésén át a 

mezőgazdasági termelés kérdéséig. A dolgozat témaköréhez illeszkedően a következő 

részben az időspolitika transzferének egy szegmensét mutatom be. 

Ellentétben más közpolitikai területekkel, ahol az Európai Unió ún. „kemény” 

politikai eszközökkel alapozza meg a végrehajtás folyamatait, az időspolitika területén 

az elképzelések és jó gyakorlatok átvétele valósul meg. A tagállamok által felhalmozott 

tudás és a tapasztalatok transzfere a horizontális európaizáció szerves részének 

tekinthető. Az időspolitikai döntések elsősorban nemzeti szintűek, azonban az Európai 

Unió és a tagállamok is hatást gyakorolhatnak az egyes országok időspolitikai 

fejlesztéseire. 

Kern és Theobald meglátása szerint az európai időspolitika kezdetben a jó 

gyakorlatok önkéntes elfogadásában öltött testet, miközben a nemzeti időspolitikák 

harmonizációjára irányuló törekvéseket elutasították a tagállamok. A 1980-as évekre 

egyre inkább nyilvánvalóvá váltak a kettős demográfia folyamat hatásai, melyre az 

Unió is válaszolni kívánt és lépéseket tett az időspolitika harmonizációja felé. A szerzők 

az Európai Szociális Chartát (1989) tekintik az egységesedés felé vezető út egyik első 

állomásának, mely az idős korosztály anyagi biztonságára, egészségi állapotára és az 

ezekből fakadó kihívásokra is felhívta a figyelmet (Kern, Theobald 2009).   

Az 1990-es évek elején megszületett akcióprogramok adták meg az első 

impulzust a közös európai időspolitika megalkotásához. Azonban a tagállamok 

idősellátás területén megvalósított fejlesztései ekkor még nem a harmonizáció irányába 

hatottak.  
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Az Unió „kemény” feltételrendszerei később, a csatlakozó szándékozó Közép-

kelet-európai országok szociálpolitikai reformjaiban is korlátozott szerepet töltöttek be. 

1994 és 2004 között különböző programokkal és anyagi eszközökkel támogatta az 

Európai Unió a rendszerváltó, volt szocialista országok társadalmi-gazdasági átalakulási 

törekvéseit, így a szociális biztonság reformtörekvéseit is (Sultana 2003). A csatlakozási 

jelentésekben – az anyagi források felhasználása mellett – a teljesítményértékelés 

(benchmarking
90

) megvalósulásáról is beszámoltak a dokumentumok.  Az 1990-es évek 

végéig a bechmarking gyakorlata korlátozottnak tekinthető egészen a Lisszaboni 

Szerződésig, mely deklarálta a nyitott koordináció módszerét, mint az európai térség új 

szabályozási formáját. 

3.4.3 A nyitott koordináció módszere 

A lisszaboni folyamatban megfogalmazott célkitűzések döntő többségében olyan 

területeket érintenek – mint a foglalkoztatás- és oktatáspolitika, a jóléti rendszerek, a 

k+f tevékenység – melyek nemzetállami hatáskörbe tartoznak.  A stratégiai célok 

megvalósítása csak abban az esetben képzelhető el, ha ebben a „szürke zónában,…a 

nemzeti és a centrális uniós felelősség” (Gács 2005:209) között elhelyezkedő  térben is 

összehangolt cselekvés valósul meg. Ennek érdekében az Európai Unió a nyitott 

koordinációs módszer jogrendbe történő beemelésével kívánata a tagországokat az 

együttműködés irányába elmozdítani. A nyitott koordináció tartalma az alábbiak szerint 

határozható meg: 

- Az irányelvek megfogalmazása a rövid, közép- és hosszú távú célok eléréséhez 

érdekében (a Bizottság tesz javaslatokat az irányelvekre);  

- A mennyiségi és minőségi indikátorok maghatározása, valamint a jó gyakorlatok 

összehasonlítása a teljesítménymérés eszközeként (a Bizottság tesz javaslatot az 

indikátorokra és támogatja a jó gyakorlatok cseréjét);  

- Az irányelvek megjelenítése a nemzeti cselekvési tervekben meghatározott 

célokban és intézkedésekben a nemzeti és a regionális sajátosságokkal, 

jellemzőkkel összhangban;  

- Kölcsönös ellenőrzés és értékelés, mely támogatja a végrehajtás folyamatát 

(Rogowski, Kajtár 2004). 

                                                
90

 A benchmarking - az Európai Unió gyakorlatában - a tudás és a tapasztalat, valamint az egymástól való 

kölcsönös tanulásra megosztását jelenti. (Kasnec 2008). A menedzsment módszertanában már jóval 

korábban, több mint 30 éve alkalmazott módszer a benchmarking (Maczó 2007).  



123 

 

A nyitott koordináció módszerét a kölcsönös tanulás és a jó gyakorlatok 

megismerése jellemzi. A nemzeti szintű közpolitikákba történő adaptáció révén kívánja 

elérni a horizontális harmonizációt. Különösen azokon a területeken fontos, ahol a 

mélyen gyökerező kulturális különbségek akadályozzák az közpolitikák egymáshoz 

történő közelítését, mint a foglalkoztatáspolitika és a szociális biztonság. A közös célok 

megfogalmazásában a Tanács vállal kulcsszerepet, a tagállamok a megvalósítók, 

azonban a végrehajtás módját minden ország a saját tradíciói és elgondolása szerint 

alakíthatja (Gács 2005).  A nyitott koordináció mórszerének legitimitását és 

hatékonyságát a folyamatban résztvevő szereplők biztosítják, az érintettek lehető 

legszélesebb körének bevonásával.   

A nyitott koordináció módszerével kapcsolatos viták egyik sarkalatos kérdése, 

hogy milyen módon képes az Unió a tagállamok közpolitikai gondolkodását és 

cselekvését befolyásolni, amennyiben nem kötelező érvényű jogszabályban kerül 

rögzítésre a feladat, és a megvalósítás elmaradása nem von maga után szankciót.  

Befolyásoló tényezőnek tekinthető az Európai Unió Statisztikai Hivatala által 

elkészített jelentések, és az azokban elfoglalt hely. Egyik tagállam sem szeretne a 

rangsor utolsó harmadába kerülni, mert az akár belpolitika konfliktushoz is vezethet, 

mert a különböző érdek és ellenzéki csoportok kritikai észrevételüknek adhatnak hangot 

az aktuális kormányzati teljesítménnyel kapcsolatban. Az Európai Unió 

nyomásgyakorló „eszközei” közé sorolható a megszégyenítés is, az adott kérdés 

kapcsán bírálhatják a probléma iránti nemzeti érzékenységet és kezelésének módját, a 

tájékoztatás minőségét.  

A kényszerítő stratégiák közé sorolható a nemzeti képviselőkre gyakorolt 

nyomás is, amikor az Európai Unió testületeinek ülésein a közös célok megvalósítása 

érdekében kötelezettségvállalásra késztetik a résztevőket. 

A nyitott koordináció módszere nemcsak a nemzetállami szinteken nyújthat 

segítséget a közpolitika egyes kérdéseinek megoldásában, hanem a szubnacionális 

szintek szereplői is segítségül hívhatják a szakpolitikák tervezése és megvalósítása 

során. A nyitott koordináció módszere elősegíti a reformokat, de szolgálhat külső 

legitimációs forrásként is – népszerűtlen, vagy ellentmondásos intézkedések 

bevezetésekor – a kormányzatok számára (Zeitlin 2005).    

A nyitott koordináció elve elismeri a jóléti államok diverzitását, azonban – 

különös tekintettel a szociálpolitika területén – nem minden ország számára nyílik 
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lehetőség a jó gyakorlatok adaptációjára. Feltételezhető, hogy a skandináv államokban 

jól működő jóléti ellátások adaptációját a Közép-kelet-európai államokban nem a 

társadalmi tudatosság hiánya, hanem a szűkös források korlátozzák (Rogowski, Kajtár 

2004).  

A nyitott koordináció módszere ígéretes eszköz a közös európai problémák 

kezelésére a nemzeti sokszínűség tiszteletben tartása mellett, mert ösztönzi a 

konvergencia célokat, a teljesítményt, és széles körű politikai megközelítéseket. A 

nyitott koordináció jól illeszthető a partnerség európai eszméjéhez, erősíti a 

szubnacionális szintek a döntéshozatali potenciálját, mely ennek következtében 

közelebb kerül a polgárokhoz (Gyulavári, Krémer 2004). 

3.4.4 A közpolitika transzfer a hosszú távú gondozás területén  

A közpolitika átvétel mechanizmusait egy speciális terület segítségével 

szemléltetem, mely az időskorhoz, pontosabban a demográfiai öregedés folyamatához 

kötődik. Mielőtt rátérnék a közpolitika transzfer ismertetésére szükségesnek tartom 

megindokolni, miért fordítanak egyre nagyobb figyelmet a tagállamok a tartós 

gondozásra kérdésére. 

3.4.4.1 A hosszú távú gondozás közpolitikái dilemmái 

 A megnövekedet élettartam talán az egyik legfontosabb indikátora az elmúlt 

több mint fél évszázad társadalmi-gazdasági fejlődésének. A közegészségügy továbbá a 

gyógyító egészségügy intézkedéseinek következtében javult a népesség életkilátása, az 

egészségi állapot folyamatos javulása előrevetíti a személyes gondoskodás és támogatás 

iránti igény, időnként azt víziót keltve, hogy minden idősnek szüksége lesz valamilyen 

szintű ellátásra. A tapasztalatok szerint jelenleg az európai idősek többsége viszonylag 

jó állapotúak és képes önmaga ellátására, azonban az életkor előre haladtával, valamint 

a családszerkezet változása, továbbá az idősek egyszemélyes háztartásainak növekedése 

következtében nőhet, illetve már ma is növekedési tendenciát mutat az ellátások iránti 

igény (Walker 2009).  

Az Európai Unió és a tagállamok talán egyik legnagyobb dilemmája a demográfiai 

öregedés kihívásainak megfelelő szociális és gazdasági stratégia megvalósíthatósága. 

Kérdésként merül fel, kinek kell a jövőben gondoskodni a rászoruló idősekről, hogy 

biztosított legyen a korosztály számár a magas színvonalú ellátás (Krüger, de Gier 
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2011). A népesség elöregedése, a morbiditás és a krónikus betegségek előfordulásának 

emelkedése, valamint az ápoláshoz-gondozáshoz kapcsolódó családon belüli feladatok 

növekedése a hosszú távú gondozás dilemmáit az európai térség legdinamikusabban 

fejlődő közpolitikai kérdéseinek sorába emelte.  Az EU-tagországok gondozási 

rendszereire nyomást gyakoroltak a társadalmi- és a gazdasági életben bekövetkezett 

változások, amelyek szükségessé tették a közpolitikai napirendre kerülést és 

reformlépések kialakítását: 

- Az  európai  népesség  születéskor várható  átlagéletkora  az elmúlt évtizedekben 

emelkedett és várhatóan a jövőben is emelkedni fog (Hablicsek, Pákozdi 2004). Az idős 

korosztályon belül a 65 éves valamint a 85 éves és időseb korcsoportok létszáma 

jelentősen mértékben megnövekedett, mely előrevetíti a gondozási szükségletek iránti 

kereslet fokozódását is (Krémer 2013). 

- A     kontinens     országaiban     a     családszerkezet     jelentős    átrendeződése, 

„párkapcsolatok pluralizálódása” (Pongráczné 2011), valamint a nők munkaerőpiaci 

részvételének második világháborút követő folyamatos expanziója a hagyományos női 

szerepben változást eredményezett (Schadt 2003). A nők munkavállalása nemcsak a 

termékenységre gyakorol hatást, hanem a tradicionális női szerepeket is átstrukturálta 

(Havasi 2011). A családokban az idősek gondozásra fordítható idő jelentős mértékben 

csökkent, ezzel párhuzamosan megnövekedett a professzionális gondozási tevékenység 

iránti szükséglet. 

- Az   Európai   Unió   aktív   korú   népessége   folyamatosan   csökken,  melynek 

következtében a különböző gazdasági ágazatokban kiéleződött a munkahelyekért 

folytatott verseny.  Az idősgondozás fizikai és lelki megterhelései, valamint a relatíve 

alacsonyabb bérek nem tették vonzóvá a munkavállalók körében a területet. Ezért az 

idősellátás rendszere folyamatos munkaerőhiánnyal küzd, mely korlátozza az 

szolgáltatás igénybevételét, egyúttal kedvezőtlen hatást gyakorol az ellátások 

minőségére is (Busemeyer, Goerres, Weschle, 2008). 

- A 1990-es  években  a  jóléti  államokban  a magas színvonalú ellátásokat nyújtó 

nemzeti szociális rendszerek létét megnehezítették a gazdasági megszorító 

intézkedések. A forráselvonás következtében az ellátórendszer nem tudott 

alkalmazkodni a demográfiai változások indukálta formális idősgondozás iránti 

szükségletnövekedéshez. Az ellátórendszer relatív kapacitás csökkenését a költségvetési 



126 

 

megszorítások, valamint a magasan kvalifikált munkaerő hiányaként azonosítható 

(Krüger, de Gier 2011). 

Az elmúlt közel húsz évben a szükségletek kielégítése érdekében számos 

európai ország reform folyamatot indított el annak érdekében, hogy az idősek részéről 

jelentkező ellátások iránti növekvő igények és az államháztartás kiadásainak 

csökkentése között egy viszonylagos egyensúlyi állapotot tudjon megteremteni (Da 

Roit, Le Bihan 2010).  

Az új megoldási módokban sok közös pont fedezhető fel mindamellett, hogy 

felismerhetők a nemzetállamok korábbi tradíciói is. Az innovációk közös pontjaiként 

azonosíthatók a pénzbeli juttatások és a személyes szolgáltatások együttes 

megvalósítása, a szociális szolgáltatási tér pluralizálódása irányába ható törekvésekben, 

és az új finanszírozás formák bevezetése.  

A hosszú távú gondozás iránti igény növekedése elválaszthatatlan az idős és 

azon belül is a 80 éves és idősebbek számának emelkedésétől. Kérdésként merül fel – az 

ismertetett változásokon túl – milyen okok befolyásolták még a hosszú távú gondozás 

dilemmáinak közpolitikai napirendre kerülését? 

A korcsoport tagjai között igen jelentős számban fordulnak elő a krónikus 

megbetegedések, melyek az idősek önellátási képességének függvényében változó 

intenzitású kezelés és ápolás-gondozás iránti szükségletet generálnak. A betegségek 

akut fázisiban az egészségügyi ellátásra, ezen belül a fekvőbeteg ellátásra helyeződik a 

hangsúly. A korlátozott idejű egészségügyi ellátás felveti egy más típusú és más 

szakmai fókuszú ellátási forma szükségességét, mely hosszabb távon biztosítja a 

gondozást. Az egészségi állapot romlása nemcsak időskorban veti fel a hosszú távú 

gondozás szükségességét, hanem bármely életszakaszban, azonban időskorban nagyobb 

valószínűséggel jelentkezik a tartós gondozás iránti igény (Polard 1995). 

Az OECD definíciója szerint a tartós gondozás „egy átfogó közpolitikai kérdés, 

amely a szolgáltatások széles körét foglalja magában a csökkent fizikai vagy szellemi 

képességekkel rendelkező személyek esetében, akik a funkcióvesztés következtében a 

mindennapi életvitel alaptevékenységeiben hosszabb ideig segítségre szorulnak. Ez a 

személyes gondoskodás gyakran a különböző szakterületek által nyújtott ellátások 

kombinációja révén valósítható meg, mint például a kórházi ápolás, a rehabilitációs és a 

palliatív ellátások. A hosszú távú gondozás megvalósíthatja a progresszív ellátási 
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szintek közötti átjárhatóságot, az alap és a szakellátások között” (OECD/European 

Commission 2013:10).   

Az Európai Bizottság 2006-ban nyilvánosságra hozott előrejelzése szerint 2050-

re a 80 éves és idősebb korosztály körében 10 százalékos növekedését 

prognosztizálható, ennek következtében az előzetes becslések szerint a GDP 0,7-át 

fogják a tartós gondozás finanszírozására fordítani az európai államok (Európai 

Bizottság 2008). 

A tartós gondozás kérdéskörének közpolitikai napirendre kerülését két lényeges 

tényező egyrészt a társadalmak elöregedése, másrészt a várható állami költségvetési 

kiadások növekedésének diskurzusai határozták meg.  

3.4.4.2 A politika transzfer megvalósulása a hosszú távú gondozás területén 

A hosszú távú gondozás dilemmái már nem új keletűek az Európai Unió 

tagállamai körében. Az elmúlt közel két évtizedben az igények növekedése és a 

felhasználható források csökkenése egy reformhullámot indítottak el. Az átalakítás célja 

egyrészt felfogható az idősek ellátási költségeinek optimalizálásaként, mely a 

költségvetési hiány növekedését kívánta fékezni. Másrészt az idősgondozás 

felelősségének megosztásaként „az állam, a piac, a család és a közösségek között” 

(Pavolini, Ranci 2008:247). A felelősségvállalás területén a korábbi jelentős állami 

szerepvállalás csökkenése figyelhető meg, ezzel párhuzamosan a piaci szereplők és a 

családok jelentősége növekedett az idősek gondozásában
91

. 

A tarzós gondozás területén megvalósuló közpolitika átvétel szemléltetése 

érdekében hat európai tagállam közpolitikai intézkedéseit isemrtetem. 

A hosszú távú gondozás kezdetei 1968-ra tehetők, Hollandia tekinthető 

úttörőnek ezen a területen, ahol már a ’60-as évek végén foglakoztak a tartós gondozás 

kérdéseivel. A szolgáltatást integrálták a biztosítási rendszerbe és univerzális ellátásként 

az adóbevételekből finanszírozták. A kezdeti időszakban az bentlakásos 

intézményekben lehetett igénybe venni a tartós gondozást, majd több mint húsz évvel 

később az otthon közeli ellátások területére is kiterjesztették a szolgáltatást. Az 

ellátások megvalósítója kezdetben maga az állam volt, később vált lehetővé a magán 
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 A tartós gondozás területén megvalósuló közpolitika átvétel bemutatásában hat európai tagállam 

közpolitikai intézkedéseit ismertetem. 
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vállalkozások bekapcsolódása. A szolgáltatók közötti választásban az idősek is részt 

vettek, és az individuális gondozási tervben foglaltakhoz legjobban illeszkedő 

szolgáltatót kérték fel az ellátásra. A gondozás megvalósításának közpolitikai 

megközelítése, bár jóval később, de hatást gyakorolt az európai államok ellátás 

szervezési törekvéseire (Kern, Theobald 2009).  

A holland mintához hasonló rendszer alakult ki Németországban, ahol 1995-ben 

vezették be az ápolásbiztosítást (Phlegeversicherung), mely lehetővé tette a pénzbeli 

ellátások és a szolgáltatások közötti választást, illetve a két ellátási forma társítását az 

idősek számára. A biztosítás nem fedezte a gondozás teljes költségét, így a rászorulók 

magán biztosítás vagy informális ellátás
92

 megszervezésével egészíthették ki a 

juttatásokat. Az ápolásbiztosítás a XXI. század elején szinte a teljes munkavállalói kört 

lefedi, és közel 1,5 millió idős ellátást biztosítja (Rothgang 2005).  

Franciaországban a 1997-ben jött létre a rászorultság elvét megvalósító ellátási 

szisztéma, a „Gerontológiai Önállóság Minőségforrásainak Csoportja (Autonomie 

Gérontologique Groupe Iso-Ressources)” (Dögei, Kostyál, Udvari 2011:17), mely az 

önellátási képesség megtartásának mértéke szerint sorolta különböző csoportokba az 

időseket. 2002-ben ez a besorolás lett az alapja az „autonómia megőrzésének személyre 

szabott támogatása (Aide Personnalisée a l’Autonomie)” (Dögei, Kostyál, Udvari 

2011:17) érdekében kialakított rendszernek. A létrehozott támogatási csoportokba 

történő besorolás határozta meg az ellátások igénybevételét és az ellátási szintekhez 

igazították az állami finanszírozás nagyságát, melyet pénzbeli támogatásként 

folyósítottak az időseknek. Az állami juttatások mellett a magán biztosítások fejlesztését 

is fontosnak tartotta az állam azon idősek körében, akiknek az anyagi kondíciói ezt 

lehetővé tették (Le Bihan, Martin 2007). „A reformok következtében jelentősen 

csökkent az egészségügy és a helyhatóságok idősellátásra fordított költsége, ezzel 

szemben az állam kiadásai 2001 és 2004 között több mint kétszeresére emelkedtek” 

(Pavolini, Ranci 2008:247). 

Angliában az egészségügyi és szociális ellátás letéteményesei az 

önkormányzatok és a szolgáltatás végző szervezetek. Az 1990-es reform következtében 

a piaci elvek mentén szerveződtek az ellátások. Az önkormányzatok határozták meg az 

állami hozzájárulás- és az egyéni személyi térítési díjának mértékét. A piaci 

                                                
92 Az informális ellátás alatt a családi gondoskodás értendő, mely megfelel a német szociális védelem 

tradícióinak, az állam, a piac és a család közös felelősségvállalásának (Kern, Theobald 2009). 
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mechanizmusok a szolgáltatók kiválasztása során is érvényesültek, a szolgáltatókat 

versenyeztették (Wittenberg és mtsai. 2001). 

Svédország esetében az átalakítás első lépeseként kiterjesztették az 

önkormányzatok felelősségét a tartós gondozás területén a szolgáltatásszervezésére és a 

finanszírozására. Az otthoni és az intézményi ellátásokra fordítható költségek 

csökkentek, ennek következtében a gondozottak térítési díjai növekedtek, és a 

szolgáltatások körét szűkítettek. Az otthon közeli ellátások esetében megtörtént a 

magánszektor bevonása a szolgáltatásnyújtásba, a bentlakásos intézmények esetében az 

állami dominancia érvényesült (Trydegård 2000). 

A Dél-Európa országaiban az idősellátást a biztosítási rendszer hiányossága és a 

családi kötelezettség vállalás erős jelenléte jellemzi, ennek következtében a hosszú távú 

ápolásbiztosítás rendszer még kiforrott. A biztosítási piacnak ebben a szegmensében 

jelentős állami támogatás szükséges a hatékony működés érdekében, mely szintén 

hátráltatta az ápolás biztosítás bevezetését (Kern, Theobald 2009). 

Olaszországban érdekes kettősség figyelhető meg az idősellátás rendszerében. A déli 

területeken a szolgáltatások kialakítása igen hiányos, feltehetően az ellátások iránti 

igény a tradicionális családi szerepek következtében kisebb mértékű. Ezzel szemben 

„Olaszország középső és északi területein a környező államok szolgáltatási 

rendszeréhez hasonló idősellátás alakult ki, ahol a szolgáltatások nagyobb hányad az 

állam, a fennmaradó részt a nonprofit szervezetek nyújtják” (Pavolini, Ranci 2008:247). 

A hat európai tagállam hosszú távú gondozási rendszerének áttekintését 

követően megállapítható, hogy a szakpolitikai döntések meghozatala során a 

kormányzatok részben vagy teljesen hasonló megoldási módokhoz folyamodtak. Az 

azonosítható területek a következők: 

- Az elmúlt több mint két évtizedben  a hat tagállam  mindegyikében növekedett a 

tartós gondozás igénybevételének lehetősége, egyúttal a bővült a szolgáltatási paletta. 

- A tartós  gondozás   területén   csökkent   először  az  állami,  majd  a   nonprofit 

szektor jelenléte, és ezzel párhuzamosan a magánszféra térnyerésének lehettünk a tanúi. 

- Az  ellátórendszerek  területén  nem  mindenütt azonos mértékű a magán szektor 

szerepe, a házi gondozás estében a piaci mechanizmusok erőteljesebben érvénysültek, 

mint a hotelszolgáltatást is nyújtó intézmények körében. 

- A      területet      érintő      szabályozási     politika     következtében       kialakult 
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versenyhelyzetben az olcsóbb szolgáltatást kínáló vállaklozások kerültek előnyösebb 

helyzetbe, amely akár kedvezőtlen hatást gyakorolhat az ellátás minőségére. 

- A  nemzetállami  szabályozás  biztosítják   az   ellátottak   számára   a   választás 

lehetőségét az ellátások és a pénzbeli támogatások-, valamint a szolgáltatók és 

szolgáltatásaik között, megteremtve a  személyes  autonómia megőrzésének lehetőségét. 

- Franciaországban    és    Németországban    bevezetették    gondozási  szükséglet 

vizsgálatot, melynek következtében az idősek megmaradt önellátási szintjéhez igazodó 

ellátásokat biztosítottak. Hasonló törekvésekkel Angliában és Svédországban 

találkozhattunk. 

  Az azonosságok szembetűnőek, kérdés milyen folyamatok következtében jöttek 

létre az azonosságok a tartós gondozás szabályozása és megvalósítása területén? 

Amennyiben Doliwitz és Marsh korábban ismertetett politika transzfer konceptuális 

keretrendszerét hívjuk segítségül, és a modell egyes elemeit tematikusan követjük, a 

következő összefüggéseket állapíthatók meg: 

- A   közpolitika   átvétel  tartalmát  a  tartós  ápolást   már  megvalósító  országok 

korábbi tapasztalatai határozták meg, a tapasztalatokon belül célok és intézmények 

átültetése különíthető el. Célként egyrészt megfogalmazható az államháztartási deficit 

csökkentése, másrészt a szükségletek kielégítése, a „baby boom” generáció létszámából 

fakadó tartós gondozási igények növekedése.  

- A  közpolitika  transzfer  folyamatában résztvevőként azonosíthatók a szakértők, 

akik az egyes országokba exportálták a saját hazai rendszerük eredményeit. Például a 

német szakértők intenzív tárgyalásokat folytattak osztrák biztosítás bevezetésének 

tapasztalatairól. Ausztria Németország előtt három évvel, 1993-ban vezette be az 

ápolásbiztosítás rendszerét az ápolási járadékról szóló szövetségi törvény 

(Bundespflegegeldgesezt) elfogadását követően (vö. Kern, Theobald 2009). 

- A  tartós  gondozást  megvalósító  modellek  átvétele  a  nemzeti  szintek   között 

valósult meg, kivételt képez Olaszország, ahol az európai nemzetállamok elgondolásait 

a szubnacionális szintek vették át, illeszkedve a kontinentális ellátás rendszereikhez. 

- A transzfer  motívációjaként  elsőként az önkéntességet azonosítható.  Miután az 

európai tagállamokat egyre jobban feszítette a demográfiai öregedés folyamatához 

kapcsolódó ellátási deficit. Az időseket ellátó intézményrendszerek és a pénzbeli 

támogatások szerkezete egyre nagyobb kihívásokkal szembesültek, ezzel párhuzamosan 

az ellátások finanszírozára fordított költségek is jelentősen emelkedtek. Ennek 
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következtében nem is történhetett más, mint hogy a probléma gyors és hatékony 

megoldása érekében a tagállamok egymás hosszú távú gongozási rendszereit 

megismerve, átvették a jól bevált gyakorlatokat. Véleményem szerint – az 1990-es évek 

európai integrációs folyamatait szem előtt tartva – felismerhetővé válik egy másik ok, 

mely kvázi kényszerítő erővel hatott a tagállamok reform folyamataira. A Maastrichti 

Szerződés (1992.02.27.) 21. paragrafusa rendelkezett a konvergencia kritériumokról
93

, 

amelyben számszerűsítették az államháztartások maximális hiányát, melynek 

következtében a konvergencia követelmények előírásai minden tagállam számára 

kötelező érvényűvé váltak. A rendelkezés természetesen csak indirekt módon gyakorolt 

hatást a tagállamok
94

 jólléti kiadásaira. A tagállamok körében az államháztartási hiány 

csökkentésének egyik lehetőségeként jelent meg az idősgondozás átalakításának 

megvalósítása.  

Amennyiben a fenti tények ismeretében Dolowitz és Marsh kotinuum modelljében el 

kívánjuk helyezni a tartós gondozásra irányuló transzfer motivációját, akkor „szükséges 

transzferként” azonosíthatjuk a hosszú távú gondozás szabályozásának és intézményi 

struktúrájának nemzetállamokon belüli kialakítását. 

- A közpolitika átvétel fokozatait vizsgálva a ’követés és az elegyítés’azonosítható  

a tartós gondozás transzferében.  A ’követés’ során a közpolitika és a programok 

mögöttes vezérelveinek átültetése jelenik meg a folyamatban, a politika alakítói a 

program vagy az intézményi modell egyes részleteit adaptálják. Ez a folyamat jól 

nyomon követhető a reformokban, nevezetesen Angliában 1990-ben nyílt lehetőség a 

szolgáltatások kiszervezésére, valamint megvalósult a szolgáltatók közötti verseny is. 

Ugyanebben az évben Hollandia ugyan nem a tartós gondozás egész területén, de a házi 

gondozást nyitotta meg a vállalkozások előtt. Majd az ezt követő években 

azonosíthatjuk a piaci mechanizmusok térnyerését Németországban, Franciaországban 

és Svédországban is. 

Az ’elegyítés’ is tetten érhető, mely számos elem keverékét tartalmazza, és az országok 

által kigondolt eljárások, intézmények működéséből levont tanulságok együttes 
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 A Maastricht-i szerződés megfogalmazta azokat a konvergencia követelményeket, amelyeket a 

gazdasági és monetáris unióhoz csatlakó tagállamoknak teljesíteni kell: alacsonyan, 3% körül kell tartani 

az inflációt, a kamatokat alacsony színvonalon tartása, valuta árfolyam stabilitása, az államadósság nem 

haladhatja meg a GDP 60 százalékát (Oblath 1999). 
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 Az ismertetésben szereplő államok közül az első reform idején Svédország még nem volt az Európai 

Unió tagja, az tartós gondozás átalakítását célzó intézkedések bevetését kövezően egy évvel 1993-ban 

kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat.    



132 

 

alkalmazását valósítja meg. Egy tagállam, Németország reformját vizsgálva azt 

tapasztaljuk, hogy a Németországban bevezetett intézkedésekre több tagállam egy-egy 

elgondolása gyakorolt hatást. A ’piacosítás’ és az ellátottak választási szabadságara 

vonatkozó rendelkezések a szolgáltatásszervezésben az angol minta ismerhető fel, míg 

az ápolásbiztosítás bevezetésében a holland hatások érvényesültek, valamint az ellátás 

univerzális jellege a svéd szociális modellel mutat hasonlatosságot.  A tagállamok nem 

másolják az egyes közpolitikai problémák megoldását, hanem a számunkra 

legkedvezőbb megoldások átvételével kvázi saját rendszereket hoznak létre. 

- Dolowitz és Marsh   szerint  a  közpolitika   transzfer   folyamatában,  különösen 

annak sikerességében nem hagyható figyelmen kívül a kommunikáció nyelve és a 

földrajzi közelség és távolság. A nyelv tekintetében – bár fejezet nem tért ki Ausztria 

gondozási reformjainak ismertetésére – a két szomszédos és azonos nyelvet beszélő 

Ausztria és Németország között egy harmonikus együttműködés valósult meg, 

tekintettel arra, hogy az osztrákok a németek előtt két évvel, 1993-ban jogszabályba 

foglalták az ápolásbiztosítást (Bundespflegegeldgesezt). Olaszország északi és középső 

területeinek regionális és helyi szintű kezdeményezéseire hatott a környező országok 

reformfolyamata, amelyekben a francia és osztrák hatások is felfedezhetők, például Dél-

Tirol tartományában bevezették a gondozási segély rendszerét.  

A közpolitikai más területeihez hasonlóan az idősellátásnak ezen a speciális, de 

egyre nagyobb jelentőséggel bíró területén megfigyelhetők azok a jelek, amelyek az 

európaizálódás irányában hatnak. Az európai tagállamok közötti közpolitika transzfer a 

horizontális európaizációt erősíti, amit a jó gyakorlatok átvétele és az egymástól való 

tanulás gyakorlata valósít meg. Ezzel párhuzamosan az egyes országok hosszú távú 

gondozási elképzeléseiben felfedezhető az útfüggőség (path dependency) is, a két 

klasszikusnak tekinthető európai szociális biztonságot megvalósító a Bismark-i és a 

Beveridge-i modell (Kern, Theobald 2009).  

A hosszú távú gondozás területén felismerhetők a különbségek, amelyeket 

gyakran az „európai szociális modellként” azonosít a politika kommunikáció. Az ellátás 

területén az egyik végletnek tekinthető a skandináv típusú közszolgálati minőségi 

szolgáltatások, míg az ellenpólusnak a dél-európai családi alapú ellátás tekinthető. Az 

utóbbi évtizedben az európai idősellátás a minőségi szolgáltatás irányába mozdult el és 

felfedezhetők a harmonizáció irányába ható törekvések, többek között a nyitott 

koordináció módszerének alkalmazása révén (Walker 2009). 
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A tartós gondozás kérdésköre nemcsak a tagországok, hanem az Európai Unió 

politikai diskurzusaiban is a folyamatosan jelen van. A hosszú távú gondozás iránti 

igények növekedése, az ellátottak számának emelkedése hívta fel a figyelmet az ellátás 

igénybe vevők jogainak védelmére. Az Európai Parlament és a  Tanács határozata 

értelmében meghirdetett  Daphne III. program
95

 keretében  [779/2007/EK] nyílott 

lehetőség  „A tartós gondozásra és segítségnyújtásra szoruló idős emberek jogairól és 

felelősségéről” szóló Európai Charta elkészítésre. A 2010-ben elkészült dokumentum 

összefoglalja azokat a jogokat, amelyek segítenek megőrizni a tartós gondozásban 

részesülők méltóságát az élet utolsó szakaszában is
96

. A Charta lehetővé teszi az adott 

területeken már megvalósított jó gyakorlatok megismerését, az egyes tartalmi 

elemekhez kapcsolódóan mutatja be a tagállamok, programjait, kampányait, vagy a 

minőség ellátást biztosító rendszereket.  

A Chatra kettős célt szolgál, egyrészt szolgálja az idősek biztonságát a hosszú 

távú gondozás során, másrészt az egymástó való tanulás tovább szélesítheti a 

közpolitikai transzfer megvalósulásnak lehetőség a tartós gondozás területén. Az új 

elképzelések átvétele javíthatja az ellátások színvonalát és egyúttal növelheti a 

szolgáltatásokkal való elégedettséget (European Charter 2010).  

3.4.5 A közpolitika transzfer a hazai időspolitikában 

3.4.5.1 A nemzetközi szervezetek dokumentumainak hatása a hazai 
időspolitikára 

A hazai időspolitika kialakítása során Magyarország sem vonhatja ki magát a 

nemzetközi hatások alól, a többek között az Idősügyi Stratégia elveinek, keretinek 

meghatározása során számos már korábban elkészült nemzetközi jogszabály, javaslat, 

ajánlás áttekintését követően került sort. Az 2009-ben elfogadott stratégia a bevezető 

                                                
95 A program a 2007-2013 közötti időszakban a gyermekek-, a fiatalok- és a nők elleni erőszak 

megelőzést szolgálta, azonban minden más sérülékeny csoport számára biztosítani kívánta a védelmet, 

így valósulhatott meg „A tartós gondozásra és segítségnyújtásra szoruló idős emberek jogairól és 

felelősségéről szóló Európai Charta” is.  
96 A Charta megjeleníti az emberi méltósághoz, testi és lelki egészséghez, szabadsághoz és biztonsághoz-, 
az önrendelkezéshez-, magánélethez-, a magas színvonalú és egyénre szabott ellátáshoz való jogot, a 

jogokat a személyre szabott információhoz, tanácsadáshoz és az egyetértés kinyilvánításához, a 

folyamatos kommunikációhoz, társadalmi és kulturális tevékenységekben való részvételhez-, a 

lelkiismereti és szólásszabadsághoz, valamint a szabad véleménynyilvánításhoz-, a palliatív ellátáshoz és 

támogatáshoz, valamint tisztelet- és méltóságteljes haldokláshoz és halálhoz, valamint a jogorvoslathoz 

való jogot, és tartalmazza az ellátottak kötelezettségeit (European Charter 2010). 
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szakaszában felsorolja azok a nemzetközi dokumentumokat, amelyek hatást gyakoroltak 

a jogszabályalkotás folyamatára.  

Elsőként az ENSZ alapelveit említi a határozat, mely 1991-ben látott napvilágot. 

Az ENSZ Közgyűlés határozatának melléklete azzal a mondatta kezdődik, amely szinte 

mindenki által ismert: „Adjunk életet az éveknek”. Elsősorban az idősek társadalmi 

megbecsülésének-, valamint az időskori aktivitás fontosságára hívta fel a figyelmet. A 

Közgyűlés ösztönözte a tagállamokat az elfogadott alapelvek et ültessék át a 

nemzetállami időspolitikai dokumentumokba.   

Az első alapelv a függetlenség, melyhez az értelmezésben hozzárendeli a 

jövedelem-, az egészségügyi ellátást; a család és a közösségek támogatásának 

kérdéskörét; valamint az idősek további jövedelemszerzését; az önrendelkezést, hogy 

önmaguk dönthessék el, mikor hagyják el a munkaerőpiacot. A képzések és 

továbbképzések rendszerét nyitottá kell tenni a korosztály számára, olyan környezetet 

kell teremteni az idősek számára, amely alkalmazkodik megváltozott szükségleteikhez.   

Második alapelvként a részvételt tárgyalja a dokumentum.  Az idősek társadalmi 

integrációja akkor válik megvalósíthatóvá, ha a szakpolitikai intézkedések biztosítják 

jólétüket, valamint megteremtik a korosztály által felhalmozott tudás átadásának 

lehetőségét a fiatalabbak számára. Lehetővé kell tenni az idősek különböző célú és 

formájú társulásait.  

A gondozás kérdéseivel foglalkozott a harmadik alapelv. Az idősek ellátásában a 

családnak, a közösségeknek és az államnak is szerepet kell játszania. Az egészségügyi 

ellátás feladata az idősek lehető legjobb életminőségének a biztosítása a jóllét 

érdekében, valamint a betegséges kialakulásának késleltetése a gondozás és a prevenció 

megvalósításával. A korosztály számára biztosítani kell a jogbiztonságot az ellátások 

igénybevétele során, az ellátások kialakításában és az igénybevétel alatt is, hogy az 

emberi méltóság joga ne sérüljön.  

A negyedik alapelv az önmegvalósítást, az időskori fejlődés lehetőségét 

fogalmazza meg. A korosztály számára elérhetővé kell tenni az oktatási, a kulturális, a 

rekreációs erőforrásokat. Végül a méltóság jelenik meg az alapelvek között, az 

időseknek biztonságban kell élniük, nem engedhető meg a kizsákmányolás, a lelki és a 

fizikai bántalmazás. A méltóságteljes bánásmód kortól, nemtől, faji hovatartozástól és 

egészségi állapottól függetlenül megilleti az időseket (United Nation 1991).  
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Az ENSZ határozat már az 1990-es évek elején kezdeményezte a nemzeti 

idősügyi tervek elkészítését, a stratégia elkészítése két okból nem került a politikai 

napirendre. Elsőként a rendszerváltást követő években a társadalmi-gazdasági átalakulás 

elsődlegessége felülírta az ENSZ tagságból fakadó kötelezettség vállalást. Másrészt az 

idősödés tendenciáját figyelembe véve, az 1990-es évek elején még nem tekinthető 

robbanásszerűnek az idősebbek arányának emelkedése. Közel húsz év múlva az idős 

korosztály gyors ütemű növekedése következtében elodázhatatlanná vált a hosszú távú 

gondolkodás kialakítása. 

Az Idősügyi Stratégia az ENSZ 1991-ben megfogalmazott alapelveivel összhangban 

készült el. A jövőkép bemutatásában megjelenik: 

- Az  önmegvalósítás  az   időskori   fejlődés   lehetőségével   azonosítható,  mely 

kérdésben a stratégia a holisztikus szemlélet megvalósítására helyezi a hangsúlyt. 

Ugyanit találkozhatunk a függetlenség megőrzésére irányuló javaslatokkal. 

- A stratégia 3. fejezetében közös  alcím alatt   tárgyalja a  biztonság  és   méltóság 

kérdéskörét. A biztonság esetében kitér a jog-, a jövedelembiztonság kérdéseire, 

valamint ugyanebben a szakaszban tárgyalja a személyes gondoskodás átalakításának 

szükségességét is. 

- A   társadalmi    részvétel    erősítésére    irányuló    törekvések   jelen  vannak   a 

dokumentumban, a korcsoport véleményét a jogalkotó a stratégia alkotás folyamatában 

is figyelembe vette, és erre irányuló további szándékát a határozatban is leszögezte. 

Találunk utalást a helyi közösségben való részvétel erősítésére is. 

Az ENSZ Alapelvei beépültek a hazai idősügyi stratégiába, a nemzetközi 

szervezet által megfogalmazott elgondolások tartalmi átvétele, ugyan majd két évtizedes 

késsel, de magvalósult. Az átvétel eredete egyértelműen azonosítható, miután a 

dokumentum megnevezi az Egyesült Nemzetek Szervezetét, mint a határozat 

szellemiségét meghatározó szervezetet. A tartalom esetében elmondható, hogy az 

eredeti elképzelések felfedezhetők, azonban az eltelt közel két évtized több jelentős 

szemléletbeli változást hozott az időspolitikában, melyhez a hazai stratégia is idomult. 

Az átvétel fokoztában a követés és az inspiráció is tetten érhető, épp az előbb említett 

időbeni távolságnak köszönhetően. Az ENSZ Alapelvek olyan egyetemes értékeket is 

megjelenítenek, amelyekre időkorláttól függetlenül értékként tekintünk.  
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A kontinuum modellben önkéntes átvételként azonosítottam, mely felismert 

kényszerűségből következett be, miután az hazai demográfiai öregedés megválaszolásra 

váró kérdései egyre sürgetőbbé váltak. 

Az ENSZ másik meghatározó dokumentuma, melyre a stratégia hivatkozik 

Madridban a 2. Nemzetközi Idősügyi Konferencián született, Nemzetközi Idősügyi 

Cselekvési Terv (2002). A terv egy kulcsfontosságú, globális hatású politikai 

dokumentum, amely a népesség elöregedésének következményeivel, valamint az idősek 

jól-létével és aktív társadalmi részvételével foglalkozik.   

A Nemzetközi Akcióterv az attitűdök, a politikák és a gyakorlatok területén 

minden szinten s minden ágazatban a változtatás irányába mutató dilemmákat, 

javaslatokat fogalmaz meg, hogy a huszonegyedik században is megvalósuljon az 

idősek tisztelete, méltósága továbbá a teljes jogú állampolgárságon alapuló társadalmi 

részvétel.   

Az Idősügyi Nemzetközi Cselekvési Terv prioritásokat, azokon belül 

problémákat és célkitűzéseket fogalmazott meg. A három kérdéskör, amelyet a 

dokumentum kifejt: az időskorosztály és a fejlesztés, az egészség és a jólét előmozdítása 

öregkorban továbbá a támogató környezet kialakításának lehetőségei. A Konferencia 

résztvevői döntöttek a végrehajtásról és a nyomon követésről is, a határozat alapján a 

nemzetállamoknak ötévente be kell számolnia a cselekvési tervek előrehaladásáról.  

A Madridi Konferenciát követően 2002-ben az ENSZ Európai Gazdasági 

Bizottsága elfogadta a Regionális Végrehajtási Stratégiát. A Stratégia célja, hogy az 

idősödés kihívásaira adandó szakpolitikai válaszok megkönnyítsék a korosztály 

társadalmi integrációját, és előmozdítsa az emberi jogok tiszteletben tartását. Továbbá a 

dokumentum kiemeli az időspolitika holisztikus megközelítésének szükségességét, a 

szakpolitikák összehangolásának szükségességét a demográfiai öregedés kihívásainak 

kezelése érdekében (UNECE 2002).  

A végrehajtás első értékelésére 2007-ben került sor (United Nation 2006). A 

nemzeti beszámolók benyújtását követően 2007 novemberében rendezték meg 

Spanyolországban az első tapasztalatokat értékelő európai konferenciára. Ezt követően 

az ENSZ Közgyűlése 2008 júniusában tárgyalta az összes régió előrehaladási jelentését.  

Magyarország is elkészítette 2007-ben a szükséges dokumentumot, és az alábbi 

területen vállalt kötelezettségek teljesítéséről számolt be: 
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- Az öregedéssel kapcsolatos tapasztalatok átadása és beépítése a szakpolitikákba 

(mainstreaming). 

- Az idősebb személyek integrációja és társadalmi részvétele. 

- Az igazságos és fenntartható gazdasági növekedés előmozdítása - a népesség 

elöregedésére adott válaszként. 

- A szociális védelmi rendszerek kiigazítása - válaszadás a demográfiai 

változásokra és ezek szociális és gazdasági következményeire. 

- Alkalmassá tenni a munkaerőpiacokat, hogy reagálni tudjanak a népesség 

öregedésének gazdasági és társadalmi következményeire. 

- Az egész életen át tartó tanulás előmozdítása és az oktatási rendszer átalakítása 

annak érdekében, hogy az megfeleljen a változógazdasági, szociális és 

demográfiai feltételeknek. 

- Törekvés az életminőség biztosítására és a független élet megőrzésére minden 

korcsoportban, ideértve az egészséget és a jóllétet. 

- A nemek közötti egyenlőség szemléletének erősítése egy elöregedő 

társadalomban az idősebb személyek gondozását végző, és így a családtagok 

generációk közötti, és generáción belüli szolidaritását elősegítő családok 

támogatása céljából. 

- Az idősebb személyek gondozását végző, és így a családtagok generációk 

közötti, és generáción belüli szolidaritását elősegítő családok támogatása. 

- A Regionális Végrehajtási stratégia végrehajtásának és nyomon követésének 

előmozdítása regionális együttműködés útján. 

A megvalósítás lényeges elemeként kiemelhető az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

létrejötte (2004), az Idősügyi Tanács működése
97

, a 2215/2005 (X13.) Korm. 

határozattal megalkotott az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósítását 

szolgáló feladatokról szóló jogszabály, valamint az idősellátás átalakítása (Szabó, 

Chirner, Sütő 2007). 

A magyar beszámoló elkészítést követően, 2008 januárjában kezdődtek el a 

hazai idősügyi stratégia előkészítő munkálatai, melyen különböző témakörökben 14 

munkacsoport dolgozott (A Nyugdíjas, 2009).   

                                                
97 A beszámolóból nem derül ki egyértelműen, hogy az Idősügy Tanács már 1997 óta folyamatosan 

működött. 
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Az alábbi táblázat összefoglaltam a munkacsoportok által vizsgált témaköröket, és 

összevettem a Madridi Idősügyi Cselekvési Terv beszámolójával, valamint az Idősügyi 

Stratégia szövegével, keresve az azonosságokat a dokumentumokban.  

 

4. számú táblázat: Az egyes témakörök megjelenése Madridi Idősügyi Cselekvési Terv 

beszámolójában és az Idősügyi Stratégia előkészítési folyamatában, valamint az 

elfogadott szövegben 

 
 

Munkacsoport témaköre 

Madridi Idősügyi 

Cselekvési Terv 

beszámolója 

Idősügyi 

Nemzeti 

Stratégia 

 jogbiztonság X X 

 kommunikáció - X 

nyilvánosság X X 

képzés X X 

élethosszig tartó tanulás X X 

egészségügy X X 

rehabilitáció - X 

mentális egészség - X 

szociális ellátások X X 

nyugdíjügy X X 

foglalkoztatás X X 

kultúra és közművelődés X X 

sport és rekreáció X X 

strukturált szabadidő eltöltés - X 

esélyegyenlőség X X 

társadalmi kirekesztődés megelőzése X X 

életútmodell - X 

önkéntesség X X 

generációk közötti együttműködés X X 

 

 

Forrás: Szabó, Chirner, Sütő 2007, valamint a 81/2009 (X.2.) OGY. határozat 

alapjánsaját szerkesztés 

 

A táblázatban felsorolt témaköröket összevetve jól kirajzolódik a két 

dokumentum tartalmi hasonlósága, és egybeesése. Az elérhető forrásokkal nem tudom 

alátámasztani, de vélelmezhető, a Madridi Idősügyi Cselekvési Terv beszámolója 

kapcsán elkészített szakmai anyagok adtak lendületet a hazai idősügyi dokumentum 

elkészítésének. Továbbá a Madridi Idősügyi Cselekvési Terv beszámolója egy 

mondattal utal arra, hogy „az Európai Unió 12 tagállamában már létezik idősügyi 

törvény” (Szabó, Chirner, Sütő 2007:20), melynek hiányát maga a dokumentum is 

problémaként azonosítja. A beszámoló a továbbiakban nem utal a hazai idősügyi 

jogszabály esetleges megalkotására. 
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A Madridi Idősügyi Cselekvési Terv és az Idősügyi Nemzeti Stratégia tartalmai 

közötti sok szempontú egyezés a közpolitikai transzfer tartalmi megvalósulásaként 

értelmezhető. A közpolitika átvétel fokozatának megítélése nem teljesen releváns, 

miután a Végrehajtási Stratégia aláírásával Magyarország vállalta a dokumentumban 

megfogalmazottak ’követését’.  

A hazai helyzethez történt adaptáció következtében az idősek körülményeinek javulását 

azonosítja a dokumentum egyrészt az intézményi ellátás-, másrészt az idősek aktivitása 

területen. A közpolitikai elgondolások átvétele esetében Dolowitz és Marsh a sikeresség 

kritériumaként a hazai politika kontexushoz történő illesztést azonosítja.  

Az átvétel motivációja az önkéntességhez áll közel, mely a felismert 

kényszerűséggel társult, a Madridi Idősügyi Nyilatkozatot, és a Regionális Végrehajtási 

Stratégiát hazánk aláírta, ahonnan a végrehajtásra irányuló kötelezettség innen 

eredeztethető.  

 

A továbbiakban az Európai Unió Bizottsága által kibocsátott Közlemények 

tartalmának, szövegének az Idősügyi Stratégiára gyakorolt hatásait azonosítom.  

A hazai időspolitikai dokumentum nem nevezi meg konkrétan az egyes 

Közleményeket, csupán általánosan említi befolyásoló hatásukat. Kérdésként merül fel 

a Bizottság közleményei közül melyek azonosíthatók, mint az időspolitika transzfer 

tartalma?  

Bizottsági Közlemények jelentős száma következtében csak Magyarország európai 

uniós csatlakozását követő és az Idősügyi Stratégia kihirdetése által lehatárolt 

időszakban, az időspolitikához kapcsolható Közleményeket mutatom be, a Bizottsági 

dokumentumok megjelenésének idősrendi sorrendjében.  

A 2006-ban megszövegezett dokumentum tartalmaz az idős korosztályt is érintő 

megállapításokat. Az államháztartások hosszú távú fenntarthatóságának kérdéseivel 

foglalkozó közleményben utalást olvasható a nyugdíjak jövőbeni változásához 

kapcsolódó problémákra. Felhívja a figyelmet a szegénység növekedésére az idősek 

körében. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az állami nyugdíjakat 

csökkenthetők, ebben az esetben a korosztály jövedelme is csökken. Azonban 

párhuzamosan a korosztály szociális transzferek iránti igényének növekedésével kell 

számolnia nemzet államoknak [COM(2006)574].  
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2007 júniusában az információs és kommunikációs technológiák idősek 

életminőségére gyakorolt hatásáról szóló dokumentumot adott ki a Bizottság. A 

Közlemény ’az otthon megöregedni’ elgondoláshoz is kapcsolódik, mert az életvitelt 

támogató IKT eszközök fejlesztését célul kitűző nemzeti projektek
98

 további 

támogatására tesz javaslatot [COM(2007)329]. Még ugyanazon a napon (2007.06.14.) a 

Bizottság a következő Közleményében megfogalmazta „Az információs és 

kommunikációs technológiákra és az öregedésre” vonatkozó cselekvési tervet. A 

dokumentum hozzá kívánt járulni az egészségügyi és a szociális kiadások 

csökkentésének, az idősek jólétének és az IKT ipar fejlődésének megalapozásához. Az 

infó-kommunikációs eszközök fejlesztésének egyik irányaként az idősek igényeihez, 

képességeihez igazodó rendszerek kialakítását jelölte meg. A beágyazott rendszerek
99

 

alkalmazása lehetővé teszi az idősek körében a kereső tevékenységék 

meghosszabbítását, egyúttal a független, önálló élet megvalósítását [COM2007/332].  

A Bizottság 2008-ban összefoglalta a gazdasági és monetáris unió eltelt tíz 

évének tapasztalatait. A dokumentum az idős korosztály gyors növekedése és a 

gazdasági teljesítőképesség csökkenése közötti párhuzamra hívta fel a figyelmet. 

Továbbá a Közlemény az idősek számának emelkedése következtében a korosztályra 

fordított állami kiadások növekedését prognosztizálta. A ’baby-boom’ generáció 

nyugdíjazásának az államháztartásra, a társadalombiztosításra és a gazdasági stabilitásra 

gyakorolt hatásai már érezhetők, ezért a Bizottság indítványozta a várható nemzetállami 

hatások modellezését [COM 2008/238].   

A szociális védelemről és a társadalmi befogadásról szóló 2009. évi jelentés 

elkészítésére tette javaslataiban a Bizottság ismét foglalkozott a nyugdíjrendszerek 

kérdésével, valamint az idősebb munkavállalók munkaerőpiaci helyzetének 

megerősítésével. A nyugdíjrendszerek reformja kapcsán kiemeli a nyugdíjkorhatár 

emelésének szükségességét, mellyel párhuzamosan az első munkába állás időpontjának 

csökkentését is szükségesnek tekinti. Mindkét elgondolás az aktív életszakasz 

kiszélesítésének, a munkában eltöltött évek számának növelése irányába hat [COM 

2009/58]. 

Az ’Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez’ címet viselő közlemény a 

gazdasági válság hatásainak mérséklése érdekében tekinti elengedhetetlennek a 

                                                
98 A programok az Ambient Assisted Living (AAL) projektekként azonosíthatók.  
99 Az Ambient Assisted Living (AAL) angol kifejezés szakirodalomban használt magyar megfelelője 

(Sólyom 2009). 
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foglalkoztatás növelése mellett s a szociális és az egészségügyi ellátórendszer jelenlegi 

szükségletekhez igazodó fejlesztését. [COM 2009/114].  

A Bizottság közleményt adott ki az európai térség idősödéséhez kapcsolódó 

hatásokról, valamint azok kezeléséről, mely ismertette a költségvetési és a gazdasági 

prognózisokat és a kihívásokat. Megállapítja, hogy 2015-2030 között várható a legtöbb 

nyugdíjazás, melynek következtében a munkavállalók száma jelentősen csökkeni fog, és 

ez a folyamat akár 2060-ig is eltarthat. Az idősek számának növekedésével az 

államháztartási kiadások is emelkednek a nyugdíjkifizetések, az egészségügyi ellátások 

és a tartós gondozás finanszírozása kapcsán. A közlemény előrevetíti a nyugdíjak 

összegének csökkenését is. Ismét találkozhatunk az aktív életszakasz 

meghosszabbítására irányuló elképzelésekkel, valamint a foglalkoztatás növelésének 

szükségességével. Az államháztartási egyensúly megőrzésében a dokumentum 

kulcstényezőként azonosítja az egészségügyre és a tartós gondozásra fordított költségek 

csökkentését. A kihívások kezelésben az időskorosztályt érintő kérdésekben, mint a 

nyugdíjrendszerek, az egészségügyi ellátás, a hosszú távú gondozás területén 

„támogatja … a  tagállamokat a szociális kiadások hatékonyságának és 

eredményességének javítására irányuló törekvéseikben” [COM 2009/180:11]. 

A Bizottság 2004-2006 közötti, az idősekre utaló közleményeit összegezve jól 

látható, hogy az Európai Unió elsődleges célja a gazdasági integráció megteremtése, a 

versenyképesség megőrzése. A szociális biztonság kapcsán a foglalkoztatáshoz és a 

munkaerőpiachoz kapcsolódó intézkedések dominanciája igen szembetűnő. A 

társadalmak elöregedése körüli politikai diskurzusa is a nyugdíjrendszerek 

fenntarthatóságát, a szociális és az egészségügyi ellátórendszerek finanszírozását 

helyezi előtérbe.  

A Közleményekben megjelenő tartalmak átvétele felfedezhető az Idősügyi 

Stratégiában, ahol több helyen a hazai dokumentum is kiemeli az idősödéshez 

kapcsolódó foglalkoztatási-, valamint a különböző ellátórendszerek kapcsán a 

finanszírozási kérdéseket. Az Időügyi Stratégában 24 helyen találkozhatunk a 

foglalkoztatatás valamely aspektusával, az idősek munkaerőpiaci részvételének 

növelésétől a fiatalabb generáció foglalkoztathatóságának javításáig számos területen.  

Az államháztartás finanszírozhatósága kevesebbszer, összesen kilenc helyen található 

meg a dokumentumban, a kontextusa megegyezik a Közleményekben 
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megfogalmazottakkal. Az Idősügyi Stratégia hangsúlyozza a nyugdíjrendszerek, 

valamint az egészségügyi és szociális ellátórendszerek fenntarthatóságának kérdéseit.   

A Közlemények tartalmának átvétele azonosítható, az Idősügyi Stratégia 

szövegében a Bizottság megállapításai megjelennek.  

Az átvétel motivációja önkéntes, miután a Közlemények nem tekinthetők az Európai 

Unió jogforrásainak, az adott kormány dönt az adaptációjukról mindennemű 

kötelezettség nélkül. Amennyiben jobban szemügyre vesszük a Közleményeket, akkor 

megtalálhatjuk bennük a Bizottság hivatkozásait az Unió elődleges és másodlagos 

jogforrásaira. Leggyakrabban az Európai Unió szerződéseire találunk utalást a 

szövegekben, melyek végrehajtása minden tagállam számára kötelező jellegű. Ez a 

kettősség majdnem minden dokumentumot jellemez, így a közpolitika transzfer a 

kontinuum modellben a szükséges átvételként azonosítható.  

A nemzetközi szervezetek bemutatott dokumentumaival kapcsolatban felmerül a 

nemzetközi szervezetek tagságával járó kötelezettségek kérdése, melyet Dolowitz és 

Marsh is dilemmaként vet fel. Megfogalmazható a kérdés, hogy mennyiben tekinthető 

kényszerítettnek illetve önkéntesnek a politika transzfer folyamata? Jelen esetben az 

ENSZ és az Európai Unió dokumentumainak tartalma hogyan hatott a közpolitika 

átvétel motivációjára?  

A nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozásról a nemzetállamok saját 

hatáskörben döntenek, az alapszerződések ratifikálásával önként vállalják a határozatok 

végrehajtását. A kényszer abban az esetben állhat fenn egy elfogadott döntés kapcsán, 

amikor a tagállam nem tud azonosulni az adott határozat tartalmával. Azonban a 

szervezetek demokratikus működési rendje következtében a tagállamoknak lehetőségük 

van a határozathozatal előtti vitában saját álláspontjuk mellett érvelni és meggyőzni 

álláspontjuk helyességéről arésztvevő országok képviselőit, azonban a döntést a 

tagoknal tudomásul kell venni (Dolowitz, Marsh 2000). Ennek következtében Dolowitz 

és Marsh kontimuum modelljében – véleményem szerint – a nemzetközi szervezetek 

tagságához kapcsolódó politika transzfer szinte minden estben szükséges transzferként 

azonosítható.  

3.4.5.2 A forráselosztás és a pályázati rendszerek hatása a hazai 
időspolitikára 

A Nemzeti Fejlesztési Terveken (továbbiakban NFT) keresztül mutatom be az 

Európai Unió hazai időspolitikára gyakorolt hatását. A politika transzfer 
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megvalósulásában az NFT szerepe kettősnek tekinthető, egyrészt az Európai Unió a 

tervezés folyamatára, tartalmára jelentős befolyást gyakorol. Másrészt a Terv 

megvalósítása során, az Operatív Programokhoz kapcsolódó pályázati kiírásokon 

keresztül a közpolitika átvételt is megvalósítja az adott programozási időszakban.  

Az Európai Unió törekvései a harmonikus fejlődés irányába hatnak, melynek 

következtében a tagállamok közötti gazdasági és társadalmi különbségek mérséklődése 

valósul meg. Az Unió a kohézió megteremtése érdekében jelentős forrásokat biztosít a 

tagállamok közötti és belüli területi diszparitások enyhítésére (Soós 2000).  

Magyarország 2004 előtt is részesült Európai Uniós támogatásban, azonban a 

Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap a csatlakozást követően váltak elérhetővé. Az 

elérhető források egyik körét a Strukturális Alapok biztosítják, melyek segítségével a 

tagállamok a társadalmi, a gazdasági és a regionális különbségeiket csökkenthetik. 

(Lakner 2006). A legfejletlenebb
100

 tagállamok támogatását biztosítja még a Kohéziós 

Alap [EC(1994)1164].  

A társadalompolitika körébe tartozó hazai stratégiaalkotásra és a tervezés 

folyamataira legnagyobb részben az Unió elvárásai hatottak, ennek következtében a 

fejlesztési irányok kijelölésében Magyarország az európai uniós irányelveihez igazodik. 

A hazai fejlődés irányait a stratégiai dokumentumok fogalmazták meg, a célokat az 

adott európai uniós költségvetési ciklusban nem lehet megváltoztatni (Lakner 2006).   

A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásainak elérése akkor válik 

lehetővé, ha a tagállamok elkészítik a Nemzeti Fejlesztési Terveiket, valamint a hozza 

kapcsolódó Operatív Programokat, amelyeket a Bizottság fogad el a tárgyalási 

folyamatok eredményeként. A Bizottság a pénzügyi források iránti igények mellet 

vizsgálja, hogy milyen módon igazodik a terv az adott költségvetési időszakra 

vonatkozó irányelvekhez. A Bizottság véleményt formál a benyújtott 

dokumentumoktól, és amennyiben szükséges az előzetes értékelését követően a 

tagállamok módosítják a Nemzeti Fejlesztési Terveket. A programozási időszakot 

meghatározó irányelvek mellett a fejlesztési terv elkészítése során figyelembe kell venni 

a Tanács és a Parlament rendeleteit is, amelyek a Strukturális Alapokra
101

 valamint a 

Kohéziós Alapra vonatkozó jogi szabályozás kereteit rögzítik (Ágh 2006).  

                                                
100 A legszegényebb országok azok, amelyekben az 1 főre jutó bruttó nemzeti jövedelem nem éri el az 

európai tagállamok közös átlagának 90 százalékát [EC(1994)1164]. 
101 A Strukturális Alapokat esetében az alábbi jogszabályokhoz igazodtak a Nemzeti Fejlesztési Tervek: 

Európai Regionális Fejlesztési Alap EC(1999)1783 majd EC(2006)1080; Európai Szociális Alap 
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- Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve  

A csatlakozást követően a 2004-2006 közötti időszakot átfogó stratégia terv a 

Nemzeti Fejlesztési Terv (továbbiakban NFT) lépett érvénybe, amely megfogalmazta a 

fejlesztési célokat és a támogatási igényeket az Európai Tanács rendeletei által 

szabályozott kerekben [EC(1999)1260; EC(2001)1447; EC(2003)1105].  Az első hazai 

Fejlesztési Tervben már találkozhatunk olyan programelemekkel, melyek hatást 

gyakoroltak az időspolitikára. Az NFT által megfogalmazott célok – „versenyképesebb 

gazdaság, az emberi erőforrások fejlesztése, jobb minőségű környezet és alap-

infrastruktúra, kiegyensúlyozottabb területi fejlődés” (NFT 2004-2006) érdekében 

operatív programok jöttek létre:  

- „Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program  

- Gazdasági Versenyképesség Operatív Program   

- Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  

- Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program  

- Regionális Fejlesztési Operatív Program” (NFT 2004-2006). 

Az Operatív Programok intézkedései az idős korosztály életminőségére is hatást 

gyakoroltak, amennyiben áttekintjük a Programokat, akkor az idősekhez kapcsolhatóan 

és nevesítetten a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (továbbiakban 

HEFOP) jelentek meg a korcsoport jóllétéhez kapcsolódó célok és prioritások. A 

megfogalmazott prioritások közül az első három, az aktív munkaerőpiaci politikák, 

valamint a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem támogatása a munkaerőpiacra történő 

belépés elősegítésével, továbbá az egész életen át tartó tanulás és az 

alkalmazkodóképesség támogatása is az időspolitikát befolyásoló tényezőnek 

tekinthető.  

A foglalkoztatottság növelése valószínűsíti az államháztartási hiány csökkenését, 

kiszámíthatóbbá teszi a nyugdíjrendszerek finanszírozhatóságát, valamint segíti a jólléti 

célok elérését. Az költségvetés bevételeinek növekedése elkerülhetővé teszi az adók 

növelését, valamint kedvező hatást gyakorolhat az ellátások minőségére és 

mennyiségére. A foglalkoztatottság növekedése csökkentheti az eltartási arányt, mely 

                                                                                                                                          
EC(1999)1784 majd EC(2006)1081; Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 

EC(1999)1257 majd EC(2004)2223; Halászati Pénzügyi Eszközök EC(1999)1263. 
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segíti a generációk közötti szolidaritás újraértelmezését, csökkenve az aktív és az 

időskorúak közötti feszültséget
102

. 

A HEFOP negyedik prioritása az oktatási, szociális és egészségügyi 

infrastruktúra fejlesztése, melyek közül az utóbbi kettő rendkívül jelentős hatást 

gyakorol az idősek életminőségére. A korosztály által gyakran igénybe vett ellátások 

esetében új szolgáltatások kialakítására, valamint a meglévők fejlesztésére nyílott 

lehetőség. A HEFOP „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó 

szakemberek képzésével” (HEFOP 2.2.1)  eleme esetében 287 pályázat nyert el 

támogatást, amelyekben döntő többségében (78,9 százalék) képzések  valósultak meg. 

A célkitűzésekhez kapcsolódó projektekben a szakemberek különböző szakterületeken 

megvalósult képzései és továbbképzései – mint például a mentálhigiéné, a 

szükségletfelmérés, a jó gyakorlatok átültetése, a szupervízió – támogatták a minőségi 

szolgáltatások irányába történő elmozdulást (Prókai, Brezina, Farkas, Nagy 2008). 

Az alprogram esetében a közvetett célcsoport felsorolásából ugyan kimaradtak 

az idősek, azonban nehezen képzelhető el, hogy a szakemberek megújult tudásukat csak 

a fiatalok és az aktív korosztály körében végzett segítő tevékenység során alkalmazták. 

Elgondolásom szerint az idős generáció tagjai is ’haszonélvezőivé’ váltak a 

szakemberek által elsajátított új készségeknek és képességeknek, valamint a gyakorlatba 

átültetett, a XXI század elvárásainak megfelelő intézményi megoldásoknak.  

Magyarország európai uniós tagságának ’második ciklusát’ tekinti Ág Attila az 

aktív európai politizálás kezdetének, miután az első stratégiai alkotás folyamatából 

levont következtetések birtokában indulhatott el a tervezés, továbbá a pályázati rendszer 

hazai megvalósításában is kialakult egy bizonyos mértékű jártasság (Ágh 2006).  

Az Európai Unió 2007-2013 közötti programozási időszakához illeszkedő 

Nemzeti Fejlesztési Terv
103

 a foglalkoztatás kiszélesítését valamint a növekedést 

határozta meg átfogó célként, melyek teljes mértékben harmonizálnak a Lisszaboni 

stratégiában megfogalmazottakkal. Ennek érdekében hat célterületen – a 

                                                
102

 A generációk közötti feszültségek csökkenthetők, ha nemcsak az egyes generációkra vonatkozó 

stratégiák készülnek. A Német Szövetségi Köztársaság mára „túllépett” az időseket megcélzó, az egy 

korosztályt fókuszba helyező stratégiaalkotáson. 2012 tavaszán elkészült dokumentum minden korosztály 
aktív részvételére épít a demográfiai változások következtében kialakult társadalmi helyzet 

átalakításában, egyúttal a fejlődés zálogának tekinti a személyes lehetőségek és képességek potenciális 

fejlesztését az összes korcsoportban. Az őszülő generáció esetében az aktív idősödést, a társadalmi 

részvételt, a jó színvonalú és biztonságos ellátások igénybevételének lehetőségét, valamint az egészséges 

idősödés folyamatát helyezi a dokumentum a középpontba (Demografiestrategie: Politik für alle 

Generationen, 2012). 
103

 2011. január 1-től Új Széchenyi Terv 
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gazdaságfejlesztési, a közlekedésfejlesztés, a társadalmi megújulás, a környezet és 

energetikafejlesztés, a területfejlesztés, az államreform – fogalmazódtak meg az 

operatív programok.  

Az operatív programokat áttekintve a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 

Program (továbbiakban TIOP) célterületei között szerepel a humán infrastruktúra 

területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, melyben a hátrányos helyzetű területek 

közszolgáltatások fejlesztése jelenik meg. A hátrányos helyzetű területek leggyakrabban 

kis településeket foglalnak magukban, ahol az idős lakosok felülreprezentáltak. Az 

infrastruktúrafejlesztés az idősek ellátására is hatást gyakorol, bár csak a célterületek 

egyikén, az egészségügy területén. Az operatív program az egészségügyben a 

szakellátás infrastruktúra fejlesztését preferálta, továbbá a kisebb településeken a 

közösségi szolgáltató terek
104

 kialakítását.  

Az egészségügyi szakellátás modernizációja minden korosztály ellátásának minőségét 

javítja, így az idősekét is. Az integrált közösségi szolgáltató terek a legtöbb helyütt a 

generációk találkozóhelyéül is szolgál.  

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása kapcsán más 

célcsoportok mellet – fogyatékossággal élők, babakocsival közlekedő édesanyák – 

megjelenik az időskorosztály is, mint gyakran a mozgásukban korlátozottak 

csoportjához tartozó emberek. 

A következő operatív program, ahol nevesítésre került a nyugdíjas korosztály az 

a Közlekedési Operatív Program, melyben az idős korosztályt egy helyütt említik, 

mégpedig a közösségi közlekedés akadálymentesítése kapcsán. Amennyiben a 

közlekedés akadálymentesítése megtörténik, akkor a nyugdíjas korosztály az aktív és a 

független életének megőrzését segíti elő, miután a korosztály tagjai a közösségi 

közlekedés segítségével könnyebben tudják mindennapi tevékenységeiket 

megvalósítani.  

A Környezet és Energia Operatív Program célja a fenntartható fejlődés és az 

élhető környezet megteremtése. A program Magyarország minden lakosa számára 

                                                
104 A Földművelődési és Vidékfejlesztés Miniszter rendelete szerinti támogatás célja az integrált 
közösségi és szolgáltató tér infrastrukturális kialakításának, valamint működtetésének támogatása, 

amelynek eredményeként hozzáférhetővé válnak a vidéki települések életminőségét javító közösségi, 

kulturális, közművelődési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és 

egyéb szolgáltatások [112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet]. 
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egészségesés jó minőségű környezetet kívánt biztosítani, melybe az idősek is 

beletartoznak.  

A területfejlesztés keretén belül a Regionális Operatív Programok készültek a 

Közép-Magyarországi régió kivételével. A statisztikai tervezési régiók programjaiban 

az időskorosztályhoz kapcsolódó programok, sok hasonlóságot mutatnak, kivétel az 

Észak-Magyarországi régió programja, ahol az idős korosztály semmilyen kontextusban 

sem került említésre. A többi régió operatív programjában a komplex egészségügyi és 

szociális szolgáltatásfejlesztés, az otthon közeli ellátások biztosítása, valamint 

fejlesztése kapcsán kerülnek említésre az idősek. 

A 2009-2010-ben az Észak-Magyarországi Operatív Program (4.1.2.) keretében 

megvalósult meg a rehabilitációs és a hosszú távú gondozás fejlesztésére irányuló 

projekt, az időskori aktivitás, valamint a független és önálló élet megőrzésének 

elősegítése érdekében. 

Az Nemzeti Fejlesztési Tervek közös szabályozása lényeges eleme az európai 

fejlesztéspolitika konvergenciájának, az európai alapelvek, a verseny és a szolidaritás 

együttes megvalósítása érdekében. A tervezés megköveteli a fejlesztéspolitika 

holisztikus és rendszerszemléletű megközelítését, amely hozzájárul a társadalmi 

integráció kiszélesítéséhez valamint a kirekesztett csoportok reintegrációjához (Ágh 

2010).  

A tagállami fejlesztéspolitika területén megvalósuló stratégiai tervezés 

tekinthető a közös szabályozás egyik jelentős pozitívumának. Ezen túlmenően a 

fejlesztéspolitika finanszírozás hosszú távú tervezése jótékony hatást gyakorolt a 

célkitűzések konzisztens megvalósítására (Kengyel 2012). A nemzeti fejlesztési tervek 

az európai dokumentumokban megfogalmazottak szellemében készültek és készülnek, 

az igen szigorúnak tekinthető jogi szabályozás mentén.  

Az unió irányelveinek megfelelően a közpolitika transzfer elsődlegesen a 

foglalkoztatáspolitika területén valósult meg. 2000-2006 valamint a 2007-2013 között, 

mindkét programozási időszakban a foglalkoztatás növelését tekinti az Unió a legfőbb 

megoldandó kérdésnek a kontinensen. A politika transzfer tartalma igen egyértelműnek 

tekinthető az uniós dokumentumok ismeretében, minthogy a foglalkoztatáspolitika 

területét öleli fel. A tartalom azzal indokolható, hogy az európai térség országai azonos 

problémával találkoztak, minden országban csökkent az aktív korosztály aránya a 

munkaerőpiacon. Az azonos problémák, melyek az idősebb munkavállalók 
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foglalkoztatásának csökkenéséből, a fiatalok késői munkába állásából is következett
105

, 

hasonló megoldásokat eredményezett az Európai Unió szigorúan szabályozott és 

meghatározott forráselosztása következtében.   

A közpolitika transzfert leíró modell értelmében a motiváció ’kényszerítettnek’ 

tekinthető, ezen belül is az Unió – mint szupranacionális szervezet – a direkt 

kényszerítés eszközével élt. Kényszerítő eszközök a folyamatban a programozási 

időszakokat átfogó irányelvek, valamint a Strukturális és a Kohéziós Alapok működését 

szabályozó rendeletek.  

A Dolowitz és Marsh modelljében megfogalmazott közpolitika átvétel 

fokozatainak mélységét tekintve több elem együttes jelenléte is megfigyelhető. A 

jogszabályoknak való megfelelés a ’másolást’ valósítja meg, míg az irányelvek esetében 

a vezérelvek tiszteletben tartása mellett megjelennek a nemzetállami sajátosságok. Az 

’elegyítésről’ sem feledkezhetünk meg, miután az foglalkoztatáspolitikai kérdésekkel 

kapcsolatban már az Amsterdami Szerződés tartalmazott a nyitott koordináció 

módszerére vonatkozó konkrét megfogalmazásokat (Ruszkai 2012). Ennek 

következtében a tagállamok jó gyakorlatai is hatást gyakorolhattak a Nemzeti 

Fejlesztési Tervek kialakítására.  

Amennyiben Dolowitz és Marsh kontinuum modelljében is el kívánjuk helyezni 

a Nemzeti Fejlesztést Tervekhez kötődő közpolitika transzfert, akkor nem lehet egy 

adott pontot meghatározni a kontinuum tengelyen. A kényszerített átvétel a 

jogszabályok esetében nem vitatható, azonban az NFT-k és a hozzájuk szervesen 

kapcsolódó Operatív Programok esetében a folyamat a ’szükséges’ transzferhez áll a 

legközelebb. Miután az Tervek és a Programok végleges elfogadása, engedélyezése egy 

tárgyalási folyamat végeredményeképpen valósul meg. Pontosan nem lehet 

meghatározni azt az egy pontot, amelyhez a transzfer köthető, azonban az intervallum a 

’kényszerű és a szükséges’ transzfer közötti térben elhelyezhető, mely magában foglalja 

az elfogadott kényszert is. 

Az Európai Unió által alkalmazott kényszer igen eredményesnek tekinthető, 

azonban a hatékonyságot a tagállamok hajlandósága nagymértékben befolyásolja. A 

tagállamok motivációjaként azonosítható a politika hatalom megőrzésére irányuló 

cselekvés is. Az állampolgárok minden szakpolitikai területen eredményeket, innovatív 

                                                
105 A 2006-2013 közötti időszakot felölelő Nemzeti Fejlesztési Tervek elkészítése idején a gazdasági 

válság és annak foglalkoztatásra gyakorolt hatása nem volt előre látható. 
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megoldásokat és sikereket várnak a kormányzatoktól, melyek megvalósítása 

forrásigényes (Radaelli 2000). A többletforrások megszerzése nemcsak az Unió által 

alkalmazott ’kényszerként’ jelenik meg a nemzetállamokban, hanem járulékos hatásai 

számos terület fejlődését, növekedését serkenthetik.  

Magyarországon is találkozhatunk a Nemzeti Fejlesztési Tervek nem szándékolt 

hatásaival.  Az előző részben kitértem a Fejlesztési Tervekben és a hozzá kapcsoló 

Operatív Programokban az idős korosztály életminőségét is befolyásoló elgondolásokra, 

megvalósított projektekre. Az időspolitikát a hazai Fejlesztési Tervek és Programok is – 

az Európai Unióhoz hasonlóan – foglalkoztatási kérdésként kezelik. Nem vitatható a 

foglalkoztatás növekedésének pozitív hatása az idősek létbiztonságára és 

életminőségére. Véleményem szerint, azonban a demográfiai öregedés ennél sokrétűbb 

és összetettebb folyamat.  

3.4.5.3 Az ’Idősbarát Önkormányzati Díj’ pályázat hatása az időspolitikára 

Az előző alfejezetben ismertette a szupranacionális és a nemzetállami szint 

között megvalósuló közpolitika átvételt. A következőkben a magyar kormányzat 

helyi/területi időspolitikára gyakorolt hatását mutatom be. Az Idősbarát Önkormányzati 

Díj pályázati kiírásának segítségével kívánok rávilágítani a szubnacionális és a 

nemzetállami szintek közötti közpolitika transzfer megvalósulására.  

Az Idősügyi Tanács javaslata alapján az Egészségügyi Szociális Családügyi 

Miniszter és Belügyminiszter alapította meg az ’Idősbarát Önkormányzati Díjat’. A díj 

megalapítását kihirdető jogszabály az 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM - BM együttes 

rendelet.  

A rendelet az önkormányzatok
106

 jogszabályokban meghatározottakon túli 

feladatellátását kívánta ösztönözni, az idősek életminőségének javítása érdekében. A 

jogszabály szándéka szerint nemcsak ’az őszülő generáció’ számára nyújtandó 

szolgáltatások fejlesztésére, a szabadidős tevékenységek szélesítésére, hanem az őket 

tömörítő szervezetek helyi közéleti tevékenységénak növelésére is irányult [58/2004. 

(VI. 18.) ESzCsM - BM együttes rendelet 2. § (1)]. A díj az önkormányzatokat önálló 

                                                
106  Az 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM—BM együttes rendelet 2. § (1) és (2) pontja szerint helyi 

önkormányzatok pályázhatnak, a 2012-es pályázati kiírás lehetséges pályázóként jelöli meg a helyi, a 

megyei, a kerületi valamint a fővárosi önkormányzatokat is (Hivatalos Értesítő a Magyar Közlöny 

Melléklete 2012/16, 2364-2372) 
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időspolitika kialakítására is sarkallta, mely a pályázat értékelése során előnyt jelentett, 

és ma is előnyt jelent.  

A pályázatok céljaként fogalmazódik meg az idősödéssel kapcsolatos társadalmi 

attitűdformálás, a generációk közötti párbeszéd elősegítése is. A jogszabály mellett a 

pályázó önkormányzatok időspolitikai tevékenységére a pályázat értékelése is hatást 

gyakorol. A bírálat során az idősügyi koncepción/stratégián túl más hosszú távú 

elképzelések meglétét is jutalmazzák, amelyek az idősek életminőségét pozitívan 

befolyásolják. Továbbá magasabb pontszám érhető el, amennyiben a pályázó a 

korosztály körében végzett szükségletfelmérést követően hozott létre új 

szolgáltatásokat, programokat, valamint a minimális vagy anyagi ráfordítás nélkül 

megvalósítható programokat mutat be. Ezen kívül előnyt jelent a generációk 

közeledését elősegítő elgondolások és a helyi/területi idősellátásban érdekeltek 

partnerségének megvalósítása.  

A pályamunkát benyújtó önkormányzatok – a kiírásnak megfelelően – 

bemutatják a településen élő idősek helyzetét, jövedelmi viszonyaikat, a számukra 

nyújtott szolgáltatásokat, valamint azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket az adott 

településen, területen már megvalósítottak.  

A pályázatok elkészítése jó alkalmat kínál az önkormányzatok számára, hogy felmérjék 

a településen/megyében élő idősek helyzetét, feltérképezzék civil szervezeteiket és azok 

tevékenységét.  

A benyújtott pályázatok tartalmában sok hasonló elem fedezhető fel
107

. Az 

önálló, független élet megvalósítása, a saját lakókörnyezetben töltött évek számának 

növelése az önkormányzatok és az idősek közös érdeke. A települések lényeges 

feladatuknak tekintik a nyugdíjas korosztály számára nyújtandó szolgáltatások 

kiszélesítését és a minőségi ellátás irányába történő elmozdulást. Megjelenik az idősek 

igényeihez igazodó szolgáltatásszervezés megvalósításának igénye. A szolgáltatások 

kialakításába, fejlesztésébe a civil és az egyházi szervezeteket is be kívánják vonni az 

igények mind szélesebb körű kielégítés érdekében.  

                                                
107 2004 és 2012 között 45 önkormányzat részesült díjazásban, amelyek közül 14 helyhatóság (Beremend, 

Békéscsaba, Budaörs, Csongrád, Győr, Hajdúböszörmény, Lovászpatona, Mórahalom, 

Rózsaszentmárton, Szeged, Tiszaújváros, Tokaj, Törökbálint, Újbuda) bocsátotta rendelkezésemre a 

benyújtott pályázatát, az időspolitika összegzését a dokumentumok alapján készítettem el. Az áttekintés 

limitációjának tekinthető, hogy az összes pályamunka egy harmadának tartalmi elemeit tudtam 

összevetni. 
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Az ’Idősbarát Önkormányzat’ díjat elnyerni kívánó települések a 

jogszabályokban megfogalmazott kötelező ellátásokon túl önként vállalt feladatokat is 

ellátnak. A pályázatokban szereplő szolgáltatások, programok az idősek támogatásának 

rendkívül széles spektrumát ölelik fel. Leggyakrabban a rekreációs tevékenységek 

biztosítása jelenik meg, mely a kultúra és a szabadidő eltöltésének területeit érinti. A 

kulturális jellegű programokból lényeges kiemelni az idősek alkotásiból megvalósított 

kiállításokat.  

A civil szektor támogatása igen jelentős mértékű, szinte minden önkormányzat 

anyagi és természetbeni támogatásokkal segíti a nem-kormányzati szervezetek 

működését. Azonban szükséges megjegyezni, hogy a segítségnyújtásnak ez a formája az 

összes civil szervezet számra elérhető, nem csak a harmadik generáció csoportosulásait 

illeti meg.  

A települések közel fele az időseket természetbeni és pénzbeli juttatásokkal is 

támogatja, például a közüzemi szolgáltatások közül a szemétdíj és a kábeltelevízió 

előfizetési díjának átvállalásával, a gyógyszerköltségek kiegészítésével, kedvezményes 

étkeztetés, tüzelő biztosításával, karácsonyi ajándékcsomagok adományozásával.  

A pályázatokban fontos szerepet szántak az egészségmegőrzés és fejlesztés 

területéhez kapcsolódó programok bemutatásának.  Az egészségnapok szervezése, a 

preventív jellegű egészségügyi szolgáltatások, mint a vérnyomás- és vércukorszínt 

mérés, négy pályázati anyagban is olvasható.  

Az élethosszig tartó tanulás tényleges megvalósítását szolgálják a korosztály 

számára szervezett informatikai- és nyelvtanfolyamok.  

A Budaörs város pályázatában az idősek foglalkoztatása is megjelenik, a 

közintézményekben – bölcsődében, családsegítő központban, szociális 

foglalkoztatóban, önkormányzatnál – biztosítanak munkahelyet a nyugdíjasok számára.  

Egy település támogatta a szellemi hanyatlásban szenvedők családtagjait.  

Jelentős kezdeményezés az idősek saját lakókörnyezetben történő ellátásában a 

gondozást végző családtagok segítésé
108

. A gondozó családtagok támogatását inkább a 

civil szervezetek tekintik feladatuknak
109

. 

                                                
108 A demencia elfogadása a hozzátartozók számára igen nehéz folyamat, a szellemi hanyatlás, az 

egészségi állapotban bekövetkező változások végigkísérése megterhelik a családokat, körükben 

szignifikánsan magasabb a pszichés zavarok valamint a depresszió előfordulása (Schwarz 2009).  
109  A ’Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága’ vállalta fel a gondozó családtagok támogatását 

a hozzátartozói klub és a honlapon működtetett fórum keretében (vö. 
http://www.alzheimerweb.hu/tarsasag.html). 

http://www.alzheimerweb.hu/tarsasag.html
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Az önálló élet megvalósításnak feltétele az autonómia megőrzése a mindennapi 

élet minden területén, melyhez elengedhetetlen a közintézmények, a közösségi 

szolgáltatások akadálymentes elérhetőségének biztosítása, a pályázók a fizikai és a 

digitális akadálymentesítést is megemlítik az időskori biztonság kérdéskörénél. Az 

akadálymentesítést is az önként vállalt feladatok közé sorolják az önkormányzatok 

pályamunkájukban, mely nem csak az idősek, hanem a fogyatékossággal élők számára 

is biztosítja a független életet.  

A pályázatok nagyon sok jó gyakorlatot mutattak be, melyek az idősek 

aktivitását, helyi közéletbe való bevonását, továbbá a generációk közötti párbeszédet 

erősítették. 

A szolgáltatások programok megvalósítását – a települések esetlben – jelentős 

mértékben befolyásolta a község, a város nagysága és teherbíró képessége. A 

kistelepülések kevesebb ráfordítással megvalósítható, de több helyi összefogást igénylő 

programokat mutattak be pályázataikban
110

.  

A jobb anyagi kondíciókkal rendelkező önkormányzatok költségigényes 

események megvalósításáról is beszámoltak pályamunkájukban
111

, mint az általuk 

megvalósított jó gyakorlatról.  

A pályázat értékelése során előnyt jelentett/jelent az idősügyi 

stratégia/munkaterv/program megléte és bemutatása, mely vezérfonalát képezi a 

településen élő nyugdíjas korosztályról való hosszú távú gondolkodásnak (Idősbarát 

Önkormányzat Díj pályázati felhívás 2004-2012).  

A benyújtott pályázatokban megjelenő időspolitikai irányok sok hasonlóságot 

mutatnak. A helyi dokumentumok középpontjában a társadalmi részvétel, az önálló és 

független élet megvalósításának támogatása, az idősödés szempontjainak 

figyelembevétele a hosszú távú tervezésben, és az idősek körében végzett kutatások 

állnak.  

A stratégiatervezés nem idegen az önkormányzati működéstől, a helyi közösség 

életétének több területén megjelenik a hosszú távú gondolkodás, a tervezés 

szükségessége. A pályázati anyagok tanulsága szerint három település kivételével a 

                                                
110 Például: helytörténeti kiállítás létrehozása, hagyományok átörökítése – idősek, fiatalok személyes 

találkozásai, internetes tanfolyamok szervezése, népdalok gyűjtése, az idősek bevonása a helyi 

rendezvényekbe, hagyományőrző programokba (SzMM é.n). 
111 Budaörs önkormányzata az idősek számára térítésmentes üdülést szervezett Hajdúszoboszlón, 

díjtalanul biztosította a tüdőgyulladás elleni védőoltást, a 75 éves és időseb lakosok esetében a 

közgyógyellátás jövedelemhatárát a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosában állapította 

meg, a jogszabályban megállapított összeghatár helyett [vö. 1993. évi III. tv. 49. § (3) b.] (Budaörs 2007). 
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többi település rendelkezett idősügyi tervvel, melynek legfontosabb elemeit a 

pályázatban bemutatták.  

Az időspolitikai dokumentum mellett találkozhatunk az egészségfejlesztés 

hosszú  távú  elképzeléseivel,  valamint  a meglévő esélyegyenlőségi tervekkel,  melyek  

a korosztály helyzetével is foglalkoznak
112

. Az egészségtervek természetesen nem az 

idősgeneráció egészségi állapotának javítását tekintik a helyi egészségfejlesztés 

elsődleges céljának, hanem a fiatalabbakat célozzák meg. Amennyiben a betegségek 

megjelenésének ideje minden korcsoportban későbbi időpontra tolódik ki, akkor az 

egyéni egsészségnyereségen túl, jelentős társadalmi és gazdasági haszon is realizálódik. 

A helyi egészségtervek
113

 elkészítésének szükségességét a ’Egészség Évtizedének 

Népegészségügyi Program’ fogalmazta meg a településfejlesztés egyik szegmenseként 

[46/2003 (IV.7) OGY. határozat].  

 A tizennégy pályázatban négy település nem tesz említést a stratégiai tervezés 

folyamatát megelőző információgyűjtésről. Egy település jelzi, hogy végeztek 

felmérést, de nem nevezi meg annak célját, tárgyát. A tizennégy pályázati anyagból hét 

esetben egyértelművé válik, hogy az adott település elkészítette szociális térképét, mely 

elengedhetetlen feltétele a szociálpolitikai stratégiai tervek megalkotásának.  

A helyi szükségletfelmérés segítséget nyújt az idősek térbeli elhelyezkedésének, 

társadalmi státuszának, ellátás iránti igényeinek definiálásában, így releváns információt 

nyújt a különböző tematikájú stratégiai tervek kidolgozásához, megvalósításához.  

A társadalmi részvétel növelésének érdekében az önkormányzatok az idősek 

szerveződéseit bevonják az őket érintő döntések előkészítésbe, valamint véleményezési 

jogkört biztosítanak számukra. A települések támogatják a harmadik generáció 

részvételét a helyi közösség életében, az önkormányzatok teherbíró képességétől 

függően támogatásban részesülnek az idősek legkülönbözőbb területen működő 

                                                
112 Békéscsaba 2004-2014 közötti időszakot átfogó koncepciója az idősek életminőségének javítását 

tartotta kiemelt feladatnak  

(vö:http://www.bekescsaba.hu/download.fcgi/4957_0_2_Varosi_Egeszsegfejlesztesi_Terv.pdf) 

Tiszaújváros Önkormányzata a 2007-ben elfogadott egészségtervének megvalósításához kapcsolódó éves 

intézkedési tervekben az idősek egészségmegőrzésével kapcsolatos teendőket külön szakaszban tárgyalja  
(vö:.http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=10086:uele

sezik-az-oenkormanyzat&catid=1:hirek-koezlemenyek&Itemid=4) 
113Az egészségfejlesztési terv elkészítésének szükségessége az alábbi jogszabályokból is levezethető: 

Magyarország Alaptörvénye XX. cikk (1) bekezdés, 1990. évi LXV. tv. 41. §. (1) bekezdés, 1996. évi 

XXI. tv. 21. §. h. pont, 2004. évi CVII. tv.2. §. (1) c. pont, 1997. évi CXXXV. tv. 16. §., 1997. évi CLIV. 

tv. 2. §.; 35. §. (2) a. pont, 2003. évi CXXV. törvény  63/A §.  

 

http://www.bekescsaba.hu/download.fcgi/4957_0_2_Varosi_Egeszsegfejlesztesi_Terv.pdf
http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=10086:uelesezik-az-oenkormanyzat&catid=1:hirek-koezlemenyek&Itemid=4
http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=10086:uelesezik-az-oenkormanyzat&catid=1:hirek-koezlemenyek&Itemid=4
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egyesületei, alapítványai; így például a sport, a turisztika, a kultúra, az 

egészségfejlesztés területén.  

A társadalmi részvétel elősegítésének egyik legáltalánosabban megjelenő 

formája az információnyújtás. Az önkormányzatok az időseknek szóló kiadványokat 

készítettek az igénybe vehető szolgáltatásokról, juttatásokról, és természetesen a 

folyamatosan frissülő információk elérhetők az települési vagy az önkormányzati 

honlapokon
114

 is. Az információáramlás elősegítése érdekében a nagyobb városokban 

fórumokat, tájékoztatókat szerveztek.  

A pályázatok kiemelten kezelik az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség 

kérdéskörét a közszolgáltatások, a biztonság, valamint az állampolgárokat megillető 

jogok esetében. A társadalmi integráció egyik fontos szegmensének tekinthető az idősek 

infokommunikációs technológia eszközhasználatának fejlesztése, mely jelentős 

mértékben befolyásolja az egyének tájékozódási és eligazodási képességét. A számukra 

szervezett képzések között első helyen áll a számítástechnikai ismeretek oktatása.  

Az összegzett pályázatok esetében megállapítható, hogy a jogszabályi 

kötelezettségen túl igen szerteágazó szolgáltatásokat, programokat nyújtanak az idősek 

számára, elősegítve az aktív és független élet megőrzésének lehetőségét. 

A mennyiben a tartalom komponenseit vizsgáljuk a pályázati kiírás az 

időspolitikai alábbi elemeinek transzferét valósítja meg:  

- az idősek aktivitásának megőrzését, 

- az idősek társadalmi részvételének elősegítését, 

- az esélyegyenlőség megvalósítását, 

- hosszú távú gondolkodást az időspolitikában, 

- az időspolitika holisztikus szemléletű megközelítését. 

A felsorolásban szereplő elképzelések igazodnak az időspolitika korábban 

ismertetett dokumentumainak szellemiségéhez. A pályázati kiírás szövegében 

megjelennek a közpolitikai transzfert megvalósító elgondolások is. A 2009 előtti 

pályázatokban az ENSZ 1991-ben megfogalmazott alapelvei, majd 2011-ben és 2012-

ben az aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritás európai évéhez kapcsolódóan 

a WHO aktív időskor meghatározása. A nemzetközi dokumentumok mellett a 2010-ben 

és 2011-ben megjelent pályázati kiírásban az Idősügyi Stratégia központi gondolatai is 

                                                
114

 A pályázati anyagot elküldő települések mindegyike rendelkezik önálló honlappal. 
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megjelentek, azonban a 2012-es és 2013-as pályázati felhívásban már nem hivatkozik a 

Stratégiára, mint a pályázatot meghatározó dokumentumra. 

A pályázati kiírás és a jogszabály alapján is a közpolitika transzferként 

értékelhető, hogy a kiírásban felfedezhető az állami szerepvállalás csökkentése irányába 

ható elgondolás megjelenése; egyrészt az önkormányzati források a pályázat útján 

történő kiegészítésének, másrészt az anyagi ráfordítást nem igénylő programok 

preferenciája.  

A pályázat kapcsán diszkriminatívnak tekinthető vonások is felismerhetők, a jogszabály 

és az értékelés is kiemeli az önként vállalt feladatok teljesítésének jelentőségét, és 

magasabb pontszámmal jutalmazza meglétüket. Az önkormányzatok többletfeladat 

állátása többletköltségekkel jár, melyek megvalósítása a forráshiánnyal küzdő 

önkormányzatok esetében nehézségekbe ütközik illetve megvalósíthatatlan. Hasonló 

helyzet áll elő a pályázatok kapcsán is, mert a legtöbb esetben a helyhatóságok, akkor 

tudnak pályázatok benyújtani, amennyiben rendelkeznek a szükséges önrésszel. Ezek 

alapján az esélyegyenlőség elve sérül, mert – a megfelelő anyagi források hiányában 

illetve szükősségének következtében – nem tud minden önkormányzat pályázni az díjra.  

A közpolitika transzfer modell elemeinek azonosítása mentén továbbhaladva a 

motiváció kapcsán megállapítható, hogy a pályázat benyújtása minden települési és 

területi önkormányzat saját testületi döntésén múlik, tehát a közpolitika átvétel 

megvalósítása ’önkéntes’.  

Az átvétel fokozataiban több elem azonosítható, így a ’követés és az elegyítés’. 

Az önkormányzatok pályázataiban a nemzetközi és a hazai időspolitikai 

dokumentumokban megfogalmazott elveket megjelennek. Kiemelten kezelik az 

önállóság, az aktivitás, az életminőség, az egészségmegőrzés és a társadalmi részvétel 

kérdéskörét a korosztály körében. Az ’elegyítés’ az önkormányzatok tapasztalatainak 

megismerését követően valósulhat meg. 2005-ben az Időbarát Önkormányzati Díj a 

nyertes pályázatait valamint az egyes területeken megvalósított jó gyakorlatok egy 

kötetben megjelentek (Sütő, Perity, Szabó 2005), a későbbiekben a kiadványt a 

minisztérium már jelentette meg.  

Továbbá 2011-ben az önkormányzatok jó gyakorlatai a „Szakmai Hálózatfejlesztő 

Központok” program keretében elérhetővé váltak a Regionális Forrásközpontok 

Országos Egyesületének honlapján. A programot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

támogatásával valósították meg, melynek következtében az önkormányzatok, valamint a 
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szociális gondoskodás területén működő civil szervezetek bevált gyakorlatait tették 

nyilvánossá (vö. http://rfoe.hu/index.php?pageid=8). 

Az önkormányzatok több forrásból is információhoz juthatnak a korábban megvalósított 

programokról, például az önkormányzatok honlapjairól, a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetsége által szerevezett konferenciákról, programokról, ennél fogva a 

megismert elgondolásokat a helyi igényekhez, lehetőségekhez igazítva átültethetik saját 

gyakorlatukba. 

Dolowitz és Marsh modell kontinuum tengelyen elhelyezve az időspolitika 

transzferét a ’tapasztalatok levonása’, azaz az önkéntes közpolitika átvétel valósul meg. 

Kérdésként merül fel, mennyire tekinthető tökéletes illetve korlátozott racionalitásnak 

az adott időspolitikai transzfer? A pályázatok szövegéből erre a kérdésre nem kaphatunk 

válasz egy további feltáró kutatás témaköre lehet a döntési folyamat vizsgálata. 

 

A fejezet a közpolitika változására ható tényezőket ismertette, ezen belül 

részletesen bemutatta a közpolitika transzfer Dolowitz és Marsh-féle közpolitika 

transzfer keretrendszerét. A modell nem az egyetlen, azonban egy lehetséges módja a 

közpolitikai változások megvalósításának. 

A fejezetben konkrét példákon keresztül ismertettem az európai és a hazai időspolitika 

területén megvalósuló közpolitika átvétel egyes elemeit. Az időspolitika transzferében 

nemcsak az általam bemutatott területek és folyamatok játszanak szerepet, hanem a 

szakpolitikák egyéb területein megvalósuló jogi szabályozás, és a jó gyakorlatok is 

befolyásoló tényezőkként azonosíthatók.  

A transzfer következményeként az egyes kormányzati szinteken a megvalósítás is igen 

eltérő megoldásokat eredményezhet, melyek jótékony hatást gyakorolnak az adott 

településen/területen élő idősek aktivitására, életminőségére, valamint a közösségek 

megbecsülését közvetítik a korosztály tagjai számára. 

http://rfoe.hu/index.php?pageid=8
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4 A kutatás 

4.1  A kutatás elméleti  keretei 

A kutatás alapvető módszertani keretét a diszkurzív politikatudomány elméletei 

és módszerei adják. A diszkurzív politikatudomány Magyarországon elsősorban Szabó 

Márton műveiből ismerhető meg (vö. Szabó 2003).  Az irányzat alapját az úgynevezett 

lingvisztikai fordulatnak a politikatudományba való beáramlása képezte, melynek 

„háttere egy filozófiai paradigmaváltás, amely szerint a hangsúly magán a nyelven és a 

nyelv alkotóelemein van, s azon, ahogy a világ felépül a nyelv által hordozott 

jelentésekből” (Carver 2004:143).  

Murray Edelman és mások munkái alapján erősödött meg az a tudományos 

nézőpont, hogy a politikai kommunikáció nem pusztán a politikáról való beszéd, hanem 

önmagában is azonos a politikával (Edelman 2004).  A nyelv közvetítésével 

konstruáljuk és/vagy rekonstruáljuk a helyzetünket, körülményeinket, életünket, ebből 

következően a konstruktivista nézőpont szerint a nyelv nem tükörképe a bennünket 

körülvevő valóságnak, hanem a valóság megteremtője (Szabó 2003).  

A diszkurzív politikatudomány területén Torfing négy meghatározó kutatási 

területet azonosított. Az elemzés frekventált területe a jóléti állam valamint a közszféra 

problémái és átalakulása; a hatalom és a demokrácia; a szupranacionális, nemzeti és a 

szubnacionális kormányzati szintek kapcsolatai és végül a biztonság kérdései (Torfing 

2004).    

A diskurzus elemzés tárgya maga a vita vagy a párbeszéd története, amit 

meghatároz az adott társadalom tradíciója, így függ a társadalom szokásaitól, a 

kulturális normáitól, az értékektől és a rítusaitól, amelyek együtt konstruálják a 

diskurzusokat (Hewitt 2009). Az 1990-es években a közpolitika területén is számos 

diszkurzív elemzés látott napvilágot (vö. Hajer 2004: 162), melyekben 

megfogalmazódott, hogy „a történetek valójában maguk is politikai mechanizmusok: a 

történeteken kívül nincs konszenzus, a narrációk nélkül, nincsenek kognitív változások” 

(Hajer 2004:163). A Hajer által megfogalmazottakban Edelman gondolatai – a politika 

és a kommunikáció kapcsolata – ismerhetők fel (vö: Edelman 2004).  

A közpolitika területén végzett vizsgálatok gyakran veszik górcső alá a 

döntéshozatali folyamatokat, magát a végrehajtást és annak hatásait, a partnerséget a 

központi és a helyi hatalom szinterei között. Azonban a közpolitika messze túlmutat a 
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felsoroltakon, miután a közpolitikák gyakran emberek csoportjaira irányulnak, mint 

például a munkavállalókra, a háztulajdonosokra, a szülőkre, a szegénységben élőkre, az 

idősekre (Hewitt 2009). 

A diszkurzív politikatudomány a közpolitikák vizsgálata során különböző 

elemzési módszerek használ, melyek közül – jelen vizsgálat esetében – az értelmező 

politikaelemzést (interpretive policy analysis) tekintem meghatározónak. Az 

interpretatív közpolitika elemzés egy viszonylag fiatal paradigma a közpolitikai 

kutatások területén, az 1980-as éveket követően vált elfogadottá a 

társadalomtudományok körében.  

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 interpretatív politikai elemzés módszertanában megtalálhatók az érvek-, a 

szövegek- és a diskurzusok vizsgálatai. Az elemző szerepe a politikai folyamatok 

értelmezésében, magyarázatában valamint analízisében, továbbá a diszkurzív 

mechanizmusok azonosításában értelmezhető (Petrović 2008, Glynos, Howarth, Norval, 

Speed 2009).  

4.2 A kutatás célkitűzése 

A kutatás célja a közpolitika transzfer nyomon követése Dolowitz és Marsh által 

felállított modell keretrendszerében, a nemzetközi-, a nemzeti- és a helyi szinteken 

elkészült időspolitikai dokumentumok elemzésének segítségével, valamint a modell 

egyes eleminek azonosítása a nemzetközi és helyi szintek közötti közpolitika átvétel 

folyamatában.  

Továbbá a hazai időspolitikai dokumentum, az Idősügyi Nemzeti Stratégia 

közvetítő szerepének azonosítása a transzfer során, valamint a nemzetközi és a hazai 

dokumentumok hatásainak feltérképezése a helyi időspolitika gyakorlati 

megvalósításában.  

A vizsgálat a helyi politikai nézőpontok, felfogásmódok azonosítását tűzte ki 

célul, hogy a nemzetközi és a hazai időspolitika kulcsfogalmai, tevékenységrendszere 

tetten érhető-e a helyi időspolitika aspektusaiban. A kutatás arra is irányul, hogy a helyi 

politika milyen tartalmakkal tudja gazdagítani az időspolitika nemzeti szintű formális 
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diskurzusait, mint a jogszabályok által meghatározott helyi esélyegyenlőségi programok 

tartalmait.  

4.3  A kutatói kérdések  

Az empirikus vizsgálat az alábbi kérdésekre keresi a választ: 

 

1. A nemzetközi időspolitikában paradigmaváltást eredményező és a hazai 

időspolitikában szemléletváltozást kezdeményező aktív időskor eszménye 

megjelenik-e a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban?  

 

A nemzetközi időspolitika dokumentumaiban direkt és indirekt utalások olvashatók 

a változás szükségességéről. A korábbi, a veszteségeket előtérbe helyező elgondolást az 

időskori aktivitás paradigmája váltja fel. Az aktív időskor koncepció célja, hogy 

megváltoztassa az idősekről alkotott nézeteket, sztereotípiákat, előítéleteket és 

megértesse az öregedő társadalom valóságát (Stenner, McFarquhar, Bowling 2011)  

Az esélyegyenlőségi programok esetében a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, a 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról, valamint a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló jogszabályok 

határozzák meg a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítését.  

Az EMMI rendelet a helyzetelemzésre, az esélyegyenlőségi program tartalmi 

elemeire, valamint az intézkedési tervre vonatkozó igen részletes szabályozása 

következtében a programok szerkezetében nem találhatók lényegi strukturális eltérések. 

Példaképpen említhető, hogy a jogszabály a helyzetelemzés esetében nemcsak 

megnevezi a mutatókat, hanem meghatározza azok tartalmát, továbbá feltünteti azokat a 

forrásokat, ahol az adatok elérhetők.  

A helyi esélyegyenlőségi programokban – a szabályozásnak köszönhetően – érdemi 

eltérés a dokumentumok szövegeiben valamint terjedelmeiben érhető tetten. Annak 

érdekében, hogy a dokumentum segítségével képet kapjunk a települések 

időspolitikájáról döntöttem a tartalomelemzés módszere mellett.  
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2. Azonosítható-e a nemzetközi és a helyi szintek közötti közpolitika transzfer 

folyamatában a Nemzeti Idősügyi Stratégia szerepe?  

 

Elgondolásom szerint a kérdésfeltevés jelentősége abban rejlik, hogy az Idősügyi 

Nemzeti Stratégia kihirdetésekor, és azt követő időszakban sem jelent meg olyan 

jogszabály, amely az önkormányzatok számára kötelező feladatként jelölné meg a 

dokumentum elkészítését. Ennek következtében a települési önkormányzatok nem 

törekedtek a helyi idősügyi dokumentumok megfogalmazására
115

.  

Kérdésként vetődik fel, milyen módon jelenik meg vagy egyáltalán megjelenik-e a 

helyi szintű politikai diskurzusokban a Nemzeti Idősügyi Stratégia tartalma?  Továbbá a 

nemzetközi gyakorlathoz igazodó közpolitikai célok, elgondolások megjelennek-e a 

helyi szinteken? 

 

3. Azonosíthatók-e a különböző kormányzati szintek közötti időspolitika átvétel 

során a Dolowitz és Marsh-féle modell egyes elemei? 

 

A nemzetközi gyakorlatban a szakpolitikák egyes területein, mint például a 

foglalkoztatáspolitikában (vö. Dolowitz 1998), a városfejlesztési elgondolásokban (vö. 

Cook 2008), a közösségi közlekedésben (vö. Marsden, Stead 2011) találkozhatunk a 

közpolitika átvétel kérdéseivel, megvalósulásával és dilemmáival. Az időspolitika 

transzferének vizsgálata sem idegen az európai politikatudományi szakirodalomban (vö. 

Kern, Theobald 2009). A tanulmányok leggyakrabbam az országok közötti közpolitika 

transzfert írják le, de nem elemzik, és nem helyezik magát a folyamatot egy tágabb 

konceptuális keretrendszerbe (Dolowitz, Marsh 2000).  

A nemzetközi és a haza dokumentumok tartalmának elemzése során a Dolowizt és 

Marsh-féle modell keretrendszerének segítségével vizsgálom az időspolitika átvételét.  

4.4 A kutatás megvalósítása 

A megfogalmazott kutatói kérdések megválaszolhatósága érdekében a 

tartalomelemzés három szakaszban valósult meg. Az elsőként a helyi esélyegyenlőségi 

                                                
115 2012-ben, Baranyában végzett pilot-vizsgálatom szerint, a válaszadó 82 közül csak 3 települési 

önkormányzat készítette el idősügyi programját. 
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programok tartalomelemzését végeztem el. A másodikként a WHO ’Aktív Időskor’, az 

Idősügyi Nemzeti Stratégia és a helyi esélyegyenlőségi programok tartalmait 

hasonlítottam össze. A harmadik fázisban a Dolowitz és Marsh-féle modell elemeinek 

azonosítására került sor a nemzetközi, nemzeti és a helyi szintű dokumentumok 

szövegei alapján.  

4.4.1 A minta 

A mintavétel logikájában a nem valószínűségi mintavételi eljárások közül az 

„egyszerűen elérhető alanyokra hagyatkozó mintavételt” (Babbie 2003:245) 

választottam. A 2013. július 15-22 között az interneten elérhető és megnyitható helyi 

esélyegyenlőségi programok kerültek a mintába. Az így kapott minta elemszáma 159, 

mely 159 település
116

 esélyegyenlőségi programját tartalmazza, a szövegterjedelme txt 

fájlban 1.127.768 sor.  

4.4.2 A kutatás módszere 

Az empirikus kutatás választott módszere a tartalomelemzés, amely a 

társadalomtudományok – a pszichológia, a szociológia, a nyelvészet, a politika- és a 

közgazdaságtudomány – területén gyakran használt elemzési eljárás. A tartalomelemzés 

a „sorok között olvasva” (Antal 1997:10) a szövegek látens tartalmait tárja fel.  

A tartalomelemző módszerek közül a kvalitatív és kvantitatív eljárások 

kombinációját választottam, ahol a kvalitatív irány egyfelől a kódok megalkotását, 

másfelől a kapott eredmények értelmezését segíti. A számítógép segítette, 

tartalomelemzés erősebb érvényességet ad, mert nagy terjedelmű minta sokszempontú 

vizsgálatát teszi lehetővé, és ugyanakkor magas megbízhatóságot is eredményez, hiszen 

a keresés számos lépése automatizált. A nyelv természetéből adódóan egyes 

automatikus lekérdezések – különösen agglutináló nyelvek esetében – valamelyest 

pontatlanságot eredményeznek, ez azonban elhanyagolható a módszer előnyeihez képest 

(Erdős 2006). Ilyen terjedelmű minta vizsgálata más módon aligha volna megoldható.  

A dokumentumok tartalomelemzését az Atlas.ti 4.2 tartalomelemző program 

segítségével végeztem el. A program nem a tartalmak elemzését, hanem a 

rendszerezését végzi automatikusan, a kódok meghatározása, a szövegrészek analízise a 

vizsgálatot végző feladata. A számítógépes program használata egyszerűvé teszi az 

                                                
116 A települések jegyzékét lásd 7.5. számú mellékletben 
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adott kódokhoz tartozó idézetek kezelhetőségét, segítve az elemző, értelmező 

tevékenységet. 

A vizsgálat első lépésében az esélyegyenlőségi terveket összesítettem, és ebből, 

mint elsődleges dokumentumból az idős/nyugdíj kulcskifejezések segítségével 

létrehoztam egy 11.077 mondatból (idézetből, quotation) álló származtatott szöveget, 

amely a keresett információkat sűrítve tartalmazza, és már célzottan, a saját kutatásom 

szempontjai szerint vizsgálható.  

Ezt a származtatott szöveget vetettem alá tematikus tartalomelemzésnek, ahol a 

kódok kialakításánál az elméletvezérelt és az adatvezérelt megközelítés is szerepet 

játszott: az előbbi a szakirodalmi ismeretekre támaszkodva, az utóbbit pedig az ún. 

szógyakorisági lista (Word Frequencies) alapján juttattam érvényre.  

Így a következő kódokat alkalmaztam az elemzés során:  

 

 

5. számú táblázat: A generált kódok előfordulása a származtatott szövegben (db) 

 

Kód  Előfordulás Kód  Előfordulás 

akadálymentes         127 igényfelmérés 23 

aktív                 567 internet 150 

alapellátás     97 klub 773 

áldozat 121 közszolg 113 

betegség  313 média 30 

biztonság 134 munka 208 

civil  508 nyugdíj  2701 

család 618 önkéntes 95 

demencia 56 önkormányzat 916 

egészség 729 pályázat 176 

egyedül 414 rászorul  1566 

egyház 117 segít 856 

Európai Unió 37 szépkorú 21 

életminőség 80 szociális 953 

fogyaték 623 szolidaritás 27 

gondoz 489 összesen 12944 

 

Forrás: vizsgálat adatai 
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Majd ezt követően a kódokat csoportosítottam és a szakirodalmi szempontok, 

valamint a származtatott szövegek áttekintését követően az azonos jelenségekhez 

kapcsolható kódokat összevonta, a továbbiakban a származtatott szöveg elemzése során 

együtt kezeltem azokat.  

A tartalomelemzést ismertető alfejezetekben a kurzív betűkkel szedett 

szövegrészek az adott kódokhoz tartozó idézeteket jelölik. Az idézeteket a 

dokumentumokból szó szerint emelet át, nem változtatva annak tartalmán és 

helyesírásán. 

4.5 A vizsgálat értékelése 

4.5.1 A helyi esélyegyenlőségi programok tartalomelemzése 

Az időspolitikával és az idősödéssel foglalkozó szakirodalmak tükrében a 

fogalmak további csoportosítását adó következő lépésként a megalapozott elmélet, a 

grounded theory logikáját követte. A Strauss és Glaser által kidolgozott elmélet arra 

világít rá, hogy „hogyan lehet eljutni az adatok szintjéről az elméletalkotásig” 

(Gelencsér 2003:143). Az elmélet a kvalitatív kutatásokhoz nyújt egyfajta 

megközelítésmódot, amely szorosan kapcsolódik az empirikus kutatások adataihoz.  Az 

elmélet ’megalapozottsága’ a „szisztematikusan gyűjtött és elemzett adatokban 

gyökerezik” (Gelencsér 2003:146). 

Strauss és Glaser a kódolás három formáját különböztette meg az nyílt - a 

szavakhoz fogalmakat rendelünk -, az axiális – fő és mellék kategóriákat hozunk létre - 

és a szelektív – az egyes csoportok közötti kapcsolatot tárja fel - kódolást (Gelencsér 

2003).   

A kódolás során az axiális kódolás módszerét követtem, hogy a megfogalmazott 

kutatói kérdésre és az egyes kategóriák közötti és az azokon belüli kapcsolatot 

feltárjam. 

Három fogalom köré rendeztem a kódokat az aktivitás, a biztonság és a 

részvétel, melyek ismereteim alapján az idősödés kapcsán a leggyakrabban vizsgált 

kérdések, egyúttal pedig az idősödés szemléletében bekövetkezett változást is 

szimbolizálják.  

Továbbá a kódok rendszerezését az ’Európai Innovációs Partnerség az Aktív és 

Egészséges Idősödésért’ program keretében elkészült stratégiai terv (vö. Strategic 
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Implementation Plan for the European Innovation Partnership on Active and Healthy 

Ageing 2011) befolyásolta, amely hasonló elgondolást követ. A tervezet nem csak az 

egészséges, hanem a kognitív hanyatlásban szenvedő idősekre is összpontosít. Azonban 

az ő életükben is elsődleges a biztonság, a társadalmi integráció és az aktivitás lehetőség 

szerinti megőrzése. (A munkaterületek és tevékenységek meghatározását részletesen 

lásd a 7.5. mellékeltben)  

 

6. számú táblázat: Az összevont kódok 

 

 Összevont kódok 

aktivitás részvétel biztonság 

akadálymentes civil alapszolgáltatás 

aktivitás 

hozzákapcsolva: 

vélemény 

tapasztalat 

Európai Unió áldozat 

önkéntes biztonság 

család betegség 

klub demen 

egészség igényfelmérés egyedül 

életminőség közszolgáltatás egyház 

internet média gondoz 

munka önkormányzat pályázat 

nyugdíj program rászorul 

szépkorúak  segítés 

  szolidaritás 

  szociális 
 

Forrás: vizsgálat adatai 

 

Az aktivitás fogalmához rendelt kódok elemzése 

 

- Az ’akadálymentes’ kód  

Amennyiben az akadálymentesítés szó előfordulásának számát vizsgáljuk az 

idősödéshez tartozó szövegekben, akkor megállapíthatjuk, hogy elfogadásra került 

olyan program, amely az idősödés kontextusában nem jeleníti meg a témakört. 
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Az akadálymentesítés a jogszabályi kötelezettség ellenére sem megoldott még minden 

településen, holott a közintézmények elérésének lehetőséget 2012. december 31-ig 

minden településen meg kellett volna oldani.  

P 1: idősszárm.txt - 1:234  (61278:61284)
117

 

Codes: [akadálymentes] [egyház] [fogyaték] [klub] [közösség] [nehézség][önkorm] 

[segít] 

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, a közösségi élet színterei (faluház, 

könyvtár, idősek klubja, templom) nem akadálymentesítettek, megközelítésük a 

mozgásszervi fogyatékossággal rendelkezők számára nehézséget okozhat, azonban az 

ott elérhető szolgáltatások igénybevételéhez minden esetben segítséget kapnak. 

 

A fenti idézet is alátámasztja az akadálymentesítés hiányosságait, emellett 

érdekes a terv készítőinek azon megállapítása, hogy a felsorolt épületben a 

fogyatékossággal élőket segítik a szolgáltatások igénybe vételében, azonban a 

mozgáskorlátozottak az intézményekbe nem tudnak bejutni.  

Az akadálymentesítés alatt leggyakrabban a fizikai környezet akadálymentesítést 

értjük, holott ugyanilyen jelentőséggel bír az önálló életvitel megvalósításában a vakok 

és gyengén látók, a hallássérültek számára is az akadálymentesítés. Az alábbi idézet 

arról tanúskodik, hogy a HEP elkészítése során már figyelmet fordítottak a siketek, és a 

látás problémával küzdők igényeinek felmérésére is. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:314  (77482:77531)    

Codes: [akadálymentes] [fogyaték] [önkorm] [rászorul] [segít]  

A településen élő siketekről, némákról, vakokról és gyengén látókról nincsenek adatok - 

adatgyűjtés, kapcsolatfelvétel - jeltolmács foglalkoztatása a Polgármesteri Hivatalban, 

aki segítené a rászorulókat az ügyintézésben 

 

Az akadálymentesítés hiánya nemcsak a szolgáltatások igénybevételében jelent 

hátrányt, hanem a generációk közötti kapcsolat kialakításában és javításában. 

Amennyiben nincs közös tér ahol a generációk találkozhatnak és közös programokat 

szervezhetnek, akkor nehezebben valósítható meg a találkozás, a személyes 

kapcsolatfelvétel, mely elengedhetetlen feltétele a fiatalok idősekkel kapcsolatos 

attitűdjének formálásában.  

 

                                                
117 A dőlt betűs szövegrészletek az esélyegyenlőségi programokból szó szerint kiemelt szövegrészletek, 

melyek esetében az eredeti formát umot őriztem meg. Az idézetek esetében sem a nyelvtani sem a 

nyelvhelyességi hibákat nem javítottam. 
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P 1: idősszárm.txt - 1:227  (58453:58456)    

Codes: [akadálymentes] [közösség] [probléma] 

Többcélú közösségi tér létrehozása. Feltárt probléma: A településen nincsen a 

fiataloknak, időskorúaknak, megfelelő színvonalú akadálymentesített közösségi élet 

rendszeres gyakorlására alkalmas tere. 

 

Az idézet tanulsága szerint van olyan település, ahol a HEP elkészítése során 

figyelmet fordítottak a generációs szakadék csökkentésére is.  

Az esélyegyenlőségi programokban megfogalmazódott az intézmények mellett a 

közlekedés akadálymentesítése is, mely az idősek esetében a független, önálló élet 

megvalósításának, valamint az aktivitás megőrzésének egyik fontos szegmense.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5782  (27453:27457)    

Codes: [akadálymentes] [közszolg] [pályázat] 

Az akadálymentesítés következménye az elmúlt időszakban beépítésre került a nem 

kifejezetten akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a különböző 

közszolgáltatásokat nyújtó szervek vezetői szembesüljenek azzal, hogy ő ügyfélkörükben 

is vannak. 

 

Az akadálymentesítéssel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a jogi szabályozás 

ellenére sem megoldott minden településen a közintézmények esetében. Továbbá, hogy 

az akadálymentesítés szélesebb körű értelmezésében szükséges fejlődni, és a látás- és 

hallás sérültek esélyét is javítan kell a szolgáltatások elérésében. Az idézetek között 

nem találkoztunk az e-ügyintézés akadálymentesítésének kérdésével, mely további 

hátrányos helyzetű csoportok számára teremtené meg az önálló ügyintézés lehetőségét.  

 

- Az ’aktivitás’ kód 

Az aktivitás jelentőségét a már korábbi fejezetekben a nemzetközi és hazai 

dokumentumok tükrében is bemutattam, így a részletes ismertetéstől a vizsgálat 

ismertetésében eltekintek. 

Az aktivitás 517-szer fordul elő a származtatott szövegben, mely a 11. a 

gyakorisági sorban. A gyakori előfordulás igen változatos szövegkörnyezetben fordul 

elő az esélyegyenlőségi tervekben. Az aktivitást a terv készítői leginkább a programok 

szervezésével azonosították, az időskor igényeihez igazodó kulturális és sport 

rendezvények a leginkább aktivizáló jelegű elfoglaltságok. 
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P 1: idősszárm.txt - 1:1233  (74763:74766)    

Codes: [aktív] [nyugdíj] [nyugdíjszerű] [probléma] [program] [rászorul] 

Szabadidős programok szervezése, aktivitást megőrző programok A nyugdíjban, 

nyugdíjszerű ellátásban részesülők megbetegedésekkel, ízületi problémákkal küzdő idős. 

P 1: idősszárm.txt - 1:1091  (64811:64811)    

Codes: [aktív] [program] 

Idősek számára aktivitást megőrző programok szervezése. 

 

Az esélyegyenlőségi programok szerint az aktivitás megvalósításának másik 

kiemelt területe a korosztály helyi közösségi életbe történő bevonása. A település 

életébe való bekapcsolódás a korábbi fejezetekben bemutatott Idősügyi Stratégiának és 

az Idősbarát Önkormányzati Díj pályázatainak is fontos eleme, valamint a nemzetközi 

dokumentumokban is kiemelt szerepet tölt be. A közösségi részvétel során a résztvevők 

formálják a környezetükben zajló folyamatokat (Reisinger 2009), mely jóval 

kiterjedtebb bevonódást jelent, mint részt venni a programokon. A közösség életében 

betöltött aktív szerep maga után vonja a részvételt, melynek során az idősek 

tapasztalatai és véleményei segíthetik a közös gondolkodást, az együttműködést.  

Összevetve a ’részvétel’, ’vélemény’ és ’tapasztalat’ kódokkal a származtatott 

szövegben igen kevés helyen találtunk átfedést az ’aktivitás’ kóddal.   

A ’részvétel’ kód 102-szer fordul elő a származtatott szövegben, azonban abban 

a kontextusban, mely az idősek társadalmi részvételére utalna, összesen egyszer. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:7124  (31988:31990)    

Codes: [részvétel] 102 

Feladata a kerületben élő idős lakosság érdekeinek védelme, képviselete, az őket érintő 

döntések meghozatalában való részvétel, bevonásuk a helyi közéletbe. 

 

A ’vélemény’ kód, mely 30 esetben található meg a szövegben, csak egy esetben 

tartalmaz utalást arra vonatkozóan, hogy az idősek figyelemmel kísérhetik az őket 

érintő önkormányzati tevékenységet. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:7481  (89233:89238)   

 Codes: [vélemény] 

Az időseket közvetlenül érintő jogszabályok, képviselő-testületi határozatok, koncepciók 

és egyéb, a kerület időseit érintő szabályozók, javaslatok véleményezése, javaslatok 

készítése, az időseket érintő helyi jogszabályok és határozatok végrehajtásának 

figyelemmel kísérése. 
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A ’tapasztalat’ kód 162 alkalommal fedezhető fel a származtatott szövegben, de 

az alábbi egy szövegkörnyezeti utalás található a közösség életébe való bevonásra. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:172  (44710:44712)    

Codes: [tapasztalat] [közösség] [önkorm] [tagja] 161  

Az idősekre, mint egy-egy közösség tagjaira és mint tapasztalatokkal rendelkező 

magánszemélyekre egyaránt számít az önkormányzat. 

 

A szövegek alapján megállapíthatjuk, hogy az idősek bevonását a helyi közösség 

életébe fontosnak tekintik az önkormányzatok, azonban a részvétel tartalmát a 

programokban nem, vagy nem annak eredeti jelentése szerint rögzítették. 

Az aktivitás kérdését a programok írói igen gyakran az izolációval kapcsolják össze.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:7616  (11273:11274)    

Codes: [aktív] 

Az idősek a társadalmi, kulturális, civil életben aktívan részt vesznek. Csökken az 

elmagányosodás. 

 

Véleményük szerint a tevékeny időskor - ebben a kontextusban a programokon 

való részvétel - segít mérsékelni a magányosságot. A településeken megvalósuló 

rendezvények a találkozások helyszínéül szolgálnak, de feltételezhető, hogy nem 

tekinthető rendszeresnek a programok megvalósulása, így az izoláció mérséklésében 

betöltött szerepe jóval kisebb, mint azt a Programok feltételezik. 

Az idősek aktivitásában a nyugdíjas kluboknak jelentős szerepe van. A klubok a 

szabadidő hasznos eltöltésén túl ellátják a tagok érdekvédelmét, valamint részt vesznek 

a helyi közösség életében. Segítséget nyújtanak a helyi programok megvalósításában, a 

hagyományok megőrzésében, továbbá kiemelt feladatuknak tekintik az idősek 

tudásának, tapasztalatainak átadását a fiatalabb generáció tagjainak (Magyar 

Nyugdíjasok Egyesületének Országos Szövetsége 2012).  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:232  (60191:60200)    

Codes: [aktív] [egészség] [klub] [közösség] [közszolg] [nyugdíj] [nyugdíjas klub] 

[önkorm] [program] [segít] [szociális] [tagja] [támogat] 

A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés Az aktív időskor biztosítása érdekében az önkormányzat 

évente támogatja a Nyugdíjas Klubot, mely azzal a céllal alakult, hogy a község 

nyugdíjas társadalmát összefogja, tagjait segítve, életkörülményeit elviselhetőbbé tegye, 
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kulturális, szociális és egészségügyi helyzetét javítsa, a helyi önkormányzattal 

együttműködve vegyen részt a falu szépítésében, társadalmi életében és rendezvényein. 

 

Az aktivitás fogalmát valamint a hozzá kapcsolódó tevékenységrendszereket az 

esélyegyenlőségi programok széles körben értelmezik. A szövegkörnyezet a legtöbb 

esetben a korosztálynak szervezett programokra utal és nem az idősek támogatását 

helyezi előtérbe, hogy saját elképzeléseiket képesek legyenek megvalósítani.  

Az idősek szerepe a helyi önkormányzatok által megvalósított programokban inkább 

passzívnak, mint tevőlegesnek tekinthető.  A szövegek tanulsága szerint a 

paternalisztikus attitűd jelei még mindig fellelhetők a helyi közösségek 

gondolkodásmódjában, mely köthető a szemléletváltozás késlekedéséhez. A deficit 

modell által közvetített időskép erőteljesen érezteti hatását, a veszteségek és a 

képességek csökkenése okán az idősekről gondoskodni kell, ennek következtében a 

kieső funkciókat szükséges kompenzálni. Az idősek véleményei, nézetei, igényei még 

nem elsődlegesek az aktivitás megőrzésében. 

 

- Az ’egészség’ kód 

Az időskorhoz kapcsolódó sztereotípiák következtében sokkal gyakrabban 

beszélünk a betegségekről, mint az egészségről. Érdekesnek tekinthető, hogy a 

származtatott szövegben kétszer gyakrabban fordul elő az egészség szó (729), mint a 

betegség (313). Amennyiben megvizsgáljuk az egyes idézetek tartalmát, akkor 

tapasztaljuk, hogy nem egy paradigmaváltásnak vagyunk a szemtanúi, melyben az idős 

korosztály egészségi állapota kitüntett szerepet kap. A jogszabályi előírásnak 

megfelelően az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférését 

kell bemutatni [2/2012. (VI. 5.) EMMI 2. sz. melléklet 6.3], ennek megfelelően a 

szövegben 405 alkalommal fordul elő az egészségügy kifejezés valamint 17 esetben 

hivatkoznak a korábban elkészült egészségtervekre. A matematikai műveletek 

elvégzését követően 309 esetben találkozhatunk az ’egészség’ kifejezéssel, mely 

csaknem azonos gyakoriságot jelent a ’betegség’ kódhoz viszonyítva. Az 

esélyegyenlőségi programok az időskorosztály körében előtérbe helyezik az egészséges 

életmódhoz kapcsolódó rendezvények megszervezését, az egészségklubok kialakítását.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:129  (35556:35559)    

Codes: [egészség] [közösség] [program] 
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Az idősebbek szellemi frissességének megőrzéséhez és lelki és mentális egészségük 

szinten tartásához elengedhetetlenek a közösségi kapcsolatok, rendezvények, amelyeken 

– önkéntes alapon - szervezői és segítő munkát vállalnak. 

P 1: idősszárm.txt - 1:2504  (82340:82343)    

Codes: [egészség] 

A mentális egészség megőrzését segíti a „Beszélgető Hálózat”, amelyben segítő 

beszélgetésre felkészítő képzés után önkéntes nyugdíjasok látogatják magányos, egyedül 

élő kortársaikat. 

 

A származtatott szövegben mindössze kétszer jelenik meg az idősek tevőleges 

részvételére az egészségmegőrzés kapcsán. Az első idézetben olvasottak szerint, a 

rendezvényeken nyújtanak lehetőséget az önkéntes munkára. A második hivatkozott 

szövegrész egy jó gyakorlatot említ, melyben az idősek a kevésbé aktív kortársaiknak 

nyújtanak támogatást. A jobb fizikai állapotban lévő idősek bevonása az idősellátásba 

Európa számos országában bevált gyakorlat, például Angliában, Írországban, 

Franciaországban, Németországban.  Tevékenységük nemcsak a személyes 

szükségletek kielégítésében való segédkezésre, hanem a ház körüli teendők elvégzésére 

is kiterjed (Kravalik 2005). 

Az egészséget megjelenítő szövegegységek döntő többségükben még mindig passzív 

szerepbe helyezik az időseket, és nem vonják be őket laikus és professzionális 

segítőként az egészséggel, egészséges életmóddal foglalkozó programokba. 

 

- Az ’életminőség’ kód 

Az idős korosztály tagjaival kapcsolatban gyakran élünk azzal az előfeltevéssel, 

hogy nem képesek alkalmazkodni a változásokhoz. Az életminőséggel kapcsoltban 

ellenkező megállapítást tehetünk, ugyanis az időskorhoz kapcsolódó veszteségekhez jól 

adaptálódnak az öregek, melynek következtében a szubjektív életminőségük közel 

állandó egyensúlyi helyzetet mutat (Murinkó 2007). 

Amennyiben ennél a kódnál megelégednénk a kvantitatív elemzéssel, az is igen 

informatív lenne, ugyanis nem fordul elő minden esélyegyenlőségi programban az 

’életminőség’ kifejezés, csak 80 esetben található meg a származtatott szövegben. Az 

idősek életminőségének alakításában a lokalitásra hárul a legjelentősebb feladat, mert a 

helyi igényekre helyben születhetnek a leghatékonyabb válaszok.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:982  (53638:53654)    

Codes: [egyedül] [életminőség] [program]  
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Idősek számára aktivitást megőrző programok Az egyedülálló, idős emberek 

programokba történő bevonása, a hovatartozás érzésének erősítése, életminőségének 

javítása. Idősek igényeit kielégítő kulturális, szabadidős programok folyamatos 

szervezése. Tájékoztatás a célcsoportot érintő helyi ellátásokról, szociális 

támogatásokról.  

 

Az idősek életminőségének megőrzésében a helyhatóságok domináns szerepet 

szánnak az eltérő tartalmú programoknak. Feltételezhető, hogy a programokon a jobb 

egészségi állapotban lévő idősek tudnak részt venni, ennek következtében sérülhet a 

településeken élő idősek esélyegyenlősége. 

A származtatott szövegben mindössze két utalás található arra vonatkozóan, hogy 

megkérdezik, felmérik a korosztály helyzetét, igényeit és vizsgálatok elemzését 

követően készítenek például egészségtervet, melyről az alábbi idézet is tanúskodik. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2500  (81906:81909)    

Codes: [egészség] [életminőség] 

Az adatok összegyűjtéséből, elemzéséből készült helyzetfelmérés képezi az alapját az 

Idősek életminőségének javítását célzó koncepció és a városi Egészségfejlesztési Terv 

kidolgozásának. 

 

A szükségletek felmérése során a helyi önkormányzatok egy teljesebb képet kapnak a 

lakosságról és igényeikről, melyek összesítése és figyelembe vétele a tervezés 

folyamatában a rendelkezésre álló szűkös források hatékonyabb elosztását, 

felhasználását segíti elő. 

 

- Az ’internet’ kód 

A hazai időskorosztály digitális írástudása elmarad nyugat európai 

kortársaikétól. Az infokommunikációs technika és az általuk nyújtott lehetőségek az 

idősgeneráció tagjainak is számos lehetőséget nyújtanak az önálló életvitel 

megőrzésétől, az önkéntes munkán át a szórakozásig. A nyugdíjas korosztály tagjai 

közül egyre többen használják a számítógépeket, 2005 és 2007 között a 65 éves és 

idősebb korcsoportban 4,5 százalékkal nőtt a számítógép használat (Probáld 2008). Az 

internet segíti az időseket a távolban élő családtagokkal való kapcsolattartásban, így 

akár napi kapcsolatban lehetnek külföldön élő, dolgozó gyermekeikkel, unokáikkal. Az 

önkormányzatok felismerve a kapcsolattartás előnyeit, fejlesztik a korosztály digitális 

írástudását (lásd alábbi idézet). 
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P 1: idősszárm.txt - 1:152  (39747:39751)    

Codes: [család] [egyedül] [közösség] [probléma] 

Sok az egyedül élő idős személy fejlesztési lehetőségek · Számítástechnikai ismeretek 

oktatásával közelebb hozni a távol élő családtagokat. 

 

A közösségi terekben valamint a közoktatási intézményekben megvalósuló 

informatikai képzések az IKT eszközök használatának elsajátításán túl a generációk 

közötti szakadékot is csökkenthetik, például a fiatalabbak bevonásával az idősek 

oktatásába. . A KHS felmérései szerint az idős generáció egyre jobban rákényszerül az 

infokommunikációs technológia használatára és nemcsak a családtagokkal való 

kapcsolattartás okán, hanem az elektronikus ügyintézés, a vásárlás lehetőségeinek 

növekedése okán is (Probáld 2008). Az IKT eszközök használatának elsajátítása 

szabadidős elfoglaltságot jelent az idősek számára, az 50 éves és idősebb korosztály 32 

százaléka segítség nélkül tanulta meg az internet használatát, 46 százalékuk 

családtagjaik segítségét vette igénybe (Ithaka Kutatóintézet 2012). A felmérés adatai 

megerősítik az IKT generációk közötti kapcsolatépítő hatását. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:209  (55028:55034)    

Codes: [internet] [közösség] [program] 

Az idősek tanulását segítő program a településen a Községi Könyvtár és Közösségi 

Színtérben működő IKSZT keretében valósul meg, ahol számítástechnikai alapismeretet, 

internethasználatot tanulhatnak, mely segítséget nyújt a társkeresésben, távolabb élő 

családtagokkal való kapcsolattartásban, valamint az idős és fiatal korosztály közti 

generációs különbségek leküzdésében. 

 

Az önkormányzatok mellett az időseket tömörítő szervezetek is figyelmet 

fordítanak a számítógép-használatára.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:1961  (81323:81324)    

Codes: [internet] [klub] [nyugdíj] 

A Nyugdíjas Klubnak van számítógépe is a Faluházban levő irodájukban, amit többen 

tudnak használni is. 

 

- A ’munka’ kód 

A kód vizsgálatával arra kerestük a választ, hogy az idősek 

foglalkoztatottságáról milyen elgondolásai vannak az önkormányzatoknak. Igen 

változatos kép bontakozott ki a tartalmak elemzése során. A helyhatóságok döntő 
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többsége nem rendelkezik információval a nyugdíjasok foglalkoztatottságáról, továbbá 

a deficit modellhez köthető sztereotípiák felfedezhetők az idézetekben.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2182  (28200:28204)    

Codes: [egészség] [munka] [nyugdíj] 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete A nyugdíjasok foglalkoztatására vonatkozó 

adatokkal ugyan nem rendelkezünk, ugyanakkor feltételezhető, hogy – lehetőségek 

híján, illetve egészségi állapotukból kifolyólag – nem jelentős a munkát vállalók aránya. 

Az időskorúak foglalkoztatásával kapcsolatosan meg kell említenünk azt a tényt, hogy a 

fiatalabb generációk jelentős része sem talál helyben munkát. 

P 1: idősszárm.txt - 1:2276  (45672:45677)    

Codes: [egészség] [munka] [nyugdíj] [önkorm] [segít] 

Az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos adatok nincsenek az 

önkormányzat birtokában, de elmondható, hogy azok az idősebb emberek, akiknek 

egészségi állapota engedi, nyugdíjuk mellett is vállalnak munkát életszínvonaluk 

megőrzése érdekében, vagy gyermekeik megsegítése céljából. 

 

A munkavállalást az idősek körében – hasonlóan az aktív korosztályhoz – 

jelentősen befolyásolja a lakóhely és az aktív életszakaszban betöltött munkahely, 

valamint az ahhoz kapcsolódó szakmai tudás. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:3619  (50775:50778)    

Codes: [munka] [nyugdíj] [tapasztalat] 

a megszerzett tudás és tapasztalat sok esetben élvezett prioritást, és a munkáltatóinkat 

az idősek  nyugdíjassá válását követien is továbbfoglalkoztatásra sarkallta. 

 

Az időskorosztály munkaerőpiaci helyzetéről nehéz pontos adatokat találni, 

2011-ben a 64 és a 74 éves kor közötti idősek között 3.820-an dolgoztak (KHS 2012c)  

Azt, hogy korcsoport hány százalékát jelenti az adat, szinte lehetetlen kiszámítani, mert 

a KSH adatgyűjtési rendszer más korkorcsoportokat jelenít meg a lakosság életkorát 

érintő felmérésekben. 2011-ben a 65 és 74 éves korcsoportba tartozó idősek létszáma 

56.201 fő volt, így a foglalkoztatási arány körülbelüli értéke 6,7 százalék körülinek 

tekinthető (KSH 2012d). 

 

- A ’nyugdíj’ kód 

A ’nyugdíj’ kód vizsgálata során figyelmen kívül hagytam a ’biztonság’ kérdéskörénél 

vizsgált ’nyugdíjas klubokat’, valamint a ’nyugdíjkorhatár’, a ’nyugdíjszerű ellátások’, 

a ’nyugdíj előtti álláskeresési támogatás’, ’öregségi nyugdíj legkisebb összege’ 

kifejezéseket. A jogszabály kötelezően előírja a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban  
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részesülők adatainak bemutatását. Továbbá a felsorolt ellátások elbírálása, folyósítása 

nem a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó feladat. A ’nyugdíj’ kód 2701 esetben 

fordult elő a származtatott szövegben, a tisztítást követően 853 a fennmaradt idézetek 

száma, amelyek tematikus tartalomelemzését végeztem el. 

Az idős korosztályt leíró statisztikai jelzőszámokkal a különböző országos 

felmérések összesítéseiben találkozhatunk, mint amilyenek a népszámlálás, vagy az 

Országos Lakossági Egészségfelmérés adataiban találkozunk. A demográfiai öregedés 

felgyorsulása ellenére még mindig kevés a korcsoportra irányuló vizsgálatok száma.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:128  (4258:4259)    

Codes: [nyugdíj]  

A település nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal a nyugdíjas lakosságról. 

P 1: idősszárm.txt - 1:3782 (92328:923232)    

Codes: [nyugdíj]  

A település nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal a nyugdíjas lakosságról.  

Összességében elmondható, hogy a férfiakkal összehasonlítva jóval magasabb a 

nyugdíjas korú nők száma. Ez a mutató egyértelműen a már vizsgált demográfiai 

folyamatokkal magyarázható, ti. a nők magasabb életkort élnek meg, mint a férfiak.  

 

A nyugdíjas generáció szociodemográfiai jellemzőiről, életkörülményeiről a 

települések döntő többsége nem rendelkezik adatokkal, és a HEP elkészítéséhez nem 

tartotta szükségesnek a jogalkotó a helyben történő adatfelvételt. A 2/2012. (VI. 5.) 

EMMI rendelet a nyugdíjasokat érintő adatok forrásaként a KSH Területi Statisztikai 

Adatok Rendszerét jelölte meg.  

Az idősek esélyegyenlőségének helyzetét bemutató fejezetekben a nyugellátáshoz és a 

munkavállaláshoz köthető kérdések jelentek meg leggyakrabban a származtatott 

szövegben. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:4819  (78903:78906)      

Codes: [nyugdíj] [program]  

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen 

végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, 

kivétel, ha speciális tudással rendelkezik. Sajnos foglalkoztatásukat támogató 

programok nincsenek a településen. 

P 1: idősszárm.txt - 1:145  (4692:4693) 

Codes: [nyugdíj]  

A megyeszékhelyen foglalkoztatottak döntő többsége (94%-a) aktív kereső, 

gyermekgondozási ellátás mellett mindössze 110-en, nyugdíj mellett 1657-en dolgoztak.  
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A fenti idézet idősekre vonatkozó adata nem informatívak, amennyiben a 

település esélyegyenlőségi programjában szereplő adatokat a 60 éves és idősebb 

lakosság számával összevetjük (13.102 fő), akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az idősek 

12,5 százaléka folytat jövedelemszerző tevékenységet. A „munka” kód esetében 

korábban közölt országos adat tükrében közel kétszerese a megyeszékhelyen 

foglalkoztatottak aránya, azonban azt is figyelembe kell vennünk, hogy a KSH adatai a 

65 éves és idősebb, míg a megyeszékhely jelzőszámai a 60 éves és idősebb korcsoportra 

értendők. 

P 1: idősszárm.txt - 1:53  (10991:10993) 

Codes: [nyugdíj]  

A kormány által 2006-ban elfogadott nyugdíjváltozások 2008-ban léptek életbe. Az 

előrehozott nyugdíjba vonulás, valamint a nyugdíj melletti munkavállalás szigorodó 

feltételei okozta kedvezőtlenhatások figyelhetők meg a 2009-es évtől kezdődően. 

P 1: idősszárm.txt - 1:4103  ( 923333:923334)    

Codes:] [nyugdíj]  

A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok 

foglalkoztatásának előmozdítására.  

 

A fenti idézetek összefoglalják az idősek foglalkoztatásának legaktuálisabb 

kérdéseit. A 2008 óta elhúzódó gazdasági válság nem kedvez a nyugdíjas korosztály 

foglalkoztatási helyzetének, a recesszió következtében az egyre jobban zsugorodó 

munkaerőpiac az aktív korúak körében is növelte a munkanélküliségi arányt. A 

kormányzati intézkedések a hosszabb munkaerőpiaci részvételre ösztönzik a 

munkavállalókat, mely nemcsak az öregségi nyugdíjkorhatár emelésében, hanem a korai 

nyugdíjba vonulás jogi szabályozásban is tetten érhető. Az intézkedések következtében 

feltehetően a munkavállalók feltehetően későbbi életkorban veszik majd igénybe a 

nyugellátásokat. A nyugdíjas életkorban – amennyiben az idősnek nincs más jövedelme 

– az öregségi nyugdíj biztosítja a korosztály tagjai számára a megélhetést. A nyugdíjak 

kapcsán az esélyegyenlőségi programok is megemlítik a nemek közötti 

egyenlőtlenségeket a nyugdíjak összegében.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:324  (11089:11090)    

Codes: [nyugdíj]  

Az öregségi nyugdíj egy főre jutó átlaga valamivel magasabb, 116.238 Ft volt, ám a nők 

öregségi nyugdíja átlagosan 27%-kal volt alacsonyabb a férfiakénál.  

P 1: idősszárm.txt - 1:986  (53085:53088)    

Codes: [nyugdíj]  
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A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik 

adatokkal a ledolgozott munkaidő tekintetében.  

 

A nők alacsonyabb időskori juttatásában döntően két tényező játszik szerepet. 

Egyrészt az aktív életszakban alacsonyabb bérért dolgoztak, valamint a reprodukcióban 

betöltött szerepük következtében kevesebb szolgálati idővel rendelkeznek, és ehhez 

még hozzájárul az alacsonyabb foglalkoztatási arány. Az önkormányzatok érzékelik az 

idősebb nők szegénységkockázatát, azonban az esélyegyenlőségi programokban 

azonban csak tényszerű megállapítást közölnek a felismeréssel kapcsolatosan, de nem 

olvashatók a közpolitikai válaszok, a megoldási javaslatok, vagy a már bevált jó 

gyakorlatok. 

A nyugdíjba vonulás, mint krízishelyzet ismert a szakirodalomból, a társas 

interakciók számának csökkenése, a korábban megszokott napi rutin kényszerű 

megváltoztatása gyakran a mentális egészség területén okoz károsodást. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:1276  (11115:11123)    

Codes: [egészség] [nyugdíj] [program]  

A nyugdíjasok foglalkoztatásának egyik lehetősége az önkéntes tevékenység végzésébe 

való bekapcsolódás lehetne. Tény, hogy az idősebb generáció körében csökken a 

társadalmi aktivitás szintje, mint ahogy az is tény, hogy maga a nyugdíjba vonulás 

egyik-napról a másikra választja el a nyugdíjba vonulókat a társas kapcsolatok egyik 

legjelentősebb mezejétől, a munkahelytől. Számos esetben tapasztalható, hogy 

közvetlenül a nyugdíjba vonulás az idős emberek számára komoly lelki problémát okoz 

(e lelki problémák pedig szomatizált formában visszahatnak egészségi állapotukra, jó 

közérzetükre is). Többen értékválságba kerülnek, haszontalannak, hiábavalónak érzik 

magukat, annak ellenére, hogy szaktudásuk, élettapasztalatuk, és készségeik, 

képességeik még nem épülnek le a nyugdíjazással egy időben, aktivitásuk továbbra is 

megmarad(hatna).  

P 1: idősszárm.txt - 1:171  (44656:44660) 

Codes: [nyugdíj] [program]  

Folyamatosan megújuló programkínálat mellett a helyi hagyományos programokat is 

szerveznek: kiállítások, koncertek, színházi előadások, játszóház, gyermek- és családi 

programok, tanfolyamok, bálok, ünnepi és művészeti események, nyugdíjas programok 

egyaránt megtalálhatók.  

 

Mindössze egyetlen esélyegyenlőségi program foglalkozik a nyugdíjba vonulás 

egészségre gyakorolt hatásaival, holott a hatások kivédésében a helyi közösségek 

szerepe jelentős lehet. Az egyik lehetőség a fiatal nyugdíjasok bevonása a helyi 
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önkéntes tevékenységbe, amit a helyhatóságok is koordinálhatnak. A másik lehetőség a 

programokon történő részvételük elősegítése - többek között az információnyújtással. 

A programok szervezésében, lebonyolításában nem merül ki az önkormányzatok 

támogatási rendszere, természetbeni juttatásokkal is segítik a településen élő időseket. 

Az alábbi idézet az időskor új szemléletű megközelítéséről tanúskodik: 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:1284  (11646:11647)    

Codes: [nyugdíj]  

Új feladat a nyugdíj előtt állók felkészítése a nyugdíjas évekre. 

 

Az önkormányzat önmaga számára fogalmazta meg feladatként a helyi idősügyi 

koncepciójában
118

 az inaktív életszakaszba történő átmenet segítését, ám a helyi 

koncepcióban nem fejtette ki az elgondolás kivitelezésének irányait. A fenti mondatban 

figyelemre méltó megállapításokat tett a helyhatóság, amikor az idősödés 

folyamatjellegét jelenítette meg, valamint azt az időszerű gondolatot, mely szerint fel 

lehet készülni az időskorra. Akkor van esélyük az egészség, a lehető legjobb mentális és 

fizika jóllét megőrzésére, ha a tudatos felkészülés az élet minden területére kiterjed és 

nem csak az öngondoskodásra.   

A nyugdíjas korosztály jóllétéért nemcsak az önkormányzatok, hanem az idősek civil 

szerveződései igen sokat tehetnek.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:1279  (11522:11524)    

Codes: [nyugdíj]   

Több éve nagy sikert arat a Nyugdíjasok Szabadegyeteme, amelynek folytatására a 

jövőben is nagy igény mutatkozik, mely nem csak helyi szinten, hanem a környékről is 

vonzza a nyugdíjas klubtagokat.  

 

Az idősek érdeklődési köréhez, tanulási készségeihez igazodó és a felgyorsult 

világban való eligazodást segítő ismeretek támogatják a kognitív képességek 

megőrzését, egyúttal közelebb hozzák a fiatalabbak világát.  

Összességében a ’nyugdíj’ kód - mint központi jelentés - igen változatos 

szövegkörnyezetben jelent meg az esélyegyenlőségi tervekben, így a települések 

lélekszámának kérdésével is összefügg. Az idősek migrációja ma még nem tekinthető 

                                                
118 A település azonosítását követően az önkormányzat idősügyi stratégiáját is áttekintettem. 
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általánosnak hazánkban, a jelenség egy helyütt fogalmazódott meg az esélyegyenlőségi 

tervekben (lásd alábbi idézet.) 

 

P 1: idősszárm.txt -  1:576 (28450:28452) 

Codes: [nyugdíj]  

A nyugdíjasok számában nem nagyarányú, de folyamatos csökkenés figyelhető meg, 

mely tendencia követi a lakónépesség fogyását.  

 

A települések népességmegtartó képességében szerepet játszó tényezők közül az 

idősek életét meghatározza az adott település gazdasági eltartó képessége, az ellátó 

képessége valamint a település közössége (G. Fekete 1997). A munkahely számos 

ponton kötődik az öregek életéhez, behatárolja az idősek és aktív korú gyermekeik 

kereső tevékenységét, a település bevételeit és ennek következtében a kiadásait. A 

munkahely reményében elköltöző fiatalok idős, ellátásra szoruló szüleiket is új 

lakóhelyükre költöztethetik. A település infrastruktúrája, továbbá a helyben biztosított 

egészségügyi és szociális alapszolgáltatások elégtelenségei költözésre sarkallhatják az 

idős lakosságot egy jobb ellátást, ezáltal nagyobb biztonságot nyújtó település 

területére. A helyi közösség megtartó erejét nem csak az anyagi, hanem az immateriális 

javak is hasonló erővel befolyásolják; olyanok, mint a megbecsülés, a tisztelet, a helyi 

programok és civil szerveződések. 

A fenti idézet forrásául szolgáló esélyegyenlőségi programot és az azt készítő 

települést beazonosítva, és az idősekkel foglalkozó szakaszt áttekintve látható, hogy a 

település biztosítja az egészségügyi és szociális alapellátást (kivéve az étkeztetést) 

valamint azok elérését. A településen hagyományőrző és nyugdíjas civil szervezet is 

működik, az Integrált Közösségi Szolgáltató Térben bonyolítják le a rendezvényeket. 

Az esélyegyenlőségi program tartalma nem tér el a vizsgálatba bevont településekétől. 

Az idősek számának csökkenésére nem találtunk a szövegben egyértelmű választ. A 

fiatal korosztály munkanélkülisége igen magas, a közfoglalkoztatás szinte az egyetlen 

munkalehetőség. Az öregedési index országos átlagnál
119

 magasabb aránya (150 

százalék), mely arra utal, hogy az idősek nem nagy számban követik gyermekeiket, 

amikor azok más településre költöznek. 

Az idősek naptári életkora jelentős mértékben meghatározza a korosztály 

aktivitását a szellemi és a fizikai teljesítőképességét. A demográfiai előrejelzések szerint 

                                                
119

 Az országos adatokat lásd 7.1. melléklet 2. számú táblázatát. 
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a nyugdíjas korosztály körében a legidősebbek aránya fog emelkedni a leginkább az 

elkövetkezendő évtizedekben. Ennek kapcsán vizsgáltam, milyen elgondolásokat 

kapcsolnak a helyi önkormányzatok a legidősebbek esélyegyenlőségének 

megteremtéséhez. 

 

- A ’szépkorúak’ kód 

A társadalom az ország legidősebb tagjai felé irányuló megbecsülését azzal is 

kifejezi, hogy a születésnapjukon köszönti az öregeket [255/2008. (X.21.) 

kormányrendelet a szépkorúak jubileumi köszöntéséről]. A rendelet meghatározza, kit 

tekint „szépkorúnak”, a 90 év felettiek kerültek ebbe az életkori csoportba, így a 90., a 

95. és 100. születésnapjukat ünneplőket köszöntik.  

Feltételezhető, hogy az esélyegyenlőségi programok készítői figyelmen kívül 

hagyták a rendelet kormeghatározásra vonatkozó részét, így kerülhettek be a 

programokba az alábbi szövegrészek: 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2139  (24341:24352)    

Codes: [nyugdíj] [szépkorú] 

Sportlétesítmények belépésénél erősítése kedvezmények „Szépkorúak Sport-játszópark” 

megépítése Csökkent az időskorúak kulturális és közművelődési javakhoz jutás 

lehetősége (színház, szimfonikusok, stb.) Nyugdíjas bérletek támogatása Kedvezményes 

belépők biztosítása  

P 1: idősszárm.txt - 1:5852  (24076:24083)    

Codes: [önkorm] [szépkorú] 

Önkormányzati támogatással növelni a szépkorúak kirándulási, túrázási és turisztikai 

mozgalmát (Szépkorúak Centruma) Szépkorúak sport-játszópark megépítése. 

P 1: idősszárm.txt - 1:6048  (27059:27062)    

Codes: [önkorm] [szépkorú] 

Szépkorúak csináld magad barkács műhely és Szépkorúak Diszkont Szolgáltató Központ 

elhelyezési Önkormányzat, 

P 1: idősszárm.txt - 1:6295  (25731:25734 

Codes: [szépkorú] 

Az aktív, különböző területen jól képzett időskorúak bevonásával „Szépkorúak 

Szolgáltató Centrum” létrehozását, biztosítva a foglalkoztatást és a szolgáltatások 

méltányos– „diszkont” – árát a szépkorúak felé. 

P 1: idősszárm.txt - 1:6298  (40074:40077)    

Codes: [szépkorú] 

2001-ben a gyermekek (0–14 éves korcsoport) népességhez viszonyított aránya (17%) 

még kissé meghaladta a 64 évesnél idősebb „szépkorúak” részesedését (16%), azóta az 

utóbbiaké a magasabb. 

 



180 

 

Valóban nincs teljes konszenzus abban, hogy mikor kezdődik az időskor, 

azonban a hazai és nemzetközi szakirodalom iránymutatást nyújt a kérdés 

megválaszolásában, ezen túlmenően a jogszabály egyértelműen rögzíti, kiket tekint 

’szépkorúnak’.  

A hazai 90 éves és idősebb korosztály fizikai és mentális egészségi állapotát 

figyelembe véve némi túlzásnak tekinthető a ’szépkorúak’ aktivitásának ilyen mértékű 

kiterjesztése foglalkoztatásra és a turisztikai mozgalmak megszervezésére, azonban nem 

zárható ki jövőbeni létjogosultságuk.  

 

A részvétel fogalmához rendelt kódok tartalomelemzése 

 

- A ’civil’ kód 

2011-ben 65.526 nonprofit szervezetet tartottak nyílván Magyarországon, ahol a 

becsült adatok szerint több mint 482 ezer önkéntes dolgozott a 150 ezer alkalmazott 

mellett (KSH 2012f).  

Sajnálatos módon arra vonatkozóan nem találtam adatot, hogy a civil szervezetek 

közül mekkora hányadot képviselnek a csak időskorúakat tömörítő szervezetek, 

valamint a 65 éves és idősebb korcsoporthoz tartozó önkéntesek és alkalmazottak 

arányára vonatkozóan sem.  

Az esélyegyenlőségi programokban gyakran kerül említésre a civil kifejezés. A 

tematikus tartalomelemzés során figyelmen kívül hagytam azokat a felsorolásokat, ahol 

a településen működő civil szervezeteket felsorolják a programok. 

Az esélyegyenlőségi programok tanúsága szerint az önkormányzatok a 

programok és a rendezvények szervezését, valamint az abban való közreműködést 

várják el a civil szervezetektől a leggyakrabban (118 említés). A civil szervezetek 

bevonásának igénye a közfeladatok ellátásába összesen 6 alkalommal fordul elő a 

származtatott szövegben. Amennyiben az idősek által is igénybe vehető szolgáltatások 

2008-as adatait áttekintjük, láthatjuk, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 

igénybe vevők 55,7 százalékát civil szervezetek látták el, a közösségi pszichiátriai 

ellátásban 36,9 és a támogató szolgálat esetében 38,6 százalékos arány figyelhető meg. 

A korábbi adatok tükrében nem teljesen érthető az alacsony előfordulási arány a 

programokban. 
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Az alábbi idézet szerint találkozhatunk innovatív megoldásokkal is, amikor a 

civil szervezetek idős tagjai valóban aktív tevékenységet végezhetnek a helyi 

lakóközösségben. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2715  (6566:6571)    

Codes: [betegség] [civil] [gondoz] [nyugdíj] [önkéntes] [rászorul] [támogat] 

nyugdíjas tanító, könyvtáros, helyi középiskolások meseolvasással, diavetítéssel 

hosszabbítják meg az elérhető óvodai, napközi otthonos ellátást; kora reggel 6-8 között 

önkéntes munkában egy-egy civil szervezet képviselője fogadja be az intézménybe a 

gyerekeket; beteg gyermeket ápoló szülők támogatása/helyettesítése stb. 

 

Véleményem szerint a szolgáltatási idő meghosszabbításában résztvevő idősek 

sokkal hasznosabbnak érzik magukat a közösségben, mintha programokon vagy azok 

szervezésében vennének részt.  

Az önkormányzatok és az idősek együttműködése még sok kívánnivalót hagy 

maga után, az alábbi szövegrészlethez hasonló tartalmú említést másutt nem találtam az 

idősekkel kapcsolatos esélyegyenlőségi programok áttekintése során. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:3282  (36956:36958)    

Codes: [aktív] [civil] [nyugdíj] [önkorm] 

 A településrészi önkormányzatok tevékenységében lehetőségük van az időskorúaknak, 

nyugdíjas egyesületeknek az aktív szerepvállalásra, amellyel rendszeresen élnek is. 

 

Az idős korosztályt tömörítő szervezetek bevonása a helyi közösség életébe 

nemcsak az öregek számának folyamatos növekedése következtében fontos, hanem 

felhalmozott tapasztalatuk, tudásuk segítheti, támogathatja a település életét.  

 

- Az ’önkéntes’ kód 

Az Önkéntesség Magyarországi Fejlesztési Stratégiája a 2007–2017 közötti 

időszakra célként jelölte meg az idősek nagyobb arányú bevonását az önkéntes 

munkába, amely nem hozott kellő eredményt, miután a helyi esélyegyenlőségi tervek az 

idős önkéntesek alacsony számát jelzik. Az önkormányzatok ugyan nem nagy számban 

- összesen öten – azonban szükségesnek ítélik meg az önkéntes munka népszerűsítését, 

valamint megszervezését. Az önkéntes munkát végző idősekre leginkább a 

rendezvények, programok lebonyolításában számítanak a helyhatóságok. Az idősek 
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hathatós segítséget tudnak nyújtani például a magányos, vagy a mozgásukban 

korlátozott kortársaiknak (lásd alábbi szövegrészletet). 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2504  (82340:82343)    

Codes: [egészség] [egyedül] [nyugdíj] [önkéntes] 

A mentális egészség megőrzését segíti a „Beszélgető Hálózat”, amelyben segítő 

beszélgetésre felkészítő képzés után önkéntes nyugdíjasok látogatják magányos, egyedül 

élő kortársaikat. 

 

A fenti példa több fontos tényezőre világít rá, egyrészt az idősek körében 

megvalósulhat a „kortárs segítés”. Másrészt az önkéntes munka nélkülözhetetlen eleme 

a felkészítés valamint az események megbeszélése, valamint szükség van egy 

szervezetre, mely összefogja, koordinálja tevékenységüket. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2593  (1796:1797)    

Codes: [nyugdíj] [önkéntes] 

Jelenleg nincs a városban egyetlen olyan szervezet sem, ami összefogná és koordinálná 

a nyugdíjas korú önkénteseket. 

 

A fenti idézetet egy esélyegyenlőségi tervben olvasva, felvetődik a kérdés: miért 

kell külön szervezetet létrehozni az időseknek? A generációk minél gyakoribb 

interakciója hozzájárul a fiatal és az idős korosztály közötti szakadék csökkentéséhez, 

és a közös szervezetben megvalósuló kooperatív tanulás támogatja a kölcsönös tisztelet 

és megbecsülés kialakulását.  

 

- A ’család’ kód 

A kód igen magas előfordulási gyakorisága arra késztetett, hogy tovább 

szűkítsem a származtatott szöveget, ennek következtében azokat a szövegrészeket, 

amelyek a családsegítő szolgálat, családgondozás, családi jövedelem szavakat 

tartalmazták nem vontam be a vizsgálatba. A tematikus tartalomelemzéshez így 118 

idézetet használtam fel. 

A családszerkezet átalakulása, a fiatalok fokozódó belső és külső migrációja az 

idősek életét sem hagyta érintetlenül.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:253  (64064:64067) 

Codes: [család] [egyedül] [közösség] [veszély] 
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Sok idős ember egyedül él, nő az elmagányosodás veszélye, mert már nehezen 

mozdulnak ki otthonról, nem járnak közösségbe, a családtagok messze laknak, sokáig 

dolgoznak 

 

Ennek következtében az öregek sokkal több időt töltenek egyedül, a családtagok 

elfoglaltsága illetve fizikai távolsága következtében gyakrabban veszik igénybe a 

szociális szolgáltatásokat. A születéskor várható átlagéletkor emelkedése előrevetíti a 

szolgáltatások iránti igények növekedését is, melyet az alábbi idézet is megfogalmaz. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:348  (86876:86879)    

Codes: [család] [közösség] [rászorul] [szociális] [támogat] 

Kérdés az, hogy az egyes szociális ellátó rendszerek mennyire készültek fel a növekvő 

igények ellátására, mennyi terhet bír el a család, milyen megtartó és támogató 

közösségekre támaszkodhatnak az idősek. 

 

A fenti szövegrészlet arra a kérdésre világít rá, hogy kinek a feladata lesz a 

növekvő számú idősgeneráció ellátása és ebben a folyamatban milyen szerep és 

kötelezettség hárul az egyénekre, a családokra, a civil szervezetekre és az államra.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:380  (3615:3618)    

Codes: [család] [program] 

Ezért az idősek életmódját javító társadalmi programok, civil szervezetek tevékenységét 

az élet e területére, az intenzív családi kapcsolatokból kirekesztődő idős emberek 

aktivitásának erősítésére célszerű kiterjeszteni. 

 

Az esélyegyenlőségi tervekben egy lehetséges alternatíva bontakozik ki, ahol a 

család gondoskodó szerepét a civil szerveződések próbálják meg pótolni illetve 

kiegészíteni. A jó fizikai és mentális állapotban lévő idősek hosszabb távon képesek az 

önálló és független életet fenntartani, mely nagyobb valószínűséggel vihető véghez, 

amennyiben már fiatal korban felkészülünk az időskorra. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2014  (2845:2849)    

Codes: [család] [egészség] [nyugdíj] [probléma] 

A nyugdíj előtt állók felkészítése a nyugdíjas évekre Feltárt probléma (kiinduló 

értékekkel) A nyugdíj előtt álló célcsoport munkaerő piaci, családi, egészségi helyzetét 

nehezíti az aktív életből az inaktivitásba való átlépés mentális súlya. 

 

Egyetlen esélyegyenlőségi terv tartalmazta az öregedésre való felkészülést, mely 

egy nagyon fontos momentuma az idősödéssel kapcsolatos attitűdváltozásnak. A 
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felkészülés sokkal hatékonyabb, amennyiben már az aktív életkor elején gondolunk 

nyugdíjas éveinkre, és nemcsak az öngondoskodás terén, hanem a testi-lelki egészség 

megőrzésében is. 

Az alábbi szövegrészlet összefoglalja azt az ideálisnak tekinthető állapotot, 

amely feltehetően az egyén, a család és a közösség közös érdeke. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2155  (25629:25631)    

Codes: [család] [egészség] [gondoz] [szociális] 

Az idősek – igényükre, helyzetükre, egészségügyi és állapotuknak függvényében – minél 

többen maradjanak családi környezetben vagy házi gondozásban. 

 

- A ’klub’ kód 

A klubok jelenléte a településeken több szempontból jelentőségteljes. Egyrészt 

az 1993. évi III. tv. rendelkezik az idősek klubjáról, mint nappali ellátást nyújtó 

intézményről. Az idősek klubját a 3000 főnél több lakost számláló településeknek kell 

biztosítani [1993. évi III. tv. 86. § 2. b. ]. A nyugdíjas klubok az idősek civil 

szerveződései, melyek az aktivitás kiteljesítésének színterei. 

Az idézetek áttekintése után a szociális ellátások és a civil szervezetek körébe 

tartozó klubok említése közel azonos az esélyegyenlőségi programokban, 385 

alkalommal említik az idősek klubját és 298-szor a nyugdíjas klubot. A nyugdíjas 

klubok a helyi közösségekben az idősek szabadidős programjait szervezik, és képviselik 

az idősek érdekeit. A nyugdíjas klubok tagsága 2009-ben meghaladta a 257 ezer főt (A 

nyugdíjas 2010), mely a 65 éves és idősebb korosztály mindössze közel 16 százalékát 

jelenti (KSH 2011).  Kérdés, hogy az esélyegyenlőségi programokban tükröződő magas 

arányhoz képest ez a szerényebb adat miként értelmezhető? 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:216  (56965:56968)   

Codes: [klub] [közösség] 

A helyi nyugdíjasklub aktívan működik, rendszeres összejöveteleket és kirándulásokat 

szervez, amely elősegítheti az összetartás erősítésén túl e közösségi kezdeményezések 

megvalósítását is. 

 

Az idősek klubjainak tagjai is a legtöbb településen aktívan részt vesznek a 

programok szerezésében lebonyolításában.  
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P 1: idősszárm.txt - 1:203  (52323:52325)    

Codes:  [klub] [közösség] 

Nappali ellátás keretében …… idősek klubja működik, melyben a tagok aktív résztvevői 

a közösségi életben. 

 

A klubot látogató idősek aktivitása igen eltérő, amit a dolgozóknak a szakmai 

program kialakításakor figyelembe kell venni. Az integrált nappali ellátásban a 

különböző mértékű szellemi hanyatlás jeleit mutató demens betegek és az ép kognitív 

képességgel rendelkező idősek igényeihez, szükségleteihez igazodó foglalkozásokat, 

fejlesztéseket, programokat kell megvalósítani. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:931  (50085:50093)   Codes: [klub] [program] 

idősek klubja (demens személyek ellátása is) - idősek klubjaiban szabadidős és 

rekreációs programok:gyógytorna, gyógymasszázs, kézműves foglalkozások, 

kirándulások, színház, - és múzeumlátogatások, ünnepségek, egészségügyi felvilágosító 

programok. 

 

Az idősek klubjaiban igen színes programokat szerveznek, emellett a 

szolgáltatást igénybe vevőkkel közösen ellátási tervet készítenek, mely az egyén fizikai 

és mentális állapotához igazodik. 

Az idősek klubjai és a nyugdíjas klubok is fontos közösségi színterek az idősek 

életében, ahol a korosztály tagjai kifejthetik aktivitásukat. A tevékeny élet, valamint a 

közösségi élmények jótékony hatást gyakorolnak az idősek testi- és lelki egészégére. 

 

- Az ’igényfelmérés’ kód 

Az igények és a szükségletek felmérésének célja, hogy feltárjon egy adott 

helyzetet, a meglévő adatok birtokában elemzés készüljön és ezt követően az 

információk alapján a lehetőségeket, a jogszabályi-, társadalmi és gazdasági környezetet 

figyelembe véve készüljön el az adott terv (Kőnig 2011). Azzal az előfeltételezéssel 

éltem, hogy a helyi esélyegyenlőségi programok kialakítását is megelőzte a 

szükségletfelmérés a településeken.  

A program elkészítését szabályozó rendelet szövege szerint „a statisztikai 

mutatók a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez” [2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rendelet 1. melléklet] rendelkezésre állnak, továbbá meg is nevezi az adatforrásokat. Az 

adatforrások esetében a jogszabály a KSH, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, és az 

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer adatbázisait jelöli 



186 

 

meg, az önkormányzatok saját adatbázisukat csak a közoktatást érintő kérdések 

esetében használhatták. Ebből következik, hogy a helyi önkormányzatok motivációja a 

szükségletek felmérésében igen alacsony, és az esélyegyenlőségi programokban sem 

említik gyakran, összesen 23 alkalommal találkozhatunk a már megvalósított, illetve a 

jövőben tervezett igényfelméréssel. Azok a települések, amelyek az idősek körében 

végeztek vagy tervezik a szükségletek felmérését, gyakran a programokat helyezik az 

érdeklődésük középpontjába (lásd alábbi idézetek). 

 

 P 1: idősszárm.txt - 1:387  (3870:3872)    

Codes: [igényfelmérés] [program] 

Kérdőíves igényfelmérés arra vonatkozóan, hogy milyen igényei vannak a fiataloknak és 

az időseknek a települési programok terén. 

P 1: idősszárm.txt - 1:499  (14867:14868)    

Codes: [igényfelmérés] [nyugdíj] [program] 

A nyugdíjasok körében szórólapos igényfelmérést tervezünk, hogy milyen programokat 

szeretnének. 

 

A fenti szövegrész szerint az önkormányzat anyagi forrásokat is áldozott az 

idősek megkérdezésére - mely nem teljes mértékben igazodott a korosztály 

megszólításának javasolt módjához. A korcsoport körében a személyes megkeresés, 

vagy a fókuszcsoportos interjú megszervezése sokkal eredményesebb lehet, mint 

például a szórólapos felmérés (Babbie 2003). 

A programok iránti igények feltérképezésén túli igényekről két esetről 

számolnak be a helyi hatóságok, ahol a mindennapi életvitel segítésére, támogatására 

valamint a hosszú távú tervezés előkészítéseként készül a felmérés. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:1057  (61407:61409)    

Codes: [igényfelmérés] [program] 

Igényfelmérés az idősek körben a nappali ellátás megszervezése előtt (kinek, milyen 

ellátásra, segítségre, programra lenne szüksége, igénye). 

P 1: idősszárm.txt - 1:2506  (82580:82582)    

Codes: [egészség] [igényfelmérés] 

Jelenleg készülőben az Idősek Egészségképe és a következő 5 évre szóló Idősügyi 

Koncepció, amelyeket szükségletfelmérés előz meg. 

 

A szükségletfelmérés a helyi döntéshozatal alappillére, akár az adatok, akár az 

igények összesítése nélkül a felmerülő problémákra nem adhatók hatékony és a helyi 

közösség érdekeit szolgáló válaszok. 
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- A ’közszolgáltatás’ kód 

Az EMMI rendelet 2. számú mellékletének 6.3 pontja értelmében minden 

településnek be kell mutatnia a „közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, 

információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés” lehetőségeit a 

településükön. A kód előfordulás kevesebb, minta vizsgálatba bevont esélyegyenlőségi 

programok száma, melyből arra következtethetünk, hogy nem minden településen tettek 

eleget a jogszabályban megfogalmazottaknak.  Amennyiben az idézetek tartalmát 

tekintjük át, megállapíthatjuk, hogy a szövegrészletekben igen általános 

megfogalmazásokkal találkozunk, mint ahogyan ezt a következő rész is igazolja. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2  (350:355)    

Codes: [közösség] [közszolg] 

A közszolgáltatások…. Az önkormányzat igyekszik eleget tenni minden kötelező 

feladatának és emellett önként vállalt intézkedések lehetőségét is megvizsgálja, hogy 

különös figyelemmel legyen az idősek irányába. 

 

A szövegekben előforduló igen általános kifejezések, ún. „lebegő jelölők” 

(Máté-Tóth 2011), mint az „igyekszik biztosítani” illetve a „megvizsgálja a lehetőségét” 

a jogszabályban leírtaknak való megfelelést tükrözi, és nem közvetíti az idős generáció 

helyzete, problémái iránti mélyebb elköteleződést. 

Egy esetben található konkrét cselekvésre utaló megfogalmazás, ahol az 

önkormányzat a közszolgáltatásokkal kapcsolatos információ áramlás javítását tűzte ki 

célként. 

 

P1: idősszárm.txt - 1:496  (14548:14563)    

Codes: [egyedül] [közszolg]  

egyedül élőknél szociális alapellátások terén tájékozottság hiánya egyedül élők 

helyzetének feltérképezése, tájékoztatás kiszélesítése önkormányzati szinten. 

 

A közszolgáltatás kódot tartalmazó idézetek szinte kivétel nélkül említik az 

egészségügyi és a szociális ellátásokat. Egyáltalán nem tartalmaznak a szövegrészek 

utalást például a környezet egészségügyi-, a nemzetiségi vagy közbiztonsági kérdéseire 

kapcsán, melyek ugyanakkor számos ponton befolyásolják az idősek életét, 

életminőségét.   
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- A ’média’ kód 

A hazai időskorosztály rendkívül sok időt tölt a televízió képernyője előtt, 2010-

ben készült felmérés szerint az 50 éves és idősebb korosztály
120

 6-7 órát töltött 

átlagosan tv nézéssel (Lepcsényi, Dömötör 2011).  

Ennek ellenére az idősek alulreprezentáltak a médiában, mely a feleslegesség 

érzését sugallhatja a korosztály számára. Jászberényi az idősek megjelenését vizsgálta a 

reklámokban, megállapítása szerint a reklámok 17,7 százalékában találkozhatunk a 

korosztály képviselőivel. A hirdetések tartalmának elemzése során nem érte el a 20 

százalékot az idősekről pozitív képet sugárzó reklámok aránya, a korosztályt gyakran 

kedvezőtlen színben tüntetik fel és a veszteségeket helyezik előtérbe. (Jászberényi 

2008). Az esélyegyenlőségi programokban megjelenik a diszkriminatív 

megközelítésmód megszüntetésének szükségessége. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5808  (24049:24051)    

Codes: [média] 

Idős korral összefüggő negatív társadalmi sztereotípiák csökkentése, generációk 

szolidaritása Helyi média bevonásával nyilvánosság eszközeinek bővítése. 

 

Az idősek aktív résztvevői lehetnek az elektronikus és a nyomtatott médiának, a 

korosztály tudása, tapasztalata számos területen segítheti a helyi tájékoztatás igényes 

megvalósítását (lásd alábbi idézet). 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5821  (70799:70803)    

Codes: [média] 

létrejött például az idősek köréből egy média műhely, akik helyi médiában látnak el 

önkéntes munkát. 

 

A helyi média az idősekkel szembeni attitűdváltoztatás aktív szereplőjévé válhat, 

amennyiben az idősek gondolatai, programjai mellett például a művészeti alkotásaikat is 

bemutatja.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5809  (25117:25122)    

Codes: [média] 

A szemlélet, gondolkodás, cselekvés az időskorúak megítélésében jelenjen meg – 

rendszeresen – a helyi írott és elektronikus sajtóban, legyenek „fórumok”, élő műsorok 

                                                
120 A mintába a vizsgálat időspontjában elérhető 50 éves idősebb korosztály tagjai kerültek a mintába 

(Lepcsényi, Dömötör 2011). 
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az idősek „életútjáról”, életműveiről, kerekasztal beszélgetések a generációk között, 

tevékenységük, produkcióik, kapjanak nagyobb nyilvánosságok 

 

A médiumok felelőssége jelentős az idősekről alkotott előítéletek eloszlatásában, 

valamint a társadalmi szerepvállalásuk támogatásában. 

Az időseket megjelenítő szövegrészekben mindösszesen 30-szor találkozhattunk a 

média említésével, ezen belül csak egy esélyegyenlőségi terv tett említést az interneten 

keresztül történő tájékoztatatás szükségességéről. A korábban említett kutatási adatok 

szerint folyamatosan emelkedik az IKT eszközök használata az idősek körében, így az 

elektronikus úton történő tájékoztatás is növekvő szerepet tölthet be a korosztály 

körében. 

 

- Az ’önkormányzat’ kód 

Az elemzés talán egyik legizgalmasabb részének tekinthető a származtatott 

szövegben az ’önkormányzat’ kódhoz tartozó idézetek kontextusának vizsgálata. A 

helyhatóságok eltérő módon jelenítették meg önmagukat az esélyegyenlőségi tervekben. 

Leggyakrabban a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása kapcsán utalnak 

saját szerepükre (lásd alábbi idézetet). 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5976  (14465:14468)    

Codes: [önkorm] 

Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának 

 

A feladatellátást, különösen az önként vállalt feladatok körét a önkormányzatok 

anyagi helyzete jelentős mértékben befolyásolja, az esélyegyenlőségi tervekben 

megjelenik a helyben felmerülő igényekre adandó válaszok szükségessége (lásd alábbi 

idézetet). Az önként vállalt feladatok széles spektrumot ölelnek át, melyeknek nemcsak 

kedvezményezettjei lehetnek az idősek (például a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

biztosítása), hanem részesei is (például az önkormányzat által biztosított időszakos 

gyermekfelügyeletet az idősek az önkéntes munka keretén belül is elláthatják). 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2  (350:355)    

Codes: [közösség] [közszolg] [önkorm] 

Az önkormányzat igyekszik eleget tenni minden kötelező feladatának és emellett önként 

vállalt intézkedések lehetőségét is megvizsgálja, hogy különös figyelemmel legyen az 

idősek irányába.  
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A születéskor várható átlagéletkor emelkedéséhez társuló ellátási igények 

növekedését problémaként értelmezik az önkormányzatok.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:82  (22219:22221)    

Codes:  [egyedül] [közösség] [önkorm] 

Az egyedülálló idős női népesség megélhetése problémát jelenthet az önkormányzat 

számára, mivel várhatóan igénye megnő a közösségi szolgáltatásokra. 

 

Több esélyegyenlőségi tervben fogalmaztak meg az önkormányzatok saját 

maguk számára feladatot, például: 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:214  (55661:55665 

Codes: [közösség] [önkorm] 

A településen élő 65 év feletti emberek körében az idős kortárs közösséghez tartozás 

lehetőségét a következő két évben az önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel 

támogatni fogja és kommunikációs eszközök igénybe vételével népszerűsíteni fogja. 

P 1: idősszárm.txt - 1:215  (55753:55756)    

Codes: [közösség] [önkorm] 

 Idősügyi Tanács alakítása, nagyszámú idős ember, széttagolt közösségi élet, közösségi 

hálók fejlesztése, elégedettség éves beszámoló IT alakítás polgármester  

P 1: idősszárm.txt - 1:240  (61569:61572)    

Codes: [klub] [közösség] [önkorm] 

A település többcélú faluháza (orvosi rendelő, könyvtár, polgármesteri hivatal, 

kultúrház) és közösségi háza (ifjúsági klub, idősek klubja épülete, nemzetiségi iroda) 

nem akadálymentesített, ennek megoldása elengedhetetlen. 

 

A fent idézett konkrét feladatok, amelyek az idősek életminőségében több 

ponton hozhatnak pozitív irányú változást. A médiumokban való megjelenés illetve a 

korosztály életéről szóló beszámolók hozzájárulnak a szemléletváltozáshoz a helyi 

közösségben, egyúttal az időseket további aktivitások kifejtésére sarkallják. Az Idősügyi 

Tanács megalakítása a helyi közügyekben történő véleménynyilvánítás lehetőségét 

hordozza magában. A helyi tanácsok konzultatív testületként működnek, ennek 

következtében a korosztályt érintő kérdésekben artikulálni tudják az idősek véleményét. 

Az akadálymentesítés az önálló életvitel megőrzését segíti elő. A hivatalos 

ügyek intézése az autonómia megtartásában, továbbá a kulturális programokhoz való 

csatlakozás a magányosság feloldásában tölt be kiemelt szerepet. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:390  (4263:4269)    

Codes: [önkorm] [program] 
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…májusában fogadta el önkormányzatunk az Idősügyi koncepciót, melynek legfőbb 

célja, hogy programelemeivel elérje az idősek részéről, hogy a kronológiai életkorral 

összevetve a biológiai és ez által a pszichológiai életkor minél alacsonyabb legyen; 

másik fontos elérendő cél az időskorúak negatív megítélésének megváltozatása, 

társadalmi szemléletváltásnak az elérése. 

 

A fenti szövegrészlet több eleme illeszthető a hazai és a nemzetközi időspolitikai 

dokumentumokban megfogalmazottakhoz. Az időskorosztály iránti elköteleződést 

tanúsítja, hogy az önkormányzat elkészítette Idősügyi Stratégiáját, melyre nincs 

jogszabályi kötelezettsége a helyhatóságoknak, ennek ellenére elkészült az idősödés 

kérdéseivel foglalkozó hosszú távú terv. Az idézetben megjelennek a gerontológia 

tudományában alkalmazott életkor-meghatározások, melyek területén az említett 

változás akkor valósulhat meg, ha az idősödést folyamatként értelmezzük és a nyugdíjas 

évekre már fiatal korban elkezdünk felkészülni. Az aktivitás megőrzése az egyének és 

társadalom közös érdeke és felelőssége. A következő gondolat az ageizmus elleni 

fellépés szükségességét fogalmazza meg, mely a Nemzeti Idősügyi Stratégiában is 

megfogalmazódott. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:6059  (29115:29117)    

Codes: [önkorm] 

Az idősek helyzetének javításáért tett erőfeszítéseket a Szociális és Munkaügyi Miniszter 

2007 évben az „Idősbarát Önkormányzat” kitüntető címmel díjazta. 

 

Az Idősbarát Önkormányzati Díj 10 esetben jelent meg a származtatott 

szövegben, a tartalmak elemzését követően megállapítható, hogy egyes 

önkormányzatok a díj elnyerésről számolnak be, mások tervezik a pályázat benyújtását. 

A hazai időspolitikában mérföldkőnek tekinthető a díj alapítása, mert az 

önkormányzatokat az idősekkel való kitüntetett törődésre ösztönzi, és a már 

megvalósult programokat, intézkedéseket jutalmazza a bíráló bizottság.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:6200  (70715:70721)    

Codes: [önkorm] 

A hazai és nemzetközi jó példák megismerése érdekében … Önkormányzata nyitott a 

kapcsolatfelvételre más hazai vagy európai városokkal, hiszen az idős lakosság fizikai 

és szellemi aktivitásának, munkaképességének meghosszabbítása elengedhetetlen ahhoz, 

hogy az ellátásukból fakadó társadalmi költségek ne emelkedjenek elviselhetetlen 

mértékűvé. 
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Az idézetben két fontos momentumra figyelhetünk fel, egyrészt a jó gyakorlatok 

megismerésére és azok átvételére irányuló törekvésekre, másrészt az idősellátás 

fenntarthatóságának kérdésére. Az adott önkormányzat tudatosan kívánja fejleszteni az 

idősek ellátását az időspolitika transzfere révén, melynek során a helyben felmerülő 

problémákra kíván választ adni a már bevált módszerek, eljárások átvételével.  

 

A biztonság fogalmához rendelt kódok tartalomelemzése 

 

- Az ’alapszolgáltatás’ kód 

A származtatott szövegben az alapellátást és az alapszolgáltatást összevont 

kódként értelmeztük. A szövegben a kód 97 alkalommal fordul elő, amely kevesebb, 

mint az elemzésbe bevont dokumentumok száma. A tartalom elemzés során az 

esélyegyenlőségi programokat a kezelhetőség érdekében egyetlen elsődleges 

dokumentumként (óriásfájlként) kezeltem, ennek következtében nem lehet 

automatikusan megállapítani, hogy egy adott programban hányszor fordul elő a vizsgált 

kód. A kód 97-szeri előfordulása nem azonosítható egyértelműen a 97 települési 

programmal, ennél kevesebb programban is előfordulhat.  

Az esélyegyenlőség program elkészítését szabályozó rendelet tartalmi elemként 

jeleníti meg az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 

bemutatását a helyzetelemzésről szóló szakaszban.[2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 6.3 

a.] Következésképpen a tartalomelemzés során jóval magasabb gyakoriságra 

számítottunk. 

A helyi önkormányzatoknak mind az egészségügy, mind a szociális 

szolgáltatások területén jogszabályi kötelezettsége az alapellátások biztosítása [2011. 

CLXXXIX. évi tv. 13§ (1)].  

A származtatott szöveg alapján feltételezhető, hogy az alapellátások biztosítása 

körében fellelhetőek a hiányosságok. Az alábbi szövegrész tanulsága szerint a 

településen az alapszolgáltatások nem kielégítőek, csak elfogadhatók, mely az ellátási 

deficitre utal. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:183  (48261:48265)    

Codes: [alapellátásszolg] [egészség] [közösség] [közszolg] [szociális] 
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A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához valóhozzáférés Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz 

való hozzáférése, ha az alapellátást tekintjük, elfogadható. 

 

Az alapellátások a halmozottan hátrányos helyzetű települések estében mutatnak 

jelentősebb hiányosságot az egészségügy és a szociális szolgáltatások területén 

(Babusik 2005). Az alapellátások, vagyis a lakókörnyezetben nyújtott jó minőségű, 

individuális szolgáltatások segítik a leghatékonyabban az idősek életminőségének 

megőrzését, a mindennapi életvitel biztonságát. A településeken elérhető szolgáltatások 

egyrészt előnyösek az idősek számára, mert támogatják az „otthon megöregedni” 

koncepciót. Másrészt az önkormányzatok költségvetésére is jótékony hatást 

gyakorolnak, miután csökken a szakellátások iránti igény. 

 

- Az ’áldozat’ kód 

Az idős korosztály tagjai életkoruk, egészségi és mentális állapotuk 

következtében is a társadalom legsérülékenyebb csoportjai közé tartoznak. Az áldozat 

kód leggyakrabban a bűnözés kontextusában fordul elő a szövegekben. A statisztikai 

adatok alátámasztják, hogy évről-évre emelkedik az elkövetett bűncselekmények száma, 

ezen belül is a vagyon elleni bűncselekményeké, amelyek során az idősek gyakran 

válnak áldozattá (Patkós, Tóth 2012).  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:4964  (38571:38573)   

Codes: [áldozat] [egyedül] 

Sok esetben az idősek koruknál, egyedüllétüknél fogva áldozattá válnak, kihasználják 

őket anyailag, előnytelen szerződést íratnak velük alá. 

 

 A korosztály esetében az egyedüllét is növelheti az áldozattá válás kockázatát, 

amikor is a bűnelkövetők kihasználják az idősek magányosságát, jóhiszeműségét. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:1161  (70622:70625)    

Codes: [áldozat] [program] [segít] 

A TÁMOP-5.6.1/C kódszámú „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” program 

keretén belül kiemelt figyelmet fordítunk az idősekre, és az ő felkészítésükre, hogy ne 

válhassanak bűnelkövetés áldozatává. 

 

Az időskorúak esetében a biztonságérzet fokozható, amennyiben a korosztály 

tagjai megismerik az áldozattá válás kockázati tényezőit, továbbá megismerik az 
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életkoruknak megfelelő önvédelmi lehetőségeket [115/2003. (X. 28.) OGY határozat]. 

A Helyi Esélyegyenlőségi tervekben megjelennek azok a programok, amelyek 

segítéségével az idősek kisebb arányban válhatnak bűncselekmények áldozataivá, és 

ebben a folyamatban az önkormányzatok valamint a rendőrség közös 

feladatvállalásának lehetünk a tanúi.  

 

- A ’biztonság’ kód 

Az önkormányzatok az idősek biztonságérzetét növelhetik például az önként 

vállalt feladatok körébe tartozó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakításával.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:7830  (24981:24981)    

Codes: [biztonság] [segít] 

Az idősek nagyobb biztonságban tölthessék a mindennapjaikat, kötelezőn túli 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása. 

 

Az időskori biztonság kialakításával kapcsolatosan a hazai és a nemzetközi 

dokumentumok sok azonosságot mutatnak, a jog- és a jövedelembiztonság kérdésköre is 

megjelenik - többek között az Európai Unió Szociális Menetrendjében, valamint 

találunk utalást a Nemzeti Idősügyi Stratégiában is. Az esélyegyenlőségi programok 

’biztonság’ kérdéskörét megjelenítő szövegrészleteiben, azonban nem olvashatunk a 

jogbiztonságról. Az anyagi (jövedelmi, pénzügyi) biztonság tetten érhető a szövegben 

az önkormányzatok által nyújtott pénzbeli támogatások felsorolásaiban (lásd alábbi 

szövegrészlet), csakhogy ezek a juttatások nem univerzális jellegűek, hanem 

jövedelemvizsgálathoz kötöttek, így nem érinti a települések teljes idős populációját. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:7008  (70566:70568)    

Codes: [biztonság] [rászorul] 

A meglévő szolgáltatások, pénzbeli ellátások célzott biztosítása meghatározó az idősek 

létbiztonsága szempontjából.  

 

Az idősek biztonsága nem választható el a fizikai környezet biztonságától sem. 

Az akadálymentesítés kapcsán korábban megvizsgáltam a származtatott szöveget; az 

ismétlések elkerülése végett ehelyütt eltekintek a szövegrészletek újbóli áttekintésétől 

(lásd az aktivitás fogalmához rendelt kódok: ’akadálymentes’ kód).  

A korosztály biztonságérzetét növelik a településen elérhető szolgáltatások, melyek a 

mindennapi életvitelben segítik az időseket. Az önkormányzatok az információnyújtás 
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kiszélesítésével növelik (növelhetik) az esélyegyenlőség megvalósulását a 

szolgáltatások igénybevételének területén. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:7833  (33421:33423)   

Codes: [biztonság] 

Az idősek számára ismereteket kell nyújtani a szolgáltatások biztonságáról, 

megbízhatóságáról, hozzáférhetőségéről és felhasználóbarát voltukról. 

 

Lényegi kérdés az idősek tájékoztatása az alapszolgáltatások igénybevételi 

lehetőségeiről, ugyanis az idősotthoni elhelyezést kérvényezők körében végzett 

előgondozás során gyakori tapasztalat, hogy nem ismerik a településeken kötelezően 

nyújtandó alapszolgáltatásokat a korosztály tagjai. Gyakran a kérelmezők el is 

tekintenek az intézményi elhelyezéstől, miután értesülnek az otthon-közeli ellátások 

rendszeréről. 

Az időskori biztonság igen összetett problémakör, a különböző szakpolitikák 

összehangolása, az ágazatok együttműködése során valósítható meg, melyre az 

idézetekben is találhattunk példát.  

 

- A ’betegség’ kód  

A betegség kód ehelyütt történő ismertetése némi magyarázatra szorul, miután 

az idősek egészségi állapotában bekövetkező változások befolyásolják az aktivitást és a 

közösségi életben való részvételt is. A megbetegedések biztonságra gyakorolt hatását 

tekintem elsődlegesnek. A betegségek és a magány együttes előfordulása az életet 

veszélyezteti, továbbá jelentős hatás azonosítható az anyagi biztonság elvesztésében. Az 

idősek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybe vételekor az egészségi állapotban 

bekövetkező változások miatt kérik legtöbbször a gondozók segítségét. 

A betegség fogalma szinte összefonódik az idősödéssel és az időskorral. A 

betegségek sokszínűsége, valamint együttes előfordulása jelentős gyógyítói, ápolási és 

gondozási terheket ró mind a szolgáltatásokra, mind a családokra.  

Az esélyegyenlőségi programokban megjelenik a megbetegedések 

rendszerszemléletű megközelítése, az egyedüllét, az elmagányosodás hatásainak 

megbetegedést valamint állapotrosszabbodást kiváltó hatása. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:251  (64028:64036)    

Codes: [aktív] [betegség] [egészség] [közösség] [program] [szociális] [támogat] 
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a lakóhelyi szegregáció felszámolása (hatásainak mérséklése) és az időskorú népesség 

társadalmi izolációjának, elmagányosodásának megszűntetése, aktivitásuk fenntartása, 

alacsony társadalmi interakciós szintjük emelése s ezzel egészségi állapotuk javítása a 

szabadidős és kulturális programokhoz való hozzáférés támogatásával (a szociális 

izoláció korrelál a betegségek kialakulásával, a magasabb halálozással), valamint az 

idősek helyi kisközösségekbe való bevonásával 

 

A korosztály körében a társas kapcsolatok hiánya növeli a multimorbiditás 

kockázatát, így az idősek életében a preventív jellegű közösségi programok 

megvalósítása kiemelt jelentőségű (Pikó 1996). Az idősek egészségfejlesztésnek 

szükségességhez ma már nem férhet kétség, mert az életmód területén bekövetkező 

pozitív változások a további életkilátásokat növelik. Az egészségnyereség 

következtében az idősek ellátások iránti igénye később jelenik meg, mely csökkentheti 

az egészségügyi és szociális ellátásokra fordított összegeket. A preventív szemlélet (lásd 

lenti idézet) a paradigmaváltás részeként értelmezhető, mely elmozdulást jelent a 

deficitmodell kontextusától. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:397  (4586:4590)    

Codes: [betegség] [egészség] [program] [segít] 

 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 

településen Kiemelt terület az egészségügy, a község a helyben biztosított 

szűrővizsgálatokkal segíti az idős emberek egészségmegőrzését a betegségek korai 

felismerését. 

 

A települések sajnálatos módon nem minden esetben fordítanak figyelmet a 

betegségekkel kapcsolatos adatgyűjtésre, melyek segítségével célzottabbá és 

hatékonyabbá válhat a tervezés folyamata. A megállapítást az alábbi idézet is 

megerősíti, mely annak tükrében különösen érdekesnek tekinthető, hogy a 

háziorvosoknak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé adatszolgáltatási 

kötelezettsége van és ebből a rendszerből könnyen elérhetők a megbetegedésre 

vonatkozó adatok. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:369  (1972:1974)    

Codes: [betegség] [program] 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése során nem mértük fel, hogy a háziorvosok 

praxisában milyen arányt képviselnek az idős és idősödő betegek. 
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A tények ismerete azért is jelentős, mert egyes megbetegedések következtében új 

ellátási formák bevezetése is szükségessé válhat, ilyen kórképnek tekinthető többek 

között az időskori elbutulás. 

 

- A ’demen’ kód 

A kódolás során a ’demen’ szótőt használtam, melynek segítségével 

kiküszöböltük a latin (dementia) és a magyar (demencia) helyesírás eltéréseit, így az 

elsődleges dokumentum a demens jelzős szerkezet is kereshetővé vált.  

A szakirodalom tanulsága szerint az idősek ellátásában a XXI. század egyik 

legnagyobb kihívása a demencia, az időskori elbutulás, miután az utóbbi évtizedben a 

megbetegedésben szenvedők száma jelentősen megemelkedett.  A születéskor várható 

átlagéletkor további növekedésével a betegségben szenvedők száma is gyarapodni fog 

(Tariska 2005).   

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5233  (43626:43627)     

Codes: [demen] [gondoz] 

Az idősek otthonában és a gondozóházban ellátottak körében növekszik a demens 

betegek száma. 

 

Az idősek otthonaiban leggyakrabban a súlyos demenciában szenvedőket 

gondozzák, akik állandó felügyeletet igényelnek és az önellátási képességük is jelentős 

mértékben beszűkült, vagy teljes ellátásra szorulnak (Gyarmati 2010). 

A betegség korai felismerése, a diagnózis felállítás majd az ezt követő terápiás 

jellegű támogatás lassíthatja az időskori elbutulás progresszióját (Szabó 2011). A 

programokban megjelenik a felismerés, hogy a korai stádiumban felállított diagnózis és 

állapot megőrzés jelentőséggel bír. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:407  (5384:5386)    

Codes: [demen] [fogyaték] [program] [szociális] 

A Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2011-ben bevezette az időskori demencia 

kiszűrését, rehabilitáció fejlesztő programok megvalósítását.  

 

A demencia kérdéskörét az Idősügyi Tanács is napirendjére tűzte 2010-ben, az 

ülésen elhangzott előadás nemcsak a betegségre hívta fel a figyelmet, hanem a mentális 

hanyatlásban szenvedők jogait rögzítő törvényi keretek szükségességére, valamint az 

ellátás differenciáltságának jelentőségére is. Az előadás rávilágított, hogy az időskorhoz 
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kapcsolódó sztereotípiák következtében sokkal gyakrabban beszélünk a betegségekről, 

mint az egészségről, mely a veszteség érzését erősít az idősek körében (Bakonyi 2010). 

 

- Az ’egyedül’ kód 

A családszerkezet változása, valamint a gazdasági válság is hatást gyakorolt a 

generációk együttélési formájára. Ma már nem tekinthető általánosnak a több generáció 

együttélése, azonban gyakran előforduló jelenség, hogy az elvált gyermekek szüleikhez 

költöznek, melynek oka anyagi helyzetükben, legtöbbször az estleges 

munkanélküliségben keresendő. Ennek ellenére az idősek körében még mindig magas 

az egyszemélyes háztartások aránya.  Az egyedül élők aránya – a 60-69 éveseket 

magában foglaló háztartások között – 37,2 százalék, míg 70 éves és idősebb korcsoport 

56,1 százaléka él egyedül (Spéder 2011).  A települések is felismerték az egyedül élés 

hatásait, melynek következtében figyelmet fordítanak az egyedül élő idősek 

gondozására. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:1589  (24802:24803)      

Codes: [egyedül] [klub] 

A városban működő idősek klubjainak szolgáltatás bővítése, egyedülállók bevonása, 

házi gondozás körének bővítése. 

 

Egyes települési önkormányzatok az egyedül élők körében megjelenítették 

azokat a csoportokat, akiket a magas kockázatú csoportoknak tekintenek. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:83  (22262:22265)  

Codes: [egyedül] [közösség] 

A települési közösségétől azonban különleges figyelmet igényelnek azok az idős 

emberek, akik 80 év felettiek és egyedül élnek, vagy azok, akik éppen kórházból tértek 

haza, és egyedül élnek. 

 

A 70 év feletti özvegy nők fokozott szegénységkockázata ismert a 

szakirodalomból (vö. Koncz 2002), várhatóan több pénzbeli-, természetbeni 

támogatásra, valamint személyes szociális szolgáltatásra tartanak igényt (lásd alábbi 

idézet).  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:80  (21716:21718)    

Codes: [egyedül] [közösség] 
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Az egyedülálló idős női népesség megélhetése problémát jelenthet az önkormányzat 

számára, mivel várhatóan igénye megnő a közösségi szolgáltatásokra. 

 

A városban egyedül élő és alacsony jövedelemmel rendelkező idősek számára 

lehet megoldás az esélyegyenlőségi programban olvasható alábbi elgondolás 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:1147  (69833:69836)    

Codes: [egyedül] [nyugdíj] [program] 

A leginkább panel lakótelepeken élő magányos és lakásuk fenntartását nehezen ellátó 

nyugdíjasok megsegítése érdekében az Önkormányzat kidolgozta a „Lakásért-

életjáradék” programot. 

 

A lakásért kapott életjáradék fejében az önkormányzat tulajdonába kerül a lakás, 

melynek következtében az önkormányzati bérlakások száma emelkedik. A programot 

bevezető önkormányzat több más intézkedést is tett az idősek életminőségének javítása 

érdekében. A korosztály biztonságát elősegítendő hevederzárakat szereltettek fel az 

idősek lakásaiban, a szépkorúaknak térítésmentesen biztosítják a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást. Kulturális, oktatási programokat szerveztek a korosztály számára
121

. 

 

- Az ’egyház’ kód 

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia valamint a statisztikai adatok is megerősítik a 

különböző felekezetekhez való tartozás magas arányát az időskorosztály körében 

(Kőszegfalvi 2013). Az esélyegyenlőségi programok is említést tesznek az egyházak 

közösségformáló erejéről.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:178  (47283:47285)    

Codes: [egyház] [közösség] 

Az idősek körében végzett adatgyűjtés szerint a templomba járás az a tevékenység, 

amely legnagyobb alkalommal jelenik meg a közösségi tevékenységek körében. 

 

Az egyházak idősgondozási tevékenysége végigkísérte az európai kontinens 

történelmét, hazánkban is – az államszocializmus időszakát kivéve – jelentős szerepet 

töltöttek/töltenek be az egyházak a korosztály ellátásában (Pik 2001). A rendszerváltást 

követően az önkormányzati rendszer kialakulásával párhuzamosan a szociális ellátások 

                                                
121 Az idézet tartalma arra indított, hogy azonosítsam a programot kidolgozó önkormányzatot, majd ezt 

követően a honlapon tájékozódtam a programról, és az időseket érintő egyéb intézkedésekről. 

Információim az önkormányzat hivatalos honlapjáról származnak. 
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szervezése is decentralizálódott, mellyel egy időben megvalósult a szektorsemlegesség 

elve is (Szöllősi 2005b).  

Az egyházak közfeladat átvállalása az állam terheit csökkenti az idősellátás 

területén. Az elgondolás az esélyegyenlőségi programokban is megjeleni, ahol az 

önkormányzatok alternatív szolgáltatásszervezési formaként jelenítik meg az egyházak 

szociális tevékenységét. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:594  (22077:22085)    

Codes: [egyedül] [egyház] [közszolg] [pályázat] [program] [rászorul] [segít] 

A társadalmi integráció megteremtése érdekében, elengedhetetlen a civil szervezetek és 

egyházak szorosabb bevonása a közszolgálati feladatok ellátásába, a pályázati 

lehetőségek kihasználása, a társadalom perifériájára szorult csoportok, így különösen 

az idősek, egyedülállók, a több gyermeket nevelők, a nehéz anyagi helyzetben lévő 

családok számára olyan segítő, hátránykompenzáló programok indítása, amelyek révén 

biztosítható lesz a település hosszú távú fejlődése. 

 

A programok tanulsága szerint az egyházak szerepe szerteágazó, egyrészt a 

spirituális intézményesített keretein belül szolgálják a közösséget, megteremtve a 

közösséghez tartozás élményét. Másrészt a jótékonysághoz kötődően adománygyűjtő és 

elosztó funkciót is betöltenek, harmadrészt közfeladat álvállalás keretében az idősek 

gondozását végzik.  

 

- A ’gondoz’ kód 

A származtatott szövegben a ’gondozás és a család’, a ’gondozás és az 

önkormányzat’, ’gondozás és civil’, valamint a ’gondozás és a vállalkozás’ együttes 

előfordulását vizsgáltam. Az idézetek segítségével a jóléti pluralizmus modelljének 

megjelenését monitoroztam, mely négy szektort az állami-, a piaci-, a nonprofit és az 

informális szektort foglalja magában (Szöllősi 2005b).  A modell - a jólét kialakításában 

- informális szektorként azonosítja a családokat, a szomszédsági, baráti és a rokoni 

kapcsoltatokat (Czike, Bartal 2004).  

A ’család’ szó előfordulása során csak azokat az idézeteket vizsgáltam, ahol a 

családra, mint közösségre utaló tartalmakat találtam, ennek megfelelően mindösszesen 

25-ször fordult elő ’család’ kód. Az idézetek döntő többsége a családsegítés, 

családgondozás, családi jövedelem, családi állapot szavakat tartalmazta.  

Az esélyegyenlőségi tervekben igen eltérő elgondolásokat találhatók a család 

idősgondozásban betöltött illetve vélelmezett szerepéről.  
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P 1: idősszárm.txt - 1:557  (19422:19429)    

Codes: [család] [gondoz]   

 A család fokozottabb szerepe - A család fokozottabb szerepe (gyermekek, unokák 

nagyobb rész vállalása az idősebb családtagok gondozásában) 

 

Az első idézet arra utal, hogy az aktív korú családtagoknak sokkal több 

feladatott kell ellátnia az öregek ápolásában és gondozásában. Mindemellett 

felfedezhető az az elvárás is, mely szerint a felnőtt gyermekeknek a saját gyermekeik 

mellett a szülők ellátásáról is gondoskodni kell. Az elváráson túl megjelennek a 

családszerkezet átalakulásából, a több generáció együttélésének megszűnéséből 

származó hátrányok említése is.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5213  (38798:38800)    

Codes: [gondoz] 

Megszűnt a többgenerációs családi modell, amely segítséget nyújthatott a felmerülő 

gondok: anyagi, gyermekfelügyeleti, idősgondozási problémák megoldásában.  

 

A nagycsaládok felbomlása, a munkahely és a lakóhely éles elkülönülése is 

csökkenti az idősek családon belüli ellátásának esélyét. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5143  (8942:8945)    

Codes: [gondoz] 

Nehezíti a helyzetet, hogy a család aktív tagjai távol vannak, vagy a megélhetési gondok 

miatt több mint nyolc órát dolgoznak, és így kevés idő marad az idősek gondozására, a 

velük való törődésre. 

 

A több generáció együttélése késleltetheti az időskori megbetegedések 

progresszióját, a gondozás iránti igény megjelenését. Ezzel párhuzamosan növelheti a 

szubjektív jóllétet, mert a rendszeres napi és szerteágazó családi kapcsolatok védőhatása 

tud érvényesülni (Murinkó 2007). 

A család lehetőségeit az idősgondozásban a társadalmi-gazdasági élet változásai 

is korlátozhatják, melyet az önkormányzatok világosan meg is fogalmaznak - bár igen 

csekély mértékben. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5300  (67346:67348)     

Codes: [gondoz] 

21. században senki nem adhatja fel munkahelyét, biztos megélhetését, azért, hogy idős 

családtagjait ápolja, gondozza. 
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A fenti mondat egy konfliktus helyzetet vetít elénk, mely a munkavállalás 

„kényszerét” és a szülők iránti kötelezettséget foglalja magában. A probléma feloldása 

rendkívül bonyolult folyamat. Az egyik lehetséges megoldás, hogy az idős családtagok 

ellátása a településen elérhető szolgáltatások igénybevételével a munkaidő tartamára 

megoldódik. Egy másik lehetséges út a szülők, nagyszülők intézményi elhelyezése. A 

hazai ellátórendszerben működnek az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, melyek 

abban az időszakban tehermentesítik a családot, amikor az idős hozzátartozó intenzív 

gondozást igényel. A hatályos jogi szabályozás értelmében a 30 ezer főnél több állandó 

lakossal rendelkező települések számára kötelező az ellátás [1993. évi III. tv. 86.§ 2. d.]. 

A kisebb lakosságszámmal rendelkező települések esetében a helyben igénybe vehető 

szolgáltatások nyújthatnak támogatást.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5211  (37113:37119)    

Codes: [gondoz] 

A településünkre sajnos az elvándorlás jellemző, a pályakezdő fiatalok nem találnak 

munkahelyet, az idősek inkább városi lakásokba költöznek, mert nem tudják fenntartani 

a családi házat, kertet- udvart gondozni. 

 

Az önkormányzatok az idős korosztály mobilitásának okaként az önellátási 

képesség csökkenését nevesítik. Még nem fogalmazódott meg a költözés elősegítő 

okként a városokban igénybe vehető szolgáltatások szélesebb köre valamint a 

szolgáltatók közötti választás lehetősége. Feltételezhető, hogy az elkövetkezendő 

évtizedekben, amikor az egyedül élő idősek száma még magasabb lesz, az egészségügyi 

és a szociális szolgáltatások elérhetősége is motiválja majd a kisebb települések 

elhagyását. 

Az informális szektor által nyújtott ellátások, támogatások esetében a 

szomszédság jelentősége felértékelődik. Különösen abban az esetben, amikor az idősek 

már mozgásukban korlátozottá válnak, és nehezen vagy egyáltalán nem tudják elhagyni 

otthonukat illetve lakókörnyezetüket. A szomszédok jelenthetik a társas támogatást a 

közvetlen környezetben, valamint a kapcsolatot a tágabb környezettel. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5821  (70799:70803)    

Codes: [segít] [szomszéd] 

szomszédsegítő-hálózatot is tudtak kialakítani az idősebb polgárokból. 

P 1: idősszárm.txt - 1:7288  (79969:79971)    

Codes: [segít] [szomszéd] 
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Ezen segíthet a szomszédsági kapcsolatok ápolása, különösen azoknál az időseknél, akik 

nehezebben mozognak, így nem hagyhatják el otthonukat. 

 

Az esélyegyenlőségi programokban igen alacsony számban, mindösszesen 13-

szor kerül említésre a szomszédság, és még ennél is kevesebbszer 8 alkalommal jelenik 

meg az idézetekben a szomszédság, mint erőforrás. Összesen egy programban került 

említésre a szomszédsági hálózatok fejlesztése (lásd következő idézetet), amely nem 

feltétlenül önmagától működő támogató rendszer, a kapcsolatok 

építésében/újraépítésében az önkormányzat vállalhat szerepet.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:153  (39816:39823)    

Codes: [közösség] [szomszéd] 

A szomszédi közösségek felélesztésével az elmagányosodás megakadályozása. 

 

A szomszédsági kapcsolatok egy önkéntes segítői hálózatként is működhetnek, 

támogatva az időseket mindennapi életvitelükben. Amennyiben önkéntes 

tevékenységként működik, akkor a siker zálogaként jelölhető meg az önkéntesek 

felkészítése és a közös megbeszélések megvalósítása (Brettner, Mucsi 2013). Ebben a 

folyamban az önkormányzati intézményekben dolgozó szakemberek is szerepet 

vállalhatnak.  

A civil szervezetekről korábban már esett szó, itt csak a gondozás kóddal való 

együttes előfordulást vizsgáltam.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5141  (8505:8507)    

Codes: [gondoz] 

Az idősek gondozását a házi segítségnyújtás keretén belül egy önkormányzati 

fenntartású intézmény, egy egyházi fenntartású, valamint 3 civil szervezet látja el.  

 

A kódhoz tartozó szövegekben mindösszesen egyszer jelent meg a civil 

szervezet, mint a szolgáltatás kivitelezője, holott a statisztikai adatok szerint a civil 

szervezetek és az egyházak a házi segítségnyújtás területén 2008-ban már az ellátottak 

12 (civilek: 9,5; egyházak: 2,5) százalékának nyújtottak szolgáltatást (KHS 2008). 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5356  (89288:89293)    

Codes: [gondoz] 
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Bemutatja az önkormányzat időseket érintő kötelezően és önként vállalt feladatait, 

valamint a civil szervezetek lehetőségeit az idős személyek szociális gondozásában, 

ellátásában, esélyegyenlőségük előmozdításában 

 

A fenti idézet az önkormányzat korábban megjelent kiadványának tartalmát 

ismerteti, majd az  esélyegyenlőségi terv további szakaszában fejlesztési célként jelenik 

meg „A társadalmi valamint civil és intézményi összefogás erősítése: a folyamatos 

gondozásra szorulók ellátása érdekében.” A szövegrészletekből arra következtethetek, 

hogy a civil szervezetek bekapcsolódtak az idősek ellátásába és az önkormányzat a 

jövőben is számít tevékenységükre. 

A jóléti pluralizmus modelljének harmadik elemét, a piaci szereplőket a 

gondozás kérdéskörében összesen egyszer említik meg az esélyegyenlőségi programok. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5325  (76131:76133)    

Codes: [gondoz] 

Közvetlen környezetünkben az idősek bentlakásos gondozása is megoldott az Idősek 

Otthonában és a vállalkozás keretében működtetett a Gesztenyés Idősek Otthonában. 

 

Feltételezhetően a fizetőképes kereslet hiánya következtében alacsony az üzleti 

szervezetek jelenléte az idősellátásban. 

A modell következő eleme az állam, mely az idézetekben egyetlen egy esetben 

köthető az ellátáshoz, mint finanszírozó jelenik meg a falugondnoki szolgálat esetében. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2350  (58411:58427)  

Codes: [gondoz] 

Falugondnoki rendszer állami támogatása esetén fenntartható. 

 

A továbbiakban gondozást tartalmazó idézetekben azt vizsgáltam, hogy a helyi 

önkormányzatok a kötelező ellátásokon túl megvalósítanak-e önként vállalt feladatokat.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5391  (45988:45992)    

Codes: [gondoz] 

önkormányzati sajáterő a kórházi ellátásból hazakerülő idősek otthoni ápolásának 

megoldása házi ápoló szolgálat létrehozása  

 

Az idézet szerint az önkormányzat a jövőben reagálni kíván a helyi igényekre, a 

rövid kórházi ápolási időt követően az otthoni lábadozás elősegítését célzó ellátás 

kialakításával. Az idősek esetében a gyógyulás szempontjából különösen fontos a saját 
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lakókörnyezetben való felépülés, mert az otthon inger-gazdag környezete támogatja a 

gyorsabb lábadozást, a folyamathoz további támogatást nyújthat a szakember(ek) 

jelenléte.  

A következő szövegrészlet egy igen aktuális kérdésre ad választ.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:4821  (79903:79907)   Codes:  [gondoz] 

Képzéseket szervez azoknak a családoknak, családtagoknak, akik idős emberekkel élnek, 

vagy időseket gondoznak otthonukban (ágyban fekvők ápolása, lelki gondozása, 

rehabilitáció, tornáztatás, étkezési, életviteli tanácsadás). 

 

A családtagok támogatása az idősek ápolásában kiemelt feladat, hiszen nem 

mindenki szakképzett ápoló. A mindennapos betegápolás kivitelezését, valamint a 

gondozás fizikai és lelki terheinek feldolgozását támogató csoportmunka 

elengedhetetlen az idősek családi környezetben történő hosszú távú otthoni gondozása 

esetében. 

 

- A ’pályázat’ kód 

A pályázati források kiegészítik az önkormányzatok költségevetését, lehetővé teszik 

a fejlesztések finanszírozását. A hazai és az európai uniós pályázati rendszerek kevés 

lehetőséget kínálnak az időspolitika megvalósítására, gyakran más (hátrányos helyzetű) 

csoport esélyegyenlőségének javítása érdekében kiírt pályázatok kapcsán válnak az 

idősek ’kedvezményezettekké’. Ilyen szolgáltatásnak tekinthető például a település 

biztonságát megvalósító polgárőrség is. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5025  (58552:58561)    

Codes: [egyedül] [pályázat] 

…polgárőr járőrszolgálat újraindítása pályázat benyújtása, kamerarendszer kiépítése, 

bekötése polgárőr diszpécser központba, rendőrségre Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága. Nő 

az idősek biztonságérzete Nő a gyermeket egyedül nevelő anyák biztonság érzete Az 

elvándorlás csökken A település vonzóbb lesz az ide látogatók számára, a letelepedési 

kedv nő. A rendszer működését bűnmegelőzési pályázatokból lehet fenntartani. 

 

A települési önkormányzatok konzorciumi tagként illetve partnerként is részt 

vesznek a különböző pályázatokban, gyakorta a településeken működő nem-

kormányzati szervezetekkel közösen. 
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P 1: idősszárm.txt - 1:1062  (61667:61673)    

Codes: [önkorm] [pályázat] [program] 

Az Önkormányzat a jóléti háló alakításában és működtetésében fokozottabban számít a 

civilek részvételére, így a városban működő egyházak, nyugdíjas szervezetek, ifjúsági 

szervezetek, a vöröskereszt, az alapítványok és egyéb civil segítők aktív 

közreműködésére, akik tagjai az észlelő- jelzőrendszernek, és partnerként vesznek részt 

a pályázati és egyéb programok megvalósításában is. 

 

Az idősek ellátásának bővítése többletforrásokat igényel, melyet a helyi 

önkormányzatok saját költségvetésükből nem vagy csak igen nehezen tudnak 

finanszírozni, így pályázati forrásokat, illetve for-profit szervezeteket is igyekeznek 

bevonni a fejlesztésekbe. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:697  (30291:30303)    

Codes: [egészség] [egyedül] [önkorm] [pályázat] [program] 

Az Idősek Otthona férőhelyszám bővítése, felújítása pályázati forrásból. Idősek magas 

száma, ezen belül is magas az egyedül élő idősek száma, akik rossz egészségügyi 

állapotban vannak, az ő elhelyezésük bővítésére a férőhelyek számának növelése. Azon 

egyedül élő idősek, akiknek az egészségügyi állapota indokolja, helyet kapjanak az 

intézményben intézményi szakmai program, szervezeti és működési szabályzat igények 

felmérése, pályázati forrás felkutatása, Idősek otthona felújítása, bővítése, projekt 

lebonyolítása.  

P 1: idősszárm.txt - 1:6099  (36803:36808)    

Codes: [önkorm] [pályázat] 

Idősotthon létrehozása, feltételrendszerének megteremtése Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepció Pályázati lehetőség, vagy magántőke bevonása  

 

A települések anyagi kondíciói meghatározzák a pályázati lehetőségeket is, 

melynek következtében az idősellátás területén megfigyelhetők a területi különbségek 

(lásd következő idézeteket). 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:1193  (73159:73162)    

Codes: [egészség] [klub] [pályázat] [program] 

Az Idősek Klubja az „Egészségszivárvány” TÁMOP projektből részesült támogatásban 

2011-ben, és az akkor bevezetett programok (egészséges táplálkozás, mozgás, lelki 

egészség) annyira népszerűek lettek, hogy ezeket azóta is folytatják. 

P 1: idősszárm.txt - 1:5243  (50195:50198)    

Codes: [gondoz] [önkorm] [pályázat] 

További önkormányzati fejlesztésként, pályázati forrásból a Gondozási Központban 

szabadtéri, idősek igényeit kielégítő fitnesz eszközöket helyeztünk el, de hasonló 

eszközök a nagyjátszótéren is találhatók. 
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Az első szövegrészletben viszonylag kevés anyagi ráfordítást igénylő programot 

építettek be a nappali ellátást biztosító intézmény mindenapjaiba, míg a második idézet 

tanulsága szerint sporteszközöket állítottak fel az időseket ellátó intézményben.  

A pályázati rendszer veszélyforrást is rejt magában, miután az önkormányzatok a 

pályázati kiírásnak – és nem a szükségleteknek – megfelelő szolgáltatásokat alakítanak 

ki és szüntetnek meg. Függetlenül attól, hogy szükségesek-e vagy sem az adott 

szolgáltatások a településen (Kőnig 2011).  

 

- A ’rászorul’ kód 

A ’rászorul’ kód előfordulása igen gyakori a származtatott szövegben, 1.566 

esetben jelenik meg a ’rászorultság’, a ’rászoruló’ kifejezés. A kód előfordulása két 

kontextusban a leggyakoribb. A szolgáltatások igénybevétele kapcsán, és a különböző 

jótékonysági kampányok esetében – például a karácsonyi ünnepkörhöz kötődően – 

említik a szövegek 

P 1: idősszárm.txt - 1:2044  (9592:9594)    

Codes: [egészség] [rászorul] 

Az év minden munkanapján biztosítva van egyszeri meleg étkeztetés idős vagy egészségi 

állapota miatt rászoruló egyének részére. 

P 1: idősszárm.txt - 1:2389  (66242:66246)    

Codes: [egészség] [gondoz] [rászorul] 

A házi segítségnyújtás keretében az ESZII gondoskodik azokról az időskorú 

személyekről, akik önmaguk ellátására nem képesek, illetve azokról, akik az egészségi 

állapotuk miatt erre rászorulnak, ezt az ellátási formát igénylik és gondozási 

szükségletét az intézményvezető megállapította. 

 

A két szövegrészletben az önkormányzatok által kötelezően nyújtandó 

alapellátások jelennek meg, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:578  (21058:21061)    

Codes: [önkorm] [program] [rászorul] [szociális] 

Karácsonyi ünnepek közeledtével a … Szociális Közalapítvány, melynek elnöke a 

mindenkori polgármester, élelmiszercsomagokkal segíti a rászoruló időseket, valamint 

Mindenki Karácsonya megnevezésű estet szervez. 

P 1: idősszárm.txt - 1:977  (53508:53511)    

farsangi mulatság, nőnapi ünnepség, karácsonyi ünnepség, klubdélutánok, bográcsos 

főzések, szalonnasütések, több esetben más települések nyugdíjas szervezeteivel 

közösen, idős rászorulók részére karácsonyi csomag juttatása. 
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A karácsonyi adományozás leginkább a településen működő civil 

szervezetekhez köthető.   

A rászorultság azt jelenti, hogy nem mindenki részesül a támogatásokban, csak 

egy szűkebb réteg számára nyújt jóléti ellátást. A rászorultság elve melletti érv, hogy 

kisebb lesz a szociális kiadások hányada, valamint a jobb célzás érhető el ezzel a 

módszerrel. A rászorultság megállapítása jövedelem vizsgálathoz illetve a 

szolgáltatások esetében az egészségi állapothoz kötött, ebben az esetben az önellátási 

képesség csökkenését vizsgálják. A rászorultsági elv alkalmazását bizonyos 

szempontból kirekesztő elvnek tekinthető, miután a megállapított jövedelemhatár 

minimális összegű átlépése is az ellátásból történő kizárást vonja maga után. Felvetődik 

a kérdés, hogy a civil szervezetek információja a „rászoruló idősekről” minden esetben 

helytálló-e?  

 

- A ’segítés’ kód 

A segítő tevékenység a származtatott szövegben egyrészt jelenik meg az 

önkormányzat segítő funkcióinak bemutatásában. Másrészt a dokumentumok az idősek 

által megvalósított segítő folyamatokat ismertetik.  

A tematikus tartalomelemzésbe nem vontam be azon szövegrészleteket, amelyek a 

szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, például a házi segítségnyújtáshoz.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:129  (35556:35559)    

Codes: [egészség] [közösség] [önkéntes] [program] [segít] 

Az idősebbek szellemi frissességének megőrzéséhez és lelki és mentális egészségük 

szinten tartásához elengedhetetlenek a közösségi kapcsolatok, rendezvények, amelyeken 

– önkéntes alapon - szervezői és segítő munkát vállalnak. 

 

Az önkéntes munka hallatán a legtöbbször az idősekre, mint az önkéntes 

tevékenység kedvezményezettjeire gondolunk, holott az idős korosztály tagjai aktív 

szerepet töltenek be az önkéntes munka különböző területein. Az európai térségben a 

nyugdíjas korcsoport képviselői az egészségügy, a szociális ellátások és a rendezvények 

szervezése területén fejtik ki a legnagyobb aktivitást (Európai Parlament 2011). Az 

idézetben az önkormányzat is a helyi rendezvényeken végzett segítő tevékenységet 

emeli ki.  Az önkéntes munka új kapcsolati hálót jelent az idősek számára, újra 

barátokat szereznek általa, akik csökkentik az elmagányosodás kockázatát (Brettner, 

Mucsi 2013). 
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P 1: idősszárm.txt - 1:1624  (32003:32006)    

Codes: [klub] [segít] 

Az Idősügyi Tanács szervezésében rendszeresek a kerületi klubok, szervezetek és az 

időskorúak részére szervezett, az időseket érintő témákat szakértők segítségével 

feldolgozó Idősügyi Fórumok. 

 

A településeken az Idősügyi Tanácsok működése eltérő aktivitást mutat, 

találkozhatunk a formalizált működéssel is, de az idézet tanúsítja, hogy az IT számos 

program szervezésével színesítheti a nyugdíjasok mindennapjait.  

A következő szövegrészletek az önkormányzatok általánosnak tekinthető és 

önmaguk által segítésként definiált tevékenységeit mutatják be. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:397  (4586:4590)    

Codes: [egészség] [program] [segít] 

Kiemelt terület az egészségügy, a község a helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti 

az idős emberek egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését. 

P 1: idősszárm.txt - 1:274  (69670:69672)    

Codes: [közösség] [program] [segít] 

Olyan programokat kell a továbbiakban is szervezni a kerületben, amelyek hozzásegítik 

az időseket az aktivitásuk megőrzésében, a közösséghez való tartozás érzésében. 

P 1: idősszárm.txt - 1:169  (44665:44669)    

Codes: [közösség] [önkorm] [segít] 

Az önkormányzat támogatja a településen élő idős emberek önszerveződő tevékenységét, 

a nyugdíjas közösségek munkáját pénzügyileg is segíti, valamint közösségi színteret 

biztosít az életkori sajátosságaikból adódó közösségi események megtartásához. 

P 1: idősszárm.txt - 1:112  (28650:28654)    

Codes: [közösség] [önkorm] [segít] 

Korábban is többször fogalmazott meg az önkormányzat hasonló felhívásokat, a 

diákönkormányzat is szervez alkalmanként közösségi munkát, idős embereknek 

segítenek a ház körüli munkák elvégzésében, valamint középületek környezetét hozzák 

rendbe. 

 

Amennyiben összegezzük az önkormányzatok segítő tevékenységét, akkor igen 

széles feladatkör bontakozik ki. Időskorban a szekunder prevenció rendkívül hasznos 

mind az idősek, mind a helyhatóságok számára. A betegségek korai felismerése és 

kezelése hozzájárul az életminőség fenntartásához, ennek következtében a jobb 

egészségi állapotban lévő idősek szolgáltatások iránti igénye később vagy egyáltalán 

nem jelentkezik, és a helyi költségvetésből kevesebb forrást kell biztosítani az 

idősellátás finanszírozására.  

A közösségi rendezvények jótékony és a szociális izoláció kockázatát csökkentő 

hatásáról már korábban sok szó esett, így ehelyütt eltekintetek a részletes leírástól. 
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Az önkormányzatok anyagi és természetbeni juttatásokkal támogatják az idősek civil 

szervezeteit, az idézetek az anyagi támogatást jelenítik meg. Továbbá a származtatott 

szövegben találkozhatunk az önkormányzati támogatás egy másik megjelenési 

formájával. Az idősek szervezetei számára a helyhatóságok térítés-mentesen bocsátottak 

rendelkezésre helyiségeket, amelyek elengedhetetlenek a működéshez. 

Az önkormányzatok az önkéntes munka kezdeményezői is lehetnek, 

facilitálhatják a fiatalok önkéntes tevékenységét. A megvalósuló konkrét 

segítségnyújtás mellett a generációk közötti kapcsolatok javítását is szolgálja az 

önkéntes munka. 

A települési önkormányzatok az esélyegyenlőségi programokban jó gyakorlatokat is 

bemutattak, amelyek az idősek aktivitásának, függetlenségének megőrzését szolgálták. 

 

- A ’szolidaritás’ kód 

A szolidaritás a társadalomban létező közös érdekek rendszerét foglalja 

magában, amelyekért „érdemes áldozatokat hozni és felelősséget vállalni, továbbá a 

közösség érdekeit érvényesíti az egyén érdekével szemben” (Mózer 2008:100). A 

szolidaritás egyúttal az összetartozást is kifejezésre juttatja, mely a helyi 

kezdeményezésekben ölt testet.  

A szolidaritás helyi megvalósulásának ismertetését az 2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rendelet mellékletének 3.7 pontja kötelezően előírja, ennek ellenére mindösszesen 27 

alkalommal fordul elő a ’szolidaritás’ kód idézetekben. A csekély számú megjelenítés 

nem igazán érthető, miután a szolidaritás elemei sokszor megjelennek a programok 

szövegeiben. Például a bűnmegelőzés területén létrejött civil és rendőrségi 

kezdeményezések, az idősek klubjában zajló nyilvános rendezvények, a generációk 

együttműködésre irányuló közösségi programok. Az esélyegyenlőségi programok a 

települések jó gyakorlatait is bemutatják, amelyek a helyi ötletek alapján, helyi 

összefogással jöttek létre. A felsoroltak alapján felvetődik a kérdés, hogy a helyi 

önkormányzatok milyen kontextusban értelmezik a szolidaritást? 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:105  (26229:26233)    

Codes: [közösség] [nemezedék] [szolidaritás] 

„Élőlánc a  lakóhelyi munka bűnmegelőzés erősítése”…hálózat erősítésével, a 

kialakítása – a nemzedékek élő generációkkal szolidaritásával együttműködve egy- egy 

– az idősek lakóterület, védelme épülettömb, érdekében. 
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P 1: idősszárm.txt - 1:217  (57383:57389)    

Codes: [közösség] [önkéntes] [program] [szolidaritás] 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) A 

helyi közösségi élet megjelenési formái a köznevelési intézmények által szervezett 

jótékonysági bálok, az egyházi bálok, adománygyűjtés, idősek köszöntése, 

sportrendezvények, falunapi rendezvények, oktatási intézmények kulturális 

rendezvényei, ünnepségei. 

 

Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények számának növekedése 

következtében számos közösségi kezdeményezés valósult meg, ennek egyik példáját 

olvashatjuk a szövegrészletben, mely nemcsak az öregek otthonainak védelmét valósítja 

meg, hanem a fiatalabbak és az idősek közötti kooperációt is. A jótékonysági 

rendezvények erősítik az adott közösségen belüli felelősségvállalást, továbbá az idősek 

számára lehetőséget teremtenek az adományozás élményének átéléséhez, egyúttal 

erősítik a ’szükségesség’ érzését. 

A nyugdíjas korosztály elfogadásának elősegítésére irányuló törekvésre is 

találunk utalást az esélyegyenlőségi tervekben (lásd alábbi idézetek). 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:5808  (24049:24051)    

Codes: [média] [nemezedék] [szolidaritás] 

Idős korral összefüggő negatív társadalmi sztereotípiák csökkentése, generációk 

szolidaritása helyi média bevonásával nyilvánosság eszközeinek bővítése. 

P 1: idősszárm.txt - 1:5867  (26376:26380)    

Codes: [nemezedék] [szépkorú] [szolidaritás] 

A Közgyűlés hozzon létre az időseket támogató, befogadó, foglalkoztató, generációkat 

szolidaritásra felkészítő intézmények, vállalkozások, egyházi, civil, társadalmi 

szervezetek részére ”Szépkorúakért Díj” elismerő díjat 

 

Az egymás tisztelete, a másik értékeinek elfogadása tanulható és ez a tanulási 

folyamat nemcsak adományozáson, a bűnmegelőzésen keresztül tapasztalható meg, 

hanem az önkéntes munka során is. 

 

- A ’szociális’ kód 

A ’szociális’ kifejezés közel ezerszer fordul elő idézetekben, melynek csaknem 

90 százalékát a szociális ellátás körébe tartozó szolgáltatások említése teszik ki. A 

tematikus tartalomelemzésbe csak azokat az idézeteket vontam be, ahol nem az 

intézményrendszerrel kapcsolatban jelent meg a kód. 
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A szociális szó a magyar nyelvben több jelentéstartalommal bír, utal az emberi 

kapcsolatokra, a társadalmi, közösségi viszonyokra, valamint kötődik a jóléthez, mely 

az anyagi helyzetet, az anyagi szükségletek kielégítését foglalja magában. Az elemzett 

szövegrészletekben mindkét jelentéstartalomra történő utalásokat kerestem.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:66  (19262:19268)    

Codes: [közösség] [program] [szociális] 

Az időskorúak érdekvédelmével foglalkozó szervezetekkel történt felmérésekből kiderült, 

hogy a város által nyújtott kulturális, közművelődési szolgáltatások számukra is teljes 

körűen hozzáférhetők és rendelkezésre állnak, de a helyi közösségi közlekedés, valamint 

saját szociális helyzetük nem teszik lehetővé a rendezvényekre való oda- és visszajutást. 

 

Az idézetben a ’szociális’ jelző ebben az esetben az idősek anyagi helyzetére 

utal, mely kirekeszti őket a közösségi élményekből. Emellett még egy fontos utalás 

található az idézetben, az adott településen a korosztály körében végeztek 

szükségletfelmérést és az érintetteket is bevonták a vizsgálat kivitelezésébe.  

 

P 1: idősszárm.txt - 1:221  (57662:57667)    

Codes: [egyedül] [közösség] [program] [szociális] 

Magas az egyedül élők aránya: olyan szociális, kulturális programok szervezése, 

melyek megakadályozzák az elmagányosodást, a gyors fizikai és szellemi leépülést. 

Közösségi programok szervezése idős emberek számára. 

P 1: idősszárm.txt - 1:251  (64028:64036)   

Codes: [egészség] [közösség] [program] [szociális] 

a lakóhelyi szegregáció felszámolása (hatásainak mérséklése) és az időskorú népesség 

társadalmi izolációjának, elmagányosodásának megszűntetése, aktivitásuk fenntartása, 

alacsony társadalmi interakciós szintjük emelése s ezzel egészségi állapotuk javítása a 

szabadidős és kulturális programokhoz való hozzáférés támogatásával (a szociális 

izoláció korrelál a betegségek kialakulásával, a magasabb halálozással), valamint az 

idősek helyi kisközösségekbe való bevonásával 

 

A fenti két idézet az idősek társas kapcsolatait helyezi az előtérbe. Az 

önkormányzatok a társadalmi integráció megvalósulását a szabadidős elfoglaltságokon 

keresztül próbálják meg elérni, ezzel segítve az időseket az aktívabb, egészségesebb 

életmód kivitelezésében. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2320  (53381:53384)  

Codes: [egészség] [gondoz] [szociális] 

A gondozást igénylő idős és egészségi állapotuk miatt rászorult ellátottakat egyedi 

individumként kezelve a bio-, pszicho-, szociális egyensúlyra törekedve, valósítják meg 

a minőségi gondozást. 
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A szövegrészlet az Idősügyi Nemzeti Stratégiában megfogalmazott 

elgondolásokhoz hasonlóan az idősellátásban a holisztikus szemléletmódot és az egyéni 

igények figyelembevételét jeleníti meg. Az élet minden területére kiterjedő figyelem és 

a gondoskodás támogathatja az időseket a saját lakókörnyezetben történő 

megöregedésben. 

Az áttekintett idézetek szerint, amikor az önkormányzatok, az időskorosztály 

szociális problémáit próbálják meg kezelni, akkor mind az anyagi jólét, mind a 

közösségi részvétel fokozására irányuló tevékenységeiket beépítették az 

esélyegyenlőségi programjaikba.  

 

A helyi esélyegyenlőségi programok tartalomelemzésének összegzése  

 

A megfogalmazott kutatói kérdésre kerestem a választ, mely szerint a 

nemzetközi időspolitikában paradigmaváltást eredményező és a hazai időspolitikában 

szemléletváltozást kezdeményező aktív időskor eszménye megjelenik-e a helyi 

esélyegyenlőségi programokban?  

A kódokat a meghatározását követően az egyes fogalmakhoz rendeltem, 

amelyek szakirodalom alapján a legjellemezőbbnek tekinthetők az idősügyi 

paradigmaváltás vizsgálatában. Nem minden kódot tudtam a felállított keretrendszerbe 

beilleszteni, mert a tartalomelemzés során az általam feltételezett tartalmaktól eltérő 

kontextusokban találkoztam a meghatározott kódokkal. Például a fogyatékosság 

vizsgálata kapcsán.  

A ’fogyaték’ kód az igen gyakori előfordulás ellenére nem értelmezhető az 

idősekhez kapcsolódó szövegrészekben. Az ’idős” és a ’fogyaték’ kódok egy idézeten 

belüli előfordulásából arra lehet következtetni, hogy az öregeket és a fogyatékossággal 

élőket két külön csoportként kezelik az esélyegyenlőségi programok, mintha nem lenne 

átfedés közöttük. Az idősek körében előforduló fogyatékosságok köre igen kiterjedt a 

látás különböző mértékű csökkenésétől a mozgásképesség teljes elvesztéséig.  

Véleményem szerint az idősek körében a fogyatékosságok eltérő intenzitású 

megjelenése, valamint progressziója az ellátórendszer és a közösségi programok 

folyamatos változtatásának igényét vonja maga után, amennyiben a települési 

önkormányzatok az aktív időskor megvalósulását minden lakos esetében támogatni 

kívánják. A származtatott szövegben a közösségi programok kapcsán találhatunk erre 
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történő utalást, mely szerint „a rendezvényeken való részvételt az idősödés 

előrehaladtával a mozgáskorlátozottság fokozódása akadályozza”. 

Az ’Európai Unió’ a másik kód, amelynek esetében elgondolásom és a 

származtatott szövegben megjelenő tartalmak eltértek egymástól. Az idősödés 

folyamatához, az esélyegyenlőséghez, és a koralapú diszkriminációhoz kapcsolódó 

tartalmak megjelenését vártam a kódhoz kapcsolódó idézetek többségében.  Azonban az 

’Európai Unió’ említési aránya a programokban igen alacsonynak tekinthető, összesen 

37-szer fordul elő, és az idézetek egyharmadában az uniós pályázatokhoz valamint 

forrásokhoz kapcsolódik. A helyi önkormányzatok megemlítik a már elnyert 

pályázatokat és a jövőbeni forrásszerzésre irányuló terveiket, melyek az idősek 

esélyegyenlőségének megteremtését, valamint életminőségük megőrzését támogatják.  

A fennmaradó szövegrészletekben történik utalás az időspolitikai dokumentumokra is, 

azonban mindösszesen két program ismerteti részletesen az időseket érintő nemzetközi 

dokumentumokban megfogalmazott elgondolásokat.  

Az európai időspolitikában kiemelkedő jelentőségű szemléletváltozására, és az európai 

időspolitika összehangolásának szükségességére történő utalást egyetlen egy esetben 

fedeztem fel a szövegekben. Ez az előfordulási gyakoriság nem tette lehetővé az 

elemzést. 

Amennyiben ezen a ponton fejezném be a kutatás összefoglalását, azt kellene 

írnom, hogy a helyi esélyegyenlőségi programokban az időspolitika egyre sürgetőbb 

paradigmaváltásának jelei nem fedezhetők fel. A tartalomelemzés módszerének 

segítségével, azonban egy ennél jóval árnyaltabb kép bontakozik ki a települési 

időspolitika megvalósulásával kapcsolatosan. 

A nemzetközi dokumentumokban az aktivitás értelmezése az élet minden 

szegmensére kiterjed, magában foglalja a szűkebb és a tágabb közösség életében való 

részvételt, az önkifejezés megvalósítását, az ismeretek bővítését, a gazdasági aktivitás 

meghosszabbítását, továbbá minden olyan tevékenységet, amely az idősekben rejlő 

képességek tükrében kivitelezhetők. Az aktív kifejezés a társadalmi, a gazdasági, a 

kulturális, a szellemi életben és a közügyekben való folyamatos jelenlétre utal, 

következésképpen nem csak a fizikai aktivitás, illetve a munkaerőpiaci részvétel 

esetében értelmezhető.  

Az aktív idősödés célja az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a 

lehető legjobb életminőség elérése az időskorcsoportok minden tagja számára, akkor is, 
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ha fogyatékossággal él vagy már ellátásra szorul. Az aktív idősödés a korosztály 

tagjaiban rejlő lehetőséget helyezi előtérbe a vesztségekkel szemben (WHO 2002).  

Az aktív időskor tartalmát összevetve az esélyegyenlőségi programok származtatott 

szövegéből generált kódokkal azt mondhatom, hogy az aktív időskort leíró fogalmak 

mindegyike megjelenik a programokban.  

A tartalomelemzés eredményeinek összesítését követően az egyik 

leglényegesebb különbség az igények és szükségletek felmérésben jelenik meg. A 

nemzetközi dokumentumok az időspolitika tervezésében a szükségletek és az igények 

figyelembevételével történő tervezési folyamatot támogatják, amelyek következtében a 

korosztály igényeihez igazodó válaszok jöhetnek létre. A feladatok koordinálásához, a 

megalapozott döntés előkészítéshez széleskörű ismeretekre, valós adatokra, jól 

adaptálható elemzési módszerekre van szükség (vö. WHO 2002, 2007; 2012(COM)83). 

A helyi esélyegyenlőségi tervek tartalmaiban nem jelenik meg a szükségletfelmérés, és 

annak jelentősége az idősek aktivitását elősegítő tervezésben. Ehhez kapcsolható a 

korosztály véleményének figyelembe vétele is, amit az esélyegyenlőségi programokban 

egyetlen önkormányzat sem tartott fontosnak megjeleníteni. Az időseket érintő 

döntéseket ’figyelemmel kísérését’ egyetlen egy program említ meg. A ’figyelemmel 

kísérés’ sem tekinthető a véleményezési jogkörrel azonos súlyú részvételnek. A 

nemzetközi dokumentumok az idősek véleményének figyelembevételére és társadalmi 

részvételének kiterjesztésére sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek (vö. WHO 2009).    

A hazai esélyegyenlőségi dokumentumokban az idősekre összpontoisító szabadidős 

programok esetében válik nyilvánvalóvá a ’róluk’ való gondoskodás szemlélete, melyet 

még nem váltott fel teljes mértékben az ’együtt’ gondolkodás szemlélete. Egyetlen egy 

program tesz említést az idősek ’kiskorúsításáról’ továbbá az időskort ’második 

gyermekkorként’ nevesítéséről, mint nem kívánatos magatartásról. Azonban a 

programok tartalma mégis ehhez a szemléletmódhoz áll közelebb, mert nem jelenik 

meg az idősek véleménynyilvánítási vagy javaslattételi jogköre a dokumentumokban. 

Az idősek véleményének figyelmen kívül hagyása nem teszi lehetővé, hogy érdekeiket 

érvényesíteni tudják, továbbá a szimmetrikus partneri kapcsolat sem valósulhat meg a 

helyi hatalom és az idősek és/vagy képviselőik között. 

A kódolás első változatában a ’program’ kód is szerepelt a gyakori előfordulás 

miatt (1187 alkalom) a listában, azonban a szövegrészek áttekintését követően 

elvetettem a tematikus tartalomelemzést. Ugyanis a más kódokhoz tartozó 
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szövegrészletekben rendkívül gyakran fordult elő a ’program’ kifejezés. A szó 

gyakoriságában az is szerepet játszik, hogy a szövegekben igen sűrűn megjelenik „az 

esélyegyenlőségi program” szóösszetételében is a kifejezés. Az idézetek tanulsága 

szerint a programok szervezésében nem az idősek elgondolásai az elsődlegesek, 

azonban a lebonyolítás során az önkormányzatok számítanak a nyugdíjas korosztály 

tagjainak közreműködésére.  

Az idősek egészségi állapotában rendkívül nagy a változatosság, amely 

befolyásolja részvételüket a társadalom különböző folyamataiban, így az önkéntes 

tevékenységben is.  

A nemzetközi szakirodalomban visszatérő motívum az idősek önkéntes 

tevékenységének erősítése, támogatása (vö. Cravens 2006), ami hozzájárul a testi és 

szellemi egészség és az aktivitás megőrzéséhez. Az európai szakirodalom 

megkülönbözteti a formális és az informális önkéntes tevékenységet, egyúttal a 

családtagok körében végzett munkát az informális önkéntes tevékenységek közé sorolja 

(Wilson, Musick 1997). Az Idősügyi Nemzeti Stratégia a családban végzett 

tevékenységet nem sorolja az önkéntes munkák csoportjába.  

A hazai önkéntesek körében a „legjobb” önkénteseknek a 60-64 év közötti, az idősödő 

korosztályhoz tartozókat tekintik. A részvétel a nyugdíjazás körüli időszakban 

felerősödik (KSH 2012g), segítve az aktív és az inaktív életszakasz közötti új egyensúly 

megtalálását. Továbbá a munkaráfordítás következtében jelentős gazdasági hasznon is 

keletkezik (vö. 2006/C 325/13; Czike, Kuti 2006). 

A nagyobb aktivitás nem tükröződ vissza az esélyegyenlőségi programokban, az 

’önkéntes’ kód mindösszesen 95 alkalommal található az idézetekben. Két ok 

feltételezhető ennek hátterében, egyrészt nincs önkéntes munkát végző személy a 

településeken, illetve az önkormányzatok nem rendelkeznek kellő információval az 

idősek önkéntes tevékenységéről. 

Az idősek életében a biztonság kiemelt jelentőségű, és átöleli a nyugdíjas 

generáció életének minden szegmensét. A hazai és a külföldi szakirodalom a 

’biztonság’ szóhoz leginkább a jövedelembiztonság és a szociális biztonság 

kontextusában említik (vö. Augusztinivics 2005, Busemeyer, Goerres, Weschle 2008), 

sőt a legtöbbször szinonimaként használják a szerzők a fogalmakat, valamint a 

jogbiztonság sorolható a legtöbbször említett biztonság ’fajták’ közé.   
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Kevesebb figyelem irányul az egészséget veszélyeztető kockázatokra, többek között a 

táplálkozás biztonságára Az utóbbi évtizedekben az élelmiszerbiztonság kiemelt 

figyelmet kap, de ez a probléma nem csak az idősödés kontextusában tűnik fel [vö. 

COM(2006)21]. A ’biztonság’ érinti a személy és vagyon-, a közlekedés-, a 

lakókörnyezet-, az ellátáshoz való hozzáférés biztonságát, hogy a leggyakrabban érintett 

területeket említsem.  

A hazai esélyegyenlőségi programokban nem található utalás az 

élelmiszerbiztonság-, környezetbiztonság kérdésköreire. Holott az egészséges 

élelmiszerek fogyasztása a primer prevenció része, és jelentőséggel bír, mind az 

egyének, mind a társadalom életében. A környezetbiztonság kapcsán sem a fizikai sem 

a természeti környezet kifejezések nem találhatók meg a szövegekben, azonban meg 

kell említeni, hogy a fizikai környezet biztonságával az akadálymentesítést leíró 

szakaszok foglalkoznak. A biztonság kérdésköréből itt csak azokat a dilemmákat 

emeltem ki, amelyek az esélyegyenlőségi programokban nem jelennek meg. 

A helyi esélyegyenlőségi programokban megtalálhatók azok a kulcs fogalmak, 

amelyek az aktív időskorhoz köthetők. A szövegkörnyezetben megjelenik az aktivitás, a 

függetlenség, az egészség és az életminőség. Azonban a kérdésfeltevés nem magának a 

szavaknak az előfordulására, hanem a kifejezések mögöttes tartalmának megjelenésére 

irányult. Ebben az értelemben jelentős eltéréseket tapasztaltam. 

A programokban az ’aktivitás’ jelentéstartalma igen változatos, a civil 

szervezetekben végzett munkától a kulturális és sport rendezvényeken való részvételen 

át a munkaerőpiaci részvétel meghosszabbításáig terjed. A WHO dokumentuma is 

hasonlóképpen konstruálta meg az aktivitás fogalmának tartalmát. Egy lényeges elem 

hiányolható a hazai dokumentumokból, mégpedig a részvétel. Az aktivitás a közösségi 

életben való tevékeny részvételt is magában foglalja, míg az esélyegyenlőségi 

programokban inkább a passzív részvétel jelenik meg. 

A ’függetlenség’ illetve ragozott alakja mindösszesen 12 alkalommal fordulnak 

elő a 159 önkormányzat dokumentumából származó idézetekben. Az előfordulási 

gyakoriság százalékos arányban nem fejezhető ki, ami arra utal, hogy az 

önkormányzatok gondolkodásában nem kap kellő figyelmet az önálló életvitel 

megőrzése.  

A hazai programokban az ’egészség’ fogalma már nemcsak a testi egészséghez 

kapcsolódik, hanem a mentális egészséghez is. A születéskor várható életkor és az 
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idősek számának növekedésével a gerontopszichiátria megbetegedések – például az 

időskori elbutulás – előfordulása is gyakoribbá vált (Kovács 2013). A lelki egészség 

megőrzésének jelentőségére, és a mentális megbetegedések számának várható 

emelkedésé a WHO dokumentuma is felhívja a figyelmet. 

A helyi esélyegyenlőségi programok ’életminőség’ értelmezésében a szociális 

vonatkozások és a szubjektivitás teljes mértékben hiányzik. A szubjektív életminőség 

meghatározásában lényeges elem az értelmes élet, melynek tevékenységei 

örömforrásként jelennek meg, az önbecsülés és az újabb célok megfogalmazása 

(Hamvai, Pikó 2009). A felsorolt elemek az idősek esetében kiemelt jelentőséggel 

bírnak, ennek ellenére nem jelennek meg az esélyegyenlőségi programokban. Az 

önkormányzatok életminőséggel kapcsolatos interpretációi a szubjektív életminőség 

vizsgálatok korai, egészség centrikus megközelítésmódjához állnak közelebb, ahol a 

fizikai egészséggel való elégedettség mértékét tekintetté meghatározónak (Hegedűs 

2001).   

Az ’autonómia’ egyetlen egyszer sem jelenik meg a helyi esélyegyenlőségi 

programok származtatott szövegében. A WHO értelmezésében az autonómia a 

mindennapi élet feletti kontroll megőrzését jelenti, mely szorosan kapcsolódik az 

aktivitáshoz. A hazai esélyegyenlőségi programok még nem távolodtak el teljes 

mértékben a paternalisztikus szemléletmódtól. A programokból származó idézetek 

tanúsága szerint gyakorta döntenek az önkormányzatok az idősek nélkül a korcsoportot 

érintő kérdésekben. 

Az ’aktív időskor eszménye’ – a dokumentumok tartalma alapján – még nem 

teljes mértékben kristályosodott ki a helyi szinteken. Az ’aktív időskort’ leíró fogalmak 

jelentéstartalmával kapcsolatban az önkormányzatok még nem rendelkeznek teljes körű 

információval. Ennek következtében az elgondolás mindennapi gyakorlatba történő 

átültetése sem valósulhatott meg maradéktalanul. 

A helyi időspolitika európai uniós harmonizációja a verbalitás szintjén, azaz a 

programok, stratégiák, koncepciók szintjén megtörtént, de az elemzésbe bevont 

települések legtöbbjén csak papírra vetett szó maradt. 

 

A tartalomelemzést követően megfogalmazott kérdéseim: 

- Milyen dokumentumok játszottak szerepet (a megnevezetteken túl) és/vagy 

hatottak az helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére?  
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- Megtörtént-e a már létező helyi stratégiák/programok tartalmainak 

összehangolása? 

- A jogszabály által nevesített esélyegyenlőségi mentor hálózat tagjain kívül 

milyen szakemberek és önkormányzati tisztségviselők vettek részt a programok 

megalkotásában?  

- A helyi esélyegyenlőségi programok megalkotása előtt konzultáltak-e az 

önkormányzatok az idősekkel és/vagy időseket képviselő szervezetekkel?  

- Az önkormányzatok kiket vonnak be a helyi időspolitika diskurzusokba? 

- A jogszabály igen szigorúnak tekinthető szabályozása ellenére számos más elem 

is helyet kapott az esélyegyenlőségi programokban. Milyen politikai 

diskurzusok befolyásolták ezeknek a tartalmaknak a megfogalmazását? 

 

4.5.2 Az Idősügyi Nemzeti Stratégia szerepének vizsgálata közpolitika 
transzfer folyamatában  

A második kérdés megválaszolása érdekében az helyi esélyegyenlőségi 

programok szógyakoriságát összevetettettem az Idősügyi Nemzeti Stratégia, valamint az 

Európai Unió dokumentumaiban leggyakrabban hivatkozott WHO „Active Ageing 

Policy Framework” dokumentumának szógyakoriság listáival. 

A WHO az aktív idősödést összefoglaló nyilatkozatának tartalmi elemeiről már 

a korábbi fejezetekben említést tettem, azonban a kutatás könnyebb áttekinthetősége 

érdekében szükségesnek tartom a koncepció leglényegesebb elemeit röviden 

összefoglalni, melyek egyúttal alátámasztják az elemzés gondolatmenetét is.  

Az állásfoglalás 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 idősek 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 szolidaritás (WHO 2002).    

 A dokumentumokban elsőként a szemantikia tartalomelemzés úgynevezett 

„megnevezésés” elemzését (Majoros 2004) végeztem el, hogy az adott szövegekben, 
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milyen szavak fordulnak elő a leggyakrabban. Az adatvezérelt elemzés során csak a 

főneveket, az igéket és a jelzőket vettem figyelembe, a névelőket, a kötőszavakat, 

továbbá az angol nyelvű szövegben az elöljáró szavak gyakoriságát nem vizsgáltam
122

.  

 

5. számú ábra: A leggyakrabban előforduló szavak a WHO dokumentumában 

 

 

Forrás: vizsgázat adatai 

6. számú ábra: A leggyakrabban előforduló szavak az Idősügyi Nemzeti Stratégiában 

 

Forrás: vizsgázat adatai 

                                                
122

 Elsőként az Atlas.ti 4.1 tartalomelemző program segítségével a WHO dokumentumában, majd a 

Nemzeti Idősügyi Stratégia szövegében végeztem el a szógyakoriság vizsgálatot. Az adatvezérelt elemzés 

eredményét az alábbi szófelhők segítségével ábrázoltam. A Helyi Esélyegyenlőségi Programok esetében 

nem volt kivitelezhető a szógyakoriság képi megjelenítése. A szöveget tartalmazó óriásfájl (25,8 MB) 

nem tölthető fel az online szófelhő generátor oldalára. 
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A szófelhőkben az első pillantásra jól láthatók a különbségek a 

dokumentumokban leggyakrabban használt szavak között.  

A szógyakoriság vizsgálatát követően mindhárom dokumentumban 

megkerestem a leggyakrabban előforduló húsz szót, melyet az alábbi táblázat 

szemléltet.  

7. számú táblázat: A leggyakoribb húsz szó sorrendje a dokumentumokban
123

 

   

Gyakoriság 

1= leggyako-

ribb, 20= rit-

kább  

Active Ageing 

Policy Framework 

Nemzeti Idősügyi 

Stratégia 

Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

1.  idős idősek idős 

2.  emberek társadalmi száma 

3.  egészség szociális szociális 

4.  aktív év nyugdíjas 

5.  közpolitika  szükséges programok 

6.  élet stratégia önkormányzat 

7.  szociális emberek nők 

8.  országok szolgáltatások település 

9.  gondozás aktív nappali 

10.  nők egészségügyi időszakban 

11.  támogatás közösségi ellátásban 

12.  betegség ellátások helyzete 

13.  szolgáltatás erősítése helyi 

14.  igény fejlesztése esélyegyenlőség 

15.  jól(lét) gazdasági hátrányos 

16.  programok cselekvés emberek 

17.  munka önkéntes nyugdíjban 

18.  fogyatékosság civil egészségügyi 

19.  fejlesztés generációk korosztály 

20.  részvétel program aktív 

 

 

Forrás: vizsgálat adatai 

 

A vizsgált dokumentumokban a leggyakrabban előforduló 20 szó között négy 

azonos, mindamellett elhelyezkedésük a gyakorisági sorban - az ’idős’ szó kivételével - 

eltérő.  

                                                
123 A sötétebb szürke szín a szavak mindhárom dokumentumban, a világosabb szürke szín a két 

dokumentumban történő együttes előfordulását jelöli, a fehér mezőkben csak az adott dokumentumban 

leggyakrabban használt szavak olvashatók. 
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Az idős jelző előfordulási aránya a vizsgált szövegek tartalmából természetes módon 

következik, minthogy két szöveg – az idősügyi stratégia és aktív időskor keretrendszerét 

bemutató dokumentum – teljes mértékben az öregedés 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 

gyakoriságát tekintve a hazai stratégiában a kilencedik, míg az esélyegyenlőségi 

programokban a huszadik 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 céljának az aktívidőskor modelljének szélesebb körben történő megismertetését 

és adaptációját.  

Az esélyegyenlőségi programokban a szógyakoriság sorrendje megerősíti a 

stratégia megállapítását, amely szerint az idősödés kultúrájának területén nem tekinthető 

befejezettnek a paradigmaváltás, az időskor pozitív megközelítését még szélesebb 

körben el kell fogadtatni [81/2009 (X.2.) OGY határozat].  

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 jelentéstartalmakat tekintettem az elsődlegesnek.  

Az idősek életében a nyugdíjazást követő időszakhoz eltérő mértékű szociális 

bizonytalanság társulhat, mind a társas környezetben, mind a jövedelmek területén 

bekövetkező változások folytán. A dokumentumok tartalmai az idősek 

kiszolgáltatottságának megszüntetését, mérséklését tűzték ki célul.  

Az esélyegyenlőségi tervek egy szegmenst, az esélyegyenlőséget kiemelve, a 

másik két dokumentum átfogóbb módon közelíti meg az idősödés kérdéseit, dilemmáit.   

Az idősügyi stratégiában, valamint az esélyegyenlőségi programokban a ’szociális’ 

jelző leginkább az ellátásokhoz kötődik, amelyek életminőség megőrzését szolgálják az 

időskorban. Ennél jóval kevesebbszer találkozunk a szó társas kapcsolatokra utaló 

jelentéstartalmával.  
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A szolgáltatások jelzőjeként szerepel a legtöbbször a szó a WHO 

dokumentumában is, azonban szinte azonos arányban kapcsolódik a ’szociális’ jelző a 

biztonság, az izoláció és a társas kapcsolatok kifejezésekhez, mely egy tágabb 

értelmezési keretre enged következtetni. 

A ’program’ szó a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban gyakrabban fordul 

elő, mint a másik hazai dokumentumban, a legkevesebbszer a WHO által közétett 

szövegben találkozhatunk a kifejezéssel.  

Az esélyegyenlőségi dokumentumokban a ’program’ kódok leginkább a szabadidős 

tevékenységekhez kötődnek, ezen belül a kulturális és az egészségmegőrző 

rendezvényekhez 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. Ezen túlmenően a stratégiában az 

egészségmegőrzés-, a lakhatási-, az önkéntes munka- és az antidiszkriminációs 

programok is hangsúlyosak. A stratégia programelemeiben nemcsak passzív 

befogadóként jelennek meg az idősek, hanem a megvalósítás során a korcsoport aktív 

részvételére is épít az elgondolás.  

A WHO dokumentumában jelenik meg a legkevesebbszer a ’program’ szó. A 

szövegkörnyezet leginkább a közpolitikai programok szükségességére utal, amelyek a 

munkaképesség, a társas kapcsolatok megőrzését, az idősbarát környezet és a 

generációk közötti szolidaritás kialakítását segítik elő, továbbá a társadalmi részvételt és 

a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését ösztönzik. A dokumentum jellegének 

megfelelően a programok kereteit jelöli ki. 

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

időspolitika meghatározó tartalmai esetében felfedezhető a közpolitika transzfere. 

A következőkben a szakirodalom által jelentősnek tekintett kifejezések 

gyakoriságát vizsgáltam a szövegekben.  

Az összehasonlíthatóság érdekében a szavak előfordulásának arányait vetettem össze.  

Az adatvezérelt elemzés során összehasonlított tartalmakra - az ismétlések elkerülése 

érdekében - ehelyütt nem tértem ki. 
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8. számú táblázat: Az elméletvezérelt szógyakoriság összehasonlítása 

dokumentumokban (előfordulás: alkalom, %) 

 

 Active Ageing 

Policy Framework 

Nemzeti Idősügyi 

Stratégia 

Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

Szavak száma 20.679 18.758 309.312 

Szavak előfordulás előfordulás előfordulás 

alkalom százalék alkalom százalék alkalom százalék 

idős      278 1,34      225 1,66 13.577 3,92 

nyugdíj/nyugdíjas* 14 0,05 41 0,24 2701 0,87 

közpolitika/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 0,00 

egészség      245 1,18        20 0,09      228 0,06 

részvétel 34 0,16 21 0,09 102 0,00 

életminőség 23 0,10 11 0,05 76 0,00 

szolgáltatás 60 0,29 4 0,01 385 0,12 

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

gondoz/gondozás 117 0,56 18 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 

 

 

Forrás: vizsgálat adatai  
*A kódolás során a „nyugdíj” szótőt adtam meg keresési feltételként a magyar nyelvű szövegekben, így 

az idézetek a nyugdíjas kifejezést is tartalmazták. Az összehasoníthatóság érdekében az angol nyelvű a 

dokumentum szövegében a „retirement” és a „pension” szavakat is kódként értelmeztem. 

 

A szakirodalom diskurzusait jellemző, az időspolitikát leíró fogalmak elemzése 

árnyaltabb képet adhat a politika transzfer megvalósulásáról. A fogalmakat 

csoportosítva három kérdéskörökhöz kapcsolódóan vizsgáltam, elsőként az ’aktivitás’, 

másodikként a ’szolgáltatások’, harmadikként a ’társadalmi részvétel’ kódokat. 

Az ’aktivitás’ szó elemzése során a WHO dokumentumát tekintettem 

meghatározónak, amely öt fogalmat elem ki, amikor az aktív időskort leírja: az 

aktivitást, az autonómiát, a függetlenséget, az egészséget és az életminőséget. Az egyes 

meghatározásokhoz tartozó tartalmakat korábban ismertettem, ennek folytán csak a 

hazai dokumentumokat vettem górcső alá.  
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Az ’aktivitás’ eltérő gyakorisággal, de mind három szövegben szerepel. Az autonómia 

kifejezés hiányzik az esélyegyenlőségi programokból, és az idősügyi stratégiában is 

rendkívül alacsony az előfordulási aránya. A stratégia szövegkörnyezetben nincs utalás 

a szó értelmezésére, holott lényeges elkülöníteni a függetlenség és az autonómia 

fogalmát.  

A függetlenség kifejezés előfordulása már gyakoribb, bár nem számottevő. Az 

idősügyi stratégia szövegkörnyezetéből megismerhetjük a jogalkotó értelmezési keretét, 

mely azonos a WHO definíciójával. A stratégiában az elemzés szempontjából releváns a 

jelentés, az ellátásoktól 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 

helyhatóságok elgondolása szerint leginkább a programok szervezésével járulhatnak 

hozzá az idősek függetlenségének megőrzéséhez.  

A WHO az aktív időskor egyik legmeghatározóbb elemének az egészséget 

tekinti. Az egészségben eltöltött életévek számának növelése, mint cél jelenik meg a 

konceptióban. A dokumentum az egészséget az autonóm és a független élet 

előfeltételének tekinti, és ennek érdekében az egészségmegőrzés és fejlesztés 

primátusára hívja fel a figyelmet (WHO 2012).   

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

egészég kapcsán az egyén felelősségét hangsúlyozza. A testi és a lelki egészség 

megőrzésre összpontosít, továbbá megemlíti a WHO 1946-os egészségdefinícióját
124

. 

Az esélyegyenlőségi tervek az egészségmegőrzését és fejlesztését is kiemelt feladatnak 

tekintik. 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 tervekben már kapcsolódik az aktivitás az egészségmegőrző 

programokhoz.  

A WHO az életminőséget is az aktivitás elemei közé sorolja. Az életminőség 

előfordulási gyakoriságán 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 

életminőség élvezete és fejlesztése szavakat.  Ugyan a hazai dokumentumokban is 

                                                
124 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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megjelenik az egészségfejlesztés szükségessége, de ezzel párhuzamosan a betegségek 

életminőségre gyakorolt hatása is jelen van a szövegekben. A pozitív és a negatív 

tartalmakat együttes említései nem teszik kellően hangsúlyossá, hogy az időskorban is 

elérhető a pozitív életminőség. 

Az aktív időskort meghatározó fogalmakat és azok kontextusait áttekintve az 

idősügyi stratégia magállapításával kell egyetértenem, 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 aktivitás fogalmát leíró alkotóelemekre - függetlenség, 

autonómia, egészség, életminőség - nem fordítottak kellő figyelmet a programok, ennek 

következtében az aktív időskor helyi adaptációja csak töredezetten valósult meg. 

A szolgáltatások vizsgálatát a gondozás, a ’szociális’, a ’támogatás’, az’ igény’ 

és a ’család’ szavakat tartalmazó szövegrészletek tematikus tartalomelemzésével 

egészítettem ki. A szolgáltatások és a szociális jelző összekapcsolódása mindhárom 

szöveg tartalmát igen erőteljes jellemezi, továbbá mindenütt találunk példát az 

egészségügyi ellátások felsorolására is.  

A WHO dokumentuma többszempontú megközelítésben ismerteti a szolgáltatásokat. Az 

igénybevevők szempontjából kiemeli az ellátási formákat és a célzottságot, valamint az 

ellátottak emberi méltósághoz való jogát. Az ellátásszervezés oldaláról megjelenik a 

költséghatékonyság és az ellátási deficit. A dokumentum a szolgáltatás hiányosságának 

egyik indokát területi egyenlőtlenségekben látja. A WHO felhívja a figyelmet a 

szakpolitikák közötti együttműködés szükségességére, ennek kapcsán utal az 

egészségegyenlőtlenség és a közlekedéspolitika közötti kapcsolatra is.  A szolgáltatás 

nyújtók esetében a WHO elkülöníti formális és informális szereplőket
125

, 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 éppen szükséges” elvet jeleníti meg, amelynek 

                                                
125 A formális és az informális ellátások régóta foglalkoztatják a kérdéssel foglalkozó szakembereket. Az 

informális idősgondozás kivitelezői a leggyakrabban a családtagok. Az informális ellátás az állami, civil 

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/szürkegazdaság kérdéseitől a migránsok társadalmi 

beilleszkedéséig számos területet érintve (vö. OTKA ’76236 K’ jelű kutatás 2009-2011). 
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megvalósulása esetén hatékony lehet a szolgáltatás, de nagy valószínűséggel nem 

támogatja az individuális ellátás kialakítását. 

Az esélyegyenlőségi tervekben a szolgáltatás kifejezés magas előfordulási arányát a 

jogszabály [2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet] is indokolja, amely kötelezően előírta a 

szociális és egészségügy szolgáltatások felsorolását. 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 a WHO dokumentumban a szociális és az egészségügyi ellátáshoz 

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

csökkentésének szükségessége, és kiemelt szerepet kapott a hosszú távú gondozás és 

annak jelentősége, valamint az informális hálózatok gondozásban betöltött szerepe.  

Az idősügyi stratégia inkább a szolgáltató oldaláról közelít a gondozáshoz, felmerül az 

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

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

valamint a hosszú távú gondozás iránti igény jelenik meg. Az esélyegyenlőségi 

programok a család, a szomszédság, az egyházak, a civil szervezetek és az 

önkormányzatok gondozásban betöltött szerepeire találhatunk utalásokat. 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 

bekövetkezett változásokat. Az informális gondozás kulcsának a családot tekinti, 

melyben a nők feladatvállalását emeli ki, továbbá megjelenik az idősek szerepe is. A 

nyugdíjasok a családban és a helyi közösségekben is elláthatnak gondozási feladatokat.   

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

idősödés összefüggéseiről, azonban kevesebb figyelmet szentel a családi gondozásnak.  

Az esélyegyenlőségi programokban a családszerkezetben bekövetkezett változások 

összekapcsolódnak a magányossággal és az ellátás iránti igények növekedésével, 

valamint a nyugdíjba vonulás családi életre gyakorolt hatása is említésre kerül. Az 

idősek támogatása a szolgáltatásokon, a társas kapcsolatokon keresztül valósul meg.  

A WHO fontosnak tekinti, hogy a támogatás akkor álljon rendelkezésre, amikor szükség 

van rá. Elgondolásában nemcsak az idős korosztály, hanem az aktív idősödés 



228 

 

folyamatának támogatását is szükségesnek tekinti. Továbbá elengedhetetlennek tartja a 

nyugdíjas korosztály tagjainak politikai és közösségi aktivitásainak elősegítését. 

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

természetbeni juttatásoktól a jó gyakorlatok megismerésén, az önkéntesség elősegítésén 

át, az egész életen át tartó tanulás támogatásáig. A stratégia szerint az aktív időskor 

sikeressége a generációk között megvalósuló kölcsönös segítésen alapul.  

Az esélyegyenlőségi programok tanúsága szerint az önkormányzatok 

leggyakrabban a szolgáltatások, a pénzbeli és a természetbeni juttatások elérésében 

segítik az időseket. A helyhatóságok támogatják a korosztály civil szerveződéseit, 

továbbá a közösségi életben 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. Az 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 találunk. A programok beszámolnak az idősek szükségleteinek kielégítéséről, 

azonban a dokumentumok nem utalnak arra, hogy a korcsoport igényeit milyen módon 

ismerték meg az önkormányzatok. Az ’igény’ kapcsán az esélyegyenlőségi programok 

megjelenítik az önkormányzatok 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 igazodó, az egyenlőtlenségeket csökkentő 
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ellátásszervezés megvalósításában. Az idősgondozás területén egyre nagyobb szerep 

hárul az informális hálózatokra, így a családra, a szomszédságra és az önkéntesekre.  

A következőkben a ’részvétel’ kifejezés szövegkörnyezeti előfordulását 

vizsgáltam, hozzákapcsolva a ’társadalmi’ és az ’önkéntes’ jelzők kontextusait.  

Az aktív időskor eszménye a korosztály társadalmi részvételére épít, amely érinti a 

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

részvételének fontosságát a társadalmi-, a gazdasági-, a kulturális-, valamint az 

állampolgársághoz kötődő folyamatokban. A közösségek életében történő részvétel 

növeli az idősek aktivitását, javítja a szubjektív életminőséget és ezzel párhuzamosan 

csökkenti az ellátások iránti igények megjelenését.  

Az idősügyi stratégia szintén hangsúlyozza a társadalmi részvétel jelentőségét, külön 

kiemelve az önkéntes munkát és az idősek civil szervezeteinek tevékenységét. A 

dokumentum nyomatékosítja, hogy az idősellátás modernizációjában az idősek 

tapasztalataira, 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 

részvétele a programokban csúcsosodik ki. 

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

elősegítését tekinti lényeges szempontnak a szellemi és a fizika aktivitás megőrzése 

érdekében. Felhívja a figyelmet az özvegy és idős nők estében a társadalmi 

kirekesztődés magas kockázatára, továbbá az idősek által igénybe vehető közösségi 

szolgáltatások kiszélesítésének szükségességére.   

Az idősügyi stratégia az időseket erőforrásként jelöli meg a közösségépítésben. 

Felhívja a figyelmet a közösségek integráló erejére, és a közösségi programok 

jelentőségére az inkluzió folyamatában, továbbá az informális közösségek szerepére az 

idősek ellátásában és a társadalmi összetartozás erősítésében.  

Az esélyegyenlőségi programok – a jogszabályban megfogalmazott kötelező 

elemek okán – a ’közösség’ kapcsán leggyakrabban a közösségi közlekedést és a 

közösségi ellátásokat említik. Kiemelten kezelik az idősek bevonását a helyi 

közösségfejlesztő programokba, továbbá ismertetik a közösségi szolidaritás 

megnyilvánulásait is, valamint megemlítik a közösségi terek jelentőségét a helyi 

társadalom életében.   
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Még az ’önkéntességet’ kapcsoltam a ’részvétel’ fogalmához, mely a WHO 

dokumentum tanúsága szerint jelentős mértékben hozzájárul az országok a társadalmi és 

gazdasági teljesítményéhez. Az idősek életében az önkéntes munka gyarapítja a társas 

interakciók számát, egyúttal jótékonyan hatást gyakorol a szubjektív jóllétükre. 

Továbbá az idősek és a fiatalok közösen végzett önkéntes tevékenysége 

csökkenti a generációk közötti szakadékot.  A WHO aktív időskor 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 

önkéntes tevékenységet a generációk közötti kapcsolatok javításának lehetőségéként-, 

továbbá a közösségfejlesztés eszközeként is értelmezi. Magyarországon kevés a 60 éves 

kor felett önkéntes munkát végzők aránya, ezért az önkéntes tevékenység egyéni és 

társadalmi hasznosságát tovább kell népszerűsíteni az idősek körében. A stratégia a 

WHO dokumentumához hasonlóan megfogalmazza az időskorra való felkészülésben az 

önkéntes megtakarítások jelentőségét.  

A helyi esélyegyenlőségi programokban megfogalmazottak 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’ fogalmakat. Az idősek 

társadalmi részvétele közös érdek, minthogy szolgálja a korcsoport aktivitásának 

megőrzését, és növelheti elégedettség érzését a személyes életút összegzése során 

(Széman 2013). 

Az időskorral foglalkozó tanulmányokban a ’nyugdíjak’ és ’nyugdíjrendszerek’ 

a leggyakrabban használt kifejezések, amikor az időskor dilemmáit tárgyalják (vö. 

Grossmann 2004, Augusztinovics 2005, Botos 2010).  

A WHO dokumentuma az első oldalakon foglalkozik a nyugdíj-politikával és a 

nyugdíjreform kérdésével. Vizionálja a nyugdíjrendszerek jobb egyensúlyi állapotát
126

, 

a folyamatot a korai nyugdíjba vonulás tendenciájának várható csökkenésével 

indokolja. A WHO elgondolása szerint az idősödő korosztály jobb egészségi állapota 

                                                
126 A WHO aktív időskor közpolitika keretrendszerét ismertető dokumentuma 2002-ben, mintegy hat 

évvel a gazdasági válság előtt készült.  
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jótékony hatást gyakorol majd a munkaerőpiaci részvétel meghosszabbodására. A 

dokumentum a nyugdíjjal nem, illetve az igen alacsony nyugellátással rendelkezők, 

valamint a nők szegénységkockázatára hívja fel a figyelmet.  Szükségesnek tekinti a 

társadalmi szemléletváltozást az időskorhoz kapcsolódó sztereotípiák – például: beteg, 

ellátásra szoruló – elvetésében. A WHO az attitűdformálásnak kiemelt jelentőséget 

tulajdonít az aktív időskor 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 problémáit. Mindemellett a stratégiában a 

’nyugdíj’ kód megjelenik az aktivitás megőrzésének dilemmáival és a nyugdíjasok civil 

szervezeteivel kapcsolatos idézetekben.   

Az esélyegyenlőségi programok adatokat közölnek a településen élő különböző 

nyugellátási formákban részeső lakosokról, szót ejtenek a nyugdíjasok szerveződéseiről, 

az önkéntes tevékenységről, és a nyugdíjasok szabadidős tevékenységeiről.  

A ’nyugdíjak’ és a ’nyugdíjasok’ kódok említése a nemzetközi és a hazai 

dokumentumok idézeteiben azonos kérdéseket érintenek, az idősödéshez kötődő 

általános, és a fejlett államok mindegyikét jellemző problémákat foglalják össze. 

A WHO dokumentumában a ’közpolitika’ előfordulása kapcsán nem vizsgáltam 

az ’egészségpolitika’, és a ’politikai szereplő’ szavakat tartalmazó szövegrészleteket.   

A WHO az aktív idősödés céljának a közpolitika és a közpolitikai programok 

kialakítását tekinti. A dokumentum egyik központi eleme a munkaerőpiaci részvétel 

meghosszabbítása. Az aktív időspolitika hatására – a WHO feltételezése szerint – 

többen folytatják majd jövedelemszerző tevékenységüket, és várhatóan nő az 

egészségében eltöltött életévek száma is. Ennek következtében a korosztály körében 

csökkeni fog a fogyatékossággal élők aránya, továbbá befolyásolhatóvá válik a férfiak 

és a nők jólléte. A WHO kitért az időspolitikai dokumentumok hiányára, megállapítása 

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

stratégiával. 

A hazai idősügyi stratégia esetében a politika szó szövegkörnyezetét áttekintve a 

’foglalkoztatás- és a szociálpolitika’ kifejezéseket tartalmazó idézeteket nem 

vizsgáltam. A stratégia az időspolitikát nevesesíti szövegében politikaként, a 

’közpolitika’ valamint a ’szakpolitika’ kifejezések nem szerepelnek a hazai 
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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 részvételével” [81/2009 (X. 9.) 

OGY határozat 4.2.] jön létre.  

Az szövegkörnyezetben megjelenik a flexibilis időspolitika szükségessége, 

melynek tartalmát a jogalkotó nem közli a dokumentumban. Az időskor folyamatként 

történő meghatározása a flexibilitás elemeként értelmezhető. Azonban a stratégia 

szövege egyértelműen nem kapcsolta össze a ’flexilbilitás’ és a ’ felkészülés’ 

interpretációit. 

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 foglalkoznak, és a dokumentumokban foglaltak 

figyelembevételével készült el a hazai stratégia. A második idézet az időpolitikában 

bekövetkezett változást állítja a középpontba és ismerteti a nemzetközi dokumentumok 

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

szövegrészletben az idősügyi stratégia mondatai 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 WHO dokumentum, az Idősügyi Nemzeti Stratégia és a helyi esélyegyenlőségi 

programok összehasonlító tartalomelemzésének összegzése  

 

A három dokumentum összehasonlítását követően a legszembetűnőbb 

eredmény, 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 időskor 

megvalósításában a különböző szakpolitikai területek közös a felelősségét. A 

dokumentum nevesíti az egészség-, a foglalkoztatás-, oktatás és a szociálpolitikát, 
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amelyek együttesen képesek támogatják az egyéneket és a közösségeket az időskori 

aktivitás elérésében és megőrzésében.  

A hazai idősügyi stratégiában a ’foglalkoztatás politika’ 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.  

Véleményem szerint lényeges explicitté tenni az egyes ágazatokkal szemben-, és 

a szakpolitikai területek együttműködésével kapcsolatban megfogalmazott elvárásokat. 

Nemcsak az ágazati politika irányítói számára bír jelentőséggel, hanem a helyi 

szinteken is megkönnyítheti az időspolitika interpretációját. Nem amellett kívánok 

érvelni, hogy legyenek direkt utasítások a stratégiában, hiszen nem ez a célja, hanem a 

résztvevők köre legyen jól körülhatárolt.   

A helyi esélyegyenlőségi programok esetében az idősügyi stratégiához hasonló 

eredményt kaptam. Az esélyegyenlőségi programokban sem jelenik meg az ’egészség-, 

oktatás és a szociálpolitika’. A ’foglalkoztatás politika’ kifejezés sem található meg a 

szövegekben, azonban a ’munkerőpiac’ 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 leírtak 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 stratégiaára 

történő konkrét hivatkozást is mértem. 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 foglaltakat. Amennyiben a kvantitatív adatokra 

támaszkodom az összegzésben, akkor azt kell megállapítanom, hogy igen csekély 

mértékben érvényesült az Idősügyi Nemzeti Stratégia közvetítő szerepe a nemzetközi és 

a helyi szintek között. 

 

Az összehasonlító tartalomelemzést követően megfogalmazott kérdéseim: 

- Ismerik-e a WHO dokumentumát a helyi politika alakítói?  
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- Az önkormányzatok milyen forrás(ok)ból ismerik az ’Aktív idősödés’ 

eszményét és a hozzá kapcsolódó tartalmakat? 

- Miért nem az időspolitika legfontosabb hazai dokumentumát tekintették 

irányadónak a helyi esélyegyenlőségi programok idősekkel foglalkozó 

szakaszának kialakításában? 

- Az esélyegyenlőségi programok idősekre vonatkozó részének elkészítéséhez 

milyen forrásokat használtak fel?  Ki/kik és milyen egyeztetési folyamatok során 

határozta/határozták meg a források körét? 

- Miért nem jelenik meg a szakpolitika/közpolitika kifejezés az esélyegyenlőségi 

programokban? 

 

4.5.3 A Dolowitz és Marsh-féle modell egyes elemeinek azonosítása a 
különböző szintek közötti időspolitika átvétel folyamatában 

Az aktív időspolitika, az idősügyi stratégia és a helyi esélyegyenlőség programok 

összehasonlító tartalomelemzését követően Dolowitz és Marsh-féle modellt figyelembe 

véve az alábbiakat állapíthatók meg:  

 

- A közpolitika transzfer résztvevői 

A közpolitika transzfer szereplőinek azonosításához - a nemzetközi szintről történő 

átvételben - a szakirodalomi forrást nem sikerült találnom. Feltételezem, hogy az ENSZ 

2002 áprilisában, a madridi ülésen részvevő delegáció tagjai nyilatkozataikkal, 

megnyilvánulásaikkal befolyásolták a szakpolitika alakítóit.   

Az esélyegyenlőségi programok esetében ismert a közpolitika átvételben résztvevők 

egyik csoportja, miután szakértők támogatták a programok elkészítését. A tervezés 

folyamatában - a jogszabály értelmében - a Türr István Képző és Kutató Intézet 

esélyegyenlőségi mentorhálózatának szakértői vettek részt, a mennyiben az 

önkormányzat igényelte a közreműködésüket [vö. 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 

2§ 1-3].  

 

- A közpolitika átvétel tartalma 

A hazai idősügyi stratégia megalkotására hatást gyakoroltak az időspolitika 

nemzetközi dokumentumaiban megfogalmazottak, melyet a stratégia második oldalán 
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meg is erősít a jogalkotó, azonban nem jelzi, melyik dokumentumból vette át az adott 

gondolatot, illetve melyik dokumentummal tud azonosulni az adott kérdésben.  

Példaként említhető az aktív időskor kifejezés, mely mindösszesen háromszor 

olvasható a stratégia szövegében, azonban összevetve a stratégia és WHO 

dokumentumának tartalmát, gondolatait, azonos szemléletmódot figyelhetünk meg a két 

dokumentumban az időskor megközelítésében. Az időskort nem problémaként, hanem a 

lehetőségként történő értelmezésével találkozunk a szövegekben.  

Ezzel szemben a helyi esélyegyenlőségi programokban a tradicionálisnak 

tekinthető deficit modellhez közelebb álló szemléletmód a meghatározó. Az 

önkormányzatok programjai a veszteségekre koncentrálnak, különösen azokra, 

amelyeket a helyi szinteken problémaként azonosítottak. Az állítást alátámasztja a 

szövegek szógyakoriság vizsgálata, ugyanis az esélyegyenlőségi programokban az 

időskor kérdéseivel foglakozó szakaszokban 485 alkalommal használták a probléma 

szót a dokumentum készítői, ezzel szemben a lehetőség kifejezés csak 248 esetben 

szerepel a származtatott szövegben.  

A WHO aktív időskor koncepciója egy jövőbeni irányt is kijelöl, amely a mai 

fiatal generáció időskorra történő felkészülésére gyakorol hatást az egészséges, a magas 

életkorban is dolgozó, a közösségékért tevékenykedő idősekről megalkotott kép 

víziójával. Az aktív öregedés egy többdimenziós konstrukciónak tekinthető, amely 

objektív és szubjektív jellemzőket foglal magában, továbbá azt is, hogy az öregedési 

folyamat végeredménye a jelenbeli viselkedés és szemléletmódok során formálódik. 

Objektív tényezőként azonosítjuk többek között a genetikai örökséget, a gazdasági- és a 

fizikai környezetet, az egészségügyi és a szociális szolgáltatásokat, szubjektív 

jellemzőnek tekintjük például az életmódot, az egészségtudatosságot, a társas 

kapcsolatokat, melyek meghatározzák az idős korunkat (Paúl, Ribeiro, Teixeir, 2012).   

A felsorolt objektív és szubjektív elemek az idősügyi stratégiában is hangsúlyos 

szerepet kaptak, kivételt képez az egészségtudatosság.  

A hazai időspolitikai dokumentumban megjelenik az öregedés folyamat jellege, 

irányíthatósága és befolyásolhatósága is, továbbá a stratégia kiemeli a fiatal korban 

megkezdett felkészülés jelentőségét. 

Amennyiben az aktív időskor - WHO által meghatározott - három alapvető 

pilléreként az egészség, a biztonság és a részvétel előfordulását vizsgálom a hazai 

dokumentumokban, akkor részlegesnek tekintem ezeknek a tartalmaknak a transzferét. 
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9. számú táblázat: Az egészség, a biztonság és részvétel kifejezések előfordulása a 

vizsgált dokumentumokban (százalék) 

 

 
Kifejezések WHO 

dokumentum 

Nemzeti Idősügyi 

Stratégia 

Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

 

Egészség 

 

 

1,18 

 

0,09 

 

0,00 

 
Biztonság 

 

 
0,24 

 
0,06 

 
0,02 

 

Részvétel 
 

 

0,16 

 

0,09 

 

0,00 

 

 
Forrás: vizsgálat adatai 

 

 A táblázat adatai alapján fenti állításom megdőlni látszik, mert az esélyegyenlőségi 

programok származtatott szövegében is megtalálhatók az egészség és a részvétel 

kifejezések, azonban az előfordulási gyakoriságuk igen csekély mértékű, mely 

százalékos arányban ki sem fejezhető.  

A biztonság szó esetében a jövedelembiztonság valamint a jogbiztonság kifejezéseket is 

megkerestem a szövegkörnyezetben. 

 

10. számú táblázat: A jövedelem- és jogbiztonság kifejezések előfordulása a vizsgált 

dokumentumokban (gyakoriság, százalék) 

 

 
 WHO 

dokumentum 

 

Nemzeti Idősügyi 

Stratégia 

Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 
gyakoriság százalék gyakoriság százalék gyakoriság százalék 

 
Jogbiztonság 

 

 
11 

 
0,05 

 
2 

 
0,01 

 
0 

 
- 

 

Jövedelembiztonság 
 

 

7 

 

0,03 

 

5 

 

0,02 

 

4 

 

0,00 

 

 
Forrás: vizsgálat adatai 

 

A jövedelembiztonság tekintetében a WHO koncepciója és az idősügyi stratégia 

között lényeges eltérés nem tapasztalható, közel azonos előfordulási gyakoriság alapján 

azt mondhatjuk, hogy ebben a kérdéskörben megvalósul a tartalom átvétele. A helyi 
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esélyegyenlőségi programok esetében százalékos arányban nem fejezhető ki a 

jövedelembiztonság megjelenése. A jelenség az önkormányzatok feladatkörének 

ismeretében nehezen értelmezhető, ugyanis a helyi hatóságok pénzbeli és természetbeni 

ellátásokkal is támogatják idős lakosaikat. 

A jogbiztonság esetében a WHO dokumentuma és az idősügyi stratégia között 

jelentős eltérés tapasztalható. Az esélyegyenlőségi programok idősekkel foglalkozó 

szakaszai említést sem tesznek a jogbiztonságról.  

A jogbiztonság kérdésének bemutatása nem tartozik a dolgozat tárgyköréhez, 

azonban egy igen rövid gondolati kitekintést mindenképp meg kell tenni. A 

jogbiztonság az Alaptörvény szövegében nem jelenik meg [Magyarország Alaptörvénye 

(2011. április 25.)], miután a jogbiztonság a jogállamiság természetéből következik. A 

jogbiztonság azt jelenti, hogy „jogszabályok világosak, egyértelműek, működésüket 

tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak” (Kuruczi 2012:23) az érintettek számára. 

Véleményem szerint az idősügyi stratégia megszületése is a jogbiztonság részeként 

értelmezhető, miután hosszú távra meghatározza az idősödéssel kapcsolatos 

gondolkodásmódot. A helyi rendeletalkotás az élet számos területén hozzájárul a 

jogbiztonsághoz. Az idősek által helyben igénybe vehető és a helyi jogalkotás körébe 

tartozó ellátások is megtestesítik a jogbiztonságot, továbbá az intézményrendszerek 

jogszerű működése is a jogbiztonságot szolgálja. Mindezek ismeretében nem érthető, 

miért maradt ki az esélyegyenlőségi programokból a jogbiztonság kérdésköre a 

dokumentumokból.    

WHO ’Aktív Időskor’ koncepciója és az Idősügyi Nemzeti Stratégia politikai 

célokat, egyúttal közpolitikai programokat is megfogalmazott. A stratégiában 

megjelennek a jó gyakorlatok, amelyek nem legalkalmasabbak a tapasztalatok 

levonására. A stratégiában a nemzeti szintű kezdeményezések rövid ismertetését 

olvashatjuk és nem helyi elgondolások bemutatását, megvalósítását és azok értékelését. 

Az ismertetett jó gyakorlatok jelentősége nem vitatható a hazai időspolitikában, de nem 

tekinthetők a közpolitika transzfer tartalmának a nemzeti és a helyi szintek között.  

A tartalmak átvételével kapcsolatban megállapítható, hogy a dokumentumok közötti 

a közpolitika átvétel csak bizonyos területeken tetten érhető. 
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- A közpolitika átvétel fokozatai 

A nemzetközi és a nemzeti szint közötti közpolitika transzfer során a ’követés’ 

és az ’inspiráció’ is azonosítható. A ’követés’ megvalósulásának vizsgálata során a 

fogalmak azonos szövegkörnyezeti előfordulását tekintettem meghatározónak, 

eltekintve az előfordulás azonos intenzitásától.  

A WHO kulcsfogalmait - aktivitás, autonómia, függetlenség, egészség, 

életminőség - tekintve indikátorként megállapítható, hogy szerepelnek az idősügyi 

stratégiában és az értelmezési keret, amiben megjelennek, több ponton tartalmaz 

azonosságot a két dokumentumban.  

A stratégia mellékletében szereplő fogalom meghatározásban a WHO aktív 

időskor kulcsfogalmait használva azonos meghatározást jelenít meg. „Az aktív idősödés 

egy olyan időskor megéléséről szól, mely nem csupán fizikai aktivitást, a 

munkaerőpiacon maradást jelent, hanem a társadalmi, kulturális, civil életben való aktív 

részvételt, és ezáltal az egészséges életmód és az életminőség javulását eredményezi. Az 

aktív idősödés az egészség megtartása, társadalmi részvétel és biztonság nyújtása az 

idősödés folyamán, mely az idősek önállóságát és függetlenségének megtartását segíti” 

[81/2009 (X.9.) OYG határozat, fogalomtár] 

Az ’inspiráció’ példájaként az életen át tartó tanulás említhető, melyre más 

nemzetközi dokumentumok is hatást gyakorolhattak, mint a hazai stratégia (A Magyar 

Köztársaság Kormányának Stratégiája az egész életen át tartó tanulásról 2005), amely 

deklaráltan az európai szabályozással összhangban készült el [EC(2006)1720] az egész 

életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról. A magyar stratégiája 

nem kifejezetten a nyugdíjas korosztály oktatásával, képzésével foglalkozik. A 

dokumentum az ’idős - idősebb - idősek szavakat’ egy helyütt, az 55. oldalon jeleníti 

meg, melynek értelmében az 55 év felettieket tekinti a stratégia ebbe a korcsoportba 

tartozónak. A jelenleg leggyakrabban hivatkozott kormeghatározás (vö. Iván 2002) 

értelmében az áthajlás korának mediánja az 55 év. Az egész életen át tartó tanulás 

stratégiája a munkáltatók által idősnek tekintett korcsoporttal azonos módon értelmezi 

az időskort (vö. Széman 2008). 

A WHO ’Aktív Idősödés’ dokumentuma az oktatási és a nem kormányzati 

szektor szerepét emelte ki a témakörben.  

A hazai stratégia nem ágazatokat, hanem konkrét területeket határoz meg, mint például 

az IKT eszközök használata, ahol kiemelt jelentőségű a képzések megvalósítása. 
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Továbbá az idősügyi stratégia felveti az életen át tartó tanulás kapcsán az európai jó 

gyakorlatok megismerését és adaptációját. 

Az esélyegyenlőségi programokban az ’egész életen át tartó tanulás’ fogalma 

nem olvasható, azonban a dokumentumok szövegében megjelennek azok a képzések, 

tanfolyamok, amelyeket az önkormányzatok és az idősek civil szervezetei szerveznek a 

településeken élő nyugdíjas korosztály számára (vö. fejezet előző részeivel).  

Elgondolásom szerint a programok készítőit a szakmai és a politikai diskurzusok 

befolyásolhatták, miután leggyakrabban a munkavállalással és a foglalkoztatással 

kapcsolatosan olvasható az élethosszig tartó tanulás koncepciója (vö. A Magyar 

Köztársaság Kormányának Stratégiája az egész életen át tartó tanulásról 2005). 

Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában felsorolt jó gyakorlatok, ugyan tartalmi elemként 

nem azonosíthatók, de inspiráló, gondolatébresztő hatásuk lehet a jövőbeni lokális 

időspolitika tervezési folyamataiban.  

 

- A közpolitika transzfer folyamatában azonosítható motivációk 

 Az időspolitika átvételének motivációját a külső és belső tényezők együttes 

hatása alakította hazánkban, egyrészt az időskorú népesség és ezen belül a 80 éves és 

idősebbek számának növekedése, valamint a korosztályra irányuló általános figyelem, 

melyre a stratégia bevezető szakaszainak szövegkörnyezete egyértelműen utal.  

A nemzetközi szervezetek döntő többsége foglalkozott és jelenleg is foglalkozik 

az idősödés kérdéseivel, melyek közül több a korábbi fejezetekben bemutatásra került.  

Ennek következtében a közpolitika átvétel a nemzetközi szintérről a nemzeti szintre 

önkéntes átvételhez közelebb állónak tekinthető. Amennyiben a Dolowizt és Marsh által 

megrajzolt kontinuum tengelyen vizsgáljuk, akkor az önkéntes, de felismert kényszerből 

történt politika átvételként azonosítható a folyamat.     

A helyi esélyegyenlőségi programok esetében a motivációt két területen 

vizsgáltam egyrészt az idősügyi stratégia elemeinek tekintetében, másrészt az 

esélyegyenlőségi program megvalósításában.  

Az idősügyi stratégia elfogadását követően nem keletkezett jogszabályi kötelezettsége a 

helyi önkormányzatoknak, ennek következtében nem is készültek nagy számban 

települési időspolitikai dokumentumok. Az esélyegyenlőségi programok elkészítését 

meghatározó jogszabályok rendelkezései, azt várják el a program készítőitől, hogy a 

már korábban elkészült helyi stratégiákhoz való kapcsolódást mutassák be [2/2012. 
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(VI.5.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.], a stratégia készítésére nem kötelezi az 

önkormányzatokat ez a rendelet sem.  

A jogszabály értelmében az idős korosztályhoz kapcsolódó szakaszban meg 

kellene, hogy jelenjen a helyi idősügyi stratégia, koncepció tartalma.  

Az esélyegyenlőségi programokban 39 említést találunk a települési idősügyi koncepció 

meglétére, és 15 esetben hivatkoznak az Idősügyi Nemzeti Stratégiára. Mindösszesen 7 

utalás található arra, hogy a programok elkészítése során figyelembe vették az idősügyi 

stratégiában foglaltakat.  

Az esélyegyenlőségi programokban az idősügyi stratégia elemeinek, tartalmának 

megjelenítését önkéntes közpolitika átvételnek tekintem.  

Az esélyegyenlőségi programokban a jogalkotó előírta az idősek helyzetét 

bemutató szakasz tartalmi elemeit
127

, ahol megjelent a tevékeny időskor, melyhez az 

életen át tartó tanulást, a korosztály foglalkoztatási lehetőségeit és számunkra szervezett 

programokat rendelte. A felsorolásban nem jelennek meg teljes mértékben az aktív 

időskor korábban ismertetett kulcsfogalmai.      

 Dolowizt és Marsh felhívja figyelmet a közpolitika átvétel vizsgálatában a 

korlátozó tényezők fontosságára. Az időspolitika transzferében a teljesebb körű átvételt 

a kulturális különbségek befolyásolták, melyre fél mondattal az idősügyi stratégia 

szövegében is találunk utalást „…Nyugat-Európában elfogadottabb” [81/2009 (X. 9.) 

OGY határozat 2.2.6.].  

Az Európai Unió területén is találkozhatunk az idősödés probléma centrikus 

értelmezésével, mert a WHO Európai Gazdasági és Szociális Bizottsága véleményében 

a következőket fogalmazta meg: „Noha, mint hangsúlyoztuk, az idősek számos, a 

társadalmi és gazdasági életre hatást gyakorló tevékenységben vesznek részt, még ma is 

jelentős korlátokba ütköznek, amelyek akadályozzák őket a részvételben” [C (2013) 

11/04 12.1].   

                                                
127 „6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, 

jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.) 6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete a) idősek, nyugdíjasok 

foglalkoztatottsága b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok 

foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 

településen) c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 6.3 A közszolgáltatásokhoz, 

közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés a) az idősek 
egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése b) kulturális, közművelődési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés c) idősek informatikai jártassága 6.4 Az időseket, az életkorral járó 

sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 6.5 Következtetések: problémák 

beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása” [2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet 2. melléklet 6.]. 
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A hazai gondolkodásban az idősekről alkotott képet még mindig negatív és a sztereotip 

gondolkodásmód jellemzi, különösen a fiatal generáció körében.  

Törőcsik Mária vizsgálatának eredményét foglalja össze az alábbi táblázat, melyből a 

fiatal korcsoport véleménye bontakozik ki a közép- és az idős generáció tagjairól. 

11. számú táblázat: Fiatalok generációkat értékelő vélekedései 

 

 
Dimenziók 

 

Fiatal generáció Középgeneráció Idős generáció 

Kinézet, mozgás Magas, sportos, fitt, 
divatkövető, ápolt 

 

Túlsúlyos, nem veti 
meg az italt, kevésbé 

ápolt és fitt, átlagos 

megjelenés, 

betegségek 

Görnyedt, 
szemüveges, ősz, 

ódivatú, ápolatlan, 

lassú 

 

Kedvelt termékeke Technikai 

felszerelések, 

kozmetikai cikkek, 
energia ital, alkohol, 

cigaretta, divatáru, 

autó 

Élelmiszer, alkohol, 

cigaretta, 

gyerekcuccok, autó, 
pénzügyi termékek, 

ingatlan 

Tej, kenyér, parizer, 

gyógyszerek, zsír, 

lottó, zöldség, 
gyümölcs, kávé 

Szabadidő  Szórakozás, barátok, 
chateles, közösségi 

média, 

szerelem, házon 

kívüli 
tevékenység 

Otthon a családdal, 
alibi hobbik 

a családtól és 

munkától 

való menekülés 
érdekében, 

tv, foci, kocsmázás, 

családi rendezvények 

Otthon ül, tv, kerti 
munka, unokák, 

rejtvényfejtés, 

orvoshoz, 

templomba, temetőbe 
jár 

 

Magánélet Barátok, szingliség Család Magány 

 

 

 
Forrás: Törőcsik 2011:123 

 

A fiatalok egyértelműen a veszteségeket helyezik előtérbe az idősek testképéről, 

a fogyasztásáról, a tevékenységekéről és a társas kapcsolatairól alkotott véleményükben. 

Ezt a gondolkodásmódot kívánja az idősügyi stratégia befolyásolni és a korosztályban 

rejlő lehetőségeket, aktivitásokat valamint az idősek által felhalmozott tudást, 

tapasztalatot helyezi előtérbe.  

 

A Dolowizt és Marsh-féle modell keretrendszerében politika transzfert 

monitorozó tartalomelemzés összefoglalása  

 

A nemzeti szintről helyi szintre történő politika transzfer megvalósulását több 

tényező gátolja, melyek közül a korosztályhoz kapcsot attitűdökre az Idősügyi Nemzeti 

Stratégia is felhívja a figyelmet. Az időspolitika helyi szintre történő átvételében a 

korosztályhoz kapcsolódó negatív sztereotípiák, attitűdök is szerepet játszhatnak. Az 

esélyegyenlőségi programok idézetei szerint az idősekhez gyakran még mindig a deficit 
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modellben megfogalmazott elgondolásokat kapcsolják az önkormányzatok, amelyek a 

veszteségekre és a hanyatlásra összpontosítanak.   

Következő okként a jogi szabályozás hiánya azonosítható. A jogszabály nem 

rendelte el a helyi idősügyi koncepciók elkészítését, így kevés települési önkormányzat 

alkotta meg a dokumentumot. Ennek következtében az aktív időskor eszményének 

megjelenése is korlátozottá vált a helyi időspolitikában.  

Az esélyegyenlőségi programok elkészítését jogszabály írta elő a helyhatóságok 

számára, azonban a dokumentum létrehozására irányuló törekvések akkor váltak 

intenzívvé, amikor a jogalkotó az európai uniós és a hazai pályázatok forrásainak 

korlátozását helyezte kilátásba [2003. évi CXXV. törvény].   

A Dolowitz és Marsh-féle modell szerint az időspolitika transzferében 

résztvevők köre a nemzetközi és a nemzeti szint között nem azonosítható, a nemzeti és a 

helyi szintek között csak részben vált azonosíthatóvá.   

A tartalom átvétel esetében a WHO dokumentum és az Idősügyi Nemzeti 

Stratégia között jól azonosítható a transzfer, de nem teljes mértékű. Az ’aktív időskor’ 

nem miden egyes eleme ismerhető fel a dokumentumban, és az átvett elemek tartalma 

sem mindig mutat egyezést. A nemzeti és a helyi szintű dokumentumokban az 

időspolitikához kötődő tartalmak sok tekintetben azonosak, annak ellenére, hogy az 

esélyegyenlőségi programok származtatott szövegében mindösszesen 22 utalás található 

az Idősügyi Nemzeti Stratégiára. 

A motiváció kérdésében a nemzetközi és a nemzeti szint között inkább a 

felismert kényszer azonosítható. A WHO 2002-es dokumentumában utal arra, hogy 

kevés tagállam fogalmazta meg hosszú távú időspolitikai elgondolását. A mondatban 

egy elvárás fogalmazódik meg a tagállamok felé, mely a stratégia megalkotására 

ösztönözte a dokumentum aláíróit. 

A nemzeti és a helyi szintek között a stratégia önkéntes átvétele valósult meg, 

mert a jogalkotó nem fogalmazott meg erre irányuló kötelezettséget. Az Idősügyi 

Nemzeti Stratégia - a helyzetelemzést magában foglaló szakaszon túl - az időspolitika 

szereplőinek felsorolásában és az ’Idősbarát Önkormányzati Díj’ esetében tesz említést 

a helyhatóságokról. A tartalom elemzését követően sem fedezhető fel a 

stratégiaalkotásra utaló elvárás. 
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A helyi esélyegyenlőségi programok időspolitikát összefoglaló szakaszainak 

kimunkálása esetében a jogalkotó a kényszerítés eszközével élt, egyrészt a részletes 

szabályozással, másrészt a kilátásba helyezett megszorításokkal. 

Dolowitz és Marsh tanulmányaikban utalnak arra, hogy az egyes elemek átvétele 

különböző intenzitású lehet. Továbbá az egyes elemek átvételében is számtalan 

lehetőség képzelhető el, amelynek következtében megvalósulhat a közpolitika 

transzfere (Dolowitz, Marsh 1996, 2000). 

 

A tartalomelemzést követően megfogalmazott kérdéseim: 

- Milyen mechanizmusok segíthetik az időspolitika a transzferét? 

- Miért nem képvisel jelentősebb szerepet az Idősügyi Nemzeti Stratégia tartalma 

meghatározóbb szerepet a közpolitika átvétel tartalmában? 

- Azok az önkormányzatok aki, az aktív időskort a nemzetközi dokumentumokban 

foglaltak szerint értelmezik rendelkeznek-e helyi idősügyi stratégiával? 

- Azonosíthatók-e a kulturális különbségek hatásai az időspolitika helyi szintre 

történő átvételében? 

 

A fejezetben a dokumentumok tartalmainak elemzését közöltem, melyhez a 

mintában szereplő esélyegyenlőségi programok szövegeit is segítségül hívtam. A 

tartalomelemzést egy idézettel zárom, mely a WHO ’Aktív Időskor’ eszményével 

azonos módon értelmezi a tevékeny időskort, egyúttal az időspolitika missziójának is 

tekinthető. 

 

P 1: idősszárm.txt - 1:2243  (39372:39378)    

Codes: [egészség] [egyedül] [szociális] 

• a társadalom megbecsült tagja legyen (aktív és független),  

• egészségét minél tovább megőrizze, betegségi kockázatok minimalizálódjanak,  

• ne legyen magányos,  

• biztonságban és védettségben tudjon élni,  

• idősbarát egészségügyi és szociális szolgáltatásokat tudjon igénybe venni,  

• élethosszig tartó fejlődés, életöröm, önmegvalósítás jellemezze.  
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5 Összegzés és az értekezés tudományos eredményei 

5.1 Összegzés 

A hazai és a nemzetközi szakirodalom, valamint a nemzetközi szervezetek 

dokumentumai egyaránt az időspolitika paradigmaváltása mellett érvelnek. A 

szemléletváltás sarokpontjának tekinthető az idősekről alkotott sztereotípiák 

megváltoztatása, mely sok esetben a korcsoport valós igényeihez, szükségleteihez 

igazodó hosszú távú tervezés korlátjaként jelenik meg (Gyarmati 2009, Walker 2009). 

Az időspolitika folyamatos változásban van, egyre több területén jelennek meg új 

elgondolások, és az idősek is az élet egyre több területén fejtik ki aktivitásukat.  

 Az időspolitikában bekövetkezett változásokban igen sok hasonlatosság 

fedezhető fel, amelyeket nem csak a problémák, dilemmák hasonlóságára vezethetünk 

vissza. 

Az értekezés célja az volt, hogy bemutassa azokat a mechanizmusokat, amelyek 

keretében megtörténik a nemzetközi szinten megfogalmazódó időspolitika átvétele a 

lokális szakpolitika szintjén. Ennek érdekében az időspolitikai diskurzusokat 

meghatározó tartalmak, majd a közpolitika változásra ható elméletek bemutatását 

követően a közpolitika transzfer modelljét ismertettem.  Az empirikus kutatás során a 

WHO ’Aktív időskor’ közpolitikai keretrendszerét tartalmazó dokumentumának, az 

Idősügyi Nemzeti Stratégiának, valamint 159 település helyi esélyegyenlőségi 

programjának tartalomelemzését végeztem el.  

A helyi esélyegyenlőségi programok vizsgálata azt igazolta, hogy a települési 

önkormányzatok az időspolitika kialakítása során inkább a megoldásra váró 

problémákra összpontosítanak. A korosztály tagjaira nem úgy tekintenek, mint a 

közösség életébe aktívan bekapcsolódni kívánó és a saját generációjuk problémái iránt 

érzékeny egyénekre.   

Az önkormányzatok döntő többsége az alapszintű, a jogszabályokban 

meghatározott ellátásokat biztosítja idős lakosai számára. A lokális időpolitika 

institucionális szegmense a meghatározó elem.   

A helyi esélyegyenlőségi programokban az idősek társadalmi integrációja és 

annak szükségessége jelen van. Azonban az a holisztikus szemlélet, amelyben az 

integráció megvalósul, még nem mindenden programba érhető tetten. 
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A helyi időspolitika alakításában meghatározó mechanizmusnak - az értekezés 

elméleti és az empirikus kutatást ismertető fejezeteinek összegzéseként - az alábbiakat 

tekintem: 

A helyi időspolitika változásait meghatározó mechanizmus fontosabb elemeinek 

szerepét - az értekezés elméleti és empirikus részeinek összegzéseként - az alábbiak 

szerint írhatjuk le: 

 

- A helyi önkormányzatok időspolitika diskurzusait legjelentősebb mértékben a 

jogszabályi környezet befolyásolja.  

- Az ’Idősbarát Önkormányzati Díj’ alapítását jogszabály rendelte el, ennek okán 

az előző ponthoz sorolható, azonban az időspolitikára gyakorolt hatása 

következtében szükségesnek tartom külön kiemelni, mert az institucionális 

elemek – a kötelező feladatellátás – mellett diszkurzív elemet is megjelenít, mint 

az idősek helyi szervezeteivel kialakított partneri kapcsolat szükségességét.  

- A nemzeti fejlesztési tervek operatív programjai és a kapcsolódó pályázati 

kiírások hatással vannak a lokális időspolitikára. A 2004-2006 és 2007-2013 

közötti programozási időszakban a pályázati rendszer inkább indirekt, mint 

direkt mechanizmusként azonosítható az időspolitika befolyásolásában. 

- A nemzetközi dokumentumok aktív időskorhoz kapcsolódó elgondolásai a helyi 

esélyegyenlőségi programokra hatást gyakoroltak. Azonban az interpretációk 

még nem harmonizálnak teljes mértékben a WHO által megfogalmazottakkal.  

- Az Idősügyi Nemzeti Stratégia hatása a helyi időspolitikai diskurzusokra 

megállapítást nyert, miután az elemzett esélyegyenlőségi programok tartalma 

több ponton egyezést mutat a stratégiában foglaltakkal. 

A felsorolás tanúsága szerint helyi önkormányzatok időspolitikai diskurzusait számos 

tényező befolyásolja
128

. Az értekezés a ’top down’ irányú hatások vizsgálatát helyezte 

előtérbe, a későbbiekben elképzelhető a helyi időspolitikára ható a ’buttom up’ irányú 

                                                
128 Az értekezés a ’top down’ irányú folyamatokra összpontosított az időspolitikát befolyásoló 
mechanizmusok azonosítás a során. Azonban nem zárhatók ki a ’bottom up’ irányú hatások sem. A helyi 

esélyegyenlőségi programok tanúsága szerint az időspolitikára ható tényezőként felismerhető az idősek 

korcsoportja is. A vizsgálatban szereplő dokumentumokban, bár igen csekély számban, de található 

utalása arra hogy az idősek szerveződései részt vesznek a helyi időspolitika alakításban. Az idős 

korosztály létszámának növekedése, az idősek aktivitásának élénkülése következtében prognosztizálható, 

hogy a jövőben jelentősebb hatást gyakorolnak majd a lokális időspolitika diskurzusaira. 
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hatások elemzése is, amelyben az idősek és csoportjaik kiemelkedő szerepet tölthetnek 

be.  

5.2 Az értekezés tudományos eredményei 

Az értekezés új tudományos eredményei a következők szerint foglalhatók össze:  

 

Az értekezés tudományos eredménye az önkormányzati időspolitika diszkurzív 

szempontú vizsgálata. Noha az időskor interpretációjával kapcsolatban elérhetők hazai 

vizsgálatok, a helyi önkormányzatok időspolitikájának interpretatív nézőpontú 

vizsgálatára eddig még nem került sor. Az időspolitikára vonatkozó kommunikáció 

vizsgálatán keresztül – a helyi hatalom esélyegyenlőségi programjait vizsgálva – 

láthatóvá vált az időspolitika lokális értelmezési keretrendszere. Egyidejűleg az 

értelmező közpolitika elemzés (interpretive policy analysis) segítségével 

megvalósíthatóvá vált az esélyegyenlőségi programok származtatott szövegeinek 

interdiszciplináris megközelítésű vizsgálata. 

Az értekezés második eredményének tekinthető a közpolitika transzfer 

folyamatának, és a közpolitika átvételét befolyásoló mechanizmusok vizsgálata. A hazai 

közpolitika, ezen belül az egyes szakpolitikák vizsgálatában nem tekinthető szokványos 

elemzési keretnek a közpolitika transzfer analízise. A különböző kormányzati szintek 

közötti időspolitika átvétel mechanizmusait vizsgáló hazai empirikus kutatás területén 

újszerűnek tekinthető ez a megközelítés.  

A disszertáció harmadik tudományos eredménynek tekinthető Dolowitz és 

Marsh közpolitika transzfer-modelljének a továbbfejlesztése, mely keretében sor került 

két új elemnek – konkrétan a több szintet érintő transzfernek, illetve a transzfer többféle 

útvonalának – a modellbe történő beemelésére.  

 

A közpolitika-transzfer módosított modellje 

 

A közpolitika-transzfer elméleti modelljének továbbfejlesztése az empirikus 

vizsgálatot meghatározó egyik kérdéshez kapcsolódik: „honnan veszi át” a helyi 

önkormányzat az időspolitikát alakító tartalmak?   

A Dolowitz és Marsh-féle modell két szint közötti folyamatként konceptualizálja 

a szakpolitika átvételét. A modell a szupracionális és a nemzetállami, vagy a 
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szupranacionális és a szubnacionális, vagy a nemzetállami és a szubnacionális – és ezek 

variációi – szintek egymásra gyakorolt hatásait jeleníti meg. A nemzetközi térben zajló 

időspolitikai diskurzusok helyi szintre történő átvétele azonban nem írható le csupán két 

szereplő között zajló transzfer hatásaként, hiszen harmadik szereplőként megjelenik a 

közvetítő szerepet betöltő nemzetállami kormányzat.  

Szükség van tehát arra, hogy értelmezzük a három szereplő egymáshoz való 

viszonyát. Megjegyzendő, hogy az Európai Unió működésével kapcsolatban kiterjedt 

irodalma van a politika különféle szereplői közötti kapcsolatoknak, így – egyebek 

mellett – az Unió és a helyi szint közötti kapcsolatoknak is. Ugyancsak gazdag az 

irodalma az Unióban megjelenő szakpolitikai transzfer egyik sajátos módozatának, a 

nyitott koordinációnak. Ami kiegészítést igényel, az annak modellálása, hogy miként 

történik a szakpolitika átvétele egy olyan hármas kapcsolatban, melyben a nemzetállam 

feletti (nemzetközi vagy európai) szint (elsősorban) a nemzetállami szintre, a 

nemzetállami szint pedig a lokális szintre gyakorol hatást. A hatásmechanizmus 

különösen akkor válik érdekessé, amikor a nemzetállam nem kötelező döntések útján, 

hanem „lágyabb” eszközökkel befolyásolja a helyi önkormányzatokat politikájuk 

alakításában. 

További konceptualizálást igényel az, hogy mi lehet a szerepe a szakpolitika 

átvételében a diszkurzív folyamatoknak, illetve az instrumentális eszközöknek. A 

politika-átadás történhet (dominánsan) diszkurzív eszközök alkalmazásával, illetve 

(dominánsan) instrumentális eszközök alkalmazásával. Az előbbi esetben a befolyásoló 

eszköz maga a diskurzus (például egyeztető tárgyalás, írásba foglalt ajánlás, a „jó 

gyakorlatok” megismerése, stb.). Az utóbbi esetben – túl a diskurzuson – formális 

eszközök szolgálják a következő szint szakpolitikájának alakítását (mint például 

nemzetközi egyezmények, kötelező erejű határozatok, jogszabályok stb.).  A 

szakpolitika-átvétel ugyancsak kétféle formában testesülhet meg. Az egyik esetben 

(dominánsan) a politikát átvevőnek a szakpolitikai diskurzusa változik meg, a másik 

esetben pedig a politikát átvevőnek az instrumentális megoldásai. 

E két szempontot (a három szereplős viszonyt, illetve a diszkurzív versus 

instrumentális eszközöket) beépítve Dolowitz és Marsh  politikaátvétel-modelljébe a 

szakpolitika-alkotás és a szakpolitika-átvétel kormányzati szintek közötti transzferét az 

alábbiak szerint ábrázoltam. 
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7. számú ábra: A szakpolitika-alkotás és a szakpolitika-átvétel folyamata az európai, a 

nemzeti és a helyi szint között (top-down irányú hatások esetén) 

 

 

Forrás: sajt szerkesztés 
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Az ábra azokat a rendszerszinteket és azokat a folyamatokat ábrázolja, amelyek 

keretében a szakpolitika alkotása és átadása-átvétele történik az európai szintű 

szakpolitika-alkotástól a helyi szakpolitika eredményének megjelenéséig. Ebben a 

folyamatban az egyik szinten lévő szereplő szemszögéből az általa alkalmazott 

megoldás a politikája megvalósításának eszköze. Az eggyel lejjebb lévő rendszerszinten 

elhelyezkedő szereplő szemszögéből nézve ez a megoldás olyan eszköz, mely őt 

befolyásolja saját politikájának alakításában.  

A modell az európai szinttől a nemzetállami szintre, majd onnan a lokális szintre 

irányuló szakpolitikai hatásokat, illetve szakpolitika-átvételt mutatja be. Megjegyzendő, 

hogy az ábra a felülről lefelé irányuló (top-down) hatásokat vázolja fel; ennek az az 

indoka, hogy az időspolitikai transzfer esetén mérsékelt a felfelé irányuló (down-up) 

hatás. Jóllehet léteznek alulról felfelé irányuló (bottom-up) hatások is, azonban az 

idősügy területén korlátozott ennek a szerepe, különösen a magyarországi, helyi 

önkormányzatok esetében. Ettől függetlenül, az ábra alkalmas a felülről lefelé irányuló 

hatások szemléletésére is. 

A transzfer alternatív útvonalait a továbbfejlesztett modell kettős spirálként 

ábrázolja, melyben a transzfer egyaránt megvalósulhat instrumentális és/vagy 

interpretatív eszközök révén, és hatást gyakorolhat a következő szint instrumentális 

és/vagy interpretatív jellemzőire. A nemzetközi (WHO) illetve az európai idősügyi 

politika-átvétel esetében mérsékelt az instrumentális megoldások szerepe, ezzel 

szemben kiemelkedő a diszkurzív folyamatok jelentősége.  A tagállamok 

időspolitikájának befolyásolása esetében – tekintettel a hatásköri szabályokra is – az EU 

sokkal inkább folyamodik a kevésbé formalizált eszközökhöz - különösen a nyitott 

koordináció keretrendszerében – mint a formális megoldásokhoz. A nemzeti 

szakpolitika-alkotás során egyaránt találni példákat  az intézményes, valamint a 

diszkurzív eszközök alkalmazására a helyi politika befolyásolása során. Az intézményes 

eszközök között említhető a törvényben meghatározott ellátási kötelezettség, továbbá a 

költségvetés általi finanszírozás. 

 

A módosított modell, melynek lényege az ábrában látható, a vizsgálat során 

alkalmas eszköznek bizonyult az időspolitika terén végbemenő szakpolitika-transzfer 

konceptualizálására.  A vizsgálat a modell következő elemeit érintette: 
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- Rendszerszintek közötti szakpolitika-átvétel: Az értekezés tárgyát az képezte, 

hogy milyen mértékben veszi át és milyen módon jeleníti meg az európai, illetve 

a nemzeti szakpolitikai diskurzus elemeit a helyi szintű szakpolitikai diskurzus.  

- Szakpolitika-átvétel eszközei: A kutatás során vizsgált dokumentumoknak az 

volt a jelentősége, hogy  a nemzeti szint (a magyar kormányzat) a hazai idősügyi 

diskurzust képviselő dokumentumok révén kíván hatást gyakorolni a helyi 

idősügyi diskurzusra. 

Szakpolitika-átvétel megvalósulása és annak területe: Ennek megfelelően a kutatás 

során vizsgált kérdés az volt, hogy az európai, illetve nemzeti idősügyi diskurzus elemei 

beépültek-e a helyi idősügyi politikai diskurzusba.   
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7 Mellékletek 

7.1  számú melléklet 

 

1. számú táblázat: Születéskor várható átlagos élettartam és átlagéletkor (1990–

2013) 

 

 

Területi 

egység 

Születéskor várható átlagos élettartam Átlagéletkor 

férfi nő férfi nő 

1990 2001 2012 1990 2001 2012 1990 2001 2013 1990 2001 2013 

Budapest 66,30 69,28 73,58 73,78 76,52 79,23 37,0 39,2 40,3 41,5 43,9 44,8 

Pest 63,81 68,68 71,94 73,33 76,54 78,22 34,9 36,2 38,1 38,1 39,8 41,8 

Közép-

Magyarország 65,47 69,10 72,92 73,66 76,53 78,85 36,3 38,0 39,4 40,4 42,4 43,6 

Fejér 65,37 68,54 71,47 73,81 76,41 78,36 33,9 36,3 39,3 37,0 39,8 43,3 

Komárom-

Esztergom 64,21 67,95 70,27 72,52 76,25 77,57 34,6 36,7 39,3 37,5 40,3 43,4 

Veszprém 65,62 69,01 71,70 74,95 76,08 79,11 34,6 37,0 40,3 37,4 40,5 44,1 

Közép-

Dunántúl 65,11 68,53 71,22 73,83 76,24 78,39 34,4 36,6 39,6 37,3 40,2 43,6 

Győr-Moson-

Sopron 66,81 69,48 71,95 75,02 78,04 78,71 35,0 37,1 39,4 38,1 40,6 43,0 

Vas 66,00 68,84 70,66 73,94 77,12 78,25 35,7 37,6 40,6 39,0 41,3 44,5 

Zala 65,77 68,24 71,84 74,56 76,83 78,96 35,7 37,6 41,3 39,4 41,9 45,6 

Nyugat-

Dunántúl 66,26 68,93 71,57 74,59 77,44 78,67 35,4 37,4 40,2 38,7 41,2 44,2 

Baranya 65,46 68,20 70,99 72,94 75,63 78,12 35,2 37,2 40,1 38,6 40,9 44,3 

Somogy 65,12 67,28 70,29 73,34 75,39 78,07 36,0 37,3 40,6 39,5 41,3 44,7 

Tolna 64,85 67,96 71,88 74,23 76,57 78,85 35,5 37,2 40,3 38,8 41,3 44,8 

Dél-Dunántúl 65,18 67,83 70,97 73,40 75,79 78,27 35,5 37,2 40,3 38,9 41,1 44,6 

Dunántúl 65,49 68,43 71,26 73,93 76,48 78,45 35,1 37,1 40,0 38,3 40,8 44,1 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 63,38 66,59 68,95 72,72 76,10 76,76 34,4 35,9 38,3 37,8 40,0 43,0 

Heves 65,18 66,77 70,78 75,16 76,78 78,03 36,3 37,7 39,9 40,0 42,1 44,7 

Nógrád 64,76 67,14 70,47 73,88 75,97 77,71 36,1 37,6 40,2 39,5 41,8 44,8 

Észak-

Magyarország 64,05 66,73 69,68 73,53 76,26 77,25 35,2 36,6 39,1 38,6 40,8 43,8 

Hajdú-Bihar 65,72 68,04 71,83 73,63 76,63 79,23 34,1 35,8 38,5 37,1 39,2 42,4 

Jász-Nagykun-

Szolnok 65,60 67,43 70,55 73,24 76,25 77,62 35,7 37,2 39,8 38,7 40,9 44,0 

Szabolcs-

Szatmár-Bereg 63,34 65,78 70,05 73,25 75,74 78,26 33,2 34,5 37,3 36,2 38,2 41,4 

Észak-Alföld 64,81 67,03 70,83 73,39 76,17 78,44 34,2 35,7 38,4 37,2 39,3 42,4 

Bács-Kiskun 63,77 67,41 70,96 73,64 76,73 78,22 35,8 37,1 39,8 39,2 41,1 44,2 

Békés 65,79 68,84 71,06 74,35 76,60 77,54 36,8 38,3 41,0 39,8 41,7 45,1 

Csongrád 65,60 68,68 71,50 73,64 76,56 78,78 36,3 37,6 40,0 39,5 41,4 44,2 

Dél-Alföld 64,92 68,21 71,13 73,84 76,64 78,20 36,3 37,6 40,2 39,5 41,4 44,5 

Alföld és Észak 64,60 67,32 70,57 73,58 76,36 77,99 35,2 36,6 39,2 38,4 40,4 43,5 

Ország összesen 65,13 68,15 71,45 73,71 76,46 78,38 35,1 37,1 39,1 39,0 41,1 43,7 

  

Forrás: KSH 2013 
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2.  számú táblázat: Eltartottsági ráta, öregedési index, január 1. (1990–2013) 

 

 

Területi 

egység 

A gyermeknépesség 

eltartottsági rátája 

Az idős népesség  

eltartottsági rátája 

Az eltartott 

népesség  

rátája 

Öregedési index 

1990 2001 2013 1990 2001 2013 1990 2001 2013 1990 2001 2013 

Budapest 26,0 18,6 18,9 23,4 25,7 28,0 49,5 44,3 46,9 90,0 138,3 147,8 

Pest 31,4 25,6 24,2 18,0 19,0 22,1 49,4 44,6 46,3 57,2 74,1 91,3 

Közép-

Magyarország 27,8 21,2 21,1 21,7 23,1 25,5 49,4 44,4 46,6 78,1 109,0 121,0 

Fejér 33,4 25,2 20,7 15,7 19,5 23,3 49,0 44,7 44,0 46,9 77,7 112,7 

Komárom-

Esztergom 31,6 24,5 21,0 16,3 19,7 24,0 47,9 44,2 45,0 51,6 80,7 114,7 

Veszprém 33,2 24,1 19,9 17,5 20,7 25,3 50,6 44,9 45,2 52,6 86,0 127,6 

Közép-

Dunántúl 32,8 24,6 20,5 16,5 20,0 24,2 49,3 44,6 44,7 50,2 81,3 118,0 

Győr-Moson-

Sopron 32,2 23,0 20,6 18,9 20,9 23,5 51,2 43,9 44,1 58,8 91,2 113,8 

Vas 31,1 23,5 19,0 20,9 22,2 25,2 52,0 45,7 44,3 67,3 94,4 132,7 

Zala 31,4 22,8 18,6 21,3 23,3 27,1 52,7 46,2 45,7 67,8 102,1 145,4 

Nyugat-

Dunántúl 31,7 23,1 19,7 20,2 22,0 25,0 51,9 45,1 44,6 63,8 95,3 127,0 

Baranya 29,7 23,4 20,3 18,0 21,6 25,9 47,7 45,0 46,2 60,7 92,2 127,4 

Somogy 30,5 24,8 20,3 20,7 22,7 26,3 51,3 47,5 46,6 68,0 91,6 129,9 

Tolna 32,1 24,9 20,1 20,0 22,5 25,9 52,0 47,5 46,0 62,3 90,4 129,3 

Dél-Dunántúl 30,6 24,3 20,2 19,4 22,2 26,0 50,0 46,5 46,3 63,5 91,5 128,7 

Dunántúl 31,7 24,0 20,1 18,6 21,3 25,0 50,3 45,3 45,2 58,7 88,9 124,2 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 33,8 28,4 23,4 18,1 21,6 24,4 52,0 50,0 47,8 53,6 76,0 104,0 

Heves 30,6 24,3 21,3 21,6 24,5 27,4 52,2 48,8 48,7 70,7 100,8 128,6 

Nógrád 30,5 24,8 21,0 20,5 23,5 27,2 50,9 48,3 48,2 67,1 94,7 129,6 

Észak-

Magyarország 32,4 26,7 22,5 19,4 22,6 25,6 51,8 49,4 48,1 59,8 84,7 114,0 

Hajdú-Bihar 33,8 27,4 22,0 18,1 20,1 22,7 51,9 47,6 44,7 53,5 73,4 102,9 

Jász-Nagykun-

Szolnok 33,2 26,3 21,7 20,5 23,1 26,4 53,6 49,4 48,1 61,7 88,1 121,7 

Szabolcs-

Szatmár-Bereg 37,4 30,6 24,0 17,3 19,3 20,0 54,7 49,9 44,1 46,3 63,1 83,3 

Észak-Alföld 34,9 28,3 22,7 18,5 20,6 22,6 53,4 49,0 45,3 52,8 72,9 99,5 

Bács-Kiskun 31,4 25,4 21,1 20,8 22,9 26,2 52,3 48,4 47,3 66,3 90,3 124,3 

Békés 31,2 24,9 19,8 23,1 24,9 28,0 54,3 49,8 47,9 73,9 100,3 141,3 

Csongrád 29,5 23,4 19,8 21,9 22,7 26,6 51,4 46,1 46,4 74,0 96,8 134,0 

Dél-Alföld 30,8 24,6 20,3 21,8 23,4 26,8 52,6 48,1 47,2 70,9 95,1 131,9 

Alföld és Észak 32,8 26,6 21,9 19,8 22,2 24,9 52,6 48,8 46,7 60,5 83,2 113,7 

Összesen 31,0 24,3 21,1 20,0 22,2 25,1 51,0 46,5 46,2 64,5 91,3 118,9 

 

  
Forrás: KSH 2013 
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1. számú ábra: Magyarország korfája 2010-ben 

 
 

Forrás: http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Korfa 

 

2. számú ábra: Az anyagi helyzet megítélése. 

 

 

Forrás: Medgyesi 2001:153     

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Korfa
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3. számú táblázat: 2008. évi átlagkeretek és az öregségi nyugdíj alakulása 

 

 Forint/hó Előzőév 100% 

bruttó átlagkereset 198.942 107.5 

nettó átlagkereset 122.047 106.8 

öregségi nyugdíj 82.806 110.6 

 

 

Forrás: Flamichné 2009:37 

 

4. számú táblázat: A betegségek prevalencia
129

 arányszáma (10.000 lakosra) 2002-ben 

Magyarországon (fő) 

 

 

 

 

 

Betegségcsoport (BNO) 

 

Prevalencia arányszáma 

 

A teljes 

lakosság 

körében 

65- 74 évesek  

körében 

75 éves és 

idősebbek körében 

férfiak 

 

nők férfiak nők 

Daganatok (C00-C99) 

 

 

566.07 799.90 798.98 544.78 672.15 

Endokrin, táplálkozási és 
anyagcsere zavar (E00-

E90) 

395.76 248.56 493.31 137.29 362.48 

Mentális és 
viselkedészavarok (F00-

F90) 

1155.79 247.95 390.46 232.18 547.59 

Keringési rendszer 

betegségei (I00-I99) 
 

3923.40 2123.56 2690.39 1137.46 3328.47 

Légzőrendszer betegségei 

(J00-J99)  
 

1370.54 600.10 513.67 499.76 630.43 

Emésztőrendszer 

betegségei (K00-K93) 

 

1263,25 772.19 898.79 490.66 777.53 

Csont -, izomrendszer és 

kötőszövet betegségei 

(H00-H99) 

1116.07 395.06 988.79 191.35 621.84 

Sérülések, mérgezések és 
 külső okok (S00-T98) 

 

10161.7 374.26 573.59 299.37 829.29 

 

 

Forrás: Hoffer 2004:19 

                                                
129

 Prevalencia az adott megbetegedésben szenvedők aránya a vizsgált csoportokban. 
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5. számú táblázat: A népesség idősödése  

 

 

 

 

Terület 

 

60 éves és idősebbek 

aránya (%) 

 

65 éves és 

idősebbek 

aránya 

(%) 

 

Öregedési index 

 

1980 

 

1990 

 

2001 2013 

 

1980 

 

1990 

 

2001 2013 

Közép-

Magyarország 
18,7 20,2 21,3 17,4 0,75 0,78 1,03 1,21 

Közép-

Dunántúl 
14,3 16,3 19,1 16,7 0,47 0,55 0,80 1,18 

Nyugat-
Dunántúl 

17,0 19,0 20,2 17,2 0,59 0,67 0,89 1,27 

Dél-Dunántúl 

 
17,0 18,8 20,5 17,8 0,61 0,68 0,88 1,29 

Észak-

Magyarország 
15,9 18,4 20,6 17,3 0,55 0,64 0,84 1,14 

Észak-Alföld 

 
15,7 17,4 18,8 15,5 0,50 0,57 0,72 0,99 

Dél-Alföld 18,7 20,2 21,2 18,2 0,69 0,73 0,91 1,39 

Magyarország 

összesen 
17,1 18,9 20,4 17,1 0,61 0,68 0,88 1,19 

 

 

*A 2013-ra vonatkozó adatok a január elsejei népességszámot, és az abból számolt 

mutatót jelenítik meg. 

Forrás: KSH 2002, 2012 adatai alapján saját szerkesztés 
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7.2 számú mellékelt  

Az idősek által igénybe vehető szociális alapszolgáltatások 

- A szociális alapszolgáltatások  

A szociális törvényben meghatározott szolgáltatások közül az idősek által igénybe 

vehető alapszolgáltatások részletesebb ismertetését két okból tartottam szükségesnek. 

Egyrészt az önkormányzatok számára - ugyan lakosságszámtól függően - ellátási 

kötelezettségként jelenik meg, másrészt az ellátások ismertetése elősegíti a dolgozat 

empirikus kutatásának könnyebb értelmezhetőségét. 

Elsőként lényeges meghatározni, mit tekintünk alapszolgáltatásnak? 

Alapszolgáltatásként tekintünk mindazon szolgáltatásokra, amelyek támogatják az 

alapvető szükségletek kielégítését (vö: Maslow szükséglet hierarchiájával), valamint 

segítik az életvezetési-, a mentális- valamint a szociális problémák felismerését, 

kezelését és megoldását. Az idősek számára (is) igénybe vehető alapszolgáltatások 

elsődleges céljaként fogalmazható meg a saját lakókörnyezetben megvalósuló önálló és 

független életvitel támogatása, melynek érdekében a szolgáltatást a korosztály minden 

tagja számára saját lakóhelyén kell elérhetővé tenni (Bácskay 2005).  

Az ellátási kötelezettségről és a szociális alapszolgáltatások rendszeréről a 

Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló jogszabály és szociális törvény 

rendelkezik. Az idősek jóllétének szociális biztonsága érdekében a törvény az alábbi 

ellátásokat nevesíti: 

 

A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás  

A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás működtetését a területi 

hátrányokból és az intézményi deficitekből fakadó egyenlőtlenség csökkentésének, 

valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében rendeli el a jogszabály. A 

szolgálatok a településen élő lakosság minden korcsoportja számára biztosítanak 

ellátást. A falugondnoki szolgáltatás 1997 óta segíti az aprófalvas, 600 főnél kevesebb 

lakost számláló településeken élőket. A tanyagondnoki szolgálat ugyan kísérleti 

jelleggel, már 2003-ban elérhető vált, és 2004 óta kötelezően nyújtandó szolgáltatás a 

400 fő alatti lakosságszámmal rendelkező településeken (Mester 2010). 
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1. számú táblázat: A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás főbb adatai régiónként 

 

Év, régió 

Falugondnokként 

foglalkoztatottak 

létszáma 

A 

működtetett 

gépjárművek 

száma 

Tanyagondnokként 

foglalkoztatottak 

létszáma 

A 

működtetett 

gépjárművek 

száma 

2001 552 551 – – 

2002 627 634 – – 

2003 707 704 – – 

2004 634 630 138 134 

2005 640 630 182 181 

2006 661 658 213 214 

2007 691 689 242 239 

2008 708 711 276 275 

Közép-

Magyarország 2 2 9 8 

Közép-

Dunántúl 71 71 9 9 

Nyugat-

Dunántúl 187 188 11 11 

Dél-Dunántúl 204 205 45 45 

Dunántúl 462 464 65 65 

Észak-
Magyarország 180 181 21 22 

Észak-Alföld 43 42 53 56 

Dél-Alföld 21 22 128 124 

Alföld és 

Észak 244 245 202 202 

 

 

Forrás: KSH 2008: 7.12 

 

Mindkét szolgáltatás dinamikus fejlődést mutatott az elmúlt időszakban, különös 

tekintettel az elaprózott település szerkezettel rendelkező térségekben Észak-

Magyarországon, valamint a Dunántúl déli és nyugati megyéiben. A szolgáltatás 

létesítésére jogosultak köre igen széles, kezdeményezők lehetnek az önkormányzatok és 

társulásaik, a kisebbségi önkormányzatok, az egyházak, a civil és a for-profit 

szervezetek. A szolgálatok közel 90 százalékát a helyi önkormányzatok állami normatív 

támogatás segítségével működtetik, melynek szolgálatonkénti fajlagos éves összege 1 

996 550 Ft [2012. évi CCIV. törvény 2. számú melléklet].  

 

Az étkeztetés 

A napi egyszeri meleg ételt biztosítása minden települési önkormányzat számára 

kötelezően nyújtandó szolgáltatás, azok számára, akik akadályozottságuk folytán nem 

tudják megoldani az étkezésüket. Az étkeztetés más szolgáltatásokkal együtt is igénybe 
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vehető, az egyedül élő idősek gyakran az idősek klubjában étkeznek, a mozgásukban 

korlátozottak a házi gondozással egybekötve, a házaspárok az étel házhozszállítását 

preferálják. Az étkeztetés nem csak az idős korosztály tagjai számára nyújtott 

szolgáltatás, hanem a különböző fogyatékosságokkal élő és a betegségben szenvedő 

lakosok részére is.  

 

2. számú táblázat: A szociális étkeztetés főbb adatai 

Év 

Az 

ellátottak 

száma 

ebből Tízezer 60 

éven felüli 

lakosra 

jutó ellátott 

A térítési 

díjat fizető 

ellátottak 

száma 

A térítési 

díjat fizető 

ellátottak 

aránya, % 

nő férfi 

1995 106 969 39 323 67 646 528,1 95 756 89,5 

1996 99 177 36 768 62 409 488,7 87 887 88,6 

1997 99 966 37 062 62 904 490,5 87 489 87,5 

1998 100 254 37 428 62 826 489,4 88 007 87,8 

1999 97 281 36 829 60 452 473,0 87 360 89,8 

2000 98 158 37 332 60 826 472,1 87 679 89,3 

2001 100 370 38 449 61 921 479,9 90 870 90,5 

2002 103 414 39 791 63 623 489,7 93 585 90,5 

2003 104 774 40 344 64 430 492,8 94 668 90,4 

2004 104 510 40 088 64 422 485,6 94 413 90,3 

2005 106 702 40 733 65 969 494,6 95 153 89,2 

2006 108 938 42 331 66 607 501,9 95 979 88,1 

2007 101 898 39 869 62 029 464,4 89 497 87,8 

2008 107 803 41 563 66 240 484,8 99 690 92,5 

 

 

Forrás: KSH 2008:7.39 

 

 

3. számú táblázat: A szociálisétkeztetésben részesülők száma nem és korcsoport 

szerint, 2008 (fő) 

 

Nem 

 
0–17 18–39 40–59 60–64 65–69 70–79 80–x Összesen 

éves 

Szociális étkeztetés 

Férfi 425 2 208 10 484 4 720 4 980 10 577 8 169 41 563 

Nő  412 2 243 9 015 5 818 7 419 21 156 20 177 66 240 

Együtt 837 4 451 19 499 10 538 12 399 31 733 28 346 107 803 

 

 

Forrás: KSH 2008:7.39 
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A szolgáltatás igénybevétele és a térítési díjat fizetők aránya igen egyenletes, a 

60 év feletti lakosságnak csak 5 százaléka, a 65 év feletti lakosság 4,4 százaléka veszi 

igénybe a szolgáltatást. Az alacsony igénybevétel arra enged következtetni, hogy az 

idős korosztály döntő többsége képes az önellátásra illetve rendelkezik társas kapcsolati 

hálóval, és ezért nem veszi igénybe az ellátást.  A szolgáltatást 2007-ben a hazai 

települések 75 százaléka biztosította a lakosság részére és az alacsony lakosságszámmal 

rendelkező települések mulasztották el a legnagyobb arányban az étkeztetés biztosítását. 

A szolgáltatást legnagyobb részben a települési önkormányzatok és társulásaik 

nyújtják, de találkozhatunk egyházi és civil szervezetekkel az ellátás területén. Az 

szolgáltatásért az ellátottak jövedelemarányos térítési díjat fizetnek
130

, melyet az 

önkormányzat helyi rendeletben szabályoz. Emellett állami normatív támogatás is 

lehívható, melynek fajlagos összege 2013-ban 55.360 Ft/fő, amennyiben az 

önkormányzatok társulási formában látják el a szolgáltatást, abban az esetben az egy 

ellátottra jutó fajlagos összeg 110 százalékát igényelhetik a társulások [2012. évi CCIV. 

törvény 2. számú melléklet]. 

 

A házi segítségnyújtás  

A szolgáltatás célja az ellátottak minél hosszabb ideig történő gondozásának 

megvalósítása a saját lakókörnyezetben, segítve az önállóság megőrzését a fizikai- és 

mentális állapotváltozás következtében kialakult problémák esetében. A szolgáltatás 

nem csak az idősek, hanem fiatalabb korosztályok életvitelét is támogató ellátás. 2008. 

január 1-től a gondozási szükségletet vizsgálni kell, a szolgáltatás napi időtartamát a 

jogalkotó 4 órában maximálta.  

Véleményem szerint a szabályozás diszkriminatív jelegűnek tekinthető, mert nem nyújt 

minden kor- és betegségcsoport számára megfelelő ellátást, egyúttal az otthon közeli 

ellátást preferáló klienseket is az intézményi ellátás igénybevételére ösztönzi, 

amennyiben napi életvitelüket az informális és más formális támogatórendszerek nem 

segítik. 

                                                
130 A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról” szóló jogszabály rendelkezik minden szolgáltatás esetében az ellátottak által fizetendő térítési 

díjak kiszámításának rendszeréről. 
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4. számú táblázat: A házi segítségnyújtás főbb adatai 1995-2008 (fő, százalék) 

 

 

 

Év  

Ellátottak 

száma 

Ebből Tízezer 60 

éven felüli 

lakosra 

jutó 

ellátott 

A térítési 

díjat fizető 

ellátottak 

száma 

A térítési 

díjat fizető 

ellátottak 

aránya, % 

 

nő 

 

férfi 

1995 44 449 13 627 30 822 219,4 38 748 87,2 

1996 41 037 12 354 28 683 202,2 35 326 86,1 

1997 41 238 12 355 28 883 202,4 35 394 85,8 

1998 41 329 12 298 29 031 201,8 34 238 82,8 

1999 39 957 12 073 27 884 194,3 34 424 86,1 

2000 40 292 12 093 28 199 193,7 34 774 86,3 

2001 41 275 12 707 28 568 197,3 35 603 86,3 

2002 43 083 13 395 29 688 204,0 36 405 84,5 

2003 43 733 13 354 30 379 205,7 37 349 85,4 

2004 43 542 13 030 30 512 202,3 37 099 85,2 

2005 45 130 13 154 31 976 209,2 36 908 81,8 

2006 48 088 13 949 34 139 221,6 37 765 78,5 

2007 45 989 12 542 33 447 209,6 28 807 62,6 

2008 48 120 12 655 35 465 216,4 27 968 58,1 

 

 

Forrás: KSH 2008:7.1 

A 60 éves és idősebb korosztály esetében a szolgáltatás iránti igény a férfiak 

körében fokozatosan emelkedő, míg a nők körében csökkenő tendenciát mutat. A 

térítési díjat fizetők aránya 2003 óta fokozatosan csökken.  



291 

 

5. számú táblázat: A házi segítségnyújtás részesülők száma nem és korcsoport 

szerint, 2008 (fő) 

 

Nem 

 
0–17 18–39 40–59 60–64 65–69 70–79 80–x Összesen 

éves 

Házi segítségnyújtás 

Férfi 11 142 1 601 951 1 294 4 362 4 294 12 655 
Nő  8 152 1 768 1 879 3 435 13 732 14 491 35 465 
Együtt 19 294 3 369 2 830 4 729 18 094 18 785 48 120 

 

 

Forrás: KSH 2008:7.37 

 

A házi segítségnyújtás igénybevételének korcsoportok szerint vizsgált adatai alapján a 

szolgáltatás igénybevétele az életkor előre haladtával növekszik, a 60 év felettiek az 

ellátottak 93 százalékát teszik ki.  

A 70 éves és idősebb korosztály szolgáltatás iránti igénye a legjelentősebb, melyek 

egybeesnek a 2000-es Országos Egészségfelmérés adataival, mely szerint a 65 év feletti, 

saját otthonában élő lakosok közül minden 10. embernek szüksége van segítségre a 

mindennapi életvitelben, és minden 4. időskorú az ágyból való felkeléshez is segítséget 

vett igénybe (GALLUP 2001). 

A szolgáltatás nyújtása minden település számára kötelező feladat, azonban a 

vizsgált periódusban az ország északi és dél-nyugati területein jelentős ellátási deficitet 

regisztráltak. 2007-et követően a házi segítségnyújtást 81 százalékban a települési 

önkormányzatok, és több mint 10 százalékát már a többcélú kistérségi társulások 

biztosították (Mester 2010).  

A szolgáltatás támogatásának éves fajlagos összege 2013-ban 145.000 Ft/fő, 

amennyiben az önkormányzatok társulási formában nyújtják a szolgáltatást, abban az 

esetben a fajlagos összeg 130 százaléka igényelhető támogatásként [2012. évi CCIV. 

törvény 2. számú mellékle 

 

A családsegítés
131

  

A családsegítés folyamatában az egyének, családok, közösségek segítése, 

támogatása valósul meg a krízis helyzetek megjelenését követően. Optimális esetben a 

                                                
131 A családsegítő szolgálatok a rendszerváltozás előtt négy évvel már megnyitották kapuikat a 

„Társadalmi Beilleszkedési Zavarok” MTA kutatást összegzését követő javaslatoknak köszönhetően 

(Gosztonyi 1993). 
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tevékenység a személyes és a társas térben fenyegető krízishelyzetek kockázatának 

megelőzését is szolgálja. A szolgáltatás lényeges eleme, hogy az igénybe vétel az 

önkéntesség elve alapján valósul meg. A családsegítő szolgálatok létrehozására és 

működtetésére a szociális törvény értelmében a 2000 főnél több állandó lakost számláló 

települések kötelezettek, a kisebb településeken a szolgáltatás elérését kell biztosítani a 

helyi önkormányzatoknak. 

 

6. számú táblázat: A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma korcsoport és 

nem szerint (fő) 

 
Régió 

 
0–6 7–13 14–17 18–61 62–x Összesen 

éves 

Férfi 

2001 4 838 10 394 8 447 71 065 14 535 109 279 

2002 5 086 10 794 7 732 73 394 17 261 114 267 

2003 4 365 10 371 7 672 72 819 17 057 112 284 

2004 3 835 10 014 10 627 75 999 16 121 116 596 

2005 4 012 8 386 8 379 84 464 16 916 122 157 

2006 3 525 7 228 6 346 121 693 17 928 156 720 

2007 3 502 7 413 6 591 154 612 18 571 190 689 

2008 3 349 7 726 6 118 173 400 20 203 210 796 

Nő 

2001 5 100 11 148 10 820 125 232 28 778 181 078 

2002 5 345 11 190 9 295 137 083 33 249 196 162 

2003 4 603 11 336 8 771 139 407 30 944 195 061 

2004 3 967 11 738 9 614 139 953 33 156 198 428 

2005 4 360 9 893 8 939 150 679 34 387 208 258 

2006 3 732 8 513 7 220 186 131 36 801 242 397 

2007 3 782 8 361 7 678 214 868 36 763 271 452 

2008 3 764 9 486 7 057 239 478 37 743 297 528 

Együtt 

2001 9 938 21 542 19 267 196 297 43 313 290 357 

2002 10 431 21 984 17 027 210 477 50 510 310 429 

2003 8 968 21 707 16 443 212 226 48 001 307 345 

2004 7 802 21 752 20 241 215 952 49 277 315 024 

2005 8 372 18 279 17 318 235 143 51 303 330 415 

2006 7 257 15 741 13 566 307 824 54 729 399 117 

2007 7 284 15 774 14 269 369 480 55 334 462 141 

2008 7 113 17 212 13 175 412 878 57 946 508 324 

 

 

Forrás: KSH 2008:7.16 
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A családsegítő szolgálatok megkeresése az aktív korú- és az idős lakosság 

körében emelkedő tendenciát mutat. 2007-től a 18 és 61 évesek körében a családsegítés 

igénybevételének növekedését a jogszabályváltozás idézte elő, az aktív korú rendszeres 

szociális segélyben részesülők számára kötelező kapcsolattartást ír elő a jogalkotó a 

családsegítő szolgálatokkal [vö. 2004 évi CXXXVI. tv. 11. §]. 

A leggyakoribb problémakörök, amelyekkel a lakosok felkeresik a családsegítő 

szolgálatokat a munkanélküliség, a lakhatás és a létfenntartás nehézségei, jogi helyzetek 

megoldása, kapcsolati problémák. Az idős lakosság a felsoroltakon túl a bántalmazás és 

az eltartás körüli nehézségek miatt keresi fel a szolgálatokat (Tájékoztató 2003).  

A családsegítő szolgáltatás finanszírozása állami normatívából valósul meg, 

melynek fajlagos összege 250 Ft/fő [2012. évi CCIV. törvény 2. számú melléklet]. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

A saját lakókörnyezetben nyújtott szolgáltatás az idősek, a pszichiátriai betegek, 

a fogyatékossággal élők biztonságát növeli, krízis helyzet esetén - a nap 24 órájában – 

nyújt szakszerű segítséget, késleltetve az intézményi ellátás iránti igények megjelenését. 

2005 és 2010 között volt kötelező jellegű szolgáltatás a 10.000 főnél nagyobb 

lakosságszámmal rendelkező településeken, jelenleg az önként vállalt feladatok közé 

tartozik. A költségvetési törvény állami normatívát nem biztosít a szolgáltatás 

üzemeltetésére, de az önkormányzatok más szolgáltatók mellett pályázhattak a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működésének támogatására. 

 

7. számú ábra: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevők száma és térítési 

díjat fizetők arány 

 

 

Év 60-x évesek száma 

(fő) 

Az ellátottak 

száma (fő) 

A térítési díjat fizető 

ellátottak arány, % 

2004 2.117.013 3791 15,2 

2005 2.130.707 8870 5,6 

2006 2.142.864 15042 13,5 

2007 2.170.698 17133 19,4 

 

 

Forrás: Mester 2010:17 
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A szolgáltatás iránti kereslet folyamatosan növekedett, különösen az ország 

aprófalvas szerkezetű területein, 4 év alatt megnégyszereződött a kihelyezett készülékek 

száma (Mester 2010).   

 

8. számú táblázat: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevők száma és 

térítési díjat fizetők valamint a 60 éves és idősebbek aránya  

 

Év 60-x évesek száma 

(fő) 

Az ellátottak 

száma (fő) 

A térítési díjat fizető 

ellátottak arány, % 

2004 2.117.013 3791 15,2 

2005 2.130.707 8870 5,6 

2006 2.142.864 15042 13,5 

2007 2.170.698 17133 19,4 

 

 

Forrás: Mester 2010:17 

 

A 70 éves és idősebb korosztály a szolgáltatás 78 százalékát veszi igénybe. Az ellátás 

növelte az idősek biztonságérzetét, egyúttal jótékony hatást gyakorolt a szubjektív 

életminőségükre és csökkentette az intézményi ellátás iránti igényüket. 

 

 

9. számú táblázat: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma nem 

és korcsoport szerint, 2008 (fő) 

 

Nem 

 
0–17 18–39 40–59 60–64 65–69 70–79 80–x Összesen 

éves 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Férfi 34 90 493 570 1 188 3 757 2 907 9 039 

Nő  55 128 931 1 408 3 518 13 141 9 871 29 052 

Együtt 89 218 1 424 1 978 4 706 16 898 12 778 38 091 

 

 

Forrás: KSH 2008:7.37 

 

 

A 2013. július 1-jén hatályba lépett szociális törvény 65. § (7) bekezdése 

értelmében a szolgáltatás biztosítása állami feladattá vált. Az ellátás finanszírozása a 

pályázati rendszerben 2013. december 31-ig biztosított.  
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Közösségi ellátások  

Pszichiátriai és szenvedélybetegek számára létesített szolgáltatások, amelyek a 

pszichiátriai problémákkal küzdők esetében az önálló életvitel fenntartását segítik elő a 

lakókörnyezetben nyújtott ellátással.  Szenvedélybetegek esetében alacsony küszöbű 

szolgáltatás elősegíti az egészségi állapot megőrzését, a mentális állapot javítását, a 

szociális krízis helyzetek megelőzését, megoldását. 

 

10. számú táblázat: A közösségi pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását igénybe 

vevők száma nem és korcsoport szerint, 2008 (fő) 

 

Nem 

 
0–17 18–39 40–59 60–64 65–69 70–79 80–x Összesen 

éves 

Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére 

Férfi 9 651 838 157 85 68 16 1 824 

Nő  7 889 1 749 406 221 238 121 3 631 

Együtt 16 1 540 2 587 563 306 306 137 5 455 

Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére 

Férfi 159 1 515 1 992 432 209 96 20 4 423 

Nő  59 756 1 210 356 150 141 49 2 721 

Együtt 218 2 271 3 202 788 359 237 69 7 144 

 

 

Forrás: KSH 2008:7.37 

 

A közösségi pszichiátriai és szenvedély betegek számára létesített ellátásokat 

2008-ban a 65 éves és idősebb korosztály tagja minimális arányban, összesen 665-en 

vették igénybe az 1.623.895 főt számláló 65 éves és idősebb korosztályból  

A szenvedélybeteg ellátás alacsony igénybevételi arányát a statisztikai adatok is 

alátámasztják, 2009-ben százezer 65 éves és idősebbek körében a háziorvosok 1679 

alkohol okozta mentális és viselkedészavart, és 2036 az alkoholos májbetegséget 

regisztráltak (KSH 2010b).  A közösségi ellátásban résztvevő idős korosztályhoz tartók 

száma 749 fő volt 2008-ban. A pszichiátriai megbetegedéseket korcsoportok szerinti 

arányát ismertető statisztika nem érhető el, azt lehet tudni, hogy az új pszichiátriai 

betegek száma 2008 óta csökkenő tendenciát mutat
132

. 

A pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának egy főre jutó fajlagos állami 

támogatása 310.00 Ft [2012. évi CCIV. törvény 2. számú melléklet]. 

A támogató szolgáltatás  

                                                
132 2008-ban 24.131; 2009-ben 18.560; 2010-ben 18.496; 2011-ben 15.385 új pszichiátriai beteget vettek 

gondozásba az egészségügyi ellátórendszerben (KSH 2012e). 
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A támogató szolgálatok egy kétéves előkészítő periódust követően 2003. január 

1-től jöttek létre. Az ellátás a fogyatékossággal élőket segíti a közszolgáltatások 

elérésében, csökkentve a területi hátrányokból eredő egyenlőtlenségeket. Az ellátás 

messzemenően figyelembe veszi az egyéni szükségleteket, segíti a klienseket az 

ügyintézésben, az információ elérésében, a családi kapcsolatok erősítésében, valamint a 

munkavállalást támogató szolgáltatások elérésében. A szoláltatás komplex ellátást 

nyújt, amely magában foglalja a személyi segítést, a szállítást és a tanácsadást. 

 

11. számú táblázat: A támogató szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport 

szerint, 2008 (fő) 

 
Nem 

 
0–17 18–39 40–59 60–64 65–69 70–79 80–x Összesen 

éves 

Támogató szolgáltatás 

Férfi 2 020 1 987 1 839 550 540 969 581 8 486 

Nő  1 416 1 864 2 080 830 833 2 227 1 614 10 864 

Együtt 3 436 3 851 3 919 1 380 1 373 3 196 2 195 19 350 

 

 
Forrás: KSH 2008:7.37 

 

2008-ban a támogató szolgáltatást igénybevevők között a 65 éves és idősebb 

korosztály aránya 35 százalék. Az ellátást minden korosztály számára igénybe vehető. 

A gyermekeket és a fiatalokat az oktatási intézmények, az aktív korúakat és az időseket 

a nappali ellátások elérésében segít leggyakrabban a támogató szolgálat. 

A szolgáltatást térítési díj ellenében vehetik igénybe a jogosultak, az ellátás 

működtetéséhez szükséges állami támogatás jelenleg pályázati úton nyerhető el. 

 

Az utcai szociális munka 

Az intézményi ellátást elkerülő, életvitelszerűen a közterületeken élő hajléktalan 

emberek segítése, támogatása szociális, mentális, egészségi problémáinak kezelésében. 

Pik Katalin vizsgálatai alapján a hajléktalanok körében a 60 éves és idősebbek 

előfordulási aránya 5,4 százalékot tett ki (Pik 1994), a Február Harmadika 

Munkacsoport kérdőíves vizsgálata alapján 2013 februárjában a hajléktalanok 

átlagéletkora 50 év. A hajléktalanok között igen alacsony a 65 éves felettiek aránya, az 

idősebbek lehetőség szerint a hajléktanok ápoló-gondozó otthonainak szolgáltatásait 

veszik igénybe (Gyorsjelentés 2013). 
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A nappali ellátás 

A hatályos jogszabály szerint a nappali ellátást a 10.000 lakos feletti 

lakosságszámmal rendelkező települések önkormányzatai kötelesek biztosítani az 

idősek, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek részére. 

Korábban, 2005 és 2010 között az idősek nappali ellátását a 3000 főt számláló 

településeken is működtetni kellett (Mester 2010), feltehetően a szolgáltatás iránti 

kereslet csökkenése következtében változott a jogszabály.  

A településeken a nappali ellátást a korosztály számára az idősek klubja 

biztosítja, ahol az önellátási képességgel rendelkezők kortársaik körében tölthetik el 

hétköznapjaikat.  A klubokban szervezett programok és foglalkozások az idősek 

kognitív és mentális képességeinek megőrzését segítik elő, valamint közösségi élményt 

biztosítanak a szolgáltatásokat igénybe vevőknek (Rácz, Hajós 2003). 

 

12. számú táblázat: Az idősek nappali ellátását igénybe vevők száma nem és 

korcsoport szerint, 2008 (fő) 

 

Nem 

 
0–17 18–39 40–59 60–64 65–69 70–79 80–x Összesen 

éves 

Idősek nappali ellátása 

Férfi – 303 2 707 1 589 1 819 3 596 2 057 12 071 

Nő  1 268 3 183 3 208 4 244 9 559 5 430 25 893 

Együtt 1 571 5 890 4 797 6 063 13 155 7 487 37 964 

 

 

Forrás: KSH 2008:7.37 

 

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevők számát a 2008-ban a 65 éves és 

időseb korosztályhoz tartozók létszámával, akkor a szolgáltatás igénybevételi arányát 

igen csekélynek tekinthetjük. A korcsoporthoz tartozók alig több mint 2 százaléka 

látogatta az idősek klubjait. 2008-ban 1.207 idősek klubja működött az országban 

41.422 férőhellyel, az intézmények kihasználtsága nem érte el a 92 százalékot. 

Személyes tapasztalataim alapján a klubok kihasználtsága függ az évszakok változásától 

is, a szolgáltatás iránt télen nagyobb a kereslet, mert a klubban történő tartózkodás ideje 

alatt nem kell az idősek lakásait fűteni. Az alacsony igénybevételt indokolhatja, hogy a 

korosztály tagjai nem rendelkeznek kellő információval a szolgáltatásról. Elképzelhető, 
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hogy az aktív és önálló életet élő idősek számára nem vonóak a klubok által nyújtott 

szolgáltatások.  

Az idősek klubja fenntartásának költségeihez az ellátottak is hozzájárulnak, az 

állami támogatás fajlagos összege 100.009 Ft/fő [2012. évi CCIV. törvény 2. számú 

melléklet].  

Az idősek által igénybe vehető szociális szolgáltatások a társadalomban és a 

családszerkezetben bekövetkezett változások következtében kialakult szociális 

problémákra adnak választ. Az ellátásokról elmondható, hogy a családok gondozási 

terheit csökkentették, különösen a kis településeken és nagyvárosokban, ahol a legtöbb 

idős egyedül él.  

Az idős generáció és azon belül a 80 éves és idősebb korosztály létszámának 

bővülése folytán a szolgáltatások iránti keresletnövekedés kielégítése az elkövetkezendő 

időszak sürgető feladata.  

A statisztikai adatok alapján úgy tűnik, az idősek nem használjál ki a 

rendelkezésre álló alapellátás kapacitásait, melynek okait véleményem szerint 

mihamarabb fel kell tárni, és az idősek igényeihez jobban igazodó alapellátási struktúrát 

szükséges kialakítani. 
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7.3  számú melléklet 

A helyi önkormányzatok szerepe az idősek ellátásban 

 

A közszolgáltatások szervezése igen változatos formát mutat, az önkormányzatok eltérő 

módon biztosíthatják a lakosság számára a szolgáltatásokat illetve azok elérését. 

- Az önkormányzat szervezheti, és saját maga meg is valósíthatja a szolgáltatást, 

például az idős ellátás területén a házi gondozást, ahol a településen létrehozott 

gondozási központ munkatársai végzik az otthon közeli ellátást. A 

közszolgáltatás szervezésére és működtetésére jogszabály hatalmazza fel az 

önkormányzatokat [Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 31-35. cikk]. 

- Az önkormányzatok a közszolgáltatásokat kiszervezhetik, amikor a 

szerződéskötést követően az üzleti- vagy a civil szervezet feladatkörébe 

delegálja a feladat ellátást. A szerződéskötést minden esetben nyilvános 

meghirdetés előzi meg a feltételek pontos megjelölésével. A nyújtott szolgáltatás 

díját az önkormányzat vagy akár az igénybevevők is ellentételezhetik. Adott 

esetben a szerződéskötéskor az önkormányzat jogokat is átad a szolgáltatás 

nyújtójának, leggyakrabban a szolgáltatás árának meghatározása kerül a 

szolgáltató hatáskörébe
133

 (Horváth M. 2007).  Az alkalmazott eljárások a 

kiszerződés során a következők lehetnek:  

o Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően választja ki a szolgáltatót az 

önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

értelmében. Az idősellátásban az étkeztetés, az idősek klubjában 

valamint az idősotthonokban történő élelmezés során gyakorta 

megvalósuló eljárás. 

o Az önkormányzatok gazdasági társaságot hozhatnak létre az adott 

közszolgáltatás megvalósítása érdekében. A leginkább a hulladékkezelés, 

az ivóvíz ellátás és a szennyvíz kezelés során találkozhatunk 

önkormányzati gazdálkodó szervezetekkel. 

                                                
133

 A hálózatos infrastruktúrák üzemeltetésének átadása esetében szokványos eljárás. 
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o Feladat ellátási megállapodás megkötése rendszeresnek tekinthető a civil 

szektor és az önkormányzatok együttműködése során, amikor a 

szolgáltatást nyújtó szervezet a feladat ellátáshoz szükséges humán - és 

tárgyi erőforrásokkal rendelkezik, azonban a nélkülözhetetlen 

infrastruktúra állami/önkormányzati tulajdon részét képezi (Horváth M. 

2005). Az idősellátás területén az ápolást-gondozást nyújtó intézmények 

működtetése esetében közismert a megoldás. 

 

o A társulások különböző típusai érhetők tettek a közszolgáltatások 

megvalósítása során, melyek létrehozását az 2011. évi CLXXXIX. 

törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban Mhötv.) 

szóló jogszabály IV. fejezete szabályozza. A törvény értelmében az 

önkormányzatok kötöttség nélkül, közösen tehetnek eleget a 

szolgáltatásnyújtási kötelezettségüknek, a legoptimálisabban kihasználva 

a helyi adottságokat.  Az önkormányzatok társulási formáit szabályozó 

rendelkezések a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvén valamint a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 

törvény
134

.  

 

Az egészségügyi ellátás 

 

Az Mhötv. 13. § 4. pontja értelmében a helyi önkormányzatoknak biztosítania kell az 

egészségügyi alapellátást - az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152. § 1. 

pontja részletezi az alapellátások körét - és az egészség megőrzést elősegítő 

szolgáltatásokat.  Az idősek egészségügyi gondozásában a házi orvosi és a fogorvosi 

ellátásról, valamint a kapcsolódó ügyeleti ellátásról kell gondoskodnia a helyi 

önkormányzatoknak. Az önálló orvosi tevékenységet szabályozó 2000. évi II. törvény 

rendelkezéseivel összhangban a praxisjoggal rendelkező háziorvossal feladat ellátási 

szerződést köthet az önkormányzat, vagy önkormányzati társulást hozhat létre a 

kötelező feladat ellátása érdekében. 

                                                
134 A szociális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozással kapcsolatban lásd 1997. évi CXXXV. törvény 

7-9.; 16. § valamint 2004. évi CVII. törvény 2.§. 
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- Az alapellátás szinte minden településen elérhető a lakosság számára, azonban  a 

szolgáltatás igen eltérő minőségű az ország különböző településein. A kistelepüléseken 

élők hátrányos helyzetét fokozza, hogy a háziorvosi ellátás a hét nem minden napján 

vehető igénybe. Az alapellátás feladatai közé tartozik a betegek ellátásának 

megszervezése a járó- és a fekvőbeteg ellátást biztosító intézményekben, az 

ellátórendszer elérhetősége - mind térben és időben - rendkívül fontos a beteg számára. 

A járóbeteg-szakrendelések és a kórházak az ország területén jól megközelíthetők, a 

Dél-Dunántúli Régió esetében azonban nehézkes, és bonyolult az intézmények 

elérhetősége (Skultéty, Udvardi 2003). 

 

Az időskorúak járadéka 

 

A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező idősek számára ellátást 

nyújtó támogatást, a szociális törvényt több helyütt módosító 1997. évi LXXXIV. 

törvény emelte be a pénzbeli ellátások körébe 1998 januárjától. A támogatás összegét a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum függvényében 1997-2012 között a helyi 

önkormányzatok állapították meg, majd 2013. január elsejét követően a járási hivatalok 

feladatkörébe került a kérelmek elbírálása. 

Az ország hátrányos helyzetű térségeiben a nyugdíjkorhatár elérésekor a lakosok nem 

rendelkeztek kellő szolgálati idővel, ennek következtében nem voltak jogosultak az 

öregségi nyugdíjra, illetve az alacsony keresetek folytán öregségi nyugdíjuk nem érte el 

a jogszabályban meghatározott, minimális összeget
135

. (A részletes adatokat lásd 7.1. 

melléklet 16. számú táblázatában). 

Hasonló helyzet figyelhető meg az 1000 főnél kevesebb lakost számláló 

településeken élő idősek körében is, a kis falvakban élő idősek több mint fele részesült 

az ellátásban. Az igénylők számában folyamatosan csökkenő tendencia figyelhető meg, 

miután a megfelelő biztosítási jogviszonnyal rendelkező kohorszok folyamatosan érték 

el az öregségi nyugdíjkorhatárt, és a megfelelő szolgálati idő valamint a magasabb 

jövedelmek következtében már nem voltak jogosultak a jövedelempótló támogatásra. 

                                                
135 A jogszabály „…időskorúak járadékában részesíti azt a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött 

személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó 

havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, b) az 

egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, c) az 

egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130%-át” [1993. évi III. tv.  32/B. § a-c]  
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Az ellátás bevezetésekor 8900 fő vette igénybe az ellátást, 2010-ben már csak 5800 fő, 

és a tízezer 60 éves és idősebb lakosság körében a rászorultak száma 45 főről 26 főre 

csökkent (KSH 2011c). 

 

1. számú táblázat: Az időskorúak járadékának főbb adatai 2007-2008 

 

Év, régió, 

népességnagyság 

A tárgyév 

folyamán 

támogatást 

kérő 

személyek 

száma 

A 

támogatásban 

részesítettek 

havi átlagos 

száma 

Tízezer 60 

éves és 

idősebb  

lakosra 

jutó  

támogatott 

Felhasznált 

összeg, ezer 

Ft 

Egy főre jutó havi 

átlagos összeg 

Ft előző év 

= 100,0 

 

2007* 1 865 6 328 29,0 1 946 863 25 638 106,5 

2008** 1 508 6 149 27,8 1 983 316 26 876 104,8 

Ebből       

Közép-

Magyarország 296 820 12,4 270 702 27 505 103,4 

Közép-Dunántúl 89 356 15,3 120 512 28 219 103,9 

Nyugat-Dunántúl 112 538 24,4 186 861 28 935 105,6 

Dél-Dunántúl 200 639 29,9 201 864 26 325 102,7 

Dunántúl 401 1 533 23,0 509 237 27 681 103,9 

Észak-

Magyarország 120 630 23,0 205 573 27 196 108,1 

Észak-Alföld 315 1 400 46,3 435 444 25 913 103,2 

Dél-Alföld 376 1 766 57,6 562 360 26 536 106,4 

Alföld és Észak 811 3 796 43,0 1 203 377 26 416 105,5 

Népességnagyság       

             –     499 93 392 57,3 127 830 27 180 103,0 

       500–     999 131 520 46,4 169 947 27 242 106,2 

    1 000–  1 999 151 743 37,6 236 129 26 483 104,1 

    2 000–  4 999 237 1 154 37,1 366 848 26 497 106,4 

    5 000–  9 999 226 840 41,6 265 097 26 304 104,4 

  10 000–19 999 156 705 30,4 229 420 27 100 104,5 

  20 000–49 999 220 681 25,9 218 753 26 782 106,5 

  50 000–99 999 42 189 12,4 65 069 28 652 107,9 

100 000– 91 470 19,2 153 893 27 288 101,9 

Budapest 161 456 10,7 150 330 27 486 102,6 

 

 

Forrás: KSH 2009b: 6.5. 

*2007. 01. 01-én az öregségi nyugdíj legkisebb összegét 26.830-, 03. 01-től 27.130 Ft-ban állapították 

meg.  

(Forrás:http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_tajekoztato_oregsegi_nyugdij_legki) 

 

**2008. 01. 01-től az öregségi nyugdíjminimum összege 28.500 Ft-ra emelkedett 

(Forrás:http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_tajekoztato_oregsegi_nyugdij_legki) 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_tajekoztato_oregsegi_nyugdij_legki
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_tajekoztato_oregsegi_nyugdij_legki
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7.4 számú melléklet 

1. számú táblázat: A közpolitika transzfer konceptuális keretrendszere 

 

 
 

Forrás: Dolowitz , Marsh 1998:8-9 
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7.5  számú melléklet 

1. számú táblázat: A mintában szereplő települések neve és lakosságszáma 

Település Település 

neve lakosságszám neve lakosságszám 

Acsa 1.513 Gyál 23.220 

Algyő 5.247 Gyömrő 15.714 

Almáskamarás 869 Gyöngyösoroszi 1.533 

Alsónémedi 4.982 Győr 13.476 

Alsóújlak 610 Hajdúnánás 17.498 

Alsózsolca 6.044 Hatvan 20.949 

Anarcs 1.977 Héhalom 1.011 

Badacsonytomaj 2.178 Hévízgyörk 3.130 

Baja 37.707 Hódmezővásárhely 47.285 

Baktalórántháza 4.306 Igal 1.243 

Balatonfűzfő 4.335 Isaszeg 11.214 

Balatonszállás 1.541 Jánoshalma 9.343 

Bánk 691 Jászkarajenő 2.811 

Békés 20.465 Jászszentlászló 2.537 

Berekfűrdő 956 Kács 541 

Berhida 6.034 Kajárpéc 1.314 

Biatorbágy 11.769 Kapospula 924 

Bőny 2.192 Kaposvár 67.663 

Bucsa  2.251 Kapuvár 10.458 

Budapest- IV. 93.374 Karancslapujtő 2.719 

Budapest- IX 61.576 Kardoskút 917 

Budapest- X. 79.270 Kecel 8.892 

Budapest- XII 56.544 Kecskemét 111.428 

Budapest-XIII 113.531 Kenderes 4.917 

Budapest-XIV 120.148 Kerecsend 2.298 

Budapest- XV 80.218 Kerekegyháza 6.225 

Budapest-XVIII 93.225 Keszthely 21.100 

Budapest-XIX 61.610 Kiskunmajsa 11.707 

Budapest-XXIII 20.387 Kisújszállás 11.738 

Csanádapáca 2.729 Kisvárda 17.097 

Csenger 4.824 Kozármisleny 5.802 

Csomád 1.405 Körösladány 4.788 

Csővár 671 Lajosmizse 11.053 

Csurgó 5.290 Leányvár 1.721 

Dalmand 1.353 Lőrinczi 6.126 

Domaszék 4.851 Magyarcsanád 1.525 

Dunavecse 4.026 Makó 24.403 

Ebergőc 154 Mátraterenye 1.861 

Edelény 10.372 Mátételke 549 

Eger 56.429 Mélykút 5.403 

Egerfarmos 730 Mezőkeresztes 4.089 

Emőd 5.203 Miskolc 170.234 

Farmos 3.754 Mogyoród 6.018 

Felsőpakony 3.415 Monostorpályi 2.217 

Fertőd 3.474 Mór 14.354 

Fertőszentmiklós 3.802 Mosonszentmiklós 2.319 

Folyás 352 Mosonszolnok 1.624 

Földes 4.092 Nagycenk  1.847 

Füzesgyarmat 5.981 Nagykovácsi 6.310 

Galgahévíz 2.527 Nagykökényes 606 

Gödöllő 33.575 Nagykőrös 25.105  
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1. számú táblázat folytatása: A mintában szereplő települések neve és lakosságszáma  

Település Település 

neve lakosságszám neve lakosságszám 
Nemesnádudvar 1.885 Sopronkövesd 1.168 

   Nyírbogát 3.279 Sülysáp 8.258 

   Ód 35.621 Szécsény 5.917 

   Öcsöd 3.390 Szeghalom 9.314 

   Palkonya 295 Szegvár 4.673 

   Pásztó  9.880 Székesfehérvár 102.035 

Pázmándfalu 938 Szentendre 25.401 

Pécsvárad 4.058 Szentes 29.117 

Pinnye 342 Szigetbecse 1.346 

Polgár 8.133 Szirmabesenyő 4.531 

Pomáz 16.677 Sződ 3.270 

Püspökladány 15.117 Tiszacsege 4.705 

Rajka 2.385 Tokod 4.280 

Recsk 2.782 Tolmács 721 

Röjtökmuzsaj 444 Torony 1.942 

Röszke 3.269 Tömörkény 1.836 

Ruzsa 2.578 Törökszentmiklós 21.758 

Sajószentpéter 12.453 Tunyogmatolcs 2.464 

Sajószöged 2.372 Újhartyán 2.755 

Sáránd 2.338 Vácszentlászló 2.115 

Sárbogárd 12.922 Városföld 2.186 

Sávoly 513 Vásárosnamény 8.917 

Sellye 2.849    Veszprém 63.405 

Sióagárd 1.312 Veszprémvarsány 997 

Siófok 24.221 Vilonya 615 

Somberek 1.464 Zalakomár 3.076 

Sopron 59.036 Zirc 7.093 
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2. számú táblázat: A munkaterületek és tevékenységek meghatározása 

Pillér A tevékenységi területek 

prioritásai 

Speciális tevékenységek 

 
 

 

 

 
 

Megelőzés, szűrés és korai 

diagnózis 

Egészségügyi ismeretek, a 
beteg felhatalmazása 

(empowerment), az etika és 

hozzá tartozó programok,  

az innovatív eszközök és 
szolgáltatások használata 

Regionális szintű előírás és a 
hozzá tartozó tevékenységek  

 

Személyre szabott  

egészség- menedzsment 

Személyre szabott egészség 

menedzsment, kezdve az elesés 
megelőzésének 

kezdeményezésével 

Megelőzése és a fizikai és a 

kognitív funkciók 
csökkenésének korai 

felismerése az idősebb 

emberek körében 

intézkedés a funkcionális 

hanyatlás és 
esendőség megelőzésére 

 
 

 

 
 

 

 

Gondozás és gyógyítás 

protokollok, az oktatási és 
képzési programok 

egészséges dolgozók és a 

gondozók (pl. átfogó 
esetkezelés, multimorbiditás, 

és távfelügyelet) 

Várhatóan a későbbiekben 
kerül meghatározásra 

Multimorbiditás és K+F Várhatóan a későbbiekben kerül 

meghatározásra 

Kapacitásfejlesztés és sikeres 

integrált ellátási rendszerek az 

innovatív eszközök 

és szolgáltatások bázisán  

A krónikus betegségek integrált 

ellátása, beleértve a távoli 

megfigyelést  

 

 

 
 

 

Aktív időskor és független élet 

A kognitív hanyatlásban 

szenvedők mindennapi 

életvitelének a támogatása   
 

Várhatóan a későbbiekben kerül 

meghatározásra 

Az aktív és az önálló életvitel 

kiterjesztése a személyre 

szabott megoldások keresztül 

A független életet megvalósító 

elgondolások fejlesztése, többek 

között üzleti modellek irányába 

Az idősebb emberek   

társadalmi integrációjának 

innovatív fejlesztése 
 

Várhatóan a későbbiekben kerül 

meghatározásra 

 

 
 

Forrás: Európai Innovációs Partnerség az Aktív és Egészséges Idősödésért 2011:7,8 
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7.6 számú melléklet 

Az idősödés, mint lehetőség 

Az értekezés szövegében többször utaltam arra, hogy az öregedés folyamata nem 

csak kihívás, hanem lehetőség is a társadalmak életében, az őszülő generáció által 

felhalmozott tudás, tapasztalat az innovációt, a fejlődést szolgálhatja. Az idősek 

aktivitásának megőrzését, a saját lakóhelyükön való tartózkodásuk meghosszabbítását 

célzó új technológiák kifejlesztése, megvalósítása jelentős gazdaságélénkítő hatást is 

vonhat maga után.  

Az utolsó fejezetében két olyan témakört érintek, mely az idősek társadalmi 

integrációjának megvalósítását segíti elő és a lehetőségeket az idősek és innováció 

oldaláról is szemlélteti
136

. 

Az infokommunikációs technológia használata hozzájárul, hogy a nyugdíjas 

korosztály, lépést tudjon tartani a változásokkal, csökkentve az idősek és a társadalom 

más csoportjai közötti kulturális távolságot. A generációk közötti elektronikus 

kommunikáció segíti az idősek tapasztalatainak, tudásának átadását, melyek a 

személyes interakciók csökkenése következtében elveszhetnének (Kolin 2002). 

Hazánkban is fontos érdek a nyugdíjas generáció sikeres integrációja az információs 

társadalomba, melynek elmaradása estén az európai felzárkózási folyamat lényegesen 

lelassulhat. Az idős korosztály szükségleteinek kielégítése jelentős hatást gyakorol az 

infokommunikációs technológiai eszközök iránti fejlesztésekre és az előállítás 

folyamatára is, azonban a hazai IKT ipar az igények kielégítésére még teljes mértékben 

nem áll készen (Molnár 2010). Az elkövetkezendő évek fejlesztési folyamataiban 

figyelembe kell venni az idősek IKT eszköz iránti szükségleteit. 

„A befogadó információs táradalom eszközrendszere ma már alkalmas arra, hogy 

segítségével jelentős eredményeket érjünk el a foglalkoztatás, az esélyegyelőség 

növelése és a közszolgáltatások akadálymentes elérése tekintetében egyaránt” (Molnár 

2010:49), csökkentve az idősödő és az idős generációk társadalmi kirekesztődésének 

kockázatát. 

Az Európai Bizottság felismerte, hogy az infokommunikációs technológiai 

fontos szerepet tölthetnek be az idősek életminőségének-, egészségi állapotának 

                                                
136 A fejezet szövege az ’Acta Sociologica’ (2012/5) számában megjelent tanulmány része. 
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javításában. 2007 júniusában került elfogadásra az „Idősek jólléte az információs 

társadalomban” akcióterv, valamint a kapcsolódó intézkedési terv. A dokumentum 

hozzá kíván járulni az egészségügyi és szociális kiadások csökkentésének, az idősek 

jólétének és az IKT ipar fejlődésének megalapozásához. Az IKT eszközök 

fejlesztésének egyik irányává az idősek igényeihez, képességeihez alkalmazkodó 

rendszerek kialakítása vált. A beágyazott rendszerek
137

 eszközök használata lehetővé 

teszi az idősek kereső tevékenységének meghosszabbítását, a független, önálló élet 

megvalósítását [COM (2007)332]
 138

. 

A szociális szolgáltatások szervezésében az intézményi háztartások számának 

csökkentése az egyik kiemelt faladat az európai térségben és hazánkban is. Az idősek 

életét saját lakókörnyezetükben, a lehetőségek szerint minél hosszabb ideig kell 

biztosítani. Az IKT eszközök fejlesztése, használata jelentős mértékben segítheti a 

nyugdíjasok függetlenségének megőrzését, társadalmi szerepeik gyakorlását. Az 

infokommunikációs rendszerekkel felszerelt otthonok javítják az idősek életminőségét, 

biztonságérzetét. A beágyazott rendszerek fejlesztése az öregedő Európában nem csak 

kihívás, hanem lehetőség is az állampolgárok, a szociális és egészségügyi rendszerek, 

valamint az európai piacok számára.  

A lakásokban elhelyezett, valamint a testfelületén viselhető szenzorok 

folyamatosan figyelik az idősek vitális paramétereit, javítják a terápiás 

együttműködést
139

. Az adatok az idősek maguk, vagy a rendszer automatikusan 

továbbítja az egészségügyi szolgáltatóhoz, ahol az értékelés után adekvát ellátást 

nyújtanak, szükség esetén az ápoló, gondozó az idős segítségére siet. A szociális és az 

egészségügyi szolgáltatóknak is új munkamódszereket kell megvalósítaniuk, 

amennyiben az intelligens otthonokban élő időseket kívánják segíteni, szükséges a 

szolgáltatások individuális és rugalmas rendszerű megszervezése (Bowes, McColgan 

2006). 

Az idősek körében végzett vizsgálat eredménye szerint a magyar idősek e-

egészségügy ellátás iránti igénye igen csekélynek mondható, kevesen hallottak a 

                                                
137 Az Ambient Assisted Living (AAL) angol kifejezés szakirodalomban használt magyar megfelelője 

(Sólyom 2009). 
138

 Az Európai Unió a 2008-2013-as programozási időszakban az AAL program tervezett teljes 

költségvetése 700 M €, ebből kb. 50%-os állami támogatás - az AAL részvevő államok és az Európai 

Bizottság - és kb. 50% magánfinanszírozást résztvevő magánszervezetek (pl. vállalkozások). 
139

 A gyógyszeres dobozba szerelt érzékelő figyelmeztethet a gyógyszer bevételének elmaradására. 
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beágyazott rendszerekről, futurisztikusnak tartják a személyes találkozás nélküli ellátás 

lehetősét.  

A hazai nyugdíjas generáció internet használata elmarad a Nyugat-Európában élő 

kortársaik szokásaitól. A digitális technika használata sokkal kisebb réteget érint, az 

internet használatot a TÁRKI felmérése szerint az idős kori aktivitás befolyásolja a 

legnagyobb mértékben. A modern szolgáltatások igénybevételéhez szükséges az idősek 

háztartásaiban az IKT eszközök megléte, valamint a biztonságos használat képessége is. 

A születéskor várható átlagéletkor emelkedésével elkerülhetetlenné válik az 

idősek egészségügyi és szociális szolgáltatások iránti igényének fokozatos növekedése, 

a jövőben egyre többen szorulnak tartós ápolásra, gondozásra. Az otthoni gondozást, 

felügyeletet segítő beágyazott rendszerek a technika mai fejlettségi színvonalán 

segíthetik az idősek stigmatizáció nélküli, önálló, független életvitelét (Sólyom 2009). 

Az időskori formális, informális társadalmi és/vagy családi hálózatokban való tevékeny 

szerepvállalás és az egészséges, aktív öregedés fontos területét képezheti az önkéntes 

tevékenység.  Az önkéntesség előnyös mind a másokkal, valamint az önmagunkkal 

törődés szempontjából, a sokrétű és heterogén munka hozzájárul a társadalmi 

szolidaritás kiszélesítés. 

A nyugdíjas éveik elején járó idősek tudása, tapasztalatai az idősebb generációk 

számára potenciált hordoznak. A korban egymáshoz közelebb álló generációk esetében 

a kommunikáció is sokkal probléma-mentesebb, az önkéntesek aktivitása, kreativitása, 

jótékony hatást gyakorol az idősebbek társadalmi részvételének fokozására, valamint a 

peremhelyzetbe került csoportok magányosságának, izolációjának csökkentésére.  Az 

idősek nem csak laikus, hanem a végzettségüknek, szakmai kompetenciáiknak 

megfelelő kérdésekben professzionális segítőkent is funkcionálhatnak. 

Az időskori önkéntes tevékenység esetében az online önkéntes munka még sok 

kiaknázatlan lehetőséget rejt magában. Az online önkéntesek aktivitása részben vagy 

teljes egészében az Interneten keresztül, az otthoni, a munkahelyi vagy nyilvános 

számítógépről történik (Farkas, Gyarmati, Molnár, 2009). Első látásra úgy tűnhet, hogy 

a szervezetek sosem látják online önkénteseiket, valójában azonban az online 

önkéntesek többsége a személyes és az online tevékenységet párhuzamosan, egymás 

mellett folytatja. Az online önkéntesség közel 40 éves múltra tekint vissza, a 

kezdetekben a klasszikus irodalom néhány alkotását tették hozzáférhetővé az 
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elektronikus sztrádán
140

. Az ENSZ 2000 márciusában indította el a fejlődő világ 

közösségeiben az online önkéntes programját, lehetővé téve a szervezetek számára 

internetes segítők toborzását és menedzselését. Az elektronikus úton történő 

segítségnyújtás leggyakoribb területei a kiadványszerkesztés, a kutatás, a fordítás, a 

projekttervezés, - fejlesztés, az informatikai tanácsadás, hálózatfejlesztés és tanácsadás, 

érdekképviselet. A felsorolt tevékenységek az élet legkülönbözőbb területein valósulnak 

meg, mint az emberi jogok, az oktatás, az élelmiszerbiztonság, az egészség, a kultúra. 

Az önkéntes munka célországai között megtalálhatók az arab államok, Latin-Amerika 

országai, Afrika Szaharától Délre fekvő államai. 

Az online önkéntes munka optimális tevékenységnek lehet a nyugdíjas generáció 

tagjai számára, saját otthonukban végezhetik a tevékenységet, az állandó feladatok 

hozzájárulnak a mentális és a kognitív képességek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, 

valamint a pozitív önértékelés megőrzéséhez. A világhálón végzett munka a fontosság, 

hasznosság érzésén túl a valahova tartozás élményét is biztosítja az idősek számára. A 

világ eltérő pontjain élő és a különböző korosztályokba tartozó emberekkel folytatott 

rendszeres kommunikáció új ismereteket, tapasztalatokat, élményeket nyújt az idősödő 

online önkéntesek számára (Cravens 2006). 

Az online önkéntesség a globalizáció pozitív hozadékának is tekinthető, amely a 

világon mindenütt az online önkéntes tevékenységet végzők és az önkéntesek munkáját 

összehangoló szervezetek számára lokális - és személyes előnyöket is megtestesít. 

A beágyazott rendszerek használata, valamint az online önkéntesség 

megvalósítása az időskorosztály tagjai számára kitágíthatja személyes „határait”, az 

autonómia, a függetlenség, a készségek -, képességek fejlesztése hozzájárul az idősek 

aktivitásának megőrzéséhez, mind a magán, mind a közösségek életében egyaránt. 

 

                                                
140

 A Gutenberg Projekt (www.gutenberg.org) megvalósítását követően a „Nyomorultak”, a „Drakula”, 

az „Alice csodaországban” című művek elektronikus verziója vált olvashatóvá az interneten (Cravnens 

2006).  

http://www.gutenberg.org/

